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ELEMENTI, KRITERIJI I OBLICI VREDNOVANJA I OCJENJIVANJA U NASTAVI POVIJESTI

Elementi ocjenjivanja i kriteriji vrednovanja u nastavi povijesti su:
Činjenično znanje: uključuje poznavanje najvažnijih činjenica, datuma i povijesnih osoba iz povijesti svijeta i svoje nacije na
pet područja ljudske aktivnosti- domena: društvenom, ekonomskom, znanstveno-tehnološkom, političkom i filozofskoreligijsko-estetskom te poznavanje i razumijevanje temeljnih povijesnih pojmova i povijesne terminologije što ih
povjesničari koriste u svome radu i međusobnoj komunikaciji, njihovo razumijevanje i sustavna organizacija.
Konceptualno znanje: uključuje znanje o tome kako se odgovarajući sadržaji organiziraju i strukturiraju, kako su različiti
dijelovi sadržaja međusobno povezuju, kakav je njihov međusobni odnos te kako ovi dijelovi funkcioniraju zajedno.
Razumijevanje koncepata koji se koriste u nastavi povijesti i razvijanje povijesnog i kritičkog mišljenja kao temelja za
razumijevanje i povezivanje događaja, procesa i pojava kroz povijest. Riječ je o konceptima vremena i prostora, uzroka i
posljedica, kontinuiteta i promjena, rada na povijesnim izvorima, povijesne perspektive te usporedbe i sučeljavanja.
Uključuje i poznavanje temeljnih načela, klasifikacija, teorija i modela koji se odnose na te koncepte.
Proceduralno znanje: uključuje poznavanje i primjenu odgovarajućih metoda i koraka u prikupljanju, obradi, sređivanju i
korištenju podataka dobivenih iz povijesnih izvora te u istraživanju prošlosti. Uključuje i znanje o načinima interpretacije i
pisanja povijesnog eseja te vrednovanje učeničkih radova proizašlih iz samostalnih istraživanja. Ovaj se element vrednuje u
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svim ciklusima učenja i poučavanja Povijesti. Znati kako nešto učiniti – uključuje poznavanje vještina, tehnika, koraka i
metoda rada.

Elementi
vrednovanja/
ocjena
Odličan

Činjenično znanje

Vrlo dobar

Učenik razumije i definira povijesne
činjenice, datume i povijesne osobe,
služi se povijesnom terminologijom,

S lakoćom i samostalno definira,
razumije i koristi povijesne činjenice,
datume i povijesne osobe, služi se
povijesnom terminologijom.

Konceptualno znanje
( 6 koncepata u nastavi povijesti)
Način razmišljanja
Samostalno, točno i cjelovito
povezuje
povijesne sadržaje u okviru koncepata koji se
koriste u nastavi povijesti.
Vrijeme i prostor – s lakoćom čita i koristi
povijesni i geografski zemljovid, te smješta
sadržaje u vrijeme i prostor.
Uzroci i posljedice – samostalno određuje,
objašnjava i analizira višestruke uzroke i
posljedice
Kontinuiteti i promjene – samostalno i točno
objašnjava kontinuitete i promjene navodeći
primjere.
Rad s povijesnim izvorima – samostalno
interpretira, analizira i vrednuje povijesne
izvore,
Povijesna perspektiva – uočava i ocjenjuje
samostalno utjecaj prošlosti na sadašnjost te
povijesne perspektive.
Usporedba i sučeljavanje – samostalno
uspoređuje i suprotstavlja različite ideje,
vrijednosti, osobe, ponašanja te argumentirano
iznosi i vrednuje svoj stav.
Uspoređuje, uočava i razumije povijesne
sadržaje u okviru koncepata koji se koriste u
nastavi povijesti.

2

Proceduralno znanje
Način postupanja
Samostalno i vrlo uspješno koristi
metode, procedure i tehnike u
prikupljanju, obradi, sređivanju i
korištenju podataka dobivenih iz
povijesnih izvora te u istraživanju
prošlosti.
Sistematično i logično analizira i
interpretira izvore i dobivene
podatke.
Samostalno predstavlja svoje
radove,
pokazuje
izvrsnu
odgovornost,
samostalnost
i
promišljenost
pri
uporabi
tehnologije.

Poznaje , primjenjuje i razumije
metode, procedure i tehnike u
prikupljanju, obradi, sređivanju i

Dobar

Dovoljan

Nedovoljan

primjenjuje i objašnjava sadržaje ali je Razumije značenje povijesnih izvora u
ponekad potrebna samo djelomična proučavanju prošlosti te oblikuje odgovor koji
pomoć nastavnika.
uključuje podatke iz izvora.
Uspoređuje i objašnjava kontinuitete i
promjene u povijesti.
Opisuje i uočava uzroke, povod i posljedice
povijesnih događaja.
Poznaje i definira povijesne činjenice, Opisuje i uz djelomičnu pomoć nastavnika
datume i povijesne osobe, služi se povezuje povijesne sadržaje u okviru koncepata
povijesnom
terminologijom,
ali koji se koriste u nastavi povijesti. Dobro se
stečeno znanje ne primjenjuje snalazi na povijesnom zemljovidu te može
samostalno na primjerima te ne odrediti vrijeme i prostor povijesnim
povezuje povijesne sadržaje.
događajima. Teže uspoređuje i interpretira
izvore.
Djelomično
poznaje
povijesne Djelomično povezuje povijesne sadržaje u
činjenice, datume i povijesne osobe, okviru koncepata koji se koriste u nastavi
djelomično se i nepotpuno služi se povijesti.
povijesnom terminologijom
Loše se snalazi na povijesnom zemljovidu te
djelomično smješta sadržaje u vrijeme i prostor.
Određuje uzroke i posljedice samo uz pomoć i
vođenje nastavnika.

korištenju podataka dobivenih iz
povijesnih izvora te u istraživanju
prošlosti.

Koristi metode, proceduru i
tehniku u prikupljanju, obradi i
sređivanju podataka ali uz pomoć
nastavnika i vođenje.

Djelomično prepoznaje metode,
procedure i tehnike u prikupljanju,
obradi, sređivanju i korištenju
podataka dobivenih iz povijesnih
izvora te u istraživanju prošlosti.
Analizira i interpretira izvore i
dobivene podatke jedino uz stalnu
pomoć nastavnika.
Uz pomoć nastavnika i bilježaka
predstavlja svoje radove.
Ne može reproducirati, definirati, Ne može povezivati nastavne sadržaje, ne može Ne poznaje i ne zna se koristiti
objasniti i ne razumije povijesne ih smjestiti u vrijeme i prostor. Ne može metodama,
procedurom
i
činjenice, datume i povijesne osobe, odrediti niti uzrok niti posljedicu kakvog tehnikama u prikupljanju, obradi,
služi se povijesnom terminologijom.
događaja niti sam raditi na povijesnom izvoru.
sređivanju i korištenju podataka
dobivenih iz povijesnih izvora te u
istraživanju prošlosti.
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Oblici vrednovanja i ocjenjivanja:
KRITERIJI VREDNOVANJA ZA PISANE OBLIKE PROVJERE
Nedovoljan 0 – 50 %
Dovoljan 51 – 60%
Dobar
61 – 79 %
Vrlo dobar 80 – 90%
Odličan
91 – 100%
❖ nastavnik ima pravo i mogućnost korekcije priložene skale s obzirom na uspjeh razreda ili ukupan broj bodova

• Provjeravanje, vrednovanje i ocjenjivanje učenika iz povijesti provodi se sustavno, u pravilu na svakom nastavnom satu, bez najave,
usmeno: razgovorom, diskusijom, pripremljenim vježbama i zadacima; te pisano: pisanim provjerama, istraživačkim radovima,
referatima, esejima, radom na povijesnim izvorima te domaćim zadaćama.
• Pisane provjere se pravovremeno najavljuju te su navedene u Vremeniku pisanih provjera. Pisane provjere provode se nakon obrađenih
i uvježbanih nastavnih cjelina ili tema, jedne ili najviše dvije.
• Učenici iz jedne pisane provjere mogu dobiti jednu ili dvije ocjene ovisno o broju elemenata koje nastavnik ocjenjuje.
• Učenici koji nisu bili na satu kada se pisala pisana provjera, pisat će je prvi sljedeći sat nakon povratka na nastavu (ili u slučaju dužeg
izostanka učenika u terminu koji odredi nastavnik u dogovoru s učenikom).
• Učeniku se prilikom usmene provjere znanja mogu upisati dvije ocjene, odnosno ocjene iz dva elementa(činjenično i konceptualno
znanje).
• Nastavnik prati učenika, njegov odnos prema radu,školskim pravilima, izvršavanju obveza, spremost na suradnju te navedeno evidentira
u rubrici bilješke u imeniku. Ova kategorija ocjenjivanja jednako je važna kao i brojčana ocjena i uvelike utječe na zaključnu ocjenu.

Zaključna ocjena iz povijesti:
Zaključna ocjena je rezultat cjelokupnih odgojno-obrazovnih postignuća i rada učenika tijekom cijele nastavne godine. Kao polazište pri
zaključivanju, uzima se se aritmetička sredina svih ocjena iz elemenata za ocjenivanje, ali ocjenu mogu povećati odnosno smanjiti bilješke u
rubrici praćenja učenika.
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