
Критеријуми оцењивања за предмет- историја и географија

Општи циљ предмета и програма историје је да ученици упознају и разумеју
историјске чињенице и феномене . Ученици би требало да могу самостално да
прикупљају и обраде историјска знања, да их анализирају и интерпретирају,
извуку поуке, те да уоче и решавају проблеме у свакодневним животним
ситуацијама . Такође, ученици би требало и да имају прилику за стваралачко и
критичко мишљење, аргументовани дијалог, сарадњу и тимски рад, морално
расуђивање и неговање духа толеранције. Оцењивање је континуирано, усмено и
писмено (тест, контролна вежба).Такође, оцењују се и вреднују све активности
ученика ( активност на часу, редован рад, практични радови, учешће у акцијама,
приредбама, угледним часовима).

Циљ наставе географије је усвајање знања о природногеографским и
друштвеногеографским објектима, појавама и процесима и њиховим међусобним
везама и односима у геопростору. Задаци наставе географије су вишеструки.
Њиховим остваривањем ученици се оспособљавају да стичу и развијају знања и
разумевања, умења и ставове према светским и националним вредностима и
достигнућима.

Када су у питању оцене на тестовима не постоји јединствена скала оцењивања
јер оцена пре свега зависи и од опширности и квалитета одговора на питања.
Закључна оцена вреднује и друге модела рада и форме оцењивања и сумативно
резултира следећим стандардом;

Највиша оцена одличан (5) – ученик сагледава целовито историјске токове,
познаје узроке и законе, способан је да примени знање у новој ситуацији, на нов
начин, те да самостално искаже лични аргументовани став и на основу критичке
анализе појмова формира одговарајуће закључке . Познаје,разуме и потпуно
објашњава географске објекте,појаве и процесе. Показује иницијативу током
наставе, може успешно да ради у различитим контекстима.

Оцена врло добар (4) - да је ученик способан да функционално барата
историјским и географским појмовима- анализира, класификује, повезује, примени
или трансформише, те изведе закључак. Сналази се у различитим облицима рада.

Оцена добар (3) - да разуме појмове и чињенице, успоставља законите везе,
може самостално да објасни значај историјских догађаја и географских појава и
процеса. Уз подршку наставника може да се опроба у различитим форматима
рада.

Оцена довољан (2) - има елементарно познавање појмова и чињеница у
изворном облику, може уз помоћ наставника да објасни њихове везе и значај.

Оцена недовољан (1) – ако ученик не испуњава минимум потребан за 2, нити
показује жељу да напредује.

Стручно веће наставника историје и географије, август 2022.


