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ВРЕДНОВАЊЕ ЗНАЊА У ЕЛЕКТРОНСКОМ 
УЏБЕНИКУ 

Апстракт: Имајући у виду да се недостаци процеса вредновања, који 
су учинили да оно постане једно од најосетљивијих питања наставе, тешко 
превазилазе у постојећим условима васпитно-образовне праксе, решење, мо-
жда, треба потражити у примени ИКТ. Циљ рада је да укаже на могућности 
електронског уџбеника у процесу вредновања знања. Након описа основних 
проблема, указује се на савремене захтеве који се постављају пред процес 
вредновања знања, а потом разматрају могућности електронског уџбеника 
да те захтеве испуни. Електронски уџбеник се овде схвата као средство 
учења које на основу интерактивности остварује вишеструку комуникаци-
ју са учеником и учествује у конструкцији његовог знања. Обезбеђујући 
континуитет инструкције и повратне информације, он ће ове наизглед раз-
двојене поступке готово објединити, тако да ће процес вредновања поста-
ти неодвојиви део процеса учења, односно, оно ће остварити своју форма-
тивну функцију.  

Kључне речи: вредновање знања, електронски уџбеник, интерактив-
ност, повратна информација. 

УВОД 

Чињеница да, и поред бројних истраживања још увек нема прецизних 
закључака о томе да ли и на који начин електронски уџбеници могу утицати на 
процес учења, изазива сумњу у ефикасност ове технологије. (Не)оправдано се 
поставља питање да ли електронски уџбеници уопште могу утицати на учење 
на начин на који штампани уџбеници или други медији не могу. Ово питање 
представља наставак вишедеценијске дебате о утицају медија на процес учења. 
Кларк је 1983. године указивао на то да технологија не утиче на учење, већ 
представља само један од начина испоручивања знања (Clarc, 1983), а потом 
изнео смело предвиђање по ком ниједан медиј никада неће утицати на наста-
ву/учење (Clarc, 1994). С, друге стране, Саломон је изнео тезу по којој медији 
као средство комуницирања мењају процес наставе и учења (Salomon et al., 
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1991), а дебату је распламсао Козма тврдећи да јединствене карактеристике не-
ких медија могу утицати и на учење и на мотивацију (Kozma, 1994). Иако се 
морамо сложити са Кларковом тврдњом да је метод важнији од медија, не мо-
жемо прихватити тезу по којој би данашња савремена технологија, а онда и 
електронски уџбеници, били тек врста доставне технологије. Уколико је 1983. 
Кларкова тврдња имала смисла, верујемо да се данас, захваљујући развоју 
ИКТ, она скоро може одбацити. Савремени медији, попут електронског уџбе-
ника, могу поседовати јединствене карактеристике о којима је Козма говорио, 
захваљујући којима остварују утицај који другим (традиционалним) медијима 
није могуће остварити.  

Да бисмо открили те карактеристике, међутим, уместо загледаности у 
технологију, потребно је окренути се процесу учења. Наиме, како Ана Пеши-
кан истиче, потенцијалне доприносе нове технологије процесу образовања нај-
боље можемо показати ако јој не приступамо с тежиштем на питању шта тех-
нологија може, већ из запитаности шта су захтеви процеса учења (Пешикан, 
2016). Уважавајући такав став – у овом раду ћемо покушати да укажемо на мо-
гуће доприносе електронског уџбеника процесу вредновања знања ученика.  

Реч је о процесу који се, готово традиционално, сматра „бољком“ обра-
зовања и чији се недостаци тешко превазилазе у постојећим условима на-
ставне праксе. Као најчешће истицани недостатак вредновања маркира се ње-
гова усмереност на крајњи резултат, док се интерпретацији резултата и начи-
ну доласку до истог не посвећује пажња. Прегледом 578 публикација на тему 
улоге вредновања у процесу учења, Блек и Вилијам су утврдили да вреднова-
ње у настави у највећој мери подстиче учење напамет и концентрисано је на 
површно учење изолованих детаља, тј. садржаја које ученици брзо забора-
вљају. Такође, додају они, наставници најчешће не анализирају задатке које 
користе и не дискутују о њима са ученицима, тако да нема промишљања о 
томе шта је и зашто вредновано у тим задацима (Black & Wiliam, 1998). Ова-
кво вредновање запоставља своју формативну, тј. развојну функцију и фоку-
сира се искључиво на сумирање коначних резултата и давање оцена. Уз то, у 
литератури се још истиче да је вредновање неретко репресивног карактера, 
тачније оцене су у служби приморавања ученика на учење (Матијевић, 2004; 
Родић, 2003). Могућност ублажавања наведених недостатака последњих го-
дина тражи се и у примени савремене дигиталне технологије. Бенет тврди да 
је „примена технологије у вредновању неизбежна” (Bennet, 2002: 14), али, 
као што је најчешће случај са иновацијама у настави, њено имплементирање 
прате различите потешкоће. Упркос предвиђањима, још увек се не уочава ја-
сан пут за примену дигиталне технологије у процесу вредновања знања. 
Електронски уџбеници могу понудити различите врсте и облике вредновања 
који, осим крајње оцене, обезбеђују анализу учениковог рада, усмерени су на 
процес учења и континуирано праћење, узимају у обзир различите способно-
сти, интересовања и стилове учења, те дају исцрпну повратну информацију. 
Стога, иако се вредновање првенствено везује за интеракцију наставника и 
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ученика, електронски уџбеник, као партнер у ко-конструкцији знања, отвара 
нове могућности за реализацију овог процеса који се овде готово изједначава 
са учењем. Циљ рада је да размотри наведене могућности и допринесе ства-
рању јасније представе о потенцијалу електронских уџбеника за унапређива-
ње процеса вредновања знања ученика. 

ЗНАЧАЈ И СЛОЖЕНОСТ ПРОЦЕСА ВРЕДНОВАЊА 

Имајући у виду да је реч о интегралном делу васпитно-образовног про-
цеса, тесно повезаном са програмским циљевима и наставном праксом, вред-
новање је обликовано, али и само значајно обликује све остале аспекте овог 
сложеног система. Свест о значају вредновања ученичког знања одавно по-
стоји. Исто тако постоји свест о бројним недостацима овог процеса, који оп-
стају и поред покушаја да се систем вредновања реформише. Стање целокуп-
ног образовања, његови правци и циљеви, лако се могу утврдити посматра-
њем процеса вредновања ученичког знања. Једноставно, начин на који се 
ученици вреднују директно обликује начин на који ће учити, а тиме и цело-
купну васпитно-образовну праксу. Многи истраживачи су дошли до закључ-
ка да оно што највише утиче на то како ученици уче није поучавање, већ 
вредновање знања (Miller & Parlett, 1974, према: Gibbs & Simpson, 2005: 4). 
Гарисон и Андерсон истичу да вредновање користе успешни наставници, те 
наглашавају важност планирања, осмишљавања и одабира метода и облика 
вредновања (Garison & Anderson, 2003). 

У литератури се најчешће говори о два основна приступа вредновању 
ученичких постигнућа. Реч је о традиционалном, тј. психометријском присту-
пу, који подразумева тестове знања са питањима затвореног типа и, с друге 
стране, различитим алтернативама психометријском тестирању, обједињених 
под термином аутентично процењивање.  

Психометријски приступ произашао је из бихејвиористичке концепци-
је учења која је доминантно утицала на начин операционализовања и проце-
њивања образовних постигнућа ученика (Хавелка, 2000). Нагласак је на про-
цењивању што једноставнијих компоненти знања, које су мерљиве без обзи-
ра на контекст примене, чиме се, према схватању бихејвиориста обезбеђује 
неопходна објективност у мерењу. Објективност вредновања, економичност, 
покривеност програма наставног предмета највећи су квалитети психоме-
тријског приступа. Поред наведених, стандардизовани тестови знања имају 
још неке предности – израђени су од стране тима стручњака, засновани на 
научним процедурама, па у складу с тим имају утврђене и проверене метриј-
ске карактеристике: ваљаност, поузданост, дискриминативност и објектив-
ност (Фајгељ, 2003). Међутим, вредновање засновано на психометријском 
приступу, доноси низ недостатака, који спутавају основну функцију вредно-
вања – развој и напредак ученика. Позитивистичка истраживачка парадигма 
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условила је усмереност педагошких истраживања, пре свега, на исходе или 
ефекте васпитно-образовног рада, док су интересовања за сам процес, пона-
шања и лична знања учесника у том процесу остала прилично занемарена 
(Шевкушић, 2006). Улитератури најчешће помињана ограничења су усмере-
ност на резултат, уместо на процес учења, инсистирање на једном тачном од-
говору и градиву које покрива тест, уз занемаривање другог знања, али и кре-
ативности, радозналости и понашања ученика, потом усмереност на ниже ни-
вое знања, подстицање „учења за оцену” итд.  

Насупрот оваквом, квантитативном приступу, под утицајем когнитиви-
стичке и конструктивистичке парадигме, развија се тзв. алтернативни приступ, 
који инсистира на холистичком схватању знања и процењује његову примену у 
реалним ситуацијама, значајну пажњу посвећујући процесу стицања знања. 
Реч је о различитим начинима праћења и процењивања напредовања ученика. 
Армстронг наводиширок распон метода и инструмената: вођење бележака, 
прикупљање ученичких радова, аудио и видео снимци, фотографисање, уче-
нички дневници, табеле, социограми, неформални (нестандардизовани) тесто-
ви, неформална употреба стандардизованих тестова, разговори с ученицима, 
процењивање према референтним критеријумима који су неретко индивидуа-
лизовани (Armstrong, 2008, према: Кузмановић и Павловић Бабић, 2011). Пред-
ност алтернативног вредновања је посвећеност развоју целовитог (когнитив-
ног, емоционалног, мораног, социјалног, духовног) људског бића, уместо про-
цене коначних постигнућа. Вилотијевић наводи да вредновање треба да подра-
зумева шири приступ ученику, приступ у којем се доводе у везу и многи други 
фактори који су детерминисали одређени успех ученика (Вилотијевић, 1999). 
Ограничење овог приступа је недостатак поузданости и објективности, али и 
изузетна комплексност оваквог процеса вредновања, који изискује велики на-
пор и време. 

Поред наведених разлика између ових приступа, битна је и она у време-
ну и динамици спровођења процеса вредновања јер од њих у великој мери за-
виси колико ће вредновање утицати на унапређења учења и индивидуалног 
развоја ученика. Док се класично, психометријско вредновање, одвија у огра-
ниченом временском периоду и то након учења, алтернативно вредновање је 
прогресиван и континуиран процес који се обавља истовремено са учењем. Та 
разлика се, у литератури, препознаје кроз поделу вредновања на сумативно и 
формативно. Формативно вредновање се обавља упоредо са учењем чији је не-
разлучиви део и има за циљ расветљавање и унапређење процеса учења. Oно 
пружа ученицима могућност да уоче своје слабе и јаке стране, те да увиде како 
могу да унапреде процес учења. Истовремено, формативно вредновање пома-
же наставнику да планира следеће кораке у циљу подстицања учења. „Форма-
тивно оцењивање има превентивну улогу – оно својом благовременошћу спре-
чава појаву неуспеха” (Хавелка, Хебиб, Бауцал, 2003: 43). Сумативно вредно-
вање, које доминира у наставној пракси, спроводи се након учења и поучавања 
и пружа информацију о степену савладаности ученог садржаја. Према томе, 
оно сумира информације о томе шта ученик у одређеном тренутку зна и усме-
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рено је на резултат, а мање на процес учења. Сумативно вредновање не мора 
увек бити изражено бројчаном оценом, мада je у пракси то најчешће случај. У 
настојању да се превазиђу или бар ублаже недостаци нумеричког оцењивања, 
као и потреба да се систем оцењивања прилагоди савременом схватању вред-
новања и оцењивања ученика, уведен је систем описног оцењивања. Описно 
оцењивање је начин оцењивања када се ученику у форми разговора или писане 
белешке саопшти низ информација о његовом раду и постигнућу (Хавелка и 
сар., 2003). Описна оцена има далеко већи утицај на даље учење у односу на 
нумеричку, тако да се у том случају може говорити и о формативној функцији 
сумативног оцењивања. 

Иако између њих постоје суштинске разлике, алтернативно вредновање 
не треба да буде антитеза психометријском, нити један приступ треба да ис-
кључује други. Циљ је остварити уравнотежену примену оба приступа, чији ће 
удео у процесу вредновања бити одређен могућим конструктивним доприно-
сима у зависности од датих околности. Очекује се, према томе, да систем вред-
новања почива на балансупсихометријског и алтернативног приступа, односно 
формативног и сумативног вредновања. Колико је, међутим, овако заснован 
процес вредновања заживео у пракси, може се тек наслутити. У литератури се 
наводи да и даље постоји тенденција ка учесталијој примени нормативних те-
стова знања у односу на критеријумске, што пре подстиче међусобно такмиче-
ње ученика него лични напредак сваког појединца; оцењивање у учионици је 
такво да се њиме охрабрује површно учење и стицање теоријских знања, изо-
лованих информација које се брзо заборављају; нема места за критику, рефлек-
сију, саморефлексију ученика и тако даље (Buhagiar, 2007, према: Кузмановић 
и Павловић Бабић, 2011). Управо из тих разлога процес вредновања се и сма-
тра једним од најосетљивијих питања васпитно – образовне праксе. Вилотије-
вић указује на то да бројни аутори традиционално оцењивање сматрају „боле-
сником“ савременог образовања. Незадовољство овим сегментом наставног 
процеса кулминира предлозима да се оцењивање искључи из система вредно-
вања знања ученика. Чињеница је да школа не сме бити селективна јер њен 
циљ није да раздвоји способне од мање способних, већ да сваком ученику 
обезбеди оптималан развој. У нашој земљи је значај формативног вредновања 
проучаван на теоријском нивоу, али још увек не постоји стратегија развоја 
формативног вредновања која би допринела да овај приступ заживи у школа-
ма. Када је реч о сумативном вредновању, нека истраживања показују негати-
ван став наставника према описном оцењивању (Николић и Антонијевић, 
2014), а доводи се у питање и квалитет описних оцена, које, према закључцима 
аутора (Ђелић, Маричић, Шпијуновић, 2016), не могу да остваре кључне функ-
ције оцењивања. 
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ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИК И ВРЕДНОВАЊЕ ЗНАЊА УЧЕНИКА 

С обзиром на значај који има за образовање у целини, потреба и насто-
јање да се процес вредновања унапреди су готово перманентни. Потпуно је, 
зато, очекивано, да се у времену развоја дигиталних технологија, роди идеја 
о трансформацији и унапређењу процеса вредновања и уопште учења под 
утицајем савремених технологија и алата. Та идеја, у страној литератури 
означена термином е-вредновање (e-assessment) или, новијим, технологијом 
унапређено вредновање (technology enhanced assessment) подразумева све об-
лике коришћења дигиталне технологије у сврхе вредновања знања. Након пр-
вих облика е-вредновања, попут једноставних тестирања којима се приступа-
ло преко рачунарског екрана, појавили су се софстициранији алати који су 
понудили шири спектар могућности вредновања. На пример, захваљујући 
могућностима дигиталне технологије, лако су доступни претходни одговори 
и активности ученика, што обезбеђује висок ниво индивидуализације проце-
са вредновања. Пачлер и сарадници (Pachler et al., 2010: 716) апострофирају 
ову могућност и под термином е-вредновање подразумевају употребу ИКТ у 
сврху сакупљања и анализирања информација о учениковом учењу и његовог 
вредновања у односу на претходна достигнућа као и предвиђене исходе. Ова 
и сличне могућности препознате су као значајан допринос приближавању 
учења и вредновања (Pellegrino & Quellmalz, 2010) који треба да постану је-
дан процес.  

Примена ИКТ у образовне сврхе свој најпотпунији израз добија у елек-
тронском уџбенику, који синтетизује вредности савремене дигиталне техно-
логије стављене у функцију учења, док истовремено уважава дидактичко-ме-
тодичке основе уџбеника као посебног жанра. Схваћен као средство учења 
које на бази сталне комуникације са учеником учествује у изградњи његовог 
знања, електронски уџбеник може дати нову димензију и нови квалитет про-
цесу вредновања. Електронски уџбеник може да обавља дијагностичко (пре 
учења, с циљем процене ученикових способности), формативно и сумативно 
вредновање. 

Када је реч о сумативном вредновању, уџбеник тренутно региструје уно-
се које ученици праве, меморише их и ставља на располагање ученику, настав-
нику и евентуално родитељу. Подразумева се да су могућности анализе одго-
вора готово неограничене. Могу се, рецимо, забележити одговори свих учени-
ка, приказати грешке које је сваки ученик направио, грешке које су направили 
сви ученици у одељењу, узети у обзир време утрошено на решавање задатка, 
евидентирати коришћење помоћи итд. Према томе, сумативно вредновање се 
овде не своди, као што је иначе случај, на оцену, већ обезбеђује богату анали-
тику учења.  
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Имајући у виду значај који има за учење, посебна пажња се посвећује 
могућностима електронског уџбеника да оствари формативно вредновање уче-
никовог знања. С обзиром на то да се одвија истовремено са процесом учења, 
формативно вредновање захтева сталну комуникацију на релацији ученик – 
наставник. Реч јео континуираном процесу „процењивања које обухвата дава-
ње смерница, а затим поновно процењивање и поновно давање смерница” 
(Popham, 2008: 56). Према томе, формативно вредновање мења устаљени на-
ставни дискурс инструкција – одговор – евалуација у редован дијалог настав-
ника и ученика. Идеја да кроз дијалог са наставником и/или вршњацима уче-
ник надограђује постојећа знања има теоријско упориште у социо-конструкти-
вистичкој теорији учења. Социо-културни приступ заговара идеју активне кон-
струкције знања кроз социјалне интеракције. Наравно, формативно вреднова-
ње подразумева интеракцију наставника и ученика, али прихватимо ли социо-
културну теорију Виготског, према којој природа социјалних интеракција об-
ликује учење, онда можемо уочити да ИКТ, a у овом случају електронски уџ-
беник, својим одликама мења средину за учење, што значи да може учествова-
ти у формативном вредновању.  

Уџбеник се, према социо-конструктивном приступу и схвата као парт-
нер у ко-конструкцији знања, који ће водити ученика ка зони наредног развоја. 
Иако он као текстуални медиј, има сужене могућности интеракције са својим 
реципијентима, од њега се очекује да оствари комуникацију и постане интер-
активан. Захваљујући могућностима савременог медија, електронски уџбеник 
има шансу да, можда и боље од штампаног, одговори очекивањима Виготског 
и заступника социо-конструктивистичког приступа. Највећи квалитет елек-
тронског уџбеника, интерактивност, може обезбедити индивидуализован при-
ступ, те прилагођавање садржаја и захтева претходном ученичком знању, од 
кога умногоме зависи успех учења. Дакле, уџбеник не мора да буде иста „књи-
га” за све ученике. Осим што неће свим ученицима сервирати једнако сложен 
садржај, електронски уџбеник нуди бројна подешавања која ученицима пружа-
ју могућност да изаберу начин презентовања садржаја, изглед текста, лекције, 
све у циљу прилагођавања читалачком и стилу учења. Електронски уџбеник је 
одлична подршка изградњи ученичког знања, и у смислу иницирања ситуација 
за учење. Анимирани садржаји, видео прилози, симулације и слични елементи 
често су добар начин да се створи проблемска ситуација, противуречност у 
учениковом знању, те он покрене у правцу његове изградње. Није тешко прет-
поставити да интерактивне карактеристике електронског уџбеника могу наћи 
примену и у процесу вредновања ученичког знања. Уопштено говорећи, вред-
новање у електронском уџбенику је процес сакупљања, анализирања, интер-
претирања и коришћења информација о учениковом напретку и постигнућима. 
Он обухвата све активности које ученик предузима у електронском окружењу 
и има за циљ унапређење процеса учења и поучавања. Вредновање у електрон-
ском уџбенику подразумева, дакле, посматрање ученичког понашања, извлаче-
ње закључака о његовим способностима и знању и њихово имплементирање у 
садржај електронског уџбеника. 
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Електронски уџбеник није ограничен по питању врсте задатака које мо-
же понудити у циљу проверавања знања, тако да може остварити уравнотеже-
но вредновање, односно баланс између психометријског и алтернативног при-
ступа (Табела 1). С обзиром на развој дигиталне технологије, није могуће дати 
коначан списак задатака које је могуће користити у електронском уџбенику. 
Њихов број и врста зависе од замисли аутора и софтверских могућности датог 
електронског уџбеника, тако да увек постоји простор за нова креативна реше-
ња. Најлакши за програмирање, дизајнирање и интерпретацију резултата су за-
даци затвореног типа, односно објективни задаци. Најчешће се користе задаци 
алтернативног избора, задаци исправљања, допуњавања, повезивања, сређива-
ња, груписања, задаци вишеструког избора итд. Задаци отвореног типа, нази-
вани још и субјективни задаци, једнако лако се креирају, попут, објективних, 
али су њихови одговори тежи за вредновање и интерпретацију. У суштини, 
што је опсег могућих одговора шири, сложенији је процес вредновања истих. 
Уобичајено се користе проблемски задаци, задаци есејског типа, студије слу-
чаја, али и задаци карактеристични за електронско окружење, попут блогова, 
форума, дигиталног портфолија, онлајн задатака итд. 

Табела 1. Врсте задатака у електронском уџбенику 
 

Врсте задатака у електронском уџбенику 
Психометријски приступ Алтернативни приступ 

Алтернативни избор 
Тачно/нетачно 

Спаривање 
Drag and drop 

Питања са једним тачним одговором 
Вишеструки избор 

Hotspot 
Измешан редослед речи и реченица 

Допуњаљка 
Укрштеница 

Eсеј 
Проблемске ситуације 

Виртуелна лабораторија 
Онлајн пројекти 

Блог 
Форум 

Електронски портфолио 
Онлајн вршњачко вредновање 

Интерактивне игре 
Симулације 

 
Електронско окружење суштински не мења квалитет наведених задата-

ка, тако да њихову примену прате исте предности и недостаци, као и у штам-
паном формату. С друге стране, темељна својства електронског уџбеника, ин-
терактивност, мултимедијалност и хипертекстуалност, наведеним задацима 
могу дати нову димензију. Код задатака сређивања, рецимо, ученик је у могућ-
ности да заиста помера слова, речи, реченице или слике формирајући жељени 
редослед. Уколико је задатак да презентоване слике, које представљају фабулу 
бајке, сложи према редоследу њиховог догађања у тексту, он то може учинити 
јер су оне интерактивне и њима се може манипулисати. Одговоре прати одго-
варајући звучни сигнал или друга реакција система која има функцију награде, 
повратне информације и сл. Ту је и могућност коришћења помоћи, која је до-
ступна „на клик”, а активира се на захтев ученика. Задаци се могу презентова-
ти у форми интерактивног квиза, могу садржати мултимедијалне фајлове, хи-
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перлинкове итд. Осим „унапређења” задатака који се могу реализовати и пу-
тем штампаног медија, ту су и задаци који укључују звучне, видео прилоге, 
виртуелне симулације и лабораторије, презентације, те различити задаци који 
подразумевају деловање ученика у електронском окружењу. 

Када се говори о е-вредновању, неретко се изражава сумња у могућно-
сти вредновања виших нивоа учења (deep learning), али неке студије (Draper, 
2009) тврде да добро дизајнирани е-материјали могу да вреднују чак и више 
когнитивне функције, попут критичког мишљења и анализе. Суштина је да 
вредновање у електронском уџбенику треба да буде усмерено на мерење ве-
штина критичког мишљења и решавања проблема, да буде упућено на исходе 
учења и процес доласка до знања, као и да подржава самостално учење. То 
се, према мишљењу Раилеан, постиже „дизајнирањем електронских уџбеника 
на бази когнитивних и метакогнитивних активности ученика пре, за време и 
после учења, узимајући у обзир обрасце и метаобрасце мишљења” (Раилеан, 
2014: 207). Овде су посебно интересантни задаци алтернативног вредновања, 
попут електронског портфолија, симулација, интерактивних игара и сл. 
Портфолио подразумева систематски прикупљену колекцију ученичких ра-
дова који приказују и прате његов напредак,уложени труд и који илуструју 
његове вештине, способности и постигнућа. Када процес вредновања почне, 
ученик у разговору са наставником анализира сопствене радове, сам предла-
же оцену и упознаје се са критеријумима који се узимају у обзир приликом 
оцењивања. Кроз портфолио ученици добијају прилику да се свестрано изра-
зе, а наставници прилику да кроз богату слику стекну правилан утисак о уче-
никовом напредовању.  

Електронски портфолио, осим по формату, доноси нешто другачији 
концепт. Типови датотека који се могу користити укреирању е-порфтолија 
су: текст, графика, видео, аудио, слике и анимација. Ученици могу да доку-
ментују и „материјализују” своје знање у производима, у које ће поред текста 
укомпоновати видео клипове, аудио компоненте и анимацију. Такво окруже-
ње веома подстицајно делује на ученике, мобилишући посебно њихову ма-
шту и креативност током израде е-портфолија, интегришући све димензије 
знања и нивое учења. Употребом е-портфолиа као средства евалуације уче-
ници се могу научити да процењују и вреднују свој рад, да увиде смисао уче-
ња јер се њихово знање преко продуката чини видљивим: на неки начин, оно 
се „материјализује”. Потенцијал да вреднују више когнитивне способности 
имају и различите симулације и интерактивне игре. Игре реагују на сваки по-
тез, дају повратну информацију, а то је оно што класичним уџбеницима и 
класичној настави често недостаје. Играјући игру, ученици су не само конзу-
менти, већ и ствараоци који проналазе своје путеве до решења и тиме сауче-
ствују у стварању и писању игре, што је, размишљајући о настави, сјајан под-
стрек за продубљеније и креативније приступе темама. Видео игре често тра-
же од играча да преузимају ризик, да сами доносе одлуке, истражују и суоче 
се са неуспехом. Овакве ситуације су добре за развој интуитивног размишља-
ња. Проблемске ситуације са којима се играч суочава поређане су по принци-
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пу од лакших ка тежим и то тако да је при решавању нове потребно користи-
ти претходно стечено знање. Захтеви које игра поставља пред играча или ин-
формације које му пружа увек су повезане са конкретном ситуацијом, акци-
јом, непосредним искуством, тако да је учење обавезно стављено у одређени 
контекст. 

Електронски уџбеник може да оствари различите облике вредновања, 
омогућујући формативну инструкцију зарад даљег учења, анализу постојећег 
знања и учења и сумирање резултата. Практично, он обједињује формативно и 
сумативно вредновање и гради избалансиран систем вредновања знања учени-
ка, какав се тешко може остварити традиционалним методама вредновања.  

ПРЕДНОСТИ И ОГРАНИЧЕЊА ВРЕДНОВАЊА ЗНАЊА                                
У ЕЛЕКТРОНСКОМ УЏБЕНИКУ 

Иако још увек не постоји потпуно јасна свест о томе на који начин ИКТ 
треба користити у васпитно-образовном раду, у литератури се износи низ 
тврдњи о предностима које савремена технологија може донети процесу вред-
новања и учења уопште. Електронски уџбеник, базиран на савременим ИКТ, 
пружа низ могућности којима се вредновање може унапредити. Више различи-
тих аутора (Pellegrino & Quellmalz, 2010; Schwartz & Arena, 2009; Whitelock & 
Watt, 2008) углавном говори о следећим предностима вредновања подржаног 
савременом технологијом: 

• Повратна информација – на располагању је правовремена повратна 
информација, која брзо отклања неразумевање и води ученика ка пра-
вом одговору и знању, што процес вредновања изједначава са уче-
њем. Осим тога, када је реч о сумативном вредновању, даје се дета-
љан приказ укупног рада, оцена, број бодова, успех по појединачном 
задацима и коментари на одговоре. 

• Интегрише сумативно и формативно вредновање – вреднујући учени-
ково знање након учења, уџбеник ће уз приказани резултат дати ана-
лизу урађеног и инструкцију за даље учење. 

• Подстиче ученичку активност и саморегулацију учења – обезбеђен је 
персонализован приступ, што ученику омогућује да, користећи се 
формативном повратном информацијом и широким опсегом података 
о свом раду, сагледа свој напредак и оспособи се за самовредновање 
и саморегулацију рада. Такође, ученици су мотивисани и заинтересо-
вани за учење коришћењем дигиталне технологије. 

• Широк опсег вредновања – захваљујући аутентичним задацима и го-
тово бескрајним могућностима анализирања података, доступно је 
вредновање знања и способности које је иначе тешко вредновати. На 
пример, симулације, е-портфолио или интерактивне игре вреднују 
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ученикову способност да доноси одлуке, решава проблеме, примењу-
је знање у реалном контексту, откривају његове склоности, навике, 
интересовања, итд. Електронски уџбеник узима у обзир број покуша-
ја и погрешака, утрошено време на решавање, стратегију решавања 
проблема, коришћење помоћи, односно бележи све што ученик ради, 
те на основу тих податак формира коначан извештај о раду. 

• Разноврсност и аутентичност задатака – задаци могу да садрже ин-
терактивне компоненте – текст, говор, слике, аудио и видео записе, 
симулације, анимације, а исто тако, њихово решавање може да под-
разумева различите врсте уноса од стране ученика, од клика мишем, 
писаног текста, до изговорених речи и сл. Тиме се повећава мотива-
ција ученика, али се и вредновање чини поузданијим, јер уважава 
различите стилове учења и различите аспекте садржаја. 

• Објективност – обезбеђује се детаљно и објективно вредновање, ли-
шено субјективности испитивача и других ометајућих фактора. 

• Уштеда времена – вредновање је брзо, резултати и анализе су доступ-
ни тренутно, те се штеди време наставника и ученика. 

 
Нараво, наведене погодности не гарантују успех, јер њихово прихвата-

ње, а онда и адекватна примена зависе од низа фактора. Свакако је важно ка-
кви алати су на располагању у процесу вреднвања, али је још важније да ли ће 
и на који начин они бити прихваћени и искоришћени. Проблеми имплемента-
ције су највећа ограничења, односно препреке, вредновању електронским уџ-
беником. Реч је о хардверско-софтверским проблемима, оспособљености на-
ставника и ученика за примену електронског уџбеника, као и материјално-тех-
ничка инфраструктура. Такође,  у овом тренутку није потпуно јасно када и под 
којим условима би се процес вредновања одвијао, јер постоји опасност од ва-
рања и плагијаризма.  

Оно што је објективно недостатак вредновања у електронском уџбенику 
јесте немогућност вредновања свих врста одговора ученика. Иако захваљујући 
савременој технологији електронски уџбеник може да препознаје и вреднује 
широк распон одговора, тај распон је ипак ограничен, те може постојати про-
блем у случају дужих, слободних одговора ученика. Такође, у неким настав-
ним предметима и областима, је, због природе садржаја, вредновање електрон-
ским уџбеником уопште тешко оствариво. 
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ПЕРСОНАЛИЗАЦИЈА И ПОВРАТНА ИНФОРМАЦИЈА – НАЈВЕЋЕ 

ВРЕДНОСТИ ВРЕДНОВАЊА У ЕЛЕКТРОНСКОМ УЏБЕНИКУ 

Темељне вредности вредновања знања у електронском уџбенику су вр-
хунска индивидуализација процеса учења, овде названа персонализација, а по-
том и квалитетна повратна информација која је услов развојне функције вред-
новања. Да би се боље разумео потенцијал вредновања и учења уз електронски 
уџбеник овим елементима је потребно посветити нешто више пажње. 

Персонализација 

Захваљујући интерактивности, уџбеник једноставно неће бити иста књи-
га за све ученике. Василијевић (2013) примећује да у е-уџбенику ученик сам 
бира одговарајућу стратeгију учења према својим афинитетима, склоностима, 
интересовањима, предзнањима, способностима, што је врхунски допринoс ин-
дивидуализацији учења. Уџбеник, дакле, ствара флексибилну, прилагодљиву 
средину, која ће створити могућност да се образовна парадигма окрене ка уче-
нику који доспева у центар наставних активности. Ова могућност се у литера-
тури посвећеној учењу у електронском окружењу обично назива персонализа-
ција учења. Питање појмовног одређења овог термина, као и евентуалне разли-
ке у односу на појам индивидуализације учења, није нарочито проучавано у 
домаћој литератури. Чини се да је у односу на индивидуализацију персонали-
зација обухватнији процес, који захваљујући могућностима технологије, може 
узети у обзир и обрадити далеко више информација о ученику и у складу са 
њима прилагодити му садржај и начин учења. Такође, наслућује се да персона-
лизација учења наглашава личност ученика као полазну тачку у креирању са-
држаја, док је код индивидуализације реч о прилагођавању постојећег садржаја 
потребама ученика. Свакако је реч о врло сродним појмовима, те се питањем 
њихове дистинкције у овом раду нећемо даље бавити.  

Када је реч о вредновању знања ученика, персонализација представља 
прилагођавање садржаја и форме вредновања на основу података о ученику. 
Успешност персонализације зависиће од опсега и квалитета обрађених подата-
ка о ученику. Скуп свих података о ученику се у системима за електронско 
учење обично назива моделом ученика. „Моделирање ученика обухвата широк 
спектар елемената, почев од скупа активности, процеса, знања, структура по-
датака до одговарајућих алата и технологија за моделирање учениковог прет-
ходног знања, способности, потреба, темпа савладавања градива, итд. Циљ мо-
делирања је да се у сесијама учења пружи динамичка адаптација процеса дава-
ња инструкција сваком појединачном ученику” (Весин, 2014: 19).  
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Постоји више различитих приступа за постизање персонализације учења 
у електронском окружењу. Предложено је пет типова персонализације, на пет 
различитих нивоа апстракције и прецизности (Девеџић, 2006): 

• Персонализација препознавања имена. Овај облик персонализације 
укључује препознавање ученика и приказ података о њему на екрану. 
На пример, приказивање имена ученика као део наставног материја-
ла, проблема који ученик решава или резултата који је постигао. Овај 
вид персонализације помаже да сваки ученик осети задовољство, али 
и одговорност у процесу учења, будући да се систем обраћа баш ње-
му као појединцу. 

• Персонализација уз лични опис. Приликом првог коришћења, ученик 
уноси податке о себи, који у каснијем процесу персонализације могу би-
ти од користи. Може се спровести тзв. дијагностичко вредновање којим 
би ученици указали на своје потребе и претходно искуство и знање.  

• Сегментирана персонализација. На основу профила ученика, систем 
формира категорије корисника на основу њихових заједничких особи-
на, знања или навика. Овај тип персонализације укључује груписање 
ученика у мање групе, које су једноставније за идентификацију и упра-
вљање. Делови инструкција су тада намењени појединим групама и 
примењују се идентично за све припаднике те групе.  

• Когнитивна персонализација. Формирање и представљање садржаја и 
инструкција се врши наменски за поједине типове ученика, дефиниса-
но на основу информација о њиховим когнитивним процесима, страте-
гијама, способностима и жељама при учењу. Оваква персонализација 
укључује, на пример, учеников избор између аудио и текстуалног 
представљања садржаја, или избор између линеарног и нелинеарног 
учења. Такође се препознају ученикове способности меморисања ин-
формација и могућности индуктивног резоновања у оквиру идентифи-
кованих стилова учења.  

• Потпуна персонализација. Ова персонализација представља комбина-
цију когнитивне персонализације и скупа утемељених психолошких 
извора који утичу на разлике у учењу и учинку ученика. Овим типом 
персонализације се врше интелигентне измене података о ученику то-
ком његовог учења и динамичко ажурирање учениковог модела.  

 
Имајући у виду наведене могућности персонализације, лако се може 

наслутити њен утицај на процес вредновања. Персонализацијом се обезбеђу-
је најважнији захтев савременог поимања процеса вредновања, а то је форма-
тивност. Дакле, захваљујући персонализацији, вредновање постојећег знања 
је у функцији даљег учења. Оусубел (Ausebel) каже: „Када бих морао свести 
целу психологију образовања на једно начело, мислим да би оно гласило – 
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најважнији чинилац који утиче на учење јесте оно што ученик већ зна. Утвр-
дите то и поучавајте га у складу са тим” (Cockburn, 2001: 1983, према: Ма-
ринковић, 2011: 357). Непрестани процес персонализације који електронски 
уџбеник може обављати, омогућиће вредновање у складу са тренутним зна-
њима ученика, чиме се практично брише граница између процеса учења и 
вредновања, тј. вредновање постаје својеврсни метод учења (assessment for/as 
learning). 

Повратна информација 

Вредновање знања ученика, нарочито оно које има амбицију да буде 
формативно, незамисливо је без повратне информације. Повратна информа-
ција основно је оруђе формативног вредновања и средство са изузетним ути-
цајем на процес учења уопште. Повратна информација се схвата као обаве-
штење о учениковом учењу које саопштава партнер у ко-конструкцији знања, 
што је овде електронски уџбеник. Циљ повратне информације је да тренутна 
ученичка постигнућа приближи постављеном циљу учења. О повратној ин-
формацији Хати и Тимперли говоре као о једном од најмоћнијих утицаја у 
учењу (Hattie & Timperley, 2007) док је Чикеринг и Гамсон сматрају убрајају 
у седам принципа успешног поучавања (Chickering & Gamson, 1987). 

Хати и Тимперли истичу да повратна инфорација треба да обједини од-
говоре на три питања: Куда идем (који је циљ учења), Како ми иде (где се уче-
ник налази у односу на постављени циљ) и Куда даље (који је следећи корак 
напуту ка остварењу циља). Исти аутори указују на то да треба разликовати 
четири нивоа повратне информације, како би се обезбедио њен максималан 
утицај на процес учења: 

• повратна информација на нивоу задатка – пружа обавештење да ли је 
задатак исправно или довољно добро урађен (нпр. Ниси савладао 
употребу великог слова), 

• повратна информација усмерена на процес извршења задатка – пре-
цизније указује на добре и лоше стране процеса рада (нпр. Научио 
си да користиш велико слово при писању властитих имена, али мо-
раш обратити пажњу на његову употребу приликом писања назива 
улица), 

• повратна информација усмерена на саморегулацију учења – подстиче 
вештине самовредновања (нпр. Већ си показао да поседујеш знања о 
употреби великог слова. Примени та знања у претходном примеру), 

• повратна информација о ученику као особи – усмерена је на личност 
и, често, неповезана са учињеним у задатку (нпр. Браво, одличан си!). 
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Хати и Тимперли тврде да је повратна информација усмерена на учени-
какао особу најмање ефикасна, док су најзначајније и за процес дубоког раз-
умевања најефикасније повратне информације које откривају више о процесу 
учења и подстичу саморегулацију процеса учења (Hattie & Timperley, 2007: 
90–97).  

Не постоји много истраживања која би указала на учесталост и квалитет 
повратне информације у наставној пракси. Бонд и сарадници (Bond et al., 
2000) су интензивно пратили дневне активности 65 наставника и утврдили 
ниску фреквенцију повратне информације, која је углавном била усмерена на 
ученика као личност, а најмање на процес учења и саморегулацију процеса 
учења (према: Hattie & Timperley, 2007: 100). Гибс и Симпсон наводе да се на 
конвенционалним универзитетима због недостатка ресурса смањио број зада-
така као и квалитет, квантитет и правовременост повратне информације. 
Услед тога, неки факултети практикују само испите који се одвијају на крају 
семестра тако да вредновање знања не испуњава своју формативну функцију 
(Gibbs & Simpson, 2005: 9). С друге стране, лако је претпоставити у ком сми-
слу електронски уџбеници могу да промене поредак ствари када је реч о по-
вратној информацији. Захваљујући више пута истицаној интерактивности, 
ученик који учи уз помоћ електронског уџбеника може да очекује честу, и 
квалитетну повратну информацију. Ова могућност се може илустровати при-
мером који наводе Гибс и Симпсон. Према овим ауторима, студенти Отворе-
ног универзитета у Великој Британији (The Open University) могу добити и 
до педесет пута више повратних информација на задатке тoком трајања неког 
програма у односу на студенте конвенционалних универзитета (Gibbs & 
Simpson, 2005). 

Поред тога што на основу природе садржаја, врсте питања или индиви-
дуалних особености ученика прилагођава врсту повратне информације, елек-
тронски уџбеник обезбеђује и правовременост исте. То значи да повратна ин-
формација може бити тренутна, али и одложена. Тренутну повратну информа-
цију електронски уџбеник даће у ситуацијама када се захтевају нижи нивои 
знања, нпр. питање алтернативног избора, и она ће тада бити усмерена на оба-
вештење о исправности задатка. Код сложенијих питања, код којих се захтева 
дубље поимање садржаја и виши нивои знања, кориснија ће бити одложена по-
вратна информација, која ће расветлити процес решавања проблема и указати 
на следеће кораке у учењу. Пример за то су задаци који захтевају решавање 
проблема. 

Уопште, електронски уџбеник ће уважити све теоријске препоруке по 
питању употребе повратне информације у процесу вредновања знања и учења 
уопште. Иако су значај интеракције наставник – ученик и „живе“ повратне ин-
формације у педагошком смислу непроцењиви и незаменљиви, чињеница је да 
је услед комплексности наставног процеса тешко достићи потребан ниво ква-
литета и фреквентности повратне информације. 
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ЗАКЉУЧАК 

Више пута изречени став да не треба постављати питање да ли савре-
мене технологије треба користити у настави/учењу, већ на који начин то тре-
ба чинити, прецизира се кроз захтев да се у процесу имплементације ИКТ 
мора полазити од потреба учења/наставе, а не од могућности савремене тех-
нологије. Пажња је у овом раду усмерена на потребе процеса вредновања 
знања ученика.  

Савремена педагошка схватања заговарају комплементарност процеса 
учења и вредновања, која се реализује кроз приступе вредновање за учење и 
вредновање као учење (assessment for/as learning). Основна идеја ових при-
ступа је да вредновање треба да буде у функцији развоја ученика и даљег 
учења, односно да оствари своју формативну функцију. Овакав приступ за-
снива се на социо-конструктивистичкој теорији и подразумева да вреднова-
ње прерасте у процес интеракције између ученика и наставника, који ће бити 
партнери у ко-конструкцији знања. С обзиром на интерактивна својства, 
електронски уџбеник се, такође, може окарактерисати као могући партнер у 
ко-конструкцији знања, те учествовати у процесу вредновања. Захваљујући 
могућностима савременог медија, електронски уџбеник ће превазићи многе 
проблеме који су учинили да се процес вредновања третира као назапуште-
нији део образовног процеса. 

Електронски уџбеник ће обезбедити редовну, правовремену и квали-
тетну комуникацију са учеником, што је главни услов да вредновање оствари 
своју формативну улогу. Комуникација између ученика и уџбеника се теме-
љи на персонализацији садржаја и квалитетној повратној информацији. Пер-
сонализацијом се уважава захтев да поучавање и вредновање знања ученика 
полази од његових постојећих знања, способности и интересовања. На осно-
ву уноса које ученик прави, било при првом коришћењу или у каснијим ак-
тивностима, електронски уџбеник креира садржај који ће бити примерен зна-
њу, способностима, интересовањима или стилу учења ученика. Након рада 
на задатку, следи повратна информација, која обавештава ученика не само о 
исправности урађеног, већ и о процесу решавања, упућујући га на следеће 
кораке у раду. Она је довољно честа, исцрпна и правовремена, те се у елек-
тронском уџбенику може говорити о максималној искоришћености утицаја 
повратне информације.  

Захваљујући дигиталној технологији, електронски уџбеник има потен-
цијал да створи модел уравнотеженог оцењивања, уважавајући на тај начин 
различите приступе вредновању. Праћењем процеса учења (утрошено време, 
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стратегија учења, број покушаја и погрешака итд.), вредновањем постигнућа 
у задацима који захтевају различиту врсту и ниво знања (нпр. тачно/погре-
шно и вишеструки изборнаспрам интерактивне игре), пружањем прилике за 
самовредновање (е-портфолио) електронски уџбеник ће створити тачнију и 
обухватнију слику о ученику и његовим потенцијалима. Вредновање знања 
кроз разноврсне задатке у дигиталном окружењу је поузданије и објективни-
је, а такође мотивише ученике и подстиче њихову активност и учење. 

Иако је примена  електронског уџбеника и уопште ИКТ у учењу још у 
почетној фази, очигледно је да постоји потенцијал да се многи циљеви који се 
постављају пред процес вредновања њиховом применом достигну. Могућно-
сти електронског уџбеника изнете у овом раду треба да подстакну размишља-
ња о новим, креативним решењима иправцима и стратегијама вредновања зна-
ња ученика уз помоћ ИКТ. 
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ОЦЕНКА ЗНАНИЙ В ЭЛЕКТРОННОМ УЧЕБНИКЕ 

Аннотация 

Учитывая, что недостатки процесса оценки, которые сделали его одним из 
наиболее чувствительных вопросов преподавания и выходят далеко за рамки 
существующих условий образовательной практики, решение, возможно, следует 
искать в применении ИКТ. Целью статьи является указать возможности 
электронных учебников в процессе оценки знаний. После описания основных 
проблем, мы указываем на современные требования, которые ставятся перед 
процессом оценки знаний, а затем обсуждаем возможности электронного учебника 
для выполнения этих требований. Электронный учебник здесь понимается как 
средство обучения, которое на основе интерактивности достигает множественного 
общения с учеником и участвует в построении его знаний. Обеспечивая 
непрерывность обучения и обратной связи, он почти объединит эти, казалось бы, 
отдельные процессы, так что процесс оценки станет неотъемлемой частью 
процесса обучения, то есть он будет реализовать свою формирующую функцию. 

Ключевые слова: оценка знаний, электронный учебник, интерактивность, 
обратная связь. 
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