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Նախաբան
Համալսարանները

տեղադրում

են

Moodle

համակարգը,

սակայն

դասախոսներից շատերը իրականում չեն օգտագործում այն: Հիմնական պատճառը
այն է, որ դասախոսները գտնվելով ամենօրյա ծանրաբեռնվածության տակ չեն
կարող ժամանակ հատկացնել զրոյից վերստեղծել իրենց դասընթացի առցանց
տարբերակը՝

կիրառելով

Moodle

համակարգի

բազմաթիվ

առանձնահատկությունները և գործառույթները:
Այս ուղեցույցը կօգնի դասախոսներին արագ և հեշտությամբ տեղադրել
Moodle-ում

իրենց

դասընթացներին

(դասախոսությունների

վերաբերող

տեքստեր,

տարատեսակ

սահիկաշարեր,

նյութերը

տեսահոլովակներ,

ինտերնետային ռեսուրսներ, գրքեր և այլն): Ուղեցույցը կենտրոնացված է
դասընթացների առկա նյութերի Moodle դասընթացներին անմիջապես վերածման
վրա՝

առանց

Moodle-ի

բոլոր

առանձնահատկությունները

մանրամասն

ուսումնասիրելու:
Ուղեցույցը ցույց կտա դասախոսներին, թե ինչպես ստեղծել դասընթացի
կառուցվածքը, պլանավորել դասընթացը ըստ թեմաների, տեղադրել այն բոլոր
նյութերը, որոնք անհրաժեշտ են ուսանողներին դասախոսության տվյալ թեմայի
նյութը դյուրին իրացնելու համար: Ուղեցույցի շնորհիվ դասախոսը կտիրապետի
էլեկտրոնային մատյանի վարման կարողություններին, որոնք թույլ կտան
մշտադիտարկել և գնահատել ուսանողների ուսումնառության առաջընթացը:

1. Ի՞նչ է «Moodle» -ը
Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) համակարգը
օբյեկտին կողմնորոշված դինամիկ ուսուցման միջավայր է և բովանդակության
կառավարման համակարգ
հերթին

ուղղված

է

(Content Management System – CMS), որն առաջին

դասախոս

և

ուսանող

փոխհարաբերությունների

կազմակերպմանը:
Moodle համակարգը առցանց ուսուցման լայն հնարավորություններ ստեղծող
գործիք է, որի շնորհիվ ուսանողները գտնվում են դասընթացավարի (դասախոսի)
հետ անմիջական կապի մեջ: Այն հանդիսանում է անհատական և խմբային
մոտեցումների համադրման շատ արդյունավետ տարբերակ, երբ դասախոսը
միանգամայն հասանելի է ամեն ուսանողի համար և միաժամանակ աշխատում է
բոլորի հետ, ինչի արդյունքում ուսանողների մոտ ձևավորվում են գիտելիքներ,
կարողություններ, հմտություններ:
Moodle ուսուցման կառավարման համակարգում դասընթացավարը կարող է
կառուցել տարբեր տեսակի դասընթացներ և ուսանողներին ապահովել նյութերով,
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հղումներով, առաջադրանքներով, քննարկման ֆորումներով: Դասընթացավարը
կարող է գնահատել և կարծիք հայտնել ուսանողների կողմից ներկայացված
անհատական և խմբային առաջադրանքների վերաբերյալ:

2. Moodle համակարգի կարևոր հասկացությունները
Դասընթացը աշխատանքային տարածք է Moodle-ում, որտեղ դասընթացավարը
կարող է ուսուցողական նյութեր կամ գործողություններ տեղադրել՝ ուսանողների
կիրառման համար:
Բաժինը դասընթացի էջի տարածքում գտնվող մի հատված է, որտեղ տեղադրված է
կարևոր նյութ կամ գործողություն:
Ռեսուրսը դասընթացավարի կողմից տեղադրված տարբեր նյութերն են, օրինակ,
ֆայլերը, թղտապանակները (մի քանի ֆայլեր), հղումները, գրքերը և այլն:
Գործողությունը Moodle համակարգի դասընթացում դասընթացավարի կողմից
ուսանողների

ուսումնասիրության

կամ

գիտելիքների

ստուգման

համար

նախատեսված որևէ գործողություն է: Գործողությունները ներառում են, օրինակ,
հանձնարարություն, թեստային հանձնարարություն, քննություն, սեմինար և այլն:
Խմբագրման ռեժիմը անհրաժեշտ է միացնել, որպեսզի դասընթացավարը
կարողանա ռեսուրսներ և գործողություններ ավելացնել դասընթացին, ինչպես նաև
կատարել անհրաժեշտ կարգավորումներ էջի տարբեր բաժիններում:
Կառավարման գործիքները գտնվում են դասընթացի էջի աջ կողմում և
հնարավորություն են տալիս խմբագրել անձնական էջը, փոխել գաղտնաբառը,
ընտրել լեզուն, անցնել ուսանողի դերին և այլն:
Գրանցման

բանալին՝

գաղտնաբառն

է,

որով

ուսանողները

միանում

են

դասընթացին:

3. Մուտք ՃՇՀԱՀ Moodle համակարգ
Moodle կրթական համակարգում աշխատելու համար, ցանկացած բրաուզերի
կիրառմամբ պետք է մուտք գործել www.shinlab.nuaca.am

կայքը, բացված

պատուհանում մուտքագրել Ձեր մուտքանունն (Username) ու գաղտնաբառը
(Password) (Նկար 3.1):
Առաջին

անգամ

մուտք

գործելու

համար

համալսարանի

կայքի

ադմինիստրատորը դասընթացի յուրաքանչյուր մասնակցին տրամադրում է
մուտքանուն (Username) և գաղտնաբառ (Password): Համակարգը պահանջում է
փոխել գաղտնաբառը: Բացված պատուհանի առաջին տողում պետք է գրել
ադմինիստրատորի

կողմից

տրամադրված
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գաղտնաբառը

(«Ընտացիկ

գաղտնաբառ»), ապա հաջորդ երկու տողերում՝ նոր գաղտնաբառը («Նոր
գաղտնաբառ», «Նոր գաղտնաբառ (կրկին)» (Նկար 3.2):

Նկար 3.1. Մուտք www.shinlab.nuaca.am կայքը

Նկար 3.2. Նոր գաղտնաբառի տեղադրում
Խորհուրդ է տրվում կայքի ադմինիստրատորի կողմից տրամադրված
գաղտնաբառով մուտք գործելուց հետո փոխել այն, քանի որ գաղտնաբառը բաց
ձևով երևում է մասնակցի էլեկտրոնային հասցեում: Գաղտնաբառն իր մեջ պետք է
պարունակի 8 նիշ, որտեղ տառերը պետք է լինեն լատինատառ, առաջին նիշը պետք
է լինի տառ և գրվի մեծատառով: Գաղտնաբառը պետք է պարունակի նաև թիվ և
հատուկ նշան (օրինակ՝ *, #, & և այլն): Նոր գաղտնաբառը տեղադրելուց հետո, այն
պետք է պահպանել՝ սեղմելով «Պահպանել փոփոխությունները» կոճակը (Նկար
3.3):
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Նկար 3.3. Նոր գաղտնաբառի պահպանում

4. Հեռավար ուսումնական դասընթացի էջի ստեղծում
Նոր գաղտնաբառ ունենալուց հետո մասնակիցը մուտք է գործում կայք, որտեղ
բացվում է Նկար 4.1-ում պատկերված պատուհանը: Այստեղ սեղմելով ձախ
կողմում գտնվող «Կայքի կառավարում» կոճակը բացվում է մեկ այլ պատուհան,
որտեղ սեղմելով «Դասընթացներ» կոճակը բացվում է Նկար 4.2-ում պատկերված
պատուհանը:

Նկար 4.1. Դասընթացի էջի ստեղծման նպատակով կատարվող գործողությունը
Սեղմելով Նկար 4.2-ում պատկերված «ստեղծել նոր դասընթաց» կոճակը
բացվում է նոր պատուհան, որտեղ գրվում են դասընթացի լրիվ և հակիրճ (որպես
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հապավում) անվանումները (Նկար 4.3): “Լրիվ անվանում” դաշտում՝ պետք է գրել
ձեր

դասընթացի

ամբողջական

անվանումը,

օրինակ՝

«Համակարգերի

մոդելավորում»: «Դասընթացի հակիրճ անվանում» դաշտում պետք է գրել
դասընթացի հակիրճ անվանումը՝ օրինակ՝ «ՀՄ»:

Նկար 4.2. Դասընթացի ավելացման պատուհանը

Նկար 4.3. Դասընթացի լրիվ և հակիրճ (որպես հապավում) անվանումների
տեղադրումը
Նկար 4.3-ի պատուհանի համապատասխան դաշտում գրվում է առարկայի
համառոտ նկարագրությունը (մի քանի նախադասությամբ) (Նկար 4.4)
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և

ինտերնետից ընտրվում և ներբեռնվում է դասընթացին համահունչ որևէ նկար JPEG
ֆորմատով, որից հետո սեղմելով «Պահպանել և ցուցադրել» կոճակը տվյալները
պահպանվում են (Նկար 4.5):

Այս դաշտում տրվում է դասընթացի
համառոտ նկարագրությունը

Նկար 4.4. Դասընթացի համառոտ բովանդակության տեղադրումը և դասընթացին
առնչվող JPEG ֆորմատի պատկերի ներբեռնումը

Նկար 4.5. Դասընթացի լրիվ և հակիրճ անվանման, ինչպես նաև համառոտ
բովանդակության պահպանման կոճակը
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«Պահպանել և ցուցադրել» կոճակը սեղմելուց հետո Moodle կայքի գլխավոր էջում
երևում է դասընթացի վերնագիրը, համառոտ նկարագրությունը և նկարը: Սեղմելով
վերնագրի վրա բացվում է դասընթացի էջը, ուրում հնարավոր է իրականացնել
համապատասխան խմբագրումներ (Նկար 4.6):

Նկար 4.6. Ստեղծված դասընթացի վերնագիրը և պատկերը կայքի գլխավոր էջում

Համակարգում կարող եք խմբագրել ձեր էջը, փոխելով անձնական տվյալները: Դրա
համար էջի վերևի աջ անկյունում սեղմում եք սլաքին և ընտրում «Անձնական էջ»
տողը: Բացվում է

հետևյալ պատուհանը (Նկար 4.7): Սեղմելով «Խմբագրել

տեղեկատվությունը» կոճակը (Նկար 4.7), կարող եք խմբագրել ձեր տվյալները
(Նկար 4.8):
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Նկար 4.7. Անձնական տվյալների փոփոխում կատարելու էջը

Նկար 4.8. Տվյալների խմբագրման էջը
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Կարող եք փոխել անունը, ձեր նկարը, ազգանունը, էլեկտրոնային հասցեն, քաղաքը,
ավելացնել կամ փոխել նկարը և այլն: Բոլոր փոփոխություններն անելուց հետո
պետք է սեղմել «Նորացնել անձնական էջը» կոճակը (Նկար 4.9):

Նկար 4.9. Փոփոխված անձնական տվյալների պահպանման կոճակը
Կայքի լեզուն փոխելու համար սեղմում եք վերևի ձախ անկյունում գտնվող սլաքին,
որից

հետո

ընտրում

եք

այն

լեզուն,

որը

ցանկանում

եք:

Սեղմելով

«Նախընտրություններ» տողի վրա կարող եք կատարել ձեզ անհրաժեշտ այլ
կարգավորումներ (Նկար 4.10):

Նկար 4.10. Կայքի լիզուն փոխելու և այլ կարգավորումների կոճակները
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5. Դասընթացին վերաբերող նյութերի տեղադրում
Դասընթացին վերաբերող նյութերը տեղադրելու համար մուտք եք գործում
www.shinlab.nuaca.am կայքի գլխավոր էջ և բացում եք ստեղծված դասընթացի էջը՝
սեղմելով դասընթացի անվանումը նշող տողի վրա (Նկար 5.1):

Նկար 5.1. Մուտք դասընթացի էջ
Բացվում է ձեր ստեղծած դասընթացի էջը, որտեղ պետք է կատարեք
համապատասխան խմբագրումներ՝ սեղմելով «Խմբագրել» կոճակը (Նկար 5.2), որից
հետո կարող եք սկսել դասախոսությունների նյութերի տեղադրման գործընթացը
(Նկար 5.3):

Նկար 5.2. «Խմբագրել» կոճակը դասընթացի էջում
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5.1 Դասընթացի կառուցվածքի ստեղծում
Moodle համակարգում դասընթացի կառուցվածքը ստեղծելու նպատակով
համակարգի գլխավոր էջում անհրաժեշտ է սեղմել ձեր կողմից տեղադրված
դասընթացի անվանումը նշող տողի վրա, որից հետո կբացվի հետևյալ պատուհանը
(Նկար 5.3):

Նկար 5.3. Դասընթացի կառուցվածքի ստեղծման էջը
Վերևի աջ մասում երևում է «Խմբագրել» գրառումը, սեղմելով դրա վրա այն
փոխարինվում է «Ավարտել խմբագրումը» գրառմամբ:

Ձախ մասում գտնվում է

«Նորությունների ֆորում» կոճակը, որը պետք է վերանվանել «Դասընթացի
կառուցվածքը» գրառումով, սեղմելով աջ կողմում գտնվող «գրիչ» նկարին: Նոր
գրառումը պահպանելու համար պետք է սեղմել համակարգչի ստեղնաշարի «Enter»
ստեղնը (Նկար 5.3):
Սեղմելով «Ավելացնել գործունեությունը կամ ռեսուրսը» տողի վրա բացվում է
մի պատուհան (Նկար 5.4), որտեղից ընտրում եք «Page» ձևաչափը և բացվում է մեկ
այլ պատուհան (Նկար 5.5), որտեղ կատարվում է դասընթացի կառուցվածքին
համապատասխանող առաջին տարրի գրառումը, մասնավորապես՝ «Դասընթացի
նպատակը և խնդիրները»: Էջի բոլոր ազատ դաշտերը պետք է լրացվեն
համապատասխան տեքստով: Գրառումները կատարելուց հետո դրանք պետք է
պահպանել սեղմելով «Պահպանել և վերադառնալ դասընթաց» կոճակը: Նման
կարգով իրականացվում է դասընթացի կառուցվածքի մնացած տարրերի, այդ թվում
վերջնարդյունքների գրանցումը:
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Նկար 5.4. «Page» ձևաչափի ընտրությունը

Այս դաշտում տեղադրվում է դասընթացի
նպատակի և խնդիրների նկարագրությունը

Նկար 5.5. Դասընթացի կառուցվածքի «Դասընթացի նպատակը և խնդիրները»
տարրի գրառման պատուհանը
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Դասընթացի կառուցվածքին վերաբերող բոլոր գրառումները ավարտելուց հետո
էջում երևում է Նկար 5.6-ում բերված պատկերը:

Նկար 5.6. Դասընթացի կառուցվածքի դաշտը բոլոր տարրերի գրանցումից հետո
5.2 Դասընթացի դասախոսությունների ներկայացում
Moodle

համակարգում

դասախոսությունների

տեղադրումը

սկսելիս

անհրաժեշտ է ունենալ դասախոսությունների էլեկտրոնային տարբերակը ամբողջ
ծավալով՝ ըստ առանձին թեմաների: Դասընթացի յուրաքանչյուր թեման կարող է
բաժանվել

առանձին

ենթաբաժինների

իրենց

համապապատասխան

ենթավերնագրերով կամ տեղադրվել ամբողջ ծավալով մեկ վերնագրի տակ:
Դասախոսությունների ներկայացման եղանակներից մեկը՝ գծային տարբերակն է,
որի վերջնական տեսքը ներկայացված է Նկար 5.7-ում:

Նկար 5.7. Դասախոսությունների ներկայացման գծային տարբերակը
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Դասախոսությունների նյութերը տեղադրելու համար մուտք եք գործում
www.shinlab.nuaca.am կայքի գլխավոր էջ և բացում եք ստեղծված դասընթացի էջը՝
սեղմելով դասընթացի անվանումը նշող տողի վրա (Նկար 5.8):

Նկար 5.8. Մուտք դասընթացի էջ
Բացվում է ձեր ստեղծած դասընթացի էջը, որտեղ պետք է կատարեք
համապատասխան խմբագրումներ՝ սեղմելով «Խմբագրել» կոճակը (Նկար 5.9), որից
հետո կարող եք սկսել դասախոսությունների նյութերի տեղադրման գործընթացը
(Նկար 5.10):

Նկար 5.9. «Խմբագրել» կոճակը դասընթացի էջում
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Նկար 5.10. Դասընթացի էջի տեսքը «Խմբագրել» կոճակը սեղմելուց հետո
«Խմբագրել» կոճակը սեղմելուց հետո բացված պատուհանում երևալու են
հերթականությամբ

շարված

«Թեմա»-ների

տողերը

(Նկար

5.10),

որոնք

նախատեսված են ձեր դասընթացի համապատասխան թեմաների վերնագրերը
տեղադրելու համար: Դասընթացի թեմայի անվանումը տեղադրելու համար
սեղմում եք «Թեմա 1» տողի ուղղությամբ գտնվող «Խմբագրել» տողի վրա և բացվում
է Նկար 5.11-ում պատկերված պատուհանը, որտեղից սեղմելով “Edit topic”
(«Վերնագրի խմբագրում») տողի վրա անցնում եք դեպի մյուս պատուհանը (Նկար
5.12), որտեղ կատարում եք համապատասխան գրառումները, մասնավորապես
թեմայի

վերնագիրը,

թեմայի

համառոտ

բովանդակությունը:

Գրառումները

կատարելուց հետո սեղմում եք «Պահպանել փոփոխությունները» կոճակը:

Նկար 5.11. «Խմբագրել» և “Edit topic” տողերը Թեմա 1-ի վերնագիրը տեղադրելու համար
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«Custom» դաշտը պարտադիր պետք է նշվի

Այս դաշտում գրվում է թեմայի անվանումը

Այս դաշտում գրվում է թեմայի համառոտ
նկարագիրը

Գրառումները ավարտելուց հետո պետք սեղմել
այս կոճակը

Նկար 5.12. Թեմա 1-ի վերնագրի տեղադրում
Վերը նշված մոտեցմամբ լրացվում են դասընթացի բոլոր թեմաների
վերնագրերը: Լրացուցիչ թեմաների համար նախատեսված տողերի քանակը
ավելացվում է նույն պատուհանի ներքևի աջ մասում սեղմելով “Add topics”
(«Ավելացնել

վերնագիր»)

տողի վրա (Նկար 5.13):

Կախված

դասընթացի

առանձնահատկություններից, յուրաքանչյուր թեման կարող է ներառել տարբեր
տեսակի նյութեր, մասնավորապես թեմային վերաբերող տեսական նյութեր
(դասախոսությունների տեքստեր), սահիկաշարեր, ինտերնետային ռեսուրսներ,
գրքեր: Յուրաքանչյուր թեման և/կամ դրան վերաբերող ենթաթեմաները կարող են
ունենալ որոշակի «Հանձնարարություններ» և/կամ «Հարցեր» թեմային վերաբերող
նյութի իրացումը հեշտացնելու և գիտելիքները ամրապնդելու նպատակով:
Թեմային վերաբերող նյութեր տեղադրելու համար սեղմում եք «Ավելացնել
գործողությունը կամ ռեսուրսը» տողի վրա (Նկար 5.13), որից հետո բացվում է
համապատասխան պատուհանը (Նկար 5.14), որը հնարավորություն է տալիս
տեղադրել դասախոսության տվյալ թեմային վերաբերող նյութերը տարբեր
ձևաչափերով:

Մասնավորապես,

դասախոսությունները

տեքստերի

հնարավորություն
տեսքով,

կուրսային

կա

տեղադրելու

աշխատանքների

առաջադրանքները, տարբեր տեսակի հանձնարարություններ, սեմինարների
նյութեր, թեստեր, հարց ու պատասխաններ և այլ տեսակի նյութեր (թեմային
վերաբերող գրականություն, տեսահոլովակներ, առցանց հղումներ և այլ):
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Նկար 5.13. “Add topics” («Ավելացնել վերնագիր») տողի միջոցով թեմաների
քանակի ավելացում

Նկար 5.14. Դասընթացի թեմային վերաբերող նյութերի տեղադրման ձևաչափերի
ընտրության պատուհան
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Դասընթացի յուրաքանչյուր թեմային վերաբերող նյութերը տեղադրելուց
հետո դասընթացի ձեր ստեղծած էջը կունենա Նկար 5.15-ում ներկայացված տեսքը:

Նկար 5.15. Դասընթացի էջի տեսքը թեմային վերաբերող նյութերի տեղադրումից
հետո

6. Ուսանողների գիտելիքների ստուգում և գնահատում
Դասընթացի

ընթացքում

և

արդյունքում

ուսանողների

ձեռք

բերված

գիտելիքների և հմտությունների ստուգումը կարող է իրականացվել տարբեր
գործիքների կիրառմամբ, որոնք հնարավորություն են տալիս ուսանողների
գիտելիքներն ու հմտությունները գնահատելու՝ որոշակի միավորներ (տոկոսներ)
պարունակող սանդղակի կիրառմամբ: Moodle համակարգում գիտելիքների և
հմտությունների գնահատման նման գործիքներն են՝ կուրսային աշխատանքները,
սեմինարները, hարցաշարերը (թեստերը), տարբեր հանձնարարությունները
(խնդիրների լուծում, հարցերի պատասխան, առաջադրանքի կատարում և այլ):
Գնահատման գործիքի ձևավորման համար դասընթացի էջում պետք է
կատարել համապատասխան խմբագրումներ՝ սեղմելով յուրաքանչյուր թեմայի
վերնագրի տակ գտնվող «Ավելացնել գործողությունը կամ ռեսուրսը» տողի վրա
(Նկար 6.1), որից հետո բացվում է Նկար 6.2-ում ներկայացված պատուհանը, որտեղ
ընտրում եք տվյալ թեմայի ուսումնառության արդյունքների գնահատման
անհրաժեշտ գործիքը: Օրինակ՝ Թեմա 1-ի համար ընտրում եք «Հարցաշար»
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գործիքը, որը հնարավորություն կտա ձևավորել թեմային համապատասխանող
Թեստ 1-ը (Նկար 6.2):

Նկար 6.1. «Ավելացնել գործողությունը կամ ռեսուրսը» տողը գնահատման գործիքը
ընտրելու համար

Նկար 6.2. Գիտելիքների ստուգման և գնահատման «Հարցաշար» գործիքը
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Սեղմելով «Հարցաշար» կոճակին կբացվի Նկար 6.3-ում պատկերված
պատուհանը: Այստեղ պետք է կատարել համապատասխան գրառումը և
կարգավորումները, որից հետո սեղմել «Պահպանել և ցուցադրել» կոճակը:

Նկար 6.3. «Հարցաշար» գործիքի բովանդակությունը
«Հարցաշար» գործիքի պատուհանում կատարված «Թեստ 1. Թեմա 1-ի
ստուգում և գնահատում» գրառումից և համապատասխան կարգավորումներից
հետո դասընթացի էջում երևում է կատարված գրառումը (Նկար 6.4):

Նկար 6.4. Դասընթացի էջում առաջացած «Թեստ 1. Թեմա 1-ի ստուգում և գնահատում»
գրառումը
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6.1 Թեստի կազմում
Սեղմելով Նկար 6.4-ում պատկերված «Թեստ 1. Թեմա 1-ի ստուգում և
գնահատում» տողի վրա բացվում է մի պատուհան, որտեղ անհրաժեշտ է սեղմել
«Խմբագրել հարցաշարը» կոճակը և անցնել Թեստ 1-ի հարցերի ձևավորմանը
(Նկար 6.5):

Նկար 6.5. «Խմբագրել հարցաշարը» կոճակը
Սեղմելով «Խմբագրել հարցաշարը» կոճակը բացվում է Նկար 6.6-ում բերված
պատուհանը, որտեղ նշում եք «Առավելագույն գնահատականը» և սեղմելով “Add”
(«Ավելացնել») տողի վրա բացում եք “a new question” («նոր հարց») կոճակը, որին
սեղմելով բացվում է հաջորդ պատուհանը (Նկար 6.7), որտեղ ընտրում եք հարցի
տիպը հետագա ավելացնելու նպատակով: Նկար 6.7-ում բերված պատուհանում
ընտրում եք «Բազմակի պատասխան» ունեցող հարցի տեսակը, որը ընտրելուց
հետո սեղմում եք «Ավելացնել» կոճակը:
«Ավելացնել» կոճակը սեղմելուց հետո բացվում է մի պատուհան, որտեղ
կատարվում են հարցի և հնարավոր ճիշտ և սխալ պատասխանների գրառումները,
ինչպես նաև համապատասխան կարգավորումները, մասնավորապես նշվում է, թե
քանի ճիշտ պատասխան ունի տվյալ հարցը, ընտրվում է պատասխանների
համարակալման եղանակը, նշվում է յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխանին տրվող
գնահատականը: Բոլոր գրառումներն ու կարգավորումները կատարելուց հետո
պետք է սեղմել «Պահպանել փոփոխությունները» կոճակը (Նկար 6.8):
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Նկար 6.6. «Խմբագրել հարցաշարը» կոճակի սեղմամբ բացվող պատուհանը

Նկար 6.7. Հարցի տիպի ընտրության պատուհանը
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Այս դաշտում պետք է գրվի հարցը

Նկար 6.8. «Բազմակի ընտրությամբ հարցի ավելացման» պատուհանը

«Պահպանել փոփոխությունները» կոճակը սեղմելուց հետո էկրանին բացվում
է մի պատուհան, որտեղ երևում է թեստի առաջին հարցի տողը: Այս պատուհանում
կարող եք ավելացնել թեստի մյուս հարցերը՝ սեղմելով “Add” բառի վրա: Հարցի
վերջնական տեսքը դիտելու համար պետք է սեղմեք «խոշորացույց» պատկերի վրա
(Նկար 6.9 և Նկար 6.10):
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Նկար 6.9. Թեստի առաջին հարցը

Նկար 6.10. Թեստի առաջին հարցի վերջնական տեսքը
Վերը նշված բոլոր քայլերը պետք է կրկնել թեստի մյուս հարցերը ձևավորելու
համար:
26

7. Էլեկտրոնային մատյանի ստեղծում և վարում
Moodle համակարգում ուսանողների ուսումնառության առաջընթացը և
գիտելիքների ու հմտությունների ձեռք բերման գնահատումը ապահովելու համար
ձևավորվում է էլեկտրոնային մատյանը: Սեղմելով Նկար 7.1-ում պատկերված
պատուհանի ձախ մասում գտնվող «Մասնակիցներ» տողի վրա բացվում է մեկ այլ
պատուհան, որտեղ կա հնարավորություն ստեղծված դասընթացի էջին կցել
ուսանողների անուն ազգանունները կամ ուսանողների խմբերը՝ սեղմելով
պատուհանի աջ մասում գտնվող “Enrol users” («Օգտատերերի գրանցում») կոճակը
(Նկար

7.2),

որից

հետո

բացվում

է

“Enrolment

options”

(«Գրանցման

տարբերակները») պատուհանը (Նկար 7.3): Այս պատուհանում կա ուսանողների և
խմբերի կցման հնարավորություն՝ սեղմելով համապատասխանաբար “Select user”
(«Օգտատերի ընտրություն») և “Select cohorts” («Խմբերի ընտրություն») տողերի
վրա: Համապատասխան ընտրություն կատարելուց հետո պետք է սեխմել “Enrol
selected users and cohorts” («Ընտրած օգտատերերի և խմբերի գրանցում») կոճակը՝
տվյալները պահպանելու համար:

Նկար 7.1. Ուսանողների ցուցակը կազմելու համար նախատեսված
«Մասնակիցներ» տողը
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Նկար 7.2. “Enrol users” («Օգտատերերի գրանցում»)

Նկար 7.3. “Enrolment options” «Գրանցման տարբերակները» պատուհանը
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Ուսանողների և խմբերի համապատասխան ընտրությունը ավարտելուց և
պահպանելուց հետո «Մասնակիցներ» տողի վրա սեղմելով բացվում է մի
պատուհան, որտեղ երևում է կցված ուսանողների (խմբերի) ցանկը (Նկար 7.4):

Նկար 7.4. Էլեկտրոնային մատյանի ընդհանուր տեսքը
«Հանձնարարություն», «Հարցաշար» կամ որևէ այլ գնահատման գործիք
կիրառելիս՝ դասախոսը պետք է հսկի տրվող առաջադրանքների կատարման
ընթացքը և գնահատի դրանց արդյունքները: Այս նպատակների համար Moodle
համակարգում

նախատեսված

«Գնահատականներ»

տողի

է

վրա

«Գնահատականներ»
բացվում

է

Նկար

բաժինը:
7.5-ում

Սեղմելով

պատկերված

պատուհանը, որտեղ երևում են ուսանողների անուններն և ազգանունները, ինչպես
նաև

գնահատվող

հանձնարարությունների,

առաջադրանքների,

թեստերի

հանձման արդյունքները: «Գնահատականներ» բաժնի հնարավորությունները
օգտագործելու նպատակով անհրաժեշտ է կատարել որոշակի կարգավորումներ
«Տառեր» և «Կարգեր և միավորներ»

բաժիններում: Պատուհանում առկա

տառաշարերը հնարավորություն են տալիս հեշտորեն գտնել ուսանողին իր անվան
և ազգանունի առաջին տառերով (Նկար 7.5):
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Նկար 7.5. «Գնահատողի հաղորդագրություն» պատուհանը

8. Պաշարների ստեղծում
8.1 «Գերհղում/URL» մոդուլը

«Գերհղում/URL» մոդուլը դասընթացավարին հնարավորություն է

տալի

տեղադրել դասընթացի կայքում վեբ-հղում որպես ռեսուրս։ Հղումը կարող է
կապված լինել ցանկացած ռեսուրսի հետ, որը ազատ հասանելի է Համացանցում
(օրինակ՝ փաստաթղթեր, պատկերներ, գրքեր, տեսանյութեր և այլն):
«Գերհղում/URL» մոդուլը օգտագործելու համար «Խմբագրել» ռեժիմում
գտնվող դասընթացի էջում՝ «Ավելացնել գործունեությունը կամ ռեսուրսը» (Նկար
8.1) տողին սեղմելուց հետո բացվում է, մեզ արդեն ծանոթ, պատուհանը, որտեղից
ընտրում եք «URL» պաշարը (Նկար 8.2)
Նկար 8.2-ում պատկերված «URL» կոճակը սեղմելով բացվում է մի պատուհան
(Նկար 8.3), որտեղ համապատասխան դաշտերում գրվում է հզումի վերնագիրը և
տեղադրվում ընտրված հղումը: Կատարված գրառումները պետք է պահմանել
սեղմելով «Պահպանել և վերադառնալ դասընթաց» կամ «Պահպանել և ցուցադրել»
կոճակներից մեկը:
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Վերոնշյալ գործողությունը կատարելուց հետո դասընթացի էջում հայտնվում
է «URL» -ի տողը, որին սեղմելով անմիջապես բացվում է համացանցից ընտրված
ռեսուրսը (գիրքը, հոդվածը, տեսանյութը, պատկերը և այլն) (Նկար 8.4):

Նկար 8.1. «Գերհղում/URL» մոդուլի բացումը

Նկար 8.2. «Գերհղում/URL» մոդուլի կոճակը
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Այս դաշտում գրվում է հղումի
վերնագիրը

Այս դաշտում տեղադրվում է բաց
ցանցից ընտրված ռեսուրսի հղումը

Նկար 8.3. «Գերհղում/URL» մոդուլի պատուհանը

Նկար 8.4. «Գերհղում/URL» մոդուլի տողերը դասընթացի էջում
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8.2 «Գիրք/Book» մոդուլը
«Գրքեր/Book» մոդուլը դասընթացավարին հնարավորություն է տալիս
ստեղծել բազմաբովանդակ ռեսուրս՝ գրքային կառուցվածքով, որն իր մեջ
պարունակում է գլուխներ և ենթագլուխներ: «Գրքեր/Book» մոդուլը օգտագործելու
համար

«Խմբագրել»

ռեժիմում

գտնվող

դասընթացի

էջում՝

«Ավելացնել

գործունեությունը կամ ռեսուրսը» (Նկար 8.1) տողին սեղմելուց հետո բացվում է,
մեզ արդեն ծանոթ, պատուհանը, որտեղից ընտրում եք «Գիրք/Book» պաշարը
(Նկար 8.5).

Նկար 8.5. «Գիրք/Book» մոդուլի կոճակը
«Գիրք/Book» կոճակը սեղմելուց հետո բացվում է մի պատուհան, որտեղ
համապատասխան դաշտում պետք է գրել գրքի վերնագիրը և պահպանել այն
սեղմելով «Պահպանել և վերադառնալ դասընթաց» կամ «Պահպանել և ցուցադրել»
կոճակներից մեկը (Նկար 8.6): Դասընթացի էջում հայտնվում է «Գիրք/Book»
ռեսուրսին համապատասխանող տողը (Նկար 8.7), որին սեղմելուց հետո բացվում
է մի պատուհան, որտեղ համապատասխան դաշտերում պետք գրել Գլուխ 1-ի
անվանումը և տեղադրել դրա բովանդակությունը, կատարված գրառումները պետք
է պահպանել սեղմելով «Պահպանել և վերադառնալ դասընթաց» կամ «Պահպանել
և ցուցադրել» կոճակներից մեկը (Նկար 8.8): Այս գործողության արդյունքում
«Գիրք/Book» ռեսուրսին համապատասխանող տողին սեղմելուց հետո բացվում է
Նկար 8.9-ում պատկերված պատուհանը: Նկար 8.9-ում պատկերված պատուհանի
աջ կողմում նշված խաչաձև սիմվոլին սեղմելով ավելացնում եք Գլուխ 2-ի
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վերնագիրը և բովանդակությունը: Այս գործողությունը բազմակի անգամ (կախված
գլուխների քանակից) կրկնելու շնորհիվ կարելի է ավելացնել գրքի բոլոր գլուխները:
Արդյունքում «Գիրք/Book» ռեսուրսին համապատասխանող տողին սեղմելուց հետո
բացվում է մի պատուհան, որը ունի Նկար 8.10-ում ներկայացված պատկերը:

Այս դաշտում պետք է գրվի գրքի անվանումը

Նկար 8.6. «Գիրք/Book» մոդուլի վերնագրի գրառումը

Նկար 8.7. «Գիրք/Book» մոդուլին համապատասխանող տողը դասընթացի էջում
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Այս դաշտում պետք է գրվի Գլուխ 1-ի
անվանումը

Այս դաշտում պետք է գրվի Գլուխ 1-ի
բովանդակությունը

Նկար 8.8. Գլուխ 1-ի վերնագրի և բովանդակության տեղադրման պատուհանը

Նկար 8.9. Գլուխ 2-ի վերնագրի և բովանդակության ավելացման խաչաձև սիմվոլը
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Նկար 8.10. Բոլոր գլուխների վերնագրերը և բովանդակությունը տեղադրելուց
հետո
8.3 «Թղթապանակ/Folder» մոդուլը
«Թղթապանակ/Folder» մոդուլը թույլ է տալիս միևնույն թղթապանակում ցուցադրել
բազմաթիվ հարակից ֆայլեր՝ word, pdf, zip, excel, audio, video, նկար։ Թղթապանակը
կարող է բեռնվել ուսանողի կողմից ինչպես ամբողջական, այնպես էլ առանձինառանձին ֆայլերի տեսքով (Նկար 8.11):

Նկար 8.11. «Թղթապանակ/Folder» մոդուլի կոճակը
Սեղմելով Նկար 8.11-ում նշված «Folder» կոճակին բացվում է մի պատուհան,
որտեղ համապատասխան դաշտում պետք է գրել թղթապանակի անվանումը և
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ներբերնել անհրաժեշտ ֆայլերը: Պատուհանում կատարվածը պետք է պահպանել
սեղմելով «Պահպանել և վերադառնալ դասընթաց» կամ «Պահպանել և ցուցադրել»
կոճակներից մեկը (Նկար 8.12): Կատարված գործողությունների արդյունքում
դասընթացի էջում հայտնվում է նոր տող (Նկար 8.13), որին սեղմելով բացվում են
թղթապանակում ներբեռնված բոլոր ֆայլերը (Նկար 8.14):

Նկար 8.12. «Թղթապանակ/Folder» մոդուլի պատուհանը

Նկար 8.13. «Թղթապանակ/Folder» մոդուլի տողը դասընթացի էջում
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Նկար 8.14. Թղթապանակում ներառված ֆայլերը
8.4 Զրուցարան/Քննարկումներ
«Զրուցարան»
մոդուլը
մասնակիցներին

հնարավորույթուն

իրական

ժամանակում

է

տալիս

գրավոր

դասընթացի
հաղորդակցվել։

Հաղորդակցությունները պահպանվում են և կարող են դիտվել բոլորի կամ որոշ
օգտատերերի կողմից (Նկար 8.15)։

Նկար 8.15. «Զրուցարան» մոդուլի կոճակը
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8.5 Առցանց դասընթաց
«Առցանց դասընթացը» դասընթացավարին

հնարավորություն է տալիս

իրական ժամանակում իրականացնել դասախոսություն (տեսադաս)՝ օգտվելով
ZOOM գործիքակազմից (Նկար 8.16):

Նկար 8.16. «Առցանց դասընթացի» տողը դասընթացի էջում
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