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Öğretim yönetim sistemi ve moodle nedir?
Tipik olarak değerlendirme, iletişim, içerik gönderme, öğrenci işlerini toplama,
öğrenci grupları yönetimi, anketler, izleme araçları, wiki, blog, sohbet, forum yani
internet üzerinden yapılabilecek her şeyi sağlayan araçlardan oluşur. Bu sistemlere;
LMS-Learning Management system, CMS-Course Management system, LCMSLearning Content Management System, MLE-Managed Learning Environment, LSSLearning support system veya LP- Learning Platform denilmektedir. Taranabilen
Türkçe kaynaklarda rastlanılan farklı ifadeler aşağıdaki gibidir.
Ders Yönetim Sistemi,
Öğrenim Yönetim Sistemi,
Öğrenme Yönetim Sistemi,
Öğretim Yönetim Sistemi,
Eğitim Yönetim Sistemi,
İnternette eğitimcilerin hizmetine sunulan bir çok yazılım mevcuttur. Bu
yazılımlardan en popüler olanı Moodle (Modular Object Oriented Dynamic Learning
Environment-Modüler Nesne Yönelimli Dinamik Öğrenme Ortamı) dır . Yazılımın
kendi sitesinde verdiği son istatistik bilgilerine göre dünya üzerinde 199 ülkede 45360
sitede kullanılmaktadır. 75 farklı dili desteklemektedir . Martin Dougimas tarafından
Avustralya daki Perth Üniversitesinde geliştirilmiştir . Bu yazılımın diğer özellikleri
aşağıdaki gibidir .
Moodle tamamıyla ücretsizdir.
Sistem hem Windows hem de Linux sistemleri altında çalışmaktadır.
Ölçeklenebilirlik: Sistem, 200,000 öğrencili ve binlerce kurslu örneklere sahiptir.
Çok büyük bir tematik topluluğa yani geliştirici ve son kullanıcı eğitmenlerden
oluşan kitleye sahiptir.
Geniş geliştirici kitlesi nedeniyle ürün yaşam çevrimi çok hızlıdır. Yani çok kısa
sürede yeni sürümler geliştirilmektedir.
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Burada kullanıcı adı ve şifrenizi yazarak
sisteme giriş yapabilirsiniz. Başlangıçta
Öğretmen şifreleri aşağıdaki gibidir.
Kullanıcı adı : Adınız
Şifre :Doğum tarihiniz.
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Anket, Forum, Oyunlar, Ödev, Sınav, Sohbet, Sözlük, Wiki, Kaynak ,Kitap, Klasör,
Sayfa, Url, Anket :
Anket modülü
Konu hakkındaki düşünceleri tespit etmek, ders işlenişi hakkında öğrenci
yönelimlerini belirlemek gibi amaçlar için kullanılabilir.
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Forum

Forum sayfalarını düzenleyerek öğrencileriniz için tartışma ortamı yaratabilirsiniz.
Düşünme becerilerini geliştirici sorularak yönelterek onları araştırmaya, bilgileri
düzenlemeye, araştırdıklarını sunmaya teşfik edebilirsiniz. Forum sayfası sekmesini
tıkladıktan sonra foruma bir başlık girip forumun tanıtımını yapmanız gerekmektedir.
Forum sayfası kurulduktan sonra ders öğretmeni ve öğrenciler tartışma konusu
açabilmektedriler.
Sınavlar

Sınav modülü öğretmenlere değişik soru türlerine ait değerlendirme ortamları
hazırlamalarına olanak sağlamaktadır. Ilk-okul.com‟da hazırlayabileceğiniz soru tipleri
Doğru yanlış
Çoktan seçmeli
Kısa cevaplı
Uzun cevaplı ( Öğretmen değerlendirir)
Eşleştirme(Resim veya metin)
Basit hesaplanmış sorular( 234+21=?)

Multimedya içerikli sorular( Bu soru tipinde öğrencilerinizden ses video yada resim
kaydı yapıp sisteme yüklemeleri istenmektedir)
Oyun içerikli sınavlar ( Adam asmaca, Çapraz bulmaca, şifreli bulmaca, milyoner,
Sudoku, Gizli resim)

Yukarıdaki soru tipleri ile sorular soru bankasına eklendikten sonra sınav;
Yeni etkinlik- Sınav sekmeleri ile olşturulur. Oluşturulan sınav açıldıktan sonra
soru ekle seçeneği tıklanarak soru bankasından sorular eklenir.
Sınav oluşturulduktan sonra sınavın adı, tanımının yapılması sınavın verimliliğini
arttıracaktır. Sınav istediğiniz bir tarihte etkinleştirme, sınav başarı puanlarını
belirleme gibi seçenekler mevcuttur.

Kişisel Dosyalar

Kişisel dosyalarınıza ulaşmak için ise sağ menu de yer alan kişisel dosyalarım
bağlantısına tıklamanız gerekmektedir. Kişisel dosyalarınızın düzeninin tamamen
size ait olduğunu lütfen unutmayın.
Tartışma

Derste belli bir konu hakkında tartışmak için moodle'ın forum özelliği
kullanılmaktadır. Forumu eğitmeninize ya da diğer öğrencilere mesaj atabileceğiniz
bir tartışma tahtası olarak değerlendirebilirsiniz. Moodle'da dört temel forum çeşidi
var. Bunlar:
 Genel amaçlı standart forum: Bu forumda bir ya da birden çok tartışma konusu
olabilir ve gerekli yetkiye sahip öğrenci birden fazla konu açabilir.
 Herkes tek mesaj gönderebilir: Sınıftaki her bir kişi tek bir tartışma konusu
açabilir. Bu özellikle öğrencinin ödev göndermesi ya da bir soru sorması
amacıyla kullanılır. Bu soruyu da eğitmen ve diğer öğrenciler yanıtlayabilir.
 Soru/Cevap forumu: Bu forum öğrencinin diğer öğrencilerin yanıtını görmeden
önce kendi bakış açısını yazıp yollamasını gerektirir. İlk mesajını yolladıktan
sonra öğrenci diğer öğrencilerin mesajlarını görebilir ve bunları yanıtlayabilir.
 Tek bir tartışma: Bu forumda yalnızca tek bir tartışma konusu yaratılmaktadır.
Bu öğrencinin tek bir konuya odaklanmasını sağlayacaktır.

Sohbet

Sohbet odası öğretmeniniz ve arkadaşlarınızla iletişime geçebilmeniz
oluşturulmuştur. Sohbet bölümüne geldiğinizde aşağıdaki pencere açılacak ve
bu bölümde düşünceleriniz paylaşabileceksiniz.

Mesajlar

Dersler hakkında arkadaşlarınız yada öğretmeninize göndermek istediğiniz özel
mesajlar olursa sitenin sol alt kısmında bulunan mesajlar sekmesini kullanınız.
Aşağıda mesajlar sekmesine ait bir görüntü sunulmuştur.

PROFİL GÜNCELLEME

Aşağıda görselde yer alan ok işaretinin bulunduğu bölüme tıklayarak profilinizi
düzenleyebilir, takvimi görüntüleyebilir, derslerdeki tartışmalarda verdiğiniz cevapları
– sizing cevaplarınıza verilen yorumları, notlarınızı görebilirsiniz.

DUYURULAR, SON HABERLER
 Sevgili öğrencilerimiz öğretmelerimizce yapılan duyuru ve notları zaman
zaman bakmanız tavsiye edilir.
 Eğitmenleriniz ve sistem yöneticisi tarafından gönderilen toplu mesajları
profilinizdeki “MESAJLAR” segmesinden ya da forum mesajlarından control
edebilirsiniz.
 İlgili dersin sayfasında sağ tarafta bulunan son haberler, yaklaşan olaylar, son
etkinlikler bölümlerini takip edebilirsiniz.
 Sosyal ağları kullanan öğrencilerimiz için; „twitter‟ ve „facebook‟ tan bizi takip
edebilirsiniz.

