
Табела 5.2. Спецификација предмета 

Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  
Студијски програм: Основне академске студије педагогије 

Назив предмета: Праћење и оцењивање у настави 

Наставник/наставници: Милан С. Станчић 

Статус предмета: Обавезни предмет 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: Положени испити из предмета Општа дидактика и Дидактички правци и модели наставе 

Циљ предмета 

Развијање знања о улози, начинима и проблемима праћења и оцењивања у настави и оспособљавање студената 

да буду стручна подршка наставницима у планирању и развијању праксе праћења и оцењивања у настави. 

Исход предмета  

Студент: разуме место и улогу праћења и оцењивања у наставном процесу; разуме различите функције 

оцењивања и увдети значај развојне функције оцењивања; познаје различите врсте оцењивања, те критички 

приступа начинима и поступцима у оцењивању; уме да буде подршка наставнику у креирању критеријума 

оцењивања; разуме значај повратне информације и уме да обезбеди конструктивну повратну информацију о 

учењу; уме да анализира праксу оцењивања и да разматра начине да се пракса развија. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Основни појмови и релације у домену праћења и оцењивања у настави: Основни докимолошки појмови; 

Наслеђа из историје праћења и оцењивања у настави; Педагошки дискурси о оцењивању; Функције и врсте 

оцењивања у настави; Однос планирања, програмирања и оцењивања. 

2. Планирање праћења и оцењивања у настави: Однос учења и праћења и оцењивања у настави – конструктивно 

усаглашавање; Типичне грешке у оцењивању; Фазе у планирању праћења и оцењивања у настави; Критеријуми 

оцењивања – значај и приступи њиховом дефинисању; Повратна информација о учењу – функције и принципи. 

3. Различите парадигме и праксе оцењивања: Три парадигме и типичне праксе оцењивања; Тестови знања – 

врсте и функције; Рубрике за оцењивање; Евалуативне активности у настави; Ученичка самоевалуација у 

настави; Портфолио - појам, функције, врсте; Развој праксе оцењивања и улога педагога у овом процесу. 

Практична настава  

Креирање рубрике за оцењивање – дефинисање критеријума оцењивања и њихова операционализација кроз 

дескрипторе постигнућа; Вршњачко оцењивање и давање писане повратне информације о учењу. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 (30) Практична настава: 2 (30) 

Методе извођења наставе 

Предавања са дискусијом; дебата; решавање проблема и студије случаја. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току наставе 10 писани испит 40 

практични задаци (креирање рубрике за оцењивање 

и давање повратне информације о учењу) 
50 

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 



испит, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 


