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Аралыктан окутууда заманбап маалыматтык
технологияларынын жардамы менен билим сапатын
жогорулатуу.

Каралуучу  суроолор:

Ø WordPress программасы  боюнча  кыскача  түшүндүрмө;;  
Ø LearnPress  системасын  колдонуудагы  көрсөтмөлөр  
жана  ке¸ештер;;

Ø WordPress программасын  аралыкта  окутууда  колдонуу;;

Теманын максаты:



WordPress деген эмне?
WordPress – бул контенттерди башкаруучу

акысыз система. Система PHP-де жазылган,
берилиштер базасынын сервери –MySQL;; 2
нускалуу GNU GPL(General Public License)
тастыктама менен чыккан. Колдонуу чөйрөсү -
блогдордон баштап бир топ татаал жаңылык
булактарына, а түгүл интернет-дүкөндөргө чейин
камтыйт. Ичинде орнотулган "темалар" жана
"плагиндер“ менен ке¸ири функциялуу жана
татаал долбоорлорду түзүүгө болот. WordPress
программасында сайт түзүү өтө ы¸гайлуу.



1- сүрөт.  WordPress    системасынын  иштөө  схемасы  



WordPress  программасынын  өзгөчөлүк
жактары:

• Акысыз  пайдалануу.  
• Жөнөкөй  орнотуу  жана    колдонуу.    
• Кроссплатформалуу.
• Камтылган  редакторлуу.
• Популярдуу.



WordPress программасынын эки түрү
бар:

WordPress. org WordPress. com

PHP–де программа,
MySQL маалымат базасы
менен

Блогер , 
шаблондор менен



WordPress.com  жана  WordPress.org  
нускаларынын  иштөө  мүмкүнчүлүктөрү.

1)  WordPress.com - бул  блог,  хостинг  же  
домендер  менен  өзгөртүп  иштөө  

мүмкүнчүлүгүнө  ээ.  

2)  WordPress.org - бул  программаны  (же          
блог  аянтчаны)  жүктөө  менен  плагиндерди  
жана  теманын  өзгөчөлүктөрүн  пайдаланып  

иштөө  мүмкүнчүлүгүнө  ээ.



Интернет тиркемеси катары WordPress
контенттерди башкаруучу системанын
плагиндеринин бири болуп LearnPress
эсептелет. LearnPress окуу курстарынын
долбоорун түзүү үчүн колдонулат. WordPress
тин жардамында түзүлгөн окуу курстук
программанын түзүлүшү боюнча кыскача
түшүндүрүп кетсем.



2  - сүрөт.  Программаны  иштетүүдөгү биринчи  
баскычтар  



3  - сүрөт.  Курска  кирүүнүн  башкы  бети  



4  - сүрөт.  Курстун  ичине  предметтерди  
жайгаштыруу



5  - сүрөт.  Окуу  предметти  боюнча  мааламат  
киргизүү терезече



6  - сүрөт.  Сабактарды  жайгаштыруу  терезече



7- сүрөт.  Видеосабактарды  жүктөө терезече



8- сүрөт.  Тесттик  суроолорду  жүктөө терезече



9  - сүрөт.  Сабактардын  тизмектери



10  – сүрөт.  Жыйынтык



11  – сүрөт.  Студенттерден    келген  
комментарийлер



12  – сүрөт.  Студенттердин    окуу  курсуна  кирүү  
статистикасы



Аралыктан окутуу боюнча түзүлгөн
программа Ош технологиялык
университетинде аталган тиркеме
жүктөлгөн маалыматтык портал
www.oshtu.kg боюнча иштейт. Аралыктан
билим алууда ар бир окуучу жана студент
каалаган аймактан, эгерде Интернет
байланышы болсо, бул тиркемеге кире алат
жана окуу-усулдук материалдарды көрүү,
көчүрүп алуу, ошондой эле тандаган сабагы
(сабактары) боюнча тапшырмаларды аткаруу
мүмкүнчүлүгү бар.


