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Moodle verziók

• A legutóbbi MoodleMoot óta (2018. okt.) 2 fő verzió jelent meg:
▫ Moodle 3.6

▫ Moodle 3.7



Moodle 3.6

• Megjelenés időpontja: 2018. december 3.

• Nincs jelentős változás a megkövetelt technikai környezetben

• Legfontosabb újdonságok:
▫ https://docs.moodle.org/dev/Moodle_3.6_release_notes

▫ https://docs.moodle.org/36/en/New_features

▫ Moodle 3.6 Release Highlights (Youtube playlist)
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Dashboard fejlesztések

• A Kurzusáttekintés blokk sokkal használhatóbbá vált:
▫ Testreszabható megjelenítés

▫ Szűrők használata

▫ Kurzusok csillagozása / elrejtése

▫ Rendezési lehetőségek

• Külön blokkok a gyorsabb hozzáférés érdekében:
▫ Idősor (Timeline)

▫ Megjelölt / csillagozott kurzusok

▫ Mostanában látogatott kurzusok
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Megújult üzenetküldési felület

• https://docs.moodle.org/36/en/Messaging

• Megújult üzenetküldő felület

• Üzenetküldés csoportok részére

• Üzenetek kiemelése (csillagozás)

• Egyszerűsödött a kapcsolatok kezelése

• Portálszintű üzenetküldés engedélyezése/tiltása

• Üzenetek fogadásának szabályozása (üzenet fogadása a kapcsolati 
listáról, kurzusbeli felhasználóktól, bárkitől)
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Nextcloud integráció

• A Nextcloud egy saját eszközön üzemeltethető állomány megosztó és 
szinkronizáló szolgáltatás. Az Oauth 2 alapú integráció korábban plugin 
formájában volt elérhető, de most már az alaprendszer része.

• Nextcloud - https://moodle.org/plugins/repository_nextcloud

• Hasonló szolgáltatások:
▫ Owncloud - https://moodle.org/plugins/repository_owncloud

▫ Onedrive - https://moodle.org/plugins/repository_office365

▫ Dropbox  

▫ Google Drive
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„Gyorsabb és informatívabb” értékelés feladatoknál

• Az értékelés során a „visszajelzés” a hagyományos szöveges értékelés 
mellett tetszőleges médiaelemet, akár rögzített hangot és videót is 
tartalmazhat.
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Context freezing (írásvédett tartalmak)

• A „Környezet befagyasztása” funkció lehetővé teszi különböző tartalmi 
szintek (kurzuskategóriák, kurzusok, kurzusblokkok, konkrét 
kurzuselemek) írásvédetté tételét.

• A funkció alapértelmezetten nem engedélyezett, és bekapcsolása esetén 
dönthetünk, hogy a adminisztrátorokra is vonatkozzon-e a korlátozás.
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További újdonságok

• Adatvédelmi fejlesztések

• Open Badges v2.0 támogatás + új funkciók 
(https://docs.moodle.org/36/en/Managing_badges)

• Felhasználó online állapotának elrejtése az Online felhasználók 
blokkban (https://docs.moodle.org/36/en/Online_users_block)

• Tesztek: fejlesztések a Drag and drop kérdéstípusban és a teszt 
statisztikákban

• Audio- és videotartalmak rögzítésének szabályozása jogosultsági szinten

• Oldal típusú tartalmak esetén az „utolsó módosítás” dátumának 
opcionális elrejtése
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Moodle 3.7

Megjelenés időpontja: 2019. május 20.

Egy jelentős változás a technikai feltételekben: minimum PHP 7.1

Legfontosabb újdonságok

• https://docs.moodle.org/dev/Moodle_3.7_release_notes

• https://docs.moodle.org/37/en/New_features

• Moodle 3.7 Release Highlights (Youtube playlist)
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Eltűnő stílusok (themes) és egy új helyettük

• A régi Bootstrapbase alapú stílusok támogatása teljesen megszűnt 
(https://docs.moodle.org/dev/Moodle_3.7_release_notes#Themes)

• Ennek következménye, hogy eltűntek az évek óta az alaprendszer részét 
képező Clean és More stílusok (mi jelenleg is a More stílus minimálisan 
testreszabott változatát használjuk a portáljaink többségén)

• Ezzel elvileg eltűnnek a klasszikus 2-3 oszlopos, számos blokkot használó 
Moodle megjelenési stílusok. 

Viszlát régi Moodle design?

3.7

https://docs.moodle.org/dev/Moodle_3.7_release_notes#Themes


Classic theme

• A 3.7-ben megjelent egy új Classic nevű stílus (Boosstrap 4 alapokon), 
amely továbbra is lehetővé teszi a régi elrendezésű Moodle felületek 
használatát. (https://docs.moodle.org/37/en/Classic_theme)
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Hatékonyabb fórum használat

• Azonnali üzenetküldés és válaszadás (az oldal újratöltése nélkül)

• Fórumtémák 
▫ kiemelése (rögzítés legfelül)

▫ rendezése

▫ csillagozása / megjelölése

▫ zárolása

• Magánjellegű válaszadás (Reply privately)
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Egyedi kurzusleíró mezők

• A kurzusleíró adatok kiegészíthetők új egyedi mezőkkel, amelyek segítik 
a kurzusok keresését és a tájékozódást.

• Az egyes leíró mezők kitöltése (kötelező/opcionális) és láthatósága 
külön-külön szabályozhatók.
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Learning Analytics fejlesztések

• A májusban megjelent Moodle 3.7 egyik kiemelt fejlesztési területe az 
analitikai modellek  bővítésének és testreszabhatóságának lehetősége.

• Lehetővé válik új analitikai modellek létrehozása, importálása.
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További újdonságok

• Kurzusok és kategóriák elrejtésének lehetősége úgy jogosultsági beállítás 
segítségével (https://docs.moodle.org/37/en/Capabilities/moodle/category:viewcourselist)

• Megújult üzenetküldő felület, üzenet küldése önmagunknak (rövid jegyzetek, 
emlékeztetők (https://docs.moodle.org/37/en/Messaging)

• Teszt: Megjelölt válasz törlési lehetősége

• Könyv: Nyomtatási kép javítása, fejezetek elrejtésének lehetősége

• Kitűzők: BADGR.io backpack támogatás (https://docs.moodle.org/37/en/Badges_settings)

• Feladatok értékelése: PDF alapú értékelés esetén PDF-ek elforgatásának 
lehetősége

• LTI (Learning Tools Interoperability) 1.3 támogatás
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Miért szeretnénk váltani?

• Az új Dashboard

• Az új üzenetküldő rendszer

• A megújult fórum

• Az írásvédett tartalmak..

• …



… és miért nem váltunk a 3.5 verzióról?

• A 3.5  LTS verzió, azaz 2021. májusáig biztosan érkeznek hozzá 
biztonsági javítások

• Plugin függőségek:
A jelenlegi egyetemi rendszerekben (Moodle 3.5.x) közel 100 féle 
plugint használunk (10-12 moodle rendszer)
Ezeknek kb. 40 százaléka támogatja a  3.6 főverziót, szintén 40% már a 
3.7 verziót is, de a többit nem tudnánk használni egy esetleges frissítést 
követően

• A jelenlegi design (More theme) támogatása megszűnt

• 2020. májusában érkezik a 3.9 LTS verzió
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