
Pozvánka

Vážená pani učiteľka,
Vážený pán učiteľ,

na základe Vami zaslanej záväznej prihlášky si Vás dovoľujeme pozvať na 
aktualizačné vzdelávanie s názvom

Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba
testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia

Aktualizačné vzdelávanie je realizované v rámci aktivity 3.1 
národného projektu

„Hodnotenie kvality vzdelávania na základných a stredných školách 
v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania“

Miesto konania:
Kongresové centrum Vysokoškolského internátu Družba 
Botanická 25, Bratislava

Termín konania:
3. – 5. december 2012

Kontakt:
Mgr. Stanislava Hrašková
tel.:  02/68 260 334
mobil:  0911 587 698
fax:  02/68 260 242
e-mail: stanislava.hraskova@nucem.sk

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

Potrebné informácie ohľadom dopravy na miesto konania vzdelávania Vám 
budú zaslané e-mailom. 

V prípade, že Vám na Vašu e-mailovú adresu neprišiel informačný e-mail, 
kontaktujte nás na telefónnych číslach:

tel.:     02/68 260 334
mobil: 0911 587 698

Všetky potrebné informácie nájdete aj na stránke NÚCEM – www.nucem.sk, 
záložka Projekt ESF, časti Aktuálne a Dokumenty / Vzdelávanie učiteľov – 
Aktivita 3.1.

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

Upozornenie
Účastníci, ktorí sú držiteľmi osvedčenia o spôsobilosti na výkon funkcie 
predsedu školskej maturitnej komisie, predsedu predmetovej maturitnej 
komisie a hodnotiteľa výsledkov externých častí skúšok vydaného NÚCEM 
a zároveň sa prihlásili iba na II. a III. stupeň vzdelávania, sa zúčastnia 
len 2. a 3. dňa vzdelávania

Účastníci, ktorí sú držiteľmi osvedčenia o absolvovaní ďalšieho vzdelávania 
učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov v oblasti ukončovania štúdia 
na stredných školách vydaného Štátnym pedagogickým ústavom alebo 
osvedčenia o absolvovaní ďalšieho vzdelávania učiteľov odborných 
predmetov v oblasti ukončovania štúdia na stredných školách vydaného 
Štátnym inštitútom odborného vzdelávania a zároveň sa prihlásili 
iba na III. stupeň vzdelávania, sa zúčastnia len 3. dňa vzdelávania.

Tešíme sa na stretnutie s Vami



8.30 – 9.30

Registrácia účastníkov

9.30 – 9.40

Privítanie účastníkov a predstavenie 
lektorov vzdelávania

9.40 – 9.50

Oboznámenie účastníkov 
s administratívnymi požiadavkami 
súviasiacimi so vzdelávaním

9.50 – 11.00

Platné legislatívne normy k problematike 
monitorovania a hodnotenia výchovy 
a vzdelávania na ZŠ a SŠ 

11.00 – 11.15

Prestávka

Aktualizačné vzdelávanie pozostáva z troch stupňov, pričom každý z nich obsahuje 
prezenčnú a dištančnú formu, a to v rozsahu:

Rozsah I. stupňa vzdelávania je 7 hodín (6 hod. prezenčne, 1 hod. dištančne).
Rozsah II. stupňa vzdelávania je 14 hodín (7 hod. prezenčne, 7 hod. dištančne).
Rozsah III. stupňa vzdelávania je 14 hodín (7 hod. prezenčne, 7 hod. dištančne).

Vzdelávanie budú viesť lektori – zamestnanci NÚCEM, odborníci v oblasti 
legislatívy, administrácie a logistiky celonárodných testovaní, tvorby testových 
položiek a testov.

11.15 – 12.45

Platné legislatívne normy k problematike 
monitorovania s hodnotenia vzdelávania 
na ZŠ a SŠ, administrácia a logistika 
celonárodných testovaní

12.45 – 13.45

Obed

13.45 – 15.15

Administrácia a logistika celonárodných 
testovaní, organizačné zabezpečenie 
objektivity administrácie a hodnotenia, 
základy technického zabezpečenia 
spracovania dát

15.15 – 15.45

Diskusia

8.15 – 9.15

Registrácia účastníkov

9.15 – 10.45

Definícia testu, druhy a typy testov, 
medzinárodné merania – inšpirácie, 
možnosti, ukážky. Typy testových 
položiek. Taxonómie testových položiek.

10.45 – 11.00

Prestávka

11.00 – 12.30

Uzavreté a otvorené úlohy a ich 
formulácie. 
Metodika tvorby testov – špecifiká NR 
a CR testov

12.30 – 13.30

Obed

13.30 – 15.00

Spôsoby vyhodnocovania testov 
(klasické štatistické metódy a metóda 
IRT). Problematika úprav testov 
pre žiakov so ŠVVP

15.00 – 15.15

Prestávka

15.15 – 16.45

Tvorba úloh, váženie úloh, riešenie úloh, 
priradenie váhy k vyriešeným úlohám, 
hodnotenie rôznych typov úloh

8.15 – 8.45

Registrácia účastníkov

9.15 – 10.15

Metodika tvorby testov – problémy 
spojené s tvorbou a hodnotením 
testových položiek v jednotlivých 
vyučovacích predmetoch

10.15 – 10.30

Prestávka

10.30 – 12.00

Tvorba úloh, váženie úloh, riešenie úloh, 
priradenie váhy k vyriešeným úlohám, 
hodnotenie rôznych typov úloh

12.00 – 13.00

Obed

13.00 – 14.30

Problémy spojené s tvorbou a 
hodnotením testových položiek. 
Konzultácie s lektormi. Prezentácia 
výstupov.

3. december 2012

4. december 2012 5. december 2012

Harmonogram vzdelávania


