
NAPLAN на хартији – 
информације за родитеље 
и старатеље

Ваше дете ће NAPLAN тестове 
полагати на хартији
Министри образовања на савезном, државном и 
територијалном нивоу су се договорили да све школе са 
садашњих NAPLAN тестова на папиру постепено пређу 
на NAPLAN преко интернета, ради бољег и прецизнијег 
процењивања које је привлачније за ученике. 

Образовне институције држава и територија ће 
одредити када ће њихове школе прећи на полагање 
преко интернета. Садашњи план је да све школе пређу 
на NAPLAN преко интернета до 2022.

Зашто ученици полажу NAPLAN тестове?
Националним програмом оцењивања из писмености и 
рачунања (The National Assessment Program – Literacy 
and Numeracy - NAPLAN) се процењују знање и 
способности из области писмености и рачунања, који су 
од суштинског значаја за напредовање сваког детета у 
школи и животу. 

Ученици у трећем, петом, седмом и деветом разреду 
полажу годишње NAPLAN тестове из читања, писања, 
језичких правила (правописа „спеловања", граматике и 
интерпункције) и рачунања (numeracy). 

Та процена омогућује родитељима и школама да 
сазнају какве резултате појединачни ученици постижу у 
време обављања тестова. NAPLAN је само један аспект 
школског процеса процењивања и извештавања - он 
није замена за континуирано процењивање резултата 
ученика, које обављају учитељи. 

NAPLAN такође даје школама, образовним 
институцијама и владама информације о томе како 
образовни програми функционишу и да ли млади 
Аустралијанци постижу значајне образовне резултате 
у областима писмености и рачунања.

Шта се процењује NAPLAN-ом?
NAPLAN-ом се процењују знања из писмености и 
рачунања, која ученици стичу кроз њихов редован 
школски наставни програм. Све владине и невладине 
образовне институције су учествовале у припреми 
материјала за NAPLAN. 

Процена ученика се врши на основу истог садржаја 
наставног програма из писмености и нумеричке 
писмености, без обзира да ли су тестoве полагали 
преко интернета или на хартији. Резултати добијени 
у оба формата могу да буду представљени на истој 
NAPLAN скали оцењивања. 

Шта могу да учиним да би помогла/
помогао мом детету?
Сам по себи, NAPLAN није тест за који треба да се 
учи и од ученика се не очекује да то раде. 

Ви можете да помогнете вашем детету да се припреми 
тако што ћете га уверити да је NAPLAN само један део 
школског програма и подсетити га да се максимално 
потруди на дан теста. 

ACARA не препоручује претерано припремање за 
NAPLAN или коришћење услуга приватних наставника. 
 
Учитељи ће се потрудити да се ученици упознају са 
врстама питања на тесту и обезбедиће одговарајућу 
помоћ и упутства. 

Примере питања на NAPLAN-у видите на  
nap.edu.au/naplan

Учешће у NAPLAN-у 
Од свих ученика у трећем, петом, седмом и деветом 
разреду се очекује да полажу годишње NAPLAN 
тестове. Ученици са специјалним потребама могу да 
имају право на прилагођавања која одражавају помоћ 
која се нормално пружа при оцењивању у учионици. 
О коришћењу било ког прилагођавања за ваше дете 
треба да разговарате са његовим учитељем. 

Ученику са специјалним потребама које у великој 
мери ограничавају његове способности да учествује 
у процењивању или ученику који је недавно дошао у 
Аустралију и има неенглеско језичко порекло, може да 
буде одобрено званично ослобађање од тестирања. 

Директор школе вашег детета и ваша локална служба 
за тестирање могу да вам дају више информација о 
специјалним условима или процесу потребном да се 
добије званично ослобађање. 
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Шта ако моје дете није у школи у 
дане NAPLAN тестова?
Када је то могуће, школе могу да уреде да појединачни 
ученици који су одсутни у време тестирања, полажу 
пропуштене тестове у друго време током недеље 
тестирања. 

Како се извештава о резултатима 
мог детета?
Индивидуални резултати ученика су приказани 
на националној скали резултата за сваку процену. 
Резултат на минималном националном стандарду 
показује да је ученик показао основне способности 
из писмености и рачунања за комплетно учешће у 
тој години образовања. 
 
Појединачни NAPLAN извештај ученика ће издати 
школа вашег детета касније током године. Ако не 
добијете извештај, треба да се јавите школи вашег 
детета. 

Распоред NAPLAN тестова
Период полагања NAPLAN тестова почиње у уторак, 
11. маја, а завршава се у четвртак, 13. маја 2021. 

Распоред и услови за тестове на хартији су наведени у 
следећој табели. 

Како се користе резултати NAPLAN 
теста?
• Ученици и родитељи могу да користе индивидуалне 

резултате да би са учитељима разговарали о 
напретку.

• Учитељи користе резултате да би боље 
идентификовали ученике којима су потребни већи 
изазови или допунска помоћ.

• Школе користе резултате да би идентификовале 
јаке стране и области наставних програма које 
треба да се побољшају, и да одреде циљеве из 
писмености и рачунања.

• Школски системи користе резултате да би 
преиспитали програме и помоћ понуђену школама.

• Заједница може да види просечне NAPLAN 
резултате школе на myschool.edu.au

Где могу да добијем више информација?
За више информација о NAPLAN-у:

• јавите се школи вашег детета 
• јавите се локалној служби за тестирање  

на nap.edu.au/TAA
• видите на nap.edu.au

За информације о томе како ACARA поступа са 
личним подацима у вези NAPLAN-а, видите на  
nap.edu.au/naplan/privacy

Тест на хартији Уторак
11. мај

Среда
12. мај

Четвртак
13. мај

Језичка правила 
Овим тестом се процењују правопис (спеловање), граматика и 
интерпункција

3. разред: 45 мин.
5. разред: 45 мин. 
7. разред: 45 мин.
9. разред: 45 мин.

Писање 
Ученицима се даје "подстрек за писање" (понекад зван "подстицај" -  
идеја или тема) и од њих се тражи да напишу одговор у неком 
конкретном стилу писања (приповедачком - narrative или убеђујућем - 
persuasive)

3. разред: 40 мин.
5. разред: 40 мин.
7. разред: 40 мин.
9. разред: 40 мин.

Читање
Ученици читају низ информативних, имагинативних и убеђујућих 
текстова, и одговарају на питања у вези њих

3. разред: 45 мин.
5. разред: 50 мин. 
7. разред: 65 мин. 
9. разред: 65 мин.

Рачунање
Овим тестом се процењују бројеви и алгебра, мерење и геометрија, 
и статистика и вероватноћа

3. разред: 45 мин.
5. разред: 50 мин. 
7. разред: 65 мин.
9. разред: 65 мин.

http://myschool.edu.au
https://nap.edu.au/contacts/test-administration-authorities-contacts
http://nap.edu.au
https://nap.edu.au/naplan/privacy

