TERMINOLOŠKI SLOVARČEK – NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA V OSNOVNI
ŠOLI
ANALIZA DOSEŽKOV NPZ
Statistično in grafično gradivo ter opisi dosežkov učencev na NPZ, ki jih Državni izpitni center
pripravi v sodelovanju s predmetnimi komisijami in jih posreduje šolam.
DK NPZ
Kratica za Državno komisijo za vodenje nacionalnega preverjanja znanja.
GRADIVO ZA NPZ
Celotno gradivo, ki ga potrebujemo za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja pri
posameznem predmetu. Vsebuje preizkus znanja s prilogami, obrazec za točkovanje in
navodila za vrednotenje.
INFORMACIJE O PREIZKUSU
Informacije o podlagah za preizkus znanja, shemi preizkusa, tipih nalog in vrednotenju,
sestavi preizkusa glede na taksonomske stopnje, opisu preizkusa in o dovoljenih
pripomočkih pri pisanju.
INFORMACIJE ZA UČENCE IN STARŠE
Knjižica z osnovnimi informacijami o namenu in pomenu nacionalnega preverjanja znanja,
pravnih podlagah za njegovo izvedbo in koledarjem nacionalnega preverjanja znanja v
tekočem šolskem letu, ki jo potrdi DK NPZ.
IZPISI DOSEŽKOV UČENCEV NA NPZ
Podatki o dosežkih posameznih učencev na šoli pri vseh predmetih, iz katerih so učenci
opravljali NPZ.
OBRAZEC ZA TOČKOVANJE
Obrazec, ki ga učitelji uporabljajo pri vrednotenju odgovorov. Vanj vpišejo število točk (ali
črke odgovorov učencev), ki jih je učenec dosegel pri reševanju posamezne naloge, in
skupno število točk ter označijo krogce/bela polja z ustreznim številom točk.
OPISI DOSEŽKOV UČENCEV NA NPZ
Strokovnoanalitični prispevek o dosežkih učencev pri posameznih nalogah, ki ga šole
uporabijo za analizo dosežkov učencev pri predmetih NPZ na šoli.
PK NPZ
Kratica za Predmetno komisijo za pripravo in izbor nalog za nacionalno preverjanje znanja.
PREIZKUS ZNANJA
Pola z nalogami za NPZ.
POSTAVKA (VPRAŠANJE)
Naloga ali del naloge v preizkusu znanja s pripadajočim poljem/krogcem v obrazcu za
točkovanje.
PRILOGA
Del preizkusa, ki je lahko barven ali črno-bel, kar je posebej navedeno na naslovnici
preizkusa. Črno-bela priloga je perforirana in jo učenec pred reševanjem nalog iztrga iz
preizkusa.

MODERACIJA
Moderacija je dopolnjevanje navodil za vrednotenje preizkusov znanja po pregledu vzorca
rešenih preizkusov znanja.
Moderacijo opravi PK v sodelovanju s pomočniki glavnega ocenjevalca po izvedbi
nacionalnega preverjanja znanja. Na moderaciji se preizkusi ne točkujejo, ampak le
pregledajo. Komisija upošteva vse strokovno sprejemljive rešitve, ki so se pojavile v
pregledanih preizkusih, in razširi navodila z dodatnimi pojasnili.
MODERIRANA NAVODILA ZA VREDNOTENJE
Na moderaciji dopolnjena navodila za vrednotenje.
MREŽNI DIAGRAM (SPECIFIKACIJSKA TABELA)
Tabela s podatki o snovni pokritosti, tipih nalog, standardih znanja, taksonomskih stopnjah
nalog v preizkusu znanja …
NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA (NPZ)
Termin, s katerim označujemo nacionalno preverjanje znanja v osnovni šoli ob koncu
drugega in tretjega obdobja.
SMERNICE ZA ANALIZO DOSEŽKOV NPZ NA ŠOLI
Smernice ravnateljem in učiteljem za analizo in interpretacijo statističnih, grafičnih in drugih
strokovnih gradiv na ravni šole, predmeta in posameznega učenca.
TAKSONOMSKE STOPNJE
Stopnje, po katerih razdelimo naloge glede na vrsto znanja, ki jih zahtevajo (npr. po Bloomu:
poznavanje, razumevanje, uporaba, analiza, sinteza, vrednotenje).
VREDNOTENJE
Postopek vrednotenja in točkovanja odgovorov učencev na podlagi moderiranih navodil za
vrednotenje.

