
- за родитеље и ученике осмог разреда ОШ ''Борислав Пекић'' 

Поштовани родитељи,  драги ученици, 

Као што сте верујемо већ обавештени, 22.4., 23.4. и 24.4. 2020. године одржаће се онлајн 

тестирање за ученике 8. разреда – први пробни завршни испит. 

Позивамо вас још једном да пажљиво пратите упутства о начинима и процедурама 

реализације овог тестирања дата од стане Министарства просвете и ваших одељенских стрешина. 

Овом приликом желимо да вас мотивишемо да овом тестирању приступите озбиљно и да 

укажемо на значај који оно има за вас. 

 Циљ овог тестирања је припрема ученика за полагање завршног испита. У складу са 

тренутном епидемиолошком ситуацијом, самопроцена знања ученика је у складу са тренутним 

могућностима, код куће. Самим тим, резултати теста се неће оцењивати, јер се тестирање одвија у 

недовољно контролисаним условима да би се обезбедила поузданост резултата.  

 

Желимо да вам посебно скренемо пажњу на следеће: 

 

Ученици, 

Један од најважнијих задатака образовања је да научите да објективно процените 

сопствено постигнуће. Веома је важно да умете самостално  да управљате процесом учења, 

да препознате и процењујете критеријуме своје успешности. Да знате шта сте, колико и како 

научили. Такође, да умете да користите резултате те самопроцене за боље планирање и 

повећање сопственог напредовања.  

У околностима наставе на даљину, од тога зависи како и колико ће ваши наставници моћи 

да вам помогну да допуните оно што не знате до полагања завршног испита. 

Зато је веома важно да озбиљно, самостално, без преписивања и помоћи 😊  

приступите овом онлајн тестирању. Због вас.  

  Ваши резултати, сагледавање онога што знате и не знате, ће допринети развоју вашег 

самопоуздања, јер сте преузели одговорност за свој процес напредовања у учењу.  

 

Родитељи,  

У околностима у којима се тренутно одвија настава у нашим школама ваша улога 

сарадника у васпитно-образовном раду је огромна. Ваша адекватна подршка вашој деци и у 

реализацији овог онлајн тестирања је незаменљива. 

Инсистирајте да деца приступе тестирању, да га схвате озбиљно, пре свега у сврху њиховог 

напредовања, повећања сопствене ефикасности и самопоуздања. Само ако ви придајете 

важност објективној процени наученог градива, наставници ће моћи да пруже свој максимум у 

образовно-васпитном раду. 

Укажите вашој деци на одговорност према самима себи у објективној процени 

њиховог знања.   

Ово је прилика да ваша деца, а наши ученици, науче да управљају процесом учења, да 

користе резултате објективне самопроцене, да их научимо планирању, аутономности и 

самосталности у доношењу одлука – у школи и ван ње. 

 

Желимо вам пуно среће и успеха у пробном завршном испиту - онлајн тестирању за 

ученике 8. разреда! 

 

 

         педагог и психолог 


