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11. Manažérske zhrnutie: 

Krátka anotácia: 

Sedemnáste stretnutie – zdieľanie skúseností členov Klubu s e-testovaním v rámci 

Didaktického okienka I (prezentácia moderných vyučovacích metód a foriem)  

Kľúčové slová: moderné vyučovacie metódy a formy - elektronické testovanie, tvorba 

testov v prostredí EduPage, forma a obsah e – testu,   

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

Hlavná téma stretnutia: Didaktické okienko I 

Hlavné body stretnutia:  

1. Zdieľanie skúseností s e-testovaním 

2. Rezervy a problémy pri elektronickej forme testovania 

3. Využiteľnosť testov v pedagogickom procese 

Zhrnutie priebehu stretnutia: 

1/   Sedemnáste stretnutie Klubu FG sa uskutočnilo dňa 12.05.2021 v priestoroch školy 

prezenčne v čase od 14.00 do 17.00 hod. Cieľom stretnutia bolo zapojiť všetkých 

vyučujúcich do diskusie v rámci Didaktického okienka I, prezentovať a zdieľať svoje 

pedagogické skúsenosti z vyučovacích hodín pre skvalitnenie vyučovacieho procesu. 

V úvode stretnutia vystúpila Mgr. Eva Czaková, vedúca Klubu FG a zdôraznila význam 

skvalitňovania vyučovacieho procesu vzdelávaním  a seba rozvojom pedagógov  v IK 

technológiách. Vyjadrila spokojnosť a pochválila vyučujúcich za aktívne využívanie IKT 

vybavenia školy, 



dopĺňanie a zdokonaľovanie už existujúcej databázy e-testov, prezentácií a učebných 

materiálov všetkých učiteľov. PhDr. Miroslava Sekulová dodala, že je potrebné skvalitniť 

interaktívne vyučovanie využitím vedomostí a zručností zo vzdelávacích podujatí učiteľov 

a nové skúsenosti z nich prezentovať práve v rámci Didaktického okienka. 

Táto forma zdieľania skúseností učiteľov po absolvovaní školení a iných vzdelávacích 

podujatí sa osvedčila aj v rámci zasadnutí predmetových komisií odborných aj 

všeobecnovzdelávacích predmetov. Obidve vyučujúce potom prezentovali svoje skúsenosti 

s e-testovaním v rámci dištančnej aj prezenčnej formy vyučovania.  

2/     Druhá časť stretnutia členov Klubu FG bola zameraná na hľadanie rezerv a riešenie 

problémov pri elektronickej forme testovania. Členovia Klubu sa zhodli na tom, že 

s pridelením testu cez aplikáciu EduPage nemali nikdy problém. Zaoberali sa potom 

problematikou a hlavne dôveryhodnosťou výsledkov e- testov pridelených dodatočne 

žiakom, ktorí ho v určenom čase neabsolvovali. PhDr. Iveta Matúšková Jánošíková sa 

podelila so svojimi skúsenosťami s vyhodnotením e – testu a zdôraznila potrebu kontroly 

odpovedí žiakov vyučujúcim, nakoľko hlavne pri doplňovaní správnych odpovedí v testovej 

otázke môže dôjsť v aplikácii k nesprávnemu vyhodnoteniu odpovede žiaka.   

3/     V diskusii vystúpili postupne aj ostatní členovia Klubu a riešili problematiku 

využiteľnosti e-testov v pedagogickom procese. Postupne sa vyjadrili, ktoré z možností 

tvorby e – testu v aplikácii Edupage využívajú najčastejšie. V aplikácii sú pre tvorbu testu 

k dispozícii tieto možnosti výberu typu úloh pre žiaka:  

1. vybrať správnu odpoveď 

2. dopísať správnu odpoveď (alebo vybrať z ponuky odpovedí) 

3. usporiadať odpovede podľa určitého kritéria 

4. nájsť na slepej mape otázku alebo slepý bod 

5. zoraďovanie do kategórií 

6. výber kategórie 

7. spájanie dvojíc správnych odpovedí 

8. manuálne vyhodnotenie otvorených otázok testu 

9. výber správneho obrázka 

Väčšina vyučujúcich využíva hlavne typy otázok 1.,3.,5.,7.,8.,9. Ďalej prebiehala diskusia 

týchto vyučujúcich o tom, či vhodne zaradili elektronické testovanie k príslušnej téme a či 

správne zvolili na testovanie fázu vyučovacej hodiny. V závere každý vyučujúci prezentoval 

cez dataprojektor jeden vlastný vybraný e-test, ktorý vo vyučovaní využíva.  

13. Závery a odporúčania: 

Koordinátorka klubu: 1/ odporučila členom Klubu FG  pripraviť  si na budúce stretnutie 

Klubu FG svoje návrhy, postrehy a skúsenosti s  využitím 

didaktických hier vo vyučovacom procese 
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PREZENČNÁ LISTINA 
Miesto konania stretnutia: Stredná zdravotnícka škola Lučenec 

Dátum konania stretnutia: 12.05.2021 

Trvanie stretnutia: od 14.00 hod do 17.00 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Czaková Eva  SZŠ Lučenec  

2. PhDr. Sekulová Miroslava  SZŠ Lučenec  

3. PhDr. Matúšková Jánošíková Iveta  SZŠ Lučenec  

4. Mgr. Bartošová Barbora  SZŠ Lučenec  

5. PhDr. Hriňová Lucia  SZŠ Lučenec  

6. Mgr. Murín Beáta  SZŠ Lučenec  

7. Mgr. Martinská Ľubomíra  SZŠ Lučenec  

8. Mgr. Marko Alexandra  SZŠ Lučenec  

9. Mgr. Fajčíková Lucia  SZŠ Lučenec  

10. Mgr. Skrutek  Marian  SZŠ Lučenec  

 
Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  
a podpis/y: 
č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 
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