Základné informácie o aktivite 4.3 Monitorovanie procesu
vzdelávania a podmienok práce učiteľov SR v
medzinárodnom kontexte
•

•

•

•
•

•

•

•

Špecifickým cieľom je definovať indikátory kvality vzdelávania a monitorovať
možnosti ich implementácie do systému hodnotenia kvality vzdelávania na základných
a stredných školách SR s využitím externých evalvačných nástrojov
Aktivita je zameraná na sledovanie trendov v metódach a formách práce slovenských
učiteľov vo vzťahu k realizácii školskej reformy a s ohľadom na analýzy
medzinárodných meraní OECD PISA a štúdií IEA
Aktivita sa funkčne snaží o aplikáciu zistených metód a foriem práce učiteľov
a záverov z analýz dotazníkov do systému monitorovania kvality vzdelávania
jednotlivých škôl
Hlavným výskumným nástrojom na národnej úrovni je Učiteľský dotazník
Prípravná fáza realizácie aktivity sa zameriava na prípravu výskumných nástrojov
súvisiacu s využitím metodiky súvisiacej s účasťou v medzinárodnom výskume
TALIS 2008, ktorého výsledky budú východiskom pre tvorbu indikátorov na národnej
úrovni
Do aktivity bude v rámci realizačnej fázy zaradených približne 270 škôl (z toho 70
v rámci pilotnej fázy a približne 200 pre hlavnú štúdiu), z ktorých budú do aktivity
zapojení učitelia predmetov matematika, slovenský jazyk, cudzí jazyk, fyzika, chémia,
biológia, zemepis, dejepis, IKT, etická, náboženská a občianska výchova s cieľom
sledovania trendov dôležitých indikátorov nameraných v medzinárodnej štúdii TALIS
2008, ktorého cieľovou skupinou boli učitelia ISCED 2
Pre efektívnu komunikáciu bude školským koordinátorom zapojených škôl
sprístupnený dátový portál na web stránke NÚCEM, na ktorom budú pravidelne
aktualizované informácie o priebehu aktivity v sekcii Učiteľské dotazníky
Aktivita bude koncepčne prebiehať v štyroch fázach:
1. Príprava na realizáciu aktivity – činnosti zamerané na prípravu výskumných
nástrojov s využitím metodiky medzinárodného výskumu TALIS 2008,
ktorého výsledky budú východiskom pre tvorbu indikátorov na národnej
úrovni
2. Realizačná fáza – príprava databázy a podkladov pre výber škôl, oslovovanie
a prvotný kontakt s pedagogickými zamestnancami, pilotné overenie nástrojov,
kontrola databázy, zapracovanie zmien vyplývajúcich z pilotného testovania do
konečných nástrojov realizovanej aktivity, hlavný zber dát, príprava správ
o priebehu hlavného zberu dát
3. Analytická fáza
4. Publikačná činnosť
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