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I. GIỚI THIỆU
Hệ thống quản lý điểm rèn luyện trực tuyến Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp
được xây dựng với các mục tiêu cụ thể như sau:
− Giảm tải công việc cho Phòng Chính trị và Công tác HSSV, các Khoa trong việc
tạo mẫu đánh giá và xác nhận điểm rèn luyện cho HSSV. Từ đó, giúp công việc
quản lý hiệu quả và nhanh chóng hơn;
− Hỗ trợ cho HSSV được đánh giá điểm rèn luyện trực tuyến mà không cần phải đi
đến bất cứ đâu, tránh phiền hà cũng như mất thời gian của HSSV. Mẫu đánh giá
điểm rèn luyện của hệ thống được thiết kế theo mẫu đánh giá đang sử dụng, giúp
cho HSSV dễ tiếp cận với hệ thống;
− Hệ thống tự động cộng điểm sau khi xác thực các tiêu chí, giảm được nhiều sai
sót. Điều này giúp các cố vấn học tập không phải tốn thời gian cộng điểm, nhập
điểm, do đó sẽ hạn chế được trường hợp HSSV khiếu nại vì giảng viên nhập sai
điểm.
Bên cạnh đó, hệ thống được thực hiện với tiêu chí tích hợp vào hệ thống E-Learning của
nhà trường (eDTCC) nhằm mang lại tiện ích cho sinh viên và giảng viên phụ trách công
tác quản lý điểm rèn luyện. Trên thực tế, sinh viên và giảng viên sẽ không cần có thêm tài
khoản hay phải tiếp cận với một hệ thống mới hoàn toàn, có thể tiếp tục sử dụng tài
khoản eDTCC đã tạo trước đây để thực hiện các chức năng quản lý điểm rèn luyện trực
tuyến.
II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG
Do được xây dựng theo hướng tích hợp vào eDTCC nên về cơ bản việc sử dụng hệ thống
quản lý điểm rèn luyện trực tuyến Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp không có
nhiều thay đổi so với việc sử dụng eDTCC. Vì vậy, trong khuôn khổ tài liệu này, chỉ
hướng dẫn các chức năng được thêm mới, các chức năng quen thuộc trước đây được sử
dụng trong eDTCC sẽ không trình bày lại.
1. Chỉnh sửa các cài đặt
Như đã trình bày, hệ thống quản lý điểm rèn luyện trực tuyến được tích hợp vào eDTCC.
Hệ thống như là một hoạt động (Activity) trong eDTCC. Vì vậy, các thao tác chỉnh sửa
cài đặt hoàn toàn tương tự như một bài tập, đề thi, v.v. trước đây. Tuy nhiên, một số điều
điểm lưu ý về chỉnh sửa các cài đặt như sau:
- Đối với phần thiết lập thời gian: KHÔNG THIẾT LẬP THỜI GIAN LÀM BÀI để
sinh viên có thể thoải mái thực hiện bảng chấm điểm. Ngoài ra, việc thiết lập thời gian
bắt đầu và kết thúc truy cập sẽ được căn cứ vào quy định về thời gian của phòng Chính trị
và Công tác sinh viên đối với đợt chấm điểm đó.
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Hình 1 – Thiết lập thời gian cho phiên chấm điểm rèn luyện trực tuyến
- Đối với phần Điểm: Thiết lập điểm để qua là 0 vì chấm điểm rèn luyện chỉ mang tính
xếp loại. Ngoài ra, mục số lần làm bài được thiết lập là không giới hạn và cách tính điểm,
thiết lập lấy theo lần gần nhất vì sinh viên được phép đánh giá nhiều lần trong đợt xét
điểm rèn luyện.

Hình 2 – Thiết lập điểm
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- Đối với phần Định dạng mẫu: nên chọn phương thức điều hướng câu hỏi theo dạng tự
do (Free) vì nếu chọn kiểu tuần tự (Sequential) thì HSSV phải tiến hành bài kiểm tra theo
thứ tự và không được quay lại các trang trước cũng như không được bỏ qua.

Hình 3 – Định dạng mẫu cho phiên chấm điểm rèn luyện trực tuyến
- Đối với phần thiết lập câu hỏi: chú ý các mục: thay đổi vị trí đáp án trong các câu hỏi,
cho phép thực hiện lại ở mỗi câu hỏi, cộng điểm từ bài trước đều chọn Không. Chọn chế
độ Deferred feedback (không phản hồi sau khi hoàn thành ở mỗi câu hỏi).

Hình 4 – Thiết lập câu hỏi
- Đối với Các tùy chọn xem lại kết quả: thiết lập như hình bên dưới để đảm bảo HSSV
có thể xem lại kết quả cũng như các thay đổi về điểm số khi cố vấn học tập thực hiện việc
chấm lại.
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Hình 5 – Thiết lập các tùy chọn xem lại kết quả
- Đối với phần giao diện: thiết lập theo mặc như hình bên dưới.

Hình 6 – Thiết lập giao diện hiển thị
Ghi chú: Trước mỗi đợt chấm điểm rèn luyện, quản trị sẽ tạo ra các phiên chấm
2. Chỉnh sửa thông tin câu hỏi
Khi các câu hỏi được tạo ra, cố vấn học tập có thể chỉnh sửa lại các thông tin về nội dung,
điểm số với chức năng này.
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Hình 7 – Các câu hỏi trong phiên chấm điểm rèn luyện trực tuyến
Để thay đổi thông tin nội dung một câu hỏi nào đó, click chọn câu hỏi, hệ thống sẽ trình
bày trang chỉnh sửa thông tin nội dung để cố vấn học tập có thể chỉnh sửa theo ý muốn.

Hình 8 – Chỉnh sửa thông tin câu hỏi
Để thay đổi điểm của một câu hỏi, click chọn biểu tượng
thay đổi, bấm Enter để hoàn tất.

, sau đó nhập số điểm muốn

Hình 9 – Thay đổi điểm cho một câu hỏi
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Ghi chú: Các thông tin về nội dung và điểm số câu hỏi sẽ được quản trị viên tạo ra, vì
vậy cố vấn học tập không được tùy ý thay đổi nội dung và điểm số câu hỏi.
3. Xem trước bảng đánh giá
Chức năng này cho phép cố vấn học tập xem trước bảng đánh giá trước khi triển khai đối
với HSSV.

Hình 10 – Xem trước phiên chấm điểm rèn luyện trực tuyến
4. Xem kết quả/Chấm lại
Sau khi HSSV hoàn thành phần tự chấm điểm, các cố vấn học tập có thể vào để xem kết
quả hoặc chấm lại nếu như điểm sinh viên tự chấm không chính xác.
Để thực hiện chức năng trên, vào Quản trị đề thi/Các kết quả/Grades, chọn Chấm lại.

Hình 11 – Bảng hiển thị kết quả tự đánh giá của HSSV
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Để chấm lại, cố vấn học tập chức năng Tạo bình luận hoặc thay thế điểm ở mỗi câu
hỏi.

Hình 12 – Chức năng tạo bình luận và thay thế điểm được hiển thị ở mỗi câu hỏi
Sau đó, nhập số điểm muốn sửa lại vào phần Điểm, có thể ghi thêm các ý kiến về việc
sửa điểm vào phần bình luận. Sau khi hoàn tất, bấm LƯU TRỮ để lưu lại.

Hình 13 – Chấm lại điểm ở mỗi câu hỏi
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5. Ngân hàng câu hỏi
5.1 Các câu hỏi
Các câu hỏi là nơi chứa tất cả câu hỏi của phiếu chấm điểm rèn luyện trực tuyến, có các
chức năng để cố vấn học tập có thể tạo câu hỏi mới, chỉnh sửa, sao chép và nhập/xuất câu
hỏi dưới dạng tập tin (phục cho công tác sao lưu và phục hồi).

Thêm các câu hỏi mới
vào trong ngân hàng
Sao
chép

Xem
thử

Xóa

Chỉnh
sửa

Hình 14 – Ngân hàng các câu hỏi cho phiên chấm điểm rèn luyện trực tuyến
Trong tạo câu hỏi mới, để đáp ứng các loại câu hỏi trong công tác chấm điểm rèn luyện,
hệ thống đã được cải tiến và cập nhật thêm các dạng câu hỏi như: có nhiều lựa chọn, có
đính kèm tập tin, dạng mô tả.
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Hình 15 – Các loại câu hỏi mới được thêm vào hệ thống
- Để tạo câu hỏi dạng nhiều lựa chọn cần thực hiện các bước sau đây:
Đặt tên cho câu hỏi

Cung cấp nội dung
câu hỏi tại đây

Thiết lập điểm cho câu hỏi

Không chọn hoán
đổi câu hỏi
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Hình 16 – Thiết lập các thông tin cho câu hỏi dạng nhiều lựa chọn
Ghi chú: Các câu trả lời cần chú ý lựa chọn phần trăm điểm cho phù hợp.
Sau khi hoàn tất các thông tin, bấm lưu những thay đổi để hoàn tất.
- Đối với dạng có đính kèm tập tin, cần chú ý thiết lập các thông tin như bên dưới:

Hình 17 – Các thông tin cần chú ý khi thiết lập câu hỏi có đình kèm tập tin (file)
Đối với dạng mô tả, chủ yếu được sử dụng để trình bày thông tin, không tính điểm.
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5.2 Nhập câu hỏi
Trong trường hợp cần phục hồi nhanh các câu hỏi trong ngân hàng, chúng ta sẽ sử dụng
chức năng này để thực hiện, cần chú ý là phải có tập tin được định dạng theo chuẩn mà
hệ thống hỗ trợ.
Để nhập câu hỏi từ tập tin (file), chúng ta chọn định dạng mà hệ thống hỗ trợ, sau đó
click CHỌN MỘT TỆP để tải tập tin lên hệ thống, cuối cùng chọn NHẬP DỮ LIỆU để
hoàn tất.
Chú ý: Sau khi tải lên, các câu hỏi sẽ được đưa vào trong ngân hàng câu hỏi.

Hình 18 – Nhập câu hỏi từ tập tin (file)
5.3 Xuất câu hỏi
Việc xuất câu hỏi ra tập tin là cách sao lưu hiệu quả nhất để đảm bảo không bị mất dữ
liệu một khi có sự cố. Để xuất câu hỏi ra tập tin, chúng ta chọn định dạng cần xuất ra (hệ
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thống hỗ trợ các tập tin: gift format, Moodle XM format và XHTML format), sau đó
chọn nút XUẤT CÂU HỎI RA TẬP TIN (FILE).

Hình 19 – Xuất câu hỏi ra tập tin (file)
6. Thống kê điểm số
Để thống kê điểm số HSSV, vào Quản trị khóa học/Điểm số, chọn Grader report nếu
muốn xem toàn bộ HSSV, chọn Thống kê theo cá nhân nếu muốn xem từng HSSV.

Hình 20 – Thống kê điểm số theo cá nhân
Ngoài ra, có thể tải về kết quả của các HSSV (theo các định dạng: .csv, .xlsx, HTML,
v.v.) bằng cách vào Quản trị đề thi/Các kết quả/Grades, sau đó trong phần Tải bảng dữ
liệu chọn định dạng muốn tải về.
14

Hình 21 – Tải điểm HSSV về máy

---HẾT---
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