Združenie základných škôl
Slovenska

Celoslovenské zasadanie pléna
RNDr. Miroslav Repovský, Mgr. Viktória Khernová
14. – 16. máj 2018, Horný Smokovec

Čomu sa budeme venovať?
1. Výsledkom Testovania 9-2018.
2. Inováciám už v Testovaní 9-2019.
3. Charakteristike konkrétnych zmien v matematike
a VUJ.
4. Problematike testovania slovenského jazyka
a literatúry – rozdiel medzi čitateľskou
gramotnosťou a čítaním s porozumením.
5. Medzinárodným meraniam.

Výsledky Testovania 9-2018
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Matematika

Celková úspešnosť: 55,9 %
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Slovenský jazyk a literatúra

Celková úspešnosť: 63,0 %
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Maďarský jazyk a literatúra

Celková úspešnosť: 60,6 %
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Slovenský jazyk a slovenská
literatúra

Celková úspešnosť: 61,1 %
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Ukrajinský jazyk a literatúra

Celková úspešnosť: 69,2 %
4

Testovanie 9
v novom šate

Čo sa zmení?
Plánované zmeny sa týkajú:
• obsahu testovacích nástrojov,
• formy testovacích nástrojov,
• výstupov národných meraní,
• harmonogramu testovania.

Prečo je potrebné inovovať
testovacie nástroje?
Dôvody:
1. Podrobnejšie meranie vedomostí, zručností žiakov z testovaných
predmetov.
2. Podrobnejšie meranie osvojenia požiadaviek určených v ŠVP.
3. Akceptovanie požiadaviek odbornej verejnosti – napr. SAUS:
otvorené úlohy.
4. Výsledky slovenských žiakov v medzinárodných meraniach:
-

5.

nízka konkurencieschopnosť našich žiakov,
nižšia funkčná gramotnosť.

Výstupy z testovaní (analytickejšia spätná väzba pre školy
a odbornú verejnosť):
- zjednotenie foriem a obsahu testovacích nástrojov v rámci ISCED 1, ISCED 2
a ISCED3,
- možnosť merania pridanej hodnoty vzdelávania v testovaných predmetoch
v postupnosti T5 - T9 - Maturita.

6.

Zámer – testy Testovania 9 ako prijímacie testy na stredné školy.

Reliabilita
• Testovanie považujeme za vybraný druh merania žiackych
vedomostí a schopností, pri ktorom je potrebné poznať
presnosť, do akej miery sa môžeme spoľahnúť na výsledok
merania a na základe neho vyvodzovať dôsledky.
• Reliabilita merania testom je interpretovaná ako: miera
presnosti merania, miera konzistencie rozhodnutí založených na
výsledkoch testu.
• Pri štandardizovaných testoch, ktoré sú overené je požiadavka
0,90 a viac (Hopkins, 1998).
• Reliabilita merania je dôležitá pri testoch, na základe ktorých sa
robia závažné rozhodnutia o žiakoch (prijímacie skúšky,
maturitné testy), lebo tieto rozhodnutia vychádzajúce
z výsledkov testovania, musia byť konzistentné v čase.
• Ak by sme zopakovali administráciu testu o krátky čas, tak
rozhodnutia urobené na základe nových výsledkov by sa iba
málo odlišovali od tých predošlých.

Harmonogram testovania
v školách s VJS
• administrácia testu zo SJL – 70 minút,
• prestávka – 20 minút,
• administrácia testu z MAT – 90 minút.

Harmonogram testovania
v školách s VJM a VJU
1. deň:
• administrácia testu z MJL a SJL – 70 minút,
• prestávka – 20 minút,
• administrácia testu z MAT – 90 minút.
2. deň:
• administrácia testu zo SJSL – 70 minút,
• administrácia testu z UJL – 50 minút.

Výstupy národných meraní –
plánovaná inovácia
Meranie pridanej hodnoty vo vzdelávaní:
• porovnanie edukačnej úrovne žiakov školy na
výstupe z jednotlivých vzdelávacích stupňov.

ISCED 3
ISCED 2
ISCED 1

Príprava a sumár zmien
Realizácia pilotných testovaní nových typov položiek na
reprezentatívnej vzorke cca 2000 žiakov.
Zverejnenie inovovaných špecifikácií testov s otvorenými
úlohami (úlohy s tvorbou krátkej odpovede).
Inovácie testovacích nástrojov:
• zvýšia rozlišovaciu schopnosť a reliabilitu testovacích
nástrojov,
• zaručia podrobnejší výpočet a porovnanie edukačnej kvality
žiakov školy z výstupu ISCED 1, ISCED 2 a ISCED 3 – pridaná
hodnota vzdelávania v testovaných predmetoch,
• podporia zvyšovanie funkčnej gramotnosti žiakov
základných škôl (konkurencieschopnosť).

Charakteristika konkrétnych
zmien v testovaných predmetoch

Matematika
Od roku 2005 do 2007:
• test obsahoval 30 položiek, z toho 20 otvorených,
• testovací čas bol 90 minút, žiaci pracovali bez kalkulačky.
Od roku 2008 do 2018:
• test obsahoval 20 položiek, z toho 10 otvorených,
• testovací čas bol 60 minút, žiaci pracovali s kalkulačkou.
Tradične sa testujú základné zdatnosti:
• procedurálna zručnosť, konceptuálne porozumenie,
• adaptívny úsudok a strategická kompetencia.
Pripravované zmeny:
• navýšenie počtu otvorených úloh 15 (otvorených) + 15
(uzavretých), cieľ - pomer úloh rovnaký ako v T5 a EČ MS: 20 + 10,
• navýšenie počtu elementárnych úloh z geometrie,
• redukcia úloh obsahujúcich viackrokové výpočty,
• výsledok v tvare zlomku,
• zaradenie nového tematického celku Deliteľnosť prirodzených
čísel.

Matematika
• Overovanie formátu 15 + 15
a testovacieho času 90 minút:
- pilotné testovanie žiakov 1. ročníka SŠ,
- termín: jeseň 2017,
- pedagogické merania by mali mať reliabilitu
(spoľahlivosť merania) aspoň 0,8,
- 1. zošit riešilo 373 žiakov s úspešnosťou
52,6 %, reliabilita testu bola 0,90, testovací
čas bol priemerne 70 minút,
- 2. zošit riešilo 349 žiakov s úspešnosťou
51,3 %, reliabilita testu bola 0,89, testovací
čas bol priemerne 71 minút.

Vyučovacie jazyky
• otvorené položky:
- vyžadujú samostatnú tvorbu (produkciu)
žiackych odpovedí,
- priamo overujú reálne faktické vedomosti na
rôznych kognitívnych úrovniach,
- okrem vzdelanostného horizontu merajú aj
tvorivú úroveň žiakov,
- slúžia na overenie vyšších myšlienkových
operácií,
- využívajú analytické aj syntetické myslenie,
- zvyšujú rozlišovaciu schopnosť položiek,
reliabilitu testov.

Ukážky úloh
zo slovenského jazyka a literatúry
Ľubomír Feldek
Monogramy
O dvanástej, keď mestá spia a mlčky
keď za obzorom dávno zmizol deň
tmou ako vlčie oči blčia
a pozerajú ľuďom do okien

Ktorý druh komunikácie sa uplatňuje medzi zaľúbencami
v ukážke?
A. verbálna
B. asertívna
C. neverbálna
D. efektívna

Už ani živej duše na rázcestiach
spí každý dom a v jednom spíš i ty
Len ja sa dívam v blikajúcich hviezdach
monogram tvoj mám zlatom vyšitý

Obťažnosť položky: 0,541
Korelácia položky so zvyškom testu: 0,303
Rozlišovacia schopnosť položky: 0,524

(Kto už raz ľúbil také chvíle pozná
keď človek musí celé noci bdieť
keď tajne túži prikradnúť sa do sna
alebo aspoň k spiacej dovidieť)

V ukážke prevláda
_________________________ jazykový štýl.

Možno i tebe práve zachcelo sa
v nebeských svetlách vyšiť monogram
a teraz vstávaš v polosne a bosá
a kladieš hlávku na obločný rám
Tak za oknami bdieme mlčky sami
a iba vietor šepká v oreší
že dvaja do hviezd píšu monogramy
jeden je tvoj a druhý kto vie čí

Obťažnosť položky: 0,728
Korelácia položky so zvyškom testu: 0,403
Rozlišovacia schopnosť položky: 0,748
Vypíš prisudzovací sklad z nasledujúceho verša ukážky.
keď človek musí celé noci bdieť
_________________________
Obťažnosť položky: 0,513
Korelácia položky so zvyškom testu: 0,421
Rozlišovacia schopnosť položky: 0,889

Slovenský jazyk a literatúra
Jazyková zložka
Literárna zložka
Čítanie s porozumením

Všeobecné čitateľské kompetencie
• Zahŕňajú:

- techniku čítania,
- schopnosť a proces pochopenia textu,
- schopnosť identifikovať informácie v texte, hodnotiť
prečítané, zapamätať si myšlienky textu, reprodukovať
text, dedukovať na základe textu, utvoriť si úsudok,
- schopnosť logicky spájať súvislosti, vyvodiť hlavné
myšlienky, poučenia, závery,
- schopnosť konštruovať myšlienky nad rámec textu
a spájať ich v kontexte s predošlými poznatkami
a vedomosťami.
Čítanie teda zahŕňa nielen zvládnutie techniky čítania, ale aj
intelektuálne spracovanie informácií a ich praktické
uplatnenie, využitie v každodennom živote.

Čitateľská gramotnosť
- čitateľská gramotnosť je nadpredmetová
kompetencia /PISA, PIRLS/,
- nutné cielene rozvíjať vo vyučovaní všetkých
vyučovacích predmetov,
- okrem analýzy a interpretácie textu sa v týchto
testoch meria aj metainterpretácia textových
jednotiek,
- správna odpoveď pri otvorených položkách si
žiada konštruktívnu odpoveď celými vetami
/odpoveď jedným slovom, resp. neucelenou
myšlienkou je z hľadiska medzinárodného
merania vágna, teda nesprávna/.

Čítanie s porozumením
- čítanie s porozumením je predmetová
kompetencia, integrovaná súčasť vyučovania
slovenského jazyka a literatúry,
- interpretácia a analýza textu,
- explicitné a implicitné informácie z textu,
- schopnosť triedenia informácií,
- schopnosť dekódovania textu,
- vytváranie kontextov a vyvodzovanie vlastných
záverov.

PISA 2009

Čitateľská gramotnosť
•
•

Situácia: čítanie na súkromné účely,
Činnosť: integrácia a interpretácia –
rozvíjanie interpretácie,
Obťažnosť: úroveň 6.

•

•
•
•

Situácia: čítanie na súkromné účely,
Činnosť: integrácia a interpretácia –
formovanie širokého porozumenia,
Obťažnosť: úroveň 4.

Testovanie 9-2018 SJL

Čítanie s porozumením

•
•
•

Zložka: čítanie s porozumením,
Cieľ: vyvodiť explicitnú informáciu z ukážky,
Položku zaraďujeme do kognitívnej úrovne
porozumenia textu s využitím konceptuálnych
poznatkov.

•
•
•

Zložka: čítanie s porozumením,
Cieľ: vyvodiť explicitnú informáciu z ukážky so
zápornou formuláciou,
Položku zaraďujeme do kognitívnej úrovne
porozumenia textu s využitím konceptuálnych
poznatkov.

Úspešnosť zložiek SJL T9-2018
Zložka predmetu

Úspešnosť v %

Jazyk

65,8

Literatúra

56,9

Čítanie s porozumením

64,9

Dimenzia poznatkov

Úspešnosť v %

Faktické

63,3

Konceptuálne

62,8

Dimenzia procesov

Úspešnosť v %

Porozumieť

67,4

Aplikovať

68,7

Analyzovať

52,7

Hodnotiť

42,2

„Negramotní 21. storočia nebudú tí,
ktorí nebudú vedieť čítať a písať, ale tí,
ktorí sa nebudú vedieť učiť.“

Alvin Toffler

Medzinárodné merania
PISA
TALIS
eTIMSS

Medzinárodné merania
•

Úlohou medzinárodných meraní je:

– porovnať výstupy vzdelávacieho systému v SR (poznatky či schopnosti
žiakov určitého veku v danej vzdelávacej oblasti) s ostatnými krajinami
zapojených do medzinárodných meraní,
– monitorovať podmienky práce učiteľov a ich postoje,
– poskytnúť krajinám vysokokvalitné, medzinárodne porovnateľné údaje
o výsledkoch žiakov,
– hodnotiť aktuálnu úroveň vedomostí a schopností žiakov,
– sledovanie trendov a ich vývoja v čase,
– informácie o výsledkoch žiakov prepájať s faktormi domáceho a školského
prostredia (dotazníkov pre žiakov, rodičov, učiteľov a riaditeľov testovaných
žiakov),
– hľadať súvis faktorov prostredia s výkonom žiakov (porovnanie na národnej
i medzinárodnej úrovni, napr. index ESCS),

– pomôcť krajinám pri zlepšovaní vzdelávacích stratégií vyučovania čítania,
matematiky, prírodných vied, IKT zručností na základe validných
a spoľahlivých výskumných zistení.

Medzinárodné merania v SR
– realizuje NÚCEM na základe poverenia Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky,
– sú v súlade s POP na šk. rok 2017/2018, 2018/2019,

– školy sú do medzinárodných meraní vybrané medzinárodným centrom
danej štúdie na základe databázy škôl poskytnutej NÚCEM z CVTI SR,
– výsledky sa zverejňujú z pohľadu participujúcej krajiny a nie
z pohľadu jednotlivých škôl alebo žiakov, resp. učiteľov.

• zrealizované merania v šk. roku 2017/2018:
- PISA 2018 – hlavné meranie 16 – 27. 4,
- TALIS 2018 – hlavné meranie 30. 4 – 11. 5,
- eTIMSS 2019 – pilotné meranie 19. 3 – 6. 4.
• realizované merania v šk. roku 2018/2019:
- eTIMSS 2019 – hlavné meranie máj 2019.

PISA 2018
PISA meria:
• vedomosti a zručnosti 15-ročných žiakov z pohľadu požiadaviek trhu
práce (funkčná gramotnosť),
• 3-ročný cyklus (posledný ukončený cyklus PISA 2015),
• ZŠ, ŠZŠ, SŠ – viacročné gymnáziá, 4-ročné gymnáziá, SOŠ (študijné aj
učebné odbory),
• testované oblasti:
- čitateľská (hlavná doména), matematická a prírodovedná gramotnosť,
- globálne kompetencie,
- finančná gramotnosť,
➢ zapojených 385 škôl s VJS a VJM (základné a stredné školy) a cca 8 500
žiakov (elektronické testové moduly + dotazníky pre žiaka) a 385
riaditeľov škôl (dotazník o škole),
➢ december 2019 zverejnenie medzinárodných výsledkov a krátkej
správy výskumu zo SR.

TALIS 2018
Funkciou TALIS je:
• monitorovanie vplyvu vzdelávacej politiky na pracovné podmienky
učiteľov a na vyučovanie, hodnotenie práce učiteľov, pracovné
povinnosti, metódy vyučovania a postoje učiteľov, postavenie
a kvalifikovanosť učiteľov v medzinárodnom kontexte,

•

5-ročný cyklus (posledný ukončený cyklus TALIS 2013),

• on-line dotazník – zaručená anonymita (prihlasovacie meno a heslo),
• zapojených 182 škôl s VJS a VJM, 182 riaditeľov škôl (dotazník o škole)
a cca 3 300 učiteľov ISCED 2 (2. stupeň ZŠ a 1. stupeň osemročných
gymnázií),
• jún 2019 zverejnenie medzinárodných výsledkov a krátkej správy
z výskumov v SR.

eTIMSS 2019
eTIMSS overuje vedomosti a zručnosti žiakov 4. ročníka ZŠ:
• z matematiky a prírodných vied,

• 4-ročný cyklus (posledný ukončený cyklus TIMSS 2015),
• prvýkrát už aj elektronické testovanie.

• hlavné meranie máj 2019:
- oslovenie škôl – začiatkom šk. roku 2018/2019 (september – október),
- výskumná vzorka cca 250 škôl s VJS a VJM, približne 5 500 žiakov (test
+ dotazník pre žiaka), 250 riaditeľov škôl (dotazník o škole), 500 učiteľov
testovaných žiakov (dotazník pre učiteľa) a rodičia zapojených žiakov
(dotazník pre rodiča).

NÚCEM pripravuje
stretnutia pre učiteľov, riaditeľov škôl zapojených do
medzinárodných štúdií TIMSS 2015, PIRLS 2016
a eTIMSS 2019:
– október 2018 – pozvánku pošleme začiatkom septembra,
– výsledky jednotlivých medzinárodných štúdií,

– metodiku výberu škôl,
– teoretické východiská (rámec) jednotlivých meraní (obsah, zameranie),
– ukážky uvoľnených úloh.

Ďakujeme za spoluprácu a pozornosť ☺

