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Vec: Ponuka na spoluprácu v národnom projekte „Zvyšovanie kvality vzdelávania
v základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“
Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,
dovoľte mi, aby som Vás na základe našej dlhodobej partnerskej spolupráce požiadala o účasť na
novom a zároveň významnom národnom projekte „Zvyšovanie kvality vzdelávania v ZŠ a SŠ
s využitím elektronického testovania“ financovanom zo zdrojov EÚ prostredníctvom Európskeho
sociálneho fondu v rámci Operačného programu Vzdelávanie.
Prečo sme pripravili nový národný projekt?
Máme záujem skvalitňovať testovacie nástroje tak, aby objektívnejšie posudzovali vzdelávacie
výsledky žiakov. Chceme vybudovať elektronickú databázu úloh a testov, ktorá bude využívaná tak na
školskej úrovni ako aj na úrovni národných meraní. Ponuku testov chceme rozšíriť pre väčší rozsah
predmetov Štátneho vzdelávacieho programu (ISCED 2 a ISCED 3), a to pre vyučovacie jazyky
a cudzie jazyky, prírodovedné a spoločenskovedné predmety, matematiku a prácu s informáciami.
Testy budeme vytvárať aj pre kľúčové kompetencie, a to čitateľskú a matematickú gramotnosť,
finančnú, štatistickú a prírodovednú gramotnosť. Na rozdiel od súčasného malého tímu autorov úloh
pre národné testovanie (Maturita, Testovanie 9) v rámci projektu nové elektronické úlohy a testy
vytvorí široká škála učiteľov zo všetkých regiónov, ktorí denne pracujú so žiakmi a pripravujú ich aj na
národné certifikované merania.
Dôležitým cieľom projektu je sprístupnenie novej databázy úloh školám, vytvorenie podmienok na
postupné zapojenie všetkých základných a stredných škôl v SR do elektronického testovania.
V školách plánujeme realizovať tri druhy elektronických testovaní: a) školské testovania koordinované
NÚCEM v čase dohodnutom so školou, b) na vybraných školách certifikačné elektronické testovania
(Maturita on-line, Testovanie 9 on-line), c) učiteľské testovania riadené samotnými učiteľmi na
ľubovoľnej vyučovacej hodine.
Veríme, že náš nový projekt poskytne školám efektívnejšiu a objektívnejšiu spätnú väzbu, prispeje
k zvýšeniu kvality vzdelávania na Slovensku a pomôže lepšie pripravovať žiakov pre konkurenčne
náročný európsky pracovný trh.
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Ako chceme nový národný projekt realizovať?
Zapojíme učiteľov základných a stredných škôl do tvorby rôznych typov úloh a testov
z vyučovacích predmetov. Chceme využiť odborný potenciál učiteľov vo všetkých regiónoch
Slovenska, podporiť ich tvorivosť a odbornosť. Pod odbornou gesciou NÚCEM budú vytvárať
úlohy a zostavovať testy na overovanie vedomostí a zručností žiakov. NÚCEM zabezpečí
špecializované nástroje na tvorbu úloh a testov, realizáciu testovaní aj ich objektívne vyhodnotenie.
Čo ponúkneme riaditeľom škôl zapojeným do tohto projektu?
Moderný spôsob testovania. Škola zapojená do projektu dostane (pre učiteľov aj žiakov) prístup do
elektronického systému testovania, v ktorom bude elektronické testovanie prebiehať. Elektronické
testovanie bude realizované v zabezpečenom prostredí Dátového centra MŠVVaŠ. Procesy
elektronického testovania NÚCEM bude koordinovať, na každú činnosť bude personál školy
odborne vyškolený tak, aby testovanie bolo pre žiakov i učiteľov bezproblémové. Budeme sa
podieľať aj na spolufinancovaní zabezpečenia prevádzky a obsluhy systému počas elektronického
testovania.
Ponúkame podporu autoevalvácie škôl. Získate ňou možnosť zmapovať klímu školy, motiváciu
k učeniu žiakov, pridanú hodnotu vo vedomostiach a zručnostiach žiakov a tried a pod. Čím viac
objektívnych informácií a údajov má manažment o procesoch v škole, tým lepšie a strategicky
účinnejšie môže rozvíjať prostredie školy a zvyšovať jej kvalitu a prestíž v regióne.
Čo ponúkneme učiteľom škôl zapojeným do tohto projektu?
Bezplatné zaškolenie učiteľov na tvorbu e-úloh a ich prípadnú ďalšiu modifikáciu. Zabezpečíme
prístup do „školskej elektronickej databázy úloh“. V nej bude k dispozícii súbor elektronických
testov na priame použitie alebo na ich kreatívne úpravy. Súčasťou riešenia bude aj možnosť
automatického vyhodnotenia testov, ktoré ušetrí učiteľom čas strávený nad opravou testov
a umožní presmerovať energiu do iných oblastí pedagogického procesu. Na základe výsledkov testov
budú môcť učitelia vyhodnocovať a porovnávať výsledky jednotlivých tried so štandardom Štátneho
vzdelávacieho programu. Za odborné, koordinačné a organizačné činnosti spojené s realizáciou
elektronických testovaní (školských, certifikačných) budú učitelia škôl finančne ohodnotení.
Podmienky a pravidlá spolupráce v rámci projektu budú uvedené v Dohode o spolupráci uzavretej
medzi príslušnou školou a NÚCEM. Všetky informácie o novom národnom projekte nájdete na stránke
www.nucem.sk.
Ako sa môže škola zapojiť do projektu?
Vyplnením elektronického dotazníka, ktorý Vám zasielame na e-mailovú adresu xxxxxxxxxxxxx..
Dotazníkom získame od Vás prvotné a základné informácie o stave hardvérového a softvérového
vybavenia vašej školy, nastavíme optimálne parametre spolupráce a prípadne aj prispejeme
k obnove IT techniky vo vašej škole.

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,
spomínaný dotazník je určený Vám a následne podľa inštrukcií vášmu školskému administrátorovi
IKT. Dotazník sme pripravili tak, aby nebol časovo náročný.
V prípade, že e-mailová adresa xxxxxxxxxxxxxxx nie je správna, pošlite nám, prosím, e-mail z Vašej
aktuálnej adresy na e-testovanie@nucem.sk a uveďte svoje meno a adresu školy. Elektronický
dotazník Vám obratom pošleme na Vami uvedenú novú e-mailovú adresu.
Tešíme sa na spoluprácu.
S úctou
PhDr. Romana Kanovská
riaditeľka

