
POZVÁNKA 

Testovanie žiakov na výstupe zo vzdelávacieho stupňa  
ISCED 1 – príprava na Testovanie 5 

 Seminár sa uskutoční v týchto mestách: 

 

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

            dovoľujeme si Vás pozvať na jednodňový odborný seminár 

Miesto Dátum 

BRATISLAVA 

 Paneurópska vysoká škola 
Tematínska 10, 851 05 Bratislava 

 

9. máj 2013 

ŽILINA  

 Hotel Holiday Inn 
 Športová 2, 010 10 Žilina 

 

21. máj 2013 

PREŠOV 

Hotel Dukla 
 Námestie legionárov 2, 080 01 Prešov 

 

28. máj 2013 



Program  
odborného seminára 

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

8:00 – 8:50  registrácia účastníkov 

8:50 – 9:00  
otvorenie odborného 
seminára 

9:00 – 9:20 1. prednáška: Základné informácie o projekte HKV a príprava na Testovanie 5 

9:20 – 9:40 2. prednáška: 
Analýzy a vyhodnotenie výsledkov pilotných testov s využitím 
rôznych štatistických metód 

9:40 – 10:55 prestávka 

10:55 – 11:15  3. prednáška:  
Zbierka úloh z matematiky – ukážky vzorových typov úloh pre 
testovanie žiakov na výstupe zo stupňa ISCED 1 

11:15 – 11:30 diskusia 

11:30 – 12:30 obed 

12:30 – 12:50 4. prednáška:  
Zbierka úloh zo slovenského jazyka a literatúry – ukážky 
vzorových typov úloh pre testovanie žiakov na výstupe zo stupňa 
ISCED 1 

12:50 – 13:05 diskusia 

13:05 – 13:25 5. prednáška:  
Zbierka úloh z maďarského jazyka a literatúry – ukážky 
vzorových typov úloh pre testovanie žiakov na výstupe zo stupňa 
ISCED 1  

13:25 – 13:55 6. prednáška: 
Analýzy výsledkov dotazníkov pre žiaka a učiteľa testovaných 
predmetov 

13:55 – 14:10 diskusia 

14:10 – 14:40 
ukončenie, organizačné 
pokyny 



 V prípade záujmu o účasť na seminári vyplňte, prosím, elektronickú prihlášku.  
 Odkaz na ňu uvádzame v texte e-mailu, ktorého prílohou bola táto pozvánka.  

 Vyplnenú elektronickú prihlášku odošlite najneskôr do 12. apríla 2013. 

 Za jednu inštitúciu sa môže na tomto seminári zúčastniť len jedna osoba.  

 Organizátor si vyhradzuje právo zamietnuť prihlášku z kapacitných dôvodov. O účasti na seminári rozhoduje 
čas registrácie jednotlivých záujemcov.  

 Účastníkom seminára zabezpečíme obed a uhradíme cestovné náklady v rámci platnej legislatívy.  

 Presné miesta konania seminára, ako aj ďalšie informácie ohľadom seminárov Vám budú zaslané 
prostredníctvom e-mailu po uzavretí registrácie. 

 V prípade otázok a podnetov nás neváhajte kontaktovať. 

 

Tešíme sa na Vašu účasť. 

 
 
S úctou 
 

 PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD. 
 projektová manažérka 

  

 

Kontakt: 
Mgr. Ján Ruman 
seminare2013@nucem.sk 

Odborné semináre sa realizujú v rámci aktivity 3.2 národného projektu „Hodnotenie kvality vzdelávania na základných a stredných školách SR  
v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania“   

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


