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Vec
Pozvánka na vzdelávanie
Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,
na základe zaslaných predbežných prihlášok dovoľujeme si pozvať učiteľov Vašej školy na
I. stupeň aktualizačného vzdelávania s názvom „Externé testovanie v oblasti vzdelávania,
tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia“.
Rozsah tohto I. stupňa vzdelávania je 7 hodín (6 hod. prezenčne, 1 hod. dištančne).
Vzdelávanie budú viesť lektori – zamestnanci NUCEM a ďalší odborníci v oblasti legislatívy,
administrácie a logistiky celonárodných testovaní.

Termíny, miesto konania v jednotlivých krajských mestách:
Prešov
Termín: 23.11.2011
Miesto konania: Regionálne pracovisko MPC, T. Ševčenka 11, Prešov
Košice
Termín: 24.11.2011
Miesto konania: Školský internát Košice, Považská 7, Košice
Žilina
Termín: 30.11.2011
Miesto konania: Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, Žilina
Banská Bystrica
Termín: 1.12.2011
Miesto konania: Úrad priemyselného vlastníctva SR, Jána Švermu 43, Banská Bystrica 4
Bratislava
Termín: 7.12.2011
Miesto konania: Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava
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Program:
830 - 930 hod.
930 – 1100hod.
1100 – 1115 hod.
1115 – 1245 hod.

1245 – 1345 hod.
1345 – 1515 hod.

1515 – 1545 hod.

registrácia účastníkov
platné legislatívne normy k problematike monitorovania a hodnotenia
výchovy a vzdelávania na základných a stredných školách
prestávka
platné legislatívne normy k problematike monitorovania a hodnotenia
výchovy a vzdelávania na základných a stredných školách,
administrácia a logistika celonárodných testovaní
obed
administrácia a logistika celonárodných testovaní, organizačné
zabezpečenie objektivity administrácie a hodnotenia, základy
technického zabezpečenia spracovania dát.
diskusia

Náklady spojené s účasťou na vzdelávaní (vrátane stravy a cestovného) budú hradené
realizátorom vzdelávania.

V prílohe Vám zasielame záväznú prihlášku na vzdelávanie, ktorú je potrebné vyplniť za
každého prihláseného učiteľa a zaslať poštou najneskôr do 25. 10. 2011 na uvedenú adresu:
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Pluhová 8
Bratislava 3
831 03
Elektronickú verziu záväznej prihlášky na I. stupeň vzdelávania nájdete aj na stránke
NÚCEM www.nucem.sk v záložke Projekt ESF v časti Aktuálne a Dokumenty/Vzdelávanie
učiteľov - Aktivita 3.1.

S pozdravom

PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD.
projektová manažérka

Prílohy:
1. Informácie pre účastníkov vzdelávania
2. Formulár záväznej prihlášky na I. stupeň vzdelávania
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