
Служба за спровођење тестова у вашој држави или територији ће од августа и у 
току септембра доставити школама NAPLAN индивидуалне ученичке извештаје. 

Како да тумачим извештај?

ИНДИВИДУАЛНИ
УЧЕНИЧКИ ИЗВЕШТАЈИ

NAPLAN-ом се процењују кључна подручја писмености и нумеричке писмености (numeracy). Он пружа 
родитељима и просветним радницима представу о томе како ученици напредују – индивидуално, као 
део њихове школске заједнице, и у поређењу са националним стандардима које су прихватиле владе 
свих држава и територија. 

Ако сте родитељ ученика у трећем, петом, седмом или деветом разреду, ви ћете добити индивидуални 
извештај о резултатима које је ваше дете постигло на NAPLAN тестовима које је полагало у мају. 

2018. је прва година у којој неки ученици полажу NAPLAN преко интернета. У извештају ће бити 
наведено да ли је ваше дете полагало тест преко интернета или на хартији. 

NAPLAN-ом се процењују нумеричка писменост, 
читање, писање, срицање (spelling), граматика и 
интерпункција. Резултате вашег детета ћете видети 
на скали постизања на свакој од тих процена. 

Резултати процене писмености и нумеричке 
писмености у трећем, петом, седмом и деветом 
разреду су представљени на скали од Појаса 1 
до Појаса 10. Та скала представља растећи ниво 
знања, разумевања и способности приказаних на 
тестовима. Без обзира да ли је ваше дете полагало 
NAPLAN преко интернета или на хартији, резултати 
су приказани на истој скали.

У ученичком извештају су приказани само 
најважнијих шест појасева за сваки разред. На 
пример, резултати за трећи разред су приказани 
у распону од Појаса 1 до Појаса 6, како је 
представљено на суседном дијаграму. Извештај за 
пети разред приказује појасеве 3 до 8, извештај за 
седми разред приказује појасеве 4 до 9, а извештај 
за девети разред приказује појасеве 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. У неким 
државама и територијама извештаји такође 
приказују просек школе.

У извештају се такође укратко наводе способности 
које је ученик углавном показао на проценама у 
сваком појасу.
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Ако је резултат 
ученика овде, то 
значи да је резултат 
знатно изнад 
очекиваног нивоа 
резултата за ученике 
трећег разреда. 

Троугао показује 
национални просек 
за ученике трећег 
разреда.

Тачка показује 
резултат конкретног 
ученика. 

Светло осенчена 
површина показује 
распон резултата 
средњих 60% ученика 
трећег разреда у 
Аустралији.

Ученици трећег 
разреда са резултатима 
у Појасу 1 су испод 
националног 
минималног стандарда.

Ученици трећег разреда 
са резултатима у Појасу 
2 су на националном 
минималном стандарду.



Како NAPLAN помаже мом  
детету и његовој школи?

Како ће резултати утицати  
на будућност мог детета?

Циљ NAPLAN-а је да пружи информације о резултатима 
ученика из писмености и нумеричке писмености. 
NAPLAN је једина национална процена коју обављају 
аустралијска деца. Она допуњава друге школске 
процене и даје национално упоредиве податке да би 
се помогло владама да процене како функционишу 
образовни програми и да ли ученици испуњавају 
значајне стандарде на пољу писмености и нумеричке 
писмености. Резултати на NAPLAN-у помажу: 

• родитељима и ученицима да разговарају са 
учитељима о напретку конкретног ученика 

• учитељима да успешније идентификују ученике 
којима требају већи изазови или допунска 
подршка 

• школама да у наставним програмима идентификују 
јаке стране и подручја где је потребна помоћ 

• школама да поставе циљеве на пољу писмености  
и нумеричке писмености 

• школским системима да преразгледају програме  
и подршку школама 

• заједници да види просечне резултате школа на 
интернет страници My School.

Директор школе вашег детета ће моћи да вам пружи 
више података о томе како ваша школа користи 
NAPLAN резултате.

Сваке године службе за спровођење тестова дају 
школама резултате свих ученика који су полагали 
NAPLAN. Школе се подстичу да користе резултате 
за планирање побољшања широм школе. 
Индивидуални ученички извештаји су поверљиви. 
Нико осим ваше локалне службе за спровођење 
тестова или школе вашег детета неће видети његов 
извештај.

Просечни резултати школа се објављују на  
My School (www.myschool.edu.au). У првом 
тромесечју сваке године та интернет страница се 
ажурира са резултатима из претходне године.  
My School такође омогућује заједници да разгледа 
аспекте профила сваке појединачне школе, као и 
да их упореди са школама које опслужују сличне 
ученичке популације. Индивидуални резултати 
вашег детета се не објављују на My School.

Циљ NAPLAN тестова је процена напретка у учењу 
писмености и нумеричке писмености. Ученици 
добијају индикацију где су њихови резултати на општој 
скали процењивања.

NAPLAN даје слику резултата вашег детета на дан 
процена и резултати треба да се пажљиво тумаче. 
Постоји много разлога зашто резултати ученика могу 
да буду променљиви. Неки ученици могу да постижу 
резултате боље од очекиваних у поређењу са њиховим 
резултатима на редовним школским проценама, 
док резултати других ученика могу да буду испод 
очекивања. 

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 
најбољи увид у образовни напредак вашег детета.

За више информација о NAPLAN-у и Националном 
програму процењивања, посетите www.nap.edu.au.

Од 2018 до 2020 године, NAPLAN прелази са 
процењивања на хартији на процењивање преко 
интернета, да би пружио тачније и прецизније 
информације о томе шта ученици знају и могу. У 
току тог периода неки ученици ће полагати NAPLAN 
на хартији, док ће други полагати преко интернета. 
Без обзира да ли ће тестове полагати на хартији или 
преко интернета, ученици ће бити испитивани исти 
садржај из писмености и нумеричке писмености, 

и резултати могу бити наведени на истој NAPLAN 
скали за процењивање.

У 2018. години, сви ученици трећег разреда су 
обавили процену из писања на хартији, укључујући 
оне који су друге процене обавили преко интернета.

Да бисте дознали више о NAPLAN Online, посетите  
www.nap.edu.au/online-assessment

Резултати на NAPLAN-у дају значајне информације 
о писмености и нумеричкој писмености које ваше 
дете изучава кроз његов редован школски наставни 
програм. Резултати допуњавају процене које дете 
обавља у школи. Они омогућују вама и учитељима 
вашег детета да разумете успех и напредак вашег 
детета у време процене. Ове информације се могу 
користити да помогну да ваше дете оствари свој 
укупан потенцијал.

Као део процеса уписивања, неке школе могу да траже 
NAPLAN извештаје, поред школских извештаја. NAPLAN 
процене нису замишљене да буду тест за упис у школу. 
Међутим, резултати могу бити корисни да обавесте 
нове школе о потребама ученика. Ако вас нешто 
забрињава, ACARA вас охрабрује да о томе разговарате 
са школом.

Ко ће други видети резултате?

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