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Апстракт. Истакнута је неопходност формативног оцењивања и важност давања повратне информације о 
постигнућу ученика током процеса учења уз навођење неколико ИКТ алата чија примена у настави може 
допринети успешнијем реализовању ове важне активности. Описано је креирање тестова помоћу бесплатног 
онлајн алата Socrative, као и могућности прикупљања података и анализирања ученичких постигнућа које овај алат 
нуди.   
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УВОД 

Недавно усвојени Закон о основама система образовања и васпитања (2017), као и раније донета 
Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године (2012), јасно указују да су пред образовним системом 
у нашој земљи бројни изазови. Између осталог, они се тичу померања од традиционалног приступа настави1 
базираног пре свега на излагању наставних садржаја од стране наставника и репродуковању чињеница од 
стране ученика ка настави која је усмерена на учење, где би у првом плану морала бити изградња 
функционалних знања као основе за развој различитих компетеција - кључних компетенција за целоживотно 
учење, општих међупредметних и предметних компетенција [2, 3].  

У настави усмереној на учење важну улогу имају различити аспекти оцењивања. Познато је да оцењивање 
има неколико функција: Оцењивање је дијагностичко средство којим наставник процењује предуслове за 
учење као што су претходно знање и вештине ученика, али и ефекте раније реализоване наставе те на тај 
начин планира будуће активности; Затим, то је средство за праћење и подршку напредовању у учењу, али и 
средство вредновања које показује у којој мери је ученик остварио очекиване исходе и стандарде постигнућа. 
У настави усмереној на учење посебна пажња придаје се формативном оцењивању и правовременој размени 
информација на релацији наставник-ученик [4].  

Према Правилнику о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању (2015) праћење развоја и 
напредовања ученика у достизању исхода и стандарда постигнућа, као и напредовање у развијању 
компетенција у току школске године обавља се формативним и сумативним оцењивањем. Притом се под 
формативним оцењивањем подразумева „редовно и планско прикупљање релевантних података о 
напредовању ученика, постизању прописаних исхода и циљева и постигнутом степену развоја компетенција 
ученика. Саставни је део процеса наставе и учења и садржи повратну информацију наставнику за даље 
креирање процеса учења и препоруке ученику за даље напредовање и евидентира се у педагошкој 
документацији наставника“ [5]. 

Редовна процена ученичких постигнућа и правовремено саопштавање повратне информације о 
напредовању ученика уз евидентирање у педагошкој евиденцији веома је захтеван задатак за наставника. 
Примена ИКТ решења може поједноставити овај процес.  

Данас постоји велики број ИКТ алата намењених креирању питања, организовању тестова и проверама 
знања којима се замењује или побољшава употреба класичних система за одговарање на клик (Clickers-
student response system). Број ових алата је сваким даном све већи и тешко је направити грубу класификацију 
а камоли преглед. На овом месту само ћемо навести неколико алата који су бесплатни (бар у основној 
верзији) и доступни свима, а користе се у учионицама широм света: QuizEgg, Quizizz, ClassMarker, Naiku, Easy 
Test Мaker, The Teachers Corner, JeopardyLabs, Testmoz, Quiz Socket, Class Tools, H5p. Више информација, савета 
и упутстава на српском језику може се наћи на сајту Вебциклопедија [6].  

                                                
1Израз традиционална настава у овом раду употребљен је у значењу у каквом се често користи и у савременој домаћој литератури 

у области методике наставе физике [1]. На пример: „Традиционална настава физике у школи предавачка је, и на тај начин, једносмерна. 
У таквој ситуацији сматра се добрим резултатом ако ученик стекне декларативно знање о садржајима који су наведени у школском 
програму.  То значи да је он у стању да репродукује научено знање (онако како га је научио и за ситуације које су разматране на часовима), 
описе, дефиниције, законе, моделе, математичка извођења (Нешић 2015, стр. 90).“  



У школама у Србији, посредством више пројеката и обука у организацији МПНТР и Завода за унапређење 
образовања и васпитања, у значајнијој мери у ове сврхе користе се Kahoot (Каху) [7] и тестови на Moodle 
(Мудл) платформи [8]. Осим поменутих алата, својим карактеристикама и могућностима за коришћење у 
учионици издваја се и Socrative (Сократив) [9, 10].   

SOCRATIVE 

Socrative је једноставан онлајн алат са 
великим могућностима у креирању 
питања, начину организовања тестирања и 
обради добијених резултата. Такође, 
омогућава дељење креираних 
материјала међу наставницима. У понуди 
постоји професионална верзија овог 
алата, али треба нагласити да и бесплатна 
верзија даје сасвим довољно могућности 
за квалитетну примену у настави.  

Ако први пут приступамо почетној страни 
веб-сајта овог алата 

(https://www.socrative.com/) 
потребно је да креирамо кориснички налог (слика 1). 

  

СЛИКА 1. Насловна страна сајта www.socrative.com  

 Креирање наставничког налога је једноставно, док  ученици не креирају налог, већ се само својим именом 
пријављују у учионицу - собу (Room) коју је наставник креирао (у нашем примеру - GIMNAZIJA1234, слика 2). 
Ученици за приступање могу користити своје „паметне“ мобилне телефоне или рачунаре. Једини ресурс који 
би требало да обезбеди школа је приступ интернету. Такође, присуство пројектора олакшава анализу и 
дискусију резултата реализованих тестова на нивоу одељења. 

 

 
СЛИКА 2. Кориснички интерфејс наставника 

Креирање онлајн тестова у алату Socrative 

Креирању теста (квиза) наставник приступа помоћу картице QUIZZES (слика 2) и избора опције ADD QUIZ – 
Create New. Socrative омогућава једноставно креирање тестова који могу садржати три различите врсте 
питања: питања вишеструког избора (слика 3), кратак одговор (слика 4) и тачно-нетачно (слика 5). Доступне 
су базичне могућности форматирања текста, као и убацивање слика. Приликом креирања питања неопходно 
је предвидети тачан одговор. Опционо, може се написати образложење тачног одговора. 



 

СЛИКА 3. Пример креирања питања вишеструког избора 

 

СЛИКА 4. Пример креирања питања са кратким одговором 

 

СЛИКА 5. Пример креирања питања типа тачно-нетачно 



Начини реализовања тестова у алату Socrative 

Највећа вредност Socrative алата огледа се у различитим начинима на које наставник може да покрене и 
контролише одвијање теста. И у бесплатној верзији постоје могућности и подешавања које немају ни врло 
скупи софтверски пакети а које су од велике користи наставнику. 

Покретању квиза приступа се преко картице Launch Quiz (слика 2). Тест може бити покренут у три основне 
варијанте: Instant Feedback, Open Navigation, Teacher Paced (слика 6). У првој, ученик одговара питање по 
питање и добија обавештење о исправном/погрешном одговору након сваког послатог одговора а наставник 
све време може да прати ток и резултате. У другој варијанти ученик има могућност да на питања одговара 
редом којим жели и може да се враћа, прескаче питања итд. У варијанти коју наставник води, питања иду 
редоследом и ритмом који наставник одреди. У свакој од варијанти постоје додатна подешавања и 
могућности. Тако на пример у последњој варијанти наставник може да подеси, између осталог, да систем 
„меша“ редослед питања и одговора тако да сваки ученик на свом уређају има другачију варијанту теста. На 
тај начин Сократив може бити употребљен и за сумативне процене знања ученика, односно као класичан тест. 

 

СЛИКА 6. Начини реализације тестова 

Анализирање ученичких постигнућа 

Сократив има могућности да наставник све време, током одвијања теста, прати тренутне одговоре и 
напредак сваког појединог ученика а ако има потребе те резултате може преко пројектора да показује и 
анализира заједно са ученицима (слика 7). 

Након завршеног теста наставник може да одмах погледа резултате сваког ученика као и да види анализу 
за свако појединачно питање у тесту. Сви резултати се архивирају и чувају на сајту а наставник може да их 
комплетно преузме у виду Ексел документа. Такође, постоји могућност да се припремљени тест одштампа и 
у папирном облику као и могућност да се сваки појединачни тест сваког ученика сачува у пе-де-еф формату. 
На тај начин се лако добија архива резултата сваког ученика која се користи у процесу учења, а доступна је 
самом ученику, његовим родитељима и стручној служби школе. 

 



 

СЛИКА 7. Пример резултата теста 

ЗАКЉУЧАК 

Представљени онлајн алат Socrative омогућава наставнику да на једноставан начин креира тестове 
различитог обима и намене: од кратких провера остварености циљева часа, преко различитих иницијалних и 
дијагностичких провера, до класичних тестова провере остварености стандарда постигнућа. Једноставно 
прикупљање података и доступност различитих начина анализирања остварених резултата на тесту 
омогућавају адекватно и правовремено давање повратне информације о напредовању ученика, а вођење 
педагошке евиденције умногоме бива олакшано.  
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