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11. Manažérske zhrnutie: 
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Stretnutie klubu bolo zamerané na  návrh neštandardných didaktických testov zameraných na 

technickú gramotnosť žiakov v jednotlivých ročníkoch. 

 

 

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

 

Hlavné body: 

 technická gramotnosť, 

 základné zásady tvorby testov, výmena skúseností členov s využívaním didaktických testov,  

 návrh neštandardizovaných didaktických testov pre jednotlivé ročníky, 

 diskusia. 

 

Téma stretnutia:  Tvorba testov technickej gramotnosti I. 

 

Zhrnutie priebehu: 

Koordinátorka klubu technickej gramotnosti pripomenula členom obsah pojmu technická gramotnosť 

a jej dôležitosť rozvoja tejto gramotnosti najmä pre žiakov odborného vzdelávania v odboroch na 

našej škole. Pripomenula, že pri rozvoji technickej gramotnosti u žiakov je potrebné sa zamerať na 

vytváranie si racionálneho vzťahu k technike, schopnosť využiť nadobudnuté zručností a celkovo k 

rozvíjaniu tvorivého technického myslenia. Technicky mysliaci žiak by mal dokázať vytvoriť vlastný 

konečný projekt t. j. úplne vyriešiť konštrukciu, postup výroby výrobku a pri dostupných zdrojoch aj 

samotnú výrobu výrobku.  

https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text64&subpage=2
https://soustlmace.edupage.org/text/?text=text/text64&subpage=2


Členovia sa zhodli, že jedným zo spôsobov získania informácií o úrovni technickej gramotnosti 

a technického myslenia u žiakov je aj neštandardizovaný didaktický test. V rámci dištančného 

vzdelávania je využívanie neštandardizovaných didaktických testov najčastejší spôsob  preverovanie 

vedomostí žiakov. Zhodli sa aj v tom, že test nie je vhodným spôsobom preverovania praktických 

zručností pri odborných predmetoch a odbornom výcviku. Niektorí členovia klubu využívajú testy 

nie len na hodnotenie, ale aj na precvičovanie učiva. Tieto testy sú viac menej orientované na 

preverovanie nižších kognitívnych procesov – zapamätanie si, porozumenie a aplikácia.  

Pri zostavovaní testu orientovaného na technickú gramotnosť bude potrebné sústrediť sa najmä na 

vyššie kognitívne procesy – analýzu, syntézu a hodnotenie.  

Cieľom takéhoto testu bude nie len zistenie aktuálnej úrovne technickej gramotnosti u naši žiakov, 

ale hlavne návrh opatrení.  

13. Závery a odporúčania: 

 

Závery:  

Didaktický test predstavuje jednu z možností, ako si overiť a skontrolovať aktuálne vedomosti a 

zručnosti žiakov.  

Pri tvorbe didaktického testu sa treba riadiť požiadavkami daných štátnym vzdelávacím programom, 

vzdelávacími štandardmi a školským vzdelávacím programom pre príslušný odbor , aby sa 

zabezpečila validita testu. Z výsledkov testu je potrebné vyhodnotiť, v ktorých oblastiach majú žiaci 

nedostatky a na ktoré sa treba v budúcnosti viacej sústrediť, prípadne zmeniť a inovovať vyučovacie 

metódy. 

 

Odporúčania: 

Členovia pedagogického klubu vypracujú neštandardizované didaktické  testy pre jednotlivé ročníky 

učebných a aj študijných odborov. Daný test bude orientovaný na technické myslenie a technickú 

gramotnosť. Test bude žiakom počas dištančného vzdelávania zaslaný prostredníctvom Edupage. 

Následne daný test vyhodnotia a navrhnú odporúčania do ďalšej pedagogickej činnosti. 
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Prior i tná os :  Vzdelávanie  

Špec if ický  c ieľ :  
1 .2.1  Zvýši ť  kva l i tu  odborného vzdelávan ia  a  pr ípravy 

ref lektujúc potreby t rhu  práce  

Pri j ímateľ :  
Stredná odborná škola  technická,  Kozmálovská cesta  9,  

Tlmače  

Názov projektu:  Terminus technicus v praxi  

Kód ITMS projektu :  312011AGV9  

Názov pedagogického k lubu:  K lub  techn icke j  gramotnost i  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače 

Dátum konania stretnutia:  15.12. 2020 

Trvanie stretnutia: od 13:50 hod do 16:50 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Ing. Jana Hollá  SOŠ technická Tlmače 

2 Bc. Šefan Nap  SOŠ technická Tlmače 

3 Bc. Miroslav Bernát  SOŠ technická Tlmače 

4 Bc. Róbert Lacko  SOŠ technická Tlmače 

5 Mgr. Alexander Gábor  SOŠ technická Tlmače 

 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1    

 


