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Шта је NAPLAN?

Национални програм оцењивања писмености
и нумеричке писмености (National Assessment
Program – Literacy and Numeracy - NAPLAN) је
годишње национално оцењивање свих ученика
у трећем, петом, седмом и деветом разреду.
Од свих ученика у тим разредима се очекује
да полажу тестове из читања, писања, језичких
правила („спеловања“, граматике и интерпункције)
и нумеричке писмености (numeracy). Све владине
и невладине образовне службе су имале допринос
у припремању NAPLAN материјала.

Зашто ученици полажу NAPLAN тестове?

NAPLAN је мерило уз помоћ којег владе, образовне
службе, школе, учитељи и родитељи могу да
утврде да ли млади Аустралијанци постижу
значајне образовне резултате на пољу писмености
и нумеричке писмености. Тестови омогућују
родитељима и школама да сазнају какве резултате
појединачни ученици постижу у време тестирања.
Тестови такође дају школама, државама и
територијама информације о томе како образовни
програми функционишу и које области треба да
буду побољшане.
NAPLAN тестови су један аспект оцењивања и
извештавања у школи; они нису замена за опсежно
и континуирано оцењивање резултата сваког
ученика, које обављају учитељи.

Шта ће бити тестирано и како?

NAPLAN-ом се тестирају врсте способности које су
битне за напредак сваког детета у школи и животу,
као што су читање, писање, граматика и нумеричка
писменост. Садржај NAPLAN-а је усклађен са
Аустралијским наставним програмом. За више
информација о томе молимо вас погледајте на
интернет страници NAPLAN-а: www.nap.edu.au
На питања постоји избор од више одговора или
је потребан кратак писмен одговор. У задатку из
писања ученици треба да напишу текст као одговор
на подстицај.
Да би добили представу како тестови изгледају,
примери питања и пример задатка из писања се
могу видети на интернет страници NAP-а.

2017 информације
за родитеље

Ко ће вршити тестирање?

NAPLAN тестови се полажу у школи и обављају
их учитељи, школски представници или директор
школе. Свака држава и територија је дужна да
тестове оцењује у сагласности са стриктним
упутствима и процесима.

Како могу да помогнем мом детету да се
припреми за тестове?

NAPLAN-ом се оцењују способности из писмености
и нумеричке писмености које су ученици већ
научили кроз школски наставни програм. Учитељи
ће обезбедити да је ученицима познат формат
тестова и обезбедиће одговарајућу подршку
и упутства. Ако имате питања о припремању
вашег детета за NAPLAN, разговарајте са његовим
учитељем.
Помозите вашем детету да се припреми за NAPLAN
охрабрујући га да су NAPLAN тестови само један
део његовог школског програма и подсећајући га на
дан теста да једноставно да све од себе. Приватни
часови подучавања се не препоручују.
Ако имате питања у вези припрема вашег детета за
NAPLAN, треба да закажете разговор са његовом
учитељицом/учитељом.

Коју допунску подршку могу школе
да пруже ученицима са специјалним
потребама?

Сви ученици се подстичу да полажу NAPLAN
тестове. Ученици са специјалним потребама могу
добити право на промене које одражавају подршку
која се нормално пружа у настави. Ученици који
имају привремене повреде такође могу да буду
одговарајуће третирани.
Званично изузимање може да буде одобрено
ученику са значајном интелектуалном
неспособношћу и/или значајним истовремено
постојећим стањима, или ученику који је недавно
дошао у Аустралију и има неенглеско језично
порекло.
Директор ваше школе и служба за тестирање у
вашој држави вам могу дати више информација
о специјалним условима или о процесу добијања
званичног изузимања.

Како се мере резултати на
NAPLAN тестовима?

NAPLAN није врста теста на којем се пролази
или пада. Резултати појединачног ученика су
приказани на националној скали резултата за
сваки тест. Скала за сваки тест има десет трака и
сви разреди су приказани на истој скали. За сваки
тест је приказано шест трака за сваки разред.
Једна од ових трака ће представљати национални
минимални стандард за ученике сваког разреда.
Резултат на националном минималном стандарду
показује да је ученик показао основне способности
из писмености и нумеричке писмености које су
потребне за комплетно учешће у том разреду.
Резултати појединачних ученика могу да се
упоређују са просечним резултатом свих ученика
у Аустралији.

Где могу да добијем више информација?
За више информација о NAPLAN-у:
• посетите интернет страницу NAP-a
www.nap.edu.au
•

јавите се образовним властима државе или
територије (податци су на располагању на
интернет страници NAP-а).
За политику приватности ACARA-е идите на:
www.acara.edu.au/contact-us/privacy
•

Распоред NAPLAN тестова у 2017.
Уторак
9. мај

Шта ће се десити ако моје дете не дође
у школу у дане тестирања?
Када је могуће, школе ће организовати да ученици
који су били одсутни у време тестирања, полажу
пропуштене тестове у друго време током недеље
тестирања. Појединачним ученицима неће бити
дозвољено да полажу тестове после петка,
12. маја 2017.

Да ли ћу добити извештај
o резултатима мог детета?

Ваша школа ће издати NAPLAN извештај касније
у току године. Исти формат извештаја се користи
за све ученике у Аустралији. Школа ће вас
обавестити када вам пошаље извештај на кућну
адресу. Ако не добијете извештај, треба да се јавите
школи. Резултати појединачних ученика су строго
поверљиви.

Како се користе резултати
NAPLAN тестова?
•

•
•

•

•

Школе користе резултате да би идентификовале
јаке и слабе стране у школским програмима и
да поставе циљеве из писмености и нумеричке
писмености.
Школски системи користе резултате за ревизију
програма и подршке дате школама.
Ученици и родитељи могу да користе
појединачне резултате да би са учитељима
разговарали о напретку.
Резултати користе учитељима да идентификују
ученике којима су потребни већи изазови или
допунска помоћ.
Заједница може да види просечне школске
NAPLAN резултате на интернет страници
My School www.myschool.edu.au
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јавите се школи вашег детета

•
•

•

Среда
10. мај

Четвртак
11. мај

језичка
правила
3.
40 минута
разред
писање
40 минута

читање
45 минута

нумеричка
писменост
45 минута

језичка
правила
5.
40 минута
разред
писање
40 минута

читање
50 минута

нумеричка
писменост
50 минута

језичка
правила
7.
45 минута
разред
писање
40 минута

читање
65 минута

нумеричка
писменост
60 минута

језичка
правила
9.
45 минута
разред
писање
40 минута

читање
65 минута

нумеричка
писменост
60 минута

Тест језичких правила обухвата „спеловање“,
граматику и интерпункцију.
Тест нумеричке писмености укључује број и
алгебру; мерење и геометрију; и статистику и
вероватноћу.
Коришћење калкулатора није дозвољено на
тестовима из нумеричке писмености у 3. и
5. разреду. У 7. и 9. разреду сваки ученик ће
полагати један тест из нумеричке писмености.
Тај тест ће имате два дела: један на којем је
коришћење калкулатора дозвољено и један
на којем није дозвољено.

