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Moodle Workshop I (Basic Level)

Bu workshop temel Moodle bilgi ve becerilerini kapsamaktadır. Workshop’ın

süresi 60 dk’dır. Workshop önce gösteri sonra uygulama şeklinde devam

edecektir. Workshop süresince değinilecek konular şunlardır:

• Ders yönetim sistemi ve Moodle nedir?

• Ders sayfası düzenleme

• Ders blokları oluşturma

1. Blog Menü

2. Takvim ekleme

3. Saat ekleme

• Ders ayarları düzenleme

1. Genel

2. Gruplar

3. Görünürlük

4. Rol atama

• Ders sayfasına kaynak (dosya) yükleme

1. Yazı sayfası

2. Bir dosya ya da web sayfasının linki

Lütfen workshop sonunda Moodle’a yüklenen “Workshop Değerlendirme Formu”

nu doldurmayı unutmayınız.

Teşekkür Ederiz…

Tarih: 28 Ekim 2011

Öğretmenler: Havva Terzi

Pınar Kadıoğlu



Moodle Çalışma Kağıdı

Moodle Ders Sayfasını Düzenleme

Ders Blokları Ekleme



Ders blokları eklemeden önce ders sayfanızın ayarlama
görünümüne geçmesi için sağ üst köşeden “turn editing on”
butonuna tıklayınız.

Blocks alt menüsünde ders sayfanıza ekleyebileceğiniz takvim,
hesap makinası, sözlük, ders içerik bilgisi  ve daha birçok farklı
block uygulaması bulabilirsiniz.

Moodle Ders Sayfasına Takvim Ekleme:



Moodle Ders sayfanıza takvim ekleyebilir ve ders için önemli
günlere notlar/hatırlatmalar koyabilirsiniz*.

Block ekledikten sonra herbir block için kullanıcılara rol atayabilir,
görünürlülüğünü değiştirebilir, blok u silebilir ve blok için yer
ayarlaması yapabilirsiniz.

Ders Ayarlarını Düzenleme

Aşağıda Course Settings’in en çok kullanılan özellikleri 4 grup
halinde anlatılmıştır.



1. Grup:
Full Name: Dersin tam adını kapsamaktadır. Örneğin İngilizce
Gramer ve Kompozisyon gibi.
Short Name: Ders adının kısaltmasıdır. Örneğin ING gibi.
Bu iki kısmın doldurulması zorunludur.

Summary: Dersin içeriğinin ve özelliklerinin özetlendiği, ders
hakkında kısa bilgi verilen bölümdür.
Format: Bu kısım ders sayfasının hangi şekilde görüntüleneceğinin
belirlendiği kısımdır. Genel olarak haftalık format görünümü
kullanılmaktadır.
Number of week/topics: Etkin olarak ders yapılan hafta sayısıdır.
Bu kısım işlenen konu sayısına göre de düzenlenebilir.
Hidden Sections: Ders sayfanızda “Gizli” olan kısımların nasıl
görüneceğini belirler.
News Items to show: “News” adında bir forum “Weekly” ve
“Topics” sayfa formatında bulunmaktadır. İlan ve duyuru yapmak
için uygun bir seçenektir. Bu menüde de tek seferde kaç tanesinin
gösterileceğinin seçimi yapılmaktadır.
Show Gradebook to Students: Moodle üzerinde yapılan
aktivitelerin notlandırılmasının gösterilip gösterilmeyeceğine dair
seçim yapılan menü.
Show Activity Reports: Aktiviteler sonrası öğretmenin yaptığı
yorumların gösterilip gösterilmeyeceğine dair seçim yapılan menü.
Öğrencinin bu raporları görüp görmeyeceğine öğretmen karar
vermektdir.
Maximum Upload Size: Öğrencilerin sayfaya yükleyecekleri
dosyaların büyüklüklerin belirlendiği kısım.
Force Theme: İstendiği takdirde ders sayfasının teması bu
menüden değiştirilebilinir.
Is this a Meta Course: Meta course, birden fazla dersin birbirine
bağlantılı olması.

2. Grup:

Ders kapsamında öğrenciler grup yapılmak istenirse bu ayar
kullanılabilinir.

Group Mode: 3 çeşit gruplandırma vardır.
1. No groups: Her öğrenci kendisinden sorumludur ve dğier

öğrencileri göremez.
2. Seperate groups: Her grubun üyelerinin sayafaya erişimi

vardır. Yalnızca kendi sayfalarını görüp müdahale
edebilirler. Diğer grupları göremezler.

3. Visible groups: Bütün gruplar bütün sayafaları görebilir
ancak yalnızca kendi sayafalarına müdahale edebilirler.



Force: Eğer bu seçenek “Yes” ise oluşturulan gruplardaki üyeler
yalnızca kendi seviyelerindeki aktiviteleri yapabilirler.

3. Grup:

Availability: sayfanın öğrencilere görünebilirliği buradan
ayarlanmaktadır. Eğer dersin üzerinde çalışma yapıyorsanız ve
öğrencilerin ders sayfasını henüz göremelerini istemiyorsanız
buradan “This course is not available for students” seçeneğini
seçiniz.
Enrollment key: Dersi herkesin eklemesini engellemek amaçlı
oluşturulmuştur. Öğrencileri anahtarı yalnızca ders sayfasıone ilk
girişlerinde kullanmaktadır. Bu kısım boş bırakıldığı takdirde
Moodle’s kayıtlı olan herkes dersinizi ekleyebilir.
Guest access: Ziyaretçi girişini engellemek ya da açmak için
kullanılan kısım.

4. Grup:
Bu kısmın kullanılış amacı kişilere farklı isim atamaları
yapabilmektir. Örneğin;

Administrator: admin
Course Creator: Yönetici
Teacher: Danışman
Non-editing teacher: Yedek öğretmen
Student: Danışan
Guest: Ziyaretçi
Authenticated user: Denetçi
Question sharer: Soru bankası  ... gibi

Kaynak / Dosya Ekleme:
Bu kısımda eklenecek olan kaynaklar haftalara ayrılmış olarak
eklenmektedir. Her haftanın kaynakları ayrıdır. Bu kaynaklardan



en çok kullanılanlar
Compose a text page: Kelime işlemci (OpenOffice Writer, MS
Office Word vb.) ile yazılmış bir dökümanı eklemenizi sağlar.
Link to a file or web page:

Compose a text page:
Moodle ders sayfasına bir yazı eklemek için kullanılır. Eklenen yazı
bir dökümanda değil, ders sayfasında görüntülenmektedir.

Eklemek istediğiniz yazıya bir başlık verin. Bunu “Name” kısmına
yazın. Bu kısmı doldurmak zorunludur. Sonrasında yazıyla ilgili bir
özet yazabilirsiniz. İstendiği takdirde bunu da “Summary” kısmına
yazabilirsiniz.



“Full text” kısmını doldurmak zorunludur ve yazının kendisi buraya
yazılmalıdır.

Format: “Plain text format” yazınızın yazdığınız gibi
yayınlanmasını sağlar. “Moodle auto-format” ise varsa simgeleri
de resim halinde yayınlar.

Window: Eğer sayfalar arası geçişin kolay olmasını istiyorsanız,
yaznın yeni bir sayfada açılmasını sağlamak için “New Window”
seçeneğini seçin.

Hazırlanan aktivite ya da yazının henüz öğrencilere gösterilmesini
istemiyorsanız Visible menüsünde “Hide” ı seçebilirsiniz.
Yayınlamak istediğinizde de aynı seçeneği “Show” olarak
değiştirebilirsiniz.

* Takvime not ekleme sonraki Moodle derslerinde anlatılacaktır



Lütfen gösterilen Moodle özelliklerini bu workshop için oluşturulmuş ve sizinde

eklendiğiniz “Moodle – Workshop by Grad Students” dersinde deneyiniz.

Yardıma ihtiyaç duyduğunuzda sizlere dağıtılan çalışma kağıtlarını kullanabilir

ya da öğretmenlerden yardım isteyebilirsiniz. Günlük hayatınızda kullanmak

üzere aşağıda bazı kaynaklar verilmiştir.

http://moodle.org/support/

http://www.moodle.bilkent.edu.tr/centrum/

Lütfen çıkmadan önce Workshop Değerlendirme Formunu doldurmayı ihmal

etmeyiniz.

İlginize teşekkür ederiz...
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