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Hodnotenie vzdelávaniaHodnotenie vzdelávania

„Hodnotenie vzdelávania  je proces usudzovania o 
vedomostiach učiaceho sa na základe toho čo 
hovorí alebo robí vo vybranej situácii.“

Význam hodnotenia pri vzdelávaní
✗ Formatívne hodnotenie  – priamo v procese vzde-

lávania poskytuje informáciu o úrovni pochopenia 
práve preštudovanej látky.

✗ Sumačné hodnotenie – hodnotí väčšie množstvo 
prebranej látky po ukončení nejakého celku.



Adaptácia hodnoteniaAdaptácia hodnotenia

Prečo adaptívne hodnotenie?
✗ Dynamický a individuálny proces.
✗ Zníženie počtu otázok potrebných na odhad 

vedomostí subjektu.

Používané techniky
✗ Adaptívne testovanie
✗ Adaptívne otázky



Vybrané adaptívne technikyVybrané adaptívne techniky

Adaptívne testovanie
✗ Výber otázok a zas-

tavenie je podľa ús-
pechu používateľa.

✗ O používateľovi naj-
viac prezradí otázka 
blízka jeho vedomo-
stiam.

✗ Založené na Item 
Response Teory.

Adaptívne otázky
✗ Výber otázok podľa 

odpovede používa-
teľa.

✗ Otázky sú zoskupe-
né do tried. Vyberá 
sa celá skupina.



Modul PASSModul PASS

✗ PASS == Personalized ASSessment
✗ Modul pre AEHS využívajúce web.

Poskytuje
✗ Úvodné hodnotenie
✗ Samo-hodnotenie (formatívne hodnotenie)
✗ Sumačné hodnotenie

Umožní
✗ Personalizovať obsah a poskytnúť podporu 

pri navigácii.



Architektúra PASSArchitektúra PASS



PASS – Úvodné hodnoteniePASS – Úvodné hodnotenie

Cieľe

✗ Poskytuje prehľad látky
✗ Určuje používateľove predchádzajúce 

vedomosti.
✗ Odhaduje nedostatky vo vedomostiach 

prerekvizít.
✗ Inicializuje model používateľa.

Podľa cieľov rozlišujeme tri kategórie otázok.



PASS – samohodnotenie a sumačné PASS – samohodnotenie a sumačné 
hodnoteniehodnotenie

✗ Samohodnotenie má za cieľ podnecovať použí-
vateľa zamýšľať sa nad tým čo práve preštudoval 
resp. overovať úroveň znalostí ktorú dosiahol 
bezprostredným štúdiom.

✗ Sumačné hodnotenie overuje celkové zvládnutie 
daného konceptu.

Výber hodnotenia závisí od toho ako sa používateľ 
pohyboval v informačnom priestore.

Otázky sú dynamicky vytvárané v závislosti od ve-
domostí používateľa – adaptívne testovanie.



PASS – samohodnotenie a sumačné PASS – samohodnotenie a sumačné 
hodnotenie (2)hodnotenie (2)

(a) Nastav počiatočný odhad vedomostí.
(b) Z váhy preštudovaného materiálu urč maximálny po-

čet otázok. 
(c) Na základe správania počas navigácie a nastavení 

hodnotenia vyber otázky – kandidátov. 
(d) Pre každého kandidáta vypočítaj Item Characteristic 

Curve  a Item Information Function – závisí na aktu-
álnom odhade vedomostí používateľa. Vyber tie otázky, 
ktoré poskytujú maximum informácie o vedomostiach a 
majú minimálnu pravdepodobnosť „uhádnutia“ odpo-
vede.

(e) Na základe odpovede, predchádzajúcich odpovedí a  
odhadovenej úrovni vedomostí používateľa odhadni 
novú úroveň jeho vedomostí.

(f) Ak je to možné ukonči hodnotenie inak skok na d.



PASS - ExperimentPASS - Experiment

✗ AEHS INSPIRE
✗ 20 študentov bakalárskeho štúdia Aténskej 

Univerzity.
✗ Cieľ učenia „Popíšte princíp vyrovnávacej 

pamäte a základné operácie“ pomocou 
konceptu „Mapovacie techniky“.

✗ Najviac 15 otázok v teste.



PASS – Experiment (2)PASS – Experiment (2)

Odhad znalostí o koncepte 

Počet otázok potrebných pre zastavenie Odhadnuté úrovne vedomostí študentov



Integrácia PASS do AHA!Integrácia PASS do AHA!

Modul PASS vyžaduje

✗ „Hierchiu konceptov“? - otázky patria k 
nejakému konceptu a majú byť rozdelené to 
tried/podtried.

✗ Uchovávanie pohybu používateľa v priestore: 
navštívený koncept a doba, ktorú strávil 
„pozeraním sa“ naň.



Ďakujem za pozornosť!


