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Профил Центра за процењивање исхода учења
(ЦЕРМАТ)
• Центар је успоставило Министарство просвете, омладине и спорта
2006. године као државну организациону јединицу
(према Закону бр. 561/2004)
• Центар је државна установа којом управља Министарство просвете,
омладине и спорта од 2009. год. (према Закону бр. 219/2000)
• Одговорности:
▫ Припрема и организовање обједињеног пријемног испита
и Матурског испита
▫ Завршни испит у средњем стручном образовању
▫ Истраживање и процена алата и метода за процену исхода учења
▫ Процењивање исхода учења у Чешкој
▫ Сарадња на концепту сталног усавршавања педагошких радника

Модел матурског испита и његове одлике
• Овај модел матурског испита
примењује се од 2011. године
(од реформе Матурског
испита)
• Матурски испит се састоји од
два дела – заједничког (на
нивоу државе) и профилног (на
нивоу школе)
• Да би положио, ученик мора
успешно да положи обавезни
део оба ова испита
• Испит из чешког језика и
књижевности и испит из
страног језика се састоје од
три дела (дидактички тест,
писмени рад и усмени испит)
• Обавезни и изборни испити се
дизајнирају у складу са
применљивим каталозима
предуслова, на основу важећег
Оквира образовних програма,
који садржи стандарде
постигнућа

Модел матурских испита
ЗАЈЕДНИЧКИ ДЕО ИСПИТА

ПРОФИЛНИ ДЕО ИСПИТА

2 ОБАВЕЗНА ТЕСТА:
•ЧЕШКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
•СТРАНИ ЈЕЗИК ИЛИ МАТЕМАТИКА
(ИЛИ ОБА)

2 ИЛИ 3 ОБАВЕЗНА ТЕСТА:
•БИРА ДИРЕКТОР ШКОЛЕ ПРЕМА
ОКВИРУ ОБРАЗОВНИХ
ПРОГРАМА

НАЈВИШЕ 2 ИЗБОРНА ТЕСТА:
•СТРАНИ ЈЕЗИК ИЛИ МАТЕМАТИКА

НАЈВИШЕ 2 ИЗБОРНА ТЕСТА:
•ОДРЕЂУЈЕ ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
ПРЕМА ОКВИРУ ОБРАЗОВНИХ
ПРОГРАМА

Испит Математика+
• Изборни испит из математике
за средњошколце
• Процена знања и вештина ученика
које су важан предуслов за успешно
овладавање студијама
на факултетима техничких,
економских, математичких и
природних наука и за квалитетан
учинак у одабраним професијама
• Није могуће полагати га поново,
ни жалити се на резултате
• Резултат није укључен у диплому
за положен матурски испит

Образовни програми на матурском испиту
• Образовни програми у општим
средњим школама (4, 6 или 8 година)
• Образовни програми у средњим
техничким или стручним школама
(4 године)
• Образовни програми на
конзерваторијумима (ученици могу
да заврше програм учења
након матурског испита)
• Додатни курсеви (2 године)

Образовна структура и њен развој
Број ученика који се уписују у више средње образовање (редовни ученици)
Образовни програми са матурским испитом
Образовни програми без матурског испита

Ниво средњег образовања Ниво средњег образовања Основна школа
са матурском дипломом
са стручним сертификатом

Више средње
образовање са матурском
дипломом и стручним
сертификатом

Проценат ученика који се уписују у више средње образовање (редовни ученици)

Ниво средњег образовања Ниво средњег образовања
са матурском дипломом
са стручним сертификатом

Основна школа

Више средње
образовање са матурском
дипломом и стручним
сертификатом

Припрема испитних материјала
Каталог захтева:
• Дефинише захтеве у смислу очекиваних знања и
вештина, који се проверавају на заједничком делу спита
• Спрема се у складу са важећим Оквиром образовних
програма, који садржи стандарде постигнућа
• Садржи примере задатака на тестовима и примере
писмених задатака и радних листова за усмени испит
(у случају чешког језика и књижевности и испита
из страног језика)
• Објављен је 2014. и важи од школске године 2015/2016
(осим актуелизације каталога захтева за испит из чешког
језика и књижевности 2016. године)
• Припремљен је у оквиру радних група експерата
на основу методологије, предметне дидактике
и оквира образовних програма

Заказивање тестова и критеријуми за вредновање
• Радне групе експерата које се
базирају на тестирању, методологији,
дидактици предмета
• Валидну комисију именује Директор
центра за процењивање исхода
учења
▪ Руководи се интерним смерницама
▪ Валидација задатака и њихових
формулација

• Независна стручна комисија

▪ Саветодавна група Министарства
просвете, омладине и спорта
▪ Експерти за образовање, тестирање,
методологију и Оквир образовних
програма

Временски оквир матурског испита (пролећни рок)
Објављивање рокова за писмени испит са заједничким делом матурског испита (пролећни рок)
Објављивање списка литературе (чешки језик и књижевност)
Подношење пријава ученика директору школе (пролећни рок)
Ученици добијају примерак пријаве из информационог система од директора школе
Почетак регистрације ученика на порталу за резултате где се шаљу подаци и резултати испита
Регистрација на порталу за резултате за испит Математика+
Објава испитне схеме за писмени део испита
Објава критеријума за тестирање за општи део матурског испита
Термини за практични испит и писмени део испита у профилном делу испита (директор школе)
Термини за писмени део испита у оквиру општег дела матурског испита
Термини за дидактичке тестове у оквиру општег дела матурског испита
Термини за испит Математика+
Објављивање тестова дидактичких резултата
Објављивање резултата писменог дела испита
Термини за усмени испит у оквиру општег дела матурског испита и профилног дела
Слање сертификата о матури
Слање протокола о испитним резултатима (преко портала с резултатима или директора школе)
Захтев за увидом у резултате општег дела матурског испита (тестови, писмени испит)
Захтев за увидом у резултате усменог испита у оквиру заједничког или профилног дела
матурског испита

Начин оцењивања ученика
Предмет који се тестира

Задаци

Временски оквир

Макс. број поена Пролаз

Чешки језик и
књижевност

Дидактички тест

32 задатка

75 мин

55 поена

44%

Писмени задатак

/

110 мин

30 поена

40%

Усмени испит

/

15 мин + 20 мин за
припрему

28 поена

/

Математика

Дидактички тест

26 задатака

120 минута

50 поена

33%

Страни језик

Дидактички тест

64 задатка

100 мин (40 мин за
тест слушања и 60
мин за читање
текста и језичке
компетенције)

95 поена

44%

Писмени задатак

/

60 мин

36 поена

44%

Усмени испит

/

15 мин

39 поена

44%

• Усмени испит: посебно обучен оцењивач (наставник Чешког језика
и књижевности или страног језика)

Начин оцењивања ученика са посебним
потребама
• Објава Министарства просвете, омладине и спорта
у којој се дефинишу ученици којима је одобрено
прилагођавање испита по категоријама према
њиховим образовним потребама (Објава бр.
177/2009)
• Разлике су следеће:
▪ Пријава за испит: образац за пријаву + препорука
школског центра за саветовање (ниво одобреног
прилагођавања услова)
▪ Прилагођавање услова: продужење трајања,
коришћење компензаторних средстава, прилагођена
документација за испит
▪ Критеријуми за тестирање и прилагођавање шеме:
продужено трајање, појединачне паузе, у неким
случајевима другачије оцењивање

Ученици који имају други матерњи језик:
•

Ученици који су похађали школу у трајању од најмање
4 године од претходних 8 година пре испита у школи у
некој другој земљи

•

Продужено трајање (дидактички тест и писмени испит)

Дистрибуција тестова
• Штампање и дистрибуцију испитних
материјала врши спољни извођач
• Дистрибуција додатних информација,
упутстава, протокола, методолошких
докумената преко информационог
система
• ИКТ опрема у школама (рачунари,
скенери, штампачи, базе података) за
обраду дидактичких тестова и писмених
испита: ажурирање хардвера од стране
спољног извођача изабраног на јавном
тендеру

ИТ систем
• ИС ЦЕРТИС:
▪ Регистар педагошких и непедагошких радника
именованих за припрему матурског испита
▪ Дистрибуција додатних информација, упутстава,
протокола, методолошких докумената
▪ Приступ терминалу за дигитализацију података (ДДТ)
за обраду дидактичких тестова и писмених испита
▪ Приступ апликацији Ц-скен (скенирање дидактичких
тестова, писмених радова и протокола, који се шаљу
преко ИС ЦЕРТИС у Центар за процењивање исхода
учења)

• Портал за резултате рада ученика:
▪
▪
▪

Дистрибуција резултата и протокола и оквиру
испитивања за регистроване ученике
Регистрација и пријава ученика
Додатне информације о резултату испита и обради
целог испита

Буџет за матурски испит
• Реформа матурског испита
спроведена је у оквиру ЕСФ
пројекта: 12.289.904 евра
• Терминали за дигитализацију
података за комуникацију
између школа и Центра за
процењивање исхода учења:
отприлике 798.000 евра
• Ажурирање и замена ИКТ у
школама: отприлике
9.417.398 евра
• Процена укупних
трошкова: 79.000.000 евра

Годишњи трошкова централне организације заједничког дела
испита

Анализа резултата и веза са високошколским установама
• Резултати се рачунају као просечна или средња
оцена (%) ученика према максималном броју поена
• Резултати стопе неуспеха (%) у оквиру матурског
испита (сви ученици Х нови дипломци)
• Анализа и резултати првог редовног рока
(пролеће) и другог редовног/првог поправног рока
(јесен)
• Матурски испит може се узети у обзир приликом
уписа у високошколске установе:
▪ Матурски испит би требало да буде главни
критеријум за процедуру уписа, међутим то се није
догодило
▪ Универзитети организују пријемне испите, где се
матурски испит може узети у обзир као додатни
параметар

Стопа неуспеха на матурском испиту – пролеће 2019.
Матурски испит – укупни резултати по регијама (нови дипломци) – пролеће 2019.

Стопа неуспеха на матурском испиту – пролеће и јесен 2019.
Матурски испит – укупни резултати по регијама (нови дипломци) – пролеће и јесен 2019.

Чешки језик и књижевност – стопа неуспеха током пролећа
2019. године
Матурски испит – резултати из чешког језика и књижевности по регијама (нови дипломци) – пролеће 2019.

Чешки језик и књижевност – стопа неуспеха у пролеће и
јесен 2019. године
Матурски испит – резултати из чешког језика и књижевности по регијама (нови дипломци) – пролеће и јесен 2019.

Математика – стопа неуспеха у пролеће
2019.

Матурски испит – резултати са испита из математике по регијама (нови дипломци) – пролеће 2019.

Математика – стопа неуспеха на пролеће и јесен
2019.године
Матурски испит – резултати са испита из математике по регијама (нови дипломци) – пролеће и јесен 2019.

Математика – проценат ученика који бирају овај
предмет
Проценат ученика који бирају математику на општем делу
матурског испита (пролеће 2013-2019)

• Константан пад броја ученика који бирају математику као обавезни тест
• Могло би се очекивати да математику углавном бирају ученици који
имају боље предиспозиције за успех… АЛИ

Математика – стопа неуспеха и разлике у профилу
Стопа неуспеха из математике (пролеће 2018-2019)
Стопа неуспеха – пролеће 2018
Стопа неуспеха – пролеће 2019.

Општи резултати

Допунски часови

Стручне школе

Техничке школе

Гимназије

Опште ср школе

• Велике разлике према специјализацији и одликама образовних програма
• Општи пад неуспеха на који утичу промене услова на испиту:
▪ Повећано временско трајање (120 минута уместо 105)
▪ Већа стопа ученика општих средњих школа (традиционално ниска стопа неуспеха)

Рано напуштање школе – ситуација у Чешкој
Рано напуштање школе у Европској унији и у Чешкој – поређење кроз време (2007-2018)

Матурски испит у чешкој: који су изазови?
Питање: Шта би могао бити извор проблема? Да ли
је велика стопа неуспеха директна последица
недовољне припреме ученика или се ради о још
нечему?
• Недовољно дефинисана потражња за главним
циљевима и сврхом матурског испита
• Садржај и циљеви образовања у важећем Оквиру
образовног програма су понекад недовољно јасни и
апстрактни, што утиче на схему и садржај испита
(шта би требало оцењивати?)
• Обједињена схема за опште средње школе и средње
техничке/стручне школе повећава потражњу за
оптимизацијом процеса оцењивања и испитивања
• Тестирање и испити оријентисани на примену знања
и вештина
• У току је дискусија о моделу заснованом на
компетенцијама

Матурски испит у Чешкој: предуслови и приоритети
• Промена наставних метода и приступа
ученицима, унапређивање квалитета и
привлачност образовног процеса и наставе
• Ревизија Оквира образовних програма:
фокус на модел заснован на
компетенцијама, знањима и вештинама,
применљивим у реалним ситуацијама,
смањивање фактографије и оснаживање
везе у садржају преко свих образовних нивоа
• Умрежавање школа: размена искустава и
примера добре праксе, смањивање разлика
у квалитету образовања између школа
• Оптимизација каталога захтева, критеријума
за тестирање и схема везано за профил
образовних програма и његове одлике

Матурски испит у Чешкој: тренутни догађаји
• У току су дискусије о увођењу математике као обавезног
теста у заједничком делу матурског испита и пренос
писменог и усменог испита у профилни део испита:
амандман Закона бр. 561/2004
• Дискусије о будућем облику модела матурских испита и
његовим предусловима:
▪ Смањивање негативног утицаја концепта теста са високим
улогом
▪ Коришћење портфолија ученика и оснаживање повратних
информација о резултатима и испиту
▪ Оснаживање квалитета образовног процеса и боља веза
између Оквира образовних програма и каталога захтева
(минимизирање негативног утицаја на образовни процес у
школама)
▪ Бодовање као релевантни индикатор за високошколске
установе и послодавце на тржишту рада
▪ Верификација предуслова за квалификације сведена на
профилни део испита
▪ Могућност завршетка појединачних делова испита током
наставе из одабраног наставног програма
▪ Оснаживање пројектних активности у профилном делу
испита

Хвала на пажњи
Мартин Уловец
Заступнички дом Парламента Чешке Републике

