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Циљ предмета 
Упознавање са принципима оцењивања и мерења резултата које постижу учесници неког курса електронског 
учења. Упознавање са моделима за оцењивање, стратегијама, алатима и техникама са циљем да се одреде 
предности и недостаци који су у релацији са самим процесом електронског учења.. 
Исходи предмета 
Након успешног завршетка овог предмета студенти ће бити у стању да: Опишу различите моделе за оцену и 
вредновање који су погодни за коришћење у окружењима е-учења; Припреме и реализују свеобухватан план 
оцењивања који ће бити сагласан са циљевима е-учења; Интегришу оцену формалног учења, неформалног 
учења и социјалног учења у свеобухватан план; Интерпретирају податке сакупљене ради оцене напредовања 
студената у учењу и да процене и неформално и социјално учење; Спроведу оцењивање коришћењем 
одговарајућих података и техника за анализу; Пројектују, оцењују и користе одговарајуће технике за 
прикупљање података ради вредновања резултата учења.. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Методе и технике за оцењивање. Опције за онлајн оцењивање (оцењивање пројеката, 
блогови, форуми, портфолио). Фазе израде е-тестова.  Анализа резултата оцењивања. Дискусије студентских 
радова и о предностима и недостацима појединих техника и метода оцењивања. Предности и недостаци 
онлајн оцењивања. Софтверски алати за онлајн оцењивање. Алати за самооцењивање.  Е-learning и адаптивно 
оцењивање, самооцењивање, оцењивање у виртуелним окружењима. Колаборативни алати и интерактивни 
алати за учење и формативно проверавање. Алати за групно оцењивање (оцењивање у учионици) и 
анкетирање. Таксономије оцењивања. Онлајн дискусије и оцењивање. Евалуација инструмената за 
оцењивање. 
Практична настава: Онлајн дискусија: Студенти ће бити подстицани да учествују у дискусији и дају 
одговоре на бази својих личних искустава и припрема читањем одговарајуће литературе. Израда практичних 
задатака. Пројекат оцењивања: Пројекат у оквиру којег ће студенти самостално да реализују апликацију за 
оцену резултата учења у e-learning окружењу, као и да образложе предности и недостатке примењених 
методологија и техника за оцењивање.. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава 30 Практична настава: 30 
Предавања: 2 (30) Вежбе: 1 (15) ДОН: 1 (15) Остали часови: СИР: 

Методе извођења наставе 
Реализација предавања и вежби по моделу интерактивне наставе: онлајн и традиционална предавања, 
дискусија путем форума и викија, практичан рад у хипермедијалној лабораторији, групни и индивидуални 
семинарски радови; облици учења: вербално смисаоно рецептивно учење, учење открићем, кооперативно 
учење, практично учење.Подржано е-курсом у оквиру Мудл система https://eucenje.ftn.kg.ac.rs/  
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит поена 
активност у току предавања 10 Пројекат 30 
практична настава (задаци и дискусије) 20 Писмени испит 30 
колоквијум 10 
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