Nacionalno preverjanje znanja
Pilotno e-testiranje
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Državna komisija za izvedbo NPZ sta sprejeli
odločitev, da se NPZ v šolskem letu 2020/2021 izvedlo na klasičen način in z natisnjenimi
preizkusi znanja. Izvedba NPZ-ja je predvidena v majskem roku. Pred odločitvijo o načinu izvedbe
je obstajala tudi možnost izvedbe NPZ-ja v elektronski obliki. Zaradi tega je bil pripravljen načrt
pilotnega e-testiranja, ki pa se bo tudi izvedel.
Namen pilotnega e-testiranja je, da se učenci seznanijo s programom za e-testiranje. Učenci se
bodo seznanili, kako program deluje, kako vstopijo v program, kako rešujejo različne tipe nalog,
kako uporabljajo orodja in pripomočke za reševanje nalog ter kako oddajo teste ipd.
S pilotnim e-testiranjem se bo tudi pridobivalo informacije za sistemski razvoj orodij za
preverjanje in ocenjevanja znanja za izobraževanje na daljavo.
S pilotnim e-testiranjem se ne bo preverjalo znanja učencev in ne bo analiz dosežkov učencev.
Pilotni e-test bo posebej pripravljen za 6. razred in posebej za 9. razred. E-test bo sestavljen iz treh
delov. Vsaka tretjina testa bo namenjena nalogam enega predmeta. Tretjina testa bo namenjena
nalogam iz slovenskega jezika, tretjina nalogam iz matematike in tretjina testa nalogam iz
angleškega jezika. Predviden čas za reševanje bo 45 minut, nekaj časa pa bo še namenjenega za
pojasnjevanje navodil. Za UPP e-testi ne bodo prilagojeni.
Datumi izvedbe v šoli:
9. a razred v torek, 23. 3. 2021, drugo in del tretje šolske ure.
9. b razred v torek, 23. 3. 2021, četrto in del pete šolske ure.
6. b razred v četrtek, 25. 3. 2021, prvo in del druge šolske ure.
6. a razred v četrtek, 25. 3. 2021, četrto in del pete šolske ure.
Rezervni termin v petek, 26. 3. 2021.
Pred e-testiranjem bodo šole prejele uporabniška imena in gesla za učence in učitelje.
Za izvedbo pilotnega e-testiranja bo za vsako skupino učencev na šoli namenjenih do 90 minut. V
sklopu izvedbe bo dovolj časa, da bo učitelj seznanil učence z uporabo programa (npr. vstop v
program, pomikanje naprej in nazaj med nalogami, oddaja e-testa), da bodo učenci rešili test in da
se bodo prostori po uporabi ustrezno prezračili in razkužili v skladu z navodili NIJZ.
Tehnična omejitev reševanja testa bo nastavljena na 60 minut (čas reševanja testa bo začel teči po
prijavi učenca v program).
Učenci bodo lahko doma še enkrat reševali test od začetka (prazen test). V program bodo vstopili z
istimi gesli kot v šoli.
Priporoča se izvajanje na računalnikih. Tablice so dovoljene, vendar naloge ne bodo posebej
prilagojene tabličnemu načinu in pisalom.
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