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Jak działa EvalCOMIX®? 

 

EvalCOMIX® to program internetowy wspierający tworzenie i implementację narzędzi 

używanych do oceny (rubryki, skale ocen, instrumenty mieszane itp.) oraz ich wykorzystanie 

podczas procesu ewaluacji zarówno przez nauczycieli, jak i uczniów. Program umożliwia 

względnie łatwe wdrożenie metod oceny uczestniczącej takich, jak samoocena lub ocean 

wzajemna. Program EvalCOMIX® jest obecnie dostępny na platformie Moodle (rys. 1), za 

pośrednictwem interfejsu API EvalCOMIX_MD®. 

 

 

rys. 1. EvalCOMIX® interfejs na Moodle 

 

Rys. 2 przedstawia architektura logiczną I schemat przepływu możliwości oferowanych przez 

program webowy EvalCOMIX® oraz ilustruje, w jaki sposób narzędzie EvalCOMIX® pozwala 

zarówno na projektowanie i na budowę instrumentów oceny, a także na implementację szeregu 

metod oceny. 

Wyniki uzyskane z zadań i działań każdego ucznia, ocenianego przez instrumenty opracowane 

agenta (nauczyciela, ucznia lub rówieśnika) są zapisywane w książce ocen na platformie Moodle. 

Proces ten nie wymaga od ewaluatora żadnej specjalistycznej wiedzy komputerowej, lecz 

jedynie umiejętności obsługi Moodle na poziomie użytkownika.  

Jednakże wskazane jest, by nauczyciel posiadał wiedzę i metodologiczną znajomość zarówno 

charakterystyki instrumentów oceny, jak I możliwości oferowanych przez różne modele oceny 

(E-EVALINTO Kurs szkoleniowy dla nauczycieli - materiały, sekcja: Podstawy teoretyczne ). W 

celu wsparcia procesu EvalCOMIX® zawiera niniejszą instrukcję obsługi oraz krótkie samouczki 

on-line, gdzie nauczyciel zostanie przeszkolony z tego, jak używać narzędzia. 

http://guiasdidacticas.grial.eu/evalintocourseweb/theoretical_background.html
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Rys. 2. Figurek 2. Architektura logiczna i schemat przepływu programu webowego  

zintegrowanego z Moodle 

 

Poniżej wyjaśniono, w jaki sposób działa program po zainstalowaniu na platformie wirtualnej 

oraz odpowiedziano na następujące pytania:   

 W jaki sposób można zaprojektować skuteczne instrumenty oceny? 

 W jaki sposób przypisać role ewaluatorów nauczycielom i uczniom? 

 Jak interpretować ocenę ważoną ewaluacji dokonanej przez EvalCOMIX®? 

 Jak ocenić działania? 

 Jak analizować wyniki oceny? 

 

Projektowanie instrumentów oceny 

Decyzje dotyczące zagadnień nad projektowaniem instrumentów oceny, określaniem kryteriów I 

wyborem aktywnej metody oceny, są objęte działaniem programu. W tej części zostało 

przedstawione, jak projektować narzędzia oceny za pomocą programu EvalCOMIX®. 

W celu zaprojektowani odpowiedniego narzędzia, należy najpierw posiadać dostęp do sekcji 

Zarządzanie Narzędziami (Tool Management). Nowe narzędzie jest wybieranie po przyciśnięciu 

opcji New Tool (rys. 3). Następnie wyświetlana jest lista narzędzi, które mogą być stworzone za 

pomocą programu EvalCOMIX® (można wybrać spośród: skala ocen; lista kontrolna + skala ocen; 
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rubryka; różnica semantyczna; narzędzie mieszane; ocean argumentu. Istnieje także możliwość 

wyboru wcześniej stworzonego narzędzia). 

 

 

Rys. 3. Opcje I narzędzia oceny w EvalCOMIX® 

 

EvalCOMIX® kieruje procesem budowy każdego instrumentu oferując opcje, do których należy 

podjąć decyzję (rys. 4). 

Uwaga: 

Przed zbudowaniem narzędzia jest wskazane, by zaplanować I określić wagę, którą będzie 

posiadał każdy aspekt w ramach ogólnej oceny.  

Domyślnie EvalCOMIX® przypisuje ważenia proporcjonalnie, ale wartości procentowe wszystkich 

ocenianych elementów (wymiary I atrybuty) można zmieniać w razie potrzeby. Po utworzeniu 

nowego instrument jest on automatycznie dodawany do pełnej listy instrumentów dostępnych 

dla nauczycieli (rys. 5). 
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Rys. 4. Interfejs konstrukcji skali ocen. 

 

 
Rys. 5. Lista instrumentów oceny zaprojektowanych przez nauczyciela przy użyciu EvalCOMIX® 
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Przypisywanie ról ewaluatorów 

Jedną z zalet programu EvalCOMIX® jest to, że rola ewaluatora może być podejmowana zarówno 

przez nauczycieli, jak I uczniów, poprzez samoocenę, ocenę rówieśniczą I / lub ocenę 

nauczyciela przy użyciu niektórych lub wszystkich trzech metod oceny. W tym celu każdemu 

oceniającemu przypisuje się narzędzie oceny, z którego będą korzystać (rys. 6).  Narzędzie może 

być takie samo lub różne dla każdego z rewelatorów. Ocena rówieśnicza może być anonimowa 

lub publiczna. Co więcej, tego typu oceny mogą być przeprowadzane przez grupy lub 

poszczególnych uczniów. 

Przykład: ta sama prezentacja ustna może zostać oceniona przez ucznia, który wykonał zadanie 
(samoocena), przez kolegów z klasy (ocena rówieśnicza) i przez nauczyciela (ocena nauczyciela 
lub ocean niejednorodna). 

 

 
Rys. 6. Przydział ról ewaluatorów i proces podejmowania decyzji 

 

Rozważania na temat ważenia 

Nadawanie wagi ocenom za pomocą programu EvalCOMIX® osiąga się na dwa sposoby. Po 

pierwsze, w przypadku opcji, w której waga narzędzia oceny użytego w każdym typie oceny jest 

określona (rysunek 7), a po drugie, w przypadku narzędzi oceny, w których wagę podano dla 

każdego komponentu, a w ramach każdego z nich, osobne przedmioty, są ocenione od co 

najmniej 0 do maksymalnie 100. Poniższy rysunek przedstawia fragment rubryki, w których 
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określone są ważenia dwóch wymiarów, które są oceniane (format i treść), a także poszczególne 

elementy, które są ocenione. 

 

Rys. 7. Przykład ważenia dla każdego komponentu o element w rubryce za pomocą EvalCOMIX® 

 

Ocena efektów kształcenia I działań 

W tej sekcji przedstawiono, jak oceniać efekty kształcenia i działania przy użyciu programu 

EvalCOMIX®. 

Aby ocenić efekt uczenia się, należy najpierw uzyskać dostęp do sekcji oceny działań (Assess 

Activities) (rys. 8). Z tego ekranu wyświetlana jest lista uczniów ze wszystkimi zajęciami (rys. 9). 

 

 

 
Rys. 8. Ocena działań 
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Rys. 9. Działania, które należy ocenić 

 

W tym momencie należy kliknąć pomarańczową ikonę, a następnie pojawi się narzędzie oceny. 

Po zapisaniu oceny, kolor ikony zmieni się na zielony i można zobaczyć pełną ocenę na ikonie 

Lupy (rys. 10).  

 

 

 

Rys. 10. Zadania ocenione 

Analiza rezultatów 

Po zakończeniu procesu oceny (po utworzeniu instrumentów i dokonaniu oceny wspólnie przez 

nauczyciela i uczniów) EvalCOMIX® (rys. 11) umożliwia nauczycielom i uczniom zobaczenie 

wszystkich ocen, które zostały zakończone i tych, którzy zakończyli każde z różnych zadań oceny. 
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Rys. 11. Oceny ukazane przez tryb oceny I ich ważenie. 

 

Nauczyciele mogą również uzyskać przegląd ocen w postaci prostych diagramów, na których 

pokazane są najwyższe, najniższe i średnie oceny. Wyniki oceny mogą być analizowane według 

grupy uczniów, klasy I zastosowanego typ oceny (rys. 12) 

 

 

 
Rys. 12. Oceny uzyskane za pomocą metody oceny i ważenia oraz reprezentacji przy użyciu pól i podziału 

punktów z samooceną oraz ocean rówieśniczą klasy. 

 


