Organizačné pokyny k Monitoringu NÚCEM 2021: Dištančné vzdelávanie z pohľadu
deviatakov
V období od 31.5.2021 – 11.6.2021 žiaci 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka gymnázií s osemročným
vzdelávacím programom:
- od 31.5.2021 do 11.6.2021 vypĺňajú dotazník o dištančnom vzdelávaní
- od 7.6.2021 do 11.6.2021 riešia testy z matematiky a vyučovacieho jazyka
Monitoring prebieha v systéme EduPage v samostatnom module Súťaže. Na hlavnej
obrazovke modulu nájdete kachličku Monitoring - NÚCEM. Ak ste tak ešte neurobili, prosím,
otvorte si uvedenú kachličku Monitoring - NÚCEM a v časti „Pomoc“ nájdete všetky dôležité
organizačno-technické pokyny.
-

-

-

-

Deň a čas testovania si naplánujte podľa Vašich preferencií v závislosti od rozvrhu
hodín.
Prihlasovanie žiakov na testy je potrebné zrealizovať podľa pokynov, ktoré sú uvedené
v systéme EduPage v časti Pomoc – Ako zaregistrovať žiakov na Monitoring –
NÚCEM?
Po teste z matematiky poskytnite žiakom 15 minútovú prestávku, po nej žiaci napíšu
test z vyučovacieho jazyka (súčasťou testu z matematiky je aj Prehľad vzťahov).
Testy sú určené pre intaktných žiakov a pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
(ZZ), ktorí sú chorí, zdravotne oslabení, alebo ide žiakov s poruchami správania.
V prípade ďalších typov zdravotných znevýhodnení neodporúčame žiakom riešiť testy.
Všetci žiaci, teda aj žiaci so ZZ, vypĺňajú dotazník o dištančnom vzdelávaní.
V prípade nedostatku PC techniky na škole oproti počtu Vašich žiakov odporúčame
rozvrhnúť testovanie žiakov do viacerých dní (napr. pre 30 deviatakov a 15 počítačov
v PC učebni naplánujte testovanie do 2 dní).
Testy by mali administrovať učitelia neaprobovaní na predmety MAT a SJL tak, ako je
to štandardom v Testovaní 9.
Ak z vážnych organizačných dôvodov neviete zabezpečiť neaprobovaných učiteľov na
administráciu testov, zabezpečte aspoň to, aby učiteľ MAT bol administrátorom testu
z vyučovacieho jazyka a naopak, učiteľ SJL/MJL bol administrátorom testu z MAT.
Pri tomto monitoringu nebude zabezpečovaný externý dozor. Odbory školstva OÚ sú
o tomto informované.
Prosím, upozornite žiakov, aby pri riešení testov pracovali samostatne,
neodpisovali a nespolupracovali.
Vysvetlite žiakom Vašej školy, že sú súčasťou výskumu/monitoringu, ktorého výsledky
sú dôležité pre celoslovenské vyhodnotenie úrovne vedomostí deviatakov.
Výsledky v testoch poskytnú ministerstvu školstva obraz o tom, čo sa reálne žiaci
naučili počas dištančného vzdelávania. Rovnako výsledky žiakov Vašej školy poskytnú
spätnú väzbu o tom, kde sú príp. ich nedostatky vo vedomostiach.
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