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Комплексно оценяване

• Moodle позволява комплексно оценяване
– По принцип – на всяка дейност в системата

• Wiki – все още прави изключение

– На дейности, незададени в системата
• Необходимо е ръчно добавяне на Grade Category Item

• До голяма степен автоматизирано оценяване

• Групиране по оценъчни категории, например:
– Тип дейности/изпитвания (тест, дом.работа, в час)
– Тематични/съдържателни категории
– За знания / умения / комплексни дейности
– По други признаци

• Позволява комбинирано използване на формули и 
скали за междинно и крайно оценяване



Интегриране на отделните видове 
оценяване:

Създаване на оценъчни категории

• Ляво вертикално меню:
– Настройки|Оценки|

• Categories and Items

• Най-долу на страницата:

• Съвет: 
– Създайте първо оценъчните 

категории, например:
• По тип на дейностите
• По групи теми

– Uncategorized
– Винаги може да се прегрупират



Оценъчни категории: Пример



Технологични средства за реализация
Дневник/Gradebook ("Бележник"?)

• Включва автоматично всички дейности, в 
настройките на които е зададено, че ще се оценяват

• Включва също и ръчно добавените “елементи” в 
отделните оценъчни категории (Category Items)

• Групирането на оценките в Дневника е по категории

– Най-вдясно са некатегоризираните дейности за оценяване

• При разрешено редактиране могат да се 
редактират общи скали и индивидуални оценки

• Важно: Използвайте хоризонталния плъзгач най-
долу в прозореца с оценките, за да видите всичко



Общ изглед на Дневника



Типове агрегиране на оценяването в 
категориите (1)

• Средноаритметична оценка (Mean of grades)

– Сума от всички оценки, разделена на броя им

• Претеглена средноаритметична оценка 

(Weighted mean)
– Дава се тегло/тежест на всяко отделно оценяване, 

за да се открои важността му

– След това се намира средноаритметичната оценка 
спрямо сумата от теглата на всички оценки



Типове агрегиране на 
оценяването в категориите (2)

• Проста претеглена средноаритметична оценка 

(Simple weighted mean)

– Разликата с Претеглената средноаритметична е, че теглата 

за всяко отделно оценяване се пресмятат като разлика от 

Макс.оценка – Мин.оценка.

– Сумата от получените отделни оценки се дели на сумата от 

теглата

– Пример 1: Ако оценяването е от 0-100 точки, теглото е 100; 

Ако оценяването е 0-10 точки, теглото е 10.

– Пример 2: 



Други типове агрегиране на 
оценяването в категориите

• Средноаритметична с допълнителни 
кредити / Mean of grades (with extra credits)

• Медиана от оценките / Median of grades

• Най-ниска оценка / Smallest grade

• Най-висока оценка / Highest grade

• Мода на оценките / Mode of grades

• Сума от оценките / Sum of grades

• Примери за всеки от случаите – в качения 

PDF документ “Category aggregation.pdf”
http://docs.moodle.org/21/en/grade/aggregation


