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Циљ предмета 

Основни циљ предмета је да упозна студенте са методама и техника вредновања школског успеха 

ученика, као и са примеравањем истих способностима за школско учење ученика са сензомоторичким 

сметњама и поремећајима. 

Исход предмета  

Студенти ће бити оспособљени за индивидуализацију и модификацију начина вредновања школског 

знања ученика са сензомоторичким сметњама и поремећајима. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1) Основни докимолошки појмови; 2) Принципи оцењивања; 3) Методе испитивања и оцењивања 

ученика са сензомоторичким сметњама и поремећајима; 4) Циљеви, задаци и оперативни задаци као 

основа утврђивања нивоа успешности ученика са сензомоторичким сметњама и поремећајима; 5) Врсте 

оцењивања и њихово прилагођавање способностима ученика са сензомоторичким сметњама и 

поремећајима; 6) Критеријуми и стандарди оцењивања успеха ученика са сензомоторичким сметњама и 

поремећајима. 

Практична настава  

Методе испитивања и оцењивања - индивидуализација, модификација, практична примена; Креирање 

тестова знања за ученике са сензомоторичким сметњама и поремећајима заснованим на опертаивним 

задацима и задацима ИОПа; Индивидуализација и модификација врста оцењивања за ученике са 

сензмоторичким сметњама и поремећајима; Креирање критеријума и стандарда оцењивања ученика са 

сензомоторичким сметњама и поремећајима. 
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Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Фронтална, интерактивна, индивидуална настава, раду у паровима, рад у мањим групама, израда 

студентских пројеката. Наставни садржаји се приказују путем Power- Point презентације, као и видео 

презентације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току 

предавања 
15 усмени испит 50 

практична настава 15   

семинари 20   

 


