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Оценяване при използване на
Web 2.0 инструменти

Дейности в Moodle
Избор на дейност
Позволява добавяне на интерактивно съдържание в курса
Някои от тези дейности могат да бъдат оценявани

Форум
•
•

Позволява на участниците да провеждат несинхронни обсъждания по различни
теми
Типове
–
–
–

•

Възможности
–
–
–
–
–

•

стандартен форум – всеки може да започне нова дискусия по всяко време
форум, в който всеки може да започне само една дискусия
форум за въпроси и отговори – първо трябва да публикуваш мнение преди да имаш право да
видиш мненията на другите
към мненията да се прикрепват файлове
се абонираш за даден форум (режим на абониране: по избор, принудително или автоматично,
или да забрани напълно абонирането)
се ограничи броя на изпратените мнения за определен интервал време
се оценяват с рейтинг от потребителите, за които предварително са зададени права
обобщаване на рейтингите, за да формират крайна оценка, която се записва в дневника за оценки
(gradebook)

Приложения
–
–

общуване - изпращане на съобщения, обсъждане съдържанието на курса или други материали,
дискусии
разширени дейности – поставяне на задачи на студентите върху, които да размишляват и
предлагат решения, които могат да бъдат оценявани

Оценяване при форум…

Оценяване при форум…
Избор на категория
Определя, в коя
категория в gradebook ще
се запише оценката от
дейността
Категориите трябва да са
предварително
създадени в gradebok

Оценяване при форум…
Избор на начин на
обобщаване на оценките
определя как се комбинират
рейтингите, за да формират
крайна оценка в gradebok
• Средна стойност на всички
рейтинги
• Брой на рейтингите –
общият брой рейтинги не
трябва да превишава
максималната оценка за
дейността
• Най-висок рейтинг
• Най-нисък рейтинг
• Сума на всички рейтинги –
не трябва да превишава
максималната оценка за
дейността
No ratings – дейността няма да
се отрази gradebok

Оценяване при форум…
Избор на скала за оценяване
Определя скалата, по която
ще се извършва оценяването

Оценяване при форум…
Ограничаване на
периода за оценяване
Определя периода от
верме, в който е
разрешено оценяване

Оценяване при форум…
Роли с права да определят
рейтинг
В модула предварително
се задават потребителите
с определена роля, които
имат право да определят
рейтинги
Администрация на курса
–> групи –> права –>
moodle/rating:rate –> …
Потребителите, които
имат право да определят
рейтинг стават видими
след, създаване и
съхраняване на форума

Оценяване при форум
Прилагане на оценяването
Избор на оценка в полето за рейтинг по избраната скала

База от данни
•

•
•

Позволява създадаване, поддържане и търсене в колекция от единици с информация
(или записи). Структурата на записите се задава от преподавател, и представлява
набор от полета.
Типовете полета – отметка, радио-бутони, падащо меню, текстово поле, URL,
изображение и файл
Възможности
–
–
–
–
–

•

подреждане на информацията, при преглед или редактиране - контролира се чрез шаблони
активиране на database auto-linking – всяка дума, появяваща се в курс, автоматично се превръща в
хипервръзка към запис от базата данни, в който се среща
коментиране на записите
оценяване на записите с рейтинг
обобщаване на рейтингите, за да формират крайна оценка, която се записва gradebook

Приложения
–
–
–
–

споделяне от различни курсове, като готови структури
възможност за импортиране и експортиране на записите от базата данни
колективно създаване на колекция от различни по тип данни – хипервръзки, книги, анотации за
книги, списания и др
достъп до създадени от студентите ресурси – снимки, табла, сайтове и др., с възможност за тяхното
коментиране и преглеждане

Оценяване при бази данни
Настроиките за оценяване
при база от данни става по
аналогичен начин както при
форум

Речник
• Позволява създаване и поддържане на списък от дефиниции, като в
речник, или да съберат и организират ресурси и информация
• Възможности
качване на файлове към дефинициите в речника
търсене и преглед по азбучен ред или по категории, дата, автор
потвърждаване на дефинициите от преподавател преди да станат видими за всички
при активиране на филтърът за автоматично свързване с речник, думите върху
страниците на курса, обяснени в речника автоматично се превръщат в хипервръзки
към речника
– разрешаване на коментари върху дефинициите
– оценяване на дефинициите с рейтинг
– обобщаване на рейтингите, за да формират крайна оценка, която се записва
gradebook
–
–
–
–

• Приложение
–
–
–
–
–

колективно съставена банка от термини
пространство за представяне – новите студенти пишат името си и нещо за себе си
колекция от бързи подсказки по най-добри практики в дадена област
споделено пространство с файлове за видео, аудио и изображения
списък от факти, които трябва да се запомнят

Оценяване при речник
Настроиките за оценяване
при речник става по
аналогичен начин както при
форум

Оценяване при речник
Прилагане на
оценяването
Избор на оценка в
полето за рейтинг по
избраната скала

