Zvládne moje dieťa T9 online?

Zvyšovanie kvality vZdelávania
na Základných a stredných školách
s využitím elektronického testovania

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

INFORMAČNÝ BULLETIN
PRE RODIČOV/ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DEVIATAKA

Určite, pretože na certifikačných školách prebieha systematická príprava
žiakov na elektronické testovanie.
l
•

Od jesene 2014 sme školám sprístupnili demo test, aby spoznali elektronické
testovacie prostredie e-Test, osvojili si ho, získali istotu v ovládaní jeho
jednotlivých prvkov, vedeli sa v ňom pohybovať a práca v e-Teste sa stala pre
žiakov rutinou.

l
•

Žiaci, ktorí rozmýšľajú o elektronickej forme Testovania 9 (T9 online),
majú možnosť od januára tohto roka do 10. apríla využiť v testovacom
elektronickom systéme širšiu paletu prípravných testov pre deviatakov. Žiaci
ich môžu vyskúšať aj po vyučovaní.

l
•

Koncom marca 2015 sa žiaci zúčastnia na Generálnej skúške Testovania
9 online, ktoré je len pre žiakov 9. ročníkov certifikačných ZŠ. (Počas Generálnej skúšky „od A po Z“ nasimulujeme podmienky elektronického testovania v online alebo offline forme, v ktorej si žiaci preveria vedomosti pred
„ostrým“ termínom Testovania 9 online ako aj jednotlivé formálne úkony a kroky pred testovaním a po ňom).

l
•

Elektronický testovací systém e-Test je interaktívny a intuitívny. Ľahko
ho zvládne aj žiak s menšími počítačovými zručnosťami. Testy v systéme e-Test si už
v roku 2014 vyskúšali tisícky žiakov
v školách, stovky
detí i dospelých počas vyše desiatich
rozličných verejných
podujatí v slovenských mestách: napríklad festival Bažant Pohoda, Európska Noc výskumníkov, celoštátne oslavy 10. výročia vstupu SR do EÚ. Aj
na týchto verejných
Elektronické testovanie si vyskúšali v lete 2014 aj deviataci zo ZŠ
podujatiach sme si Jána Švermu v Humennom.
Foto: NÚCEM
overili, že deti a mládež sa v elektronickom testovacom prostredí pohybujú „ako ryba vo vode“.

PROJEKT ZVYŠOVANIE KVALITY VZDELÁVANIA NA ZŠ A SŠ S VYUŽITÍM ELEKTRONICKÉHO TESTOVANIA

NOVINKA – NEPREHLIADNITE!
ELEKTRONICKÉ TESTOVANIE 9
OBJEKTÍVNE

l

MODERNE

l

BEZPEČNE

Vážení rodičia/zákonní zástupcovia deviataka,
dovoľte nám, aby sme Vás informovali o významnej udalosti v škole, ktorú navštevuje Vaše dieťa.
Testovanie 9 online je moderná, bezpečná, objektívna a efektívna forma merania vedomostí, ktorú bežne využívajú školy vo vyspelých krajinách Európskej únie. Podporu
elektronickému meraniu vedomostí žiakov prostredníctvom štandardizovaných testov
NÚCEM-u vyjadrilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Základná škola, ktorú navštevuje Vaše dieťa, patrí k vybraným školám na Slovensku
– tzv. certifikačným školám, v ktorých v tomto školskom roku 2014/2015 umožníme
žiakom 9. ročníkov absolvovať Testovanie 9 (tzv. Monitor 9) aj modernou elektronickou formou.
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) umožní Testovanie 9
online (T9 online) len v menšej časti škôl, ktoré sú zapojené do národného projektu
„Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“. Výsadu realizovať národné testovanie žiakov elektronickou
formou má cca 200 základných škôl z celkového počtu 1650 zmluvných ZŠ a SŠ.
Testovanie 9 online uskutočníme formou online (s internetovým pripojením) a formou
offline (testovanie bez internetového pripojenia). O tom, aký spôsob použije Vaša škola, rozhodne NÚCEM na základe technickej kontroly školských počítačov, rýchlosti
a stability internetového pripojenia.
Vaše dieťa bude môcť využiť školský počítač a uprednostniť elektronickú formu
Testovania 9 pred doteraz používanou klasickou papierovou formou.


Čo získa moje dieťa absolvovaním T9 online
na rozdiel od papierovej T9?
l
•

l
•

Predbežné neoficiálne výsledky testu sa dozvie hneď po jeho ukončení. (Veľkou a praktickou výhodou v porovnaní s papierovým testovaním je, že
ihneď po ukončení testovania v online režime bude vedieť svoje neoficiálne
predbežné výsledky. Tí žiaci, ktorí absolvujú elektronické Testovanie 9 v offline
režime, sa dozvedia svoje neoficiálne skóre v teste potom, keď škola zašle
súbor odpovedí žiakov NÚCEM-u.)
Môže si porovnať svoje odpovede na testové úlohy s kľúčom správnych
odpovedí a zistiť hodnotenie testu ešte pred vyhlásením oficiálnych výsledkov testovania. (Kľúč správnych odpovedí bude zverejnený po ukončení
zberu zásielok z papierovej formy testovania.)

l
•

Počas riešenia testu má prehľad o už vyriešených a ešte nevyriešených
úlohách.

l
•

Testovací systém e-Test ho upozorní pred ukončením testovania na úlohy, ktoré ešte nevyriešil. (Nemôže teda zabudnúť na niektorú z úloh a môže
sa k nej vrátiť a vypracovať ju.)

l
•

Má možnosť absolvovať v elektronickom prostredí rôzne prípravné testy
na Testovanie 9, a to aj mimo vyučovacích hodín. (Umožnia mu to jeho
jedinečné prístupové údaje. Sú to úlohy zo slovenského jazyka a literatúry,
maďarského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a slovenskej literatúry, matematiky, čitateľskej gramotnosti a štatistickej gramotnosti.)

l
•

Systém e-Test má prehľadné, interaktívne, pre žiaka intuitívne elektronické prostredie.

l
•

Úlohy s tvorbou krátkej odpovede (v ktorej žiak tvorí odpoveď) hodnotí
tím odborníkov NÚCEM-u. (Žiak sa nemusí obávať, že kvôli preklepom alebo
nesprávnemu použitiu klávesnice príde o body. Jeho odpovede skontrolujú
nezávislí a objektívni hodnotitelia, ktorí zohľadnia špecifiká elektronického testovania. Každú odpoveď žiaka zhodnotia dvaja hodnotitelia a krížovú kontrolu
správnosti ich hodnotení zabezpečí tretí, nezávislý, hlavný hodnotiteľ.)

l
•

V marci môže zistiť svoju pripravenosť na certifikačné testovanie na Generálnej skúške Testovania 9 online v teste, ktorý je podobný tomu počas
„ostrého“ Testovania 9.

l
•

Na Testovaní 9 online žiaci použijú odpoveďové hárky (rovnaké ako pre
papierové testovanie) na zápis odpovedí, čo im v prípade potreby umožní
jednoduchší a pohodlnejší prechod z elektronického na papierové testovanie bez potreby prepisovania odpovedí. (Na zápis odpovedí do odpoveďového hárka bude mať žiak k dispozícii na Generálnej skúške okrem čistého
času na testovanie navyše aj manipulačný čas 5 minút.)

Generálna skúška a Testovanie 9 online
Termíny Generálnej skúšky Testovania 9 online
25. 3. 2015 (streda): matematika, slovenský jazyk a literatúra
(pre školy s vyučovacím jazykom slovenským)
26. 3. 2015 (štvrtok): matematika, maďarský jazyk a literatúra,
slovenský jazyk a slovenská literatúra
(pre školy s vyučovacím jazykom maďarským)
Termín Testovania 9 online
15. 4. 2015 (streda): matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk
a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra
Certifikačné elektronické testovanie sa uskutoční v tom istom čase ako papierová
forma certifikačného testovania deviatakov v šk. roku 2014/2015
Povolené pomôcky: kalkulačka, prehľad vzorcov, modré alebo čierne guľôčkové
pero
Administrácia testov: matematika – 65 minút, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra – 65 minút, slovenský jazyk a slovenská literatúra – 55
minút (Tzn., že ku každému testu bude navýšený čas o 5 minút ako tzv. manipulačný čas zahŕňajúci priebežné zapisovanie odpovedí do odpoveďového hárka).
Komunikácia so systémom e-Test: žiak vstupuje do elektronického prostredia,
v ktorom bude riešiť úlohy, prostredníctvom vstupného hesla a spustí si test v počítači. Na konci práce test uzavrie a odošle na spracovanie.
V prípade závažných problémov pri elektronickom testovaní, prejdú žiaci na papierovú formu testovania.
Obsah testových úloh v papierovej a elektronickej forme je rovnaký.
Výsledky papierovej a elektronickej formy testovania deviatakov sú rovnocenné.
Žiaci so zdravotným znevýhodnením
sa na testovaní v elektronickej forme nezúčastňujú.

Ak ste doma ešte nehovorili o forme Testovania 9,
ktorá bude pre Vaše dieťa najvhodnejšia, máte na to ideálnu príležitosť.
Veríme, že elektronická forma merania vedomostí Vás zaujala a podporíte svoje dieťa pri výbere testovania prostredníctvom moderných technológií J. Škola
zabezpečí, aby ste dostali základné informácie, poznali harmonogramom testovania a priebeh elektronického Testovania 9. Bližšie informácie o národnom projekte získate na webovej stránke http://www.etest.sk/testovanie-9-online/ a tiež
na e-mailovej adrese e-testovanie@nucem.sk.
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