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• 9. ročník IT Fitness Testu
• Najväčšie testovanie IT zručností na Slovensku: vyše 200 000 respondentov
• Prioritná cieľová skupina: 14 – 30 rokov, test môže absolvovať každý bez
ohľadu na vek
• Online test zdarma dostupný na www.itfitness.sk

NAJ IT Fitness Testu 2019
Celkový počet testovaných respondentov:
Počet zapojených stredných škôl:
Počet zapojených základných škôl:

24 310
305
496

Test pre respondentov starších ako 15 rokov:
Počet testovaných:
Priemerná úspešnosť:

10 964
49,87 % (2018: 36,6 %)

Test pre ZŠ a absolventov ZŠ:
Počet testovaných
Priemerná úspešnosť (vek 14 – 16)
Priemerná úspešnosť (vek 7 – 13)

13 348
57,07 % (2018: 51,17 %)
44,94 % (2018: 41,07 %)
www.itfitness.sk

Dôležité závery – IT Fitness Test 2019
Pozorovanie:
Školy, ktoré sa pravidelne zapájajú do testovania, si všímajú, v čom majú ich žiaci rezervy,
a snažia sa veci zlepšovať. Vidieť to najmä na miernom zlepšovaní výsledkov v zručnostiach,
ktoré testujeme vo viacerých ročníkoch

Odporúčania – čomu treba venovať pozornosť:
• rozvoju kritického myslenia
• vyhodnocovaniu informácií a posudzovaniu ich kvality, dôveryhodnosti a pravdivosti
• prepájaniu poznatkov z viacerých oblastí a v širších súvislostiach
• aktivitám vyžadujúcich vyššie kognitívne operácie (analyzovať, hodnotiť, tvoriť)
• učiť sa hľadať chyby
• riešiť neštandardné problémové úlohy analyzovať hotové riešenia problémov
• hľadať princíp fungovania systémov

IT Fitness Test 2020
Cieľ:
• Získať relevantné analytické informácie o úrovni IT zručností potrebných pre ďalšie
štúdium a uplatnenie sa na trhu práce
Zámer:
• Zapojiť do testovania čo najväčšiu cieľovú skupinu respondentov
• Zapojiť do testovania čo najväčší počet škôl a tried:
Trieda – pedagóg má možnosť získať informácie o výsledkoch jednotlivcov, triedy
Škola – manažment má možnosť získať štatistické informácie o výsledkoch školy
Prínosy:
• Využitie výsledkov testu v pedagogickom procese
• Všetci, ktorí hľadajú novú prácu, môžu využiť certifikát o výsledku testu ako prílohu k
svojim žiadostiam o zamestnanie.
www.itfitness.sk

IT Fitness Test 2020 – priebeh
Prvá fáza: od 4. 5. do 31. 7. 2020
• Test pre ZŠ: sú IT zručnosti žiakov ZŠ dostatočné pre efektívne štúdium na
SŠ?
• Test pre SŠ, VŠ a ostatných: Sú IT zručnosti absolventov v súlade s
predstavami ich potenciálnych zamestnávateľov?
Druhá fáza: od 1. 8. do 31. 12. 2020
• IT Fitness Test pre všetkých záujemcov – opakované zvyšovanie svojich
digitálnych zručností (test aj s odpoveďami a linkami)

IT Fitness Test 2020 – obsah
• Informačná časť (nepovinná) – základné údaje respondenta:
Meno, vek , pohlavie, škola
Aké IT prostriedky a programy využíva a odkedy, ako často, za akým účelom, kde získal základné
zručnosti pre prácu s IT atď.
•
1.
2.
3.
4.
5.

Vedomostno-kompetenčná časť: 5 okruhov otázok:
Práca na internete
Bezpečnosť a počítačové systémy
Kolaboratívne nástroje a sociálne siete
Kancelárske nástroje
Komplexné úlohy

• Test pre ZŠ: 20 otázok
• Test pre SŠ/VŠ: 25 otázok
www.itfitness.sk

IT Fitness Test 2020 – inovácie
• Vo väčšej miere sú v teste zahrnuté úlohy zamerané na prácu s otvorenými
•
•
•

•

dátami
Test obsahuje viac otázok zameraných na praktické riešenie konkrétnych
situácií, s ktorými sa riešitelia môžu stretnúť v reálnom živote
Na dopracovanie sa k správnej odpovedi musí respondent použiť vhodne
zvolený digitálny nástroj, aplikáciu alebo vyhľadávanie na internete
Test reflektuje aj na aktuálnu mimoriadnu situáciu, kedy rastie potreba
online komunikácie s využitím komunikačných a kolaboračných nástrojov
Test je skvelým nástrojom na spestrenie výučby práce s digitálnymi
technológiami

IT Fitness Test 2020 – certifikát

www.itfitness.sk

Poďte si s nami vyskúšať IT Fitness Test
na vlastnej koži
https://www.itfitness.sk

