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Zakaj pilotno e-testiranje?
• Pri izobraževanju na daljavo je bilo pri učnem procesu najbrž najbolj okrnjeno
preverjanje in ocenjevanje
• Na poti k digitalizacijskemu opolnomočenju slovenskega šolstva je Ric dobil
tudi nalogo, da se v času, ko so IKT veščine med učenci in učitelji še sveže,
izvede pilotno e-testiranje učencev 6. in 9. razreda OŠ
• V prilagojenem izobraževalnem programu z NIS e-testov ne bodo reševali
• Ugotavljali bomo kakšne so možnosti za reševanje z računalnikom ali tablico
za celo populacijo sočasno v šolah…, pa tudi samostojno od doma
• Podatki bodo lahko prispevali k razvoju sistemskih orodij za preverjanje in
ocenjevanje znanja, v luči posodobitev izobraževalnih programov tudi z
uporabo sodobnih tehnologij, še posebej, ko bi izobraževanje potekalo na
daljavo; in tudi za razvojne možnosti e-NPZ kdaj v prihodnje
• S pilotnim e-testiranjem se ne bo preverjalo izkazano znanja učencev in ne
bo analiz dosežkov učencev (to ni namen pilotnega e-testiranja)

• Namen je, da se učenci seznanijo z računalniškim programom za e-testiranje
• Po vstopu v program bodo reševali različne tipe nalog in preizkusili različne
tehnike reševanja, uporabljali orodja in pripomočke za reševanje nalog (npr.
ravnilo, MAT znake …), prehajali med nalogami in na koncu test oddali …
• Preizkusili bomo, kako program deluje, ko ga hkrati uporablja več tisoč
učencev, z različnimi brskalniki, kako zmogljiv je sistem v tehničnem smislu in
katere so morebitne težave, ki se lahko pojavijo (povezave, dostopi …)
• Po pilotni izvedbi pričakujemo odgovore glede vzdržljivosti sistema v
tehničnem smislu in glede prijaznosti programa do uporabnikov
• Sočasno naj bi e-test reševalo do 5.000 učencev; taka testna obremenitev
sistema bo dovolj za možne obremenitve cele generacije kdaj v prihodnje
• Ric je OŠ razdelil v dve približno enaki skupini po številu učencev
(Vzhod/Zahod), vsaki šoli za 6. in 9. razrede je določil dan; če šola ne bo
mogla izvesti pilotnega e-testiranja na predlagani datum ima rezervni datum
• Šole imajo na določen dan več terminov, da lahko tudi z večjim številom
učencev izvedejo testiranje v enem dnevu za obdobje (6. in 9.)

Sestava pilotnih e-testov
• Pilotna e-testa bosta dva: za 6. razred in za 9. razred
• V 6. in 9. razredu bo e-test sestavljen iz treh oz. štirih delov, in sicer:

1/3 testa bodo naloge iz učnega jezika (SLJ oz. ITJ oz. MAJ),
1/3 testa bodo naloge iz MAT,
1/3 testa bodo naloge iz tujega jezika (angleščina oz. nemščina),
 na koncu bo nekaj vprašanj o osebni izkušnji pri e-testu (analiza bo
anonimizirana)
• Predviden čas za reševanje bo 60 minut (45 + 15)

• Za učence italijanskih šol oz. dvojezičnih šol bodo testi pri učnem jeziku
prilagojeni, v ostalem delu pa prevedeni
• Testi bodo imeli nekaj možnosti prilagoditev za učence s posebnimi
potrebami; npr. možna bo povečava velikosti prikaza, sodelovanje pomočnika

Rokovnik izvedbe na šolah: od 22. – 26. 3. 2021
• Včeraj oz. danes so šole prejele uporabniška imena in gesla za učence
• Učitelji se pred prvo izvedbo pilotnega e-testiranja lahko seznanijo z
demonstracijskim videom, navodili in s programom za e-testiranje
• Na šolah bo pilotno e-testiranje za vsakega učenca pomenilo spremembo v
urniku enega dneva pri največ dveh šolskih urah pouka
• Učitelj bo najprej učence s pripravljenim videom seznanil z uporabo programa
(vstop v program, pomikanje naprej in nazaj, z orodji, z oddajo e-testa) …
• … učenci bodo naloge samostojno reševali in odgovarjali na vprašanja; sledil
pa bo čas, da se bodo prostori prezračili in razkužili, kot je v navodilih NIJZ
• Vsak učenec bo isti dan popoldne lahko test preizkušal še sam doma na
domačem računalniku prek domačega omrežja; dodana bo naloga slušnega
razumevanja iz tujega jezika; vprašalnik pa se ne bo ponovil
• Ric že izvaja podporo šolam pri pripravi in jo bo nudil tudi med izvedbo
pilotnega e-testiranja vsak dan med 7.00 in 17.00 uro
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