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психологију; доц. др Бојана Динић, Филозофски факултет Нови 

Сад, Одсек за психологију 

Реализатори доц. др Бојан Јаничић, Филозофски факултет Нови Сад, Одсек за 

психологију; доц. др Бојана Динић, Филозофски факултет Нови 

Сад, Одсек за психологију 

Општи 

циљеви 

Унапређење компетенција наставника за објективно мерење и 

праћење постигнућа ученика применом тестова знања. 

Специфични 

циљеви 

Упознавање са фазама израде тестова знања; Овладавање 

техникама израде свих врста објективних тестова знања (са 

отвореним и затвореним типовима питања); Овладавање 

начинима евалуације и употребе објективних тестова знања у 
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настави; Овладавање техникама оцењивања објективних тестова 

знања. 

Теме 

програма 

Тестови знања - улога и врсте; Израда тестова знања; Правила 

састављања тестова знања: питања вишеструког избора; Правила 

састављања тестова знања: питања отвореног типа; Скоровање и 

интерпретација резултата на тестовима знања; Одређивање 

основних метријских карактеристика теста и питања/задатака – 

тежина и дискриминативност (у Еxcelu) 

Циљна 

група 

наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – 

основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, 

наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, 

наставник стручних предмета – средња стручна школа, 

наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, 

наставник у школи за образовање одраслих, наставник 

општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи 

(музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у 

основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, 

ликовне), наставник изборних и факултативних предмета 

Број 

учесника 
25 

Трајање два дана (12 бодова) 

Електронски Не 

Цена Цена по учеснику је 5 000,00 динара; Спецификација цене по 

учеснику: средства за режијске трошкове факултета 15% (750,00 

дин.), средства за Центар за усавршавање наставника 10% 

(500,00 дин.), средства за материјалне трошкове (радни 

материјал, репро и потрошни материјал) 5% (250,00 дин), 

трошкови накнаде за реализаторе програма 60% (3.000,00 дин.), 

трошкови за освежење учесника 10% (500,00 дин.). 
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