Vprašalniki

Rezultati raziskave

Poleg preizkusa za učence raziskava vključuje

Ob

tudi vprašalnike za učence ter za učitelje.

posredovali povratne informacije o uspehu

Učenci

na

učencev na matematičnem in naravoslovnem

vprašanja o tem, kako poteka pouk v

preizkusu, ki bodo preko učiteljev dostopne

njihovem razredu ter o sebi. Odgovore bomo

tudi vam staršem.

povezali

bodo

z

odgovarjali

rezultati

predvsem

preizkusa

koncu

raziskave

bomo

vsem

šolam

znanja.

Vprašalnike bodo izpolnjevali tudi učitelji.

Rezultati raziskave bodo objavljeni v skupnem
poročilu vseh držav. Če želite dobiti več

Anonimnost
preizkusi

Vzpostavljanje baze znanja za
kakovost v izobraževanju

informacij v zvezi z raziskavo, nas lahko
kontaktirate na info@ric.si.

Vsi

Mednarodna raziskava

znanja

in

vprašalniki

Informacija za starše

so

anonimni: imena učencev in učiteljev ne
nastopajo nikjer.
Sodelujoče v raziskavi sledimo v vzorcu samo
s pomočjo šifre. Imena učiteljev in učencev
so potrebna le pri razdeljevanju preizkusov in
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vprašalnikov, povezava med šifro in imenom
posameznika ostane na šoli, na Državnem
izpitnem centru pa jo uničimo takoj po
zaključku izvedbe raziskave.

Državni izpitni center
Šolsko leto 2010/2011

Spoštovani starši!

Izvedba raziskave

Šola vašega otroka je bila izbrana v naključni

V

vzorec šol, ki smo jih povabili k sodelovanju v

podatki, ki bodo omogočili vpogled v različne

matematike in naravoslovja. Pri nekaterih

mednarodni

raziskavi

se

bodo

zbirali

Preizkus

sestavljajo

različne

naloge

iz

Evropske

znanstvene

dejavnike, ki na nivojih učenca, učitelja, šole

učenec izbere pravilni odgovor, pri drugih ga

Science

Fundation)

in

učinkovitost

napiše. Učenci bodo v vseh državah v

»Vzpostavljanje baze znanja za kakovost v

izobraževanja. V raziskavo bodo vključeni

projektu pisali enake preizkuse. Ker bodo

izobraževanju: Testiranje dinamične teorije

učenci 4. razreda izbranih osnovnih šol ter

naloge tako na začetku kot na koncu šolskega

učinkovitosti v izobraževanju (Establishing

njihovi učitelji. Zbiranje podatkov bo potekalo

leta podobne, bodo predvsem v prvem delu

knowledge base for quality in education:

v dveh delih; na začetku in koncu šolskega

raziskave nekatere naloge preverjale znanje,

Testing a Dynamic Theory of Educational

leta 2010/2011. Ostale dejavnosti v okviru

ki naj bi ga učenci po učnih načrtih v celoti

V

raziskave, v katere bodo vključeni učitelji

pridobili šele kasneje. Večino nalog pa bodo

mednarodni raziskavi sodeluje več evropskih

vaših otrok, bodo potekale tekom celotnega

uspešno rešili že z znanjem, ki so ga pridobili

držav (Belgija, Ciper, Grčija, Irska, Nemčija,

šolskega leta. Učenci bodo na začetku in na

v nižjih razredih ali v svojem vsakdanjem

Portugalska in Slovenija), v katerih bomo

koncu šolskega leta v času pouka reševali

življenju. Ker bodo naloge v obeh delih

zbirali enake podatke in jih primerjali med

preizkus

vprašalnik.

podobne, bomo lahko dobili informacije o

sabo. Raziskavo v Sloveniji izvaja Državni

Preverjanje se bo izvajalo pod vodstvom

tem, koliko so se učenci naučili v enem

izpitni center.

izšolanega sodelavca Državnega izpitnega

šolskem letu.

fundacije

projekt

mednarodni

Preizkus znanja

(European

Effectiveness;

EUROCORES

1

ECRP )«.

države

vplivajo

znanja

in

na

izpolnili

centra in koordinatorja raziskave na šoli.
Primerljive naloge so enako stari učenci že

1

Več o ESF in izbranih projektih lahko najdete na
http://www.esf.org/activities/eurocores/runningprogrammes/ecrp/ecrp-iv-2008.html

Postopki preverjanja so prilagojeni otrokovi

reševali, zato lahko rečemo, da je reševanje

starosti. Reševanje nima nobenega vpliva na

nalog za učence prijetna izkušnja, saj rešujejo

otrokovo oceno v šoli.

nekoliko drugačne naloge, kot so jih sicer
vajeni.

