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Заглавие Онлайн тестове и въпросници 

Въведение Техниките за електронно обучение включват 
комбинация от преподавателски стратегии, като тестове 
за оценка или самооценка, дискусионни форуми и уроци, 
които предоставят инструменти за по-нататъшно и 
съвместно обучение. Електронното оценяване има две 
ключови предимства: значително намалява времето за 
работа на учителите по оценяването и дава възможност 
за бърза обратна връзка от учителя за ученика. 

Университетът в Кордоба използва онлайн тестове като 
инструмент за обучение и оценка в общата програма на 
предмета Proyectos, за да тества ефективността на 
тестовете върху представянето на студентите, когато се 
използва, не само като изолиран инструмент за оценка, 
но и когато е интегриран в комбинирана стратегия, 
подкрепяща цялостното структуриране на предмета. 

Курсът беше разделен на 3 части и учениците трябваше 
да завършат 6 онлайн теста (по 2 за всяка част) през 
учебната година. Тестовете трябваше да се попълват на 
определени дати, определени от професора. Студентите 
имаха ограничен период от време, за да попълнят 
тестовете. Резултатите им оказаха малко влияние върху 
крайната им оценка. Всеки тест беше отворен в 
продължение на 4 дни, а общото очаквано време за 
изпълнение беше 2 часа. 

След като студентите завършиха тестовете за всяка част, 
професорът взе от Moodle статистиката на отговорите на 
студентите и идентифицира основните слабости. След 
това беше планирана 2-часова сесия с цялата група. По 
време на тази сесия със студентите бяха обсъдени темите 
с най-лоши резултати от теста, за да се повиши 
разбирането на студентите по тях. 

Тип на институцията Висше учебно заведение 

Използвана методология Онлайн тестове като инструмент за преподаване и 
оценяване 

Тип преподавател Преподаватели във висши учебни заведения 

Използвани инструменти Онлайн платформа Moodle 

Основни 
предизвикателства, 
ключови фактори за успех и 
мотивация 

Тестовете имаха за цел да обърнат вниманието на 
учениците на най-важните теми от предмета и да ги 
свържат с други предметни дейности, за да се увеличи 
делът и ефективността на груповите и практически 
уроци. 

Изводи и препоръки Използването на онлайн тестове имаше много 
положително въздействие върху академичните 



резултати. 

В бъдеще бихме могли да обмислим премахването на 
теоретичния раздел на урока и замяната му с тестове. 

Държава Испания 

Име на 
институцията/обучителната 
организация 

Университетът в Кордоба 
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