Државни испити и екстерно
оцењивање исхода учења у Естонији

Aivar Ots  aivar.ots@hm.ee

Образовне промене
- Погађају врло сложен систем
- Тешко је предвидети све последице

- Борба између избора засниваних на веровању и доказима
- Врло зависи од заједничког разумевања намере
- Делује ако је интервенција усклађена са
другим аспектима система

- Морају се узети у обзир потребе и ризици по
заинтересоване стране

Образовни систем
Опште образовање 2019/2020
Број ученика:
158 734
Број ученика у 9. разреду: 13 337
Број ученика у 12. разреду: 8712
Основне школе:
500 (306 засебних школа, 63 са мање од 9 разреда,
131 установа са вишим нивоом средњег образовања)
Више средње школе:
170
Основно образовање је обавезно, а похађање основног и средњег образовања је
бесплатно
Власници школа су:
Држава (државне више средње школе, школе за ученике са посебним
образовним потребама)
Општине (већина основних школа и виших средњих школа, као и школе за
ученике са посебним образовним потребама)
Приватне школе (углавном основне школе, другачији педагошки приступ)
Национални програми за основне школе и више средње школе
https://www.hm.ee/en/national-curricula-2014
Постоје и школе засноване на другим педагошким системима/програмима, нпр.
Школе које спроводе ИБ програме
Валдорф школе
Више детаља о државним испитима за више средње школе
https://www.hm.ee/en/activities/external-evaluation/state-examinations

Легислатива: структура прописа

https://www.hm.ee/en/activities/legislation
•

Право на образовање, обавезно образовање, обавеза
државе/општине да успостави мрежу школа, обавеза
државе да надгледа пружање образовања

•

Структура система, дефиниција образовних
стандарда, принципи управљања и финансирања,
подела одговорности

•

Управљање квалитетом на нивоу школе,
оцењивање, екстерно оцењивање исхода учења

•

Услови и структура процеса учења, опис циљева и
исходи учења

•

Технички услови/термини које треба да испуни
испитни орган

•

Списак и распоред испита/других тестова. Ради се у
сарадњи са заинтересованим странама сваке
године

Устав
Закон о образовању

Парламент
Закон о основним и вишим средњим школама

Владине
уредбе

Уредбе
министра
просвете и
истраживања

Национални програм за основне школе
Национални програм за више средње школе
Услови и процедура за припрему и спровођење
тестова оспособљености и испита у основној
школи и вишим средњим школама
Формати и време одржавања државних испита,
предмети, формати и време одржавања испита у
основној школи и тестова оспособљености за
2019/2020.

Легислатива: дипломирање, синхронизација уложеног рада и
управљања квалитетом
A

Дефиниција образовања заснована на исходима

• Образовање се дефинише као систем знања, вештина, искустава, вредности и норми понашања.
• Национални стандарди образовања се морају поставити за сваки ниво образовања.

B

• Циљеви наставе и исходи учења описују се у Националном програму за разреде 3, 6, 9 и 12
Услови за дипломирање
• Стицање образовних исхода контролише друштво
• Полагање завршног испита на крају основног образовања и државног испита на крају вишег средњег образовања је
неопходно за дипломирање

C

• Испити морају да мере исходе учења на основу Националног курикулума

Управљање образовањем и осигурање квалитета: интерно и екстерно вредновање школа
• Управљање образовним системом је децентрализовано
• Држава и локалне власти одржавају довољан број школа како би сви имали прилику да похађају школу.
• Директор школе је одговоран за организацију и ефикасност наставе

• Свака школа развија свој школски програм на основу Националног програма; спроводи процес интерног
вредновања и прави план развоја

D

• Држава спроводи праћење како би осигурала поштовање националних стандарда и доступност квалитетног
образовања у целој Естонији. Екстерно вредновање исхода учења одвија се преко националних тестова и испита.
Организација испита

• Целокупна одговорност за припрему и спровођење испита делегира се засебној овлашћеној установи.

Функционалност
•

Усклађује образовање у школама на државном нивоу и подржава спровођење Националних програма

•

Оснажује општу транспарентност образовног система

•

Подржава управљање квалитетом на различитим нивоима/јединицама система тако што даје упоредиве доказе

•

Мотивише школе и наставнике да тамо где је то потребно унапреде наставу

•

Поједностављује упис на универзитет

Главни корисници и начини да се искористе
резултати испита
•

Ученици/родитељи: одлуке о каријери, одабир школе*, упис у образовне институције следећег нивоа

•

Наставници: Процена њихове наставе, унапређивања планова часова/метода

•

Управљање школом: допринос управљању квалитетом процеса учења, тј. решавање слабости, планирање
интервенција

•

Власници/општине: праћење исхода школских мрежа, одлуке о дистрибуцији ресурса, пружање подршке, мере
интервенције

•

Образовне институције следећег нивоа: селекција студената**

•

Држава: (1) Праћење: праћење мреже школа и циљних група, уочавање ризичних школа, (2) Унапређивање:
повратне информације о спровођењу програма, стицање доприноса за развој.

*Резултати свршених основаца утичу на преференције кандидата
** Резултате државних испита користи већина универзитета, средње школе су битне због просека оцена или организују сопствене
пријемне

Модел екстерног оцењивања исхода учења (2014)
•

Четири тренутка за оцењивање, а персонализовани резултати
се чувају у националној бази података, па се може пратити
напредак ученика

•

Једноставно, наглашава математику и естонски, мање
ефикасно покривање других области:

•
•

Недостатак релевантних процена
Ограничени представници популације ученика/школа

•

Званичан показатељ успеха у школи су само резултати
обавезних испита

•

Школе показују све већи интерес за могућности добровољног
оцењивања исхода основне школе I и II (национални тестови,
тестови општих компетенција)

•

Тражимо балансиранији начин да пратимо исходе на крају
основног и вишег средњег образовања

•

Од 2015. школе могу да учествују у националном
истраживању о благостању и средини за учење за 4, 8. и 11.
разред

Организација и одговорности
Национална испитна
институција: Агенција за
процењивање у Фондацији
Инове

Министарство просвете и
истраживања

•

Припрема законодавства

•

•

Укључивање и сарадња са
заинтересованим странама

Израда тестова и услуге
оцењивања

•

Обавештавање јавности и школа

Осигуравање релевантне
организације оцењивања и
финансирања

•

Састављање материјала за
тестове и пратећих
водича/материјала

Иницирање и покретање
иновација

•

Регистрација кандидата

•

•

•
•

Закључивање уговора са
Националном испитном
институцијом

Школе и наставници

•

Обавештавање ученика,
подршка приликом
регистрације

•

Пружање просторија и
опреме у школама за испите

•

Обезбеђују дежурне и
испитиваче

Спровођење процењивања (тј.
тестови, испити)

•

Обезбеђују оцењиваче (испит
у основној школи)

•

Бодовање, анализа и
извештавање

•

Делују као место оцењивања
и одржавају испите у школи

•

Управљање квалитетом циклуса
тестирања

Организација и одговорности
https://www.innove.ee/en/

Агенција за оцењивање, Фондација Инове
Центар за
истраживање и развој
•

Развија нове услуге оцењивања и
прототипове тестова

•

Спроводи/помаже у различитим
образовним истраживачким
пројектима (укључујући и
међународне – PISA, IELS, TALIS…)

•

Блиско сарађује са тимовима експерата
на универзитетима

•

Особље чине пројектни менаџери,
специјалисти за оцењивање,
укључујући специјалисте за еоцењивање и софтвер за оцењивање

•

Подржава друге јединице аналитичким
капацитетом

Центар за спровођење
испита

Центар за тестове
Припрема тестове и материјале за
редовно оцењивање (тј. испити,
национални тестови) – саставља нове
задатке/тестове и релевантне
материјале сваке године

•

Припрема тестова, додатних
материјала

•

Објављивање и спровођење етестова

•

Обавештава јавност и школе,
одржава контакт са експертима и
заинтересованим странама

•

•

Припрема и објављује анализе
резултата тестова

Организација тестова по
циклусима спровођења у
сарадњи са Центром за тестове,
школама, комисијама за
оцењивање државних испита.

•

Особље се састоји од специјалиста за
конкретне области тестирања, који су
одговорни за припрему конкретних
тестова и воде тимове експерата у ову
сврху сваке године

•

Државни испити

https://www.hm.ee/en/activities/external-evaluation/state-examinations

Три обавезна испита за ученике у вишим средњим школама:
Математика: ученици могу да полажу сужену или проширену
верзију овог испита
Естонски: ученици могу да полажу испит из естонског као
матерњег или нематерњег језика
Страни језик: ученици могу да полажу испит на енглеском,
немачком, француском или руском језику.
Сви државни испити се одвијају у школи. У врло малом броју случајева
или у случају малог броја учесника, испит се може одржати у оближњој
школи.
Полагање испита је бесплатно

Сви испити су у целости или делимично (тестови из језика) у формату
папира и оловке. Испити из страних језика мере све ЦЕФР вештине и
имају усмени део.
Трајање испита варира од 3 до 6 сати. Испити се одржавају различитим
данима
Фондација Инове издаје сертификате за испите. Испитни резултати из
математике и естонског се бодују на скали од 100 поена. За стране
језике и испит из естонског као нематерњег, издаје се и сертификат
нивоа познавања језика (ЦЕФР Б1 или Б2).

Испит на страном језику може
се заменити положеним
међународним језичким
испитом (најмање ЦЕФР Б2).
Од 2019. доступан је Кембриџ
испит за ниво Ц1 за ученике
бесплатно два пута годишње.

Ученици у средњим стручним
програмима могу да
добровољно полажу државне
испите (нпр. за упис на
универзитет).
Естонска установа за
квалификације (Кутсекода)
има одговорност за
професионални систем
процене квалификација који
није везан за државне испите

Учесници
Државни испити су обавезан предуслов за дипломирање за све редовне
и ванредне (одрасле) ученике који похађају наставу на основу
националног курикулума.

Сви ученици морају да се пријаве за испит до 28. јануара током своје
завршне године.
Датуми испита се одређују годину дана унапред. Уколико ученик не
може да полаже испит тог дана (болест, незгода или нека друга
непредвиђена ситуација), може полагати додатни испит у истом
испитном року.
Ако ученик не може да полаже испит ни на додатном испиту, мора да
испит полаже поново следећег пролећа.

Сви дипломци могу да полажу испит поново у наредним годинама
уколико желе/им је то потребно.
Ученици морају бити присутни на испиту, јер испити немају
критеријуме о пролазу. 20% од максималног резултата се сматра
довољним резултатом.

Посебни услови
Језичке и културне мањине:
Ученици могу да полажу испит из математике на естонском или руском
језику и да бирају да ли ће полагати естонски као матерњи или нематерњи
језик.

Посебни услови за ученике са посебним образовним потребама, са
оштећеним видом или слухом
o Прилагођавање испитних образаца: Већи формат папира/фонт,
презентација испитног папира на Брајевој азбуци. Полагање испита без
усменог дела или дела са слушањем за ученике са оштећеним
видом/слухом
o Полагање испита: Ученик може имати додатно време (15 мин/1 сат),
додатне паузе, полагати испит у засебној просторији, имати на
располагању помоћника који ће му читати упутства или записати
одговоре, користити помоћ тумача знаковног језика.
o Бодовање. Другачије бодовање за ученике са тешкоћама у
читању/писању

o Припрема појединачног формата испита за ученике који уче по
персонализованом програму са умањеним исходима.

Тајност испита и спречавање преваре
Процес припреме испита је поверљив, приступ новим задацима и форми теста је
ограничен на специјалисте из Агенције за вредновање.
Формати тестова се шаљу школама непосредно пре испита преко безбедне
курирске службе. Сви кораци током спровођења и дистрибуције, као и отварање
пакета тестова на дан испита се пажљиво прати и бележи.
Сви ученици се идентификују по својим личним документима (лична карта, пасош,
возачка дозвола).

Утврђују се детаљна правила за ученике и испитиваче током испита, за испитне
просторије и опрему, укључујући предмете који су дозвољени ученицима.
Испите у суштини одржавају запослени у школи. Осим тога, на испиту је присутан
и екстерни посматрач.
Резултати се бодују анонимно од стране ангажованих оцењивача. Наставници не
оцењују резултате својих ученика.
Одговори ученика се потом додатно анализирају како би се утврдила евентуална
превара на основу сличности одговора и грешака. Користе се и статистичке мере
да се истакну мање вероватни шаблони.
Користе се додатне мере да се анализира строгоћа и прецизност оцењивача

Након испита, задаци и
приручник за бодовање
постају јавни и користе их
наставници да припреме
ученике за полагање следећих
испита.

Извештавање
 Ученици: Фондација издаје сертификат о испиту, а резултати и електронски формат сертификата
су доступни и на личном налогу ученика на Испитном информационом систему – ЕИС.
Ученици добијају сертификат пре дипломирања.
 Школе/наставници: Извештај о резултатима на нивоу школе прослеђује се школама за сваки
национални тест, укључујући државне испите. Подаци о школских резултатима доступни су и за
власнике школа.
 Спровођење образовног система: Лични резултати ученика се чувају у ЕИС-у, а резултати на
нивоу школе се преносе и чувају у Образовном информационом систему, ЕХИС-у и објављују се
у Просветном оку (www.haridussilm.ee).
Годишњи извештај о испиту и анализи резултата припрема Фондација и објављује на свом
сајту

Извештавање – јавни подаци о школама и образовном систему:
Школска карта у Просветном оку https://www.haridussilm.ee/
Власник, курикулум,
број ученика

Стопа
квалификованих
наставника
Стопа правовременог
дипломирања и наставка
образовања

Контакти

Задовољство у
школи

Нови резултати ученика у
основној школи
Ниво додате
вредности

Резултати државног
испита

Упис на факултет: изборни државни испити 1996-2013
Увођење државних испита 1996. године је имало два главна циља:

-

Подршка спровођењу новог курикулума заједно са обнављањем приступа управљањем школама

-

Олакшавање уписа на факултете

Факултети су поздравили нову могућност јер је испитни систем био заснован на великом броју
изборних испита и на неколико начина давао исте информације за упис као и њихови пријемни испити.

Често су испитни резултати коришћени као компонента укупних критеријума за одабир. Различити
факултети одређивали су различите испите који су им били потребни за пријем.
Прво су се резултати искористили да се успостави ранг листа кандидата како би се одабрао
одговарајући број најбољих ученика. Потом су утврђени прагови резултата испита за пријем кандидата
(због демографске ситуације, број кандидата се смањује).
Међутим, препознато је неколико недостатака:
-

-

Неки испити су били популарнији од других
Ученици су морали да полажу више испита него што је потребно како би се пријавили за различите
области
Испити из различитих предмета су имали различите тежине, па је бодовање било компликовано за
факултете
Било је и проблема са упоредивошћу резултата из различитих година
Подаци са изборних испита нису били репрезентативни за популацију ученика ни школе и нису
подржали праћење умрежавања школа и управљање квалитетом у школама.

Упис на факултете: обавезни државни испити (од 2014)
Да би се поједноставио испитни систем и осигурао квалитет мањег броја испита, систем изборних испита
је укинут 2013.
Додатни циљ је био да се стекну систематичне повратне информације о исходима учења за читаву
мрежу школа.

Математика, настава из естонског и првог страног језика покривају око половине трајања наставе
обавезних предмета. Међутим, ова одлука је зауставила сво централизовано оцењивање у другим
наставним областима.
У контексту уписа на факултет, претпостављено је да резултати из математике и естонског језика дају
довољно информација о академској спремности ученика.
Данас, већина универзитета користи резултате државног испита за упис и већина места на
факултетима се попуњава на основу ових испитних резултата.
Међутим, испитни резултати се често користе заједно са додатним пријемним испитима или интервјуима.
Конкуренција је натерала факултете да развију сопствене пријемне испите (тестови из додатних
предмета, тестови академске способности) који се могу полагати пре краја средње школе и они су све
популарнији код ученика.

Више средње школе: одговорност и заинтересоване стране
Резултати државних испита из математике и естонског и ниво додатне вредности код
релевантних предмета јесу званични показатељи ефективности и ефикасности наставе за
школе. Тако се наглашава приступ управљању учинком у школама и школским мрежама.
Иако су резултати ученика поверљиви, резултати на нивоу школе (просечне оцене) су јавни.
Резултати од прошлог пролећа се објављују следећег новембра. Овај „догађај“ изазива велику
пажњу и новине објављују табеле школа. Има много коментара о успешним и неуспешним

школама.
-

Школе/наставници пажљиво прате резултате и покушавају да унапреде наставу

-

Резултате прате кандидати/родитељи када бирају средњу школу

-

Власници прате резултате како би доносили различите одлуке везане за своје школе

-

Држава разматра резултате приликом екстерног вредновања школа, а пажња се посвећује и
додатној вредности.

-

Резултати се не користе (званично) за оцену рада наставника.

Више средње школе, одговорност и заинтересоване стране
Добици

Претње

•

•

Већа транспарентност стања у школама,
поузданост образовног система

•

Подршка управљању квалитетом на нивоу

сужава наставу

•

школе, општине и државе

•
•
•

У школи, нагласак на предмете на испитима, што

Утицај на углед школе: губитак/добитак
кандидата, утицај на одлуке власника, итд.

Мотивисање постигнућа, ангажмана наставника

•

Додатни стрес за наставнике

и ученика

•

Ученици се притискају да уче превише

Наставници верују да испит оснажује престиж

•

Неодговарајућа употреба/утицај испитних

њиховог предмета

резултата често може да подстакне

Власници и родитељи нарочито, али и

противљење образовном систему међу

директори и наставници цене отворене

руководством школе, наставницима,

повратне информације о резултатима наставе

родитељима и ученицима

Припрема новог теста – први кораци
Иницијатива:
• Министарство иницира обнављање националних тестова за спровођење Националне образовне стратегије и
релевантних националних програма. Прописују се намера, врста интервенције, период и могућности
финансирања. Клијент (нпр. одељење за упис на факултету, комисија за процену квалификација) контактира
Фондацију
Појашњење потреба и функционалности:
• Функционери и политичари нису експерти за оцењивање, а стандардизовано тестирање се разликује од
оцењивања у школама --> клијенти често имају нереална очекивања, поједностављен поглед на ствари
• Додатна процена анализа потреба клијента и изградња заједничког разумевања жељених функција је кључни корак
за долазећу израду и спровођење теста
• У случају националних тестова често су потребне консултације са партнерима експертима због најбољег приступа

Организовање термина и активности са клијентом:
Дефинисање почетног задатка, припрема реалног акционог плана и буџета, одговорности … постизање договора
Интегрисање процеса у радни ток Агенције:
• Додељивање одговорности (јединица, пројектни менаџер, умрежавање у агенцији), конкретизација постојећих
планова/послова
• Осигурати сарадњу с клијентом: контакт особа, извештавање, број састанака, преглед постигнутих резултата …
• Ангажман чланова пројектног тима и спровођење пројекта израде тестова – почиње прави посао …

Припрема новог теста – нека практична питања
Велика сличност са истраживачким пројектима
-

Фокус је на стварању новог решења
Може захтевати свеобухватно прикупљање знања и теоријски рад
Доказ да је очекивани исход постигнут зависи од емпиријских доказа
Ограничена способност да се предвиди тачан ток трајања рада

Правила за прикупљање тима
-

Укључити само неопходан број експерата
Покрити све релевантне компетенције: садржај, експерти за курикулум и наставу,
релевантна психометрија. Врло важно је да се укључи претходно искуство
приликом израде оригиналног теста
Запослени из центра за тестове би требало да буде део тима (комуникација)

Обезбеђивање простора и времена
-

Слаби резултати на тесту често су резултат ограниченог развоја и експериментисања
За тестове који проверавају наставни процес, нормирање/калибрација циљних група
је везана за конкретне прозоре у времену и стварање новог теста често траје
годинама

Веза са постојећим системом оцењивања и чување знања
-

Постављање технолошких и процедуралних предуслова
Осигуравање да запослени у центру за тестирање учествују у пројекту
Примена стандардних процедура, опреме/ИКТ решења током пројекта
Обезбеђивање припреме детаљне документације и смерница
Обучити особље које ће користити нове тестове у пракси
Одржати добре контакте са експертима/развојним тимовима

Припрема новог теста – учешће заинтересованих страна
Рано укључивање, мапирање очекивања/страхова, изградња поверења у процес
 У Естонији неколико заинтересованих страна (наставници, руководство школа, родитељи и ученици)
пажљиво прате сваку промену у испитном систему
 Многе групе су развиле снажне ставове о формату и коришћењу испита које је тешко променити
 Недостатак прихваћености ограничава могућности да се примени промена (постаје политичко
питање) а смањује/мења и утицај спровођења

Углавном постоје две области на које се мора одговорити:
 Форма и одлике новог теста и процедуре тестирања
Испити и презентација резултата треба да буду препознатљиви у контексту наставне праксе и
да имају значење за различите кориснике. Изглед и сложен аналитички оквир савремених тестова буди
одређене сумње код наставника …

 Како ће се резултати користити
У Естонији су резултати државне матуре везани за одговорност школе, надзор
државе и пријем на факултете. Тако мењање испита има директан утицај на многе групе које
треба да измере своје предности и ризике

Редовни тестови/испити
Прототип испита, њихове спецификације и принципи процедура и
бодовања се развијају као нови тест тако што се иницира посебан
пројекат
И даље користимо процедуре и формате из средине 90-их. Они су успостављени у сарадњи
са страним универзитетима тако што смо узели у обзир
- непосредне потребе: пријаве у кратком року, усмереност на годишње поређење
школа и упис на факултет
- ресурсе: ограничен број запослених и финансије, велико ослањање на рад школе
- доступне компетенције: компетенција за тестирање је била прилично ограничена

Ови испити/тестови са новим задацима развијају се и примењују
сваке године.
Аутентично оцењивање: данас се испит састоји само од задатака са
конструисаним одговорима.

Годишње обнављање испитних образаца често садржи мања
унапређења која прате промене у настави или треба да оснаже
неке одлике самог испита.

Државни испити: годишњи циклус припреме и спровођења испита
Пролеће

Успостављање
комисије за припрему
испита
План за припрему и
спровођење

Ангажман експерата
Ревизија и ажурирање
документације
Стварање распореда испита
Обавештавање партнера

Јесен

Припрема задатака

Израда форме испита
и упутстава за
примену

Зима
Спровођење испита

Пролеће
Чување и
објављивање
резултата

Аутори задатака
Писање задатака, рецензија и
исправке
Израда прототипа обрасца и
тестирање
Анализа резултата, исправљање
задатака, правила бодовања
Превођење, лекторисање и
припрема за штампу
Израда формата за ученике са
посебним потребама
Ажурирање документације и
упутстава
Пријава ученика (јануар)
Штампање испитних материјала,
испорука школама
Испит (мај/јун)
Прикупљање материјала,
бодовање и оцењивање
Проверавање и чување резултата,
издавање сертификата

Лето

Директива министарства
за успостављање жалбене
комисије
Уредба министарства о
датуму испита (мај)
Директива
министарства да се
именују комисије
(октобар)

Директива министарства
да се именују комисије за
оцењивање (Април)

Јесен

Време за
прегледање
сопственог испита и
жалбу

Анализа испитних
резултата

Поступање по
жалби, ново
оцењивање

Анализе,
припрема
школских и
националних
извештаја,
пренос
података
(новембар)

Ризици и ограничења тренутног система
+

-

Брзо и јефтино састављање испита,
ефикасно спровођење

Прекратак циклус – ограничено време и
ресурси за израду задатака/формата. Већа
вероватноћа да се саставе слабији испити

Добро постављен и оптимизован ток рада

Процеси се ослањају на ограничен број
постојећих експерата. Мале могућности за
ангажман замена

Довољна/поуздана разлика између ученика
и група које похађају наставу.

Својства теста не испуњавају постојећа
очекивања – као алатима за праћење
недостаје им лонгитудиналне упоредивости
(нема контроле тежине тестова и модела
мерења).

Добро прихваћено од стране универзитета.
Подржава општи систем за екстерно
вредновање на више начина.

Недовољна представљеност садржаја
курикулума

Информациони системи
Национално оцењивање подржано је е-услугама заснованим на
интероперабилности неколико националних информационих система који су
повезани преко X-Road услуге за размену/испоруку података
Програм Дигитално скретање тежи да успостави е-државне испите у будућности
ЕИС – ИС за националне испите
•
•
•
•
•
•
•

Пријава за испит, потврда идентитета
Процедуре спровођења испита
Писање задатака/тестова
Полагање испита онлајн
Аутоматско и људско бодовање
База резултата
Представљање извештаја

ЕХИС – Естонски просветни ИС
Подаци о свим врстама и нивоима
образовног система
• Регистар ученика
• Регистар рада и квалификација
наставника
• Регистар образовних установа

САИС – ИС за упис

Посредује у процедури уписа између кандидата и
установа на различитим нивоима образовања:
• Установе могу да отварају пријаве
• Кандидати могу да се распитују о могућностима
пријаве
• Кандидати могу да шаљу тражене податке
укључујући пренос њихових испитних резултата
из ЕИС-а

Регистар популације
Идентификациони подаци, статус,
пребивалиште, итд. о сваком становнику
Естоније – камен темељац функционисања
осталих националних информационих
система/е-услуга

Текуће промене у систему државних испита
2014. Године је Национална стратегија за целоживотно
учење 2020 поставила неколико циљева који утичу на
оцењивање у школама и екстерно оцењивање исхода
учења :
 Спровођење е-оцењивања
 Оснаживање праћења напретка ученика и формативно оцењивање
 Развој алата за процену општих компетенција
 Праћење задовољства у школама
 Израда решења за вредновање ефикасности школе/наставе
2015. године је покренут програм “Digital Turn”. Покренут је одређени број пројеката да замене
постојеће тестове националног курикулума и испите новим верзијама.
Први електронски национални тестови из природних наука за основне школе званично су уведени
2019. као и е-тестови за компетенције учења, социјалне компетенције и компетенције
самоопредељења
Да би се боље покрио курикулум, биће организовани додатни национални тестови из природних и
друштвених наука за више средње школе.
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