Diagnoza uzdolnień uczniów
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O diagnozie
• Diagnoza uzdolnień jest jedną z form wsparcia w projekcie MT.
• Na jej podstawie określone zostaną listy rankingowe i wyłonieni uczniowie,
którzy wezmą udział w zajęciach.
• Uczniowie będą diagnozowani w zakresie kompetencji kluczowych: język
angielski, matematyka, technologia informacyjno–komunikacyjna,
przedsiębiorczość.
• Będzie przeprowadzana indywidualnie dla każdego CWUZ tj. dla każdego
powiatu, każdego etapu edukacyjnego i danej kompetencji kluczowej.
• Przeprowadzona będzie w szkołach przez kadrę pedagogiczną danej szkoły.

Narzędzia do diagnozy
• Narzędziem diagnozy są testy diagnostyczne opracowane w ramach
projektu Diament.
• Do każdego testu opracowane zostały pisemne instrukcje dla osób
przeprowadzających diagnozę.
• Wydrukowane testy dla uczniów i instrukcje dla nauczycieli zostają
przesłane bezpośrednio do szkół.
• Do każdego testu opracowany jest klucz, na podstawie którego będzie
dokonana ocena i przyznana punktacja.

Terminy
1. Diagnoza:
• Szkoły podstawowe: 06.06.2017 lub w terminie dodatkowym: 13.06.2017
• Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne: 07.06.2017 lub w terminie
dodatkowym: 14.06.2017
• Czas trwania testu – ok. 90 minut
2. W terminie do 7 dni od daty diagnozy przekazanie testów do Biura Projektu
(do 21 czerwca).
3. Opracowanie list rankingowych i przesłanie do CWUZ - 16.08.2017

Wskazówki dla CWUZ
• Ustalenie ze szkołami kwestii dotyczących organizacji diagnozy (lista
uczniów, osoba/y przeprowadzająca, miejsce, godzina).
• Upewnienie się, że każda szkoła otrzymała niezbędny pakiet
materiałów.
• Przesłanie drogą mailową do Wiosny informacji o rzeczywistej liczbie
uczestników diagnozy.
• Najpóźniej w terminie do 7 dni kalendarzowych po przeprowadzonej
diagnozie (lub po diagnozie w terminie dodatkowym) przekazanie do
Biura wypełnionych testów wraz z listą uczestników diagnozy.
• Po otrzymaniu list rankingowych uczniów przekazanie ich do szkół.

Wskazówki dla szkół
• Ustalenie kwestii organizacyjnych przeprowadzenia diagnozy (czas i
miejsce, osoba przeprowadzająca). Przeprowadzenie jednego testu to czas
ok. 90 minut.
• Potwierdzenie do CWUZ i Biura projektu otrzymania kompletnych
pakietów diagnostycznych (testy i instrukcje).
• Zapoznanie się z instrukcją przeprowadzenia testu diagnostycznego przez
osobę przeprowadzającą.
• Uwaga! – instrukcja testu i testy to dokumenty poufne.
• Przeprowadzenie diagnozy zgodnie z otrzymaną instrukcją. Należy zwrócić
uwagą na poprawnie wypełnione dane uczniów.
• Przekazanie wypełnionych testów do CWUZ.

Wskazówki dla uczniów
• Zarezerwuj sobie czas w dzień diagnozy – dowiedz się, kiedy i gdzie będzie
przeprowadzona.
• Diagnoza uzdolnień to nie sprawdzian – nie musisz się do niej
przygotowywać. Zabierz ze sobą coś do pisania (najlepiej 2 sztuki). Będzie
potrzebny także Twój numer PESEL.
• Diagnoza uzdolnień potrwa ok. 90 min, w tym ok. 60 min. przeznaczone
jest na wypełnienie testu. Szczegółową instrukcję przekaże Wam nauczyciel
przeprowadzający diagnozę. Postępuj zgodnie z jego poleceniami i
otrzymaną instrukcją.
• Na sprawdzenie testów i przygotowanie list rankingowych potrzebujemy
czasu. Jego wyniki oraz informacje o zakwalifikowaniu do udziału w
zajęciach poznasz we wrześniu.

Dziękujemy
W przypadku pytań zapraszam do kontaktu:
Aleksandra.Kudlik@wiosna.org.pl tel. 785 501 094

