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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Anotácia: 

Opísať, zhodnotiť,  usporiadať a zovšeobecniť svoju skúsenosť  pri tvorbu didaktického materiálu  so 

zameraním na   prírodovednú gramotnosť. 

 

Kľúčové slová: didaktický test v čase dištančného vzdelávania,  analýza, tvorba testu, dĺžka testu,    

 



12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

Členovia PK sa zhodli, že v dištančnom vzdelávaní je náročné dosiahnuť vysokú mieru objektivity pri 

testovaní. Vypracovanie testov žiakmi je ovplyvňované rôznymi, nielen technickými podmienkami.  

Témou diskusie a výmeny skúseností bolo 

 tvorba testu, výber otázok 

 dĺžka testu v závislostí od testovanej zručnosti 

 dĺžka testu ovplyvnená dištančnou formou vzdelávania 

 forma testu (výber správnej odpovede, dopisovanie, otvorená otázka...) 

Členovia PK spravili analýzu testu z biológie pre 1. ročník, porovnali výsledky testu v 2 paralelných 

triedach, úspešnosť otázok, analyzovali dôvody chybovosti žiakov v jednotlivých otázkach. Poukázali 

na význam zrozumiteľnosti, jednoznačnosti zostavovaných otázok. Konštatovali, že žiakov treba 

nabádať k pozornosti, dôslednosti pri čítaní s porozumením. Úspešnosť žiakov je v mnohých 

prípadoch ovplyvnená aj povrchnosťou, nesprávnym porozumením otázke. 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Odporúčania:  

 priebežne študovať dostupnú odbornú literatúru k tvorbe didaktických materiálov a získané 

poznatky začleňovať do pedagogickej praxe; 

 vzájomná kooperácia medzi členmi pedagogického klubu;  

 aktivizovať žiakov k samostatnosti a k zlepšovaniu prírodovednej gramotnosti 
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