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Зашто ученици полажу
NAPLAN тестове?
Национални програм оцењивања писмености и
нумеричке писмености (The National Assessment Program
– Literacy and Numeracy - NAPLAN) оцењује писменост и
нумеричку писменост, који су од суштинске важности за
напредак сваког детета у школи и животу.
Ученици у трећем, петом, седмом и деветом разреду
полажу годишње NAPLAN тестове из читања,
писања, језичких правила („спеловања“, граматике и
интерпункције) и нумеричке писмености.
Тестови омогућују родитељима и школама да сазнају
какве резултате појединачни ученици постижу у
време тестирања. NAPLAN тестови су само један аспект
школског процеса оцењивања и извештавања; они нису
замена за континуирано оцењивање резултата сваког
ученика, које обављају учитељи.
NAPLAN тестови такође дају школама, образовним
властима и владама информације како образовни
програми функционишу и да ли млади Аустралијанци
постижу значајне образовне резултатe у писмености и
нумеричкој писмености.

Шта ће бити тестирано?
NAPLAN оцењује знања из писмености и нумеричке
писмености која ученици стичу кроз редовни школски
наставни програм. Све владине и невладине образовне
власти су учествовале у припреми материјала за
NAPLAN.
Да би добили представу како изгледају тестови, видите
примере питања на nap.edu.au/naplanexample

Како могу да помогнем мом детету
да се припреми за NAPLAN?
Помозите вашем детету да се припреми за NAPLAN
тако што ћете га уверити да су тестови само један део
школског програма и подсетити га да се максимално
потруди на дан теста. Учитељи ће обезбедити да
су ученици упознати са врстама питања на тесту и
обезбедиће им одговарајућу помоћ и упутства.

ACARA не препоручује коришћење услуга даваоца
подуке или претерану припрему. Сврха NAPLAN-а није
да се положи или не положи тест, него да се процени
напредак у учењу.

Учешће у NAPLAN-у
Од свих ученика у трећем, петом, седмом и деветом
разреду се очекује да полажу годишње NAPLAN тестове.
Ученици са посебним потребама могу имати право на
прилагођавања која одсликавају помоћ која се нормално
пружа при оцењивању у разреду. Где је то применљиво,
о коришћењу било ког прилагођавања због посебних
потреба вашег детета треба најпре да разговарате са
учитељем вашег детета. 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 школе вашег детета и локална служба за
обављање теста вам могу дати више информација о
прилагођавању због посебних потреба или о процесу
добијања званичног изузимања.

Да ли ће моје дете полагати
NAPLAN на хартији или преко
интернета?
Ваше дете ће полагати NAPLAN тест на хартији
2018. године.
Међутим, деца у неким другим школама широм
Аустралије ће ове године можда полагати NAPLAN
тестове преко интернета. Федерални и министри
образовања држава и територија су договорили
да NAPLAN тестови пређу на интернет у следеће
две до три године. Образовне власти држава и
територија ће одредити када ће њихове школе
прећи на интернет.
Будући да се ученицима постављају питања истог
степена тежине, без обзира дали тест полажу преко
интернета или на хартији, резултати добијени у оба
формата ће бити приказани на истој NAPLAN скали
оцењивања.
Да бисте дознали више о NAPLAN-у преко
интернета, посетите nap.edu.au/online-assessment

Шта ако моје дете не дође у школу у
дане тестирања?

Како се користе резултати са
NAPLAN теста?

Где је то могуће, школе могу да организују да
појединачни ученици који су одсутни у време
тестирања, полажу пропуштене тестове у друго време
током недеље обављања тестова. Појединачним
ученицима није дозвољено да полажу тестове после
петка, 18. маја 2018.

•

Распоред NAPLAN тестова 2018
Уторак
15 мај

Среда
16 мај

Четвртак
17 мај

језичка
правила
40 минута
.........................
писање
40 минута

читање
45 минута

нумеричка
писменост
45 минута

Пети
разред

језичка
правила
40 минута
.........................
писање
40 минута

читање
50 минута

Седми
разред

језичка
правила
45 минута
.........................
писање
40 минута

читање
65 минута

Девети
разред

језичка
правила
45 минута
.........................
писање
40 минута

читање
65 минута

Трећи
разред

•

•

•

•
нумеричка
писменост
50 минута

нумеричка
писменост
60 минута

нумеричка
писменост
60 минута

Како се мере резултати мог
детета?
Индивидуални резултати ученика су приказани
на националној скали резултата за сваки тест.
Резултат на националном минималном стандарду
указује да је ученик показао основне способности
из писмености и нумеричке писмености потребне
за комплетно учешће у том разреду. Резултати
појединачних ученика се могу упоређивати са
просечним резултатом свих ученика у Аустралији.
Ваша школа ће објавити NAPLAN извештај касније
у току године. Ако не добијете извештај, треба да
ступите у контакт са школом.

Ученици и родитељи могу користити индивидуалне
резултате да би са учитељима разговарали о
напретку.
Резултати користе учитељима да боље
идентификују ученике којима је потребан већи
изазов или допунска помоћ.
Школе користе резултате да би идентификовале
јаке стране и слабости наставних програма и
да одреде циљеве у областима писмености и
нумеричке писмености.
Школски системи користе резултате да би
преразгледали програме и помоћ која је понуђена
школама.
Заједница може видети просечне школске NAPLAN
резултате на myschool.edu.au

Где могу добити више
информација?
За више информација о NAPLAN-у:
•
•
•

јавите се школи вашег детета
јавите се локалној служби за обављање
тестирања на nap.edu.au/TAA
посетите nap.edu.au

За више информација о томе како ће ACARA поступати
са вашим личним подацима на NAPLAN-у, молимо вас
посетите nap.edu.au/naplanprivacy

