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Izvedba v 6. in 9. razredu osnovne
šole
Tudi letos se bo nacionalno preverjanje znanja
(NPZ) skladno z zakonodajnimi podlagami
izvedlo v 6. in 9. razredu osnovne šole na
klasičen način, v šolskih prostorih in z
natisnjenimi preizkusi znanja.

Poskusno tudi v 3. razredu
NPZ se bo poskusno izvedlo tudi v 3. razredu, in
sicer ga bo pisalo 5715 učencev na 142
osnovnih šolah, ki so se v poskus prostovoljno
vključile.

Od 22. 3. do 26. 3. 2021

Pilotno e-testiranje
Na osnovnih šolah bo potekalo pilotno etestiranje, z namenom pridobitve:
potrebnih informacij na ravni šol in učencev za
sistemski razvoj orodij za e-preverjanje in eocenjevanje znanja v kontekstu posodobitev
izobraževalnih programov, uporabe sodobnih tehnologij
in tudi (morebiti nadaljnjih potreb) izobraževanja na
daljavo.

Preverjamo
kako
uspešni smo
vsi skupaj

Doseganje ciljev in standardov
Temeljni smisel NPZ je še vedno, da vsi skupaj – učenke in
učenci, starši, učitelji, ravnatelji in drugi strokovni delavci šole,
pa tudi na ravni celotnega sistema vzgoje in izobraževanja –
preverimo, kako uspešni smo pri doseganju ciljev in standardov,
določenih z učnimi načrti, in na tej osnovi ustrezno načrtujemo
nadaljnje vzgojno – izobraževalno delo.

Analiza dosežkov
Z analizo učenčevih dosežkov bodo učitelji in ravnatelji, ob
rednem preverjanju in ocenjevanju znanja, dobili nacionalno
primerljivo diagnostično informacijo o učnih potrebah
posameznega učenca, kar vse skupaj predstavlja podlago za
nadaljnje načrtovanje pedagoškega dela na način, da bi čim bolj
zmanjšali manko v znanju.

Komu je NPZ namenjen in kaj
ponuja?

NPZ je prvenstveno
namenjeno samoevalvaciji
dela posamezne šole
NPZ ni primeren za t. i. zunanje evalvacije.
Strokovni delavci šole bodo na osnovi in
ob upoštevanju vseh okoliščin in podatkov
(dosežki na NPZ so le eden izmed njih) ob
ustreznem vodenju ravnatelja kritično
analizirali dosežke učencev, svoj način
dela in ga bodo po potrebi dopolnili in
izboljševali.

NPZ ponuja strokovno analizo
letošnje generacije učencev,
ki se je več mesecev šolala na
daljavo

Dosežki na NPZ se ne bodo
upoštevali pri izbiri
kandidatov ob vpisu v srednjo
šolo

Informacija o dosežkih na NPZ bo v
šolskem letu 2020/21 še posebej
pomembna, saj se bo možno s strokovno
analizo poglobiti v dosežke letošnje
generacije učencev, ki se je več mesecev
izobraževala na daljavo.

Tudi v letošnjem šolskem letu se dosežki
učencev 9. razreda na NPZ, v primeru, da
bi se ob vpisu v srednjo šolo na spodnji
meji razvrstilo več kandidatov z istim
številom točk iz vseh obveznih predmetov
zadnjega vzgojno-izobraževalnega
obdobja osnovne šole, ne bodo upoštevali
pri izbiri kandidatov.

Poudariti želimo, da podatki o
dosežkih učencev na NPZ zaradi
svojega temeljnega namena ne
morejo biti in niso namenjeni:

neposrednim
primerjavam
med šolami

ocenjevanju
kakovosti dela
posamezne šole

ocenjevanju kakovosti
posameznega
ravnatelja ali
posameznega učitelja

Prav tako ni ustrezna
neposredna
primerjava s šolskimi
ocenami

NPZ ni evalvacija pouka na daljavo
NPZ ni evalvacija pouka na daljavo, je le informacija o
doseženih učnih ciljih in standardih znanja letošnje
generacije.

NPZ se bo izvedlo na klasičen način
NPZ se bo izvedlo na klasičen način, v šolskih prostorih
z natisnjenimi preiskusi znanja.

NPZ bo v 6. in 9. razredu pisalo več kot
30.000 učencev
V 6. razredu bo NPZ pisalo 21.896 učencev na 477
šolah. V 9. razredu pa 9.137 učencev na 478 šolah.

Na NPZ se učencem ni
treba posebej pripravljati
Na šolsko ocenjevanje znanja se učenci pripravljajo v šoli in doma, pred ocenjevanjem imajo
še preverjanje znanja. Na NPZ pa se učenci naj ne bi posebej pripravljali, zato lahko rečemo,
da z njim merimo trajnost znanja učencev – kaj so si učenci zapomnili, katero znanje so
prenesli tudi iz nižjih razredov.

Srečno!
Vsem učencem, ki bodo sodelovali na NPZ želimo
prijetno in poučno izkušnjo!

