Digital prøveafvikling på Nakskov Gymnasium og HF ved 2017ff (Version 18.11.16)
Ved sommereksamen 2017 og de følgende år overgår vi gradvist til digital prøveafvikling ved de skriftlige
eksamener. Ved sommereksamen 2017 vil eleverne på følgende eksamenshold være med i digital prøveafvikling:
Alle danskhold (2h og 3g)
FRB og SPB –hold, men ikke hold med netadgang under prøven
3av TYF
3a SA og 3v SA
3v BI
3x FY
Ved nævnte eksamener udleveres opgavesæt digitalt og besvarelserne afleveres digitalt på adressen
Netprøver.dk ved brug af UNI-Login. (Brugernavn og adgangskode som ved login til skolens pc’er).
Ved prøverne medbringer eleverne selv pc e. lign.
Som generalprøve til digital prøveafvikling afvikles alle terminsprøver i dansk for 2h og 3g torsdag den 16.
marts 2017 ligesom ved eksamen.
Eleverne skal forud for prøverne tjekke, at de har brugbart UNI-Login, og oprette profil inkl. e-mailadresse på
Netprøver.dk. Sidstnævnte er først muligt efter den 6. februar 2017.
Om kravene til it-udstyr skriver Undervisningsministeriet:
-at Netprøver.dk fungerer på PC, Mac og alle de mest almindelige platforme
-eleverne bør dog kun anvende iPad, hvis de i forvejen er fortrolige med at benytte iPad i undervisningen og
til upload af besvarelser i webbaserede systemer (NB: På Nakskov Gymnasium og HF fraråder vi brug af
iPad, da der på iPad ikke er usb-udgang til brug i nødstilfælde)
-eleverne skal selv sørge for, at deres browser og relevante programmer er opdaterede
-eleverne skal forud for en prøve tjekke deres it-udstyr via funktionen ”Tjek mit udstyr” på forsiden af
Netprøver.dk
-eleverne skal aflevere besvarelsen i pdf-format og derfor vide, hvorledes de på deres it-udstyr gemmer i pdfformat før upload til Netprøver.dk
-eleverne er selv ansvarlige for, at deres udstyr virker
Ligesom ved de hidtidige skriftlige prøver skal eleverne ved den digitale aflevering bekræfte ikke at have
snydt. Det foregår via klik på Tro- og love erklæring herom i slutningen af afleveringsproceduren på
Netprøver.dk.
Eleverne bedes i god tid forud for terminsprøverne den 16. marts læse mere om digital prøveafvikling i
Undervisningsministeriets ”Brugervejledning for elever” og se videoen ”Videovejledning til elever.
Forberedelse før prøvedagen” på:
http://www.uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/Proever-ogeksamen/Netproever/Brugervejledninger
Eksamensorienteringen for 2h og 3g mandag den 24. april vil blandt andet vedrøre vore erfaringer med og
kravene til digital prøveafvikling. I øvrigt fremgår planen for skolens gradvise overgang til digital
prøveafvikling i årene 2017-2019 af Undervisningsministeriets hjemmeside.
http://www.uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/Proever-og-eksamen/Netproever/Indfasning
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