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Циљ предмета:
Разумевање различитих улога евалуације у настави, упознавање са различитим начинима праћења и оцењивања,
оспособљавање за планирање и реализацију праћења и оцењивања у настави.
Исход предмета
Oчекује се да ће студент умети да: објасни и аргументује различите улоге евалуације у наставном процесу;
правилно користи савремену дидактичку терминологију у вези са евалуацијом; у пракси препозна различите
функције и врсте оцењивања, њихове предности и недостатке, као и проблеме и грешке у оцењивању; креира
различите евалуативне активности и интегрише оцењивање у наставни процес; креира тестове знања; креира оцену
у форми рубрике; формулише конструктивну повратну информацију и разуме њен значај; одговорно и рефлексивно
приступа самоевалуацији и развија праксу оцењивања која подржава учење ученика.
Садржај предмета
Теоријска настава
Праћење и оцењивање у наставном процесу: Основни појмови: докимологија, евалуација, праћење и оцењивање.
Функције праћења и оцењивања. Однос учења и праћења и оцењивања у настави – конструктивно усаглашавање.
Однос програмирања, планирања и евалуације.  Проблеми и типичне грешке у оцењивању.
Врсте оцењивања и оцена: Формативно и сумативно оцењивање. Формални и неформални облици оцењивања.
Оцењивање и стандарди компетенција. Оцене у ранговима и описне оцене. Рубрике.
Активности и поступци у процесу праћења и оцењивања: Одређивање критеријума оцењивања. Креирање
евалуативних активности. Значај документовања. Подстицање ученичког самооцењивања. Портфолио: појам,
функције, врсте. Подстицање самооцењивања ученика. Повратна информација о учењу – функције, принципи,
елементи. Тестови знања: нормативни и критеријски тестови, особине тестова, структура теста знања, врсте
задатака (према нивоу знања и форми питања).
Различите парадигме оцењивања: Педагошки дискурси о оцењивању.Три парадигме и типичне праксе оцењивања.
Улога наставника у развијању праксе оцењивања.

Практична настава
Анализа праксе праћења и оцењивања у школи. Креирање евалуативних активности у настави. Конструкција нацрта
теста знања. Формулисање повратне информације. Израда рубрике.
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 30

Методе извођења наставе: предавање, дискусије и дебате, практични задаци, истраживање праксе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
Колоквијум 10 писмени испит 30
практична настава 60 усмени испит


