
   

 

Punt Kwizzijiet onlajn 

 

Introduzzjoni It-tekniki ta 'tagħlim elettroniku jinvolvu taħlita ta' strateġiji ta 

'tagħlim, bħal kwizzijiet ta' valutazzjoni jew awtoevalwazzjoni

, fora ta 'diskussjoni, u tagħlim, li jipprovdu għodda għal akta

r tagħlim kollaborattiv. Il-valutazzjoni elettronika għandha że

wġ vantaġġi ewlenin: tnaqqas sostanzjalment il-ħin tax-xogħ

ol tal-għalliema fuq il-valutazzjonijiet u tippermetti feedback 

rapidu tal-għalliema dwar l-istudent. 

L-Università ta ’Cordoba użat kwizzijiet onlajn bħala għodda 

ta’ tagħlim u valutazzjoni fil-programm ġenerali tas-suġġett P

royectos, biex tittestja l-effettività tal-kwizzijiet fuq il-prestazzj

oni tal-istudenti meta tintuża, mhux biss bħala għodda iżolat

a ta ’valutazzjoni, iżda wkoll meta integrata fi strateġija kko

mbinata, li tappoġġja l-ipprogrammar ġenerali tas-suġġett.  

Il-kors kien maqsum fi 3 partijiet u l-istudenti kellhom jispiċċa

w 6 kwiżs onlajn (2 għal kull parti) matul is-sena skolastika. Il-k

wizzijiet kellhom jimtlew f'ċerti dati, skedati mill-professur. L-ist

udenti kellhom ammont limitat ta 'ħin sabiex jimlew il-kwiżż. Il

-punteġġi tagħhom kellhom impatt żgħir fuq il-grad finali tag

ħhom. B’mod partikolari, kull kwiżż kien miftuħ għal 4 ijiem, u 

l-ħin totali stmat għat-tlestija kien ta ’sagħtejn. 

Wara li l-istudenti temmew il-kwizzijiet għal kull parti, il-profess

ur ħa minn Moodle l-istatistika tal-istudenti᾽tweġibiet u identif

ika n-nuqqasijiet ewlenin. Imbagħad ġiet skedata sessjoni ta 

'tutorja ta' sagħtejn mal-grupp kollu. Matul din is-sessjoni, kun

ċetti li pproduċew l-ifqar riżultati tal-kwiżż ġew diskussi mal-ist

udenti sabiex isaħħu l-fehim tal-istudenti tagħhom. 

Tip ta 'istituzzjoni invol

uta 

Istituzzjoni ta 'Edukazzjoni Ogħla  

Titolu tal-metodoloġij

a użata 

Kwestijiet onlajn bħala għodda ta 'tagħlim u valutazzjoni 

Tip ta 'edukatur Professur HEI  

Għodda / għodod uż

ati 

Pjattaforma Moodle 

Sfidi Ewlenin, Suċċess 

Ewlieni u Fatturi li Jipp

ermettu 

Il-kwizzijiet kienu maħsuba biex jiġbdu l-attenzjoni tal-istuden

ti rigward l-aktar kunċetti rilevanti tas-suġġett u biex jorbtu d

awk il-kunċetti ma 'attivitajiet oħra tas-suġġett sabiex iżidu l-

parteċipazzjoni u l-effettività ta' tutorials tal-grupp u klassijiet 

prattiċi. 

Lezzjonijiet Mgħallma 

u Rakkomandazzjoniji

et 

L-użu ta 'kwiżżis onlajn kellu impatt pożittiv ħafna fuq ir-riżulta

ti akkademiċi.  



   

 

 

Fil-ġejjieni, nistgħu nikkunsidraw li neħħu t-taqsima teoretika t

al-lezzjoni u nissostitwuha bi kwizzijiet.  

Pajjiż Spanja 

Isem l-Istituzzjoni / Ċe

ntru tal-Edukazzjoni 

Università ta 'Cordoba 


