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1. Увод: писмено проверавање постигнућа ученика
У васпитно-образовном процесу током наставе сусреће се више облика испитивања
знања ученика у писаном облику. Постоје три основна начина писаног испитивања:


школски и домаћи задаци - есеји на задату тему, самостално састављање и/или
решавање задатака, одговарање на низове питања итд.; користе се за испитивање и
оцењивање;



НЗОТ (низови задатака отвореног типа) - користе се за испитивање и објективније
оцењивање него што је то могуће при оцењивању школских и домаћих задатака;



стандардизовани тестови знања - користе се за мерење и објективно оцењивање
знања.

У наставној пракси, поред стандардизованих тестова знања, користе се низови задатака
објективног типа које саставља наставник, а на које ученик одговара у писаном облику.
Када се примењује стандардизовани тест знања такву врсту испитивања постигнућа
ученика називамо тестирањем знања. Ако наставник сам конструише НЗОТ, онда
говоримо о испитивању постигнућа ученика.

Коришћење теста или НЗОТ-а је добар избор када желимо да на ефикасан, објективан и
економичан начин испитамо постигнуће ученика, односно да:


пратимо и вреднујемо шири обим постигнућа ученика;



пратимо и оценимо постигнуће већег броја ученика;



пратимо и меримо која знања су ученици усвојили, до које мере их разумеју и да
ли увиђају њихову практичну вредност.

1.

Шта су тестови?

Тест је мерни инструмент састављен од низа задатака или проблема, систематски
одабраних, помоћу којих се на објективан начин, на изазваном узорку понашања,
испитују и мере способности, особине личности и знање појединца.
Основне врсте тестова, према садржају који проверавају, јесу: тестови способности,
тестови личности и тестови знања; посебну групу чине тестови готовости или
спремности (на пример: тест готовости за полазак у школу). Важно је међусобно их
разликовати: тестовима способности испитују се и мере могућности испитаника за
обављање различитих активности, а тестовима знања проверавају се и мере резултати у
учењу.
Постоје два општа циља тестирања у школском систему:
1. Тестирање ради дијагностиковања индивидуалних резултата и усмеравања
напредовања: мере се карактеристике ученика и на основу тога постављају циљеви и
планирају васпитне и образовне процедуре.
2. Тестирање ради дефинисања спремности ученика и прогнозе будуће успешности.

Примењују се различите врсте тестова:


•стандардизовани тестови и нестандардизовани тестови



• субјективни тестови и објективни тестови



•тестови у којима су задаци отвореног или затвореног облика



•индивидуални тестови и групни тестови



•тестови процеса и тестови продукције



•тестови снаге и тестови брзине

2.

Функција тестова знања и НЗОТ-а

Неке од основних функција тестова знања или НЗОТ-а у наставном процесу су:


• контролна функција - тестовима знања или НЗОТ-ом утврђује се степен
остварености циљева, ниво ученичког постигнућа, квантитет и квалитет знања. Ова
фукција је значајна за наставника јер на основу резултата на тестовима постигнућа
контролише напредовање и ефекте свог рада и наставе.



•инструктивна функција - тестовима знања или НЗОТ-ом усмерава се учење
ученика у будућим ситуацијама, потпомаже развој стратегија учења са разумевањем
и вештине селектовања битних порука и њиховог уређивања у хијерархијску
структуру. Инструктивна функција из угла наставника препознаје се у томе што су
изабрани задаци уместо наставника упућивали ученика на избор и начин обраде
одређених садржаја.

Предности и недостаци проверавања и оцењивања помоћу тестова знања
или НЗОТ-а

Предности проверавања и оцењивања знања помоћу тестова знања или НЗОТ-а:


•ученицима се даје велики број задатака који обухватају целокупно градиво из
наставне целине; искључена је могућност да ученик добије питања само из области
које је учио, или само из области коју није учио;



•задаци су исти за све ученике, чиме су ученици постављени у исти положај;



• исти услови и исто време за израду задатака;



•искључују се све особине ученика које не треба да буду предмет школског
оцењивања, испитује се искључиво знање ученика (трема ученика отклоњена у
великој мери);



• оцењивање је потпуно објективно и не зависи од оцењивача;



•омогућавају проверавање и оцењивање знања целог одељења (знатно
економичнији поступак од класичних начина испитивања знања: усменог и
писменог испитивања знања) и међусобно поређење.

Недостаци проверавања и оцењивања знања помоћу тестова знања или
НЗОТ-а:


• најчешће испитују познавање чињеница; ово се може делимично отклонити у фази
израде теста правилним обликовањем и избором задатака



• онемогућен је непосредан контакт наставника и ученика (који је важан код
појединих категорија емоционално нестабилних и недовољно сналажљивих
ученика)



• искључена могућност да наставник поставља ученику допунска питања



•позитивна оцена не значи да је ученик савладао све значајне теме из предмета



•припрема је релативно дуга и сложена, захтева више времена као и вештине
састављања задатака

4.

Тестови знања и НЗОТ и оцењивање напредовања ученика

Оцењивање учениковог напредовања у процесу учења помоћу тестова знања или
НЗОТ-а захтева да се јасно и унапред дефинишу циљеви, критеријуми и садржаји
оцењивања, да се одреди место тог постигнућа у хијерархији знања и однос са другим
врстама школског постигнућа. Ове активности могу да олакшају таксономије циљева
васпитања и образовања.

4.1. Блумова таксономија васпитно-образовних циљева у когнитивном
подручју

Бенџамин Блум (Benjamin Bloom, 1956) креирао је Таксономију циљева васпитања и
образовања у три подручја - когнитивном (нове информације, мисаоне вештине),
афективном (осећања, преференције (склоности и интересовања), вредности) и
психомоторном (физичке и перцептивне активности и вештине). Циљеве и исходе у
когнитивном подручју разврстао је у 6 основних хијерархијски уређених категорија
према нивоу апстраховања: основно знање, схватање, примена, анализа, синтеза и
евалуација. У Табели бр. 1 приказани су нивои таксономије описани демонстрираним
знањима и вештинама и захтевима задатака на овим нивоима.

Блумова таксономија у когнитивном подручју - основа за оцењивање
Компетенција Демонстрирана знања и вештине:

Знање

опажа и именује информације; зна
датуме, податке, места; зна главне
идеје

Захтеви којима се проверава
оствареност исхода на датом
нивоу:
дефиниши, наведи, опиши,
идентификуј, покажи, означи,
изабери, испитај, именуј, ко,
када, где итд.

Схватање

разуме информацију; преводи из
једног у други контекст;
резимирај, опиши, интерпретирај,
интерпретира податке, упоређује,
повежи, разликуј, процени,
разликује; уређује, групише, открива
дискутуј, прошири
узроке; предвиђа последице

Примена

користи информације; користи
методе, појмове, теорије у новим
ситуацијама; решава проблеме
користећи усвојене вештине или
сазнања

примени, демонстрирај,
израчунај, комплетирај, покажи,
реши, испитај,
преобликуј/модификуј, повежи,
промени, класификуј,
експериментиши, истражи

Анализа

одређује структуру; организује
делове; препознаје главни смисао;
идентификује компоненте

анализирај, издвој, уреди,
објасни, класификуј, подели,
упореди, изабери

Синтеза

преобликуј/модификуј,
користи старе идеје за стварање
интегриши, замени, направи
нових; генерише из датих података;
план, предвиди - шта ако?,
повезује знања са другим областима;
укомпонуј, формулиши,
предвиђа закључке / закључује
припреми, генерализуј/уопшти,
поново напиши

упоређује, утврђује сличности и
процени, одлучи, оцени, провери,
разлике између идеја; процењује
тестирај, измери/одмери,
вредност теорија и излагања; бира на
предложи, изабери, просуди,
Евалуација
основу рационалних аргумената;
објасни, разликуј, закључи,
верификује вредност података;
компарирај, резимирај
препознаје субјективност

Поред дефинисања нивоа постигнућа које тестом испитујемо, таксономија нас
упућује и како да формулишемо захтеве у задатку, као и како да формулишемо
задатке најпогоднијег облика. Наведени глаголи представљају и могуће захтеве у
задацима - наставник може да формулише задатке помоћу њих (наведи делове
електромотора; разврстај делове рачунарске опреме у излазне, улазне и излазноулазне уређаје итд.

Ревизије Блумове таксономије

Бројни аутори емпиријски су проверавали таксономију и теоријски разматрали
принципе на којима је обликована. Ревидирана таксономија (Табела бр. 2)
укључује две димензије сазнавања (Anderson and Krathwohl, 2001):


•знање (врсте знања које треба научити): знање чињеница, знање појмова и
структура појмова (концептуална знања), знање поступака и процедура
(процедурална знања), свест о сазнајним процесима активним при сазнавању, учење
сазнајних процеса потребних за сазнавање других знања (метакогнитивна знања);



•когнитивни процеси (процеси које треба користити за учење).

Табела бр. 2: Пример коришћења ревидираног модела таксономије према Андерсону и
Кратволу
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