Оқытушыға арналған қашықтықтан
оқыту курстары бойынша қолданушы
нұсқаулығы

Қашықтықтан оқыту курстары
Тапсырмаларды қосу үшін келесі әрекеттерді орындау қажет:
• оқытушы қойындысында Қашықтық курстары функциясын таңдаңыз. Экранда
оқытылатын пәндер тізімі пайда болады (сурет 1);
• пәнді белгілеп Пәнді ашу командасын басыңыз. Экранда мамандықтар тізімі
пайда болады;
• тізімнен мамандықты таңдаңыз;

Сурет 1 – Мамандықтар тізімі
•

тапсырманы жүктегіңіз келетін аптаны белгілеп, Тапсырмалар командасын
басыңыз (сурет.2);

Сурет 2 – Апта бойынша апта кезеңдері
•
•

•

Қосу командасын таңдаңыз. Экранда тапсырманы енгізу үшін форма пайда
болады (сурет 3)
Тапсырманың тақырыбын, сипаттамасын, хабарлама үшін ең жоғарғы бағаны,
жіберу үшін ең жоғарғы жауап санын енгізіңіз (мысалы, егер "2" санын
енгізсеңіз, студент тек 2 хабарлама жібере алады)
Жауаптың түрі. Жүйеде жауаптың 3 түрі қаралған:
Қосымша файл тіркелген, мәтін түріндегі жауап – студент міндетті түрде
мәтінді енгізіп, қосымша файл тіркеуі тиіс;

•
•

Мәтін түріндегі жауап – студент мәтін түріндегі жауапты енгізеді;
Файл түріндегі жауап – студент тек қосымша файлды тіркейді.

Cehtn 3 – Тапсырманы қосу үшін форма
Талқылауға қатысатын студенттерді Қосу сілтемесін басу арқылы студенттерді қосу.
Экранда студенттерді қосуға арналған форма пайда болады. Оқу жоспарын таңдағаннан
кейін студенттер тізімі пайда болады. Қосу командасын басыңыз (сурет 4).

Сурет 4 – Талқылауға студенттерді қосу формасы

Тапсырманы құрғаннан кейін, оқытушы тапсырманы редакциялауға, студенттер
бойынша Құрама тiзiмдi беруге, студенттердің хабарламасын және қосымша тіркелген
файлды көруге, студенттердің жұмысын бағалауға мүмкіндігі бар (сур. 5).

Сурет 5 – Тапсырмалар тізімі
Құрама тізім
Құрама тізімді шығару үшін, тапсырманы белгілеп, Құрама тізім командасын таңдау
керек. Экранда студенттердің тапсырма бойынша алған бағалары пайда болады.
Құрама тізім тек көруге арналған (сурет 6)

Сурет 6 – Құрама тізім
Хабарламаларды қарау.
Тапсырмаларды белгілеп және Қарау командасын таңдау. Экранда студенттер
жүктеген файлдармен хабарлама тізімі пайда болады (сурет 7). Оқытушы
мына
белгі арқылы хабарламаны өшіре алады, егер студент қателесіп хабарламаны жіберіп
қойса немесе хабарламаға жауап бергісі келсе мына

белгіні басуы тиіс.

Сурет 7– Хабарламаларды қарау терезесі
Тапсырманы бағалаңыз.
Тапсырманы белгілеп, Бағалау командасын басу керек. Экранда қатысушылар тізімі
және жүктелген файлдар пайда болады. Оқытушы сілтемені басу арқылы файлды
оқиды, баға қояды.

Сурет 8 – Тапсырмаға баға қойылған терезе
Журналға көшіру.
Егер оқытушы қатысу және үлгерім журналын толтырса, «Журналға көшіру»
командасы арқылы студенттің барлық тапсырмалар бойынша баллдарын, студенттің
ортақ баллын көре алады. Оқу мерзімі аяқталғаннан кейін, оқытушы студенттердің
баллдарын журналға көшіре алады. Мысалы, академиялық күнтізбе бойынша оқу 28
ақпанда аяқталды. 29 ақпанда бағанадағы баллдар «Журналдан бөлек» «Журналға»
көшеді (сур.9). Сақтау командасы орындалғаннан кейін, студенттің баллдары қатысу
және үлгерім журналына көшеді.

Сурет 9
ЕСКЕРТУ: "Журналға көшіру" функционалын қолданбай, баллдарды қатысу
және үлгерім журналына қолмен қоюға болады!
Ресурстар.
Ресурстарды жүктеу үшін:
• қосымша материал жүктелетін кезеңді (апта) белгілеу;
• «Ресурстар» командасын басыңыз. Бірнеше бөлімнен тұратын терезе пайда
болады: қосымша материал, силлабус, зертхана және т.б. (сур.10);

•

«Жүктеу» батырмасын жүктеу сәйкес келетін бөлімде басыңыз;

Сурет 10 – Ресурстарды жүктеу
•
•
•

пайда болған терезеде Файлды таңдаңыз батырмасын басыңыз. Диалогтік терезе
пайда болады, материал сақталған папканы көрсету керек (сур.11);
материал қолжетімді болу керек студенттердің оқу жоспарын таңдау керек. Осы
жерде файл жүктелетін аптаны таңдауға да болады;
Жүктеу командасын басыңыз.

Сурет 11 – Ресурстарды жүктеу терезесі

Өткізілген сабақтар
Онлайн сабақтарыңыз жалы мәліметті Өткізілген сабақтар функциясы арқылы жүйеге
енгізіңіз.

Сурет 12 – Өткізілген сабақтар
•
•
•

Жаңа мәлімет енгізу үшін Өткізілген сабақтар батырмасын басқаннан кейін,
ашылған терезеде Қосу батырмасын басыңыз. Егер мәліметті түзету керек болса
Редакциялау батырмасын қолданыңыз.
Ашылған терезеде среттегі секілді форманы толтырыңыз
Сақтау батырмасын басыңыз

Сурет 13 – Жаңа мәлімет енгізу

