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HARMONOGRAM ČINNOSTÍ PRE TESTOVANIE MLADÝ DIGITÁLNY
EURÓPAN – NÁHRADNÝ TERMÍN 2015 OFFLINE FORMA
9. jún 2015


IT administrátor v spolupráci s administrátormi v každej učebni na každom
žiackom PC otvoria OfflinePrehrávačTestov, zvolia formu testovania offline,
rozbalia Offline balík s testom: Mladý Digitálny Európan 9.6. a Offline balík so
zoznamom žiakov pre tento test a pre konkrétnu učebňu (podľa kódu skupiny).



Koordinátor rozdá administrátorom zoznamy žiakov s prístupovými kľúčmi –
jeden v celku pre administrátora, druhý rozstrihaný pre každého žiaka zvlášť a
zasadací poriadok. Administrátori prekontrolujú materiály, ktoré dostali
od koordinátora.



Riaditeľ školy/Školský koordinátor stiahne dešifrovací kľúč k testu z webovej
stránky
http://www.etest.sk/mlady-digitalny-europan/
a odovzdá
ho
administrátorom.

9:00 – 9:25 

Administrátori odídu do učební a na každý žiacky PC zadajú dešifrovací kľúč k
testu.



Administrátori usadia žiakov podľa zasadacieho poriadku, dávajú úvodné
pokyny. Administrátori rozdajú rozstrihaný zoznam s prístupovými kľúčmi
k testu pre každého žiaka.



Žiaci sa prihlasujú do testu prihlasovacím menom, heslom a prístupovým
kľúčom k testu.

8:30 – 8:50

8:50 – 9:00

9:00

9:25 – 9:40

9:40

9:40 – 9:45 
9:45

9:45 –
10:55



Administrátor dá pokyn žiakom na začatie testovania (tlačidlo ZAČAŤ
TESTOVANIE).



Administrácia testovania Mladý digitálny Európan – náhradný termín (60
minút)



Po ukončení hlavného testu: Mladý Digitálny Európan 9.6. žiak priamo
v prostredí vyplní nesúťažný dotazník o pohľade na budúcnosť Európskej Únie:
Dotazník MDE 9.6. (10 minút)



Koordinátor prevezme od administrátorov všetky materiály.



IT administrátor zozbiera všetky súbory so žiackymi odpoveďovými hárkami
(súbory s príponou .rpkg), zazipuje ich a odovzdá školskému koordinátorovi.
Rovnako IT administrátor zozbiera všetky súbory s výpisom žiackych odpovedí
(.pdf), zazipuje ich a odovzdá školskému koordinátorovi.



Odpovede z Dotazníka sú obsiahnuté v súboroch s odpoveďovými hárkami
žiakov z hlavného testu



Školský koordinátor nahrá súbory odpoveďových hárkov žiakov do portálu
systému e-Test.



koordinátor vyplní dotazník o testovaní: http://goo.gl/3H5pFR

10:55

od 10:55
do 15:00

Žiaci majú 5 minút na preštudovanie pokynov k testu.

