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Platforma e-Tam wspiera nauczanie z wykorzystaniem technologii informatycznych i Internetu.
Przeznaczona jest do realizacji zdalnych kursów.

Studenci wybierają kursy na podstawie ich nazwy i opisu. W ramach każdego z nich dostają do
dyspozycji materiały dydaktyczne w postaci tekstowej, filmowej lub dźwiękowej oraz złożone z
wielu zadań testy tematyczne. Testy są w formie otwartej, wymagającej tekstowej odpowiedzi
na pytania, lub zamkniętej, z gotowymi propozycjami odpowiedzi. W testach zamkniętych
zadanie rozwiązuje się, dokonując wyboru jednokrotnego, przez wskazanie poprawnej
odpowiedzi lub wyboru wielokrotnego, decydując, które z podanych twierdzeń są prawdziwe.
Test dla każdego studenta jest generowany automatycznie, przez losowy wybór zbioru zadań z
przygotowanego zestawu i automatycznie oceniany przez zewnętrzny system na całkowitą
liczbę punktów.

Dla każdego kursu istnieje sugerowany scenariusz realizacji, określający kolejność poznawania
materiałów i wskazujący, kiedy zdawać każdy test. Student sam jednak decyduje, w jaki sposób
będzie korzystał z kursu. Może np. zmienić kolejność tak, by materiałami (w tym testami)
zajmować się w porządku niemalejącego stopnia trudności. Określa go wtedy samodzielnie, na
podstawie opisu materiałów (w tym testów) lub polega na oficjalnym oszacowaniu. Inni studenci
zaczynają od pierwszego wyznaczonego materiału i dopiero po jego przerobieniu wybierają
następne, które wydają im się wartościowe, a po ich przerobieniu następne, itd. Oczywiście
studenci zawsze pilnują aby nie przerabiać czegokolwiek kilka razy.

Niezależnie od tego którą z tych lub innych strategii stosują studenci, niektórzy z nich są
urodzonymi matematykami i nie lubią niejednoznaczności. Tuż przed przerabianiem materiałów
lub rozwiązywaniem testów sprawdzają czy są one dostatecznie jednoznaczne. Jeżeli
stwierdzą że nie, to zignorują je i poskarżą się autorowi kursu, że umiejętność radzenia sobie z
nieprecyzyjnymi wyjaśnieniami i wymaganiami nie będzie im przecież nigdy potrzebna. Jeszcze
inni tuż przed przerobieniem materiałów sprawdzają, czy są one przygotowane poprawnie
językowo i jeżeli nie, to nie będą mogli się skupić na meritum i również je zignorują. Nie można
wykluczyć studentów z zacięciem zarówno matematycznym jak i polonistycznym, a także
ignorujących materiały bazując na ocenie według innych, nie opisanych tu kryteriów. Studenci
mogą w trakcie pracy losowo zmieniać zestaw kryteriów według którego ignorują materiały lub
nawet zacząć stosować niektóre z nich na odwrót.

Zaprojektuj realizację tego systemu i zaimplementuj wszystkie niestandardowe metody, których
działanie wyjaśniono w treści zadania. Przykładowo, w treści nie wyjaśniono sposobu oceny
materiałów według kryteriów, więc nie trzeba tego implementować, a jedynie przewidzieć
miejsce w projekcie.


