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Badanie obejmuje trzy główne obszary:
→→ Testy online z przedmiotów egzaminacyjnych dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych oraz testy online
z matematyki dla uczniów klas 5, 6 i 7.
→→ W badaniu analizuje się preferencje i postawy uczniów. Takie analizy wraz z wynikami testów z przedmiotów egzaminacyjnych są użytecznym narzędziem dla szkół, uczniów i ich rodziców przy wyborze ścieżki edukacyjnej.
→→ Tegoroczną nowością są analizy strategii uczenia się, z których wnioski oferują pomoc nauczycielowi i uczniom
w wypracowaniu efektywnych sposobów zdobywania wiedzy.

TEST/KLASA
Matematyka

KLASA 5, 6 i 7
test I
test II

KLASA 8

15 października - 15 listopada 2019 r.
1-21 kwietnia 2020 r.

24 lutego - 14 marca 2020 r.

Język polski (test przed egzaminacyjny):
→→ „Lekturomat” mierzący znajomość lektur szkolnych
→→ Test umiejętności czytania ze zrozumieniem

24 lutego - 14 marca 2020 r.

Język angielski (test przed egzaminacyjny):
→→ rozumienie tekstów czytanych
→→ znajomość gramatyki i słownictwa

24 lutego - 14 marca 2020 r.

Analiza preferencji i rekomendacje:
→→ preferencje i motywacja
→→ przyszłość edukacyjna i zawodowa
Analiza kluczowych czynników wpływających na
skuteczność nauki:
→→ test strategii meta-poznawczych
→→ test lęku przed matematyką

1–21 kwietnia 2020 r.

24 lutego - 14 marca 2020 r.

dostępne od 1 listopada 2019 r. do 1 czerwca 2020 r.

DODATKI: webinaria dla nauczycieli, dodatkowe testy dziedzinowe: MATEMATYKA / JĘZYK POLSKI / JĘZYK ANGIELSKI

ZALETY BADANIA
→→ Testy zgodne z podstawą programową i wymaganiami egzaminacyjnymi
→→ Testy przygotowane przez profesjonalistów na wzór testów egzaminacyjnych dla uczniów kończących szkołę
podstawową
→→ Unikatowy test badający preferencje uczniów, identyfikujący ich mocne i słabsze strony, pomocny przy wyborze
szkoły ponadpodstawowej. Jesteśmy jedyną instytucją w Polsce oferującą takie badania dla uczniów
→→ Wiarygodność wyników, dzięki wykorzystaniu sprawdzonych narzędzi. Badania dla szkół prowadzimy od 2017 roku
na autorskiej platformie elektronicznej do testów online.
→→ Przystępne, oddzielne raporty dla szkół oraz uczniów i rodziców,
dostępne wkrótce po badaniu
→→ Wygodna i atrakcyjna cenowo forma badania, wykorzystująca nowoczesne technologie komputerowe
→→ Zdalne wsparcie techniczne i pomoc na każdym etapie przeprowadzania badań
→→ Dokładne instrukcje dotyczące przeprowadzenia testów i przygotowania do nich oraz scenariusz prowadzenia testów dostępne dla
nauczycieli i szkół
→→ Nie zbieramy ani nie przechowujemy żadnych danych osobowych
uczniów.

Zachęcamy do
zapoznania się
z przykładowymi
testami oraz raportami
dla szkół i uczniów:

https://www.diagnoza.edu.pl/
zrob-test-przykladowy

JAK KUPIĆ TESTY
Aby kupić testy należy dokonać rejestracji
szkoły na naszej stronie:

https://badanie.diagnoza.edu.pl/rejestracja-szkoly

Na adres e-mail podany w trakcie rejestracji zostaną
wysłane loginy i hasła dla uczniów, login i hasło dla
administratora konta szkoły na naszej platformie internetowej, a także wyczerpująca instrukcja testowa, która
zawiera instrukcje dla administratora konta szkoły, a także
wskazówki dla nauczycieli, które pomogą przygotować
komputery do przeprowadzenia testu oraz scenariusz
zawierający sugestie odnośnie przeprowadzenia testu.

KOS Z T Y i T E R M I N Y
Realizacja badania rozpocznie się w październiku 2019 roku i będzie trwała do maja 2020 roku.
→→ Termin „okienka testowego” nr 1 to: od 15 października do 15 listopada 2019 r.
→→ Termin „okienka testowego” nr 2 (klasy 8) to: od 24 lutego do 14 marca 2020 r.
→→ Termin „okienka testowego” nr 3 to: od 1 do 20 kwietnia 2020 r.
Koszt badania:
→→ 200 złotych brutto dla szkół, w których do testów przystąpi mniej niż 40 uczniów.
→→ 500 złotych brutto dla szkół, w których do testów przystąpi mniej niż 100 uczniów.
→→ 800 złotych brutto dla szkół, w których do testów przystąpi więcej niż 100 uczniów.
Cena brutto zawiera podatek VAT 23%
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