Matematikos ir anglų kalbos skaitymo nacionalinis vertinimas
(NAMER) 2021 m.
Gerb. tėvai ar globėjai,
Matematikos ir anglų kalbos skaitymo nacionalinis vertinimas (angl. The National
Assessments of Mathematics and English Reading, NAMER) yra atliekamas pradinės mokyklos
antroje ir šeštoje klasėje. Šios apklausos, kurias Švietimo departamento užsakymu atlieka
Edukacinių tyrimų mokslo centras (ERC), suteikia svarbios informacijos apie nacionalinius
standartus. Vertinimo rezultatai gali prisidėti prie politinių iniciatyvų, galinčių pagerinti
švietimo sistemos efektyvumą. Šią apklausą palaiko Nacionalinė tėvų taryba.
Jūsų vaikas ir jo / jos klasės draugai buvo atsitiktine tvarka pasirinkti dalyvauti 2021 m.
Nacionaliniuose vertinimuose. Šiuos vertinimus buvo numatyta vykdyti 2020 m. pavasarį,
tačiau dėl su COVID-19 pandemija susijusio mokyklų uždarymo, vertinimų vykdymas atidėtas
iki 2021 m.
Suprantame, kad praėjusieji metai buvo itin sunkūs mokykloms, mokiniams ir tėvams.
Atsižvelgdami į besitęsiančius sunkumus, su kuriais susiduria mokyklų bendruomenės,
pritaikėme ir sumažinome 2021 m. NAMER vertinimų apimtį. Šio vertinimų ciklo metu vaikai
turės:
o atlikti anglų kalbos skaitymo arba matematikos testą (ne abu testus, kaip buvo
reikalaujama praėjusiuose NAMER cikluose);
o klausimynai bus išdalinti atrinktiems antros ir šeštos klasės mokiniams, mokytojams
ir mokyklų direktoriams (tėvams / globėjams klausimynai dalinami nebus);
o vertinimai bus dalinami gegužės pradžioje, užtikrinant pakankamą laikotarpį tarp
NAMER vertinimų ir mokyklose vykdomų standartizuotų testų.
Testams arba klausimynams nereikia ruoštis iš anksto. Jie bus atliekami įprastų pamokų metu.
Jūsų vaiko klasės mokytoja išdalins vaikams testą ir klausimyną. Kai kuriose vertinimuose
dalyvaujančiose mokyklose testo dalijimą stebės Švietimo departamento inspektoriai.
Šis projektas atliekamas laikantis duomenų apsaugos įstatymų ir Bendrojo duomenų apsaugos
reglamento (BDAR). Visa apklausos metu surinkta informacija yra laikoma visiškai
konfidencialia ir bus naudojama siekiant suteikti politikai ir mokymo plano rengimui reikiamos
informacijos. Siekdama palengvinti testų ir klausimynų dalinimą bei užtikrinti mokinių,

mokytojų ir mokyklų konfidencialumą ERC išduoda ID numerius. Po apklausos atlikimo
sukurtoje duomenų bazėje nebus įmanoma identifikuoti mokinių ar mokyklų. Nacionalinio
vertinimo ciklo, tolesnės analizės ir ataskaitos sudarymo metu duomenys yra saugomi ERC
serveriuose. Atsižvelgiant į galiojančiuose įstatymuose (BDAR) nurodytą gerąją praktiką, 2021
m. gruodžio 1 d. ERC ir mokyklos sunaikins mokinių vardus ir pavardes bei identifikacinius
numerius siejančią nuorodą.





Jei neprieštaraujate savo vaiko dalyvavimui tyrime, neturite imtis jokių tolesnių
veiksmų.
Jeigu norite gauti daugiau informacijos apie 2021 m. Nacionalinius vertinimus,
apsilankykite ERC interneto svetainėje www.erc.ie/studies/namer/.
Jei norite pašalinti savo vaiką iš tyrimo dalyvių sąrašo, pasikalbėkite su savo vaiko
klasės auklėtoja ar mokyklos direktoriumi.
Jei sudalyvavus tyrime norėtumėte pašalinti savo vaiko duomenis, tai padaryti galite
susisiekę su vaiko mokykla iki 2021 m. liepos 30 d.

Atsižvelgdami į neįprastas aplinkybes, su kuriomis susiduriame pastaruosius dvylika
mėnesių, manome, kad tai yra naudinga galimybė surinkti naujausius duomenis. Mes itin
vertiname mokinių ir mokyklų dalyvavimą tyrime šiuo sunkumų keliančiu metu.
Jei turite daugiau su tyrimu susijusių klausimų, susisiekite su mumis el. pašto adresu
namer2021@erc.ie. Taip pat galite paskambinti Joanne telefono numeriu 01-8065220.
Dėkojame už pagalbą.
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