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1 Aluksi

Tämä ohje käsittelee opetustapahtumien tekoa ja niiden muokkausta. Opetustapahtuman luominen WebOodissa on mahdollista jos

käyttäjällä on OpasMuokkaaja- tai OpasVastuuhenkilö-oikeuksia. Opetustapahtumien muokkausta pääsevät tekemään myös käyttäjät,

jotka on merkitty opetustapahtuman vastuuopettajiksi tai virkailijoiksi. WebOodin käyttölupia voi hakea Heron kautta

https://hero.it.helsinki.fi/hero/. Huom.! Valtaosa opetustapahtumista luodaan Optimen kautta. Tämä ohje koskee sekä Optimen kautta että

suoraan Oodissa luotuja opetustapahtumia lukuunottamatta kohtia 3.1, 3.2 ja 4.2.

Lisätietoa ja apua ongelmatilanteissa saa WebOodi-tuesta: weboodi-tuki(at)helsinki.fi, p. 02941 22400.

WebOodi löytyy osoitteesta www.helsinki.fi/weboodi . Kirjaudu sisään järjestelmään syöttämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi (eli AD-

tunnuksesi).
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2 Ikonien selitykset

WebOodissa käytettävien ikonien selitykset:

Ikoni Aihe Toiminto Selitys

Kaksi
nuolenkärkeä

Katso/
Muokkaa

Ikonia painamalla pääset katsomaan tarkemmin
kyseistä tietoa. Tieto voi olla joko katsottavana tai
muokkaustilassa.

Plus Lisää Lisää uusi tieto
Miinus Poista Poista kyseinen tieto
Tikku-ukko Opiskelijat Ikonia painamalla pääset katsomaan kyseiseen

opetustapahtumaan ilmoittautuneita opiskelijoita
Kaksi
dokumenttia

Kopioi Ikonia painamalla kopioit kyseisen tiedon uudeksi
esiintymäksi

Suurennuslasi Etsi Ikonia painamalla voit hakea tietoon liittyviä
esiintymiä

Levyke Tallenna Ikonia painamalla voit tallentaa syöttämäsi tiedot.
Nuoli takaisin Takaisin Ikonia painamalla pääset takaisin muokkaustilasta

katselutilaan.
Avaa Avaa

hierarkia
Avaa tietyn hierarkian

Sulje Sulje
hierarkia

Sulkee tietyn hierarkian
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3 Opetustapahtuman lisäys ja muokkaus

Uusi opetustapahtuma voidaan lisätä joko kopioimalla jo olemassa oleva vanha opetustapahtuma ja muokkaamalla sen tietoja, tai
luomalla kokonaan uusi opetustapahtuma.

3.1 Uuden opetustapahtuman luominen

Huom.! Tämä osio ei koske Optimen kautta luotuja opetustapahtumia.

Uuden opetustapahtuman lisääminen voidaan aloittaa valitsemalla
vasemmanpuoleisesta valikosta Opinto-opas otsikon alta Opetustapahtumat.
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Aukeavalta sivulta valitaan Lisää uusi opetustapahtuma
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Aukeaa seuraava näkymä:

Opintokohde, jolle opetustapahtuma luodaan, etsitään esim. syöttämällä opintokohteen tunniste sille varattuun kenttään ja klikkaamalla
Hae. Opintokohteita voi hakea myös muilla hakuehdoilla, esim. nimen mukaan, mutta tunnisteella haku on aina varminta!
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Nyt järjestelmä tuo näytölle tiedot opintokohteelta.
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Muuta tarvittavat tiedot. Kaikki tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia, mutta tietoja voi muuttaa myöhemmin.

Opetustapahtuman tyyppi: Valitse listasta opetustapahtumaa parhaiten kuvaava tyyppi. Olisi kuitenkin suositeltavaa sopia organisaation
(tdk tai laitos) kesken yhtenäisesti käytettävät opetustapahtuman tyypit.

Opetustapahtuman status: Statukseksi on hyvä valita vahvistettu. Mikäli opetustapahtuman status on tilassa suunniteltu, se  ei  tule
näkymään opiskelijalle ennen kuin statusta muutetaan.

Opetuskieli: Merkitse tähän se kieli/kielet, jolla opetusta todellisuudessa annetaan. Opetuskieliä voi olla useampi (esim. suomi ja englanti),
toisen kielen voi lisätä - painikkeella.

Paina lopuksi Tallenna-painiketta. Järjestelmä ilmoittaa, että opetustapahtuma on lisätty. Samalla tulee ilmoitus, mikäli opetustapahtuma
on kohteensa kautta liitetty johonkin oppaaseen:

Klikkaa tämän jälkeen Siirry muokkaukseen -painiketta. Pääset opetustapahtuman muokkaus -näkymään.
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3.2 Opetustapahtuman kopioiminen

Huom.! Tämä osio ei koske Optimen kautta luotuja opetustapahtumia.

Uusi opetustapahtuma voidaan tehdä myös kopioimalla vanha opetustapahtuma ja muuttamalla sen tiedot. Opetustapahtuman kopioiminen
tapahtuu hakemalla ensin kopioitava vanha opetustapahtuma vasemman valikon Opetustapahtumat -linkin kautta ja klikkaamalla sen
kohdalla -painiketta.

Pääset Opetustapahtuman kopiointi-näytölle. Korjaa huolellisesti kaikki muuttuneet tiedot ja klikkaa Kopioi.

Saat ilmoituksen kopioinnin onnistumisesta. Klikkaa  - painiketta ja pääset Opetustapahtuman muokkaus -näytölle.
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Huom! Kun muokkaat kopioitua opetustapahtumaa, tarkista huolella, että kaikki päivämäärät on päivitetty! Myös
ilmoittautumistiedot kopioituvat vanhalta opetustapahtumalta, joten ne on myös tärkeää käydä muuttamassa!

4 Opetustapahtuman tietojen muokkaus

Kaikkia tietoja pääsee muokkaamaan ja lisäämään klikkaamalla opetustapahtuman nimestä.
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Kaikki tiedot kerralla muokkausnäytöllä:
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4.1 Tietojen muokkaaminen osio kerrallaan

Opetustapahtuman eri tiedot saa muokkausta varten näytölle myös vain osio kerrallaan.
Toimi tällöin seuraavasti:

1. klikkaa ensin valkoista laatikkoa opintokohteen nimen edessä
2. valitse näytön yläreunasta mitä tietoa haluat muokata (esim. klikkaa valkoista laatikkoa Aikataulut ja salit -tekstin edessä)
3. Paina lopuksi Näytä valitut tiedot -painiketta

Saat opetustapahtuman nimen alle näkyviin vain aika- ja paikkatietojen muokkausrivin:

Huomaathan, että Optimessa tuoduissa opetustapahtumissa aika- ja paikkatietoja ei saa muokata suoraan Oodissa!
Opetustapahtuman eri tietoja pääsee muokkaamaan aina  -napilla. Klikkaamalla kunkin osion oikeassa reunassa olevaa -ikonia
pääsee opetustapahtumalle lisäämään esim. nimen, kielen, osaopetustapahtuman, aika- ja paikkatiedot, opettajan tiedot tai
oppimateriaalin linkin Helkaan. Täytäthän päivämäärä- ja aikatiedot tähän kohtaan kuvaustietojen sijasta, jotta aikataulut tulevat näkyviin
myös mm. kurssisivuille ja muihin sähköisiin järjestelmiin! Oppimateriaalin lisäämistä käsitellään omassa erillisessä ohjeessaan.
Muista aina tallentaa lisäämäsi tai muokkaamasi tieto klikkaamalla -ikonia!!!
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4.2 Aliopetustapahtuman lisääminen

Huom.! Tämä osio ei koske Optimen kautta luotuja opetustapahtumia.

Aliopetustapahtuman pääsee lisäämään klikkaamalla opetustapahtuman nimen perästä -nappia.

Muuta tarvittavat tiedot. Erityisesti muista päivittää opetustapahtuman tyyppi (esim. harjoitusryhmä, kurssi, tms.). Klikkaa lopuksi Lisää.
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Pääset takaisin Opetustapahtuman muokkaus-näytölle. Lisää aliopetustapahtumia niin monta kuin tarvitsee. Yksittäisen
aliopetustapahtuman tietoja pääsee muokkaamaan samalla tavalla kuin pääopetustapahtumankin, eli klikkaamalla aliopetustapahtuman
nimestä. Aliopetustapahtumalle voi myös kirjoittaa kuvaustietoja, niitä voi lisätä  -napin kautta.

4.3 Opetustapahtuman kuvaustietojen lisääminen

Pääopetustapahtumalle voi myös tallentaa kuvaustietoja. Tekstin pääsee lisäämään opetustapahtuman muokkaus -näytöltä Kuvaustekstit
-painikkeen kautta.

Huom! Opetustapahtumien kuvaustiedot eivät ole samat kuin opintojakson kuvaustiedot (eli tutkintovaatimustiedot)!
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Aukeaa samankaltainen näkymä kuin opintokohteiden kuvaustietoja syötettäessä:

Tekstieditorin ansiosta muotoilujen tekeminen onnistuu samalla tavalla kuin esim. Wordilla. Ruotsin- ja englanninkielistä tekstiä pääsee
syöttämään klikkaamalla kielen nimestä. Muista lopuksi tallentaa! Pääset esikatselemaan kirjoittamaasi tekstiä oikeasta yläkulmasta
Opetustapahtuman esikatselu- painikkeesta. Takaisin- napista pääset takaisin Opetustapahtuman muokkaus- näytölle.

4.4 Ilmoittautumistietojen lisääminen

Opetustapahtuman ilmoittautumistietoja muokataan kohdasta Ilmoittautumisajat ja rajoitukset.
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Sen jälkeen napsautetaan kaksi kertaa peräkkäin opetustapahtuman ilmoittautumistietojen muokkauspainiketta   .
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Klikkaa  -painiketta ja pääset syöttämään ilmoittautumisen tiedot.

Ilmoittautumisen alkamis- ja päättymispäivämäärät sekä kellonajat voi syöttää valkoisiin laatikoihin.

Ryhmäkoko: Tähän voi määritellä ryhmäkoon.

MinIlmMaar: Mikäli opetustapahtumalla on useita aliopetustapahtumia (esim. harjoitus- tai laskariryhmiä), tässä voi määritellä miten
moneen ryhmään opiskelijan pitää vähintään ilmoittautua.

SallIlmMaar: Tämä kohta on vähän yleisemmin käytetty. Tässä voi määritellä miten moneen ryhmään opiskelija saa enintään ilmoittautua.
Jos rajoituksia ei ole, pitää SallIlmMaar-kohta olla tyhjä (EI 0!).
Muista tallentaa tekemäsi muutokset klikkaamalla -kuvaketta!
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Ilmoittautumisen vahvistus automaattisesti: Rastita laatikko, mikäli haluat, että opiskelijoiden ilmoittautumiset vahvistetaan
automaattisesti. Voi myös määrittää päivän jolloin vahvistus tapahtuu, muutoin vahvistus tehdään ilmoittautumisajan päätyttyä.

Tässä kohdassa voit myös määritellä, valitaanko opetustapahtuman opiskelijat arpomalla tai opiskelijoiden antamien ryhmätoiveiden
perusteella. Näitä käsitellään omassa ohjeessaan!

Ilmoittautumisen yhteydessä tehtävät tarkistukset (ent. hylkäyksen syyt): WebOodin kautta voi hallinnoida listan neljää ensimmäistä
kohtaa (tosin kohta ”Hyväksytty toiseen ryhmään” ei ole käytössä). Mikäli hylkäyksen syissä määritelty ehto ei opiskelijan kohdalla täyty,
voi järjestelmä huomauttaa asiasta opiskelijalle ilmoittautumisen yhteydessä, tai kokonaan estää opiskelijan ilmoittautumisen. Estetään-
toimintoa on syytä käyttää harkiten, sillä sen ollessa voimassa järjestelmä todellakin estää ilmoittautumisen, eikä opiskelijalla ole tällöin
mahdollisuutta jäädä esim. varasijalle ryhmäkoon ollessa täynnä.

Sekä Win- että WebOodissa määriteltäviä hylkäysten syitä ja niiden käyttötapoja käsitellään omassa ohjeessaan.
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4.5 Usean ryhmän ilmoittautumisen muokkaus – Ryhmäpäivitys

Jos opetustapahtumalla on useampi aliopetustapahtuma, kaikkien ryhmien ilmoittautumistiedot mahdollista päivittää kerralla. Aloita
valitsemalla Opetustapahtuman muokkaus -sivulta jälleen kohta Ilmoittautuminen.

Nyt voit valita ryhmät, joiden ilmoittautumista haluat kerralla muuttaa. Tämän jälkeen klikkaa Ryhmäpäivitys.

Jatko toimii samalla tavalla kuin yhden ryhmän ilmoittautumisen muokkauksen kanssa.

HUOM! Kun opetustapahtumalla on aliopetustapahtumia, ei pääopetustapahtumalle kannata laittaa lainkaan ilmoittautumista.
Kun opiskelija ilmoittautuu johonkin ryhmään, ilmoittautuminen päivittyy myös pääopetustapahtumalle. Mikäli opiskelija ilmoittautuu sekä
pää- että aliopetustapahtumaan, järjestelmä huomioi ensin aliopetustapahtuman ilmoittautumisen ja tulkitsee sen jälkeen
pääopetustapahtuman kohdalla opiskelijan yrittävän ilmoittautua toistamiseen.
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5 Lisätietokysely

Opetustapahtumalle voi tarvittaessa lisätä omia erityisiä lisätietokysymyksiä, joita kysytään opiskelijan ilmoittautumisen yhteydessä.
Mene jälleen Opetustapahtuman muokkaus -näytölle. Klikkaa Lisätietokysymykset.

Tässä esimerkissä opetustapahtumalle on syötetty oppimateriaali. Oodi ehdottaa tenttikirjojen kysymistä, eli opiskelijan olisi ilmoitettava
mitkä kirjat tenttii. Koska kirjoja on vain yksi, valitaan tässä esimerkissä Ei.

Tässä esimerkissä kirja ei ole pakollinen, eli mikäli kirjoja olisi useampi, opiskelija voisi valita halutessaan minkä kirjan tenttii.
Tähän kohtaan voi laatia kirjakysymyksen. MUISTA LOPUKSI TALLENTAA.

Kuulustelun kielivaihtoehdot voi valita tästä. Jos kielivaihtoehtoja ei ole kuin yksi, niin silloin kieltä ei kysytä.
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Muun lisätietokysymyksen lisäys:

Muita lisätietokysymyksiä voi lisätä alimmalla rivillä oikeassa reunassa olevalla  -napilla.
HUOM: Näyttö voi olla niin leveä, oikea reuna ei näy heti kokonaan!

Valitse onko kysymys pakollinen. Kirjoita kysymys ja Tallenna.
Voit lisätä useita kysymyksiä klikkaamalla taas .
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6 Opetustapahtuman viimeistely

Kun opetustapahtuma on valmis ja se halutaan näkymään opiskelijalle, täytyy opetustapahtuman statuksen olla vahvistettu, valittuna kyllä
kohdissa Opetustapahtuma näkyy opiskelijalle ja Opetustapahtumahierarkian julkisuus.

Suunniteltu-statuksella olevat opetustapahtumat eivät näy opiskelijoille! Statuksen voi muuttaa esimerkiksi kohdasta Statuksien
muutos. Tällöin päivitys koskee myös mahdollisia aliopetustapahtumia. Opetustapahtumien statuksia ja näkymistä opiskelijoille voi päivittää
kerralla myös OpasOodin opinto-oppaiden hallintanäytön kautta.
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Valmis opetustapahtuma näkyy opiskelijalle näin (jatkuu myös seuraavalla sivulla):
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