
Често постављана питања
Индивидуални ученички 
извештаји

NAPLAN-ом се оцењују основне способности – читање, писање, срицање (spelling) и нумеричка писменост (numera-
cy) - које су од суштинске важности за напредак сваког детета у школи и животу. Питања на тестовима су повезана 
са садржинама у аустралијском наставном програму из енглеског језика и математике.

Сваке две године ученици трећег, петог, седмог и деветог разреда полажу NAPLAN тестове. Резултати тестова 
дају родитељима и образовним радницима представу како ученици напредују – појединачно, као део школске 
заједнице и у односу на националне стандарде у току дужег временског периода. Свакако, учитељ вашег детета зна 
најбоље како оно учи, али је NAPLAN корисна и објективна провера резултата вашег детета у датом тренутку.
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Како да читам извештај?
Испод сваке свемирске ракете стоји изјава у којој се 
наводи да ли је ваше дете обавило сваки од тестова 
на интернету или на хартији. То је да би се обухватили 
случаји када школа у којој се NAPLAN тестови полажу на 
интернету, треба да обезбеди једну или више процена на 
хартији; на пример – сви ученици трећег разреда у целој 
земљи тест из писања раде на хартији.

У неким школама су тест из писања ученици можда 
радили на папиру. Без обзира да ли ученици полажу тест 
преко интернета или на папиру:
• они се оцењују у вези истих основних знања из 

писмености и нумеричке писмености, која су предавана 
кроз садржине у наставном програму 

• резултати ученика ће се и даље мерити на основу једне 
NAPLAN скале оцењивања, што значи да ће се моћи да 
упоређују резултати постигнути у оба формата.

Као што је то увек случај, NAPLAN даје само индикацију о 
резултату ученика на дан тестирања, па резултате треба 
обазриво тумачити. 

Само најрелевантнијих шест појаса за сваки разред су 
приказани у ученичком извештају. Извештај за трећи 
разред приказује појасе 1 до 6, извештај за пети разред 
појасе 3 до 8, извештај за седми разред појасе 4 до 9, 
а извештај за девети разред приказује појасе 5 до 10. 
Дијаграми у ученичком извештају такође приказују 
распон за средњих 60 процената ученика, национални 
просечни резултат и национални минимални стандард 
за сваки разред. Извештаји у неким државама и 
територијама такође приказују просек школе и/
или државе. У извештају су такође укратко наведене 
способности које су ученици типично показали у сваком 
од појаса.

Када ћу добити NAPLAN извештај 
мог детета и шта ће ми он показати?  
Ако сте родитељ или старатељ ученика који је полагао 
NAPLAN тестове у мају ове године, школа вашег детета ће 
вам дати индивидуални извештај о његовим резултатима.

Родитељи могу очекивати да добију NAPLAN извештај 
њихове деце почевши од краја августа, након што службе 
за обављање тестова државе или територије доставе 
школама индивидуалне NAPLAN извештаје ученика. 

NAPLAN резултати вашег детета из нумеричке 
писмености, читања, писања, срицања, граматике и 
интерпункције биће представљени на скали успешности.

Оцене из писмености и нумеричке писмености за трећи, 
пети, седми и девети разред су представљене на скали 
од Појаса 1 до Појаса 10. Ова скала представља растућа 
нивоа знања, разумевања и способности показаних 
 током процене.
 
Како се NAPLAN полаже у 
школама?
NAPLAN прелази на интернет, а циљ је да до 2021. све 
школе са тестирања на хартији пређу на тестирање преко 
интернет. У 2018. – првој години преласка, у више од 15 
процената школа су NAPLAN тестови полагани преко 
интернета.

У 2019. години, у више од 50 процената школа NAPLAN 
тестови су полагани преко интернета, при чему су се 
појавиле извесне тешкоће око повезивања. Циљ преласка 
NAPLAN-а на интернет је да се школама и ученицима 
пружи боље, тачније и ангажованије оцењивање.
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• школским програмима да ревидирају програме и 
подршку школама 

• заједници да на веб-страници My School види просечне 
резултате школе. 

NAPLAN такође допуњава друга оцењивања у школи и даје 
податке који се могу упоређивати на националном нивоу, 
да би се помогло владама да процене како функционишу 
образовни програми и да ли ученици задовољавају значајне 
стандарде у погледу писмености и нумеричке писмености.   

Ко други ће видети резултате? 
Сваке године службе за обављање тестова дају школама 
резултате свих ученика који су полагали NAPLAN. Школе 
се подстичу да користе резултате ради планирања за 
побољшање целокупног рада школе. Појединачни 
резултати ученика су поверљиви. Извештај вашег детета 
неће видети нико ван ваше локалне службе за обављање 
тестова или школе вашег детета.

Просечни резултати школа се објављују на веб-страници 
My School   (myschool.edu.au). У првом тромесечју године на 
њој се објављују резултати из претходне године. My School 
такође омогућује заједници да има увид у аспекте профила 
сваке школе, као и да прави упоређења са школама које 
опслужују сличну ученичку популацију. Индивидуални 
резултати вашег детета нису доступни на 
My School. 

Шта ако резултати нису какве смо 
моје дете и ја очекивали? 

NAPLAN тестовима се врши процена напредка у учењу 
писмености и нумеричке писмености. Ученици добијају 
индикацију где се њихови резултати налазе на заједничкој 
скали оцењивања. Иако се NAPLAN резултати могу 
упоређивати на националном нивоу између свих ученика 
и током времена, искуства појединачних ученика на 
сваком тесту могу бити различита и да утичу на успех 
вашег детета на дан тестирања. NAPLAN показује 
резултате вашег детета у дане оцењивања и резултате 
треба обазриво тумачити.

Ако имате питања или вас нешто забрињава у вези 
NAPLAN резултата вашег детета, о томе треба да 
разговарате са учитељом вашег детета, који ће имати 
највише познавања о образовном напредку вашег детета.

За више информација о NAPLAN-у и/или преласку на 
интернет, посетите www.nap.edu.au

Како NAPLAN помаже мом 
детету? 

NAPLAN даје могућност ученицима да покажу шта 
су научили из писмености и нумеричке писмености. 
Индивидуални резултати ученика показују 
родитељима какав је успех њихово дете постигло на 
тестовима из писмености, читања, писања, срицања, 
граматике и интерпункције.

Резултати вашег детета се упоређују са резултатима 
свих ученика у Аустралији, а не само са резултатима 
друге деце у разреду. NAPLAN резултати такође могу 
помоћи родитељима и ученицима да разговарају са 
учитељима о напредку појединачних ученика. Будући 
да NAPLAN прати напредак вашег детета кроз трећи, 
пети, седми и девети разред, он такође даје објективне 
информације о напредовању ученика у области 
писмености и нумеричке писмености.

Како ће резултати утицати на 
будућности мог детета?

NAPLAN резултати дају важне информације о 
способностима у области писмености и нумеричке 
писмености, које ваше дете изучава кроз редовни 
школски наставни програм. Резултати допуњују 
друге процене вашег детета у школи. Они омогућују 
да ви и учитељи вашег детета добијете сазнања о 
постигнућима вашег детета и његов напредак у време 
оцењивања. Информације се могу користите да би 
се вашем детету помогло да постигне његов пун 
потенцијал.

При упису, неке школе могу, осим школских извештаја, 
да траже и NAPLAN извештаје. NAPLAN оцењивање 
није замишљено да служи као тест за упис у школу. 
Међутим, резултати могу дати новој школи корисне 
информације о потребама ученика. Ако вас нешто 
забрињава, ACARA вас подстиче да о томе разговарате 
са школом. 

Како NAPLAN помаже школи мог 
детета?
 
NAPLAN је једино национално оцењивање аустралијске 
деце. NAPLAN помаже:
• учитељима да лакше идентификују ученике којима 

су потребни већи изазови или допунска подршка
• школама да идентификују јаке стране и слабости 

наставних програма 
• школама да поставе циљеве у области писмености 

и нумеричке писмености

http://myschool.edu.au
http://www.nap.edu.au

