
ПОЈМОВНО ОДРЕЂЕЊЕ ПРАЋЕЊА И 
ОЦЕЊИВАЊА УЧЕНИКА

Неопходно је дефинисати основне 
појмове који се односе на тему под 
називом – праћење и оцењивање 

рада, успеха и развоја.



Проверавање је завршна етапа 
наставног рада у којој се, на што 

објективнији начин, утврђује како су и у 
којој мери остварени материјални, 
функционални и васпитни задаци 

наставе.

Зависно од тога у којој се етапи образо-

вног процеса примењује, проверавање 

може бити на почетку, у току и на крају

образовног процеса. 



У складу с тим разликује се 
ПРЕТХОДНО, ТЕКУЋЕ и ЗАВРШНО 

проверавање.

Процењивање је део процеса обра-

зовања. Оно је средство којим се проце-

њују ученици с циљем да се утврди и 

прикаже њихов успех, сагледају њихо-

ве вредности и могућности, истакне оно



што је позитивно и укаже на слабости у 
раду и учењу.

Упознавање ученика у најширем смислу речи 
означава запажање и регистрова-

ње развојних промена код ученика, са

тежиштем на променама до којих долази под 
утицајем васпитања и о бразовања.

Оцењивање ученика је поступак којим

се, на начин утврђен прописима, прати

васпитно-образовни развој ученика и одре-

ђује ниво који је он у вези с тим постигао. 



Без обзира што се проверавање и 
оцењивње појмовно одвајају, они се 

јединствено посматрају. Проверавањем 
се прикупљају неопходна сазнања о 
реализацији наставних садржаја на 
основу којих се одређеном оценом 
означава степен реализације тих 

садржаја.

Оцена је средство за регистровање 
успеха првенствено у наставним 

предметима. Она представља утврђени 
однос између онога што се жели и оно-



га што је ученик постигао. 

Постоје две врсте оцена: бројчане и 
описне. 

И једне и друге показују квалитет 
усвојености знања. 

Праћење означава континуирани процес 
којим су обухваћена сва подручја васп.-
образовног рада с циљем да се стално 
контролише рад и успех, и ученика и 
наставника, као и школе у целини.



Успех означава постигнуће које 
одговара нивоу аспирације неког лица 

или га чак и превазилази.

Доживљај успеха доприноси већем 
залагању, а неуспех доводи до 

обесхрабрености, равнодушности, па 
чак изазива и отпор према даљем раду.

Испити представљају облик проверавања 
и процењивања знања, умења и навика, 
и степен њихове усвојености у оквиру 

једног или више предмета, а у 
одређеним временским периодима.



Они су такође средство контроле ра-

да сваког ученика и школе у целини.

Развој означава процес промена које воде 
ка зрелијем ступњу психичких функција 

или понашања.

Разликујемо развој сазревањем, који 
настаје претежно под утицајем наслеђа, 

и развој учењем, који је резултат 
утицаја социјалне средине.
















