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„Наjбољи почетак“ процена деце 
у предшколском одељењу
Водич за родитеље и старатеље

„Наjбољи почетак“ процена деце у предшколском одељењу jе процена коjа се врши широм 
државе, коjа помаже учитељима да утврде степен знања из писмености на енглеском 
jезику  и рачунања за сваког ученика на почетку предшколског образовања.

Деца полазе у школу са различитим нивоима 
способности из писмености и познавања броjева, 
као и знања и разумевања стеченог повезивањем 
са светом и људима око себе. Процена „Наjбољи 
почетак“ на поласку у предшколско одељење 
укључуjе компоненту писмености и рачунања и 
пружа учитељима  информациjе о индивидуалним 
способностима и потребама ученика.
Процена помаже учитељима да разраде програме 
наставе и учења коjи се надограђуjу на оно 
што ученици већ знаjу. Учитељи седе са сваким 
учеником поjединачно, придаjући значаj ономе 
што дете  може да уради. Ваше дете не треба да се 
припрема нити учи за процену. Пошто деца уче 
различитим темпом, нема потребе да бринете ако 
ваше дете не може да одговори на сва питања.
Убрзо након процене, учитељи ће вам пружити 
информациjе о способностима, знању и разумевању 
коjе jе ваше дете показало током процене.
Процена под називом „Наjбољи почетак“ обухвата 
све ученике. Ако се енглески не говори у вашоj кући 
или jе вашем детету потребно прилагођавање, 
контактираjте своjу школу за детаљниjе 
информациjа о томе како ваше дете може да добиjе 
подршку.

Процена писмености
Задаци из писмености имаjу сврху да се утврди да 
ли ученици могу да напишу своjе име, препознаjу 
звуке, слова и познате речи и да се сете поjединости 
из неке књижице коjа им jе прочитана.
Током процене из писмености, учитељ ће поставити 
вашем детету питања налик следећем:
 • „Слушаj следеће речи: map, tap. Да ли можеш да 

ми кажеш  неку другу реч коjа се римуjе?“
 • (након што jе прочитао/ла књижицу): „Можеш 

ли ми рећи нешто о причи коjу сам ти сад 
прочитао/ла?“

Ова питања ће помоћи учитељима да установе да 
ли ваше дете може да препозна речи коjе исто звуче 
и да се сети информациjа из краће књиге коjа му/jоj  
jе прочитана. То су важне способности за читање, 
коjе ће ученици развити током прве године у школи.

Процена из рачунања
Задаци из рачунања се односе на ране поjмове о 
броjевима и имаjу сврху да утврде како ученик зна 
да броjи; коjе броjеве може да препозна; да ли може 
да изброjи колико има предмета; сабере или одузме 
мале броjеве и препозна облике коjи се понављаjу.
Током процене из рачунања, учитељ ће поставити 
вашем детету питања као следеће:
 • „почни да броjиш од jедан и jа ћу ти рећи када да 

станеш.“ 
 • „да ли можеш да ми кажеш коjи jе ово броj?’“ (5)

Ова питања ће помоћи учитељима да утврде да 
ли ученик може да препозна броjеве и да броjи 
од jедан па надаље. То су важне способности из 
области рачунања коjе ће деца стећи током прве 
године школе.

За детаљниjе инфомациjе о процени деце у предшколском одељењу под називом „Наjбољи 
почетак“ обратите се школи вашег детета.
Ако вам jе потребан преводилац, назовите Телефонску преводилачку службу на 131 450. Они могу да вас повежу са 
тумачем за ваш jезик, коjи ће вам помоћи да разговарате са школом. Ова услуга jе за вас бесплатна.
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