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Spostovani

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) poteka ze vrsto let v 6. in 9. razredu. Namen NPZ je, da
vsi skupaj - ucenci s starsi, uciterji, ravnatelji in drugimi strokovni delavci sale, pa tudj na ravni
celotnega sistema vzgoje in izobratevanja preverimo, kako uspesni smo prj doseganju ciljev in
standardov znanja, dolotenih z ucnimi naerti, in na tej podlagi ustrezno natrtujemo nadaljnje
vzgojno-izobrazevalno dela. Dosezek posameznega ucenca prj NPZ njemu, njegovim staffiem
in tudi uciteljem omogota dodatno informacijo, na podlagi katere lahka balje spremlja in
na~rtuje svaje ~alsko delo.
Kat veste, si ministrstvo prizadeva za uvedbo NPZ tudi v 3. razredu asnovne sale. Namen
njegove uvedbe je, da ab zaklju~ku vsakega vzgajno-izabrazevalna
obdabja spremljamo
dosezke kat pomembno izhodi~ce za nadaljnje nacrtovanje aklivnosti taka za ucence in star~e
ter u~iteUe kat tudi za izobrazevalni sistem. Tako bi tudi lazje spremljali napredek ucencev.
Obravnavo dosezkav NPZ vidimo v tesni povezavi z na~inom ugotavljanja in zagotavljanja
kakovosti tudi na drugih podro~jih deJovanja sale in verjamemo, da se bo trud, vlozen v
opolnomo~enje
posameznikov
in ~ol, da spoznajo in u~inkovito uporabijo informacije,
pridobljene z NPZ, obrestoval tudi na drugih podrocjih delovanja ~ole.
Aprila 2018 zelimo na ~olah 5 slovenskim ucnim jezikom, ki so zainteresirane, izvedli poskusno
preverjanje znanja za tretjesoJce iz sloven~cine in matematike. S poskusnim preverjanjem
znanja v 3. razredu zelimo pridobiti informacije a:
primernosti dalzine in tezavnosti preizkusov znanja,
primernosti razlicnih tipav nalog,
razumJjivosti razlicnih navodil za re~evanje nalag ter
zapisu navodil za vrednotenje in njihovi razumljivosti.

Pridobljene informacije poskusnega preverjanja znanja se bodo lahko uporabile
sistema NPZ v 3. razredu v prihodnje.

pri pripravi

Vse osnovne ~ole, ki bi felele sodelovati pri poskusnem preverjanju znanja v 3. razredu, svojo
odlo~itev 0 sodelovanju in podatke 0 ~tevilu sodelujo~ih u~encev, sporoMe od 27, 11.2017 do
najkasneje 15. 12, 2017. To storite tako, da na spletni strani eRic (https:/leRic.ric.si)/Spletne
aplikacije v menijski vrstici Prijava na poskusno preverjanje znanja v 3. razredu izpolnite
obrazec 0 sodelovanju, Na isti spletni strani je pod Ostala gradiva v menijski vrstici Poskusno
preverjanje znanja v 3. razredu objavljen tudi Rokovnik izvedbe poskusnega preve~anja znanja
v 3. razredu v ~orskem letu 2017/18. 0 vseh nadaljnjih informacijah in potrebnih postopkih boste
sodelujoce ~ole sproti obve~Cene,
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