Sistem de testare adaptivă pe platforma de învățare Moodle
Autori: Parahonco Alexandr, Mircea Petic
Denumirea instituției: Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"

Descrierea lucrării
În cadrul proiectului a fost elaborat un sistem de generarea
conținutului educațional: material didactic și sarcini pentru
evaluarea studentului.
Partea a două este repezentată de testare adaptivă la calculator
utilizând două plugin-uri TestWid și TestWidTheory pentru
platforma educațională Moodle. TestWid evaluează competențele
studentului și decide care întrebări îi oferă, economisind timpul și
resursele elevului. Plugin TestWidTheory ne oferă un resurs de
introducerea oricărui material didactic pentru a crea referințe la
întrebările din plugin TestWid.
Împreună ei fac reluarea testul mai eficient căci sistemul oferă lista
de referințe pentru fiecare sarcină eronată și generează un set nou
de întrebări pentru încercare nouă.

Importanța socio-economică
În cadrul acestor lucrări ne propunem să îmbunătățim
procesul de evaluarea studenților la nivel național. Ținînd
cont că platforma Moodle este fără plată și flexibilă pentru
schimbări, noi putem să introducme aceste tehnologii în
orice instituție. Abordare prin competențe este o temeiul
nostru. Aplicarea testelor adaptive vă crea condiții cele mai
bune pentru student/elev în cadrul testării și învățării fiindcă
precizia testului garantează evaluarea lui corectă. Confortul
în acest caz contribuie la motivația și starea psihologică
pozitivă a studentului.
Această lucrare este destinată specialiștilor din domeniul
educației și cercetării informatice pentru a studia
posibilitatea utilizării evaluării adaptive, managementul
calității și implementarea acesteia în procesul educațional a
instituții superioare.

Diagramele UML ale pluginurilor

Conteptul matematic
Dezvoltarea unui model de testare adaptivă pentru
pluginul TestWid s-a bazat pe modelul „Algoritm pe
trei niveluri”, care ia în considerare capacitățile
platformei Moodle (un număr fix de întrebări în test).
„Algoritmul pe trei niveluri” permite, cu 15 întrebărisarcini, să se obțină aceeași acuratețe și fiabilitate ca
în testul cu 45 de exerciții care nu acordă atenție
nivelului lor de complexitate și, de asemenea,
permite de trei ori reducerea costului durata testării,
menținând în același timp securitatea informațiilor.

Reevaluare şi analiza
În caz de eşec acest plugin permite studenților să-și vadă întrebările care
au fost parțial corecte sau incorecte cu o referire la fragmentul necesar
din materialul educațional studiat (TestWidTheory) pentru a-și umple
golurile de cunoștințe și a-și forma competențele necesare. Mai mult,
acest „modul” permite să reluați teste adaptive cu o listă de întrebări „noi”
pe care studentul nu a rezolvat. Ideea de a folosi împreună aceste două
plugin-uri este dictată de asocierea fiecărei piese de teorie cu o întrebare
specifică din test.

Informaţia
1. Prin scanarea qr-codului puteţi vizita site-ul nostru cu informaţia
suplimentară cu video.
2. Ambele plagin-i au fost aprobate în proiecte ştiinţifice:
1. Versiunea 1.0 - 15.817.06.27A ,,PROFADAPT” 2015 – 2019
2. Versiunea 2.0 - 20.80009.5007.22 ,,SIIPSPSSPCVMD” 2020 - 2023

