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КАКО НАСТАВНИЦИ ПРАТЕ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
ТОКОМ УЧЕЊА НА ДАЉИНУ? 

ФОРМАТИВНО  (ОПИСНО) ОЦЕЊИВАЊЕ  

 Формативно оцењивање је рeдoвнo прaћeњe и прoцeнa 
нaпрeдoвaњa ученика, њиховог залагања и понашања.   

 Обавља у различитим контекстима, ученику се даје 
прилика да више пута покаже своје знање, вештине и 
ставове при чему је тај процес пропраћен 
благовременим повратним информацијама од стране 
наставника са jaсним и кoнкрeтним прeпoрукам зa 
дaљe нaпрeдoвaњe! 

 Током учења на даљину нагласак                                 
је на овом виду оцењивања!  

 
 

 

 

 



КАКО НАСТАВНИЦИ ПРАТЕ  
ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА ТОКОМ УЧЕЊА НА ДАЉИНУ 

СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ  

 Сумaтивнo oцeњивaњe je врeднoвaњe пoстигнућa 
учeникa нa крajу прoгрaмскe цeлинe или нa крajу 
пoлугoдиштa и оно је бројчано, осим у 1. разреду где је 
описно 

 Током учења на даљину сумативно оцењивање 
биће резултат / засниваће се на формативном 
оцењивању 

 



ШТА СВЕ УТИЧЕ НА СУМАТИВНУ  ОЦЕНУ 
УЧЕНИКА ТОКОМ УЧЕЊА НА ДАЉИНУ 

1. Присуство ученика у разговорима и дискусијама у он-лајн 

комуникацији са наставником 

Има ученика који су увек на часу, јављају се, дају мишљење, питају, показују 
интересовање. Има ученика који се никада не јављају, не реагују на прозивање и 
интервенцију наставника, а у групи су 

 

2. Редовност израде и квалитет урађених домаћих задатака.   

Квалитет радова може бити у складу са потенцијалима ученика (који су већ 
познати наставнику), али некад је  квалитет радова у мањој или већој мери 
изнад очекиваног – што говори о могућности да је ученик имао знатну 
помоћ одраслих/што ће се узети у обзир приликом сумативне оцене! 

 

3. Пројектна настава: квалитет рада, недостаци: детаљан опис у  Ес дневнику 

 

4.  Да ли ученици уважавају препоруке наставника  за даљи рад и напредовање 

 

 

 

 



ШТА СВЕ УТИЧЕ НА БРОЈЧАНУ ОЦЕНУ 
УЧЕНИКАТОКОМ УЧЕЊА НА ДАЉИНУ 

 

5. Истраживачки радови, при чему се у  е-дневник детаљно уносе: ангажовање 

ученика и квалитет тог рада са препорукама за унапређење ако је потребно  

Има ученика који не учествују у истраживачком раду. Неки од ученика су веома 

ажурни, али квалитет њиховог рада није на неком нивоу.  Ученици  који су 

предузимљиви, детаљни и систематични са квалитетним радом, заслужују да за то 

буду и награђени. 

 

6. Резултати тестова и контролних вежби које су ученици радили путем 

платформи или електронсте поште. 

 
7. Писмени задаци (језици): наставници препознају начин изражавања и уопште 

рад својих ученика, тако да са сигурношћу могу формирати оцену 

 

 

 



ШТА СВЕ УТИЧЕ НА БРОЈЧАНУ ОЦЕНУ 
УЧЕНИКАТОКОМ УЧЕЊА НА ДАЉИНУ 

 8. Иницијативе, креативни радови ученика или урађени задаци а да 

их наставник није ни задао или предложио.. 

 

 9. Учешће на конкурсима и пројектима школе или других 
институција и организација који се иначе реализују у оквиру 
ваннаставних активности а у овом случају су се имплементирали у 
редовну наставу 

 

 10. Ангажовање ученика на развоји дигиталних компетенција које су 
неопходне у новонасталим условима рада! 

Један број ученика  своје недовољно ангажовање још увек правда тиме што 
се не сналазе довољно добро са електронским начином учења, док се 
већина њих труди и успешно прати упуства наставника за укључивање на 
разне платформе за учење и друге видове учења на даљину. 

 



КАКО ЋЕ НАСТАВНИЦИ ЗАКЉУЧИТИ 
ОЦЕНЕ НА КРАЈУ 2019/20. ГОДИНЕ 

 Приликом закључивања оцена , наставници ће узети у обзир 
све оцене које је ученик добио од почетка наставне године , 
као и оцене добијене у периоду ванредног стања . Правилник 
о оцењивању је прилагођен тренутној ситуацији тако да: 
„Ученику који није оцењен најмање четири пута из 
обавезног предмета и изборног програма други страни језик 
у току полугодишта, односно најмање два пута у току 
полугодишта уколико је недељни фонд обавезног предмета, 
изборног програма и активности један час, не може да се 
утврди закључна оцена, изузев у случају када због 
угрожености безбедности и здравља ученика и запослених 
није могуће оценити ученика потребан број пута.”. 



 
 
 
 
 
 

 
 У ванредном стању се много тога мења. Оно што остаје 

исто је наше настојање и обавеза да оцењивање буде 
објективно и праведно. 

  

 Оцена коју уписујемо у дневник увек ће бити 
образложена, биће објашњено зашто је ученик заслужио 
баш ту оцену и шта треба још да уради како би даље 
напредовао. 

 

 Уколико вам и поред тога нешто није јасно 
позивамо вас да ступите у контакт са 
наставником и разјасните недоумице. 

 



ЗА КРАЈ 

Надамо се 

 Да ће те имати разумевања за сва ограничења и 
тешкоће које са собом носи настава на даљину. 

 Да ћемо заједно успети да помогнемо деци да 
кроз све ово прођу са што мање „рупа“ у знању,  

 И оно можда најважније, да ћемо и у овој 
ванредној ситуацији успети да код деце развијамо 
жељу за учењем и постигнућем.  


