Warszawa, 04.09.2013 r.
Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych,
Nauczyciele matematyki
Zapraszamy do uczestnictwa w jesiennej edycji projektu edukacyjnego Połowa drogi… 2013,
który realizujemy w szkołach ponadgimnazjalnych województwa mazowieckiego.
We wrześniu br. oferujemy Państwu udział w sprawdzianie Potęga matematyki 2013,
diagnozującym umiejętności matematyczne uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych.
Jednocześnie informujemy, że czasowo zawieszamy badania umiejętności polonistycznych.
Celem projektu Połowa drogi… jest umożliwienie nauczycielom:
 uzyskania informacji o poziomie badanych kompetencji kluczowych w odniesieniu do klasy
i poszczególnych uczniów,
 budowania komentarzy diagnostycznych w celu wskazywania uczniom kierunku dalszego
rozwoju,
 wykorzystania informacji zwrotnych do modyfikowania planów dydaktycznych.
Narzędzia diagnostyczne, za pomocą których są przeprowadzane badania, zostały przygotowane
zgodnie z obowiązującą podstawą programową.
Szkoła, pragnąca wziąć udział w jesiennej edycji projektu Połowa drogi… 2013 wysyła
elektroniczne zgłoszenie za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie www.polowadrogi.mscdn.pl
oraz jego papierową wersję do wybranego w zgłoszeniu Wydziału MSCDN.
Termin nadsyłania zgłoszeń: od 9 do 21 września 2013 r.
Szkoły, które zgłoszą się do jesiennej edycji projektu Połowa drogi… 2013 otrzymają login
i hasło na podstawie których pobiorą testy oraz instrukcje do przeprowadzenia sprawdzianu.
Pobieranie testów będzie możliwe po zalogowaniu się na stronie www.polowadrogi.mscdn.pl. w dniach
od 25 do 26 września 2013 r.
Materiały pobrane w projekcie Połowa drogi… 2013 są udostępnione na zasadzie licencji
Creative Commons - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych
3.0 Polska (CC BY-NC-ND; na podstawie Regulaminu Serwisu „Połowa drogi”).
Sprawdzian ma charakter jednorazowy i powinien być przeprowadzony 27 września 2013 r.
(piątek) na trzeciej godzinie lekcyjnej – jednocześnie dla wszystkich zgłoszonych uczestników.
Przewidywany czas rozwiązywania testu Potęga matematyki 2013 – 40 minut. Sprawdzian
z matematyki ma dwie wersje: A i B. W trakcie rozwiązywania zadań matematycznych uczestnicy
sprawdzianów mogą korzystać z prostych kalkulatorów.
Prosimy, aby rozwiązane przez uczniów zadania sprawdzili Nauczyciele matematyki uczący
w Państwa Szkole.
Wyniki uczniów uczestniczących w sprawdzianie należy następnie wpisać do formularza
umieszczonego na stronie www.polowadrogi.mscdn.pl w terminie podanym w dniu sprawdzianu. Po
wprowadzeniu wyników otrzymacie Państwo dla każdej klasy raport diagnostyczny.
Udział w projekcie Połowa drogi… jest dobrowolny i bezpłatny.
Serdecznie zapraszamy!
Realizatorzy projektu: Kuratorium Oświaty w Warszawie,
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

