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Ča  bd b e Vsebina dela S de či 

April 2013 Uvrstite  i ih d ci  a i i a i a e ice SEJA 

- seznanitev z lestvicami za pisanje na ravni B2 

SEJA 

- uvrstitev  pisnih produkcij na višji ravni na 
lestvice SEJA  

- določitev mejne vrednosti, upoštevaje ocene na 
dejanskem izpitu (po starem), ocene po novi 

lestvici ter opisniki ravni B1+/B2- v SEJU (60 %) 

Širša skupina 
sodelavcev (6 8 oseb) 

April 2013 Pilotiranje testa na osnovni ravni pri izbranih zunanjih 

izvajalcih izpitov 

- na eni ustanovi pilotni test v celoti  

- predtestiranje branja vključeno v realni test), 

poslušanje pilotirano posebej  

17 kandidatov izpit v 

celoti, 53 kandidatov 

samo poslušanje  

Maj 2013 S a i ič a a a i a e a  (receptivni deli) Boštjan Bajec 

Maj 2013 D či e  e e ed i  

Postavitev minimalnih standardov (mejne vrednosti) za 

receptivne dele izpita na osnovni in višji ravni po 
redakciji podtesta poslušanja in ponovnem pilotiranju  

Razširjena skupina 
sodelavcev (10 oseb) 

Maj junij 2013 Ponovna redakcija poslušanja na osnovni in višji ravni 

Ponovno pilotiranje poslušanja na osnovni in višji ravni 
na junijskem izpitnem roku (povratna informacija 

udeležencev o težavnosti poslušanja  

Osnovna raven: 

131 kandidatov na 

osnovni ravni;  

višja raven:  
20 kandidatov na 

srednji ravni 

Junij 2013 Uvrstitev govornih produkcij na osnov i i  i i a i a 
lestvice SEJA 

- seznanitev z lestvicami za govorno produkcijo in 

interakcijo na ravneh A2, B1 in B2 SEJA 

- produkcij  na osnovni,  na višji ravni  uvrstitev 
na lestvice  

- določitev mejne vrednosti, upoštevaje ocene po 
starem, ocene po novi lestvici in uvrstitev na 

ravni SEJA 

Razširjena skupina 
sodelavcev (11 oseb) 

Junij 2013 Te  a a i d ič i 

- pregled tujih vzorcev na ravni C2 (avstrijski in 

nemški test iz nemščine kot J /JT, test iz 
španščine in francoščine  

- izdelava receptivnih delov testa na ravni C1-C2 

(po vzorcu za projekt EPSO) 

- redakcija nalog in odločitev za integrirano 
testiranje 

Ožja skupina sodelavk, 

6 kandidatov s 

pilotiranja na višji 
ravni 


