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Umræðuvefurinn
Hafðu heiti stutt en lýsandi fyrir innihaldið
umræðunnar

Lýsing og leiðsögn um hvað gera skal.
Ennfremur hvort og þá hvernig
verkefnið verður metið. Hér mætti
einnig vísa með krækju í nákvæmari
fyrirmæli um hvers til er ætlast og hvað
t.d. einkunn á tilteknu bili
einkunnaskalans þýðir ef
umræðuverkekfnin eru metin. Leiðsögn
af þessu tagi er til þess fallin að auka
virkni, gæði og eykur áreiðanleika í
jafningjamati.
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Almenn umræða (Standard forum) Algengasta
umræðuformið. Allir geta svarað og lagt inn nýtt
umræðuefni.
Almenn umræða með bloggviðmóti (blog-like format) Allir
geta svarað og lagt inn nýtt umræðuefni.
Einföld umræða – Eitt umræðuefni á einni síðu, stuttar
umræður um afmarkað efni. Hver og einn getur sett inn eitt
umræðuefni sem allir geta svarað.
Hver notandi getur aðeins sett inn eitt efni
Spurt og svarað. Notendur leggja fram spurningar í fyrsta
innleggi. Þátttakendur sjá ekki svör fyrr en þeir hafa sjálfir
svarað

Áskrift felur í sér að notendur fá öll innlegg send í tölvupósti.
Kennari getur sett upp skylduáskrift, haft hana sjálfgefna, óvirka eða
valkvæma eins og hér er sýnt. Umdeilt er að senda almennt
innkomið efni í tölvupósti til nemenda og er því haldið fram að slíkt
geti haft áhrif á virkni, einkum ef ekki ríkir einsleitni að þessu leyti
milli námskeiða. Á hinn bóginn er líklega nauðsynlegt að skilyrða
áskrift að tilkynningum og e. t. v. umræðum í upphafi áfangans

RSS-fréttaveitur gera notendum kleift að fylgjast með birtingu efnis
á vefsvæðum að eigin vali. Nýjustu fréttum og öðru vefefni er safnað
saman á einn stað og sparar notandanum heimsókn á hverja
vefsíðu.

Hægt er að takmarka fjölda bréfa sem hver nemandi getur sent og
eftir að hámarkinu er náð getur viðkomandi ekki sent inn fleiri
bréf í umræðuna þótt hann geti lesið innkomið efni. Á sama hátt
má stilla tímamörk og nemendum þannig gert að taka þátt í
umræðunni einungis innan þess tímaramma sem sjálfu
viðfangsefninu er ætlaður.
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Sjálfgefið er að kennari getur metið innkomið efni og valið til þess
einkunnaskala. Með því að velja Override Permission eftir að
umræðan hefur verið stofnuð (efst) geta nemendur einnig metið
hver hjá öðrum. Einkunnir fara sjálfkrafa í einkunnabókina. Hægt
er að ákveða á hvaða tímabili matið getur farið fram.
Sameina má í eina einkunn fyrirgjöf fyrir einstök innlegg og fyrir
þátttöku í viðkomandi umræðu í heild. Eftirfarandi valkostir eru í
boði:
1. Ekkert mat og engin einkunn
2. Meðaltal reiknað saman
3. Fjöldi metinna pósta birtur
4. Hæsta eða lægsta mat birt sem lokaeinkunn
5. Allt mat þátttakenda lagt saman sem getur þó ekki orðið
hærra en hámarkseinkunn

Í Moodle þarf ekki að stofna sérstaka umræðu fyrir hvern hóp í
hópavinnu heldur er notast við eina uppsetta umræðu en skilyrt
hvað hver hópur sér og hvað hann getur gert. Þannig virkar ein og
sama umræðan eins og um margar væri að ræða. Stillingar geta
verið þrjár:
1. Engir hópar
2. Hóparnir eru aðskildir og ekki sýnilegir hver öðrum.
Nemandi sér aðeins innkomið efni úr sínum hópi.
3. Hóparnir eru sýnilegir en hver nemandi getur aðeins
unnið með efni í eigin hópi þótt hann geti lesið efni allra
hinna.
Hægt er að stilla hvenær umræðan verður aðgengileg og hvenær
hún lokast. Einnig er hægt að setja fram skilyrði. Umræðan gæti
þannig verið ósýnileg og lokuð gagnvart nemendum með einkunn
undir lágmarki fyrir tiltekið verkefni. Skilyrði af þessu tagi geta
jafnvel verið samsett.
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