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Ваше дете ће NAPLAN тестове радити
Your child will do the NAPLAN
онлајн

tests online

Школе прелазе са папирних тестова на онлајн тестирање.
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Allразвоју
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and non-government
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сва владина и невладина тела за спровођење образовања.
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За више информација о NAPLAN тестовима, посетите nap.
edu.au
To find out more about NAPLAN, visit nap.edu.au

Учешће
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тестовима
Participation
in NAPLAN
NAPLAN
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Schools
should
work withсаparents/carers
and studentsиto
ученицима
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NAPLAN
тестове.
NAPLAN.
should
reflect
the support
normally
Модификације
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exceptional circumstances, a student with a disability
за
that severely limits their capacity to participate in the

У изузетним околностима, понеком ученику са
assessment, or a student who has recently arrived in
инвалидитетом који му у великој мери ограничава
Australia and has a non-English speaking background,
способност за учешће у тестирању или ученику који је
may be granted
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недавно
дошао у aАустралију
и не зна енглески, може да
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Шта се дешава ако дете изостане из
школе у периоду тестирања NAPLAN
тестовима?
Кад год је то могуће, школе ће се потрудити да
појединачним ученицима који су изостали из школе у
време тестирања организују израду пропуштених тестова
у неко друго време током периода тестирања у школи.

Шта могу да учиним да помогнем
свом детету?
Од ученика се не очекује да се посебно припремају за
NAPLAN тестове.
Можете да помогнете детету тако што ћете му рећи да су
NAPLAN тестови саставни део школског програма и да
само треба да се потруди да их што боље уради.
ACARA не препоручује претерано припремање или
приватне часове за NAPLAN тестове.
Одређено упознавање и објашњење NAPLAN тестова је
корисно да би ученици разумели формат тестова и да би
се лакше сналазили у њима. Наставници ће се побринути
за то да се ученици упознају са врстама питања на
тестовима и пружиће им одговарајућу помоћ и смернице.

Како изгледа извештај о успеху мог
детета на овим тестовима?
Успех појединачних ученика се приказује на националној
скали успеха за сваки тест. Резултат који задовољава
минималне националне стандарде значи да је ученик
показао основно знање из писмености и математике које
је потребно за потпуно учешће у настави за његов разред.
Извештај о успеху индивидуалног ученика на NAPLAN
тестовима ћете добити од школе вашег детета у другом
делу године. Ако не примите извештај, контактирајте
школу вашег детета.

За шта се користе резултати NAPLAN
тестова?
•

•
•

Врсте питања и алате за онлајн NAPLAN тестове ћете наћи
на nap.edu.au/online-assessment/public-demonstration-site

•

Распоред NAPLAN тестова

•

Онлајн NAPLAN тестови се одржавају током периода од
девет дана. Тај период је одређен због тога што неке
школе можда немају довољно компјутера.
Почетак спровођења онлајн NAPLAN тестова је уторак,
10. мај, а крај периода тестирања је петак, 20. мај 2022.
Распоред тестова у временском периоду за тестирање
мора да се направи што пре. По могућности већина
тестова треба да се планира за прву недељу.
Услови распореда онлајн NAPLAN тестова се налазе у
доњој табели.

Тест

Читање и
разумевање
текста

Где могу да добијем више
информација?
За више информација о NAPLAN тестовима:
•
•

контактирајте школу вашег детета
контактирајте локално тело надлежно за спровођење
тестирања nap.edu.au/TAA
•
погледајте nap.edu.au
Да бисте сазнали како ACARA поступа са личним
подацима прикупљеним за NAPLAN тестове, погледајте
nap.edu.au/naplan/privacy

Услови распореда
•

Писмени
задатак

Ученици и родитељи/старатељи извештаје о успеху
индивидуалног ученика на NAPLAN тестовима
могу да употребе да са наставницима разговарају о
напретку ученика.
Наставници користе резултате за идентификовање
ученика којима треба да поставе веће изазове или
којима треба да пруже додатну помоћ.
Школе користе резултате за идентификовање
области у којима су успешне, као и области у којима
треба да унапреде наставне програме и поставе нове
циљеве у области писмености и математике.
Школски системи користе резултате за преиспитивање
програма и помоћи коју пружају школама.
Чланови друштвене заједнице могу да погледају
резултате школа током дужег временског периода на
myschool.edu.au

Трајање

Опис тестова

Ученици 3. разреда израђују писмени задатак на папиру (само
1. дана)
Ученици 5. разреда морају да почну писмени задатак 1. дана
(школама мора да буде приоритет завршавање писменог
задатка само у прва два дана)
Ученици 7. и 9. разреда морају да почну писмени задатак 2.
дана (школама мора да буде приоритет завршавање писменог
задатка само у 2. и 3. дану)

3. разред: 40 минута
5. разред: 42 минута
7. разред: 42 минута
9. разред: 42 минута

Ученицима се даје ‘стимулација за
писање’ (понекад се то зове ‘подстицај’
- идеја или тема) и од њих се тражи да
напишу одговор у одређеном жанру (у
приповедачком или убедљивом стилу)

•

Да би школе могле да заврше онлајн NAPLAN тестове у року од
девет дана, ученици 7. и 9. разреда могу да почну са читањем
текстова 1. дана; међутим, писмени задатак морају да почну 2.
дана
Мора да се заврши пре него што се приступи тесту из правописа

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

Ученици ће прочитати неколико
различитих информативних,
маштовитих и убедљивих текстова, а
затим одговарати на питања у вези са
тим текстовима

•

Ради се након теста читања текста

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

Оцењује правопис, граматику и
интерпункцију

•

Ради се након теста из правописа

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

Оцењује се знање о бројевима; знање
из алгебре, мерења, геометрије,
статистике и вероватноће

•
•

•

Правопис

Математика
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