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Праћење, вредновање и оцјењивање постигнућа ученика 

• Одговоран, захтјеван и веома осјетљив сегмент 

наставничког дјеловања. 

• Нарочито одговаран и осјетљив када су у питању 

постигнућа ученика у настави ЛК, МК и ФВ. 

 

Зашто је то тако? 

• специфичности наставних предмета,  

•  индивидуалне способности, могућности и интересовања 

ученика.  

 

Процјена распона знања или умијећа, које покрива 

номинално иста оцјена, код различитих ученика захтјева 

посебну пажњу и одговорност наставника у настави ЛК, МК 

и ФВ. 

 

ТЕОРИЈСКИ УВОД 01 
01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

Милица Тителски и Гордана Попадић | Презентација 

НАСТАВА ЛК, МК И ФВ ТОКОМ НАСТАВНЕ СЕДМИЦЕ (%) 
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Праћење 

- континуирано уочавање и биљежење запажања о мноштву 

елемената:  

• развоју интереса, мотивације и способности;  

• знањима и постигнућима у усвајању садржаја наставног 

предмета;  

•  односу према раду, постављеним задацима и васпитним 

вриједностима и  

• постигнутом нивоу компетенција и исхода дефинисаних 

наставним планом и програмом.  

 

Вредновање 

- дефинишемо као систематско прикупљање података у 

процесу учења и постигнутом нивоу компетенција ученика 

из:  

• знања, вјештина, способности;  

• самосталности и одговорности према раду;  

• постављених задатака   

• васпитних вриједности.  

 

Провјеравање 

- након праћења и вредновања слиједи процјена нивоа 

знања и постигнућа 

Оцјењивање 

- Придавање бројчане или описне вриједности 

резултатима рада 

 

• континуиран поступак  

• комплексно познавање ученика 

• квалитативна и квантитативна постигнућа 

• стално праћење остварења постављених циљева и 

исхода учења 

• подстиче мотивацију за учење 

• објективну процјену сопствених постигнућа и 

постигнућа других ученика  

• развија систем вриједности 
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Васпитно-образовни исходи/ученичка постигнућа 

(очекивани исходи или очекивана постигнућа ученика)  

- шта ученици треба да знају,  

- шта ће бити у  стању да учине, али и  

- начин на који стечено знање, вјештине, способности, 

вриједности и ставове могу да покажу.   

 

Значај и важност ученичких постигнућа - са аспекта 

ученика, наставника и родитеља. 

 

НПП  

 

- јасно дате исходе учења  

- конкретни и мјерљиви показатељи уз помоћ којих 

можемо нумерички оцијенити остварене резултате  у 

складу са захтјевима датим у Правилнику о оцјењивању 

ученика у основној школи.  
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Конкретни и мјерљиви показатељи уз помоћ којих нумерички 

оцјењујемо остварене резултате 
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Дијагностично процјењивање и дефинисање 

показатеља/индикатора 

 

– критеријум вредновања и оцјењивања за наставу 

ЛК, МК, те ФВ представља један од посебно 

важних задатака - предпроцјене о специфичним 

способностима ученика потребним за остваривање 

исхода учења наставе ЛК, МК, те ФВ, 

–  иницијална процјена је основа за разумијевање 

успјешности претходних фаза поучавања,  

–  иницијална процјена омогућује наставнику да 

планира и реализује диференцирано поучавање у 

наредним фазама поучавања. 

 

 

Израда критеријума/индикатора/показатеља ученичких 

постигнућа.  

Критеријуми/индикатори успјешности: 

• представљају јасно дефинисана очекивања успјешности на 

различитим нивоима (за различите оцјене), 

• индикатори нам служе да ученици разумију шта се од њих 

очекује, како могу самостално процијенити свој напредак и 

шта требају урадити да би били успјешнији,  

• алатке помоћу којих вреднујемо остварене резултате,  

• одређени су садржајем наставног рада, 

•  помажу код утврђивања успјешности,  

•  пружају ученицима повратне информације,  

•  индикатори који нису јасно одређени, подложни су 

грешкама при оцјењивању,  

•  јасно формулисани критеријуми/индикатори умањују 

субјективност оцјењивања. 
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Анализа циљева и исхода у настави ликовне културе 

треба да обухвати: 

 

 

• образовни аспект (опажање, посматрање и  

представљање ликовних појава), 

• практични аспект, 

• развој естетских критеријума  и вриједности,  

• као и процјену индивидуалног напретка сваког ученика, 

у виду развоја способности и склоности за ликовно 

изражавање. 

“Сваки ликовни рад ученика је целина која у себи садржи 

комплекс способности и особина детета, испреплетаних 

стечених знања и навика, позитивних и негативних утицаја, 

вољних и емоционалних особина изражених ликовним 

елементима.” (Јаковљевић, 90.стр).  
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Један од основних задатака наставе музичке културе јесте развој 

музикалности, што је предуслов за усвајање и разумијевање 

музике.  

 

Предуслови:  

 

• музичка компетентност наставника,  

• поштовање и познавање психолошких карактеристика дјеце на 

овом узрасту, 

• процјена ефикасности наставе – системским праћењем развоја 

сваког ученика,  

•  запажање о одсуству музикалности не износити транспарентно, 

• уочавање музичких предиспозиција и претходно стеченог 

музичког искуства даје основу за дијагностиковање нивоа 

развоја музичких способности.  

„Провјера нивоа развоја музичких способности помоћи 

ће наставнику да ефикасније организује наставу: 

  

- избор садржаја,  

- наставних метода,  

- наставних облика,  

- наставних поступака и техника рада и пружања 

одговарајуће помоћи сваком ученику појединачно“ 

 

 (Г. Стојановић, 133.стр).  
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У настави физичког васпитања провјеравањем и утврђивањем стања физичког развоја, физичких спoсобности и 

напретка ученика, наставник сагледава резултате систематског вјежбања, те на поуздан начин открива обавезе у 

циљу унапређивања здравља и психичког развоја дјеце. 

 

„Шта провјеравамо у настави физичког васпитања и како?“ 

 

Провјеравамо:  

– стање здравља, 

–  физички развој и физичке способности, 

–  кретне (моторне) способности и држање тијела, 

–  морално-вољне особине појединца и њихов однос према физичком вјежбању, те  

–  хигијенске навике. 

 

Узимамо у обзир колико ученик може (моторичке способности), колико зна (моторичке вјештине) и колико 

хоће (ангажованост, залагање).  
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Принципи вредновања остварених резултата ученика из ЛК, МК и ФВ:  

 

• вредновање треба да обухвати одређену дисциплину/област/подручје и 

да обухвати што више елемената, 

• праћење и вредновање треба вршити у континуитету, 

• вредновање и оцјењивање треба да буде подстицај за рад, 

• приликом вредновања уважавати личност ученика, 

• вредновање вршити транспарентно и уз образложење, 

• оцјена мора бити јасна и разумљива свима. 
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Вођење евиденције о сваком ученику, када су у питању ЛК, МК, те ФВ је неопходно: 

 

• картон раста и развоја физичких способности,  

• картотеке података о музичком напредовању,  

• портфолио у виду мапе ликовних радова ученика. 

 

Постојање такве педагошке документације, са подацима о ученицима као и њиховом нивоу и 

квалитету остварених исхода тј. постигнућа, знатно ће допринијети квалитету, као и самом 

процесу  праћења, вредновања и оцјењивања ученичких постигнућа.  
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 Циљ - испитивање мишљења и ставова наставника разредне наставе везаних за праћење, вредновање и 

оцјењивање постигнућа ученика у настави ЛК, МК и ФВ, те идентификовање постојећих начина праћења, вредновања и 

оцјењивања постигнућа ученика у настави наведених наставних предмета, са намјером унапређивања ове области васпитно-

образовног рада наставника.  

 

Задаци: 

 

1.Сагледати и утврдити мишљење и ставове наставника разредне наставе о процесу и начинима праћења, вредновања и 

оцјењивања у настави ЛК, МК и ФВ. 

2.Идентификовати постојеће начине праћења, вредновања ученика у настави ЛК, МК и ФВ у одјељењима разредне наставе. 

3.Испитати и утврдити које технике и поступке оцјењивања наставници разредне наставе најчешће користе/примијењују у 

настави ЛК, МК и ФВ.  
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Израђен је Упитник за наставнике разредне наставе (УРН-2017) 

– Општи подаци - подаци о наставницима разредне 

наставе - пол, степен стручне спреме, године укупног 

радног искуства и радног искуства у просвјети. 

 

– Први дио - садржи 11 тврдњи, у виду петостепене 

скале Ликертовог типа, у оквиру којег су наставници 

исказивали своје мишљење о праћењу, вредновању и 

оцјењивању постигнућа ученика у настави ЛК, МК, 

те ФВ. 

– Други дио - садржи 15 тврдњи, у виду петостепене 

скале Ликертовог типа, у оквиру којег су наставници 

исказивали учесталост одређене активности или појаве 

у процесу праћења, вредновања и оцјењивања 

постигнућа ученика у настави ЛК, МК, те ФВ. 

 

– Трећи дио - фреквенцију коришћења техника 

оцјењивања у настави у настави ЛК, МК, те ФВ. 
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Узорак истраживања је обухватио: 

 

• 770 наставника разредне наставе (из 71 основне школе) из регија Приједор и Добој 

 

• 69,34% наставника разредне наставе са обе регије.  
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Број наставника према дужини радног искуства у просвјети 
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1. дио- Мишљење наставника о процесу, елементима  и значају различитих начина праћења, вредновања и оцјењивања 

ученика у настави ЛК, МК, те ФВ. 
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1. дио- Мишљење наставника о процесу, елементима  и значају различитих начина праћења, вредновања и оцјењивања 

ученика у настави ЛК, МК, те ФВ. 
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1. дио- Мишљење наставника о процесу, елементима  и значају различитих начина праћења, вредновања и оцјењивања 

ученика у настави ЛК, МК, те ФВ. 
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1. дио - Мишљење наставника о процесу, елементима  и значају различитих 

начина праћења, вредновања и оцјењивања ученика у настави ЛК, МК, те 

ФВ. 
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РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

Анализом првог дијела Упитника у оквиру којег су наставници исказивали своје 

мишљење о праћењу, вредновању и оцјењивању постигнућа ученика у настави ЛК, 

МК, те ФВ потврђено је: 

❖ Већина наставника (92,55%) је сагласна да треба користити одговарајуће технике 

и инструменте  праћења и вредновања, те да су одговорност и активност ученика 

једнако важни као и остварени резултат.  

❖ Наставници су у 97,65% сагласни да су интересовања ученика, маштовитост, 

креативност, стваралаштво и мотивација важни приликом вредновања постигнућа 

ученика. 

❖ 87% наставника је сагласно да ниво оствареног напретка, (у складу са 

могућностима, способностима и знањима ученика) треба да буде основни елемент 

вредновања у наставни ЛК, МК и ФВ. 

❖ Висок проценат наставника (95,83%) сматра да је важно и значајно континуирано 

и систематско вођење запажања о напретку сваког ученика, јер то олакшава 

вредновање, провјеравање и оцјењивање ученика у наставни ЛК, МК и ФВ. 
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Иницијалну процјену “често или увијек”: 

❖ у настави ФВ иницијалну процјену врши – 60,36% 

❖ у настави МК иницијалну процјену врши – 57,26 

❖ у настави ЛК иницијалну процјену врши  - 46% 

(...што је за 11% мање од процента оних 

који сматрају да треба...) 

❖ 86,04% наставника планира методе праћења, вредновања и 

оцјењивања напретка ученика у настави ЛК,МК и ФВ. 

(...податак који доводи до сумње у 

објективност, јер како вредновати напредак, 

без иницијалне процјене...) 

❖97,78% наставника “често и увијек” воде рачуна о 

индивидуалним способностима и могућностима ученика. 

❖97,77% наставника процјењује индивидуални напредак 

ученика у односу на претходна  знања,  постигнућа, 

могућности и ангажовање у наставном процесу. 

❖ 92,64% наставника провјерава способност примјене 

стечених знања и способности. 
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20,33% наставника је отворено 

признало да “ријетко или понекад 

систематично евидентира прикупљене 

податке о нивоу и квалитету остварених 

исхода у настави ЛК за сваког ученика.  

78,98% наставника је изјавило да то 

чини “често или увијек” 

51,02% наставника је отворено 

признало да “ријетко или понекад” 

систематично евидентира прикупљене 

податке о нивоу и квалитету остварених 

исхода у настави МК за сваког ученика.  

МК 

80,78% наставника је потврдило да 

“често и увијек” систематично евидентира 

прикупљене податке о нивоу и квалитету 

остварених исхода у настави ФВ за сваког 

ученика.  

ФВ 

ЛК 

 72,72% наставника “често или увијек” 

води картон раста и развоја физичких 

способности за сваког ученика. 

33,76% наставника води 

евиденцију/картотеку података о 

музичком напредовању ученика. 

69,00% наставника формира 

портфолио/мапу ликовних радова ученика 

током школске године. 
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41,95% наставника “понекад” или “често” ученицима задаје 

задаћу из ЛК (да уче, вјежбају и припремају садржаје који ће 

бити оцјењени у настави). 

59,02% наставника на нивоу стручних актива договара 

индикаторе  успјешности ученика које ће пратити у настави  

ЛК, МК и ФВ. 

88,80% наставника вредновање и оцјењивање ученика у 

настави  ЛК, МК и ФВ врши транспарентно. 

89,45% остварене резултате користи у самопроцјени и 

самовредновању. 
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3. дио - самопроцјена наставника о техникама и поступцима праћења, вредновања 

 

Ранг од 1 – 8 

(1 - најчешће кориштену 

технику, 

8 ријетко или скоро никад 

кориштену технику или 

поступак оцјењивања. ) 

ЛК 



06 06 
01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

Милица Тителски и Гордана Попадић | Презентација 

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

3. дио - самопроцјена наставника о техникама и поступцима праћења, вредновања 

 

Ранг од 1 – 8 

(1 - најчешће кориштену технику, 
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МК 
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❖ Ставови и мишљења наставника нису увијек била искрено исказана. 

❖ Наставници су упознати са потребама иницијалне процјене знања и способности ученика у настави ЛК, МК, ФВ 

и разумију оправданост планирања праћења, вредновања и оцјењивања ученика, свјесни значаја дефинисања 

показатеља, али мали проценат наставника то спремно и одговорно примјењује.  

❖ Наставници су потврдили важност и значај вођења запажања о сваком ученику, али према резултатима 

истраживања мали проценат наставника је у пракси систематски то и примијенио. 

❖ Значајан постотак наставника не реализује планирање одговарајућих метода вредновања и оцјењивања 

ученичких постигнућа у настави ЛК, МК и ФВ.  

❖ Најдоминантније технике или поступци вредновања и оцјењивања у настави ликовне културе, музичке културе и 

физичког васпитања су опсервација наставника и презентација/демонстрација/извођење, што је у складу са 

специфичностима наставе наведених предмета.  

❖ На основу добијених резултата истраживања, инспектори-просвјетни савјетници дошли су до објективних 

показатеља да треба пружити значајну подршку наставницима у развоју и унапређивању компетенција 

наставника разредне наставе у области праћења, вредновања и оцјењивања у настави ЛК, МК и ФВ. 

ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ 
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