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ПРЕДГОВОР
Важен сегмент од целокупните реформи во образованието, воопшто, е подобрување на системот за оценување
на постигањата на учениците. Оценувањето, во голема мера,
придонесува за подобрување на квалитетот на образованието и за неговиот развој. Тоа е повеќедимензионален и повеќеслоен феномен кој станува сѐ поактуелен меѓу сите директни и индиректни учесници во воспитно-образовниот
процес во училиштата, но и меѓу стручните лица во поширокото опкружување, што придонесува за неговата значајна
улога во општеството. Особено се актуализира прашањето
за објективноста на оценувањето и за недоволната метриска
валидност и на оценувањето и на оценките.
Формативното оценување се наметнува како нова парадигма во оценувањето која се фокусира, пред сè, на оценување кое е континуирано и развојно и кое се случува додека учениците се сè уште во процес на учење и на преден
план ги става учениците како активни учесници во наставниот процес. Тоа е интегрален дел од наставниот процес,
систематски процес кој има големо значење за квалитетот
на образованието воопшто. При оценувањето на постигањата на учениците, всушност, се собираат и интерпретираат
различни информации за учењето и постигањата на учениците, се проценува степенот на постигнатост на утврдените
стандарди и наставни цели, а потоа се определува нивната
вредност. Формативното оценување има превентивен и корективен карактер, односно тоа ги поттикнува и насочува
идните постапки на учениците и на наставниците така што
влијае и врз текот на наставата и врз постигањата на учениците. Тоа влијае врз поучувањето, учењето и врз целокупниот развој на учениците и е во насока на моделирање на наставниот процес за да се постигнат утврдените цели и стандарди. Преку формативното оценување се остваруваат повисоки стандарди за учење.
Учебникот им е наменет, пред сѐ, на студентите по
предметот оценување на учениците на првиот циклус студии како основна литература и на студентите по предметот
докимологија на вториот циклус студии како дополнителна
литература на Педагошкиот факултет во Битола. Секако, во

него, корисни информации можат да најдат студентите од
сите факултети кои подготвуваат наставен кадар, наставниците кои го имплементираат оценувањето во својата секојдневна наставна практика, но и сите, кои на каков било начин, се заинтересирани за прашања поврзани со оценувањето.
Содржините во овој учебник се резултат, пред сѐ, на
нашето повеќегодишно теоретско и практично проучување
на прашања поврзани со овој значаен општествен феномен
и на систематизиран и синтетизиран начин прикажуваат одредени аспекти на оценувањето кои се директно поврзани
со виталните сегменти од секојдневната практика на наставникот: карактеристиките на формативното оценување, неговата поврзаност со наставните цели, улогата на Блумовата
таксономија, стандардите, критериумите и со показателите
за успешност, карактерот на повратната информација, метриските карактеристики на оценувањето и на оценката и сл.,
а прикажани се и карактеристиките на одредени постапки за
оценување на различни активности на учениците, на пример, усни презентации, есејски прашања, тестови, проектни
задачи и сл.
Овој учебник нема за цел да им наметне правила за
оценување на наставниците, зашто наставниот процес, е,
пред сѐ, креативен чин. Тој е повеќе во насока да поттикне
критичко размислување кај наставниците и кај идните студенти – наставници за важноста на оценувањето во наставната практика, за потребата од континуирано оценување на
постигањата на учениците, како и за потребата од постојано
усовршување и надградување во оваа област, со цел оценувањето да биде пообјективно и оценката да ги одразува реалните постигања на ученикот.
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