Moodle, fyrstu leiðbeiningar fyrir nemendur:
Kennslukerfið okkar er hýst í Moodle og lítum við á það sem skóla í netheimum. Þar á
hver áfangi sitt svæði og að auki er þar Marmarinn sem allir fjarnemendur okkar hafa
aðgang að. Marmarinn er nokkurs konar miðrými skólans í netheimum og þar eru
ýmsar upplýsingar fyrir fjarnemendur, auk þess sem fjarnemendur geta þar verið í
samskiptum við aðra fjarnemendur og fjarnámsstjóra.
Þegar þú kemur inn í kennslukerfið, kemur fram þitt heimasvæði: Í miðjunni er
aðalsvæðið og þar koma þínir áfangar fram: Marmarinn og áfanginn/áfangarnir sem
þú valdir. Smelltu á áfanga og skoðaðu.

Til vinstri á heimasvæði þínu er Stikla, þú getur alltaf komist aftur á þitt heimasvæði
með því að ýta þar á Heim. Smelltu á Stjórnborð og þá sérðu áfangana þína, ólesin
innlegg í umræður og að auki óleyst verkefni ef einhver eru:

Skoðaðu því næst Síður vefsins, þar sérðu Blogg, Tög og Dagatal. Tög eru áhugamál
notenda kennslukerfisins og þú getur skráð þín áhugamál ef þú vilt (sjá síðar).
Dagatalið safnar saman dagsetningum allra áfanga þinna, svo sem skiladögum
verkefna.

Í Mínir áfangar sérð þú áfangana sem þú ert í og þú kemst í þá með því að smella á
þá:

Ef þú smellir á Stjórnborðið, þá birtist slá til hægri á síðunni. Þar eru nokkur mikilvæg
atriði, til dæmis er þar hægt að breyta útliti forsíðunnar með því að smella á Aðlaga
þessa síðu. Skoðaðu hvað hægt er að gera með því að smella þar:

Ef þú velur Einkaskrár, þá getur þú sótt skrár í tölvuna þína og vistað á þínu svæði í
kennslukerfinu, enginn annar en þú hefur aðgang að því svæði. Þarna gætir þú t.d.
vistað drög að verkefnum sem þú átt eftir að skila og ætlar að vinna með síðar. Þú
vistar skrá á þessu svæði og/eða sækir skrár þangað með því að smella á Sýsla með
einkaskrár:

Þú vistar skrá á þessu einkasvæði með því að draga hana að bláu pílunni og sleppa
henni þar.

Þú getur einnig vistað skrá á þessu svæði með því að smella á þetta tákn:

Og þarna er líka hægt að búa til möppur með því að smella á þetta tákn:

Til hægri á síðunni birtist einnig Dagatal, Viðburðir og Innskráðir notendur:

Með því að smella á nafnið þitt undir myndinni í hægra horninu efst, opnast felligluggi
og þar er hægt að komast í Stillingar, Dagatal, Skilaboð, Einkaskrár, skoða Innlegg
í umræður, Umræður, Einkunnir og síðan að skrá þig úr með því að smella á Útskrá:

Smelltu á Stillingar:

Þar opnast nýr felligluggi og þar getur þú lesið upplýsingar sem kerfið skráir um þig,
breytt notendaskilgreiningum, breytt lykilorði, skoðað skilaboð og blogg. Byrjum á að
skoða hvað opnast þegar þú smellir á Notandi. Þar getur þú meðal annars valið
sjálfgefið tungumál:

Til dæmis er hægt að velja þar íslensku og rétt að taka það fram hér að um 80% af
upplýsingum í Moodle hafa verið þýddar á íslensku:

Skoðum nánar hvað felst í breyta notendaskilgreiningum. Þar getur þú breytt því
hvernig nafnið þitt er skráð í kerfinu, hvaða netfang er þar skráð og sett inn mynd af
þér. Þú setur inn mynd með því að draga hana að bláu pílunni og sleppa henni þar:

Þarna getur þú líka sett inn áhugamál þín og mundu að þau birtast ásamt áhugamálum
annarra sem nota kerfið þegar þú smellir á Tög í stiklunni til vinstri á síðunni:

Að lokum þarf svo að vista upplýsingar með því að smella á Uppfæra
notendaskilgreiningu:

Með því að smella á nafnið þitt í hægra horninu efst, síðan á Skilaboð, getur þú sent
öllum sem eru með þér í hópum skilaboð. Þar getur þú líka lesið skilaboð sem þér hafa
verið send frá öðrum:

Veldu áfangann þinn og þá sérðu alla skráða einstaklinga í honum:

Smelltu síðan á nafn þess sem þú ætlar að senda skilaboð:

Og skrifaðu skilaboðin, mundu að smella á Senda skilaboðin þegar þú ert hefur
skrifað þau.
Gangi þér vel!
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