Az Óbudai Egyetem Moodle
rendszere
Felhasználói kézikönyv oktatóknak

Bejelentkezés
Ide kell kattintani a
hitelesítéshez
Ide kell kattintania
a bejelentkezéshez!

Ide kell beírni a
Neptunban használt
azonosítóját és
jelszavát

https://elearning.uni-obuda.hu/

Bejelentkezés
Belépés után a következő képernyőt fogja látni!

Itt tudja módosítani a
profil beállításait

Itt találja a Neptunban
felvett kurzusait

https://elearning.uni-obuda.hu/

E két blokk
beállításai a
Navigáció blokkból
is elérhetőek!

A rendszerbe a Neptunban használt azonosítójával és jelszavával tud
belépni!
Első bejelentkezés után ki kell tölteni a "Profil" lapját, a csillaggal jelölt
részeket kötelező kitölteni, ezt később bármikor módosíthatja.
A "Beállítások" blokkban a "Profilom beállításai"-ra kattintva és ezt követően a
"Profil szerkesztése" opciót választva szerkesztheti adatlapját.
Megnyitjuk

Ezt is
megnyitjuk
Itt
szerkeszthető
a profil

https://testmoodle.uni-obuda.hu/

•A megjelenő oldalon beállíthatjuk
adatainkat
•Fontos, hogy az email címünk
helyesen alítsuk!
•A "Helység" név és "Ország" név
beállítása kötelező.
•Figyeljünk az "Időzóna"
beállításra, alaphelyzetben a
szerveridő van beállítva, ha nem
szükséges ezt ne módosítsuk!
•A "Leírás" mezőben információkat
oszthatunk meg magunkról.
•Lehetősége van profil kép
feltöltésére is.
Adjon meg minél több adat önmagáról, mert ezáltal személyesebb lehet a megjelenése
a rendszerben, az oldal alján mentse a változásokat a "Profil Frissítése" gombbal!
A rendszerben nincs lehetőség a belépési azonosító és jelszó változtatására!
https://testmoodle.uni-obuda.hu/

A "Navigáció" blokk
Ide kattintva jelennek
meg a kurzusai
A kurzusra kattintva
megjelenik a
„Beállítások” blokk

Ha a megjelenő listában
szürke sorokat lát, az azt
jelenti, hogy az adott kurzus a
hallgatók
számára
nem
elérhető (a hallgatók ezeket a
kurzusokat nem látják).
https://testmoodle.uniobuda.hu/

A "Beállítások" blokk!
A "Beállítások szerkesztése" opció segítségével a
kurzusbeállításokat tudjuk szerkeszteni.

Itt láthatóak a kurzus
alapvető információi
(cím, kód, név). Az
adatok Neptunból
jönnek át, ne írja
felül ezeket!
Itt módosíthatunk a kurzus
formáján. Alapvetően
minden kurzus
témaformájú.
Itt módosíthatunk a kurzus
blokkjainak számán.

https://testmoodle.uniobuda.hu/

Itt röviden összefoglalhatjuk,
hogy miről szól a kurzus, a mező
kitöltése nem kötelező.

Itt látható a kurzus
kezdésének dátuma,
Amelynek a „heti forma”
beosztásnál van
kiemelt jelentősége.

A "Beállítások" blokk!
Az oldal jobb felső sarkában található egy "Szerkesztés
bekapcsolása", gomb,
de ezt aktiválhatjuk a "Beállítások" blokkban válaszható
opcióval is!

A kurzusokban segédanyagokat, feladatokat tölthet fel a hallgatók számára.
A kurzusokban a segédanyagokat a számozott keretbe tud feltölteni, ha a téma kurzus
formát választott, ha heti formát választott akkor az adott hét dátumához tudja
feltölteni a tananyagot.

https://testmoodle.uni-obuda.hu/

Ikonok jelentése
A tartalmi elemek mellet megjelenő ikonok jelentése:
Cím szerkesztése
Bekezdés behúzása (megegyezik a Word szövegszerkesztő
tabulátor billentyűzetének használatával.)
Egy egység áthelyezése a kurzuson belül. Akkor lehet hasznos, ha
egy tevékenységet vagy tananyagot másik blokkba szeretnénk
áttenni. Kattintsunk egyet a négyágú nyílra, majd húzzuk a
kiválasztott helyre az adott egységet!

Egy adott tevékenység szerkesztése (módosítása) vagy a felületen
található blokkok összefoglalójának megírása.
Másodpéldány készítése
Egy egység törlése. (A művelet nem vonható vissza.)
Egy adott tevékenység elrejtése a tanulók elől. A tanár mindig
látja.
Egy adott tevékenység elrejtése a tanulók elől. A tanár mindig
látja.
Felhasználói szerepek
https://testmoodle.uni-obuda.hu/

Ikonok jelentése
A keretek melletti ikonok jelentése:
Stílus választás, bekapcsolásával kijelölhetünk egy aktuális témát,
amire fel szeretnénk hívni a tanulók figyelmét.
Keret teljes tartalma láthatóságának ki és bekapcsolása. Ha a szem
csukva van, akkor a hallgatók nem érik el az adott egységet, ekkor
erre kattintva tehetjük újra elérhetővé az egységet.

Keretek sorrendjének változtatására szolgál.
Blokk áthelyezése

https://testmoodle.uni-obuda.hu/

Tartalmak hozzáadása
A szerkesztés bekapcsolását követően a középső felület blokkjaiban megjelenik
két legördülő menü. Az egyik a „Tananyag hozzáadása”, a másik a „Tevékenység
hozzáadása”. A következőkben a tartalom hozzáadásával foglalkozunk.
A felületen, a blokkok tetején
található kis ceruzás kéz
lehetőséget ad az online felületen
található blokkok címének,
összefoglalójának
szerkesztésére. Ezek az
összefoglalók exportálás
(például a tananyagunk
következő félévben történő
felhasználása) esetén nem
kerülnek át az új felületre!
https://testmoodle.uni-obuda.hu/

Új címke (szöveg) hozzáadása
Létezik azonban egy ennél kedvezőbb megoldás, amely biztosítja, hogy a szerkesztett
összefoglalók, címek átkerüljenek, amikor az online felületek tartalmát másolni
szeretnénk. Ez a lehetőség a címke.
Címke létrehozásához kattintsunk a legördülő menü „címke beszúrása” -lehetőségre!
(Egy felületre korlátlan számú tartalom, így címke is beszúrható.)

Ide írhatjuk be a felületen
megjelenítendő szöveget.
A fejlécben lévő eszköztárral
formázhatjuk a szöveget. et.
A fejlécben lévő eszköztárral
formázhatjuk a szöveget.

https://testmoodle.uni-obuda.hu/

Az oldal alján található gombbal mentsük el
munkánkat.

Új tananyag hozzáadása I.
Ha a kurzus oldalunkon egy
fájlt szeretnénk közétenni (pld.
Pdf., ppt., doc., fájlt), akkor
használjuk a tananyag funkciót.

A megjelenő oldalon
töltsük ki a „Név” és a
„Leírás” mezőket ,
lehet ugyanaz a szöveg
mindkét helyen

A tartalomnál válaszuk a
„Hozzáadás” opciót ekkor
megjelenik az állományválasztó

https://testmoodle.uni-obuda.hu/

Új tananyag hozzáadása II.
A helyi állományok segítségével a kurzushoz
tartozó állományokat találhatjuk.
A legutóbb használt fájlokat jeleníti
meg.

Egy weboldalról tölthetünk le képet
vagy állományt.
A magánállományok segítségével a „Saját
állományaim” funkciót jeleníthetjük meg.
Be írunk egy címszót és hozzá tartozó
képet vagy multimédia fájlokat tölthetünk
le a Wikimedia oldalról
A Google Docs-ban vagy Dropbox-ban
tárolt fájljainkat tudjuk feltölteni!

https://testmoodle.uni-obuda.hu/

Új tananyag hozzáadása III.
Az „Állomány feltöltése” linkre
kattintva a lenti ablak jelenik meg

4. Az oldal alján
található gombbal
mentsük el
munkákat!

https://testmoodle.uni-obuda.hu/

2. A „Tallózás”
gombbal
kiválaszthatjuk a
feltölteni kívánt fájlt

3. Kattintsunk az
„Állomány feltöltése”
gombra, ekkor az
állományválasztó bezárul
és a „Tartalom” résznél
látni fogjuk a feltöltött
fájlt.

Új mappa hozzáadása
Ha a kurzus oldalunkon több
segédanyagot szeretnénk egy
egységben közétenni akkor
használjuk a „Mappa” funkciót.

A megjelenő oldalon
töltsük ki a „Név” és a
„Leírás” mezőket , lehet
ugyanaz a szöveg
mindkét helyen

A tartalomnál válaszuk a
„Hozzáadás” opciót ekkor
megjelenik az állományválasztó
és feltölthetjük a mappa
elemeit, hasonlóképpen mint a
„Tananyag” hozzáadása
opciónál.

A „Mappa létrehozása”
segítségével álmappákat is
létrehozhatunk, de ezt a
funkciót választhatjuk a
„Tananyag„ hozzáadása
opciónál is.
https://testmoodle.uni-obuda.hu/

Beadandó feladat feltöltése I.
Ha elektronikusan beadandó feladatot szeretnénk
összegyűjteni a hallgatóktól válaszuk a
„Tevékenység hozzáadása” legördülő menüből a
„Feladat” opciót!

A megjelenő oldalon töltsük
ki a név és leírás mezőket,
lehet ugyanaz a szöveg, de a
leírás mezőben megadhatjuk a
feladat leírását is.

https://testmoodle.uni-obuda.hu/

Feladat beállításai I.
Bekapcsolása esetén a
hallgatók ezen időpont
előtt nem adhatnak le
munkát. Ellenkező esetben
azonnal beküldhetnek
munkákat.

A feladat teljesítése
ekkor esedékes.

Bekapcsolása esetén a Leadási
határidő után nem adható le
feladat. Kikapcsolása esetén
viszont a leadási határidő után
is adható le feladat.

Bekapcsolása esetén
az oktató üzenetet
kap, ha a hallgató
(korán, időben vagy
megkésve) ad le egy
feladatot.

KI-kapcsolása esetén a
Feladat leírása csak a
„Leadások engedélyezése
ekkortól” alatt megadott
időponttól lesz látható.

Bekapcsolása esetén a hallgatónak a Leadás gombra
kattintva kell jelezni, hogy végezet a leadandó feladattal.
Így a leadott feladat piszkozata megőrizhető a rendszerben.
Ha a beállítás a feladat leadása után "Nem"-ről "Igen"-re
változik, a leadott feladatot a rendszer véglegesnek tekinti.

https://testmoodle.uni-obuda.hu/

Feladat beállításai II.
Bekapcsolása esetén a hallgatók leadott feladatként
közvetlenül a szerkesztőbe írhatnak szöveget.
Ha állományként kérjük a feladatot akkor a „Leadás
állományban” opciót kell bekapcsolni.
Ha engedélyezzük a hallgatóknak, hogy javítsák a
hibáikat akkor több állomány feltöltését kell
engedélyeznünk számukra.

Bekapcsolása esetén az értékelő minden leadott
feladathoz visszajelző megjegyzéseket fűzhet vagy az
oktató a feladat értékelésekor visszajelzéséhez
állományokat tölthet föl.

A rendszeréen az egyes feladatok és
tevékenységek pontok alapján értékelhető.
1-100-ig terjedő skálán választhatjuk ki a
pontozáshoz a megfelelő pontszámot.

https://testmoodle.uni-obuda.hu/

Feladat beállításai II.
A Moodle támogatja a csoportmunkát.
Három beállítási mód közül választhatunk,
ami meghatározza a csoportok típusát.
Először a csoportokat kell létrehozni, majd a
típusát beállítani akár az egész kurzusra, akár
csak az egyes tevékenységekre.
Csoporttípusok:
Nincs csoport
Mindenki egyedül vesz részt a kurzuson.
Különálló csoportok
A csoport csak a saját munkáját látja, a többiekét
nem.
Látható csoportok
A csoport saját munkáját végzi, de láthatja a
többi csoportét is.

A beállítások megtétele
után a „Módosítások
mentése…” gombbal
mentsük el munkánkat.
https://testmoodle.uni-obuda.hu/

Beadandó feladat feltöltése II.
Amikor legközelebb a beadandó feladatra
kattintunk megjelenik az „Osztályozási
összesítő” melyben megjelenik, hogy hányan
adták le a feladatot.

A „Minden leadott… „
kattintva a fenti táblázat
jelenik meg.

A szerkesztés alatt található
fájlokra kattintva tudjuk értékelni
a leadott feladatokat.

https://testmoodle.uni-obuda.hu/

Beadandó feladat feltöltése III.
Kiválaszthatjuk a
kívánt
tevékenységet, a
„Pont”-ot választva
az alábbi ablak
jelenik meg.

Megnyithatjuk a feladatot
Ide kell beírni az értékelést

Az oldal sávot
görgetve
megjelenik a
feltöltött
állomány is.

A pontok bejegyzése után mentsük
munkákat.
Az értékelésről a hallgatók értesítést
kapnak!
https://testmoodle.uni-obuda.hu/

A rendszer még számos oktatási és közösségi funkciót tartalmaz.
Ebben a segédletben csak az oktatáshoz elengedhetetlen funkciók kerültek
összefoglalásra.
Ha bármilyen kérdése van a rendszerrel kapcsolatban keresse az Adminisztrátort
moodleadmin@uni-obuda.hu, vagy a Karon kinevezet Moodle Tanácsadót!
Sikeres Félévet kíván:
Hegyesi Franciska
Elektronikus és Digitális Tananyagok Irodája
Irodaigazgató

https://testmoodle.uni-obuda.hu/

