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Moodle-alueen tilaaminen OPSIn kautta ja
opiskelijoiden siirtyminen alueelle

opintojaksolle hyväksyttyjen

1. Moodle-alueen tilaaminen OPSIn kautta
Jos opintojaksolle ilmoittaudutaan sähköisesti, voidaan opintojaksolle hyväksytyt opiskelijat siirtää
automaattisesti OPSIn kautta tilatulle Moodle-alueelle. Tällöin alue täytyy tilauslomakkeen sijaan
tilata OPSIn kautta ilmoittautumisryhmän luomisen yhteydessä. Näin syntyy yhteys opintojakson
ilmoittautumisen ja Moodle-alueen välille.
Merkitse OPSIin, että haluat opintojaksolle uuden Moodle-alueen.

Kun OPSIin on merkitty, että opintojaksolle halutaan Moodle-alue, niin alue syntyy seuraavana yönä.
Vastuuopettajalle ja tietojen syöttäjälle (joskus eri kuin vastuuopettaja) lähetetään viesti alueen
syntymisestä. Tähän viestiin kehotetaan vastaamaan, mikäli opettaja haluaa tyhjälle alueelle kopion
jostain vanhan kurssialueensa sisällöistä. OPSIsta tilatulle Learning2-alueelle tulee automaattisesti
opettajaksi OPSIn tiedoissa vastuuopettajaksi merkitty henkilö.
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2. Opiskelijoiden siirtyminen alueelle
Kun Moodle-alue on tilattu OPSIn kautta, sillä on yhteys kurssin ilmoittautumiseen. Näin
opintojaksolle hyväksytyt opiskelijat siirtyvät alueelle valintaa seuraavan yön aikana.
Huomioi, että alueella näkyvät seuraavana aamuna vain ne opiskelijat, jotka ovat käyneet edes
kerran learning2.uta.fi:ssa kirjautumassa. Loput hyväksytyt opiskelijat tulevat näkyviin alueelle heti,
kun he Learning2:n etusivulta sisään kirjautuvat.

3. OPSIn kautta lisätyn opiskelijan poistaminen Moodle-alueelta
OPSIn kautta alueelle siirtynyttä opiskelijaa ei voi poistaa suoraan Moodlesta, kuten esim. avaimella
kirjautuneita opiskelijoita. Tämä siksi, että Moodle tarkistaa hyväksyttyjen listan joka yö. Opiskelijat
pysyvät alueella niin kauan kuin he tässä listassa ovat.
Jos OPSIn kautta kurssialueelle siirtynyt opiskelija halutaan poistaa alueelta, täytyy hänet ensin
käydä poistamassa OPSIn puolella hyväksyttyjen listalta. Poistamista seuraavana aamuna opiskelija
ei enää pääse alueelle. Hänen nimensä näkyy kuitenkin vielä alueella, ja on mahdollista poistaa
"Asetukset" –lohkon "Käyttäjähallinta" -kohdan "Osallistujat" -sivulla. Siellä kyseisen opiskelijan
nimen kohdalla, "Osallistujien lisäämistavat" –sarakkeessa on punainen X -ikoni (Poista kurssilta),
jota klikkaamalla voit poistaa opiskelijan myös Moodle-alueelta osallistujat -listasta.

4. OPSIn kautta tilatun alueen elinkaari
OPSIn kautta tilattu alue kannattaa sulkea, kun alueella olevien opiskelijoiden ei enää tarvitse
alueelle päästä. Opiskelijoiden suorituksia voi näin ollen säilyttää vanhalla alueella tarvittavat puoli
vuotta, eikä opiskelijoita tarvitse poistaa alueelta uuden ryhmän tieltä. Alue suljetaan ”Asetukset”
-lohkon ”Muokkaa asetuksia” –kohdasta. ”Näytetään opiskelijoille” –kohdassa valitaan ”Piilota”.

