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Pelastusopiston tietokoneelle kirjautuminen

Pelastusopiston Moodleen kirjautuminen

Henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana löytyy
kilpailijakortista
Tunnuksia saa käyttää vain ATK- luokassa
Moodle rekisteröi kaikki käyttäjän toiminnot. Lisäksi
ATK-luokissa valvotaan tietokoneiden käyttöä.

Mene selaimella osoitteeseen
https://moodle.smedu.fi
Selain kirjaa sinut automaattisesti moodleen.
Jos Moodle kysyy käyttäjätunnuksia, niin ne ovat
samat kuin koneelle kirjautuessa.

*******************************************************************************************
Kirjautumisen jälkeen sinulle aukeaa Moodlen etusivu (kuva alla)

Etsi hakuikkunan kautta tarvittava kurssi kirjoittamalla siihen JEHU ja paina Hae

Tämän jälkeen avautuvasta ikkunasta klikkaa JEHU 1

Rekisteröidy kurssille kirjoittamalla ”kurssiavain” –kenttään saamasi avain. (AVAIMEN saat koetilaisuudessa.)
Paina ”Lisää minut kurssialueelle” painiketta
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Kurssialueelle päästyäsi avautuu alla olevan kuvan mukainen näkymä.
Toimi ohjeiden mukaisesti.
”Klikkaa tästä aloittaaksesi” mikäli sen alla ei näy

painike.

Sen jälkeen paina ”Aloita koe tästä” painiketta ja siitä avautuu ohje kokeen suorittamiseksi. (ohje seuraavalla
sivulla).
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JEHU 2019 tietokilpailu.
Kokeessa on yhteensä 94 kysymystä. Jokaisella sivulla on neljä oikein / väärin väittämää tai yksi yhdistämistehtävä.
Kysymyssivun alareunassa on painike,
josta edetään seuraavalle kysymyssivulle sekä
painike, jolla
voi palata jo vastattuihin kysymyksiin.
Kokeen enimmäispistemäärä on 100 pistettä.

Oikein / väärin väittämät:
Valitse onko väittämä ”tosi” vai ”epätosi”. Jokaisella sivulla on neljä väittämää,
joista voi olla yksi tai useampi oikea vastaus.
Oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen (+1)
Väärästä vastauksesta (tai vastaamatta jättämisestä) saa nolla pistettä (0)
Yhdistämistehtävät:
Yhdistä oikea vastaus ja väittämä.
Yhdistämistehtävien pistemäärä on 4 (neljä) pistettä, jos kaikki ovat yhdistetty
oikein. Jos kohtia on kahdeksan, yhden kohdan pistemäärä on 4/8.
Kokeen suorittaminen
Kokeeseen on käytettävissä enintään 60 minuuttia ja aika alkaa, kun aloitat kokeen
painamalla moodlessa sivun alareunassa olevasta "Tee tentti nyt" painikkeesta.
Kun olet vastannut kaikkiin kysymyksiin, paina painikkeesta "palauta kaikki ja lopeta"
sekä vahvista vielä palautus painamalla uudestaan avautuvaan painikkeeseen "palauta
kaikki ja lopeta". (kts kuva).
Kun olet palauttanut kaikki, moodle rekisteröi kokeeseen käyttämäsi ajan. Mikäli et
palauta koetta tai käytät vastaamiseen koko 60 minuuttia, moodle palauttaa siihen
mennessä vastaamasi kysymykset automaattisesti ja kokeeseen käyttämäsi aika on 60
minuuttia.
Lopuksi muista kirjautua ulos tietokoneelta. 1

2

3

