MK2018

OPETTAJALLE: TENTIN VARMUUSKOPIOINTI MOODLESSA
Mene kurssille, josta haluat
kopioida tentin, valitse
ASETUKSET/Varmuuskopiointi,
klikkaa => Seuraava

Avautuvassa ikkunassa: Valitse
asetukset, ota tästä väkäset pois
kaikista muista kohdista paitsi
Sisällytä aktiviteetit ja Sisällytä
kysymyspankki, jatka klikkaamalla
=> Seuraava

Poista
väkäsiä,
jää vain
kaksi
väkästä
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Seuraava ikkuna: Poista väkäset yksitellen otsikoista (Yleinen, Aihe 1, Aihe 2 jne.), muut
väkäset muuttuvat harmaiksi. Jätä väkäset vain sen Aiheen otsikkoon, missä tentti sijaitsee
sekä tenttiin. Klikkaa => Seuraava

Vaihtoehto: Poista väkäset
valitsemalla Ei yhtään ja
sitten lisää väkäset
tenttiosion otsikkoon ja
tenttiin.

Seuraavasta ikkunasta voit vielä tarkistaa, että tentti on
kopioitumassa eli siinä on vihreä väkänen ja kaikissa muissa
kohdissa on punainen ruksi ts. muut eivät kopioidu => Suorita
varmuuskopiointi

Odota varmuuskopioinnin päättymistä kunnes tulee tämä kuittaus => klikkaa Jatka
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Avautuu Palauta-sivu, jonka puolen välin paikkeilla on Käyttäjän yksityinen varmuuskopioalue ja
siinä ylimmäisenä (tai ellet ole kopioinut muuta niin ainoana) tuo juuri kopioimasi osio.

Mene seuraavaksi Moodlessa sille toiselle kurssille, johon
haluat palauttaa kopioimasi tentin. Tämän kurssin
ASETUKSET-valikosta klikkaa Palauta. HUOMAA, että
tentti palautuu tälle kurssille saman numeroiseen
Aiheeseen/Osioon, mistä se on kopioitu (Tämän ohjeen
esimerkissä Aihe 4).

Klikkaa kurssin ASETUKSET / Palauta ja klikkaa rivin lopusta sininen Palauta

Moodle näyttää vielä valinnan, mitä olet
palauttamassa, jos on oikein => Jatka
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Seuraavan sivun keskivaiheilla on kohta
Palauta tälle kurssille, siinä on Moodlen
oletusasetus Yhdistä varmuuskopioitu
kurssi tähän kurssiin => Anna olla tämä
valinta => Jatka

Seuraavalla sivulla on punainen ruksi
kaikissa muissa palautettavissa ja musta
väkänen vain kohdassa Sisällytä
aktiviteetit => Seuraava

Seuraavassa ikkunassa
näkyy taas ainoastaan
palautettava valinta, tässä
pitäisi nyt olla pelkästään
palautumassa oleva tentti
=> Seuraava

Edelleen varmistus,
että palautumassa on
vain kopioimasi tentti
=> Suorita palautus

Odota, että palautus
valmistuu => Jatka
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Palautin tässä esimerkissä tentin tyhjälle
kurssipohjalle. Se palautui samaan
kohtaan Aihe 4, mistä olin sen
varmuuskopioinut.
Voit siirtää muokkaustila päällä tällä
kurssilla tenttiä haluamaasi kohtaan tai
vaihtoehtoisesti voit siirtää sen ennen
kopiointia alkuperäisellä kurssilla
vastaavaan kohtaan, mihin aiot sen
palauttaa.
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