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Vzdelávanie
1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku
kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a
kompetencie detí a žiakov
Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01 Nitra
Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu sv.
Cyrila a Metoda v Nitre
312011V634
5.6.1. Pedagogický klub biológie
21.04.2021
Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Farská 19,
Nitra
PaedDr. Jana Bohovičová
www.gcm.sk

11. Manažérske zhrnutie:

Online stretnutie členov klubu biológie, zamerané na tvorbu testových položiek.
12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

1. E-testovanie :
- členovia klubu konzultovali metodiku tvorby testových úloh a testov,
- diskutovali o možnosti ich využitia vo vyučovacom procese, motivačnej funkcii testov
- oboznámili sa s jednotlivými druhmi testov a ich vlastnosťami (validita,citlivosť....)
- venovali sa plánovaniu a metodike tvorby testov- grafická úprava, tvorba variantov,
overovanie
2. Tvorba testových položiek:
- na základe teórie členovia pripravili testové položky, ktoré si následne prezentovali a
konzultovali

13. Závery a odporúčania:

Výsledkom práce členov klubu bola príprava testových úloh, ktoré sa následne využili v
rámci dištančného vzdelávania na overovanie a prehlbovanie osvojených poznatkov
u žiakov. Vzhľadom na to, že testové položky boli realizované v prostredí Edupage, bude
možné ich používať aj v budúcnosti a postupne vytvoriť a zdieľať banku testových úloh
k rôznym témam.
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PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Gymnázium sv. Cyrila a Metoda
Dátum konania stretnutia: 21.04.2021
Trvanie stretnutia: 14,30h – 17,30hod

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:
č.
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