Snavmatik Ölçme-Deerlendirme

Her snav sistemine uygun, esnek yap
Snavmatik® Ölçme Deerlendirme Program çok kullancl bir test ölçme ve deerlendirme programdr. Bu
program yardmyla kullanclar çeitli tiplerdeki testleri deerlendirip test sonuçlarn, örenci baar analizlerini
ve madde analizlerini çkarabilir, ileride geçmie yönelik deerlendirmeler yapmak amacyla saklayabilirler.
Snavmatik® Ölçme Deerlendirme program, öretim yl boyunca sürekli test deerlendirmek zorunda olan
öretim kurumlarnn örenci baarsn izleme ilevlerini verimli, kolay ve hzl bir ekilde yerine getirmelerini
salar. Snavmatik® çoktan seçmeli snavlar için deerlendirmeler yapmak yannda, bilgisayar ortamnda
örencilerin snanmas veya laboratuarda kendilerini denemeleri için de kendi veritabannn kullanmna olanak
tanr. (Snavmatik® nternet Modülü kullanclar için geçerlidir.)
Madde, çeldirici, güvenirlik analizleri, çok sayda istatistik

Çoktan seçmeli testlerin yansra, psikolojik testler, anketler ve klasik snavlar gibi farkl soru tipleri içeren
testler için de deerlendirme destei veren Snavmatik® ile, dorudan optik okuyucudan snav katlarn
okutabileceiniz gibi, anlamal olduunuz optik okuma hizmeti veren kurumdan alacanz veri dosyalarn da
Snavmatik® ortamna aktarabilirsiniz. Snavmatik®, deerlendirme ileminin sonunda test sonuçlar, test ve
madde analizleri, genel izleme analizleri, banka analizleri gibi farkl tipte ana raporlar ilginize sunar. Bu
temel raporlarn yansra, özel analizler bölümünde 7 ana balk altnda yer alan toplam 50’den fazla farkl
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analiz raporu ve grafiksel analizlere ulalabilir. Kapsaml hedef-davran analizlerini, geçmi snav sonuçlarn
da birlikte deerlendirerek örencinin geliim analizini yapar ve öretmen baar analizlerinin yaplmasna da
olanak tanr.
e-posta, SMS duyurular, soru bankas entegrasyonu
Snav sonuçlar çkt olarak alnabilecei gibi KMS, e-posta gibi elektronik yollarla da ilgililere yaynlanabilir.
Snavmatik®'in analiz raporlarn deerlendirerek örencilerin gösterdii performans ders, konu, hedef, bilisel
düzey gibi farkl yönlerden izleyebilir, madde analizi raporlarndan faydalanarak hatal veya ölçme gücü
düük sorular soru bankanzdan ayklayarak daha kaliteli snavlar hazrlayabilirsiniz.
Kullanc tanml puanlama
Snavlarn deerlendirilmesinde Snavmatik®'le hazr gelen yaygn puanlama formüllerini ve ablonlarn
kullanabileceiniz gibi kendi özel puanlama formülünüzü de özgürce oluturabilirsiniz. Snavmatik®
tamamen esnek bir yapya sahip olduundan veritabannzn içerecei gruplar (snflar ve okullar), kategoriler
(ders, konu), puanlama sistemi gibi öeler kullanc tarafndan özgürce tanmlanabilir. Snavmatik®'in bu
özellii, programdan pek çok farkl nitelik ve boyuttaki eitim kurumunda (dershaneler, okullar, kurslar,
bankalar, personel eitimi veren kurum ve irketler vb.) etkin bir biçimde yararlanlmasn salar.
Snavmatik® Ölçme Deerlendirme ve Snavmatik® Soru Bankas Yönetimi programlar birlikte uyum
içerisinde çalarak kurumunuzdaki eitim kalitesinin en üst düzeye çkmasnda, öretim veriminin ve
dolaysyla baar seviyesinin yükseltilmesinde etkin rol oynayacaktr.
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