
Евалуација иницијалног теста знања 



 Наставни предмет: Здравствена нега-теорија
 Школска година: 2017-2018 
 Разред: други
 Одељење: прво
 Образовни профил:медицинска сестра-техничар
 Број ученика који је радио иницијални тест знања: 36
 Предметни наставник: Татјана Милутиновић 



Циљ иницијалног теста знања

 Мерење нивоа постигнућа или потешкоћа  појединих 
ученика у односу на очекиване исходе модула из здравствене 
неге  првог разреда.



Иницијални тест знања

 Састоји се од 18 питања која су одређена на основу исхода 
шест модула из градива здравствене неге  у првом разреду.



Табеларни приказ одговора ученика на 
тесту знања

Редни број 
питања

Тачни одговори Нетачни одговори Редни број модула

1. 25 11 I
2. 24 12 III
3. 30 6 III
4. 31 5 II
5. 26 10 II
6. 32 4 III
7. 34 2 III
8. 36 0 III
9. 34 2 III
10. 26 10 III
11. 25 11 IV
12. 33 3 III
13. 31 5 V
14. 31 5 V
15. 29 7 VI
16. 34 2 I
17. 21 15 IV
18. 23 13 VI



Просечно постигнуће ученика у одељењу
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Графикон 1: Просечно постигнуће ученика у одељењу



Просечно постигнуће ученика по модулима
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Модул
Графикон 2: Просечно постигнуће по модулима.



Закључак

 Анализом резултата тестирања на нивоу одељења  добијене 
су важне информације о  постигнућима испитаних ученика, 
односно о степену остварености исхода из предмета 
здравствена нега. 

 Добијени подаци могу послужити предметним наставницима 
да стекну увид у којој су мери ученици савладали градиво, 
односно стекли вештине које су важне за наставак
образовања у оквиру предмета здравствена нега.

 Ови подаци омогућавају наставнику да планира своје 
активности у наредном периоду (динамику и садржај часова).

 На основу резултата, може да се планира допунска настава.



•Добијени подаци могу помоћи у побољшању 
индивидуализације наставе.

•Ученицима дајемо повратну информацију о резултатима теста.

•Анализом резултата тестирања у оквиру стручног већа 
потребно је радити на корекцији задатака који би одговарали 
очекиваним исходима модула.



ХВАЛА НА ПАЖЊИ!
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