Принципи психолошког тестирања
Наставник: Бојан Б. Јаничић, Бојана М. Динић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 3
Услов:
Циљ предмета
Овладавање администрацијом, различитим начинима скоровања и приказивања резултата
различитих врста тестова.
Препознавање посебних проблема мерења: одговарачких стратегија и осталих проблема
лажирања и социјалне пожељности, и овладавање техникама смањења њиховог утицаја.
Упознавање и коришћење јавно доступних банки ајтема и конструкција теста у оквиру њих.
Усвајање знања потребних за прављење различитих врста норми и у одређивањy критеријума
успешности и постигнућа у складу са постављеним захтевима.
Упознавање са стандардима за педагошко и психолошко тестирање и са етичким кодексом.
Исход предмета
Студент ће познавати принципе психолошког тестирања и биће у стању да самостално примени,
задаје, скорује и изради норме за тест, као и да изврши интерпретацију, приказ и саопштење
резултата на тесту.
Садржај предмета
Теоријска настава
Шира подела тестова, рачунарски подржано и адаптивно тестирање.
Примена тестова: одабир у складу са захтевом, администрација и превазилажење проблема
везаних за администрацију, скоровање, нормирање и трансформације скорова, одређивање
критеријума, интерпретација резултата, различити начини приказивања резултата, саопштење
резултата, психолошко оцењивање.
Посебни проблеми мерења: одговарачке стратегије, симулација, дисимулација и проблеми
лажирања и социјалне пожељности, технике смањења/неутралисања њиховог утицаја.
Банке ајтема, јавно доступне банке ајтема и њихово коришћење.
Стандарди за педагошко и психолошко тестирање (у папирној и он-лајн форми), етичка питања
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истраживачки рад)
Упознавање са различитим врстама тестова, писање упутства за различите врсте тестова, начини
скоровања и корекције скорова, трансформације скорова, израда различитих врста норми,
одређивање критичног скора, начини приказивања резултата, саопштавање резултата.
Практична израда рачунарски подржаног теста и теста у оквиру јавно доступне банке ајтема са
израдом елабората о тесту.
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