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Честа питања

Извештаји о успеху
појединачних ученика
2021
NAPLAN је национални тест из писмености и математике за ученике 3., 5., 7. и 9. разреда који се сваке године спроводи
у мају. Вештине у области писмености и математике су од критичне важности за све области учења. NAPLAN је једини
национални тест који могу да раде сва деца у Аустралији. Питања се односе на садржај који је повезан са аустралијским
наставним програмом: енглески и математика.
Резултати NAPLAN-а родитељима/старатељима и наставном особљу омогућују да оцене напредак ученика у области
писмености и математике током одређеног временског периода – појединачно, у оквиру школе, као и у односу на
националне стандарде.
NAPLAN тестови представљају један вид процеса оцењивања и извештавања сваке школе, али не замењују обимно и
стално оцењивање успеха сваког појединог ученика од стране наставника. Наставник вашег детета ће имати најбољи увид
у образовни напредак вашег детета. Заједно са другим извештајима о успеху у школи, извештаје о успеху на NAPLAN тесту
можете да употребите да са наставником вашег детета поразговарате о јаким странама вашег детета, као и о областима у
којима треба да се поправи.

Када ћу примити извештај о успеху мог детета
на NAPLAN тесту и шта ће ми тај извештај рећи?
Ако сте родитељ/старатељ ученика који је учествовао у
NAPLAN тестовима у мају ове године, школа вашег детета
ће вам дати индивидуални извештај о резултатима вашег
детета.
Извештај о успеху вашег детета на NAPLAN тесту можете
да очекујете oд августа, када државне и територијалне
власти надлежне за спровођење тестирања
(www.nap.edu.au/taa) школама доставе извештаје о успеху
појединачних ученика на NAPLAN тесту.
Видећете да се оцењивање успеха врши на пет скала (или
на ‘свемирским бродовима - rocket ships’) који приказују
успех вашег детета на NAPLAN тесту у области читања,
писања, правописа, граматике и интерпункције, као и
математике.
Резултати оцењивања ученика 3., 5., 7. и 9. разреда у
области писмености и математике се представљају на
скали од нивоа 1 до нивоа 10 (Band 1 to Band 10). Tа скала
представља различите нивое знања, разумевања и вештина
које ученици прикажу на тестовима.

Како школе спроводе NAPLAN?
NAPLAN се све више ради онлајн да би до 2022. године све
школе прешле са папирних тестова на онлајн тестирање.
То значи да су у мају 2021. неки ученици радили NAPLAN
на папиру, а неки онлајн.
NAPLAN онлајн пружа могућност бољег оцењивања, даје
прецизније резултате, а ученици су више ангажовани
приликом израде теста.

Како треба да тумачим извештај?
Испод сваког свемирског брода ће бити наведено да ли је
ваше дете одређени задатак урадило онлајн или на папиру.
Сви ученици 3. разреда раде тест писања на папиру.
Без обзира да ли су ученици радили тест онлајн или на
папиру:

•
•

код ученика се оцењују исте вештине писмености
и математике које се предају у оквиру наставног
програма
резултати ученика ће се и даље оцењивати према
истим скалама које се примењују за NAPLAN, што
значи да се резултати добивени из оба формата могу
поредити.

NAPLAN има велику вредност као алат који нам омогућује
стицање увида у успех ученика током одређених
временских периода, међутим појединачне извештаје
треба тумачити уз приличну дозу опреза, јер резултати
одражавају успех ученика на дан тестирања.
Извештај ученика 3. разреда приказује само нивое 1–6,
извештај ученика 5. разреда приказује нивое 3–8, извештај
ученика 7. разреда приказује нивое 4–9, a извештај
ученика 9. разреда приказује нивое 5–10. Дијаграми
(графикони) у извештају ученика приказују распон за
средњих 60 процената ученика, просечан национални
резултат и минималне националне стандарде за сваки
разред. Извештаји у неким државама и територијама
такође приказују просек школе и/или државе. Извештај
такође резимира вештине које су ученици типично
показали на сваком нивоу теста.

Како NAPLAN помаже мом детету?
NAPLAN ученицима пружа прилику да покажу шта
су научили у областима писмености и математике.
Резултати појединачних ученика родитељима/
старатељима показују колико је њихово дете успешно
урадило тестове у областима читања, писања, правописа,
граматике и интерпункције, као и математике.
Успех вашег детета се пореди са успехом свих ученика
у Aустралији, а не само са успехом других ученика у
његовом разреду. Резултати NAPLAN-а родитељима
и ученицима могу да помогну да са наставницима
разговарају о напретку појединачних ученика. Зато што
NAPLAN прати напредак вашег детета током 3., 5., 7. и
9. разреда, тест такође пружа објективне информације о
развоју ученика у областима писмености и математике.

Како ће резултати утицати на
будућност мог детета?
Резултати NAPLAN-а пружају важне информације о
вештинама у области писмености и математике које
ваше дете стиче према редовном наставном програму.
Резултати овог теста допуњују друге видове тестирања/
оцењивања који се примењују у школи. Тестови вама и
наставницима вашег детета омогућују да разумете успех и
напредак вашег детета у време тестирања. Информације
могу да се употребе за пружање одговарајуће помоћи
детету уз коју ће дете постићи свој пуни потенцијал.
Неке школе у оквиру уписне процедуре могу да траже
и извештаје о резултату на NAPLAN тестовима поврх
извештаја (сведочанстава) школе. Није предвиђено да се
NAPLAN тестови користе као пријемни тестови. Међутим,
резултати могу да буду од користи новој школи приликом
процене потреба ученика. Ако имате неких питања, ACARA вас подстиче да о њима разговарате са школом.

Како NAPLAN помаже школи?
NAPLAN је једини национални тест који могу да раде сва
деца у Аустралији. NAPLAN помаже:

•
•
•

наставницима да лакше идентификују ученике којима
су потребни већи изазови или више помоћи
школама да идентификују своје јаке стране, као и
области у којима су потребни програми за наставнике
школама да поставе циљеве у области писмености и
математике

•
•

школским системима да преиспитају програме и
помоћ која се пружа школама
друштвеној заједници која може да погледа просечне
резултате школа на My School вебсајту.

NAPLAN такође допуњава друге видове оцењивања
школа и пружа национално упоредиве податке који
помажу владама у процени ефикасности образовних
програма и да ли ученици испуњавају важне стандарде у
области писмености и математике.

Ко ће још моћи да види резултате?
Органи власти надлежни за спровођење теста сваке
године школама доставе резултате свих ученика који су
радили NAPLAN тест. Школе се подстичу да резултате
искористе за планирање побољшања у целој школи.
Извештаји појединачних ученика су поверљиви. Осим
локалних органа власти надлежних за спровођење теста
или школе вашег детета, нико неће видети извештај
вашег детета.
Просечни резултати сваке школе се објављују за јавност
на вебсајту My School (www.myschool.edu.au). Вебсајт се
у првом тромесечју сваке године ажурира резултатима
из претходне године. My School омогућује члановима
друштвене заједнице да погледају различите аспекте
сваке школе, као и да упореде школе које имају сличне
групе ученика. Индивидуални резултати вашег детета
нису доступни на My School.

Шта ако резултати не буду оно што
смо моје дете и ја очекивали?
NAPLAN тестовима се оцењује напредак у учењу у
областима писмености и математике. Ученицима се
пружа општи увид у њихов успех на скали која се
примењује на сваки тест. Иако резултати NAPLAN-а могу
да се пореде на националном нивоу међу ученицима и
током одређених временских периода, искуство ученика
на дан тестирања може да утиче на његов успех.
Ако имате питања или вас нешто забрињава о
резултатима вашег детета на NAPLAN тесту, треба да
разговарате са наставником вашег детета који има
најбољи увид у образовни напредак вашег детета.
За више информација о NAPLAN-у и/или преласку на
онлајн тестирање, погледајте www.nap.edu.au

