
Решавање проблема и 
оцењивање 

Прошлост ће нам можда објаснити 
зашто се налазимо ту где јесмо,али шта 
ће се догађати у будућности искључиво 

је наша властита  одговорност 



• Сваки предмет би требао да садржи лекцију о томе 
како учити,прилагођену његовој садржини. 

• Када ученике будемо научили како да уче а не шта 
да уче,њихове способности за учење биће 
неограничене. 

• Једини смисао образовања је отварање пута 
ученицима у сопствено размишљање а школа као 
главна образовна институција,треба да служи том 
циљу:слободан и одговоран развој појединца тако 
да може слободно и радо ставити своје креативне 
способности у службу свог друштва. 



• Већина људи не уме да размишља. 

• Онај ко стално тражи туђе мишљење или 
савете никада не постигне много. 

• Многи појединци уче целог свог живота и до 
краја “науче”све што су желели осим да 
размишљају. 

• Треба развијати умеће размишљања 

• Први корак у том правцу јесте намера,жеља за 
то,а затим упорност и самопоуздање.   



• Знање је начин испољавања човекове свести. 

• Са новим знањем развија се свест-подиже се на виши ниво. 

• Знање је основа етичког понашања појединца. Другим 
речима,понашање је знање у његовој практичној 
примени.(Сократ је знање изједначио са моралом).Право 
васпитање се постиже размишљањем а не правилима. 

• Школа може својим крутим ауторитетом да засмета развитку 
унутрашње слободе ученика. 

• Младе људе не треба присиљавати,јер је потребан цео живот 
да би се израсло до зреле одговорности.(Кажњавањем се 
смањује поверење). 

• Ученике треба стално мотивисати да правилно користе свој 
мозак,да самостално размишљају и расуђују,да се понашају у 
складу са својим потребама које поспешују његов правилан 
развој.Процес образовања је заједничко освајање знања,као 
етички однос између наставника и ученика. 



Решавање проблема 
• Образовање осим стицања знања обухвата и 

стицање  практичног умећа примењивања тог 
знања у пракси,односно умећа решавања 
проблема. 

• Појединац који није имао проблема,,јер су све и 
већина његових потреба лако задовољаване,може 
да пропусти прилику да научи како  да учи и како 
да решава своје проблеме.Хронично лако 
задовољавање потреба може појединца довести 
до прецењивања властитих способности. 

• Проблеми стварају успешне људе.  



Оцењивање ученика 

• Шта појединца чини успешним у стварном свету? 

• Да ли успех ученика у школи,мерен оценама, 
одређује његов успех у животу? 

• Познато је да су веома успешни појединци 
напустили школу,или су били искључени,а неки 
неуспешни људи су били одлични  ђаци? 

• Која је сврха оцењивања ученика? 

• Да наставник утврди шта и колико они знају? 

• Има ли какве вредности од једноставног памћења 
података које многи ученици уистину и не разумеју 
добро и држе их у глави док не прође испит. 



• Уместо да је главни циљ оцењивања потврђивање 

освојеног знања ученика. 

• Ученици на испитима само понављају 
наставникове речи и информације које им је 
изложено на предавањима.То није начин да 
ученици креативно размишљају. 

• Да би наставник научио ученике да одговарају на 
питања,он их предходно мора научити да 
постављају питања.Нема одговора без питања . 
Ученици ће умети да одговарају тек када науче 
да постављају питања.  



Данашња школа 
• Примењује исти систем оцењивања за све ученике. 

• Наставнику су одговори важнији од питања. 

• Ученици на испитима само понављају наставникове 
речи и информације које су им је изложено на 
предавањима.(Не могу да размишљају). 

• Многи наставници практикују строго опхођење и 
давање лоших оцена ученицима који по њиховом 
мишљењу,не испољавају довољно знања,да би на 
тај начин пробудили њихову успавану амбицију. 

• Неки наставници верују да ће се ученици више 
потрудити ако код куће покаже лошу оцену.   (Ако је 

васпитан строго плаши се да покаже оцене) 

 



??????????? 

• Многи људи проживе цео живот у прошлости-
оптужују друге за оно што су им учинили,љуте 
се на свет и судбину,криве себе за грешке из 
прошлости. 

• Заиста,врло јадан живот. 

• Али онај тренутак када престанемо мислити о 
прошлости и усмеримо се на будућност може 
представљати прекретницу у нашем животу. 

•  Прошлост ће нам можда објаснити зашто се налазимо ту где 

јесмо,али шта ће се догађати у будућности искључиво је наша 
властита  одговорност 

 

 



Савремена школа 

• Не може да почива на начелима потчињавања и 
кажњавања.   

• Треба да разуме учеников проблем,да га зависно 
од његове природе,решава у присном односу са 
учеником и његовим родитељима или 
старатељем. 

• Наставници воде рачуна о давању лоших оцена , 
јер воде рачуна о последицама давања лоших 
оцена и веома су свесни да раде са младим и 
људским бићима која су по својој природи 
осетљива.  



• Већина наставника труди се да упозна ученика, 
разуме његове проблеме ,да може да добије 
подстицаје те да новим еланом постиже добре 
резултате( Циљ доброг наставника-Он ће га 
подстаћи да учи). 

• Ученик са слабим оценама почиње да губи 
самопоуздање.Наставник ту препознаје знаке 
лоше припремљености и одстрањује их 
придобијањем тог ученика. 

• Зашто  ученици који упишу нашу школу имају 
бољи успех,него у ОШ? 

• Припремање за живот ,по завршетку школовања 



• Млади људи ће морати да ураде много више 
него у школи и да решавају много сложеније 
проблеме.Зато је ученицима потребније много 
више од пуног садржаја наставног предмета. 

• Постизањем успеха у школи има много више 
везе са самопоуздањем,креативним 
размишљањем и учениковим умећем да решава 
проблеме него са његовим оценама.То је оно о 
чему добар наставник води рачуна о оцењивању. 

• Крајњи циљ оцењивања ученика је да он сам 
спозна колико зна и коју оцену заслужује. 

• Имајте позитиван став према својим 
грешкама,гледајте на њих као корак ка успеху. 

• На грешкама се сви учимо. 


