
Језици

Education and 
Training

Преглед националних
тестирања у Европи

у вишим разредима основног и
у средњем образовању

2014/15Eurydice  извештај





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Језици 
у вишим разредима 
основног и у средњем 
образовању:  
 
преглед националних тестирања  
у Европи 

2014/15 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eurydice Report 

Education and 
Training 
Образовање 
и обуке 



Овај документ објавила je Извршна агенција за програме у области образовања, 
медија и културе (EACEA, Анализа образовања и омладинске политике). 

 

Ову публикацију треба цитирати као: 

Eвропска комисија/EACEA/Eurydice, 2015. Језици у вишим разредима основног и средњег 
образовања: преглед националних тестирања у Европи – 2014/15. Извештај Eurydice 
мреже. Луксембург: Канцеларија за публикације Европске уније. 

 

 

 

ISBN 978-92-9492-411-7 doi:10.2797/98620   EC-01-15-598-SR-N 

 

 

Овај документ је такође доступан на интернету (http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice). 

 

Текст је завршен септембра 2015. године. 

 

© Извршна агенција за програме у области образовања, медија и културе, 2015. године 

 

Дозвољено је репродуковање под условом да се навeдe извор. 

 

 

 

 

 

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 
Education and Youth Policy Analysis 
Avenue du Bourget 1 (BOU2 – Unit A7) 
B-1049 Brussels 
Tel. +32 2 299 50 58 
Fax +32 2 292 19 71 
E-пошта: eacea-eurydice@ec.europa.eu 
Веб сајт: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/ 
  

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/


 

3 

САДРЖАЈ  

Графикони 4 

Главни налази 5 

Увод 9 

Језици у вишим разредима основнoг и средњег образовања: преглед националних 
тестирања у Европи – 2014/15 13 

Националнa тестирања језика постају све значајнија у Европи последњих 20 година 13 

Већина земаља спроводи национална тестирања и у вишим разредима основне и средње школе 15 

Већина националних тестова су тестови с битним последицама 16 

Резултати тестова с битним последицама често се користе као основ за издавање цертификата 17 

Резултати половине тестова језика без последица користе се и на нивоу школе и на нивоу система 
образовања 19 

Национални тестови језика најчешће се спроводе на крају образовног нивоа 21 

Око две трећине националних тестова језика предвиђено је за све ученике али је само око половина 
њих обавезна 22 

Скоро све земље су израдиле најмање један тест енглеског језика на нивоу средњег образовања 27 

Скоро половина националних тестова језика у Европи оцењује све четири вештине 29 

У већини земаља сви национални тестови су повезани с нивоима ЗЕО 31 

У вишим разредима основног образовања, обично су нивои ЗЕО А2 и В1 највиши нивои који се 
тестирају 33 

На нивоу средњег образовања, већина националних тестирања спроводи се до нивоа В2 35 

Од националних тестова који су повезани с нивоима ЗЕО, око половина користи нивое ЗЕО када 
извештава о нивоу језичког знања ученика 37 

Тестови који утичу на напредовање ученика најчешће се екстерно оцењују 38 

Тестови без последица који се користе само на школском нивоу најчешће се оцењују интерно 43 

Референце 45 

Речник појмова 45 

Прилог 49 

Захвалност 57 

 

 



 

4 

ГРАФИКОНИ 

 

Слика 1: Година првог увођења националног тестирања језика,  
ISCED нивои 2 и 3, 2014/15 14 

Слика 2: Број разреда у којима се спроводе различити национални тестови језика током  
ISCED нивоа 2 и 3, 2014/15 15 

Слика 3: Расподела тестова с битним последицама и тестовима без последица по земљама, 
ISCED нивои 2 и 3, 2014/15 16 

Слика 4:  Употреба резултата националних тестова језика с битним последицама у погледу 
напредовања ученика, ISCED нивои 2 и 3, 2014/15 18 

Слика 5: Главне употребе резултата националних тестова без последица језика,  
ISCED нивои 2 и/или 3, 2014/15 20 

Слика 6: Време када се национални тестови језика спроводе на  
ISCED нивоима 2 и 3, 2014/15 22 

Слика 7: Број тестова и циљна популација ученика,  
ISCED нивои 2 и 3, 2014/15  26 

Слика 8: Број језика који је предмет оцењивања у националним тестовима,  
ISCED нивои 2 и 3, 2014/15 28 

Слика 9: Земље с најмање једним националним тестом језика на  
ISCED нивоу 2 или ISCED нивоу 3, којим су обухваћене све четири вештине, 2014/15 30 

Слика 10: Национални тестови повезани с нивоима ЗЕО,  
ISCED нивои 2 и 3, 2014/15 32 

Слика 11: Нивои ЗЕО који су обухваћени националним тестовима на  
ISCED нивоу 2, 2014/15 34 

Слика 12: Нивои ЗЕО који су обухваћени националним тестовима на  
ISCED нивоу 3, 2014/15 36 

Слика 13: Употреба нивоа ЗЕО за извештавање о успеху ученика на националном тестирању, 
ISCED нивои 2 и 3, 2014/15 37 

Слика 14: Оцењивање писаних националних тестова језика с битним последицама,  
ISCED нивои 2 и 3, 2014/15 40 

Слика 15: Оцењивање писаних националних тестова без последица језика,  
ISCED нивои 2 и 3, 2014/15 43 

 

Табела 1:  Национални тестови језика према земљама, с њиховим називима и називима на 
изворном језику и разредима када се спроводе у школи, ISCED нивои 2 и 3, 2014/15 49 

Табела 2: Употреба резултата националних тестова језика с битним последицама у погледу 
напредовања ученика, ISCED нивои 2 и 3, 2014/15 53 

Табела 3: Главна сврха тестова без последица језика, ISCED ниво 2 и 3, 2014/15 55 

 

 



 

5 

ГЛАВНИ НАЛАЗИ  

Главни циљ овог извештаја јесте да разјасни постојеће видове тестирања језика на 
националном нивоу у европским земљама. Национални тестови се дефинишу као 
стандардизовани тестови/испити које утврђују централне или власти на највишем нивоу и који 
се спроводе у оквиру њихове надлежности. Размотрени су сви језици, осим језика на којима се 
изводи настава, регионалнх језика и класичних језика. У већини случајева, језици који су узети у 
разматрање сматрају се страним језицима у националном наставном плану и програму 
(погледајте Увод за прецизније информације). Тренутно је у Европи општеприхваћено 
мишљење о важности подучавања страних језика у школи и изван ње као и о улози коју 
вредновање има у погледу унапређења наставе и учења страних језика. Повећано 
интересовање за ова питања на политичкој агенди, довело је до објављивања ове студије 
Eurydice мреже. 

Eurydice мрежа је 2009. године објавила извештај о Националном тестирању ученика у 
Европи: циљеви, организација и коришћење резултата, у коме се истиче пораст броја 
националних тестова, у свим предметима, посебно од 1990-их година. Овај извештај, који је 
усредсређен на национално тестирање језика, такође истиче да је дошло до повећања броја 
националних тестова током протеклих деценија, нарочито током 2000-их година (погледајте 
слику 1). Сви образовни системи који су обрађени у овом извештају тренутно имају, или су 
недавно имали, национална тестирања за неке или за све ученике, барем једанпут током виших 
разреда основног образовања или током средњег образовања. 

И на европском и на националним нивоима, уведене су бројне иницијативе и реформе у 
области наставе страних језика током прве деценије овог века. Године 2001, назначене као 
европска година језика, Савет Европе је објавио Заједнички европски оквир за живе језике 
(ЗЕО); шефови држава и влада на нивоу ЕУ, 2002. године, позвали су на дефинисање 
показатеља језичких компетенција, што је обележило почетак дискусије о европском 
испитивању језичких компетенција. То испитивање је напослетку спроведено 2011. године. На 
националном нивоу, показано кроз неколико публикација Eurydice мреже (EACEA/Eurydice, 
2012a), многе земље (региони) помериле су почетак наставе страних језика у нижи разред 
основног образовања. Поменута тенденција у политици наставе страних језика дешава се у 
ширем контексту све израженије потребе за вођење политике засноване на чињеницама и 
повећање одговорности у раду јавних служби, чиме се може објаснити нагли пораст броја нових 
националних тестова језика током 2000-их година. 

Карактеристике националних тестова највећим делом су обликоване њиховом сврхом. На 
пример, национални тестови који се спроводе у сврху додељивања цертификата, најчешће се 
организују на крају циклуса или фазе а њима се тестира релативно велики број језика и 
ученика, при чему су тестови, чији се резултати углавном користе за праћење образовних 
система, најчешће усмерени само на одређени узорак и њихов циљ је тестирање само језика 
који се најчешће уче. У највећем броју случајева, национални тестови у Европи користе се за 
различите потребе. Међутим, њих је могуће класификовати према главном циљу у две 
категорије: на тестове с битним последицама (high-stakes tests) и тестове без последица (low-
stakes tests). 

Тестови с битним последицама ('high-stakes tests') резимирају постигнућа ученика на крају 
школске године или на крају образовног циклуса/нивоа и често претходе доношењу формалних 
одлука о напредовању ученика. Осим Белгије (Немачка и Фламанска заједница), Немачке, 
Шпаније, Исланда и Лихтенштајна, све земље имају најмање један такав тест у вишим 
разредима основне или у средњој школи (погледајте слику 3). У већини земаља које спроводе 
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тестове с битним последицама, ти тестови се организују у вишим разредима основне или у 
средњој школи и користе се у сврху додељивања цертификата. У половини тих земаља, они се 
такође користе за избор ученика приликом уписа на високошколске установе или курсеве. На 
крају, мањи број земаља које спроводе тестове с битним последицама користи их за 
усмеравање ученика који су у вишим годинама основног образовања или у средњем 
образовању (погледајте слику 4). 

Главни циљ тестова без последица (low-stakes tests) јесте да се процени успешност образовног 
система као целине, или учинак школа или појединачних ученика, како би се обезбедиле 
информације неопходне за унапређење наставе и учења. Нешто више од половине 
земаља/региона спроводи ову врсту тестова без последица; у нешто више од три четвртине 
њих (погледајте слику 3) тестови се спроводе само у вишим разредима основне школе. У 
десетини земаља, главни корисници резултата тестирања су заинтересоване стране на 
школском нивоу (тј. наставници, ученици и родитељи) и на националном/регионалном нивоу 
(углавном креатори политика). Међутим, у Данској, Немачкој (упоредни тестови/процене учења 
– VERA), Литванији, Луксембургу (национални тестови), на Малти, у Румунији и Лихтенштајну 
(електронски адаптивни систем тестирања), резултате тестирања користе само заинтересоване 
стране на школском нивоу или креатори политика на националном нивоу у Белгији (Немачка 
заједница), Бугарској, Француској, Луксембургу (стандардизовани тестови) и на Исланду. 
Другим речима, у последњем случају, о резултатима тестирања не обавештавају се 
наставници, односно ученици. 

Највећи број земаља/региона дефинише национална тестирања за оцењивање језичких 
компетенција више од једанпут у току виших разреда основног или средњег образовања. 
Већина њих то чини и на нижим и на вишим нивоима средњег образовања (погледајте слику 2). 
Осим тога, већина тестова се организује на крају нивоа или на крају обавезног образовања. Као 
што је очекивано, управо се већина тестова с битним последицама организује на крају 
образовног нивоа или на крају обавезног образовања. Када је реч о тестовима без последица, 
постоји већа разноликост употребе; када се користе за потребе праћења образовног система 
као целине, скоро сви се организују на крају образовног нивоа или на крају обавезног 
образовања. Када је реч о осталим тестовима без последица, чији је циљ обезбеђивање 
информација неопходних за унапређивање наставе и учења у школи и/или на нивоу ученика 
појединачно, или који комбинују ту сврху са сврхом праћења система, организују се нешто 
чешће током једног образовног нивоа (погледајте слику 6). 

Око две трећине свих националних тестова који су предмет разматрања, предвиђено је за све 
ученике једног конкретног разреда у општем и/или стручном образовању. Отприлике једна 
половина тих тестова, међутим, није нужно обавезна за све ученике. Они који су изборни су сви 
тестови с битним последицама, осим у Луксембургу (национални тестови који се организују за 
енглески, француски или немачки језик за ученике нижих разреда основне школе), Литванији 
(стандардизовани тестови страних језика) и Црној Гори (провера знања на крају трећег 
циклуса). Осам земаља/региона је развило националне тестове који се спроводе на узорку 
(Белгија, Немачка и Фламанска заједница, Чешка Република, Немачка, Француска, Словенија, 
Финска и Норвешка). У две друге земље (Шпанија и Аустрија), неки национални тестови се 
организују на узорку, у зависности од вештина које се испитују (погледајте слику 7). 

Све земље/региони, осим Белгије (Немачка заједница и Фламанска заједница), имају најмање 
један национални тест за оцењивање ученичких компетенција у енглеском језику. Ова 
чињеница одржава посебан положај енглеског језика у националном и школском наставном 
плану и програму (EACEA/Eurydice, 2012b). Заиста, то је језик који се најчешће учи а у неким 
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случајевима је и обавезан предмет. Ученичке компетенције у другим страним језицима који се 
најчешће уче, као што су француски, немачки, италијански и руски, такође се врло често 
проверавају националним тестовима широм Европе. У обзир се морају узети и политички, 
историјски, односно географски аспекти како би се објаснило зашто неке земље/региони имају 
развијене тестове за неке језике који су мање заступљени у настави у Европи. На пример, у 
Пољској и Норвешкој постоје тестови којима се проверавају национални језици њихових 
суседних земаља (украјински, односно фински). Отприлике половина земаља/региона спроводи 
тестове којима се проверава више од пет језика. У већини случајева, ти тестови се спроводе на 
вишим нивоима средњег образовања. Неколико земаља (Ирска, Француска, Уједињено 
Краљевство − Енглеска, Велс и Северна Ирска и Норвешка) спроводи националне тестове за 
већи број језика (23, 47, 20, односно 39); погледајте слику 8. 

Један од централних циљева наставе страних језика јесте стицање четири главне 
комуникационе вештине: слушања, говора, читања и писања. Скоро половина националних 
тестова језика у Европи проверава све четири вештине. Као што је и очекивано, с обзиром на 
специфичне изазове у оцењивању вештине говора, посебно кроз националне тестове, вештина 
говора је језичка компетенција која се у најмањој мери оцењује. Ипак, у девет земаља 
(Бугарска, Данска, Италија, Холандија, Аустрија, Словенија, Словачка, Уједињено Краљевство и 
Норвешка), један тест (или више националних тестова) користи се као основа да се на 
локалном нивоу саставе задаци за тестирање вештине говора (погледајте слику 9). 

Чини се да је Заједнички европски оквир за живе језике (ЗЕО), који је објавио Савет Европе 
2001. године, имао значајан утицај на националне тестове широм Европе јер нешто више од 
половине свих националних тестова примењује шестостепену скалу која је успостављена у 
оквиру ЗЕО. Другим речима, нешто више од половине свих националних тестова у Европи 
садржи задатке у тестовима који су повезани с једним или више од укупно шест нивоа знања 
језика, који су дефинисани у оквиру ЗЕО (погледајте слику 10). Тих шест нивоа знања језика 
односе се на почетнике (А1 и А2), самосталне кориснике (B1 и B2) и напредне кориснике (C1 и 
C2). У вишим разредима основне школе, А2 и B1 су највиши нивои који се тестирају на већини 
националних тестова (погледајте слику 11). У средњем образовању, B2 је највиши ниво који се 
тестира на већини националних тестова (погледајте слику 12). Нивои ЗЕО се међутим не 
користе толико често за извештавање о степену знања језика код ученика; само половина 
тестова који прате нивое ЗЕО користи скалу за ту посебну намену (погледајте слику 13). 

Како би резултати националних тестова били упоредиви, поступци оцењивања треба да буду 
поуздани и усклађени. Тестови се могу оцењивати интерно, тј. од стране наставника који раде у 
школама у којима се спроводе национална тестирања, или екстерно, од наставника или другог 
особља изван школа у којима се спроводе тестирања или аутоматским оптичким скенирањем. 
Без обзира на то да ли су интерни или екстерни, већина оцењивача пролази посебну обуку или 
на располагању има посебне смернице за тај посао. 

Двадесет две земље (или региона) спроводе писане делове тестова језика с битним 
последицама на националном нивоу, који се у потпуности оцењују екстерно (погледајте слику 
14). Осим тога, у четири друге земље, оцењивање се врши екстерно за неке од организованих 
националних тестова језика. У осталим земљама или регионима, оцењивање спроводе и 
интерни и екстерни оцењивачи, или је оно у потпуности интерно. Оцењивање делова тестова с 
битним последицама, којима се оцењује вештина говора, ређе је централизовано у поређењу с 
њиховим писаним деловима. 
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Највећи део разлика у начину оцењивања тестова без последица односи се на њихову главну 
сврху. Највећи број тестова, чија је сврха праћење целог образовног система, оцењује се 
екстерно и то се односи на све вештине које се оцењују. Мађарска и Црна Гора су једине земље 
у којима се национални тестови за праћење образовног система у целости оцењују интерно. С 
друге стране, највећи број тестова без последица, чији ја је сврха вредновање појединачних 
школа, одељења или ученика, а не праћење образовног система у целости, оцењује се интерно; 
једини изузеци су Данска и Лихтенштајн (електронски адаптивни систем тестирања) (погледајте 
слику 15). 
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УВОД  

Национално оцењивање компетенција ученика добило је на важности током последњих 
деценија (Европска комисија/EACEA/Eurydice, 2009). Традиционално, ова врста оцењивања 
користила се за признавање ученичких постигнућа и додељивање цертификата а у скорије 
време постала је важно средство помоћу којег се образовни системи прате. Поред тога, 
недавна дешавања у политици ЕУ изазвала су ново интересовање за област учења језика а 
посебно за област оцењивања језика. У том контексту, стицање лаког разумевања врсте 
тестова језика на националном нивоу и анализирање њихових главних карактеристика, посебно 
је корисно будући да пружа чврсту основу за развој нових политика и иницијатива. 

Разлози за извештај: политички контекст 

Подстицање учења језика међу европским грађанима, дуго је био циљ креатора политика на 
европском нивоу. Језичка и културна разноликост, која је саставни део слике Европе, захтева 
да се подстиче учење језика. Заштита богатог европског наслеђа ипак није једина брига. Учење 
језика данас је неопходно како би Европа постала конкретна реалност у којој њени грађани могу 
да живе. Онима који поред матерњег говоре и друге језике лакше је да прелазе границе како би 
приступили могућностима да се образују и раде а као резултат тога могу да добију шира лична, 
социјална и културна искуства широм Европске уније. Лисабонском стратегијом утврђени су 
амбициозни циљеви за Европу и учињен је прави заокрет у креирању политика у области 
образовања на европском нивоу. Након њеног успостављања, шефови држава и влада на 
нивоу ЕУ састали су се у Барселони 2002. године и позвали на даље деловање у погледу 
„унапређивања савладавања основних вештина, нарочито кроз подучавање најмање два 
страна језика од најранијег узраста” и на „успостављање показатеља језичке компетенције” (1). 
Током 2000-их година, други Закључци Савета учинили су да језичка питања постану видљивија 
у политичкој агенди у области образовања и обука. Током 2006. године, радило се на 
реализацији идеје за стварање показатеља језичке компетенције дефинисањем принципа 
европског показатеља језичке компетенције (2). Током 2008. године, државе чланице позване су 
да „појачају европску сарадњу у погледу вишејезичности” и да предузму мере за „побољшање 
делотворног подучавања језика” (3). Кључна улога језичких компетенција такође је истакнута у 
ширем контексту сарадње у области образовања и обука (тј. у Стратешком оквиру за европску 
сарадњу у области образовања и обука – ЕТ 2020) (4) (2009) и у широј политичкој агенди 
(Језичке компетенције за повећање мобилности) (5) (2011). 

                                                 
(1)  Европски савет у Барселони, 15. и 16. март 2002. године, Закључци Председништва. SN 100/1/02 REV 1, стр. 19. 

[pdf] Доступно на: http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/barcelona_european_council.pdf [прегледано 
30. априла 2015] 

(2)  Закључци Савета о европском показатељу језичке компетенције. [на интернету] СЛ C172, 25. 7. 2006. Доступно на: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006XG0725(01)&from=EN   
[прегледано 30. априла 2015. године] 

(3)  Закључци Савета о вишејезичности; 2868. заседање Савета за образовање, омладину и културу. Брисел, 22. мај 
2008. године, стр. 4. [pdf] Доступно на: 
http://www.eu2008.si/si/News_and_Documents/Council_Conclusions/May/0521_EYC-MULTILIN.pdf   
[прегледано 30. априла 2015. године 

(4)  Закључци Савета 12. маја 2009. o стратешком оквиру за Европску сарадњу у области образовања и обука (ET 
2020); СЛ број C 119, 28. 5. 2009. [на интернету] Доступно на:   
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009XG0528(01)&from=EN   
[прегледано 30. априла 2015. године] 

(5) Закључци Савета о језичким компетенцијама за повећање мобилности; 3128. заседање Савета за образовање 
омладину, културу и спорт; Брисел, 28. и 29. новембар 2011. године. [pdf] Доступно на:  
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/126373.pdf   
[прегледано 30. априла 2015. године] 

http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/barcelona_european_council.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006XG0725(01)&from=EN
http://www.eu2008.si/si/News_and_Documents/Council_Conclusions/May/0521_EYC-MULTILIN.pdf
http://www.eu2008.si/si/News_and_Documents/Council_Conclusions/May/0521_EYC-MULTILIN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009XG0528(01)&from=EN
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/126373.pdf
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Резултати првог спроведеног испитивања о језичким компетенцијама, које је покренула 
Европска комисија 2009. године, објављени су 2012. године (Европска комисија/SurveyLang, 
2012). Испитивање је обухватило 16 образовних система. Резултати су показали велику 
разноликост у нивоу знања језика широм Европе. Они су креаторима политика и 
заинтересованим странама пружили доказе о томе да постоји потреба да се одрже напори у 
промовисању и унапређењу наставе језика у школама у Европи. Закључци Савета о 
вишејезичности и развоју језичких компетенција (2014), потврђују сложеност и разноликост 
националних прилика у којима се одвија настава језика. У њима се такође истиче важност 
оцењивања и промовисања делотворне наставе језика у школама. Затим, Комисија се позива 
да „испита изводљивост оцењивања језичких компетенција у државама чланицама, на основу 
националних података када су доступни” (6). 

Обједињавање овог пописа постојећих националних тестова језика од стране Eurydice мреже, 
одвија се у овом специфичном контексту, са циљем да пружи преглед и поређење главних 
одлика свих националних тестова који су осмишљени за оцењивање језичких компетенција код 
ученика средњих школа у Европи. 

Домашај извештаја и дефиниције 

Извештај је усредсређен на националне тестове језика који се организују на ISCED нивоима 2 
и 3 у општим и стручним школским програмима. Када се у извештају говори о „националном 
тесту”, то значи да је у питању „национални тест језика”. 

Национални тестови се, у овом контексту, дефинишу као стандардизовани тестови/испити које 
утврђују централне власти на највишем нивоу и који се спроводе у оквиру њихове надлежности. 
Стандардизовани тестови/испити представљају било који облик тестирања при којем се а) од 
ученика који полажу захтева да одговоре на иста питања (или питања изабрана из заједничке 
базе питања) и б) који се оцењују на стандардан или конзистентан начин. Међународна 
тестирања или испитивања, као што је SurveyLang, нису обухваћена прикупљањем података. 
Тестови осмишљени на школском нивоу такође нису обухваћени чак и када су израђени на 
основу централнодефинисаног референтног оквира. 

Циљ извештаја јесте да пружи исцрпан преглед свих постојећих националних тестова како су 
горедефинисани. Међутим, у изузетним случајевима, за неке националне тестове нису се могли 
прикупити подаци о свим аспектима који су узети у разматрање и зато ти тестови нису део 
извештаја. 

Централни ниво је највиши ниво власти у образовању који делује на националном (државном) 
нивоу у већини земаља. У неким земљама су надлежни други нивои власти (заједнице, 
покрајине, аутономне заједнице, итд.) који су у одређеним или свим областима у вези са 
образовањем. У Белгији, Немачкој, Шпанији и Уједињеном Краљевству, сваки део или регион 
има своје министарство образовања. 

У извештају су размотрени сви језици, осим језика на којима се изводи настава (што су 
најчешће национални језици), регионалних језика и класичних језика, као што су латински и 
старогрчки. Изузеци су енглески и ирски у Ирској, фински и шведски у Финској, француски и 
немачки у Луксембургу и енглески на Малти. За Ирску, Финску и Луксембург, поменути језици су 
                                                 
(6)  Закључци о вишејезичности и развоју језичких компетенција. Заседање Савета за образовање омладину, културу и 

спорт, Брисел, 20. мај 2014. године [pdf] Доступно на:   
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/142692.pdf   
[прегледано 30. априла 2015. године] 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/142692.pdf
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службени језици и било који од њих може бити главни језик на којем се изводи настава у 
школама, при чему се други језик подучава као други или у неким случајевима као страни језик. 
На Малти, енглески је и језик на којем се изводи настава и може се и подучавати као други језик 
у школама. Када је реч о регионалним језицима, само они у Уједињеном Краљевству и Шпанији, 
изузеци су од правила. 

У овом извештају појам „језици” односи се на језике који су покривени студијом. Ипак у неким 
случајевима, када се говори о појединачним националним тестовима, може се наћи употребљен 
и термин „страни језици” јер се у великом броју земаља језици који сe разматрају у оквиру 
извештаја сматрају страним језицима у наставном плану и програму. 

Референтнa годинa је 2014/15. Када се национални тестови језика организују на ротирајућој 
основи, референтна година је она у којој је тест последњи пут спроведен. У таквим случајевима, 
извештај систематски не дефинише годину у којој су језици последњи пут тестирани. 
Извештајем су обухваћене све државе чланице ЕУ, као и Исланд, Лихтенштајн, Норвешка, 
Турска, Црна Гора и Србија. 

Садржај и структура извештаја 

Циљ овог кратког извештаја јесте пружање свеобухватних информација о основним али 
кључним одликама националних тестова језика. Извештај настоји да одговори на следећа 
питања: 

• На који начин су национални тестови језика организовани за ученике током дужег 
временског периода? 

• Која је њихова сврха? 

• Која се ученичка популација тестира? 

• Када се тестирају ученици, на којем образовном нивоу и у којим разредима? 

• Који се језици тестирају? 

• Које се вештине (читање, слушање, писање и вештина говора) тестирају? 

• Да ли су задаци на тестовима повезани са Заједничким европским оквиром за живе језике 
(ЗЕО) (7)? 

• Да ли се национални тестови оцењују интерно или екстерно? 

Извештај је структуриран од око 15 кључних одлика националних тестова језика, од којих свака 
има свој поднаслов како би усмерила читаоца на садржај и резимирање главних налаза. 

На почетку документа је одељак под називом „Главни налази”, који обједињује главне идеје 
развијене у упоредној анализи. 

Прилог садржи неколико табела с детаљним информацијама, при чему се у једној од њих 
наводи списак свих националних тестова који су предмет ове анализе. 

Методологија и извор информација 

Информације су прикупљене на основу кратког упитника који су попуњавали домаћи експерти 
и/или национални представници Eurydice мреже. Службени документи које су издале централне 
власти/власти у образовању на највишем нивоу, представљају примарни извор информација. 

                                                 
(7)  Савет Европе, 2001 
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Користи се упоредни приступ како би се описале и анализирале карактеристике националних 
тестова језика. 

Конвенције 

У извештају се на великом броју места помињу разреди у школи. У свим земљама, 1. разред 
се узима као прва година ISCED нивоа 1 (8). 

Број тестова се може утврдити на различите начине. Тест се може сматрати посебним када 
тестира ученике различитих разреда, или различите језике или различите вештине, итд. Према 
договору, у овом извештају национални тест је посебан тест ако се њиме тестирају ученици 
различитих разреда. У неким земљама, међутим, исти тест, тј. онај који тестира исте језике и 
вештине на истом нивоу компетенција, и за исте потребе, може се организовати у различитим 
разредима. Такав случај постоји на крају средњег образовања када је ученицима омогућено да 
полажу испит за крај циклуса образовања у различитим разредима. Такав тест, иако се 
спроводи у различитим разредима, сматра се једним тестом. Насупрот томе, када се у једном 
разреду спроводи више тестова, они се сматрају посебним тестовима само када се разликује 
њихова главна сврха. 

Ова једноставна и основна правила на пример имају следеће последице: када се тестови у 
истом разреду сматрају посебним тестовима на националном нивоу, јер тестирају различите 
ученичке популације (нпр. они у општем/стручном образовању) или различите вештине 
(вештине говора/друге вештине), они се сматрају једним јединственим тестом у овом извештају 
ако им је сврха иста. 

У неким националним тестовима размотреним у овом извештају, једна или више од укупно 
четири главне вештине (вештина говора, слушања читања и писања) могу се оцењивати у 
деловима теста који нису стандардизовани или дефинисани од стране централних образовних 
власти (тј. у деловима теста које утврђује школа). Ти делови теста осмишљени на школском 
нивоу нису систематски обрађени овом упоредном анализом. 

                                                 
(8) За више информација погледајте „Eвропска комисија / EACEA / Eurydice”.   

У овом документу Eurydice мреже, образовне структуре земаља повезане су са ISCED нивоима (ISCED 2011). 
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ЈЕЗИЦИ У ВИШИМ РАЗРЕДИМА ОСНОВНOГ  И У СРЕДЊЕМ 
ОБРАЗОВАЊУ: ПРЕГЛЕД НАЦИОНАЛНИХ ТЕСТИРАЊА У ЕВРОПИ 
– 2014/15 

Националнa тестирања језика постају све значајнија у Европи последњих 
20 година 

У извештају Национално тестирање ђака у Европи: циљеви, организација и коришћење 
резултата (Европска комисија/EACEA/Eurydice, 2009), наводи се да је национално тестирање 
релативно нови вид оцењивања који све више добија на значају почев од 1990-их година. 
„Национални тестови” подразумевају стандардизоване тестове/испите које дефинишу 
централне власти/власти на највишем нивоу и који се спроводе у оквиру њихове надлежности. 
Стандардизовани тестови/испити представљају било који облик тестирања при којем се (a) од 
ученика који полажу захтева да одговоре на иста питања (или питања изабрана из заједничке 
базе питања) и (б) који оцењује на стандардан или конзистентан начин (за дефиниције 
погледајте Речник појмова). 

Такав пораст националних тестирања односи се и на стране језике. У неким земљама, тестови 
језика су већ годинама саставни део националних образовних система. На пример, „матурски 
испит” којим се проверава знање језика на крају ISCED нивоа 3 у Финској, први пут је спроведен 
још 1852. године а у Француској је 1853. године уведен испит под називом „Општи и технолошки 
бакалауреат”. Међутим, највећи број националних тестова језика уведен је последњих двадесет 
година. Заправо, више од половине тих тестова уведено је 2001. године. 

Иако су у већини случајева садашњи национални тестови језика резултат нових дешавања, 
трећина њих је заправо заснована на постојећим проверама знања језика у школама. У 
Бугарској, на пример, школски тест језика на ISCED нивоу 2 спроводи се од 1998. године а 
унапређен је у национални тест 2003. године. 

Неке земље су такође извршиле ревизију својих националних тестова убрзо након што су 
уведени – често да би прошириле обим тестова и укључиле више језика (погледајте слику 8), 
прошириле обим вештина које се проверавају (слика 9) или повећале број ученика који се 
тестирају (погледајте слику 7). 

Луксембург, Малта и Финска представљају добре примере земаља у којима се број језика који 
се тестирају годинама повећавао: 

• Луксембург. Национални тест за проверу знања немачког и француског језика уведен је 
2003. године а 2011. године додат је и енглески језик. 

• Малта. „Годишњи испити на крају основне и у средњој школи”, који се спроводе на ISCED 
нивоима 2 и 3, постепено уводе различите језике: енглески језик 1947. године, италијански 
1975. године, француски, немачки и арапски језик 1976. и шпански и руски језик 1989. 
године. С друге стране, „цертификат о завршеном средњем образовању MATSEC”, који се 
додељује на крају општег образовања на ISCED нивоу 3, омогућио је да се од 1980. године 
тестира италијански језик, од 1992. године енглески и од 1994. године француски, немачки 
и руски језик.  

• Финска. Тест страних језика у 9. разреду тестира енглески језик од 1999. године а 
проширен је 2003. године, тако да обухвата и немачки, француски и руски језик. 

Слично томе, у неким случајевима, број вештина које се оцењују у тестовима језика такође се 
постепено повећавао током година. У Шведској су, на пример, 2008. године за шпански, 
француски и немачки језик који се тестирају на нивоу компетенције 2 на ISCED нивоима 2 и 3, 
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тестиране само две вештине, али су 2009. године тестови проширени тако да обухватају све 
вештине (читање, писање, слушање и вештина говора). Осим тога, тест компетенција на 4. 
нивоу учења шпанског језика (ISCED ниво 3), који је оцењивао само једну вештину 2010. године, 
од 2012. године обухвата све вештине (читање, писање, слушање и говор). 

На крају, у неким земљама, као што је Бугарска, национална тестирања која су првобитно 
обухватала један део ученичке популације постепено су проширена. „Национална екстерна 
евалуација” која је спроведена у Бугарској на ISCED нивоу 2, успостављена је 2003. године да 
оцени ученике у општем образовању али је од 2005. године проширена на ученике 8. разреда 
СОО који су похађали интензивне курсеве страних језика. 

Слика 1: Година првог увођења националног тестирања језика, ISCED нивои 2 и 3, 2014/15 

ISCED 2 
 

 

 
ISCED 3 

  

ISCED 2 
 

 
 

 
ISCED 3 

Извор: Eurydice. 

Објашњења 
Ова слика показује годину када су уведена национална тестирања језика. Без обзира на то да ли су ти тестови данас 
другачији, слика показује годину када су национална тестирања језика, са сврхом која је иста и данас, први пут 
спроведена. 
Земље/региони с више од једног теста у различитим годинама на једном образовном нивоу, назначени су онолико пута 
колико има тестова. У таквим случајевима, нумерисани су и акроними земаља. 
У табели 1 из прилога, наведени су сви национални тестови из овог извештаја. 

Напомене за одређене земље 
Данска. Матурски испити за крај средњег образовања који се спроводе у 12/13. разреду, први пут су дефинисани 2011. 
године за један од образовних програма (програм EUX, који је комбинација општег образовања и СОО). За друге 
програме нису доступне информације. 
Шпанија. Подаци на слици односе се на Аутономну Заједницу Валенсију за ISCED ниво 2 и Каталонију за ISCED ниво 
3. На ISCED нивоу 2, следеће аутономне заједнице су следиле пример Валенсије у спровођењу националних 
тестирања језика: Навара и Баскија (2009), Естремадура и Мурсија (2010) и Мадрид (2012). На ISCED нивоу 3, следеће 
аутономне заједнице су следиле пример Каталоније у спровођењу националних тестирања језика: Канарска Острва 
(2013) и Кантабрија, Естремадура и Мадрид (2014). 
Аустрија. у академским средњим школама (AHS), стандардизовани матурски испит оријентисан на компетенције” 
спроводи се у 12. разреду а у потпуности је спроведен 2015. године иако су неке академске средње школе започеле да 
га примењују 2014. године. 
Србија: недостају подаци. 
 

Следеће земље имају тестирања која нису приказана на слици (погледајте табелу 1 у прилогу): 
Литванија. „Признавање вештине говора на страном језику” први пут је примењено 2002. године. 
Луксембург. „Национални тест француског језика” и „национални тест немачког језика” (ISCED ниво 2) први пут су 
спроведени 2003. године. 
Мађарска. Два додатна национална теста „Процене знања циљног језика” (ISCED ниво 2) први пут су спроведена 2013. 
године. 
Словенија. „Стручни матурски испит” први пут је спроведен 2002. године. 
Лихтенштајн. „Електронски адаптивни систем тестирања за ученике 8. разреда”, први пут је спроведен 2006. године. 
Норвешка. „Испит из програмских предмета: енглески и/или страни језици, ниво I, II или III” први пут је спроведен 2007. 
године. 
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Већина земаља спроводи национална тестирања и у вишим разредима 
основне и у средњој школи 

У Европи, највећи број земаља/региона дефинише националне тестове за оцењивање језичких 
вештина више од једанпут. Већина њих чини то на ISCED нивоима 2 и 3. 

Као што је приказано на слици 2, већина образовних система спроводи различита национална 
тестирања најмање у два различита разреда у средњем образовању. То не значи да ће сваки 
ученик полагати све тестове које организује образовни систем јер тестови, на пример, могу бити 
предвиђени за различите ученичке популације. Око једне четвртине образовних система 
спроводи национални тест језика само у једном разреду док око десетине њих то чини у три или 
више разреда. 

Слика 2: Број разреда у којима се спроводе различити национални тестови језика током ISCED нивоа 2 и 3, 
2014/15  

 

  

  

  

 У само једном разреду 

 У два разреда 

 У три или више разреда 

  

 
 

 

Извор: Eurydice. 

Објашњења 
Слика приказује број разреда у којима се спроводе национални тестови језика. За земље у којима исти тест може да се 
полаже у различитим разредима сматра се да се тест спроводи само у једном разреду. 
У табели 1 из прилога наведени су сви национални тестови из овог извештаја. 

Напомене за одређене земље  
Шпанија: Ученици се оцењују у 8. разреду (ISCED ниво 2) у аутономним заједницама Валенсији, Мурсији, Навари и 
Баскији и у 10. разреду (ISCED ниво 3) на Канарским Острвима, у Кантабрији и Каталонији. Оцењују се и у 8. и у 10. 
разреду у аутономним заједницама Естремадура и Мадрид. 
Луксембург: „Национални тестови енглеског језика“, који се организују на ISCED нивоу 2, спроводе се за ученике 
техничког образовања док га ученици општег образовања полажу у 8. разреду. 
Шведска. На ISCED нивоу 3 постоје различити тестови којима се тестирају различити језици на различитим нивоима. 
Ти тестови се организују у различитим разредима. 
 

У пракси, ученици се најчешће тестирају и на ISCED нивоу 2 и на ISCED нивоу 3. Ипак, неке 
земље проверавају ученике у само једном од два нивоа. У образовним системима у којима се 
ученици проверавају више пута током трајања једног од два образовна нивоа, у три таква 
система спроводе се тестови на ISCED нивоу 2 (Немачка, Луксембург, Србија) док се у 
немачком говорном подручју Белгије и Уједињеном Краљевству тестови спроводе на ISCED 



Jезици у вишим разредима основног и у средњем образовању: Преглед националних тестирања у Европи – 2014/15 

16 

нивоу 3. У образовним системима у којима се ученици проверавају само у једном разреду, 
мањи број њих (Грчка, Хрватска, Италија, Кипар и Словачка) то чини на ISCED нивоу 3.  

Већина националних тестова су тестови с битним последицама 

Земље спроводе национална тестирања страних језика с различитим наменама које су 
подељене у две главне категорије у овом извештају. 

У првој групи, националним тестовима се резимирају постигнућа ученика на крају школске 
године или на крају образовног циклуса, пре доношења формалних одлука о њиховом будућем 
образовању. Резултати тестова служе да се доделе цертификати или да се обезбеде 
информације неопходне за доношење важних одлука у вези с напредовањем, као што је 
прелазак из једне године у другу, усмеравање, избор за високошколске курсеве или 
високошколске установе, итд. Тестови који припадају овој групи називају се „тестови с битним 
последицама за ученике”. 

Главна сврха друге групе тестова јесте да се процени успешност образовног система као 
целине, или учинак школа или ученика појединачно, како би се обезбедиле информације за 
унапређење наставе и учења. Ти тестови немају формалне последице по напредовање ученика 
и стога се често називају „тестовима без последица за ученике”. 

Иако се може идентификовати главна сврха националних тестова језика, треба имати на уму да 
се често национални тестови користе у неколико сврха које се прожимају кроз обе главне 
категорије. На пример, резултати тестирања чија је превасходна намена да пруже информације 
неопходне за доношење одлука у погледу напретка ученика, често се користе за праћење 
образовног система или школа појединачно (Европска комисија/EACEA/Eurydice, 2009, стр. 24). 
Међутим, о том посебном аспекту даље неће бити речи у овом извештају. Заправо, у погледу 
коришћења резултата тестова с битним последицама, главни фокус биће на напредовању 
ученика, као што се може видети у наставку.  

Слика 3: Расподела тестова с битним последицама и тестовима без последица по земљама, ISCED нивои 2 
и 3, 2014/15 

Тестови с битним 
последицама 

 

Тестови без 
последица 

 
 

ISCED 2 
 

ISCED 3 

Извор: Eurydice. UK (1) = УК-ЕНГ/ВЛС/СЕВИР 

Објашњења 
„Тестови с битним последицама” користе се за добијање информација неопходних за доношење одлука о напредовању 
ученика, укључујући додељивање цертификата, усмеравање на ISCED нивоима 2 и 3 (упућивање ученика ка 
одговарајућим усмерењима или образовним програмима) или избор ученика за високошколске установе или курсеве. 
За више информација погледајте слику 4. 
„Тестови без последица” немају формалне последице по напредовање ученика. Њихова главна сврха јесте да се 
процени успешност образовног система као целине тако да политика у тој области по потреби може да се прилагоди, 
или учинак школа или ученика појединачно како би се обезбедиле информације неопходне за унапређење наставе и 
учења. 
У табели 1 из прилога наведени су сви национални тестови из овог извештаја. За више информација о главним сврхама 
сваког националног тестирања, погледајте табеле 2 и 3 у прилогу.  
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Како је приказано на слици 3, скоро све земље спроводе национална тестирања језика који 
утичу на напредовање ученика; 16 земаља или региона спроводе само ову врсту тестирања. У 
поређењу с тим, мањи број земаља организује национална тестирања језика која немају 
последице. Ова врста тестирања се спроводи у нешто више од половине земаља/региона а у 
Белгији (Немачка и Фламанска заједница), Немачкој, Шпанији, Исланду и Лихтенштајну то је 
једина врста тестирања. Међутим, у Белгији (Немачка заједница) се планира увођење 
националних тестова језика 2017–19. године са циљем додељивања цертификата о ученичким 
постигнућима, у складу с новим концептом регионалног развоја који је на снази од маја 2015. 
године. 

Када се сагледају сви национални тестови који су размотрени у овом извештају (погледајте 
табелу 1 у прилогу), такође је евидентно да су национални тестови језика с битним 
последицама присутнији у односу на тестове без последица који немају формалне последице 
по напредовање ученика. Заправо, скоро две трећине тестова могу се категорисати као тестови 
с битним последицама док тестови без последица чине нешто више од једне трећине 
националних тестова језика. 

Чини се да је ISCED ниво 3 најчешће биран за тестове с битним последицама. По грубој 
процени, три четвртине тестова с битним последицама организује се на том нивоу а три 
четвртине тестова без последица одржи се на ISCED нивоу 2. Ипак, тестови језика с битним 
последицама спроводе се на ISCED нивоу 2 и 3 у девет земаља или региона (Данска, Естонија, 
Ирска, Летонија, Холандија, Пољска, Шведска, Норвешка и Турска) а само на ISCED нивоу 2 у 
Белгији (Француска заједница), Луксембургу и Србији. У погледу тестова без последица, пет 
земаља или региона их организују на ISCED нивоима 2 и 3: Белгија (Фламанска заједница), 
Република Чешка, Шпанија, Мађарска и Малта. Белгија (Немачка заједница) спроводи тестове 
без последица само на ISCED нивоу 3. 

Резултати тестова с битним последицама често се користе као основ за 
издавање сертификата 

Када резултати националних тестова језика утичу на напредовање ученика (погледајте слику 3), 
они готово увек служе као основ за додељивање цертификата на крају виших разреда основног 
или на крају средњег образовања. Цертификати се додељују за завршетак једног нивоа или 
завршетак једног циклуса образовања и углавном омогућавају приступ наредном. Значај који се 
придаје резултатима националних тестова језика при додељивању цертификата, разликује се 
међу земљама, у зависности од културе која је присутна у оцењивању ученика. На пример, 
резултати се могу узети у обзир заједно с проценом рада ученика и оценама добијеним током 
године или с резултатима завршног интерног испита. Резултати националних тестова могу 
такође бити једини основ за додељивање цертификата (9). 

                                                 
(9) За више информација о видовима оцењивања ученика на којима се заснива додељивање цертификата на крају 

ISCED нивоа 2 и 3, погледајте Европска комисија / EACEA / Eurydice, 2012a, стр. 163– 168. 
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Слика 4: Употреба резултата националних тестова језика с битним последицама у погледу напредовања 
ученика, ISCED нивои 2 и 3, 2014/15 

 

  

 
Додељивање цертификата за 
ученичка постигнућа 

  

 
Усмеравање ученика на  
ISCED нивоима 2 или 3 

 
Избор ученика за високошколске 
установе или курсеве 

 
Не постоје национални тестови с 
битним последицама 

 

Извор: Eurydice. 
 
Објашњења 
„Тестови с битним последицама” користе се за добијање информација неопходних за доношења одлука о напредовању 
ученика, укључујући додељивање цертификата, усмеравање на ISCED нивоима 2 и 3 (упућивање ученика на 
одговарајуће смерове или образовне програме) или избор ученика за високошколске установе или курсеве. Када је реч 
о последњем, он се односи на централизоване или националне системе у којима се поред захтева у погледу успешног 
завршетка средњег образовања за упис на високошколске установе или курсеве користе резултати националних 
тестова језика који се организују на ISCED нивоу 3 (10). 
У табели 1 из прилога, наведени су сви национални тестови из овог извештаја. У зависности од земље, тестови с 
битним последицама могу се организовати или на ISCED нивоу 2 или 3, или на оба нивоа. За више информација о 
ISCED нивоима и о томе како сви резултати националних тестова с битним последицама у свакој земљи утичу на 
напредовање ученика, погледајте табелу 2 у прилогу. 

Напомене за одређене земље 
Луксембург. Резултати националних тестова који се организују за енглески, француски и немачки језик и користе за 
усмеравање ученика на одговарајуће смерове на ISCED нивоу 3, примењују се само за ученике који похађају више 
разреде основног техничког образовања. 
Шведска. Резултати ученика на националним тестовима користе се да поткрепе резултате холистичког оцењивања које 
примењују наставници и резултате коначног оцењивања; међутим, они се не наводе у цертификатима. 

У пет земаља у којима се резултати националних тестова језика користе за доделу 
цертификата, они се такође користе за усмеравање ученика на ISCED нивоу 3. Према томе, 
оцене које ученици добију на националним тестовима на крају виших разреда основне школе 
(Пољска и Турска) или током ISCED нивоа 3 (Уједињено Краљевство − Енглеска, Велс и 
Северна Ирска), представљају основу за усмеравање ученика на одговарајуће смерове или 
програме средњег образовања. У Норвешкој, те оцене имају одлучујућу улогу у ситуацијама 
када приликом пријема на даље образовне програме има више пријављених кандидата него 
доступних места. 

                                                 
(10) Захтеви за пријем у високо образовање: Погледајте описе земаља у погледу националних образовних система 

(Поглавље 7) који су доступни на веб сајту Eurydice мреже   
(https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Countries) 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Countries
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Резултати националних тестова језика могу такође имати последице по напредовање ученика у 
погледу приступа образовним правцима на ISCED нивоу 2 или 3, чак и када се не узимају у 
обзир за доделу цертификата. У Луксембургу, резултати „националних тестова”, који се 
организују за енглески, француски и немачки језик, користе се за усмеравање ученика на нивоу 
виших разреда основног техничког образовања у различитим правцима школовања на ISCED 
нивоу 3. У Србији резултати с националних тестова језика који се организују у 6. и 8. разреду 
одређују да ли ученици могу да похађају двојезична одељења или филолошке гимназије и 
одељења. 

У 14 земаља (погледајте слику 4) оцене које ученици добију на националним тестовима језика, 
који се организују на ISCED нивоу 3 за потребе издавања цертификата, утичу на приступ 
даљим смеровима у образовању и на избор курса. Осим тога, у Грчкој матуранти средњег 
образовања треба да положе испит из савремених страних језика за упис на одређене одсеке 
високошколских установа, иако се тај национални тест не узима у обзир за доделу цертификата 
о завршеном средњем образовању. 

Резултати половине тестова језика без последица користе се и на нивоу 
школе и на нивоу система образовања 

Примарна намена тестова без последица јесте да они настоје да пруже јасну слику о постигнућима 
ученика са циљем побољшања наставне праксе. Оно по чему се тестови без последица додатно 
разликују, ниво је на којем се планира коришћење добијених информација: од стране креатора политике у 
корист образовног система као целине, или на школском нивоу од стране руководства, наставника или чак 
ученика појединачно и њихових родитеља. 

Око две трећине тестова без последица језика спроводе се са циљем праћења свеукупне делотворности 
образовног система. Резултати тестирања користе се за поређење постигнућа одређене групе ученика у 
односу на дефинисане циљеве наставног плана и програма, као и да у складу с тим обезбеде 
информације неопходне за доношења одлука националних образовних политика, посебно у погледу 
измена наставног плана и програма за стране језике. 

Праћење (мониторинг) образовног система једина је сврха тестова без последица који се организују у 
Белгији (Немачка заједница), Бугарској, Француској, Луксембургу („стандардизовани тестови”) и на 
Исланду, али се не даје повратна информација за наставнике у погледу нивоа који је њихово одељење 
постигло на нивоу школе. Изненађујуће, национална тестирања која се организују искључиво за праћење 
целог образовног система, нису сва заснована на узорку. Док се у Белгији (Немачка заједница) и 
Француској организују тестови за праћење на основу узорака, у Бугарској (11), Луксембургу и на Исланду, 
сви ученици полажу тестове. 

У десетини земаља, национални тестови језика се користе и за праћење образовног система као целине и 
за пружање информација неопходних за унапређења наставе на школском нивоу. То је случај с тестовима 
који се спроводе на узорку у Белгији (Фламанска заједница), Чешкој Републици, Немачкој (национална 
провера знања језика), Словенији и Финској. Осим тога, у Шпанији, Мађарској, Аустрији Португалу, 
Црној Гори, Лихтенштајну, где се спроводе тестови с „дефинисаним стандардима за градиво“, и 
Норвешкој, резултати националних тестова језика који се организују за целу ученичку 
популацију такође се користе и на нивоу образовног система и на нивоу школе. 

                                                 
(11) У Бугарској „национални екстерни испит” полажу сви ученици који похађају 7. разред као и сви ученици који су 

изабрали интензивну наставу страних језика у 8. разреду, или у општем или стручном образовању. 
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Слика 5: Главне употребе резултата националних тестова без последица језика, ISCED нивои 2 и/или 3, 
2014/15 

 

  

 
Вредновање наставе и учења на 
нивоу образовног система 

  

 
Вредновање наставе и учења на 
нивоу школе/одељења/на 
појединачном нивоу 

  

 
Не постоје национални тестови 
без последица 

 

Извор: Eurydice. 
 
Објашњења 
„Тестови без последица” немају никакве формалне последице по напредовање ученика. Њихова главна сврха јесте да 
се процени успешност образовног система као целине, тако да политика у тој области по потреби може да се 
прилагоди, или учинак школа или ученика појединачно како би се обезбедиле информације неопходне за унапређење 
наставе и учења. 
Слика указује на две ситуације: 

A)  Резултати једног теста без последица, организованог у одређеној земљи, користе се за вредновање 
наставе и на нивоу образовног система и на нивоу школе/одељења/на појединачном нивоу. 

Б)  Резултати два или више различитих тестова без последица, организованих у одређеној земљи, користе се 
за вредновање наставе или на нивоу образовног система или на нивоу школе/одељења/на појединачном 
нивоу. 

У зависности од земље, тестови без последица могу се организовати или на ISCED нивоу 2 или 3, или на оба нивоа. 
За више информација о ISCED нивоима на којима се организују тестови без последица у свакој земљи и о употреби 
резултата националних тестова без последица језика, погледајте табелу 3 у прилогу. 
У табели 1 из прилога наведени су сви национални тестови из овог извештаја. 

Напомене за одређене земље  
Немачка. Покрајине су одговорне за спровођење VERA тестова. Свака од њих има своје прописе о пружању повратних 
информација о резултатима. 
Лихтенштајн. Информације на слици примењују се за тестове с дефинисаним стандардима за градиво, док се 
резултати електронског адаптивног система тестирања користе само на нивоу школе, учионице и ученика појединачно. 

Супротно изреченом, следећих седам земаља организују тестове без последица, који се не 
користе за праћење образовног система као целине јер се њихови резултати не прикупљају на 
националном нивоу. Користе се на нижим нивоима (ученици појединачно, одељење, школа, 
локални органи). 

• У Данској, циљне групе „националних тестова“ су наставници, разредне старешине, 
родитељи и општине. 

• У Немачкој, наставници користе резултате тестова својих ученика на „VERA упоредним 
тестовима“ у развојном циклусу за унапређење наставе у учионицама. 

• У Литванији, школе користе резултате „стандардизованих тестова страних језика“ на 
индивидуалном, нивоу одељења и на нивоу целе школе. 
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• У Луксембургу, у вишим разредима општег основног образовања, „национални тестови” се 
пре свега користе за потребе провере компетенција ученика појединачно. 

• На Малти, школе шаљу резултате ученика с „годишњих испита за средње школе“ њиховим 
родитељима како би они били упознати с напредовањем. 

• У Румунији, резултате „националне евалуације наставног плана и програма за језике и 
комуникацију“, који се евидентирају у портфолијима ученика, користе наставници за 
прављење индивидуалних планова учења и за каријерно вођење ученика. 

• У Лихтенштајну, резултати електронског адаптивног система тестирања користе се за 
управљање обезбеђивањем квалитета на нивоу школе и препознавање појединачних 
образовних потреба ученика. 

Национални тестови језика најчешће се спроводе на крају образовног 
нивоа 

У половини земаља/региона у Европи, сви национални тестови језика планирају се за завршни 
разред једног образовног нивоа или на крају обавезног образовања. Скоро половина 
земаља/региона комбинује овај поступак са спровођењем тестова током једног нивоа 
образовања. Само у мањем броју случајева, спровођење свих националних тестова планира се 
током одређеног нивоа образовања а не за крај. 

Тренутак изабран за спровођење националних тестова, било током образовног нивоа или на 
крају, најчешће има везе са сврхом тих тестова. Тестови с битним последицама (погледајте 
слику 4), који утичу на напредовање ученика, најчешће се спроводе на крају образовног нивоа. 
Тестови без последица (погледајте слику 5), чији је циљ да обезбеде информације неопходне 
за унапређење наставе, спроводе се или током нивоа образовања или на крају. 

Подаци показују да се већина тестова с битним последицама организује на крају образовног 
нивоа или на крају обавезног образовања – најчешће на ISCED нивоу 3. Наставни програми на 
ISCED нивоу 3 углавном су флексибилнији па се стога тестови с битним последицама, нарочито 
у земљама Северне Европе, нужно не спроводе на крају образовног нивоа: 

• Данска – ученици полажу „матурске испите за крај средњег образовања“, који могу да се 
полажу у 11, 12. или 13. разреду, што укључује и завршни разред општег средњег 
образовања. 

• Португал – „Национални завршни тест у средњем образовању“ спроводи се у 11. разреду, 
што је година која претходи крају ISCED нивоа 3. 

• Уједињено Краљевство (Шкотска) – тест „Националних 5” може да се полаже у 11, 12. или 
13. разреду а „виши” у 12. или 13. разреду, при чему је 13. разред крај ISCED нивоа 3. 

• Уједињено Краљевство (Енглеска, Велс и Северна Ирска) – „Oпшти тест за стицање 
цертификата о завршеном напредном додатном нивоу образовања (AS)”, спроводи се у 12. 
разреду (13. разред у Северној Ирској), што је година која претходи крају ISCED нивоа 3. 

• Шведска – „Национални тест“ може да се полаже у 10, 11. или 12. разреду, сви током 
ISCED нивоа 3. 
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• Норвешка – „Испити из заједничких основних предмета“ – енглески полажу ученици који 
похађају стручне програме у 12. разреду а у 11. разреду их полажу ученици који похађају 
академске програме, што ни у једном ни у другом програму није завршни разред. 

Слика је нешто разноврснија за тестове без последица и у некој мери зависи од циља 
тестирања. Када се користе за потребе праћења образовног система као целине, скоро сви се 
организују на крају образовног нивоа или на крају обавезног образовања. То је случај код свих 
тестова без последица који се организују у Белгији (Немачка заједница), Француској, 
Луксембургу и на Исланду. У Бугарској „национални екстерни испит” спроводи се у 7. разреду 
као и у 8. разреду, тј. током и на крају образовног нивоа. Када је реч о осталим тестовима без 
последица, независно од нивоа који треба да прате − од образовног система до ученика 
појединачно − они се спроводе нешто чешће током образовног нивоа. 

Слика 6: Време када се национални тестови језика спроводе на ISCED нивоима 2 и 3, 2014/15 

 

  

 

Национални тестови се спроводе и 
током образовног нивоа и на крају 
образовног нивоа/на крају обавезног 
образовања 

 

Сви национални тестови се спроводе 
током образовног нивоа 

 

Сви национални тестови се спроводе 
само на крају нивоа/на крају 
обавезног образовања 

 

Извор: Eurydice. 

Објашњења 
У табели 1 из прилога, наведени су сви национални тестови из овог извештаја. 

Напомене за одређене земље 
Луксембург. „Национални тест енглеског језика”, који се спроводи на ISCED нивоу 2, не полажу сви ученици на крају 
нивоа – само ученици који похађају техничке школе полажу испит у 9. разреду док га ученици у школама општег 
образовања полажу у 8. разреду те је он искључен из категорије „спроводи се само на крају нивоа”. 
Финска. Тренутак када се спроводе тестови утврђује се на сваких пет година у Евалуационом плану Министарства 
просвете и културе. Информације које су приказане на мапи односе се на ситуацију у 2014/15.  

Око две трећине националних тестова језика предвиђено је за све ученике 
али је само око половина њих обавезна 

Када је реч о ученицима који подлежу тестирању, обухват тестова се разликује међу земљама. 
Тестови могу бити предвиђени за све ученике у одређеном разреду или нивоу образовања; 
могу бити намењени за ученике чији су фокус језици; или се могу спровести само на узорку 
ученика. Поред тога, национални тестови могу бити обавезни или изборни. 
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Национални тестови језика који су предвиђени за све ученике 

Током средњег образовања скоро све земље/региони спроводе најмање један национални тест 
језика који је планиран за све ученике у одређеном разреду или нивоу образовања (погледајте 
слику 7). У зависности од образовног система који се разматра, то може да значи или да се 
тестирање примењује за све ученике и у општем и у стручном образовању, или за све ученике у 
само једној од ове две врсте образовања. На пример, када у оквиру разреда у којем се врши 
тестирање постоје смерови и општег и стручног образовања и обука (СОО), само четири земље 
− Шпанија, Малта, Аустрија и Финска − не укључују ученике СОО у поступак тестирања. 
Међутим, то не значи да се за те ученике уопште не врши процена знања језика будући да се то 
може спровести организовањем процене знања на школском нивоу. 

Национални тестови предвиђени за све ученике, ипак, нису нужно обавезни за све ученике. У 
отприлике половини земаља, ти тестови су изборни, и то су тестови с битним последицама, при 
чему постоје само три изузетка. Ти изузеци могу се пронаћи у Луксембургу („национални 
тестови” који се спроводе за енглески, француски или немачки језик за ученике у вишим 
разредима општег образовања), Литванији („стандардизовани тестови страних језика”) и Црној 
Гори („провера знања на крају трећег циклуса”). 

Три главне ситуације у којима су национални тестови језика предвиђени за све ученике као 
изборни, наводе се у наставку. Најпре, страни језици могу бити увршћени у списак изборних 
предмета од којих ученици бирају предмете у оквиру којих ће бити оцењени. Друго, постоје 
национални тестови које треба да полажу само ученици који желе да се определе за смер у 
којем се специјализирају за језике у школи или на високошколском нивоу. Треће, национални 
тестови језика могу бити изборни само у неким случајевима, нпр. за ученике који су се 
определили за одређени образовни правац/смер. 

Следеће земље организују националне тестове у којима су језици изборни предмет а ученици 
могу изабрати да ли ће га полагати или не: 

• Естонија. На „завршним испитима основне школе са стандардизованим задацима” који се 
спроводе у 9. разреду, ученици морају да полажу три теста: естонски језик, математику и 
још један предмет, по избору ученика, а који може бити страни језик. 

• Бугарска, Литванија и Црна Гора. На матурским испитима ученици могу изабрати да 
полажу стране језике. Међутим, у Литванији се планирају реформе за увођење обавезних 
националних тестова језика за завршетак ISCED нивоа 2 (10. разред) до 2017/18. године. 

• Република Чешка. За „матурски испит (заједнички део)” који се спроводи у 13. разреду, 
ученици полажу два испита – чешки језик и књижевност, који је обавезан, и други обавезни 
предмет који се бира између страног језика и математике. 

• Португал. На „националном завршном тесту у средњем образовању”, који се спроводи у 
11. разреду, ученици могу изабрати да ли ће полагати стране језике или друге предмете. 

Национални тестови које полажу само ученици који желе да се упишу на одређене 
универзитетске одсеке специјализоване за језике су, на пример, „испити савремених страних 
језика” и „Испит 5 за проверу знања за ниво основних студија” који се спроводе у 12. разреду у 
Грчкој, односно у Турској. Слично томе, у Србији, само ученици у 6. и 8. разреду који желе да 
упишу двојезичне програме или „филолошку” средњу школу полажу релевантне пријемне 
испите за језике. 

Естонија, Хрватска и Луксембург су примери земаља у којима су национални тестови језика 
изборни само у неким случајевима а зависе од смера школовања који су ученици одабрали. 
„Екстерни матурски испити” у Естонији и „Државни матурски испит” у Хрватској, обавезни су за 
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ученике који похађају опште средње образовање али су изборни за ученике у СОО. Супротно 
томе, у Луксембургу, ученици 9. разреда у оквиру виших разреда основног техничког 
образовања имају обавезу да полажу „национални тест енглеског језика” при чему је он изборни 
за ученике 8. разреда у општем образовању. 

На Малти обавеза полагања тестова језика зависи од језика који се тестирају. На пример, 
национални тестови језика с битним последицама обавезни су за енглески језик док су изборни 
за друге језике. Осим тога, у Литванији школе одлучују да ли ће „стандардизовани тест страног 
језика” у 10. разреду бити обавезан или изборни. 

У Пољској се може пронаћи још један пример да национални тестови језика могу бити изборни 
само у неким случајевима. За испит из језика на завршетку виших разреда основног 
образовања (основни, продужени ниво), који се спроводи у 9. разреду, обавезно је да ученици 
који су почели да уче тај језик на ISCED нивоу 2, полажу испит за основни ниво (ако желе могу 
да полажу и за продужени ниво) а они који су наставили да уче језик од ISCED нивоа 1 и током 
ISCED нивоа 2, морају да полажу испит из језика на продуженом нивоу (за исти језик). За оне 
који полажу „Матурски испит из језика” (основни, продужени, двојезични ниво), који се спроводи 
у 12/13. разреду, обавезан је основни ниво a по избору може бити и на продуженом или 
билингвалном нивоу (за исти језик и/или за друге језике − ученици могу изабрати да полажу 
више испита из језика на продуженом нивоу). 

Национални тестови језика који су предвиђени за одређене групе ученика 

Неки тестови су, од почетка, предвиђени за одређене групе ученика − наравно за оне групе које 
су усредсређене на учење језика у оквиру њиховог образовног правца. Ово је случај код 
ученика који полажу: 

• „Национални екстерни испит” који се спроводи у 8. разреду у Бугарској; 

• „Акредитациони тест предвиђен за ученике – CLIL” у 10. разреду − испити GESE Тринити 
колеџа на Канарским Острвима и Интегрална евалуација двојезичних одсека у 
Естремадури у 10. разреду у Шпанији; 

• „Националне испите: други писмени задатак”, што се спроводи у 13. разреду у Италији; 
o „Панкипарски испит” који се спроводи у 12. разреду на Кипру; 

o „Тест за проверу знања циљног језика”, који се спроводи у 6, 8. и 10. разреду у 
Мађарској; 

• „Општи тест за стицање цертификата о завршеном средњем образовању (GCSE)”, „Општи 
тест за стицање цертификата о завршеном напредном допунском нивоу образовања (AS)” 
и „Општи тест за стицање цертификата о завршеном напредном нивоу образовања (ниво A 
или A2)”, који се спроводе у Уједињеном Краљевству (Енглеска, Велс и Северна Ирска) на 
ISCED нивоу 3; 

• тестове „Националних 5” и „Виши” и „Напредни виши”, који се спроводе у Уједињеном 
Краљевству (Шкотска) на ISCED нивоу 3. 

Ови тестови су тестови с битним последицама, изузев у Бугарској, Шпанији и Мађарској. Скоро 
сви ови тестови су обавезни за ученике. Ипак, постоје неки изузеци. На Кипру, ученици могу 
изабрати да ли ће полагати „Панкипарски испит” који се спроводи у 12. разреду. У Уједињеном 
Краљевству (Енглеска, Велс и Северна Ирска), од ученика који су изабрали да уче језик после 
14. године очекује се да ће полагати одговарајући тест, међутим, то није обавезно. 
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Национални тестови језика који се спроводе на узорку ученика 

Напослетку, постоје тестови који су састављени само за спровођење на узорку ученика. То је 
случај са свим тестовима у Белгији (Немачка и Фламанска заједница (2007; 2012), и неким 
тестовима у Републици Чешкој (2013/14), Немачкој, Француској, Словенији, Финској и Норвешкој 
(погледајте слику 7). 

Национални тестови језика на узорку ученика су без последица, са изузетком оних који се 
спроводе у Норвешкој. У овој земљи, када је реч о матурском испиту на крају виших разреда 
основног образовања − енглески језик, који се спроводи у 10. разреду, случајним одбиром, 
трећина ученика полаже писани део испита из енглеског језика, док се од преостале две 
трећине случајним узорком бирају ученици који полажу писани део испита или из математике 
или из норвешког језика. На ISCED нивоу 3, ученици могу бити изабрани да полажу испите из 
енглеског језика и/или страних језика на нивоу I, II и III; у оба случаја полажу их као основне 
предмете и/или програмске предмете. За ове тестове који се спроводе на ISCED нивоу 3, 
школе, под надзором локалних органа, одлучују из којих предмета ће ученици полагати тестове 
који се спроводе на узорку. 

Тестови који се спроводе на узорку најчешће су обавезни, иако су у Белгији (Фламанска 
заједница) школе добровољно учествовале у „Националном програму провере знања − 
француски језик: читање, слушање и писање”, који је спроведен 2007. године у 8. разреду и 
2012. године у „Националном програму провере знања − француски језик: слушање и вештина 
говора” у 12. разреду. 

Подаци показују да тестове који се спроводе на узорку, ученици углавном полажу на ISCED 
нивоу 2, иако се у мањем броју случајева они или спроводе и на ISCED нивоу 2 и на нивоу 3 
(Белгија − Фламанска заједница; 2007; 2012), Чешка Република (2013/14) и Норвешка или само 
на ISCED нивоу 3 (Белгија − Немачка заједница). 

Напослетку, национално тестирање језика у неким земљама, само делимично се ослања на 
тестове који се спроводе на узорку, у зависности од вештина које се оцењују. Такав случај је у 
Шпанији (Естремадура) и Аустрији, где тестове у 8. разреду полажу сви ученици за све 
вештине, изузев за вештину говора; ова вештина се код ученика оцењује само у школама које 
чине узорак. 
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Слика 7: Број тестова и циљна популација ученика, ISCED нивои 2 и 3, 2014/15  
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Извор: Eurydice. 

Објашњења 
У табели је приказан обухват националних тестова језика у погледу ученика за које су они предвиђени за више разреде 
основног образовања (ISCED 2) и на нивоу средњег образовања (ISCED 3). „Сви” се односи на ученике у општем и/или 
стручном образовању/обукама (СОО), што значи да тестови који су предвиђени или за ученике из само једног од ова 
два правца образовања или за ученике из оба образовна правца, подједнако потпадају под ову категорију; „неки” се 
односи на ученике који су фокусирани на учење језика кроз изабрано усмерење; „узорак” се односи на избор 
репрезентативног узорка ученика који полажу тест. 
У табели 1 из прилога, наведени су сви национални тестови из овог извештаја. 

Напомене за одређене земље 
Шпанија. Тест који се спроводи у 8. разреду предвиђен је за све ученике у аутономним заједницама Естремадура, 
Мурсија, Навара, Баскија и Валенсија и неке ученике из Аутономне Заједнице Мадрид. Тест који се спроводи у 10. 
разреду, предвиђен је за све ученике у аутономним заједницама Кантабрија и Каталонија и неке ученике из аутономне 
заједнице Канарска Острва, Естремадура и Мадрид. 
Холандија. Слика приказује ученичку популацију за коју је предвиђено полагање националног испита из енглеског 
језика (ученици у 10. разреду VMBO, у 11. разреду HAVO и у 12. разреду VWO). Ситуација се разликује у зависности од 
образовних праваца/усмерења када је реч о другом језику. 
Шведска. Слика приказује ученичку популацију за коју је предвиђено полагање обавезног националног теста из 
енглеског језика. Поред тога, школе могу донети одлуку да спроведу националне тестове из шпанског, немачког и 
француског језика за оне ученике који уче један од тих језика као други страни језик. 
 
Следећа земља спроводи тест који није приказан на слици (погледајте табелу 1 у прилогу): 
Мађарска. „Провера знања циљног језика” која се спроводи у 6. и 8. разреду односи се само на неке ученике. 
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Скоро све земље су израдиле најмање један тест енглеског језика на 
нивоу виших разреда основног или у средњем образовању 

Креатори политика у области наставе језика као и они који сачињавају тестове, посебно су 
заинтересовани за то који језици се тестирају у европским земљама/регионима као и колико 
њих. Одговор у великој мери зависи од страних језика који се уче у школама, што је с друге 
стране условљено географским положајем једне земље као и њеним друштвеним и језичким 
карактеристикама. Ти аспекти су делимично међусобноповезани. 

Слика 8 показује да отприлике једна половина земаља/региона спроводи тестове којима се 
проверава више од пет језика. У већини случајева, тестови се спроводе на ISCED нивоу 3. 
Слика показује да у већини земаља тестови на ISCED нивоу 2 тестирају мање језика од оних 
који се спроводе на ISCED нивоу 3. Два међусобноповезана разлога могу да објасне ову 
чињеницу. Најпре, број језика који се нуди у наставном плану и програму, углавном је већи на 
ISCED нивоу 3 у поређењу са ISCED нивоом 2 (EACEA/Eurydice, 2012b, стр. 48) и како се 
већина националних тестова на ISCED нивоу 3 спроводи у сврху стицања цертификата, сви 
језици које су ученици изабрали да уче у теорији, треба да се тестирају. Затим, и насупрот томе, 
већина националних тестова на ISCED нивоу 2, најчешће се спроводи за потребе вредновања 
учинка школа, ученика појединачно или образовног система као целине како би се добиле 
информације неопходне за унапређење наставе и учења (погледајте слику 3). Из тог разлога 
није толико важно да ли постоји тестирање за баш све језике који су садржани у наставном 
плану и програму. 

Мањи број земаља/региона (Ирска, Француска, Уједињено Краљевство − Енглеска, Велс и 
Северна Ирска и Норвешка), спроводи националне тестове за већи број језика. Такав случај 
постоји код „Општег и технолошког матурског испита (бакалауреата)” који се спроводи у 
Француској у 12. разреду на којем се проверава знање из чак 47 језика. Слично томе, 
национални тестови језика који се спроводе у 12. и 13. разреду у Норвешкој обухватају 39 језика 
и 23 у Ирској који се тестирају на „матурском испиту” у 14. разреду. На крају, на различитим 
националним тестовима у Уједињеном Краљевству (Енглеска, Велс и Северна Ирска), спроводе 
се тестирања 20 језика. Сви горепоменути тестови су тестови с битним последицама који се 
спроводе на ISCED нивоу 3. 

У девет земаља/региона тестира се само један језик на националним тестовима. То је енглески 
језик у свим случајевима, осим у Белгији (Немачка заједница и Фламанска заједница), у којој се 
тестира француски језик (један од три службена језика у Белгији, поред холандског и немачког) 
– јер је то први страни језик који се учи. 

Енглески језик је заправо језик који се најчешће тестира на ISCED нивоу 2 и 3 и све 
земље/региони имају националне тестове енглеског језика, осим напредпоменуте Белгије 
(Немачка и Фламанска заједница). У неким земљама/регионима, међутим, спроводе се тестови 
који не обухватају енглески језик, као што је „испит из заједничких основних предмета − страни 
језици” ниво I или ниво II, у Норвешкој. У тим случајевима, спроводе се други национални 
тестови у истом разреду или у другим разредима који ипак тестирају ученичке вештине у 
погледу енглеског језика. 

Поред енглеског језика, и за француски, немачки, шпански, италијански и руски језик обично 
постоје национални тестови. Ти језици су такође најчешћи страни језици који се уче у европским 
земљама (EACEA/Eurydice, 2012b, стр. 73). Национални тестови руског језика су чешћи у 
источноевропским земљама док су шпански и италијански чешћи у Јужној Европи. 
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Политичке, историјске и/или географске прилике могу помоћи да се објасни зашто су неке 
земље/региони израдиле тестове за неке језике који су мање заступљени у настави. На пример, 
у Пољској и Норвешкој спроводе се тестови националних језика суседних земаља (украјински, 
односно фински). Неке земље су такође израдиле тестове за језике заједница миграната које су 
се недавно формирале и оних које постоје већ дуже време. Такав је, на пример, случај у 
Холандији с тестирањем турског и арапског језика, у Уједињеном Краљевству с тестирањем 
кинеског (мандарински/кантонски), бенгалског и урду а у Норвешкој с тестирањем сомалијског и 
урду језика. 

Слика 8: Број језика који је предмет оцењивања у националним тестовима, ISCED нивои 2 и 3, 2014/15 

језик 

 

2−3 језика 

4−5 језика 

Преко 5 језика 

 
 

ISCED 2 
 

ISCED 3 

Извор: Eurydice. UK (1) = УК-ЕНГ/ВЛС/СЕВИР 

Објашњења 
Ова слика узима у обзир све националне тестове језика који спадају у домашај овог извештаја (погледајте табелу 1 у 
прилогу за информације о свим тестовима који су узети у обзир). За земље с више тестова, информације су дате на 
следећи начин: 

• Када појединачни тестови проверавају исти број језика, само један симбол се појављује у одговарајућој 
категорији броја језика. 

• Када појединачни тестови проверавају различити број језика, симбол се појављује за сваки тест у одговарајућој 
категорији броја језика; напомене за одређене земље садрже неопходне информације како би се направила 
разлика између тестова. 

У Луксембургу, Португалу и Финској, где има више тестова у једном разреду, подаци о броју језика су груписани а не 
дати појединачно (за више информација погледајте напомене за одређене земље). 

Напомене за одређене земље 
Република Чешка. „Матурски испит (заједнички део)“ који се спроводи у 13. разреду, проверава знање 5 језика. 
Данска. Национални тест који се спроводи у 8. разреду, оцењује знање само једног језика. 
Шпанија. У скоро свим аутономним заједницама тестира се само један језик на националним тестовима: шест 
аутономних заједница (Мурсија, Навара и Баскија, у 8. разреду; Канарска Острва и Кантабрија у 10. разреду и Мадрид у 
8. и 10. разреду) оцењују енглески језик а две аутономне заједнице (Каталонија и Естремадура) енглески или француски 
(у зависности од тога који од њих је први страни језик који се учи у школама). Валенсија је једина аутономна заједница у 
којој се тестирају два језика (енглески и француски), оба у 8. разреду. 
Луксембург. Подаци се односе на стандардизоване тестове и три национална теста енглеског, немачког и француског 
који се сви спроводе у 9. разреду (ученици у општем образовању полажу „националне тестове енглеског језика“ у 8. 
разреду). 
Португал. Подаци се односе на „Национални завршни тест у средњем образовању“ који се спроводи у 11. разреду. 
Финска. Подаци се односе на „тест другог националног језика: шведски као B-језик, 9. разред; фински као A-језик; или 
ниво матерњег језика, 9. разред“, и на „Тест страних језика у 9. разреду“, који се спроводи у 9. разреду. 
Црна Гора. „Провера знања на крају другог циклуса“ у 6. разреду оцењује знање три језика док „провера знања на крају 
трећег циклуса“, оцењује знање пет језика. 
Норвешка. „Испит из заједничких основних предмета − енглески језик“, у 11/12. разреду, тестира само један језик. 
Србија. „Пријемни испит за двојезична одељења у основним школама“ у 6. разреду оцењује знање два језика док 
„пријемни испит за двојезична одељења у гимназији“ у 8. разреду, оцењује знање четири језика. 
Следеће земље спроводе тестове који нису приказани на слици (погледајте табелу 1 у прилогу): 
Словенија. „Стручни матурски испит“ који се спроводи у 13. разреду тестира три језика. 
Лихтенштајн. Тест у оквиру „Електронског адаптивног система тестирања“ за ученике 8. разреда, тестира два језика. 
Норвешка. „Испит из програмских предмета: енглески и/или страни језици, ниво I, II или III“, спроводи се у 12/13. 
разреду и тестирa више од пет језика. 
Србија. „Пријемни испит за филолошке гимназије и одељења“, који се спроводи у 8. разреду, тестира знање из четири 
језика. 
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Скоро половина националних тестова језика у Европи оцењује све четири 
вештине 

Разликује се обим оцењивања различитих језичких вештина. Заправо, четири главне вештине 
читања, писања, слушања и говора не проверавају се увек на свим националним тестовима. 
Разлике се углавном јављају у погледу оцењивања вештине говора. Док се остале три главне 
вештине најчешће тестирају, оцењивање вештине говора некада зависи од језика који се 
тестирају или од образовног смера. Осим тога, у неким случајевима, тестови за вештину говора 
не припремају се на централном нивоу већ на школском. 

Читање је вештина која се најчешће оцењује док се писање и слушање тестирају у сличној 
мери; вештина говора се оцењује у најмањој мери. Скоро све земље/региони оцењују вештину 
читања ученика у оквиру свих својих националних тестова језика, заједно са осталим 
вештинама или без њих. Изузеци се могу пронаћи у Белгији (Фламанска заједница), где се у 
„националном програму провере знања – француски језик: слушање и вештина говора“ (2012), 
који се спроводи у 12. разреду, оцењују оралне вештине и у Данској, где се на испиту након 10. 
разреда, који се спроводи у 11. разреду, оцењују само вештине писања и говора, при чему се на 
„матурском испиту за крај средњег образовања“ у 12. и 13. разреду такође оцењује и вештина 
слушања. 

Тестови у само мањем броју земаља/региона оцењују искључиво вештину читања: 

• Данска. „Национални тестови“ који се спроводе у 8. разреду; 

• Луксембург. „Стандардизовани тестови“ који се спроводе у 9. разреду; 

• Румунија. Први страни језик који се проверава у „Националној евалуацији: тест из дела 
наставног плана и програма који се односи на језик и комуникацију“ у 6. разреду; 

• Турска. „Заједнички испити у 8. разреду“ и „испит 5 за проверу знања за ниво основних 
студија”, који се спроводе у 8. односно у 12. разреду. 

Три земље организују националне тестове језика за оцењивање само рецептивних вештина 
(читање и слушање). Такав случај је у: 

• Републици Чешкој – „Тестирање узорка ђачких резултата у 4. и 8. разреду основне школе и 
ђака у 2. години средњих стручних школа“ (2013/14); 

• Немачкој – „Упоредни тестови/провере знања (VERA)“ који се спроводе у 8. разреду и 
национална провера знања језика која се спроводи у 9. разреду; 

• Мађарској – „Провера знања из страних језика“, која се спроводи у 6. и 8. разреду. 

Скоро половина националних тестова језика у Европи оцењује све четири вештине тестовима 
који су припремљени на централном нивоу (погледајте слику 9). Када се оцењује вештина 
говора, у две трећине случајева дати тестови су тестови с битним последицама, у смислу да ће 
њихови резултати послужити за доношење одлуке о напредовању ученика. 

За разлику од остале три вештине (читање, писање и слушање), тест којим се оцењује вештина 
говора чешће се припрема на школском нивоу. Такав случај је присутан код тестова који се 
спроводе у девет земаља: 

• Бугарска. „Национални екстерни испит“ се спроводи у 8. разреду у Бугарској; 

• Данска. „Испит након 9. разреда“ се спроводи у 10. разреду и „Испит након 10. разреда“, 
који се спроводи у 11. разреду; 
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• Италија. Свеобухватни усмени испит у оквиру националних испита који се спроводе у 13. 
разреду; 

• Холандија. „Национални испит VMBO“, „Национални испит HAVO“ и „Национални испит VWO“ 
спроводе се у 11, 12, односно 13. разреду; 

• Аустрија. „Стандардизовани матурски испит оријентисан на компетенције у академским 
средњим школама (AHS)“ спроводи се у 12. разреду; 

• Словенија. „Стручни матурски испит“ се спроводи у 13. разреду; 

• Словачка. Интерни усмени део матурског испита спроводи се у 13. разреду; 

• Уједињено Краљевство (Енглеска, Велс и Северна Ирска). „Општи тест за стицање 
цертификата о завршеном средњем образовању (GCSE)” спроводи се у 11. разреду у Енглеској 
и Велсу и у 12. разреду у Северној Ирској, из неколико језика укључујући их из главних језика. 

• Уједињено Краљевство (Шкотска). Тест „Националних 5” спроводи се у 11, 12. и 13. разреду, 
тест „Виши” спроводи се у 12/13. разреду и тест „Напредни виши” спроводи се у 13. разреду; 

• Норвешка. „Матурски испит на крају виших разреда основног образовања – енглески језик“, 
спроводи се у 10. разреду, „Испит из заједничких основних предмета – енглески језик“ спроводи 
се у 11/12. разреду, „Испит из заједничких основних предмета – страни језици ниво I или II 
спроводи се у 12/13. разреду и испит из програмских предмета: енглески и/или страни језици, 
ниво I, II или III“ спроводи се такође у 12/13. разреду 

Слика 9: Земље с најмање једним националним тестом језика на ISCED нивоу 2 или ISCED нивоу 3, којим су 
обухваћене све четири вештине, 2014/15 

 

  

  

 
Најмање један национални тест којим су 
обухваћене све вештине (читање, 
писање, слушање и вештина говора) 

 
Ниједан од националних тестова не 
обухвата све вештине (читање, писање, 
слушање и вештина говора) 

  

 

Извор: Eurydice. 

Објашњења 
Национални тестови: Стандардизовани тестови/испити које утврђују централне/власти на највишем нивоу, који се 
спроводе у оквиру њихове надлежности (погледајте Увод). Земље обојене црвеном бојом су земље у којима најмање 
један национални тест припремљен на централном нивоу оцењује све вештине (читање, писање, слушање и вештина 
говора).  
Земље у категорији „ниједан од националних тестова не обухвата све вештине (читање, писање, слушање и вештина 
говора)”, могу имати тестове који оцењују све четири вештине али се не тестирају све вештине кроз тестове 
припремљене на централном нивоу.  
У табели 1 из прилога, наведени су сви национални тестови из овог извештаја. 
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Напомене за одређене земље 
Шпанија. За тест који се спроводи у 10. разреду, аутономне заједнице Канарска Острва, Кантабрија, Естремадура и 
Мадрид, оцењују све вештине коришћењем тестова који се припремају на централном нивоу, при чему се у Каталонији 
не оцењује вештина говора. За тестове који се спроводе у 8. разреду, аутономне заједнице Естремадура и Мадрид 
оцењују све вештине коришћењем тестова који се припремају на централном нивоу (у Естремадури вештина говора се 
оцењује само на случајном узорку школа) док се у аутономним заједницама Валенсији, Мурсији, Навари и Баскији 
оцењују само три вештине, коришћењем тестова припремљених на централном нивоу (читање, писање и слушање). 
Француска. Вештине говора и слушања тестирају се само код ученика на књижевном смеру, који завршавају 
образовање општим и технолошким бакалауреатом, у оквиру централно стандардизованог завршног испита. 
Следећа земља спроводи тест који није приказан на слици (погледајте табелу 1 у прилогу): 
Литванија. Тест за признавање вештине говора на страном језику, који се припрема на централном нивоу, оцењује 
вештину говора у 12. разреду. 
 

Осим чињенице да се у неким земљама тестови вештине говора не припремају на централном 
нивоу, постоје друге разлике у погледу режима тестирања вештине говора у поређењу с друге 
три вештине. 

У неким земљама, обухват тестова говорних вештина у погледу ученичке популације разликује 
се од обухвата тестова који оцењују вештине читања, писања и слушања. У Шпанији 
(Естремадура) и Аустрији, вештина говора се оцењује само по принципу случајног узорка школа 
и ученика док се читање, писање и слушање тестирају код свих ученика осмог разреда. У 
Аустрији, када је реч о стандардизованом испиту оријентисаном на компетенције у академским 
средњим школама (AHS), који се спроводи у 12. разреду, обавезно је тестирати ученике у 
погледу остале три вештине, док је тест којим се оцењује вештина говора изборни. На 
националном екстерном испиту који се спроводи у Бугарској у 8. разреду, само ученици који 
похађају опште образовање полажу тест за оцењивање вештине говора док се остале три 
вештине оцењују код свих ученика. 

Још једна специфичност тестирања вештина, говори да се не оцењују сви језици. На пример, у 
Ирској, док се у оквиру матурског испита уопштено тестирају све вештине за све језике, то се не 
односи на арапски језик и друге језике којих нема у наставном плану и програму. Слично томе, у 
Уједињеном Краљевству (Енглеска, Велс и Северна Ирска), вештина говора се не тестира за 
арапски, бенгалски, холандски, грчки, гуџарати, хебрејски (савремени), јапански, панџаби, 
персијски, пољски, португалски или турски као део теста за стицање цертификата о завршеном 
напредном допунском нивоу образовања (AS) и општег теста за стицање цертификата о 
завршеном напредном нивоу образовања (ниво A или A2). 

У већини земаља сви национални тестови су повезани с нивоима ЗЕО 

Савет Европе је објавио Заједнички европски оквир за живе језике (ЗЕО) 2001. године која је 
назначена као европска година језика. Оквир је „осмишљен да обезбеди транспарентну, 
усклађену и свеобухватну основу за разраду наставних програма за језике и смернице за 
наставни план и програм, за осмишљавање материјала за наставу и учење и процену нивоа 
знања страних језика” (12). ЗЕО је преведен на 39 језика. Оквир је изграђен на приступу 
језицима који је оријентисан на активности, тј. „он посматра кориснике и ученике пре свега као 
друштвене субјекте”, тј. чланове друштва који имају задатке (који нису искључиво везани за 
језик) које треба да изврше у одређеном склопу околности у одређеној средини и у оквиру 
одређене области деловања” (13). Шестостепена скала ЗЕО је позната широј јавности, а не само 
стручњацима из области подучавања језика, будући да се често користи за давање извештаја о 
нивоу језичког знања. 

                                                 
(12)  Савет Европе, 2001 
(13) Ibid. 



Jезици у вишим разредима основног и у средњем образовању: Преглед националних тестирања у Европи – 2014/15 

32 

Савет Европске уније позвао је државе чланице и Комисију да размотре промовисање „блиске 
повезаности ЗЕО и националних европских оквира квалификација и да прошире могућности за 
цертификацију језичких компетенција ученика” (14). 

Током 2006. године, Савет Европе је спровео анкету за прикупљање информација о употреби оквира 
на националном нивоу у тадашњих 46 чланица Савета Европе. Резултати анкете, објављени 2007. 
године, показују да је ЗЕО имао велики утицај на језичко образовање. У погледу планирања и 
развоја наставног плана и програма, образовања наставника и тестирања, тај утицај ипак није био 
исти у свим земљама.Учесници анкете истичу да се неки елементи ЗЕО (приступ који је оријентисан 
на активности и у чијем су фокусу ученици, концепт целоживотног учења, начини за повећање броја 
различитих језика у понуди и подстицање вишејезичности и вишекултуралности) најчешће користе за 
планирање и развој наставног плана и програма. У области образовања наставника, закључак је да 
су нивои, скале и дескриптори врло корисни. Када је реч о тестирању, заједнички систем за 
признавање квалификација и јединствени референтни систем који омогућава јаснo преношење 
циљева учења и постигнућа, посматрају се као огромна корист за заједницу оних који уче језике. 

Питања око којих су учесници анкете били забринути су: потреба да се дефинишу додатни поднивои 
уз шестостепену скалу, недостатак прецизности код неких дескриптора и потешкоће у повезивању 
тестова са ЗЕО. ЗЕО је добро познат и сачинитељи тестова и наставних планова и програма га 
често користе, међутим, не и наставници. Осим тога, цео документ се сматра прилично сложеним, 
што значи да је велики изазов искористити га у потпуности. Иницијативе предузете на националном 
нивоу, као што је формирање поднивоа или организовање обука, помогле су да практичари 
побољшају коришћење ЗЕО. Савет Европе је након анкете предузео мере и најпре је објавио 
препоруку (2008) о коришћењу ЗЕО и подстицању вишејезичности (15). 

Слика 10: Национални тестови повезани с нивоима ЗЕО, ISCED нивои 2 и 3, 2014/15 

 
Објашњења 
Ова слика приказује да ли су задаци из националног теста повезани с 
нивоима ЗЕО  

  

 Сви постојећи тестови 

 Неки постојећи тестови 

 Ниједан од постојећих тестова 

У табели 1 из прилога наведени су 
сви национални тестови из овог 
извештаја  
 
Извор: Eurydice. 
 

Овај извештај Eurydice мреже усредсређен је на употребу ЗЕО у само два погледа – настоји да 
утврди које земље повезују своје националне тестове с нивоима ЗЕО и које земље користе 
шестостепену скалу да извештавају о нивоу знања језика код ученика. 

                                                 
(14) Закључци Савета о језичким компетенцијама за повећање мобилности; 3128. заседање Савета за образовање 

омладину, културу и спорт, Брисел, 28. и 29. новембар 2011. године [pdf] Доступно на:  
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/126373.pdf [прегледано 30. априла 2015] 

(15)  Савет Европе, 2008. Препорука CM/Rec(2008)7 Комитета министара државама чланицама о коришћењу 
Заједничког европског оквира за живе језике (ЗЕО) Савета Европе о подстицању вишејезичности. [на мрежи] 
Доступно на: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1318855 [прегледано 19. маја 2015] 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/126373.pdf
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1318855
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У већини земаља, сви постојећи национални тестови повезани су с нивоима ЗЕО. Земље које 
не повезују своје тестове с датим нивоима јесу две нордијске земље (Данска и Норвешка), неке 
земље југоисточне Европе (Бугарска, Грчка, Малта и Турска), Белгија (са изузетком Немачке 
заједнице), Ирска (тренутно се преиспитује) и цело Уједињено Краљевство. 

У три земље (Шпанија, Луксембург и Португал), само неки од тестова примењују шестостепену 
скалу. 

• У Шпанији ситуација је прилично сложена јер свака аутономна заједница развија своје 
сопствене тестове. Четири аутономне заједнице (16) организују национални тест у 10. 
разреду, што је повезано с нивоима ЗЕО. Супротно томе, у пет од шест аутономних 
заједница (17), национални тестови нису примењивали нивое ЗЕО у тестирању ученика 8. 
разреда током 2014/15. године. 

• У Луксембургу, „Стандардизовани тест” (који тестира вештину читања код ученика у 9. 
разреду у сврху праћења образовног система) није повезан с нивоима ЗЕО. Међутим, 
„Национални тестови” (изузев теста немачког језика) су повезани с нивоима ЗЕО (18). 

• Најзад, у Португалу „Национални завршни тест на крају средњег образовања”, који тестира 
вештине читања и писања код ученика у 11. разреду, није повезан с нивоима ЗЕО док је 
„прелиминарни тест енглеског језика”, који тестира ученике у 9. разреду у свим вештинама, 
повезан с нивоима ЗЕО. 

Када се сви национални тестови узму у обзир, нешто више од половине њих примењује нивое 
ЗЕО. На ISCED нивоу 2 постоји прилично једнак број тестова повезаних с нивоима ЗЕО као на 
ISCED нивоу 3. Међутим, њихов удео је нешто већи на ISCED нивоу 2 јер на овом нивоу има 
мање националних тестова. 

У вишим разредима основног образовања, обично су нивои ЗЕО А2 и В1 
највиши нивои који се тестирају 

ЗЕО дефинише шест нивоа знања језика A1, A2, B1, B2, C1, C2 (где А одговара почетном 
кориснику, В самосталном кориснику а C напредном кориснику), чиме се омогућава мерење 
напретка ученика страних језика. Како би била још прецизнија, неки корисници скале ЗЕО увели 
су поднивое у првобитну скалу, као што је А1.1 или A 1+. 

Логично је очекивати да ће бити значајних разлика између земаља при употреби нивоа ЗЕО у 
режимима тестирања у оквиру истог ISCED нивоа као и у оквиру сличних разреда. То је због 
тога што се, како су претходни Eurydice извештаји показали, са учењем страних језика почиње у 
различитим разредима у Европи, за разлику од математике или читања и писања, на 
пример (19). Други аспекти, као што су разлике у језичком контексту сваке земље, такође помажу 
да се објасне разлике у циљевима наставног плана и програма и у крајњој линији варијације у 
нивоима знања који се тестирају. 

На ISCED нивоу 2, мали број тестова повезаних са ЗЕО обухвата само један ниво и то се 
односи на све вештине, језике и ученике који полажу тест. Ниво тестова који се обично 
примењује јесте А1 или А2 али је А2 (или поднивои А2) учесталији. Исланд се истиче као земља 
с највишим нивоом тестирања (B2). То је такође земља у којој се ученици тестирају у највишем 
разреду (10. разред).У земљама у којима национални тестови имају задатке који тестирају више 
                                                 
(16) Канарска Острва, Кантабрија, Естремадура и Мадрид. 
(17) Шест заједница су Валенсија, Естремадура, Мадрид, Мурсија, Навара и Баскија. Само у Мадриду тестови се 

повезују са ЗЕО нивоима. 
(18) Тестови енглеског језика се организују у 8. разреду за опште образовање. 
(19) Европска комисија/EACEA/Eurydice, 2012b и Европска комисија/EACEA/Eurydice, 2015 
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од једног нивоа језичког знања, распон нивоа креће се од А2 до C1. Тестови се могу поделити у 
четири групе према распону обухваћених нивоа. Прву групу чине тестови на нивоу А2, 
укључујући његове поднивое; земље с таквим тестовима су Пољска и Словенија.  
 

Слика 11: Нивои ЗЕО који су обухваћени националним тестовима на ISCED нивоу 2, 2014/15 
 

 Назив теста (превод са енглеског) A1 A2 B1 B2 C1 C2 

CZ Анкета на узорку ђачких резултата у 4. и 8. разреду основне школе и 
ђака у 2. години средњих стручних школа       

DE Упоредни тестови/провере знања (VERA)       
 Национална провера знања језика       

EE Завршни испити основне школе са стандардизованим задацима   
2 

 
1-2    

ES Национални тестови у 8. разреду       

FR CEDRE оцењивање 
(оцењивање предмета које се спроводи на узорку ученика у 9. разреду) 

      

LT Стандардизовани тест страног језика       
LU Национални тестови енглеског језика       
HU Провера знања страних језика       
  Провера знања страних језика       
NL Национални испит VMBO       
AT Процена националних образовних стандарда       

PL Испит из језика на крају виших разреда основног образовања  
(основни, допунски ниво)  

+     

PT Прелиминарни тест из енглеског језика       
RO Национална евалуација: Тест из дела наставног плана и програма који 

се односи на језик и комуникацију +      

SI Национална провера знања  
+     

FI Други национални језик: шведски као B-језик, 9. разред;  
фински као A-језик; или ниво матерњег језика, 9. разред 

 
1-2-3 

 
1-2 

 
1-2    

SE Национални тест 
 
2 

 
1-2 

 
1-2 

 
1-2   

IS Исландски национални испити       

LI Тестови с дефинисаним стандардима за градиво   
1-2 

 
1-2    

ME Провера знања на крају другог циклуса   
1.1     

  Екстерна провера знања на крају трећег циклуса  +     
RS Пријемни испит за двојезична одељења у основним школама       
  Пријемни испит за двојезична одељења у гимназији       

 

BE de, EL, HR, IT, CY, SK, UK и TR: На ISCED нивоу 2 нема националних тестова 

BE fr, BE nl, BG, DK, IE, LV, MT и NO: Национални тестови на ISCED нивоу 2 који не користе ЗЕО 
нивое 

Извор: Eurydice. 

Објашњења 
Симбол  указује на то који су од шест нивоа ЗЕО обухваћени тестом заједно са одговарајућим поднивоом (према 
потреби) у виду цифре, нпр.  1. Када је тестом обухваћено више нивоа, ЗЕО цифра не показује на које је нивое (ако 
постоје) тест у највећој мери усредсређен. Када се ниво на тесту разликује у односу на језике, вештине или ученичку 
популацију која се тестира, ове информације се наводе у напоменама за одређене земље. 
У табели 1 из прилога, наведени су сви национални тестови из овог извештаја. 

Напомене за одређене земље 
Република Чешка. Подаци важе за тестирање спроведено на узорку у школској 2013/14. години. 
Естонија. Завршни испити основне школе са стандардизованим задацима тестирају енглески језик као први страни 
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језик који се учи у школама на нивоу В1.2 и друге језике на нивоу В1.1. Енглески као други страни језик тестира се на 
нивоу В1.1 (за слушање, вештину говора и читање) и на нивоу А2.2 (за писање); други језици се тестирају на нивоу А2.2. 
Шпанија. Међу шест аутономних заједница које организују тест у 8. разреду, само Аутономна Заједница Мадрид 
повезује тест са скалом ЗЕО. 
Литванија. Током 2015. године, енглески језик ће се тестирати само на нивоу В1 а немачки, руски и француски само на 
нивоу А2. 
Холандија. Нивои ЗЕО се разликују у зависности од језика који се тестирају и образовних програма које похађају 
ученици. 
Пољска. Основни ниво се тестира на нивоу А2 а допунски ниво на нивоу A2+. 
Лихтенштајн. B1.2, B1.1 и A2.2 за читање и слушање; B1.1, A2.2 и A2.1 за вештину говора и писање. 
Србија. Пријемни испит за филолошке гимназије и одељења тестира ниво А2.2. 
 
Следеће земље спроводе тестове који нису приказани на слици (погледајте табелу 1 у прилогу): 
Луксембург. „Национални тестови из француског језика“ тестирају нивое В1 и В2. 
Мађарска. „Тестови провере знања из циљног језика“ у 6. и 8. разреду у двојезичним програмима, тестирају ученике на 
нивоу А2, односно В1. 
Финска. Тест којим се оцењују компетенције ученика у страним језицима у 9. разреду, обухвата исте ЗЕО нивое као и 
тест другог националног језика (или шведски или фински). 
Лихтенштајн. „Електронски адаптивни систем тестирања који тестира ученике 8. разреда“, оцењује вештине слушања и 
читања на нивоима између А1.2 и В1.2. Оцењивање вештине писања није повезано са скалом ЗЕО. 

Другу категорију чине тестови који оцењују ученике на нивоу В1 и ниже. То је група с највећим 
бројем националних тестова и укључује Естонију, Француску, Литванију, Холандију, Аустрију, 
Финску и Лихтенштајн. У Естонији се нивои разликују у зависности од језика који се тестирају и 
њиховог места у наставном плану и програму. У Холандији, језици који се тестирају и смерови/ 
образовни правци које ученици похађају, објашњавају разноликост нивоа. Вештине се оцењују 
на различитим нивоима у Лихтенштајну. Трећу категорију чине тестови на нивоу В2 и ниже, што 
укључује националне тестове у Шпанији (Аутономна Заједница Мадрид), Луксембургу, 
Португалу и Шведској. У Луксембургу се француски језик, као службени језик, тестира на нивоу 
В2 и В1, док се енглески оцењује на нивоу В1 и А2. Последњу групу чине тестови у Немачкој где 
два постојећа национална теста обухватају све нивое до нивоа C1. 

На нивоу виших разреда основог и у средњем образовању, већина 
националних тестирања спроводи се до нивоа В2 

На ISCED нивоу 3, тестови који су усмерени само на један ниво такође спадају у мањинску 
групу тестова повезаних са ЗЕО. У Белгији (Немачка заједница), тестови у 9. и 12. разреду 
тестирају ученике на нивоу В1, односно В2. У Републици Чешкој, анкета на узорку ученичких 
резултата спроводи се на нивоу А2 док ученици 13. разреда полажу тест на нивоу В1 на 
матурском испиту (заједнички део). Две аутономне заједнице у Шпанији (Кантабрија и 
Естремадура), тестирају ученике 10. разреда на нивоу А2, односно В1. У Мађарској, ученици 10. 
разреда који похађају двојезичне програме тестирају се на нивоу В2. У Словенији и Црној Гори, 
ученици у општем образовању полажу тест на нивоу В2 док они који похађају стручне програме 
полажу тест на нивоу В1. Ученици у гимназијама у Словачкој, полажу тестове на нивоу В2 док 
ученици у средњим стручним школама и на конзерваторијумима могу да изаберу између нивоа 
В1 и В2. Већина тестова на ISCED нивоу 3 има задатке који су повезани с више нивоа ЗЕО. Ова 
група тестова може се поделити у две подгрупе: у првој, највећој, подгрупи ученици се тестирају 
на нивоу В2 и ниже; у другој се тестирају на нивоу C1 и ниже. Пет од шест земаља (Француска, 
Летонија, Холандија, Пољска и Финска) у подгрупи C1, спроводе своје тестове у 12. разреду. 
Шпанија (Аутономна Заједница Мадрид) је једини изузетак јер тестира ученике 10. разреда. У 
Пољској задаци на нивоу C1 предвиђени су за оне који похађају двојезичне школе или за сваког 
ученика који жели да полаже тест на „двојезичном нивоу” на матурском испиту. У Француској се само 
ученици на смеру књижевности који уче 1. језик на напредном нивоу тестирају на нивоу C1. У 
Холандији, тестови вишег нивоа усмерени су на Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwjis (VWO) 
(академско образовање) а у Финској на ученике у општем образовању. 
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Као што је већ наглашено (погледајте слику 11), у неким земљама разлике у обухваћеним нивоима 
ЗЕО потичу од језика који се тестирају и/или њиховог места у наставном плану и програму. То је 
случај са Италијом, Кипром, Холандијом (за оба теста) и Аустријом (погледајте напомене за 
одређене земље).  

 

Слика 12: Нивои ЗЕО који су обухваћени националним тестовима на ISCED нивоу 3, 2014/15 

 Имена тестова (превод са енглеског) A1 A2 B1 B2 C1 C2 

BE de Цертификат о знању француског језика B1       
 Цертификат о знању француског језика B2       
CZ Анкета на узорку ђачких резултата у 4. и 8. разреду основне школе и 

ђака у 2. години средњих стручних школа       
 Матурски испит (заједнички део)       

EE Екстерни матурски испити    
1-2 

 
1-2   

ES Национални тестови у 10. разреду       
FR Општи и технолошки бакалауреат       
HR Државни матурски испит       
IT Национални испити: други писани задатак       
CY Панкипарски испити       
LV Централизовани матурски испит из страних језика       
LT Државни матурски испит из страних језика       
HU Матурски испит на крају средње школе       
 Провера знања циљног језика       
NL Национални испит HAVO       
 Национални испит VWO       
AT Стандардизовани матурски испит  

оријентисан на компетенције у академским средњим школама (AHS)       
PL Матурски испит из језика (основни, допунски, двојезични ниво)       
RO Национални матурски испит (бакалауреат): Тест C – оцењивање 

језичких вештина у страном језику       
SI Општа матура       
SK Матурски испит: Екстерни и интерни писани делови       

FI Матурски испит (само на нивоу општег средњег образовања) 
 

1-2-3 
 
1-2 

 
1-2 

 
1-2 

 
1  

SE Национални тест 
 

2 
 
1-2 

 
1-2 

 
1-2   

ME Матурски испит       
 

BE fr, DE, LU, IS, LI и RS: На ISCED нивоу 3 нема ниједног теста. 

BE nl, BG, DK, IE, EL, MT, PT, UK, NO и TR: Национални тестови на ISCED нивоу 3 који не користе ЗЕО нивое 

Извор: Eurydice. 
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Објашњења 
Симбол  указује на то који је од шест нивоа ЗЕО обухваћен тестом заједно са одговарајућим поднивоом (према 
потреби) у виду цифре, нпр.  1. Када је тестом обухваћено више нивоа ЗЕО, цифра не показује на које је нивое тест у 
највећој мери усредсређен. Када се ниво на тесту разликује у односу на језике, вештине или ученичку популацију која се 
тестира, ове информације се наводе у напоменама за одређене земље. 
У табели 1 из прилога, наведени су сви национални тестови из овог извештаја. 

Напомене за одређене земље 
Република Чешка. Подаци за тестирање на узорку важе за 2013/14. 
Шпанија. На Канарским Острвима тестови се спроводе за ниво B1 и B2; у Кантабрији за ниво A2 у Естремадури за 
ниво B1, у Мадриду за нивое A2, B1, B2 и C1. 
Француска. Ученици који су на књижевном смеру, где се полаже матурски испит (бакалауреат), тестирају се на нивоу 
C1 за први језик и на нивоу В2 за други језик ако изаберу да изучавају један од ових језика на напредном нивоу. 
Италија. Први и други страни језик тестирају се на нивоу В2, при чему се трећи страни језик тестира на нивоу В1. 
Кипар. Енглески језик се тестира на нивоу В2, француски језик на нивоу В1 а остали језици на нивоу А2. 
Литванија. „Државни матурски испит из страних језика“ не оцењује вештину говора, коју оцењују наставници у школи 
(признавање вештине говора на страном језику), а спроводи се на нивоима В1 и В2. Током 2016. године, требало би да 
се спроведе само један испит којим се тестирају све вештине. 
Мађарска. Напредни ниво се тестира на нивоу В2 а стандардни ниво на В1 и А2. 
Холандија. Нивои ЗЕО се разликују у зависности од језика који се тестирају. 
Аустрија. Први страни језик тестира се на нивоу В2 а други страни језик на нивоу В1 (и В2 за читање ако се други 
страни језик учи 6 година). 
Пољска. C1 одговара двојезичном нивоу, B2 одговара допунском нивоу а В1 одговара основном нивоу. 
Словенија. Подаци се тичу само енглеског језика и ученика који похађају општеобразовне програме. Ученици у 
стручном образовању тестирају се на нивоу А2. Тестови за остале језике биће повезани с нивоима ЗЕО током 2017. 
године. 
Словачка. Ученици гимназија тестирају се на нивоу В2 док ученици средњих стручних школа и конзерваторијума, могу 
да бирају између В1 и В2. 
Црна Гора. Подаци се односе на ученике који похађају општеобразовне програме. Ученици у стручном образовању 
тестирају се на нивоу Б1. 

Од националних тестова који су повезани с нивоима ЗЕО, око половина 
користи нивое ЗЕО када извештава о нивоу језичког знања ученика 

Нивои ЗЕО се користе за оцењивање нивоа знања језика у 16 образовних система. У отприлике половини 
таквих земаља сви национални тестови се ослањају на тај начин извештавања; у преосталим земљама, 
примењују се само за неке тестове. 

Слика 13: Употреба нивоа ЗЕО за извештавање о успеху ученика на националном тестирању, ISCED нивои 2 
и 3, 2014/15 

 

  

 Сви постојећи тестови 

 Неки постојећи тестови 

 Ниједан од постојећих тестова 

  

 

Објашњење 
У табели 1 из прилога, наведени су 
сви национални тестови из овог 
извештаја. 

 Извор: Eurydice. 
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У седам земаља (погледајте слику 13), нивои ЗЕО се користе у извештајима о нивоу језичког 
знања ученика за неке тестове али не и за друге; у неким случајевима то зависи од сврхе 
тестирања а у другим од језика који се тестирају. 

• У Португалу и Финској, нивои ЗЕО се користе за оцењивање нивоа знања језика само у 
оквиру националних тестова који служе за праћење система. „Прелиминарни тест 
енглеског језика“ у Португалу, ослања се на нивое ЗЕО када извештава о постигнућима 
ученика. У Финској, тестови који се спроводе у 9. разреду за тестирање другог националног 
језика (или шведски или фински) и страних језика, оцењују ученике према скали ЗЕО. 

• У Румунији, резултати „националног матурског испита (бакалауреат): Тест C – оцењивање 
језичких вештина у страном језику“, изражавају се у виду нивоа ЗЕО (од А1 до В2) док се 
резултати „националне евалуације дела наставног плана и програма који се односи на 
језик и комуникацију“, која се спроводи у 6. разреду, евидентирају у ученичким 
портфолијима у виду описа њиховог знања језика. Сврха је да се спроведе формално 
оцењивање ученичких језичких компетенција и обезбеде повратне информације за 
наставнике. 

• У две балтичке земље у којима се начин извештавања разликује у зависности од теста, 
нивои ЗЕО се користе за извештавање о нивоу језичког знања ученика у комбинацији с 
другим начинима оцењивања. У Летонији се од 2013. године резултати „Централизованог 
матурског испита из страних језика“ изражавају кроз нивое ЗЕО као и у традиционалном 
процентуалном облику. У Литванији, „Стандардизовани тест страног језика“ за ученике 10. 
разреда користи и скалу од 60 поена и нивое А2 и В1 за извештавање о нивоу језичког 
знања ученика. Државни матурски испит из страних језика изражава резултате ученика у 
поенима који су повезани с нивоима ЗЕО, осим за тест вештине говора који користи скалу 
од 10 поена. 

• У Луксембургу, резултати националних тестова за проверу ученичких компетенција у 9. или 
8. разреду из три обавезна језика (немачки, француски и енглески) из наставног плана и 
програма, објављују се као збир поена од 0 до 60. Ученици могу да добију повратне 
информације о свом знању језика само на нивоу А2, на тесту енглеског језика. 

Када се узму обзир национални тестови, чини се да нешто више од четвртине користи нивое 
ЗЕО за оцењивање нивоа језичког знања ученика. То представља отприлике половину свих 
националних тестова повезаних с нивоима ЗЕО (погледајте слику 10). 

Две трећине свих тестова који користе скалу ЗЕО за извештање о резултатима ученика, 
спроводе се на ISCED нивоу 2. Тестови који користе нивое ЗЕО за потребе оцењивања и 
извештавања, чини се да имају нешто другачије циљеве од осталих националних тестова. 
Сразмерно, они се ређе користе за цертификацију ученичких компетенција, чешће за потребе 
праћења а још чешће за дијагностичке потребе на школском нивоу (погледајте слику 2).  

Тестови који утичу на напредовање ученика најчешће се екстерно оцењују 

Као и код сваког националног тестирања, у организовању националних тестова језика постоје 
значајни изазови у погледу обезбеђивања њихове поузданости. Заиста, национално тестирање 
подразумева да питања, услови за спровођење и поступак оцењивања буду доследни и 
упоредиви за све ученике. У том погледу, одређивање оних који су одговорни за оцењивање 
националних тестова језика, може бити од помоћи у решавању питања доследности и 
упоредивости. То је важно приликом тестирања језика јер тестови врло често обухватају 
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оцењивање продуктивних вештина (писање и вештина говора) – што подразумева питања 
отвореног типа. Оцењивање вештине говора посебно се чини најтежим за организацију која је 
доследна у погледу сваког ученика. Заправо, у неколико земаља део теста који оцењује 
вештину говора не припрема се на централном нивоу. Осим тога, у мањем броју земаља, где 
национални тестови језика с битним последицама обухватају оцењивање вештине говора, та 
вештина се оцењује на другачији начин од осталих тиме што се чешће оцењује интерно. Из тих 
разлога, овај одељак разматра писане делове националних тестова језика засебно од оних 
којима се оцењује вештина говора. Такође, морамо имати на уму да се вештине обухваћене 
писаним деловима националних тестова језика (читање, писање и/или слушање) разликују у 
зависности од земље и теста (погледајте слику 9). 

Националне тестове језика могу оцењивати интерни или екстерни оцењивачи. Наставници који 
оцењују тестове које су полагали ученици у школи у којој они предају, сматрају се интерним 
оцењивачима за потребе овог извештаја. Екстерни оцењивачи су наставници или други 
запослени у школи који оцењују тестове ученика школа у којима нису запослени, или друга лица 
које именује тело одговорно за организовање теста. По правилу, тестови који се раде на 
рачунарима оцењују се екстерно. Тестови у којима се одговори ученика скенирају и објављују 
коришћењем рачунарског софтвера који израчунава резултате, такође се сматрају тестовима 
који се екстерно оцењују. Међутим, само је мали број тестова језика с битним последицама 
компјутеризован или се оцењује аутоматским оптичким скенирањем. Они који оцењују тестове, 
било екстерно или интерно, најчешће пролазе посебну обуку или то чине у складу са 
смерницама и моделима за стандардизовано оцењивање. 

У двадесет две земље или региона, писани делови националних тестова језика с битним 
последицама у потпуности се оцењују екстерно (погледајте слику 14). То обухвата две трећине 
и земаља/региона и датих националних тестова. Осим тога, у четири друге земље, оцењивање 
је екстерно за неке од организованих тестова језика на националном нивоу. У преосталим 
земљама или регионима, оцењивање је или подељено између екстерних и интерних оцењивача 
или је у потпуности интерно. 

У неколико земаља у којима је оцењивање свих националних тестова језика екстерно, делови 
тих тестова се оцењују електронски. Заиста, задаци затвореног типа се електронски оцењују у 
Хрватској, Летонији (централизовани матурски испит из страних језика), Литванији, Пољској 
(испит из језика на крају виших разреда основног образовања), Турској и Црној Гори. Поред 
тога, у Данској постоји намера да се повећа употреба електронског тестирања за цертификацију 
језичких компетенција (то тренутно зависи од могућности школе) док Словачка спроводи пилот 
пројекат за компјутеризацију националног тестирања. 

У преосталим земљама у којима се писани делови националних тестова језика с битним 
последицама оцењују екстерно, екстерни оцењивачи су углавном наставници из других школа 
или други екстерни прегледачи. У Италији, питање да ли ће оцењивач бити наставник из школе 
у којој се одвија тестирање или из неке друге школе, зависи од састава комисије за испите, о 
чему сваке године одлучује министар надлежан за образовање. Насупрот уобичајеној ситуацији 
за стандардизоване тестове, у Италији се критеријуми за оцењивање не дефинишу на 
централном нивоу, већ их предлаже оцењивач а о њима одлучује школска испитна комисија на 
основу годишње политике школе у области наставе и оцењивања. 

У десетини земаља, писани делови националних тестова језика не оцењују се искључиво на централном 
нивоу. Заправо, у пет земаља наставници школа у којима се спроводе национални тестови језика деле 
одговорност за оцењивање са екстерним прегледачима. У четири друге земље или региона, оцењивање је 
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поверено само наставницима у чијим школама се спроводи тестирање. У свим тим случајевима, 
наставници оцењују тестове у односу на централизоване смернице за оцењивање. 

У пет земаља у којима одговорност за оцењивање деле интерни и екстерни оцењивачи, њихове улоге у 
том поступку се разликују. 

• У Данској (испити након 9. и 10. разреда) и Холандији, коначна оцена (број бодова) додељена 
писаном испиту, добија се након консултације са интерним и екстерним оцењивачем. 

• У Аустрији, оцене (број бодова) наставника за писани део испита који је спроведен у њиховој школи 
прослеђују се испитној комисији којом председава инспектор или екстерни директор који их потврђује. 

• У Словачкој, задаци с више понуђених одговора оцењују се на централном нивоу док задатке с 
дугачким одговорима, интерно оцењују наставници, под надзором комисије за спровођење матурског 
испита. 

• У Шведској, оцењивање „националних тестова“ које спроводе наставници школе у којој се спроводи 
тестирање, допуњује се оцењивањем колега наставника из различитих школа. Осим тога, узорак 
„националних тестова“ које су оценили наставници по други пут оцењује Шведски школски 
инспекторат. 

Слика 14: Оцењивање писаних националних тестова језика с битним последицама,  
ISCED нивои 2 и 3, 2014/15 

 

  

 
Само интерни оцењивачи за све 
тестове 

 
Интерни и екстерни оцењивачи за 
све тестове 

 
Само екстерни оцењивачи за све 
тестове 

 
Оцењивачи могу бити различити у 
зависности од тестова 

 
Не постоје национални тестови 
језика с битним последицама 

 

Извор: Eurydice. 

Објашњења 
Ова категоризација је заснована на писаним деловима националних тестова с битним последицама језика. Вештине 
обухваћене писаним деловима националних тестова језика (читање, писање и/или слушање), разликују се у зависности 
од земаља и тестова (погледајте слику 9). Нису узети у обзир усмени испити у којима се оцењује вештина говора а 
понекад и слушања.  
Ознака „Сви тестови” може се односити на један или више националних тестова с битним последицама језика, у 
зависности од земље. У табели 1 из прилога, наведени су сви национални тестови из овог извештаја. 

„Тестови с битним последицама” користе се за доношење одлука о напредовању ученика, укључујући додељивање 
цертификата, усмеравање на крају ISCED нивоа 2 или 3, или за избор ученика за високошколске установе или курсеве. 
За више информација о тестовима с битним последицама, погледајте слику 4. 

Наставници који оцењују националне тестове језика које су полагали ученици у школи у којој они предају, сматрају се 
интерним оцењивачима за потребе овог извештаја. Екстерни оцењивачи су наставници који оцењују тестове које су 
полагали ученици у школама у којима они не предају, или друга лица која су именована на централном нивоу. Они који 
оцењују тестове, било екстерно или интерно, најчешће пролазе посебну обуку или то чине у складу са смерницама и 
моделима за стандардизовано оцењивање. 
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Напомене за одређене земље  
Италија. Слика приказује ситуацију за 2014/15. Међутим, оцењивачи се могу мењати у зависности од састава комисије 
за испите, о чему сваке године одлучује министар надлежан за образовање. 
Летонија. Организација испита из страног језика у 9. разреду разликује се међу регионима. У регионима са школама 
које се налазе у удаљеним подручјима, тестове оцењује исти онај наставник који и предаје ученицима. У осталим 
регионима, оцењивање се спроводи на централном нивоу окупљањем наставника из неколико школа који оцењују 
радове. 
Мађарска. Начин оцењивања се не разликује према тестовима, већ према нивоу на којем ученици изаберу да полажу 
„матурски испит за крај нивоа средњег образовања“. За више информација, погледајте наставак. 

У четири земље или региона у којима се оцењивање националних тестова језика искључиво 
поверава наставницима у школама у којима се спроводи тестирање, утицај резултата на 
напредовање ученика се разликује. У Србији, ти тестови језика имају посебну улогу у 
образовном систему јер служе као пријемни испити за високоспецијализованe студије језика. У 
Белгији (Француска заједница) и Естонији, интерно оцењени национални тестови језика користе 
се за додељивање цертификата којима се потврђује да су ученици завршили ISCED ниво 2, док 
се у Румунији такви тестови користе при завршетку ISCED нивоа 3. 

У четири земље поступци оцењивања се разликују у зависности од различитих националних 
тестова с битним последицама. У Данској, Естонији и Летонији, оцењивање се не организује на 
исти начин за ISCED нивое 2 и 3. У те три земље, матурски испити за крај средњег образовања 
се увек екстерно оцењују што није нужно случај када је реч о завршним екстерним испитима 
који се спроводе на ISCED нивоу 2. Заправо, у Данској, писане делове „испита након 9. и 10. 
разредаˮ заједнички оцењују интерни и екстерни оцењивачи. У Естонији, „завршне испите 
основне школе са стандардизованим задацима интерно оцењују наставници. У Летонији, у 
зависности од региона, испит страног језика у 9. разреду оцењује се или интерно или екстерно. 
У Мађарској, разлике у поступцима оцењивања немају везе с датим образовним нивоом, већ с 
нивоом компетенције која се тестира. Док је оцењивање „матурског испита за крај средњег 
образовања“ који се полаже на „стандардном нивоу” углавном интерно, централизована 
комисија наставника језика спроводи оцењивање испита за „напредни ниво” чије савладавање 
повећава изгледе ученика да буду примљени на курс високог образовања по свом избору. Све 
ове четири земље труде се да обезбеде већу поузданост тестова с битним последицама. 

У око две трећине земаља које спроводе националне тестове с битним последицама језика, 
вештине говора се оцењују на усменом испиту који може бити утврђен на централном 
(погледајте слику 9) или се припрема на школском нивоу. 

Када се оцењивање вештине говора припрема на школском нивоу, углавном постоји неки вид 
екстерног надзора оцењивања које интерно спроводе наставници, при чему је Холандија 
изузетак. У Данској и Норвешкој, екстерни испитивач помаже наставницима у оцењивању 
усмених делова националних тестова с битним последицама језика. У Аустрији и Словенији, 
наставници морају да се придржавају централних правила или упутстава када оцењују усмени 
испит који је повезан са „Стандардизованим матурским испитом оријентисаним на компетенције 
у академским средњим школама“, односно са „Стручним матурским испитом“. У Словачкој, 
процену и оцењивање вештине говора код ученика спроводи комисија за матурски испит из 
језика, којом руководи екстерни наставник којег именује регионални орган. 

У Уједињеном Краљевству такође постоји екстерни надзор када се оцењивање вештине говора 
спроводи на школском нивоу. Заправо, у Енглеској, Велсу и Северној Ирској, компоненте 
вештине говора у „општем тесту за стицање цертификата о завршеном средњем образовању 
(GCSE)“ из француског, немачког и шпанског језика (језици који се најчешће тестирају) и из 
италијанског, кинеског, урду и велшког као другог језика, оцењују наставници а шаљу се 
екстерној испитној комисији на одобравање. У Шкотској, у случају теста „Националних 5” и 
„Виши”, ученичке вештине говора оцењују наставници школе у којој се полажу тестови а затим 
их додатно верификује Управа за квалификације у Шкотској (SQA). За тест „Напредни виши”, 
компоненту теста која оцењује вештину говора надгледају и оцењују екстерни оцењивачи које 
именује SQA. 



Jезици у вишим разредима основног и у средњем образовању: Преглед националних тестирања у Европи – 2014/15 

42 

Када се усмени део националног теста језика (којим се оцењује вештина говора) припрема на 
централном нивоу, у највећем броју случајева оцењивање се врши на основу истог обрасца 
(интерно или екстерно) који се примењује на одговарајући писани део. Усмени делови испита се 
према томе оцењују екстерно у свим националним тестовима с битним последицама тестовима 
језика који се организују на Малти а оцењује их тим стручњака који чине службеници у 
образовању, наставници и предавачи са универзитета. Усмени испити се такође у потпуности 
екстерно оцењују: 

• на матурским испитима на крају средњег образовања у Ирској и Летонији; 

• на напредном нивоу „матурског испита за крај средњег образовања“ који се спроводи у 
Мађарској; 

• на „општем тесту за стицање цертификата о завршеном напредном допунском нивоу 
образовања (AS)“ и на „општем тесту за стицање цертификата о завршеном напредном 
нивоу образовања (ниво A или A2)“ који се спроводи у Уједињеном Краљевству (Енглеска, 
Велс и Северна Ирска). 

Међутим, у шест земаља, у којима се оцењивање вештине говора припрема на централном 
нивоу, више се инсистира на интерном оцењивању, него што је то случај с другим вештинама. 
Заправо, у Француској, када је реч о ученицима који полажу „општи и технолошки матурски 
испит – бакалауреат“ (осим оних који су на књижевном смеру), тест вештине говора се интерно 
надгледа и оцењује, док наставници који раде изван школе у којој се спроводи тестирање, 
оцењују читање и писање. Осим тога, у Републици Чешкој, Естонији, Литванији, Пољској и 
Словенији, само се писани делови матурских испита у потпуности екстерно оцењују. 

• У Републици Чешкој, оцењивање вештине говора код ученика током „матурског испита 
(заједнички део)“ врши се интерно од стране наставника а оцене накнадно одобрава 
школска испитна комисија којом председава наставник из неке друге школе. 

• У Естонији, део „екстерног матурског испита“ којим се тестира вештина говора оцењују 
наставници који не предају ученицима који се тестирају а могу да раде у установи или 
изван установе у којој се спроводе тестови. 

• У Литванији, усмени део „државног матурског испита из страних језика“, којим се оцењује 
вештина говора, оцењују наставници из школе. 

• У Пољској, усмени испит, који се спроводи у оквиру „матурског испита из језика“, оцењује 
испитна комисија коју чине један екстерни испитивач као и наставници из школе у којој се 
спроводи испит. 

• У Словенији, усмене испите у оквиру „општег матурског испита“ оцењују интерно чланови 
школске испитне комисије. 

Тестови без последица који се користе само на школском нивоу најчешће 
се оцењују интерно 

У већини земаља, писани делови тестова без последица оцењују се или искључиво интерно 
или екстерно. Ова два обрасца оцењивања су с друге стране повезана са сврхом тестова, тј. да 
ли им је сврха да потпомогну праћење целог образовног система или се њихови резултати 
искључиво користе на школском нивоу, односно да ли их користе наставници, ученици и/или родитељи 
(погледајте слику 5). 

Као и код тестова с битним последицама (погледајте слику 14), у већини случајева писани 
делови тестова без последица оцењују се екстерно (погледајте слику 15). У Републици Чешкој, 
Немачкој („национална провера знања језика“), Луксембургу („стандардизовани тестови“), 
Лихтенштајну („електронски адаптивни систем тестирања“) и Норвешкој, тестови без последица 
који су усредсређени на рецептивне вештине ученика, спроводе се електронски, или се израђују 
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на папиру а оцењују електронски. У Белгији (Фламанска заједница), Шпанији (Баскија и 
Каталонија), Француској, Аустрији и на Исланду, питања с више понуђених одговора којима се 
тестирају рецептивне вештине, такође се оцењују електронски, путем аутоматског оптичког 
скенирања; питања отвореног типа оцењују екстерни прегледачи. У Бугарској и Португалу, 
компоненте тестова без последица, које се раде на папиру, а које обухватају читање, слушање 
и писање, оцењују се електронски. Међутим, у Бугарској се одговори ученика не скенирају, већ 
их наставници учитавају у посебан рачунарски програм. У Словенији се „национална провера 
знања“ такође оцењује екстерно од стране наставника који се именују на централном нивоу и 
који исправљају анонимне радове на папиру. Екстерни прегледачи оцењују тестове без 
последица који се спроводе у Шпанији (Мадрид и Канарска Острва) као и тестове с 
дефинисаним стандардима за градиво у Лихтенштајну. 

Занимљиво је истаћи да ако се писани део теста без последица оцењује екстерно, онда се то 
чини и с његовим делом који проверава вештину говора. Заправо, то се односи на Белгију 
(Немачка и Фламанска заједница), Шпанију (Канарска Острва и Мадрид), Аустрију, Португал и 
Лихтенштајн (тестови с дефинисаним стандардима за градиво). На пример: 

• у Белгији (Немачка заједница) акредитовани чланови особља универзитета одговорни су за 
спровођење и оцењивање дела теста за стицање цертификата за француски језик на нивоу 
В1 и В2“ којим се оцењује вештина говора; 

• у Белгији (Фламанска заједница), у контексту „Националног програма провере знања – 
француског језика: читање, слушање и писање“, спроведеног 2012. године на узорку, 
тестови за оцењивање вештине говора, који су спроведени појединачно по школама, били 
су заведени и оцењени од стране екстерних евалуатора; 

• у Аустрији, компоненте „Процене националних образовних стандарда“, којима се оцењују 
вештине говора код ученика по принципу случајног узорка школа, спроводе и оцењују 
наставници из других школа који су похађали посебну обуку; 

• у Португалу, компоненту која оцењује вештину говора на тесту оцењују наставници који не 
раде у школама у којима се полажу тестови.  

Слика 15: Оцењивање писаних националних тестова без последица језика,  
ISCED нивои 2 и 3, 2014/15 

 

  

 
Само интерни оцењивачи  
за све тестове 

 
Само екстерни оцењивачи  
за све тестове 

 
Оцењивачи могу бити различити у 
зависности од тестова 

 
Интерни и екстерни оцењивачи  
за све тестове 

 
Не постоје национални тестови 
без последица језика 
 

 Извор: Eurydice. 
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Објашњења 
Ова категоризација је заснована на писаним деловима националних тестова без последица. Вештине обухваћене 
писаним деловима националних тестова језика (читање, писање и/или слушање), разликују се у зависности од земаља 
и тестова (погледајте слику 9). Нису узети у обзир усмени испити у којима се оцењује вештина говора а понекад и 
слушања.  
Ознака „Сви тестови” може се односити на један или више националних тестова без последица језика, у зависности од 
земље. У табели 1 из прилога, наведени су сви национални тестови из овог извештаја. 
„Тестови без последица” немају никакве формалне последице по напредовање ученика. Њихова главна сврха јесте да 
се процени успешност образовног система као целине, тако да политика у тој области по потреби може да се 
прилагоди, или учинак школа или ученика појединачно како би се обезбедиле информације неопходне за унапређење 
наставе и учења. За више информација о тестовима без последица, погледајте слику 5. 
Наставници који оцењују националне тестове језика, које су полагали ученици у школи у којој они предају, сматрају се 
интерним оцењивачима за потребе овог извештаја. Екстерни оцењивачи пак оцењују тестове које су полагали ученици у 
школама у којима они не предају, или друга лица која су именована на централном нивоу. Они који оцењују тестове, 
било екстерно или интерно, најчешће пролазе посебну обуку или то чине у складу са смерницама и моделима за 
стандардизовано оцењивање. 

Напомене за одређене земље  
Немачка. Покрајине су одговорне за спровођење „VERA упоредних тестова“. Свака од њих примењује своје сопствене 
прописе за организовање начина на који припремају, спроводе и анализирају тестове и дају повратне информације о 
резултатима. 
Шпанија. Свака аутономна заједница израђује своје сопствене тестове и успоставља поступке оцењивања. Изузев 
тестова у 8. разреду у Естремадури, који се интерно оцењују, оцењивање се или искључиво поверава екстерним 
оцењивачима или се дели између наставника школе у којој се полаже тест и екстерних прегледача. 

У девет земаља у којима интерни оцењивачи, сами или уз надзор екстерних прегледача, 
оцењују тестове без последица, оцењивачи добијају централизоване смернице за оцењивање 
као и у случају оцењивања тестова с битним последицама. 

У Литванији, Мађарској, Румунији и Црној Гори, писане делове тестова без последица оцењују 
наставници из школе у којој се полаже тест. То се односи и на Шпанију, када је реч о „EDEX 
дијагностичкој евалуацији“ која се спроводи у Естремадури у 8. разреду, као и на Луксембург у 
случају „Националних тестова“ из енглеског, француског и немачког језика. У Црној Гори, 
анонимне писане задатке оцењују наставници који не предају ученицима који се тестирају а 
понекада и екстерни наставници. 

Оцењивање тестова без последица дели се између наставника из школе у којој се полаже тест 
и екстерних прегледача само у Шпанији, на Малти и у Финској. У Мурсији и Кантабрији у 
Шпанији, оцењивање се спроводи интерно; међутим, узорак писаних задатака или оцењују 
екстерни прегледачи или се подвргава другом поступку оцењивања, који спроводе екстерни 
стручњаци. У Навари и за „интегралну евалуацију двојезичних одсека“ у Естремадури, питања 
затвореног типа оцењују се електронски а питања отвореног типа оцењују се интерно. На 
Малти и у Финској, екстерни прегледачи проверавају узорак испитних задатака након интерног 
оцењивања. 

Највећи део разлика у начину оцењивања тестова без последица, односи се на њихову сврху 
(погледајте слику 5). Највећи део тестова чија је сврха праћење целог образовног система, 
оцењује се екстерно за све вештине које се оцењују. Мађарска и Црна Гора су једине земље у 
којима се национални тестови за праћење образовног система у целости оцењују интерно. С 
друге стране, највећи број тестова без последица, чији ја је сврха вредновање појединачних 
школа, одељења или ученика, а не праћење образовног система у целости, оцењује се интерно; 
једини изузеци су Данска и Лихтенштајн („електронски адаптивни систем тестирања“). Најзад, 
веза између сврхе теста и начина на који се оцењује добро је илустрована у случају 
Луксембурга. У овој земљи се „национални тестови“, који се пре свега користе за дијагностичке 
потребе при оцењивању ученичких појединачних компетенција, оцењују интерно, док се 
„стандардизовани тестови“, који се искључиво користе за праћење целог образовног система, 
оцењују на рачунарима. 
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РЕЧНИК ПОЈМОВА  

Дефиниције 

Централни ниво. Највиши ниво власти у образовању који је на националном (државном) нивоу 
у великој већини земаља. У неким земљама, други нивои власти (заједнице, покрајине, 
аутономне заједнице, итд.) су надлежни за неке или све области у вези са образовањем. У 
Белгији, Немачкој, Шпанији и Уједињеном Краљевству, сваки део или регион има своје 
министарство просвете. 

Тестови с битним последицама. Национални тестови који резимирају постигнућа ученика на 
крају школске године или на крају образовног циклуса, пре доношења формалних одлука о 
њиховом будућем образовању. Тестови с битним последицама користе се за добијање 
информација неопходних за доношење одлука о напредовању ученика, укључујући 
додељивање цертификата, усмеравање на ISCED нивоима 2 и 3, или избор ученика за 
високошколске установе или курсеве. Ово последње се односи на централизоване или 
националне системе у којима се поред захтева у погледу успешног завршетка средњег 
образовања за упис на високошколске установе или курсеве, користе резултати националних 
тестова језика који се организују на ISCED нивоу 3. 

Језици. У овом извештају „језици” су сви језици, осим језика на којем се изводи настава 
(најчешће национални језици), регионалних језика и класичних језика, као што су латински и 
старогрчки. Енглески и ирски у Ирској, фински и шведски у Финској, француски и немачки у 
Луксембургу и Енглески на Малти, изузеци су од овог правила. У Ирској, Луксембургу и Финској, 
поменути језици су службени и било који од њих може да буде главни језик на којем се изводи 
настава у школама, при чему се други језик подучава као други или у неким случајевима као 
страни језик. На Малти, енглески је и језик на којем се изводи настава а може се и подучавати 
као други језик у школама. Такође, имајући у виду ниво децентрализације у погледу образовних 
питања у засебним деловима Уједињеног Краљевства и аутономних заједница у Шпанији, 
сматра се да регионални језици у тим земљама спадају у домашај овог извештаја. 

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf
http://www.surveylang.org/Project-news-and-resources/Project-news-and-resources.html
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У овом извештају појам „језици” односи се на језике обухваћене овом студијом. У неким 
случајевима, када се говори о појединачним националним тестовима, употребљава се и појам 
„страни језик” јер се у великом броју земаља језици који спадају у домашај овог извештаја 
сматрају страним језицима у наставном плану и програму. 

Тестови без последица. То су национални тестови који немају никакве формалне последице 
по напредовање ученика. Њихова главна сврха јесте да се процени успешност образовног 
система као целине, тако да политика у тој области по потреби може да се прилагоди, или 
учинак школа или ученика појединачно, како би се обезбедиле информације неопходне за 
унапређење наставе у школи, на нивоу одељења или ученика појединачно. 

Национални тестови. Стандардизоване тестове/испите утврђују централне власти/власти на 
највишем нивоу и спроводе у оквиру своје надлежности. Стандардизовани тестови/испити 
представљају било који облик тестирања при којем се: а) од ученика који полажу захтева да 
одговоре на иста питања (или питања изабрана из заједничке базе питања) и б) који се оцењују 
на стандардан или конзистентан начин. Међународни тестови или анкете, као што је 
SurveyLang, нису обухваћени прикупљањем података у овом случају. Тестови осмишљени на 
школском нивоу, такође су обухваћени чак и када су израђени на основу 
централнодефинисаног референтног оквира. 

Ознаке земаља 

EU Европска унија MT Малта 

BE Белгија NL Холандија 

BE fr Белгија – Француска заједница AT Аустрија 

BE de Белгија – Немачка заједница PL Пољска 

BE nl Белгија – Фламанска заједница PT Португал 

BG Бугарска RO Румунија 

CZ Република Чешка SI Словенија 

DK Данска SK Словачка 

DE Немачка FI Финска 

EE Естонија SE Шведска 

IE Ирска UK Уједињено Краљевство 

EL Грчка UK-ENG Енглеска 

ES Шпанија UK-WLS Велс 

FR Француска UK-NIR Северна Ирска 

HR Хрватскa UK-SCT Шкотска 

IT Италија IS Исланд 

CY Кипар LI Лихтенштајн 

LV Летонија ME Црна Гора 

LT Литванија NO Норвешка 

LU Луксембург RS Србија 

HU Мађарска TR Турска 
* ISO ознака 3166. Оквирна ознака која ни на који начин не доводи у питање коначну номенклатуру за ову земљу, која 
ће бити договорена након закључења преговора који се тренутно воде по овом питању при Уједињеним 
нацијама(http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists.htm [прегледано 25. 9. 2014]) 

http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists.htm
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Ста тис т ич к е  о зна к е  

: Нису доступни подаци (–) Није применљиво 
 

Скраћ енице  и  а кроними  

ЗЕО Заједничким европски оквир за живе језике 
СОО Стручно образовање и обуке 
ISCE
D Међународна стандардна класификација образовања  

Класификације 

Међун ародна  с т андардна  к ласифик аци ј а  обра зовања  ( I S C E D  2 0 1 1 )  

Међународна стандардна класификација образовања (ISCED 2011) јесте инструмент погодан за прикупљање 
статистичких података о образовању на међународном нивоу. Обухвата две међукласификационе варијабле: нивое 
и области образовања с допунским димензијама опште/стручне/предстручне оријентације и одређености према 
образовању односно тржишту рада. У последњој верзији, ISCED 2011, разликује се осам нивоа образовања. ISCED 
емпиријски претпоставља постојање неколико критеријума који могу да помогну да се образовни програми сврстају у 
нивое образовања. У зависности од нивоа и врсте датог образовања, постоји потреба да се успостави хијерархијски 
систем рангирања између главног и помоћних критеријума (типична квалификација за упис, минимални захтеви за 
упис, најмлађи узраст, квалификације особља, итд.) 

У овом извештају се користи класификација ISCED 2011, осим ако није другачије наведено. 

ISCED 2: Виши разреди основног образовања 

Програми на овом нивоу надограђују се на исходе учења на ISCED нивоу 1. Ученици ступају на ISCED ниво 2 између 
10. и 13. године (најчешће у 12. години). 

ISCED 3: Средње образовање 

Програми на овом нивоу обично су осмишљени тако да се њима заврши средње образовање као припрема за 
терцијарно образовање или обезбеђују вештине које су релевантне за запошљавање – или оба. Ђаци најчешће 
ступају на овај ниво образовања између 14. и 16. године. 
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ПРИЛОГ  

У табели 1 наведен је списак свих националних тестова према земљама. У табели је такође дат 
број тестова и њихова назив, као и назив на изворном језику. На крају је назначен и разред у 
којем се тест спроводи. 

Иако се број тестова може одредити на различите начине, на пример, тестови се могу сматрати 
засебним тестовима ако тестирају ученика у различитим разредима, или из различитих језика 
или различите вештине, итд., у овом извештају, према конвенцији, национални тестови се 
сматрају засебним тестовима само када тестирају ученике различитих разреда. У неким 
земљама, међутим, исти тест, тј. онај који тестира исте језике и вештине на истом нивоу 
компетенција, и за исте потребе, може се организовати у различитим разредима. На пример, 
такав случај постоји на крају средњег образовања када је ученицима омогућено да полажу 
испит за крај циклуса образовања у различитим разредима. Такав тест, иако се спроводи у 
различитим разредима, сматра се једним тестом. Насупрот томе, када се у једном разреду 
спроводи више тестова, они се сматрају засебним тестовима само када се разликује њихова 
главна сврха. 

Табела 1: Национални тестови језика према земљама, с њиховим називима и називима на изворном језику и 
разредима када се спроводе у школи, ISCED нивои 2 и 3, 2014/15 

 Број 
тестова Назив теста Назив теста на изворном језику Разреди 

BE fr 1 Сертификат о завршеном првом циклусу средњег образовања Certificat d'études du premier degré de 
l'enseignement secondaire  

8 

BE de 2 Сертификат о знању француског језика B1 Nachweis grundlegender Kenntnisse in der 
Französischen Sprache, Niveau B1 

9 

Сертификат о знању француског језика B2 Nachweis grundlegender Kenntnisse in der 
Französischen Sprache, Niveau B2 

12 

BE nl 
(20) 

2 Национални програм провере знања – француски језик: 
читање, слушање и писање 

Peilingen – Frans: lezen, luisteren en schrijven 8 

Национални програм провере знања – француски језик: 
слушање и вештина говора 

Peilingen – Frans: luisteren en spreken 12 

BG 3 Национални екстерни испит Национално външно оценяване (nacionalno 
vunshno ocenyavane) 

7 

Национални екстерни испит национално външно оценяване (nacionalno 
vunshno ocenyavane) 

8 

Национална екстерна евалуација/матура национално външно оценяване (nacionalno 
vunshno ocenyavane)/матура (matura)) 

12 

CZ 3 Анкета на узорку ђачких резултата у 4. и 8. разреду основне 
школе и ђака у 2. години средњих стручних школа (21) 

Výběrové ověřování výsledků žáků na úrovni 4. a 
8. ročníků základních škol a 2. ročníků středních 
odborných škol 

8 

Анкета на узорку ђачких резултата у 4. и 8. разреду основне 
школе и ђака у 2. години средњих стручних школа (22) 

Výběrové ověřování výsledků žáků na úrovni 4. a 
8. ročníků základních škol a 2. ročníků středních 
odborných škol 

11 

School Leaving Examination (common part) Maturitní zkouška (společná část) 13 

DK 4 Национални тест Nationale test 8 

Испит након 9. разреда Folkeskolens prøver 
Folkeskolens 9.-klasseprøve 

10 

                                                 
(20) Тестови се спроводе у оквиру Националног програма провере знања (НППЗ). Фокус ових тестова се разликује јер 

се предмети и вештине који се тестирају, као и узраст ученичке популације и курсеви који су предмет тестирања, 
мењају током година. НППЗ је уведен 2002. године и од тада само 2007. године су у фокусу били страни језици 
(ISCED ниво 2) као и 2012. године (ISCED ниво 3). Не планира се да пре 2017. године страни језици буду поново у 
фокусу НППЗ. 

(21) Последње анкете на узорку које су тестирале компетенције у страним језицима, спроведене су 2013/14. 
(22) Последње анкете на узорку које су тестирале компетенције у страним језицима, спроведене су 2013/14 
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 Број 
тестова Назив теста Назив теста на изворном језику Разреди 

Испит након 10. разреда Folkeskolens 10. Klasseprøver Folkeskolens 10.-
klasseprøve 

11 

Матурски испити за крај средњег образовања No common name, as occurs at different years in 
different upper secondary tracks 

11,12,13 

DE 2 Упоредни тестови/провере знања (VERA) Vergleichsarbeiten/ 
Lernstandserhebungen (VERA) 

8 

Национална провера знања језика Ländervergleich Sprachen 9 

EE 2 Basic School Final Examinations with standardised assignments Ühtsed põhikooli lõpueksamid 9 

(Екстерни матурски испити (23)) Gümnaasiumi lõpueksamid 12 

IE 2 Испит за додељивање цертификата у вишим разредима 
основне школе 

Junior Certificate Examination 11 

Испит за додељивање цертификата у нижим разредима Leaving Certificate Examination 14 

EL 1 Испит из савремених страних језика Ειδικό Μάθημα Ξένης Γλώσσας 12 

ES 2 Национални тестови у 8. разреду (Валенсија, Естремадура, 
Мадрид, Мурсија, Навара и Баскија. 

 8 

  Валенсија. Дијагностичка процена: тест језичких компетенција Comunidad Valenciana: Evaluación de 
Diagnóstico: Prueba de Competencia en 
Comunicación Lingüística  

 

  Естремадура. EDEX дијагностичка евалуација Extremadura: Evaluación de Diagnóstico EDEX  

  Мадрид. Тест усмених и писаних вештина (ЗЕО, A2, B1 и B2) Madrid: Prueba Oral y Escrita (MCER A2, B1 y B2)  

  Мурсија: Регионална дијагностичка евалуација Murcia: Evaluación de Diagnóstico Regional  

  Навара: Дијагностичка евалуација: језичке компетенције у 
енглеском језику 

Navarra: Competencia lingüística en inglés. 
Evaluación diagnóstica 

 

  Баскија: Дијагностичка евалуација El País Vasco: País Vasco: Evaluación Diagnóstica  

  Национални тестови у 10. разреду (Канарска Острва, 
Кантабрија, Каталонија, Естремадура и Мадрид): 

 10 

  Канарска Острва: Акредитациони тест предвиђен за ученике 
CLIL у 10. разреду – испити GESE Тринити колеџа 

Islas Canarias: Pruebas de acreditación alumnado 
CLIL de 4º ESO – GESE Exams Trinity College 

 

  Кантабрија: Стандардизовани тестови енглеског језика Cantabria: Pruebas Estandarizadas de Inglés  

  Каталонија: Евалуација у вишим разредима основне школе Cataluña: Evaluación de la Educación Secundaria 
Obligatoria 

 

  Естремадура: Интегрална евалуација двојезичних одсека Extremadura: Evaluación Integral de las Secciones 
Bilingües 

 

  Мадрид: Тест усмених и писаних вештина (ЗЕО, A2, B1, B2 и 
C1) 

Madrid: Prueba Oral y Escrita (MCER A2, B1, B2 y 
C1) 

 

FR 2 CEDRE оцењивање (оцењивање предмета које се спроводи 
на узорку ученика у 9. разреду) 

Cycle des évaluations disciplinaires réalisées sur 
échantillons 

9 

General and Technological Baccalaureate Baccalauréat général et technologique 12 

HR 1 Државни матурски испит Ispit državne mature 12 

IT 1 Национални испити: други писани задатак Seconda prova scritta dell’Esame di Stato 13 

CY 1 Панкипарски испити Παγκύπριες Εξετάσεις 12 

LV 2 Испит страног језика у 9. разреду Eksāmens svešvalodā 9.klasei (angļu, vācu, krievu, 
franču val.) 

9 

Централизовани матурски испит из страних језика Centralizētais eksāmens par vispārējās vidējās 
izglītības apguvi svešvalodā (angļu, vācu, krievu, 
franču val.) 

12 

LT 2 Државни матурски испит из страних језика Užsienio kalbos valstybinis brandos egzaminas  12 

                                                 
(23) Од 2014. године, испити из француског, немачког и руског језика замењени су међународним испитима који воде до 

стицања међународног цертификата. Национални матурски испит из енглеског језика и даље креира тим естонских 
наставника, истраживача и стручњака за тестирање. 
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 Број 
тестова Назив теста Назив теста на изворном језику Разреди 

Признавање вештине говора на страном језику* Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) 
įskaita*  

12 

Стандардизовани тест из страних језика Užsienio kalbos lygio nustatymo testas 10 

LU 2 Стандардизовани тестови Epreuves Standardisées 9 

Национални тестови енглеског језика Epreuves Communes Anglais 8 (at grade 9 
for technical 
secondary 
education) 

Национални тестови француског језика* Epreuves Communes Français* 9 

Национални тестови немачког језика* Epreuves Communes Allemand* 9 

HU 4 Провера знања страних језика Idegen nyelvi mérés 6 

Провера знања страних језика Idegen nyelvi mérés 8 

Матурски испит за крај средњег образовања Érettségi 12 

Провера знања циљног језика* Célnyelvi mérés* 6 

Провера знања циљног језика* Célnyelvi mérés* 8 

Провера знања циљног језика Célnyelvi mérés 10 

MT 7 Годишњи испити у средњој школи Annual Examinations for Secondary Schools 7 

Годишњи испити у средњој школи Annual Examinations for Secondary Schools 8 

Годишњи испити у средњој школи Annual Examinations for Secondary Schools 9 

Годишњи испити у средњој школи Annual Examinations for Secondary Schools 10 

Годишњи испити у средњој школи Annual Examinations for Secondary Schools 11 

Цертификат о завршеном средњем образовању MATSEC MATSEC Secondary Education Certificate 11 

Цертификат о положеној матури MATSEC MATSEC Matriculation Certificate 13 

NL 3 Национални испит VMBO Centraal examen VMBO 10 

Национални испит HAVO Centraal examen HAVO 11 

Национални испит VWO Centraal examen VWO 12 

AT 2 Assessment of National Education Standards Überprüfung der Bildungsstandards 8 

Стандардизовани матурски испит оријентисан на 
компетенције у академским средњим школама (AHS) 

Standardisierte kompetenzorientierte Reifeprüfung  12 

PL 2 End of Lower Secondary Education Language Examination 
(Basic, Extended Level) 

Egzamin gimnazjalny z języka obcego 
nowożytnego (poziom podstawowy lub poziom 
rozszerzony) 

9 

Матурски испит из језика (основни, продужени, двојезични 
ниво) 

Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego 
(poziom podstawowy, poziom rozszerzony lub 
poziom dwujęzyczny) 

12. (13. за 
крај средњег 

техничког 
образовања) 

PT 2 Прелиминарни тест енглеског језика (24)  9 

Национални завршни тест у средњем образовању Exame Final Nacional do Ensino Secundário 11 

Национални завршни тест у средњем образовању Exame Final Nacional do Ensino Secundário* 11 

RO 2 Национална евалуација: Тест из дела наставног плана и 
програма који се односи на језик и комуникацију 

Evaluarea Națională: test din aria curriculară 
”Limbă și comunicare 

6 

Национални матурски испит (бакалауреат): Тест C – 
оцењивање језичких вештина у страном језику 

Examenul de bacalaureat național: proba C – 
Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de 
circulație internațională 

12, 13 

SI 2 Национална провера знања Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) 9 

Општа матура Splošna matura 13 

Стручна матура* Poklicna matura* 13 

                                                 
(24) На основу овог теста може се добити међународни цертификат о знању енглеског језика. 
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 Број 
тестова Назив теста Назив теста на изворном језику Разреди 

SK 1 Матурски испит: Екстерни и интерни писани делови Externá časť maturitnej skúšky a písomná forma 
internej časti maturitnej skúšky 

13 

FI 2 Други национални језик: шведски као B-језик, 9. разред; 
фински као A-језик; или ниво матерњег језика, 9. разред 

Toinen kotimainen kieli, ruotsi B-kielenä 9. 
vuosiluokalla, Toinen kotimainen kieli, suomi A-
kielenä ja äidinkielenomainen suomi 9. 
vuosiluokalla 

9 

Страни језици у 9. разреду* Vieraat kielet 9. Vuosiluokalla* 9 

Матурски испит (само на нивоу општег средњег образовања) Ylioppilastutkinto 12 

SE 2 Национални тест Nationellt prov 9 

Национални тест (25) Nationellt prov 10-12 

UK-
ENG 

3 Општи тест за стицање цертификата о завршеном средњем 
образовању (GCSE) 

General Certificate of Secondary Education 
(GCSE) 

11 

Општи тест за стицање цертификата о завршеном напредном 
допунском нивоу образовања (AS) 

General Certificate of Education Advanced 
Subsidiary (AS) Level  

12 

Општи тест за стицање цертификата о завршеном напредном 
нивоу образовања (ниво A или A2) 

General Certificate of Education Advanced Level (A 
level, or A2) 

13 

UK-
WLS 

3 Општи тест за стицање цертификата о завршеном средњем 
образовању (GCSE) 

General Certificate of Secondary Education 
(GCSE) 

11 

Општи тест за стицање цертификата о завршеном напредном 
допунском нивоу образовања (AS) 

General Certificate of Education Advanced 
Subsidiary (AS) Level  

12 

Општи тест за стицање цертификата о завршеном напредном 
нивоу образовања (ниво А или А2) 

General Certificate of Education Advanced Level (A 
level, or A2) 

13 

UK-
NIR  
(26) 

3 Општи тест за стицање цертификата о завршеном средњем 
образовању (GCSE) 

General Certificate of Secondary Education 
(GCSE) 

12 

Општи тест за стицање цертификата о завршеном напредном 
допунском нивоу образовања (AS) 

General Certificate of Education Advanced 
Subsidiary (AS) Level  

13 

Општи тест за стицање цертификата о завршеном напредном 
нивоу образовања (ниво A или A2) 

General Certificate of Education Advanced Level (A 
level, or A2) 

14 

UK-
SCT 

3 Националних 5 National 5 11 (12-13 last 
year of upper 
sec. educ.) 

Виши Higher  12. (13. 
последња 

год. средњ. 
образ.) 

Напредни виши Advanced Higher  13 

IS 1 Исландски национални испити Sæmræmd könnunarpróf 10 

LI 1 Тестови с дефинисаним стандардима за градиво Standardprüfung 8 

Електронски адаптивни систем тестирања ученици 8. 
разреда* 

Stellwerk 8* 8 

ME 3 Провера знања на крају другог циклуса Eksterno-interna provjera znanja na kraju drugog 
ciklusa 

6 

Провера знања на крају трећег циклуса Eksterna provjera znanja na kraju trećeg ciklusa 9 

Матурски испит Maturski ispit 13 

Стручни испит* Stručni ispit* 13 

                                                 
(25) Постоје различити тестови којима се тестирају различити језици на различитим нивоима компетенција.   

Ти тестови се организују у различитим разредима. 
(26) Students take their exams at the same age as those in Wales and England.   

They are however in different grades due to differences in the structure of the education systems. 
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 Број 
тестова Назив теста Назив теста на изворном језику Разреди 

NO 4 Национални тест – енглески језик Nasjonale prøve – engelsk 8 

Матурски испит на крају нижег нивоа средњег образовања – 
енглески језик 

Grunnskole eksamen – engelsk 10 

Испит из заједничких основних предмета – енглески језик Fellesfag engelsk 11. (12. за 
СОО) 

Испит из заједничких основних предмета – страни језици ниво 
I или ниво II 

Fellesfag fremmedspråk nivå I eller nivå II 12. (13. 
последња 

год. средњ. 
образ.) 

Испит из програмских предмета: енглески и/или страни језици, 
ниво I, II или III* 

Programfag engelsk og/eller fremmedspråk* 12. и/или 13. 
последња 

год. средњ. 
образ.) 

RS 2 Пријемни испит за двојезична одељења у основној школи Пријемни испит за двојезична одељења у 
основној школи 

6 

Пријемни испит за двојезична одељења у гимназији Пријемни испит за двојезична одељења у 
гимназији 

8 

Пријемни испит за филолошке гимназије и одељења* Пријемни испит за филолошке гимназије и 
одељења* 

8 

TR 2 Заједнички испити у 8. разреду Ortak sınav 8 

Испит 5 за проверу знања за ниво основних студија Lisans Yerleştirme Sınavı LYS 5 12 

Национални тестови означени звездицом (*) не сматрају се засебним испитима и стога се не броје будући да у истом 
разреду већ постоје слични тестови са истом сврхом. То значи да ови тестови нису укључени у дате цифре и да се не 
узимају у обзир приликом бројања у анализи. Ипак, у напоменама су наведене информације о њима или у тексту када је 
то релевантно. 

Табела 2: Употреба резултата националних тестова језика с битним последицама у погледу напредовања 
ученика, ISCED нивои 2 и 3, 2014/15 

  Selecting students for higher education institutions or courses 
  Усмеравање ученика на ISCED нивоима 2 и/или 3  

  Додељивање цертификата за ученичка 
постигнућа   

 Назив теста ISCED ниво у тесту    
BE fr Сертификат о завршеном првом циклусу средњег образовања 2 ˅   
BG Национална екстерна евалуација/матура 3 ˅   
CZ Матурски испит (заједнички део) 3 ˅   
DK Испит након 9. разреда 2 ˅ ˅  
 Испит након 10. разреда 2 ˅ ˅  
 Матурски испити за крај средњег образовања 3 ˅   
EE Завршни испити основне школе са стандардизованим задацима 2 ˅   
 Екстерни матурски испити 3 ˅   
IE Испит за додељивање цертификата у нижим разредима 2 ˅   
 Матурски испит 3 ˅  ˅ 
EL Испит из савремених страних језика 3   ˅ 
FR Општи и технолошки бакалауреат 3 ˅   
HR Државни матурски испит 3 ˅  ˅ 
IT Национални испити: други писани задатак 3 ˅   
CY Панкипарски испити 3 ˅  ˅ 
LV Испит страног језика у 9. разреду 2 ˅   
 Централизовани матурски испит из страних језика 3 ˅  ˅ 
LT Државни матурски испит из страних језика 3 ˅  ˅ 
 Признавање вештине говора на страном језику* 3 ˅  ˅ 
LU (27) Национални тестови енглеског језика 2  ˅  

                                                 
(27) Резултати „националних тестова” који се организују за енглески, француски и немачки језик и користе за 

усмеравање ученика на одговарајуће смерове на ISCED нивоу 3, примењују се само за ученике који похађају нижи 
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  Selecting students for higher education institutions or courses 
  Усмеравање ученика на ISCED нивоима 2 и/или 3  

  Додељивање цертификата за ученичка 
постигнућа   

 Назив теста ISCED ниво у тесту    
 Национални тестови немачког језика* 2  ˅  
 Национални тестови француског језика* 2  ˅  
HU Матурски испит за крај средњег образовања 3 ˅  ˅ 
MT Цертификат о завршеном средњем образовању MATSEC 3 ˅  ˅ 
 Цертификат о положеној матури MATSEC 3 ˅  ˅ 
NL Национални испит VMBO 2 ˅   
 Национални испит HAVO 3 ˅   
 Национални испит VWO 3 ˅   
AT Стандардизовани матурски испит оријентисан на компетенције у академским средњим школама (AHS) 3 ˅   
PL Испит из језика на крају виших разреда основног образовања (основни, продужени ниво) 2 ˅ ˅  
 Матурски испит из језика (основни, продужени, двојезични ниво) 3 ˅  ˅ 
PT Национални завршни тест у средњем образовању 3 ˅   
 Национални завршни тест у средњем образовању* 3 ˅   
RO Национални матурски испит (бакалауреат): тест C – оцењивање језичких вештина у страном језику 3 ˅   
SI Општа матура 3 ˅  ˅ 
 Стручна матура* 3 ˅  ˅ 
SK Матурски испит: Екстерни и интерни писани делови 3 ˅   
FI Матурски испит 3 ˅  ˅ 
SE Национални тест 2 ˅   
 Национални тест 3 ˅   
UK- Општи тест за стицање цертификата о завршеном средњем образовању (GCSE) 3 ˅ ˅ v 
ENG Општи тест за стицање цертификата о завршеном напредном продуженом нивоу образовања (AS) 3 ˅ ˅ v 
 Општи тест за стицање цертификата о завршеном напредном нивоу образовања (ниво A или A2) 3 ˅  ˅ 
UK- Општи тест за стицање цертификата о завршеном средњем образовању (GCSE) 3 ˅ ˅ ˅ 
WLS Општи тест за стицање цертификата о завршеном напредном допунском нивоу образовања (AS) 3 ˅ ˅ ˅ 
 Општи тест за стицање цертификата о завршеном напредном нивоу образовања (ниво A или A2) 3 ˅  ˅ 
UK- Општи тест за стицање цертификата о завршеном средњем образовању (GCSE) 3 ˅ ˅ ˅ 
NIR Општи тест за стицање цертификата о завршеном напредном продуженом нивоу образовања (AS) 3 ˅ ˅ ˅ 
 Општи тест за стицање цертификата о завршеном напредном нивоу образовања (ниво A или A2) 3 ˅  ˅ 
UK- Националних 5 3 ˅  ˅ 
SCT Виши 3 ˅  ˅ 
 Напредни виши 3 ˅  ˅ 
ME Матурски испит 3 ˅  ˅ 
 Стручни испит* 3 ˅  ˅ 
NO Матурски испит на крају виших разреда основне школе – енглески језик 2 ˅ ˅  
 Испит из заједничких основних предмета – енглески језик 3 ˅  ˅ 
 Испит из заједничких основних предмета – страни језици ниво I или ниво II 3 ˅  ˅ 
 Испит из програмских предмета: енглески и/или страни језици, ниво I, II или III* 3 ˅  ˅ 
RS Пријемни испит за двојезична одељења у основним школама 2  ˅  
 Пријемни испит за двојезична одељења у гимназији 2  ˅  
 Пријемни испит за филолошке гимназије и одељења* 2  ˅  
TR Заједнички испити у 8. разреду 2 ˅ ˅  
 Испит 5 за проверу знања за ниво основних студија 3 ˅  ˅ 
 

                                                                                                                                                         
ниво средњег техничког образовања. 
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Табела 3: Главна сврха тестова без последица језика, ISCED ниво 2 и 3, 2014/15  

  Вредновање наставе на нивоу школе/одељења 
  Вредновање система образовања  student 

level  Назив теста ISCED ниво на тесту system 
BE de Цертификат о знању француског језика B1 3 ˅  

 Цертификат о знању француског језика B2 3 ˅  

BE nl Национални програм провере знања – француски језик: читање слушање и писање 2 ˅ ˅ 

 Национални програм провере знања – француски језик: слушање и вештина говора 3 ˅ ˅ 

BG Национални екстерни испит 2 ˅  

 Национални екстерни испит 2 ˅  

CZ Тестирање на узорку ђачких резултата у 4. и 8. разреду основне школе и ђака у 2. години средњих 
стручних школа 2 ˅ ˅ 

 Тестирање на узорку ђачких резултата у 4. и 8. разреду основне школе и ђака у 2. години средњих 
стручних школа 3 ˅ ˅ 

DK Национални тест 2  ˅ 

DE Упоредни тестови VERA 2  ˅ 

 Студија националне процене 2 ˅ ˅ 

ES 

Национални тестови у 8. разреду (Валенсија, Естремадура, Мадрид, Навара, Мурсија и Баскија): 
Валенсија: Дијагностичка процена: тест језичких компетенција 
Естремадура: EDEX дијагностичка евалуација 
Мадрид: Тест усмених и писаних вештина (ЗЕО, A2, B1 и B2) 
Мурсија: Регионална дијагностичка евалуација 
Навара: Дијагностичка евалуација: Језичке компетенције у енглеском језику 
Баскија: Дијагностичка евалуација 

2 ˅ ˅ 

 

Национални тестови у 10. разреду (Канарска Острва, Кантабрија, Каталонија, Естремадура и Мадрид): 
Канарска Острва: Акредитациони тест предвиђен за ученике CLIL у 10. разреду – испити GESE Тринити 
колеџа 
Кантабрија: Стандардизовани тестови енглеског језика 
Каталонија: Евалуација на нивоу средњег образовања 
Естремадура: Интегрална евалуација двојезичних одсека 
Мадрид: Тест усмених и писаних вештина (ЗЕО, A2, B1, B2 и C1) 

2 ˅ ˅ 

FR CEDRE оцењивање 2 ˅  

LT Стандардизовани тест страних језика 2  ˅ 

LU Стандардизовани тестови 2 ˅  

 Национални тестови енглеског језика 2  ˅ 

 Национални тестови француског језика* 2  ˅ 

 Национални тестови немачког језика* 2  ˅ 

HU Провера знања страних језика 2 ˅ ˅ 

 Провера знања страних језика 2 ˅ ˅ 

 Провера знања циљног језика* 2 ˅ ˅ 

 Провера знања циљног језика* 2 ˅ ˅ 

 Провера знања циљног језика 3 ˅ ˅ 

MT Годишњи испити у средњој школи 2  ˅ 

 Годишњи испити у средњој школи 2  ˅ 

 Годишњи испити у средњој школи 2  ˅ 

 Годишњи испити у средњој школи 3  ˅ 

 Годишњи испити у средњој школи 3  ˅ 

AT Процена националних образовних стандарда 2 ˅ ˅ 

PT Прелиминарни тест енглеског језика 2 ˅ v 
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  Вредновање наставе на нивоу школе/одељења 
  Вредновање система образовања  student 

level  Назив теста ISCED ниво на тесту system 
RO Национална евалуација: Тест из дела наставног плана и програма који се односи на језик и комуникацију 2  ˅ 

SI Национална провера знања 2 ˅ ˅ 

FI Други национални језик: шведски као B-језик, 9. разред; фински као A-језик; или ниво матерњег језика, 9. 
разред 2 ˅ v 

 Страни језици у 9. разреду* 2 ˅ v 

IS Исландски национални испити 2 ˅  

LI 
Тестови с дефинисаним стандардима за градиво 2 v v 

Електронски адаптивни систем тестирања: ученици 8. разреда* 2  v 

ME Екстерна/интерна провера знања на крају другог циклуса 2 ˅ ˅ 

 Екстерна провера знања на крају трећег циклуса 2 ˅ ˅ 

NO Национални тест – енглески језик 2 ˅ ˅ 
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којима се оцењују језичке компетенције ученика у вишим разредима основне и у

средњој школи. Анализа покрива аспекте какви су јачање значаја националних
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земље развиле да би обезбедиле доследне и поуздане процедуре оцењивања, и
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