Krijimi i një testi online në Moodle

Disa veprimet kryesore për krijim dhe menaxhim të një testi nga ana e mësimdhënësit në Moodle janë
të shënuara në vijim të renditura në hap pas hapi:
1. Hapet lënda ku mësimdhënësi dëshiron të krijojë Kuiz(test) dhe shtypet osioni Fillo redaktimin

2. Zgjidhni javën kur duhet ta bëni testin p.sh. java e 6-të dhe aty zgjidhni opsionin Shto një
veprimtari apo material(+Add an activity or resource) dhe hapet dritare dialoguese për të
zgjedhë dhe për momentim zgjedhim Quiz dhe shtypim shto:

3. Më pastaj hapet deritarja për vendosje të disa atributeve dhe kushteve në test:

a. vendoset emri i testit, grupit etj dhe vendosen njoftime ...

b. Përcaktohet data, ora kur fillon testi dhe kur mbaron ( Aktizo) dhe në ate ko që e keni
përcaktuar ju atëherë u hapet studentëve testi duke dhënë në vazhdimsi informatë për
kohën në disponim.

c. Te opsioni vlersimi jepen disa mundësi ku në njërën nga ato mund të përcaktoni që studenti
të ketë mundësi vetëm një herë të përgjigjet( opsionet tjera mund të mos ndryshohen ose
varen nga niveli i përdorimit të Moodle nga ana e mësimdhënësit):

d. Pasi vendosen këto atribute dhe kushte shtypet opsioni Save and Display.

e. Tash shfaqet testi i krijuar që duhen formuluar pyetjet e detyra si që shihet në vijim:

4.

Në testin e krijuar shtypim butonin për editim edit test si që shihet në vijim:

5. Për të pasur secili student test të përzier dhe për tu minimizuar mundësia e kopjimit të
studentëve të të njëjtit grupi sistemi bënë përzierjen e pyetjeve për secilin student. Kjo bëhet
nëse klikoni opsionin Shuffle. Vendosni edhe numrin e pikëve në tërësi të testit:

6. Për nisjen e krijimit të pyetjeve dhe për momentin zgjedhim llojin e pyetjes me përgjigje
opsionale ( Multiple choice):

7. Vendoset nr. i pyetjes, shkruhet pyetja, vendosen tre përgjigje, përcaktohet kush është e sakt
dhe asaj i vendoset vlera 100%( për rastin vendosim 100% te përgjigja 2) si që shihet në vijim:

8. Në fund shtypim ruaj ndryshimin dhe u krijua pyetja 1 opsionale si që shihet në vijim:
9. Njejtë mund të vazhdojmë krijimin e pyetjeve tjera të kësaj forme.
10. Krijimi i formës së pyetjes ( e sakt –e pa sakë):
a. Shtypim Add

b. Hapet opsioni zgjedhës ku zgjedhim opsionin TrueFalse vendoset nr. i pyetjes,
shkruehet pyetja dhe zgjidhet opsioni ( e sakt ose jo esakt).

c. Forma e pyetjes me përgjigje të shkurtër bëhet një lloj vetëm te përgjigja vendodoset
saktsia 100%:

11. Forma tjera mund të përdoren pasi të krijohet një përvojë.

Mësimdhënësi mund ta provojë testin si duket në Preview:
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