
 

 

 

Nazwa Quizy online 

Wprowadzenie Techniki e-learningu obejmują kombinację strategii nauczania, takich jak 

testy oceniające lub samooceny, fora dyskusyjne i korepetycje, które 

zapewniają narzędzia do dalszego uczenia się opartego na współpracy. E-

ocenianie ma dwie kluczowe zalety: znacznie skraca czas pracy nauczyciela 

nad ocenami i pozwala na szybką informację zwrotną o uczniu. 

Uniwersytet w Kordobie wykorzystywał quizy online jako narzędzie do 

nauczania i oceny w ogólnym programie przedmiotu Proyectos, aby 

sprawdzić skuteczność quizów na temat wyników uczniów, gdy są używane, 

nie tylko jako izolowane narzędzie oceny, ale także gdy są zintegrowane z 

połączoną strategią, która wspiera ogólne programowanie przedmiotu. 

Kurs był podzielony na 3 części, a uczniowie musieli rozwiązać 6 quizów 

online (po 2 na każdą część) w ciągu roku szkolnego. Quizy należało 

wypełniać w określonych terminach, wyznaczonych przez profesora. 

Uczniowie mieli ograniczoną ilość czasu na wypełnienie quizów. Ich oceny 

miały niewielki wpływ na ocenę końcową. W szczególności każdy quiz był 

otwarty przez 4 dni, a całkowity szacowany czas na ukończenie wyniósł 2 

godziny. 

Po rozwiązaniu przez uczniów quizów dla każdej części, profesor wziął z 

Moodle statystyki odpowiedzi uczniów i zidentyfikował główne słabości. 

Następnie zaplanowano 2-godzinną sesję szkoleniową z całą grupą. Podczas 

tej sesji koncepcje, które dały najgorsze wyniki w quizach, zostały omówione 

z uczniami, aby wzmocnić ich zrozumienie. 

Rodzaj zaangażowanej 
instytucji / poziom Ksz
tałcenia 

Szkoła wyższa 

Nazwa zastosowanej m
etodologii 

Quizy online jako narzędzie do nauczania i oceny 

Rodzaj prowadzącego 
zajęcia 

HEI Profesor 

Używane narzędzie / na
rzędzia 

Platforma Moodle 

Główne wyzwania, kluc
zowe cele i czynniki  

Quizy miały na celu zwrócenie uwagi uczniów na najistotniejsze koncepcje 

przedmiotu i powiązanie tych pojęć z innymi zajęciami przedmiotowymi w 
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celu zwiększenia udziału i skuteczności grupowych ćwiczeń i zajęć 

praktycznych. 

Wyciągnięte wnioski i z
alecenia 

Korzystanie z quizów online miało bardzo pozytywny wpływ na wyniki w 

nauce. 

W przyszłości moglibyśmy rozważyć wyeliminowanie części teoretycznej 

lekcji i zastąpienie jej quizami. 

Kraj Hiszpania 

Nazwa instytucji / centr
um edukacyjnego 

Uniwersytet w Kordobie 
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