
Poštovani roditelji učenika Gimnazije „Matija Mesić“, 

kako je nastava na daljinu naša stvarnost a virtualna veza s vama jedino moguća, ponovno 

vam se obraćam ovim putem s novim informacijama, uputama i željama. 

Nadamo se da dijelite naše  mišljenje da smo svi skupa, protekla tri tjedna prilagodbe na 

potpuno nove uvjete i okolnosti rada, preživjeli bolje nego što smo očekivali. 

Slijedi druga faza online nastave kada nas čekaju novi izazovi, prije svega vrednovanje i 

ocjenjivanje. Nastavnici i učenici su počeli s pripremama prema novim uputama a želimo i 

vas uputiti u nove postupke i pristupe ocjenjivanju tijekom nastave na daljinu. 

• Za razliku od dosadašnjeg pristupa vrednovanju u novom pristupu  je u prvom planu 

proces učenja a u drugom planu  ocjenjivanje. To znači da će učenik dobivati više 

kvalitativnih povratnih informacija (opisnih bilješki) o svom učenju i napredovanju a 

manje samih ocjena.  

• Ocjenjivanje se neće oslanjati, kao do sada, isključivo na poznavanje sadržaja, 

činjenica, mnoštva podataka nego će se ocjenjivati i drugi elementi kao što su 

samostalnost, kreativnost, sposobnost primjene naučenoga, timski rad… 

Stoga će učenici do kraja školske godine moći dobiti u svakom predmetu barem jednu 

ocjenu iz aktivnosti u izvršavanju svojih obveza. Također će se ocjenjivati samostalni 

rad na složenim zadacima, kao naprimjer izrada plakata, prezentacije, projekta, 

istraživačkoga rada, problemskoga zadatka, kritičkog osvrta i slično. Za ovaj rad će 

također učenik u svakom predmetu biti ocijenjen jednom ocjenom. 

• Ostaje i dalje mogućnost tradicionalnog ispitivanja pisanim provjerama ili čak 

usmenim provjerama ali u manjem opsegu i tamo gdje je nužno (hrvatski jezik, 

matematika, engleski jezik…) 

• Zaključna ocjena na kraju nastavne godine će se izvesti iz svih dosadašnjih ocjena i 

bilješki i ocjena i bilješki koje učenik dobije tijekom nastave na daljinu. 

Kao što vidite, dragi roditelji, došlo je do pomaka u pristupu vrednovanju i ocjenjivanju pa će 

biti potrebno pomoći učenicima shvatiti i prihvatiti da je važno ne samo da imaju znanje 

nego i kako mogu primijeniti znanje, kako  se odnose prema obvezama, kako uče, kako 

surađuju s drugima, koliko su kreativni i poduzetni, koliko su samostalni i odgovorni. 

Zahvaljujemo vam što ćete i dalje biti svojoj djeci najbolja podrška a nama suradnici.  

Na kraju vas molim da ispunite kratki anonimni upitnik o nastavi na daljinu koji se nalazi 

OVDJE. 

Svima vama i vašim obiteljima želimo sretan Uskrs i sve dobro. 
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