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ASSESS 
s8 

Hodnotenie vedomostí 
Písomná skúška 

plán lekcie 
EQF úroveň 5 
Jednotka vzdel.výst. 

ASSESS 2 
Ciele	
• Vedieť vyhodnotiť vedomosti jednotiek vzdel. výstupov pre slamu a hlinu 
• Hodnotenie vedomostí účastníkov za obdobie samo štúdia 
Metódy	
• Učenie sa praxou (vykonať písomnú skúšku, vytvoriť, opraviť a vyhodnotiť 

písomnú skúšku) 
• Učte sa od ostatných, zdieľajte skúsenosti ako tréner alebo študent: výhody / 

nevýhody, ťažkosti, pocity 
Pozn: Ak je toto prvá lekcia po období samoštúdia, nájdite si čas na spätnú 
väzbu 

Školiteľ  
 

 

Miesto 
Učebňa so 

stolami 

Čas 
2-3H 

O
bs
ah

 

- Rôzne spôsoby hodnotenia vedomostí, týkajúce sa a) EU dohody (MoU, 
jednotky vzdelávacích výstupov), b) kontextu (úrovne, mobility, hodnotenie 
v školiacom centre alebo na stavbe...) c) špeciálnych potrieb, d)metód 

- Pokyny pre dĺžku a kombináciu otázok v závislosti od úrovne 
- Problémy spojené s odpoveďami a opravou písomnej alebo online skúšky 
- Bodovací systém a hodnotiaci hárok 
- Podmienky v prípade zlyhania: písomné odpovede a druhá šanca 

prostredníctvom ústnej skúšky 

Dokumenty 
- xxx 
 
https://ecvetear
th.hypotheses.o
rg/assessing-
ecvet-earth-
building-
units/written-
exam 
 
Vybavenie 
- pripojenie k 

internetu 
- dataprojektor 
- flipčart + fixky 
- papier + perá 
- stoly 
 

A
kt
iv
ity

 

Nasledujúce activity by mali byť ukončené a pokiaľ sa vykoná ako prvé 
hodnotenie, treba postupovať opatrne  
- Spätná väzba k medzištúdiu (samoštúdiu) 
- Účastníci hodnotia vedomosti o tom, čo sa dozvedeli počas obdobia 

samoštúdia, podľa rôznych typov otázok, ktoré pripraví školiteľ:  
otvorené, uzavreté, viac možností - test, grafické, komentár k fotografiám,... 
Opravné cvičenie: Účastníci si navzájom opravujú dotazníky 
Otázky a odpovede, ak niektoré odpovede nie sú jasné 

- Účastníci vytvoria písomný dotazník na 1 celok / 1 úroveň (slama alebo hlina), 
v 2 skupinách 

a- každá skupina vytvorí dotazník (1 otázka na osobu) 
b- každá skupina odpovedá na otázky pripravené druhou skupinou 
(individuálne alebo skupinovo) 
c- vyplnené dotazníky sa vrátia späť do skupiny, ktorá ich vytvorila, na 
opravu a obodovanie 
d- každá skupina vyplní aspoň 1 hodnotiaci hárok (výpočet tak, aby 
vyhovoval nelineárnemu hodnoteniu) 

- Účastníci diskutujú o výhodách a nevýhodách rôznych foriem hodnotenia 
vedomostí a otázok. Diskusia o ďalších problémoch (čas, jazyk, špeciálne 
potreby, atď.). Vyjadrenie osobných skúseností, užitočné tipy. 

- Školitelia opakujú kde sa dajú nájsť zdroje: všeobecné online nástroje, naše 
pokyny MoU, naše studnice otázok (pre hlinu a slamu), rôzne pokyny na 
hodnotenie pre STEP a Learn • Earth, databáza a štatistika pre STEP (na 
vyhodnotenie otázok) 

- Účastníci rozmýšľajú o ďalšej spolupráci v oblasti nástrojov hodnotenia 
vedomostí 

Príprava 
- Pripravte zoznam stránok / kapitol z webov EB a SBB o písomných skúškach 
- kahoot.com 
- Príprava dotazníka na zaujímavé témy, s využitím všetkých možností otázok pri písomných skúškach 
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