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НАСТАВА УСМЕРЕНА НА ИСХОДЕ, КОМПЕТЕНЦИЈЕ И СТАНДАРДЕ 
ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО 

ОБРАЗОВАЊЕ

 оцењивање учења које се односи на оцењивање 

самог процеса учења и резултата у достизању исхода,

 оцењивање за учење које има инструктивну улогу и 

усмерава даљи развоја ученика и 

 оцењивање као учење кроз које ученици развијају 

компетенције процењивања, вредновања и самовредновања 
заснованог на критеријумима, нарочито ако их наставник 
укључује у дефинисање критеријума оцењивања, вршњачко 
оцењивање и самооцењивање. 



О СТАНДАРДИМА

Као што су стандарди једна од смерница наставницима за 
планирање наставе, тако су они и смерница за оцењивање 
ученика. Међутим, наставници треба да буду свесни
чињенице да не постоји директна веза између одређеног нивоа чињенице да не постоји директна веза између одређеног нивоа 
описа стандарда и одређене оцене. Школско оцењивање је 
веома комплексан процес јер укључује и оцењивање других 
аспеката рада, контекста у коме се врши оцењивање, мотивацију 
и лични развој ученика и не може и не сме да се сведе само на 
процену достигнутих стандарда.



- усмено
- писмено

Оцењивање може бити:

- писмено
- посматрањем и праћењем
- самооцењивање
- кооперативно оцењивање
- портфолио и сл.



ОЦЕНА ЧАСА - смајлићи



Оцена часа - упитник





Задаци на часу



Оцењивање других радова





Електронски тест



Оцене које види ученик



ПРЕГЛЕД  ОЦЕНА – које види наставник



ПРОСЕК ОЦЕНА



Портфолио





приказује однос ученика према стицању знања и садржи
питања о количини времена, разлозима и изворима
знања које ученици користе учећи код куће.

Први део анкете



Други део анкете
односио се на мотивационо деловање оцене за постизање 
што бољих резултата у учењу.



последња два питања
односе на могућност добијања боље оцене
понављањем истих тестова или поправљањем радова
код куће.



Анкета за ученике који користе мудл
Од 168 анкетираних ученика њих 67 наставу ТИО прате користећи мудл

Red
ni 

bro
j

Iskaz

1

Ocenjivanje, pomoću mudla, omogućava da se precizno odrede 
kriterijumi za ocenjivanje svakog zadatka, koje mogu više puta 
pročitati sve dok mi ne bude potpuno jasno šta se od mene traži za 
određenu ocenu. To mi je važno.

2
Mogućnost da mogu više puta raditi isti test omogućava mi da 
dobijem bolju ocenu. 

3 Kad više puta rešavam isti test naučim više.Kad više puta rešavam isti test naučim više.

4 Više volim usmeno ispitivanje od "Testića" na mudlu.

5
Mogućnost da zadatak koji radim na času, za ocenu, mogu doraditi 
od kuće je način da lakše dobijem bolju ocenu.

6
Grupni rad, korišćenjem saradničkih alata u mudlu, prikazuje učinak 
svakog člana grupe u zajedničkom radu, što omogućava objektivnije 
ocenjivanje članova grupe.

7
Mudl omogućava nastavniku da u svakom trenutku vidi kolika je 
aktivnost svakog učenika. Na taj način ocenjivanje posmatranjem i 
praćenjem je objektivno a ja mogu lakše da dobijem bolju ocenu. 

8
Čuvanje i predstavljanje reprezentativnih radova, portfolio, je lakše 
u elektronskom obliku.

9
Korišćenjem mudla imam pregled svih svojih aktivnosti u toku 
školske godine. To mi omogućava da lakše odaberem radove za 
portfolio.

10 Uveo bih ovakav način ocenjivanja i za druge predmete.

11
Kada radim zadatke od kuće važno mi je da je nastavnica dostupna, 
za sva moja pitanja i nejasnoće, tokom celog  dana.

12
Dopada mi se mogućnost da svaki učenik javno može da saopšti 
predloge za organizaciju časa i način ocenjivanja, koristeći 
elektronski pano postavljen na mudlu.



Дијаграми са оценама које су, на крају првог 
полугодишта школске 2014/15. год., постигли ученици 
осмог разреда ОШ “Петар Лековић” Пожега, 
користећи мудл. Просечна оцена за сва одељења 
била је 73,48%.



ЗАКЉУЧАК

Ни у ком случају не умањујући остале облике оцењивања а
анализирајући и упоређујући резултате ових анкета, може се
закључити да оцењивање користећи мудл може бити један од
начина праћења резултата ученика, који се ученицима допада, 
наставницима олакшава овај „најтежи део посла“ а родитељиманаставницима олакшава овај „најтежи део посла“ а родитељима
омогућава увид у напредовање свог детета. Према овом
истраживању овакав начин оцењивања мотивационо делује на
повећано ангажовање ученика а самим тим и на количину
усвојених садржаја. Са свим предностима оваквог начина
оцењивања може се закључити да би било пожељно да се
уврсти у обавезне методе оцењивања заједно са свим осталим
које се користе у образовном процесу. 



ХВАЛА НА ПАЖЊИХВАЛА НА ПАЖЊИ


