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UVOD 

Alternativne metode predstavljajo načine za preverjanje in ocenjevanje znanja in veščin (npr. reševanje 

obsežnega problema z uporabo relevantnih virov informacij), ki jih z uporabo tradicionalnih metod1, 

kot sta pisni ali ustni izpit težje spremljamo. Ne pomenijo poenostavitve ali zmanjšanja zahtevnosti 

preverjanja oz. ocenjevanja znanja, ampak zgolj drugačen način, kako ga izpeljati. 

Prevladujoča lastnost alternativnih metod preverjanja in ocenjevanja znanja je avtentičnost. 

Alternativne metode ponujajo priložnost za oblikovanje učnih situacij oz. učnih aktivnosti, v katerih 

študenti prevzamejo spremenjeno vlogo in vzpostavljajo drugačne odnose s študijskimi kolegi, z 

izvajalcem in tudi z učno vsebino. V tovrstnih učnih aktivnostih študent zavzame vlogo, s katero 

posnema dejavnosti oz. opravila v delovnem okolju, za katerega se pripravlja ali rešuje konkreten, 

realističen problem.  

Alternativne metode v tem vidiku presegajo tradicionalne pristope preverjanja in ocenjevanja znanja, 

ki po mnenju nekaterih strokovnjakov (npr. Khare in Lam, 2008) premalo spodbujajo refleksijo, 

integracijo novega znanja v obstoječe, kritično razmišljanje in razvoj veščin učinkovitega reševanja 

problemov. 

Med alternativne metode preverjanja in ocenjevanja znanja štejemo študije primerov, portfolije, 

projekte, različne izdelke, kvize, intervjuje in/ali medvrstniško vrednotenje. Izbrane metode bodo 

podrobneje predstavljene v nadaljevanju gradiva. 

Alternativne metode so v primerjavi s tradicionalnimi:  

• pogosto holistične in bolj integrativne, temelječe na formativnem spremljanju, 

• pogosto dlje trajajoče,  

• drugačne v kompleksnosti zastavljenega vrednotenja, 

• pogosto osredotočene na višje kognitivne nivoje znanj in sposobnosti, 

• omogočajo bolj individualizirane povratne informacije,  

• pogosto prevladujejo formativne metode (med tradicionalnimi prevladujejo sumativne 

metode),  

• usmerjene v spodbujanje notranje motivacije. 

Alternativne metode predvidevajo oblikovanje učnih situacij, v katerih mora študent uporabljati 

kombinacijo sposobnosti, spretnosti in znanja. Ker so omenjene entitete kot strukturne sestavine 

izobraževanja toliko raznolike, je razumljivo, da je treba v vsaki situaciji presoditi, katera metoda je 

najprimernejša za raziskovanje in vrednotenje kakovosti znanja (Ivanuš Grmek in Javornik Krečič, 

2011).  

Preverjanje in ocenjevanje znanja 

Preverjanje in ocenjevanje znanja predstavljata sklepno fazo učnega procesa. V primeru preverjanja 

znanja gre za načrtno, sistematično zbiranje podatkov o tem, kako kdo dosega učne izide. Preko 

povratnih informacij ponuja priložnost za izboljšanje kakovosti učenja in poučevanja, ter posledično 

 
1 Med tradicionalne metode preverjanja in ocenjevanja znanja uvrščamo konvencionalne metode, ki lahko 
potekajo v pisni ali ustni obliki. V pisni obliki gre pogosto za standardizirane pisne preizkuse, ki v enakih 
okoliščinah (npr. časovna omejitev reševanja) merijo, koliko znanja ima posameznik (pisni test z zaprtimi ali 
odprtimi tipi vprašanj). Izvedba je možna tako v obliki papir-svinčnik kot tudi v digitalni obliki (npr. kviz v Moodlu). 
Tradicionalne metode, kot je kviz, lahko uspešno preoblikujemo oz. nadgradimo.  
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akademskih rezultatov. Ocenjevanje znanja je samostojna stopnja učnega procesa, v kateri so učni 

dosežki tudi konkretno ovrednoteni (najpogosteje s številno oceno), kar je tudi pomembna razlika v 

primerjavi s preverjanjem znanja. 

Ustrezna izbira metode preverjanja oz. ocenjevanja znanja zahteva predhodni podrobni razmislek in 

presojo. Pomembno vodilo pri tem so zastavljeni učni izidi, na podlagi katerih presojamo primernost 

metode, s katero ugotavljamo doseganje učnih izidov. 

Koraki v procesu ocenjevanja so (Maki, 2012): 

1. Jasna opredelitev učnih izidov. 

2. Izbira ustrezne metode ocenjevanja za ugotavljanje doseganja učnih izidov. 

3. Analiza rezultatov, interpretacija in ugotavljanje stanja. 

4. Vpeljava prilagoditev in sprememb v procesu učenja/poučevanja. 

Preverjanje znanja ponuja vpogled v stanje študenta pri učni enoti  oziroma študijskem predmetu. Po 

eni strani nudi odgovore na vprašanja, v kolikšni meri študent dosega zastavljene učne izide. Po drugi 

strani pa se v aktivnostih preverjanja študenti posredno učijo, saj gre pri preverjanju znanja za aktivne 

dejavnosti oz. učne situacije. V tem oziru prihajajo v ospredje novi, alternativni pristopi k preverjanju 

znanja, ki lahko uspešno dopolnjujejo tradicionalne metode.  

 

V nadaljevanju gradiva izraz ocenjevanje znanja označuje tako preverjanje kot tudi ocenjevanje 

znanja.  

Formativno in sumativno ocenjevanje znanja 

Ocenjevanje se lahko vrši na različnih mestih učnega procesa. Sumativno in formativno ocenjevanje 

sta dva med seboj komplementarna načina ocenjevanja znanja. Čeprav se pri obeh skuša ugotoviti 

stanje doseženih učnih dosežkov, služita različnemu namenu.  

Sumativno ocenjevanje je usmerjeno v zaključno skupno evalvacijo akademskih dosežkov študenta, ki 

se najpogosteje vrši ob koncu semestra, pri čemer se dosežki študenta primerjajo z vnaprej znanimi 

standardi pričakovanih dosežkov. Rezultat sumativnega ocenjevanja je običajno ocena (številčna, 

opisna), dogaja se pod enakimi in kontroliranimi pogoji. Sumativno ocenjevanje tako služi kontroli 

doseganja učnih izidov in ima selekcijsko funkcijo.  

Formativno ocenjevanje je po svoji vlogi bolj diagnostično kot evalvacijsko, ter bolj prilagodljivo in 

manj formalno, v primerjavi s sumativnim. Vrši se sproti, med samim učnim procesom, pri čemer se 

opazuje trenutno stanje razumevanja študijske vsebine. Omogoča sprotne povratne informacije, ki 

študentu omogočajo, da izboljša pristope pri učenju, izvajalcu pa, da prilagaja poučevanje, kar vodi v 

izboljšanje akademskih rezultatov. 

Tipi ocenjevanja znanja 

Spremljanje stanja študenta v povezavi z doseganjem učnih dosežkov z uporabo preverjanja in 

ocenjevanja znanja presega tradicionalni zaključni izpit. Z načrtovanim ocenjevanjem se oblikuje učni 

 Za uspešnost rezultatov je treba izpostaviti tudi pomen sprotnega dela. Posledično je smiselno 

več pozornosti nameniti formativnemu ocenjevanju. Številne alternativne metode so zastavljene 

kot dalj časa trajajoče aktivnosti, ki predvidevajo obdobna ocenjevanja, kar dodatno spodbuja in 

krepi sprotno delo. 
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proces, saj vpogled, ki ga pridobimo z ustreznim vključevanjem ocenjevanja znanja v pedagoški proces, 

pomembno vpliva na odkrivanje priložnosti za izboljšanje procesa učenja in poučevanja.  

Tipi ocenjevanja so v pomoč pri razumevanju študentovega napredovanja na različne načine: 

a) Ocenjevanje naučenega (angl. assessment of learning): Največkrat temelji na podeljevanju 

formalne (številčne) ocene. Ocenjuje se doseganje učnih dosežkov, tj. kakovost znanja, v 

povezavi s pričakovanimi standardi znanj. V uporabi so različne metode (npr. pisni in ustni 

izpiti), vse bolj pa v ospredje prihajajo alternativne metode (npr. študija primera, projektno 

delo). Glede na mesto v učnem procesu je ocenjevanje naučenega pojmovano tudi kot 

sumativno ocenjevanje.  

Primer: Zaključni izpit ob koncu semestra, s katerim se ugotavlja, v kolikšni meri so študenti 

dosegli učne dosežke. Poda se zaključna ocena.  

Ocenjevanje za učenje (angl. assessment for learning): Tip ocenjevanja, ki ponuja vpogled v 

stanje razumevanja vsebine med tem, ko se poučuje oz. pedagoški proces teče, kar omogoča 

prilagoditve v strategijah poučevanja. Glede na mesto v učnem procesu govorimo tudi o 

formativnem (sprotnem) ocenjevanju. Vodilna vprašanja v podporo razmisleku pri tem so: 

• Kaj morajo študenti še izvedeti?  

• Kaj so se študenti naučili na današnjem srečanju? 

• Je bilo današnje srečanje preveč enostavno ali preveč zahtevno? 

• Kaj so pogoste napake študentov? 

Primer: Informacije, ki jih izvajalci pridobijo na podlagi opazovanja, spremljanja študentov, npr. 

skozi kratke kvize, ki se formalno ne ocenjujejo, vendar ponujajo vpogled v trenutno stanje 

študenta (npr. področje primanjkljajev) in posledično osvetlijo priložnosti za spreminjanje 

pristopov k učenju in poučevanju.  

b) Ocenjevanje kot učenje (angl. assessment as learning): Tip formativnega ocenjevanja, pri 

katerem študenti zavzamejo aktivno vlogo v procesu učenja in sami spremljajo lasten napredek 

(samoevalvacija), na podlagi lastnih zaključkov pa vpeljujejo spremembe v pristopih k učenju 

in s tem prevzemajo tudi večjo odgovornost za uspešnost pri učenju.  

 

Primer: Izvedba samoocenjevanja, pri čemer študent ovrednoti svoje delo, na primer z 

uporabo rubrik. Omenjena aktivnost spodbuja samoregulacijsko učenje in metakognicijo. 

 

Prednosti in pomanjkljivosti alternativnih metod 

Prednosti in pomanjkljivosti alternativnih metod je smiselno presojati v povezavi s prednostmi in 

pomanjkljivostmi tradicionalnih metod, ki jih želimo dopolniti ali nadomestiti. V tabeli 1 prikazujemo 

nekatere prednosti tradicionalnih metod ocenjevanja znanja, ki jih je pri alternativnih težje zaslediti 

(Abdao, 2015).   
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Tabela 1: Prednosti tradicionalnih metod in pomanjkljivosti alternativnih metod 

Tradicionalne metode – prednosti: Alternativne metode – pomanjkljivosti: 

Enostavno in pogosto hitro ocenjevanje. Zahtevnejše ocenjevanje. 

Časovno krajše aktivnosti. Časovno dalj trajajoče, zahtevajo veliko 
vloženega dela tako na strani izvajalca kot na 
strani študenta. 

Objektivne, zanesljive in veljavne. Dodatno pozornost je treba nameniti 
zagotavljanju objektivnosti, veljavnosti in 
zanesljivosti ocenjevanja, kar je smiselno 
zagotoviti z natančno opredeljenimi strategijami 
ocenjevanja (npr. uporaba rubrik).  

Ekonomične. Manj ekonomične (tako časovno, kot v vidiku 
dodatne opreme, vloženega truda in 
materialov). 

 

Po drugi strani pa obstajajo številne pomembne prednosti alternativnih metod (tabela 2). 

Tabela 2: Pomanjkljivosti tradicionalnih metod in prednosti alternativnih metod 

Tradicionalne metode – pomanjkljivosti: Alternativne metode – prednosti: 

Zgolj posnetek stanja o znanju, ki so se ga 
študenti naučili. 

Bogatejša slika o trenutnem stanju študenta, še 
posebej ko gre za dalj časa trajajočo aktivnost. 
Ponujajo informacije o študentovih močnih in 
šibkih področjih ter nudijo priložnosti za 
podporo študentu pri izboljšanju njegovih 
rezultatov. 

Omejene možnosti oz. načini za izkazovanje 
znanja (v najbolj rigorozni obliki gre za uporabo 
papir-svinčnik). 

Raznolike možnosti za aktivnosti in načini za 
izkazovanje znanja in demonstriranje veščin 
(npr. različne učne oblike, priprava izdelka, 
posnetek izvajanja aktivnosti). 

Ocenjevanje s tradicionalnimi metodami je 
pogosto ločeno od poučevanja in učenja. 

Ocenjevanje z alternativnimi metodami je 
pogosto integrirano v proces poučevanja in 
učenja. 

Pogosto usmerjene v preverjanje nižjih 
kognitivnih nivojev znanja. 

Načrtno presegajo najnižje nivoje kognitivnih 
znanj (npr. preverjajo uporabo znanja in veščin 
v novih, avtentičnih situacijah; razreševanje 
problemskih situacij).  

Osredotočeno na izvajalca: usmerjevalec je 
izvajalec, ki zastavlja vprašanja in deluje kot 
ocenjevalec, študenti zgolj odgovarjajo na 
vprašanja. 

Osredotočeno na študenta: študenti so bolj 
aktivni v aktivnosti, izkazani rezultati pa 
usmerjajo nadaljnje poučevanje. 

Pogosto individualizirane, spodbujajo 
tekmovalnost med študenti. 

Omogočajo priložnosti za sodelovalno delo. 

Lahko spodbujajo testno anksioznost.  Lahko spodbujajo bolj sproščeno okolje in 
posledično zmanjšujejo tesnobo pred 
ocenjevanjem. 

Časovno omejene aktivnosti (npr. izvedba 
pisnega izpita v obsegu ene ure).  

Večja časovna prilagodljivost. 

 



         

6 
 

Avtentičnost vsebin pri ocenjevanju znanja 

Kontekst vpeljave alternativnih metod ocenjevanja in preverjanja znanja je tesno povezav s pripravo 

avtentičnih vsebin oz. nalog (angl. authentic assessments), s katerimi želi izvajalec preverjati oz. 

ocenjevati znanje študentov. Slednje od študenta zahtevajo pregled in zastavljeno rešitev iz drugega 

zornega kota, ki najpogosteje posnema aktivnosti iz prakse in ne zgolj podajanje odgovora za pozitivno 

oceno pri ocenjevanju znanja (Thompson, 2016). Študentom tako omogočajo premišljeno uporabo 

pridobljenih znanj in spretnosti v novi situaciji ali okolju, kar se posledično izkazuje z verodostojnejšim 

in prenosljivejšim znanjem (Mueller, 2018). Vpeljava avtentičnih nalog je po drugi strani zahtevnejša, 

saj vključuje izvajalčevo podrobno načrtovanje, študenti pa se pogosto ne morejo v enaki meri vživeti 

v podane situacije.  

Značilnosti avtentičnih nalog so naslednje (Wiggins, 1998): 

- Je realistična, simulira kontekst realnega delovnega ali osebnega okolja posameznika 

- Rešitev zahteva študentovo presojo in inovativnost. 

- Ocenjuje tudi sposobnost študenta glede na uspešnost pri uporabi znanj in spretnosti za 

rešitev kompleksnejšega problema. Ta med drugim zahteva presojo, posvetovanje, analizo 

povratnih informacij, postopno napredovanje z reševanjem manjših problemov ipd. 

V tabeli 3 podajamo primerjavo med značilnostmi tradicionalnih in avtentičnih nalog. 

Tabela 3: Primerjava tradicionalne in avtentične naloge (Centre for Innovative Teaching and Learning, 2021; Wiggins, 1998) 

Tradicionalna naloga Avtentična naloga 

Preverja se pravilen odziv/odgovor. Preverja se kakovost končnega izdelka oz. 
odziva na problem, ki mora obsegati tudi 
pojasnilo rešitve. 

Naloga mora biti študentom neznana, da je 
zagotovljeno preverjanje napredka. 

Naloga in kriteriji ocenjevanja so študentom 
znani v naprej (npr. z uporabo rubrike).  

Naloge so ločene od kontekstov in omejitev iz 
realnega sveta. 

Naloga izhaja iz poznane in realne situacije, ki 
simulira delo, s katerim se bodo študenti 
srečevali v praksi. 

Posamezni segmenti ocenjujejo točno določeno 
znanje oz. spretnost. 

Znanje in spretnosti se med seboj prepletajo in 
povezujejo. 

Razmeroma nezahtevno ocenjevanje (npr. 
odgovor se izkaže v izbranem številu točk). 

Pogosto kompleksno in zahtevno ocenjevanje, 
kjer ni vedno enoznačnega pravilnega odgovora 
oz. poti do le-tega (npr. odziv na situacijo). 

Končen dosežek se izkaže v številu točk. Napredek študenta se dodatno beleži na 
podlagi analitičnih povratnih informacij, ki 
študentu omogočajo sledenje in izboljšanje 
doseženemu znanju in spretnostih. 
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Alternativne metode kot odgovor na izzive različnih prilagoditev pedagoškega procesa  

 

 

Izzivi ocenjevanja znanja večjega števila študentov 

Ocenjevanje nalog večjega števila študentov lahko postane utrujajoče in vodi v zmanjšano doslednost 

pri ocenjevanju. Za učinkovito sumativno ocenjevanje se priporoča vključevanje elementov 

formativnega ocenjevanja znanja. Pri tem se pojavi vprašanje, kako vključiti elemente formativnega 

ocenjevanja v sumativno ocenjevanje večjega števila študentov, saj je vključevanje obeh načinov 

ocenjevanja (formativno in sumativno) ključno (Glazer, 2014).  

Pri kombiniranju formativnega in sumativnega ocenjevanja si lahko pomagate z modelom ure (Glazer, 

2014), ki ponazarja pogostost in način ocenjevanja skozi semester (slika 1). Prva zanka prikazuje 

ocenjevanje s strani prvega izvajalca, druga zanka s strani drugega izvajalca in tretja prikazuje končno 

ocenjevanje, kjer izvajalec določi končne ocene (tabela 4). Območja brez vzorca ponazarjajo odsotnost 

ocenjevanja in nudijo priložnost podajanja povratnih informacij o predhodnem ocenjevanju, na osnovi 

katerih lahko študenti izboljšajo učne izide za naslednje ocenjevanje. 

V letu 2020 smo bili zaradi pojava nalezljive koronavirusne bolezni soočeni s spremembami na 

področju izobraževanja, ki so korenito spremenile pristop k izvedbi pedagoškega procesa. Zaradi 

prilagoditev je bilo treba spremeniti tehnike in metode večine faz oz. elementov pedagoškega 

procesa. Med najzahtevnejšimi fazami sta preverjanje in ocenjevanja znanja, ki posledično 

zahtevata posebno pozornost. Prenos poučevanja iz tradicionalne izvedbe (v živo) na izredno 

izvedbo na daljavo prinaša spremembe tudi v dojemanju socialne interakcije in spreminja 

komunikacijo, s čimer se spreminjajo medosebni odnosi. Zaradi okoliščin pedagoškega procesa na 

daljavo se je spremenila pedagoška paradigma. Izvajalci so za uspešno spopadanje s spremembami 

in prilagoditvami pedagoškega procesa skoraj čez noč zavzeli nove vloge in posledično dolgoročno 

preoblikovali svoje pristope k poučevanju. Med njimi so tudi spremenjeni načini ocenjevanja. 

Pojavila se je potreba po novih znanjih in veščinah, vezanih predvsem na koriščenje IKT, ki je 

izvedbo na daljavo omogočila.  

 

Številne skupine študentov se srečujejo z izzivi, ki so povezani z izvedbo ocenjevanja. Med njimi 

so posebne pozornosti potrebni študenti s posebnimi potrebami, ki pri izvedbi ocenjevanja znanja 

pogosto potrebujejo tudi določene prilagoditve (npr. daljši čas pisanja, prilagoditev načinov 

izvedbe). V želji po učinkovitem premagovanju oz. spopadanju z ovirami je Društvo študentov 

invalidov Slovenije pripravilo dodatna didaktična gradiva (priporočila in smernice), vezana 

predvsem na izvedbo pedagoškega procesa na daljavo, v smeri zagotavljanja dostopnosti za različne 

potrebe študentov. Na spletni strani dsis-drustvo.si so objavljena gradiva za izvajalce pedagoškega 

procesa, vezana tudi na področje izvedbe spletnega ocenjevanja znanja (tukaj).  

http://www.dsis-drustvo.si/podpora-visokosolskim-uciteljem/prilagoditve-spletnega-ocenjevanja-znanja/
http://www.dsis-drustvo.si/podpora-visokosolskim-uciteljem/prilagoditve-spletnega-ocenjevanja-znanja/
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Slika 1: Model ure za ocenjevanje (prilagojeno po Glazer, 2014) 

 

Za dejavnosti formativnega ocenjevanja, kot so predstavitve in poročila, je priporočljivo, da se 

ponavljajo skozi semester, da študenti pridobijo izkušnje in usvojijo specifične veščine. Možna je 

kombinacija več različnih tipov formativnega ocenjevanja (npr. pisanje poročil in izvedba predstavitve). 

Za povečanje konsistentnosti in odpravljanje odstopanj je priporočljivo, da so dejavnosti formativnega 

ocenjevanja podobne v vseh delih.  

Tabela 4: Načrtovanje formativnega in sumativnega ocenjevanja 

 1. zanka 2. zanka 3. zanka 

Pogostost  Pogosto formativno 
ocenjevanje, vsak 
drugi ali tretji teden. 

Sumativno 
ocenjevanje, od dva 
do trikrat na 
semester. 
 

Kumulativno ocenjevanje ob koncu 
semestra.  

Oblike Individualno ali v parih 
ali po skupinah. 
 

Individualno. Individualno. 

Primeri Laboratorijska 
poročila, predstavitve 
posterjev, ki 
omogočajo aktivno 
sodelovanje v učnem 
procesu in razvijanje 
različnih veščin. 

Objektivna 
vprašanja: 
pravilno/napačno, 
več izbir, ujemanje. 

Upoštevanje ocenjevanja iz 1. in 2. 
zanke, normalizacija ocen, odbitki, 
dodatne točke za neštevilčne vidike 
(npr. trud študenta, varna izvedba 
dela v laboratoriju, prispevek 
posameznika v skupinskem delu). 
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Strokovnjaki obravnavanega področja (npr. Centre for Teaching and Learning, b. d.; Center for 

Teaching, b. d.; Rust, 2001; Broadbendt in sod., 2018;) povzemajo naslednja ključna priporočila za 

učinkovito in dosledno ocenjevanje večjega števila študentov: 

• Za ocenjevanje načrtujte dovolj časa in si ga razdelite na več delov. 

• Načrtujte odmore po določenem številu pregledanih izdelkov (npr. vsakih 10 izdelkov ali 15 

krajših poročil – odvisno od velikosti skupine).  

• Uporabite rubrike z vzorčnimi primeri nalog za dosledno ocenjevanje in se izognite podajanju 

širših opisnih vrednotenj.  

• Študente predhodno podučite o pravilih in načinu izvedbe (npr. vzorčni izpit/primer za 

vadenje), da zmanjšate število dodatnih vprašanj. 

• Vrednost (točke, oceno) posameznih nalog načrtujte vnaprej tako, da skupaj tvorijo smiselno 

vrednost, ki jo je enostavno pretvoriti v odstotek. 

• Vpeljite enostavni sistem ocenjevanja za krajše naloge oz. naloge z nižjo težo (npr. z uporabo 

tristopenjske lestvice, opravil/ni opravil). Razmislite, katere naloge zahtevajo ocenjevanje z 

obsežnejšimi lestvicami in podajanje opisnih komentarjev.  

• Uporabite elektronski način ocenjevanja, kjer je to mogoče.  

• Uskladite pravila izpitov, s katerimi optimizirate čas ocenjevanja (npr. krajši izpiti, omejitev 

števila besed).  

• Vpeljite minimalno označevanje, uporabite kratice ali krajšave in legendo za najpogostejše 

komentarje na študentovo delo.  

• Premislite, da bi delo, ki se ga sicer ne oceni, zaradi spodbujanja sprotnega učenja, bilo 

obvezno za pristop k izpitu.  

• Uporabite zvočne povratne informacije. 

       Namig: Sledite, koliko časa porabite za ocenjevanje in presodite, ali je le-ta modro porabljen. Čas 

ocenjevanja naj bo smiselno odvisen od teže nalog, ki prispevajo h končni oceni. Če porabite enako 

količino časa za ocenjevanje nalog, ki so vredne 5–10 % celotne ocene in za ocenjevanje nalog, ki so 

vredne 40 %, potem poskusite prilagoditi ocenjevanje. V tem primeru lahko naloge z nižjimi utežmi 

izločite iz ocenjevanja ali jih drugače ocenite (npr. z enostavnejšim sistemom ocenjevanja). Po drugi 

strani, če so naloge zelo pomembne, jim povečajte utež.  

 
VEČ 

− Badeva, M. (2018). Involving tutors, demontrators and teaching assistants more 
actively in large-group teaching. V V. C. H. Tong, A. Standen in M. Sotiriou (ur.), 
Shaping Higher Education with students: Ways to Connect Research and Teaching 
(str. 78–80). UCL Press. https://doi.org/10.14324/111.9781787351110  

− Mishra P. V. in Davenport, J. (2018). Large-group teaching. Problematics, 
pedagogies and partnerships. V V. C. H. Tong, A. Standen in M. Sotiriou (ur.), 
Shaping Higher Education with students: Ways to Connect Research and 
Teaching. UCL Press. https://doi.org/10.14324/111.9781787351110  

 

  

https://doi.org/10.14324/111.9781787351110
https://doi.org/10.14324/111.9781787351110
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Primeri uporabe 

 
PRIMER DOBRE PRAKSE Z VEČJIM ŠTEVILOM ŠTUDENTOV (več …) 
V raziskavi Broadbendta in sod. (2018) so študenti morali zaključiti več delnih ocenjevanj, 
ki so sestavljala končno oceno. Od tega je bilo:  

• 10 kvizov, kjer je vsak kviz vseboval 10 vprašanj tipa več izbir (10 % končne ocene),  

• 100 vprašanj tipa več izbir ob zaključku semestra (45 % končne ocene),  

• tri avtentične naloge v obdobju 11 tednov z ocenjevanjem v predavalnici (45 % 
končne ocene). 

Avtentične naloge so od študenta zahtevale, da spremenijo svoje navade v prid njihovemu 
zdravju (npr. povečanje pogostosti in trajanja telesne aktivnosti). Tekom semestra so se 
študenti učili različnih konceptov in tehnik za spremembo trenutnih navad na področju 
zdravega življenjskega sloga. Cilj so vzpostavili študenti sami, s čimer so se spodbujale 
samoregulacijske učne strategije. Vsak študent je ustvaril posnetek svojega razmišljanja o 
lastnem napredku glede njegovega vedenja ter ga dopolnil s pisnim gradivom, ki je 
vključevalo koncepte sprememb vedenja, o katerih so se učili. To zahteva od študenta, da 
je vsako nalogo zaključil na podlagi nadgradnje prejšnje ter usvojeno znanje in učenje 
uporabil za izboljšanje svojega napredka. Uporaba tovrstnega ocenjevanja je zagotovila 
priložnosti za podajanje povratnih  informacij in dosledno napredovanje. Izvajalec si je 
prizadeval za ustrezno obsežne naloge in smiselno razporejen čas med prejetimi 
povratnimi informacijami in naslednjo nalogo.  

 
PRIMER DOBRE PRAKSE UPORABE DISKUSIJE V UČNEM E-OKOLJU (več …) 
Na diskusijah osnovane aktivnosti študentom omogočajo trening komunikacijskih veščin 
brez formalnega ocenjevanja. Namesto tega študenti dobijo ustne ali pisne povratne 
informacije, ki so ključnega pomena za njihovo napredovanje. Strokovnjakinja Megan Holt 
(2020) podaja ključna priporočila za ocenjevanje diskusij na daljavo za večjo skupino 
študentov. 

• Diskusije vključite takrat, ko bodo pomembno vplivale na vsebino drugih 
predmetov. Sicer pa lahko vključite razprave o dokumentih, nalogah, skupinske 
naloge ipd. 

• Premislite o izbiri tipa diskusije. Diskusije lahko zamenjate z medvrstniškim 
vrednotenjem. 

• V kolikor je mogoče, v ocenjevanje vključite sodelavce. 

• Uporabite elektronsko rubriko za ocenjevanje prispevkov diskusije. 

• Izmenično ocenjujte skupine študentov, preostali naj diskusijo opazujejo in podajo 
povratne informacije vrstnikom, ki so vključeni v diskusijo. 

 

 
PRIMER DOBRE PRAKSE DELA V SKUPINI (več …) 
Večje število študentov lahko spodbuja neangažiranost študentov in občutke odtujenosti. 
Wilsman (2013) priporoča razdelitev večjega števila študentov v skupine po štiri študente, 
ki tedensko opravljajo naloge. Pri tem se sicer lahko pojavijo izzivi o tvorjenju 
enakovrednih skupin in zagotavljanju aktivnega sodelovanja vseh članov, zato je smiselno 
upoštevati naslednja ključna priporočila: 

• Vsakemu študentu dodelite vlogo v skupini. 

• V skupinsko delo vključite medvrstniško vrednotenje, s katerim povečate 
odgovornost študentov za njihov prispevek v skupini. 

• Omogočite koriščenje manjših »bonusov« na izpitih za tisto skupino študentov, ki 
je vzdrževala določeno povprečje in s tem spodbudite pozitivno soodvisnost.  

https://doi.org/10.1080/02602938.2017.1343455
https://citl.news.niu.edu/2020/07/02/large-class-discussion-grading/
https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/teaching-large-classes/
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       Namig: Za vključitev projektnega, problemskega ali sodelovalnega učenja si lahko 
pomagate s strokovnimi podlagami za omenjene sodobne učne prakse (tukaj in tukaj). 

 

       Namig: Študenti naj svoje pripombe na oceno podajo v pisni obliki, s čimer spodbudite njihov 

poglobljen razmislek o zasluženi oceni. Prav tako se priporoča uvedba pravila »24 ur«, ki pomeni, da 

študenti podajo svoje pripombe po 24 urah od prejete ocene. 

 

  

https://didakt.um.si/gradiva/Strani/Sodobne-u%C4%8Dne-prakse.aspx
https://didakt.um.si/gradiva/izredne_razmere/Strani/Didakticne-smernice.aspx
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NABOR METOD 

V nadaljevanju gradiva so predstavljene izbrane alternativne metode ocenjevanja znanja z vključenimi 

primeri uporabe v pedagoški praksi. Na podlagi načinov izvedbe so metode razporejene v štiri skupine.   

 

V 1. skupino (Pisno preverjanje in ocenjevanje) so vključene metode, pri katerih se ocenjujejo izdelki, 

kjer se znanje študenta ocenjuje skozi analizo pisnih izdelkov. V skupini so predstavljene metode, kot 

so študija primera, pisna naloga in njene različice (npr. eseji) ter kvizi. 

V 2. skupino (Ustno preverjanje in ocenjevanje) so vključene metode, kjer se ocenjujejo spretnosti 

govornega oz. ustnega sporočanja študenta oz. študentov. V skupini so predstavljene metode, kot so 

intervju, predstavitev in podkast. 

V 3. skupino (Preverjanje in ocenjevanje izvedbe, razstave, demonstracije) so vključene metode, kjer 

se pri ocenjevanju opazujejo najrazličnejši fizični izdelki, postavitve situacij in tudi vedenje študentov, 

vezano na izkazovanje določenih praktičnih sposobnosti in spretnosti. 

V 4. skupino (Ostali načini preverjanja in ocenjevanja znanja) so vključene alternativne metode, ki po 

svoji obliki odstopajo od treh temeljnih načinov preverjanja in ocenjevanja znanja (pisno, ustno, 

praktično). Gre za specifične načine, pri katerih se pogosto pojavi kombinacija več metod.  

Za lažji izbor ustrezne metode je na voljo Vodnik po alternativnih metodah (tukaj, kategorija 

Preverjanje in ocenjevanje). 

https://didakt.um.si/gradiva/Strani/Iskalnik-gradiv.aspx
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Koraki priprave na izvedbo 

Izvedba ocenjevanja je zahtevna faza pedagoškega procesa. Načrt izvedbe je treba pripraviti veliko prej 

kot sledi sama izvedba, saj se z ocenjevanjem preverja tudi kakovost le-tega.   

Ocenjevanje je ključni element pri zagotavljanju kakovosti poučevanja in učenja v visokošolskem 

izobraževanju. Kaj se bodo študenti učili in kako bodo pristopili k učenju je namreč tesno povezano s 

tem, kako bodo ocenjeni (Biggs in Tang, 2007; Gibbs in Simpson, 2004). 

Priporočeni koraki priprave na izvedbo vključujejo: 

• Pregled pričakovanih učnih izidov, presoja in izbira primerne metode.  

• Pri izbiri metode je treba imeti najprej v mislih, da zasledujemo preverjanje zastavljenih učnih 

izidov. Pomembno je tudi, da je izbrana metoda študentom čim bolj poznana. Ni se smiselno 

posluževati popolnoma novih in kompleksnih metod ocenjevanja, še posebej pri mlajših 

študentih. 

• V kolikor je metoda ocenjevanja nova, je študentom smiselno zagotoviti vadenje. Študentom 

ponudite testno možnost oz. preizkus alternativne metode (npr. preizkus kviza brez 

ocenjevanja). 

• Pri izbranih metodah lahko vnaprej ponudite modele možnih rešitev, ki študentom služijo kot 

zgledi in usmeritev. Pri tem poskrbite, da učinek ne bo v smeri pretiranega zaviranja lastne 

ustvarjalnosti študentov.  

• Študente opozarjajte na pogoste napake, ki lahko vodijo v slabše akademske dosežke.  

• Izbrana alternativna metoda ocenjevanja znanja mora biti dostopna vsem študentom (npr. 

pogojenost z ustrezno strojno in programsko opremo). Alternativne metode so pogosto vezane 

na razpoložljiva učna e-okolja (Moodle UM), zato je dobro poznavanje le-teh zelo pomembno. 

• Priprava razumljivih in natančnih navodil, ki v primeru spletne izvedbe pogosto vključujejo 

dodatne vidike sodelovanja v aktivnostih ocenjevanja (npr. navodila tehnične plati). 

• Pri alternativnih metodah ocenjevanja ustrezno načrtujte kriterije ocenjevanja. S potekom 

ocenjevanja mora biti študent seznanjen vnaprej. Vsi načini ocenjevanja pri izbrani učni enoti 

so v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja opredeljeni že v učnem načrtu 

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru (št. A4/2009-41AG) v 5. 

členu opredeljuje oblike in načine preverjanja in ocenjevanja znanja. V 1. odstavku 5. člena je 

zapisano, da med oblike spadajo izpiti, skupinski izpiti iz več učnih enot, kolokviji, seminarske naloge 

in dela, testi in druge oblike, ki pa morajo biti določene z učnim načrtom posamezne učne enote. 

V 2. odstavku 5. člena pravilnika je določeno še, da je lahko preverjanje ustno ali pisno oz. oboje, 

da se lahko ocenjujejo pisni, grafični, tehnični in drugi izdelki oz. naloge in zagovor le-teh, 

ocenjevanje praktičnega pedagoškega dela (učni nastop), pedagoška praksa oz. kombinacija več 

oblik, skladno z učnim načrtom učne enote. V istem členu je zapisano tudi, da je preverjanje znanja 

lahko tudi elektronsko. V 3. odstavku 5. člena je opredeljena možnost skupinskega preverjanja, pri 

čemer je treba določiti kriterije za prispevek posameznika. 

Iz omenjenega sledi, da je uporabo metod za preverjanje in ocenjevanje znanja (ene ali več), katerih 

presoja je v domeni izvajalcev učne enote, treba ustrezno opredeliti že v učnem načrtu učne enote. 

Izvajalec lahko pri učni enoti uporabi tudi kombinacijo več različnih metod, kar je priporočljivo, saj 

se tudi uporaba pridobljenega znanja in veščin izkazujejo na različne načine oz. v različnih oblikah. 

Pri izbiri metode pa je izvajalec avtonomen odločevalec. 

https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/studij-na-um.aspx
https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/studij-na-um.aspx
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učne enote. Podrobnejše informacije o ocenjevanju (npr. kriteriji) pa naj bodo študentom 

vnaprej znane, saj močno vplivajo na študentov pristop k učenju. Koristen vir pri podlagi 

kriterijev ocenjevanja je Predlog enotne ocenjevalne lestvice, ki je bil potrjen s strani Senata 

UM 7. 7. 2021. 

• Pri načrtovanju nalog premislite o kognitivni globini in širini drugih sposobnosti, ki jih boste 

preverjali. Premislite, ali je cilj ocenjevanja tudi, da preverite sposobnosti pisnega izražanja, 

izvajanja ustnih predstavitev, skupinskega udejstvovanja, konceptualnega razumevanja itn. 

Temu v nadaljevanju priredite zastavljene naloge. 

• Posebej uporaben pripomoček pri ocenjevanju izdelkov so rubrike. Rubrike lajšajo proces 

ocenjevanja, pri katerem ocenjujemo več vidikov izdelka na podlagi vnaprej določene lestvice. 

Več informacij o uporabi rubrik je na voljo v priporočilih Ocenjevanje z uporabo rubrik 

(kategorija Preverjanje in ocenjevanje).  

• Kjer je to smiselno, izvedbo ocenjevanja podprite z ustrezno IKT (npr. oddaja izdelkov v učnem 

e-okolju namesto oddaja fizičnih izdelkov, izvedba kvizov v elektronski obliki) in tako 

optimizirajte različne vidike izvedbe ocenjevanja (npr. prihranite čas z elektronskim 

ocenjevanjem in analizo rezultatov).  

• Z ustreznimi pristopi (npr. individualizirane naloge, ustrezne nastavitve testov, randomizacija 

nalog) zmanjšajte možnost neakademskega ravnanja. Popolna preprečitev neakademskega 

ravnanja je, tako kot tudi v predavalnici, nemogoča. 

• Z metodami ocenjevanja seznanite tudi študente tutorje, ki lahko študentom nudijo podporo 

pri pripravi na ocenjevanje z nasveti za učinkovite pristope k pripravi.  

 

Alternativne metode in Bloomova taksonomija  

Bloomova (1956) in revidirana Bloomova taksonomija (2001) sta eni izmed osnovnih in najbolj 

uveljavljenih klasifikacijskih sistemov za hierarhično urejanje učnih izidov ob podpori namenskih 

glagolov. Izvajalcem služita pri lažjem načrtovanju in evalvaciji zastavljenih vprašanj v povezavi s 

sledenjem želenim učnim izidom (več o tem lahko spoznate v delavnici Z IKT podprto obrnjeno učenje 

ali si preberete v strokovni podlagi Z IKT podprto utrjevanje, preverjanje in ocenjevanje znanja ter 

nudenje povratnih informacij). Za doseganje trajnosti naučenega je priporočljiva uporaba višjih nivojev 

Bloomove taksonomije, ki ne temeljijo zgolj na pomnjenju informacij, zahtevnost vključitve pa je 

pogosto povezana z izbrano metodo ocenjevanja znanja.  

Za pomoč pri izbiri metode ocenjevanja v tabeli 5 prikazujemo nabor najpogostejših primerov rabe v 

povezavi z izbrano alternativno metodo. 

  

https://www.um.si/studij/dodiplomski-studij/Documents/Predlog%20ocenjevalne%20lestvice_oktober_2014.docx
https://didakt.um.si/gradiva/Strani/Iskalnik-gradiv.aspx
https://estudij.um.si/mod/resource/view.php?id=235209
https://didakt.um.si/oprojektu/projektneaktivnosti/Documents/Utrjevanje%2c%20preverjanje%2c%20ocenjevanje%20znanja%20in%20nudenje%20povratnih%20informacij.pdf
https://didakt.um.si/oprojektu/projektneaktivnosti/Documents/Utrjevanje%2c%20preverjanje%2c%20ocenjevanje%20znanja%20in%20nudenje%20povratnih%20informacij.pdf
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Tabela 5: Primeri uporabe alternativnih metod za ocenjevanje znanja glede na stopnjo po revidirani Bloomovi taksonomiji 

Metoda Stopnja Primer 

Kviz 

 
Pomnjenje in 
razumevanje 

V kvizu med ponujenimi možnosti izberite pravilne 
odgovore. 

 
Uporaba in 
analiza 

Uporabite formulo in v vnosno polje zapišite številski 
odgovor. 

 

Vrednotenje in 
ustvarjanje 

Za bazen vprašanj v kvizu oblikujte novo vprašanje tipa več 
možnih odgovorov in na podlagi kriterijev ovrednotite vsaj 
eno vprašanje študijskega kolega. 

Pisna naloga 

 
Pomnjenje in 
razumevanje 

V forumu oddajte povzetek besedila, ki naj bo dolg največ 
300 besed. 

 
Uporaba in 
analiza 

V vnosno polje za besedilo zapišite poročilo o poteku dela, 
v katerem primerjate dobljene rezultate s kontrolno 
skupino. 

 
Vrednotenje in 
ustvarjanje 

S preostalimi člani skupine ustvarite Wiki, v katerem 
načrtujete izvedbo sklopa učnih ur v okviru 
naravoslovnega dne. 

Študija 
primera 

 
Pomnjenje in 
razumevanje 

Poiščite in povzemite tri primere sodnih praks, ki 
obravnavajo tipske kavze v obligacijskem pravu.   

 
Uporaba in 
analiza 

Primerjajte izbrani študiji primera in izpostavite skupne 
značilnosti ter razlike med njima. 

 

Vrednotenje in 
ustvarjanje 

S pomočjo kontrolnega seznama z vodilnimi vprašanji 
ovrednotite podano študijo primera. Načrtujte tudi 
predvidene zaključke in pojasnite najverjetnejšo rešitev. 

Intervju 

 
Pomnjenje in 
razumevanje 

Odgovorite na zastavljena vprašanja in odgovore na 
kratko pojasnite. 

 
Uporaba in 
analiza 

V obliki podkasta posnemite intervju s strokovnjakom, v 
katerem analizirate problematiko z vidika povezave med 
teorijo in prakso. 

 

Vrednotenje in 
ustvarjanje 

Zasnujte  izvedbo in v vlogi moderatorja izpeljite 
medvrstniški intervju, v katerem izbrano skupino 
napeljete v argumentacijo pozitivnega, drugo pa v 
argumentacijo negativnega stališča do problematike. 

Konceptualna 
mapa 

 
Pomnjenje in 
razumevanje 

S pomočjo orodja Coggle pripravite konceptualno mapo, v 
kateri vključite zapisane termine in jih razvrstite glede na 
medsebojno hierarhijo (npr. nadpomenke, podpomenke, 
sopomenke).  

 
Uporaba in 
analiza 

Izdelajte konceptualno mapo sistema hrane, ki razlikuje 
med človeškimi in naravnimi komponentami oz. odseki. 

 

Vrednotenje in 
ustvarjanje 

Izboljšajte algoritem, ki je predstavljen v obliki 
konceptualne mape, in sicer tako, da bo časovna 
zahtevnost največ O(n2). 

Portfelj 

 
Pomnjenje in 
razumevanje 

Delite povezavo do portfelja v Mahari, v kateri s pomočjo 
pogledov in zbirk pripravite seznam odgovorov na 
najpogostejša vprašanja. 

 
Uporaba in 
analiza 

Shranjene dnevniške datoteke (angl. log file) objavite na 
portfelju in jih analizirajte (npr. SWOT analize).  

 

Vrednotenje in 
ustvarjanje 

Pripravite portfelj modula Moje učenje (Mahara), v 
katerem načrtujete potek izvedbe samoregulacijskega 
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učenja na izbrano temo. Ne pozabite na vnosno polje za 
samoevalvacijo poteka. 

Medvrstniško 
preverjanje 
in 
ocenjevanje 
znanja 

 
Pomnjenje in 
razumevanje 

V  povzetku forumskega prispevka študijskega kolega 
prepoznajte napačno rabo terminologije in jo ustrezno 
popravite.  

 
Uporaba in 
analiza 

V izdelku študijskega kolega poiščite vključenost vseh 
predpisanih elementov na podlagi naloge. 

 

Vrednotenje in 
ustvarjanje 

S pomočjo rubrike v dejavnosti Delavnica ovrednotite delo 
študijskih kolegov in v prostor za povratno informacijo 
zapišite priporočila za izboljšavo. 
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1. PISNO PREVERJANJE IN OCENJEVANJE 

Pri metodah pisnega preverjanja in ocenjevanja se znanje študenta ocenjuje skozi analizo pisnih 

izdelkov. V nadaljevanju poglavja so podrobneje predstavljeni kvizi, esej kot primer pisne naloge in 

študija primera.  

ŠTUDIJA PRIMERA 

Pri študiji primera (angl. case study) gre za uporabo scenarijev ali problemov, ki so zapisani v obliki 

zgodbe. Študija primera vključuje predstavitev problema, ki je povezan z resničnim dogodkom. 

Študentova naloga je, da razišče, analizira, razpravlja ali razreši problem v skupini ali individualno. 

Končni izdelek, ki se večinoma preverja in ocenjuje je ustna predstavitev ali pisna naloga, s poudarkom 

na izvedbi postopka analize. Predstavljena metoda je najpogosteje uporabljena na študijskih področjih 

poslovanja, prava, medicine in družbenih ved. 

Študija primera običajno vsebuje dialoge in omogoča poistovetenje študenta v vlogo glavnega lika ter 

spodbujanje empatije. Izhaja iz glavnega vprašanja »Kaj bi storili v tej situaciji?«, ki je podkrepljeno s 

podatki za analizo, kar spodbuja uporabo teoretičnega znanja v simulirani praksi. Uporaba nedavnega 

ali aktualnega dogodka s problemsko situacijo dodatno angažira študenta za razreševanje in omogoča 

učinkovitejšo poistovetenje s situacijo. 

Večina študij primerov zahteva od študentov, da odgovorijo na odprto vprašanje ali razvijejo rešitev 

problema, ki ima praviloma več možnih rešitev. Pri tem se študent mora odločiti, katero teoretično 

izhodišče ali koncept bo uporabil za razreševanje problema. Rešitev lahko študenti podajo v enem 

odstavku ali razvijejo akcijski načrt, predlog oz. njihovo odločitev. 

Velikost skupine: Izvedba: 

 
Večje število študentov 

 
Manjše število študentov 

 

 
V živo 

 
Na daljavo 

 

 
Učne oblike: 

 
Preverjanje in ocenjevanje: 

 
Skupinsko 

 
Individualno 

 

 
Formativno 

 
Sumativno 

 

 

Predlagane IKT rešitve: 

 Moodle UM: Naloga, Izbira, Kviz  

 

Prednosti 

• Prednost uporabe študije primera spodbuja razvoj višjih kognitivnih sposobnosti (uporaba, 

analiza, evalvacija).  
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• S študijo primera preverimo ustrezno uporabo pridobljenega znanja v avtentičnih situacijah, ki 

od študenta zahtevajo uporabo spretnosti odločanja, razreševanje problema in podajanja 

izvirnih odgovorov. 

• Množica različnih študij primerov z aktualnimi temami oteži študentom neakademsko 

ravnanje, saj se odzivi na razrešitev posameznih problemskih situacij razlikujejo glede na 

posameznika. 

• Študijo primera lahko uporabimo kot izdelek za ovrednotenje pri medvrstniškem ocenjevanju 

znanja.  

 

Izzivi 

• Poglavitni izziv te metode je priprava učinkovitih ter avtentičnih problemskih situacij, kjer si 

lahko pomagamo z obstoječimi primeri iz spletnih virov. Pri slednjem je treba presoditi 

ustreznost uporabe za izbrano študijsko področje. Množica avtentičnih problemskih situacij 

zahteva takšno pripravo in strukturo, da je kompleksnost razreševanja le-teh primerljiva. 

Priporočila 

1) Izberite ustrezno IKT rešitev. 

Določite enotno mesto oddaje izdelkov študentov, kjer boste lahko podajali povratne informacije.  

V primeru daljše študije primera, ki je priporočljiva za manjše število študentov, priporočamo uporabo 

dejavnosti Naloga v Moodlu UM, kjer lahko podajate komentarje neposredno v Moodlu UM. Dodelitev 

tem študentom lahko izvedete naključno ob podpori Excela ali Moodla z uporabo dejavnosti Izbira, 

Izbira skupine (Dodeljevanje študije primerov za manjše skupine študentov, kategorija Preverjanje in 

ocenjevanje). 

Če se odločite za krajšo študijo primera, ki je priporočljiva za večje število študentov, priporočamo 

uporabo vprašanja tipa esej v Kvizu Moodla UM. Vnaprej pripravite nabor kratkih študij primerov v 

zbirki vprašanj, od koder jih Moodle naključno prikaže študentom v Kvizu (Navodila Moodle UM: Kviz, 

estudij.um.si). 

2) Zastavite obliko dela. 

Določite, ali gre za individualno ali skupinsko delo in oddajo naloge. 

3) Opredelite pričakovani izdelek. 

Določite končni izdelek (npr. pisna ali ustna predstavitev). Določite, ali bodo študenti samostojno 

oblikovali študijo primera, ali poiskali obstoječo relevantno študijo ter jo analizirali (npr. pripravili 5–7 

ključnih vprašanj za refleksijo ali evalvirali študijo primera ob podpori kontrolnega seznama). 

4) Vzpostavite kriterije za ocenjevanje. 

Določite kriterije ocenjevanja, pri katerih se osredotočite na potek izvedbe analize in ne zgolj na končni 

izdelek. Primeri kriterijev: 

• dokazila o upoštevanju in pregledu vseh dejavnikov v študiji, 

• organiziranost argumentov,  

• izvedljivost predstavljene rešitve (predstavljenih rešitev), 

• analitično, ustvarjalno, logično, abstraktno, strateško razmišljanje, 

https://didakt.um.si/gradiva/Strani/Iskalnik-gradiv.aspx
https://estudij.um.si/
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• inovativnost, 

• presojanje, 

• veščine, povezane s timskim delom, če gre za skupinsko študijo primera (npr. medvrstniška 

komunikacija, vodstvene veščine, veščine načrtovanja in organizacije). 

Določite način ocenjevanja analize študije primera. Priporočamo uporabo rubrike. Več o rubrikah 

najdete v gradivu tukaj.  

5) Zasnujte vsebino študij primerov. 

Razmislite o možnih delovnih situacijah, v katerih se lahko na trgu dela znajdejo študenti vaše učne 

enote. Značilnosti tovrstnih poklicev vam lahko pomagajo pri oblikovanju študije primera, kamor 

vključite avtentične situacije, s katerimi se bodo soočili študenti. Vključite uporabo spretnosti in veščin, 

ki jih lahko zahteva potencialni delodajalec ali situacija sama po sebi.  

Spremljajte in preverite nedavne novice v povezavi s tematiko, ki jo obravnavate pri vaši učni enoti. 

Uporaba aktualnega dogajanja v študiji primera pripomore k učinkovitejšemu poistovetenju študenta 

s situacijo in podajanju realnih rešitev.  

Presodite uporabnost primerov, ki so zbrani v poglavju Primeri uporabe. 

6) Zastavite strukturo študije primera. 

Pripravite kratko (tj. v nekaj odstavkih) ali daljšo (tj. na nekaj straneh) študijo primera, v kateri podate 

zgolj osnovne informacije, brez analize ali zaključkov. 

 

Navedite vse ustrezne podatke, ki jih študenti potrebujejo za razpravo in razrešitev osrednjega 

vprašanja, ali podajte zgolj nekatere podatke in v nadaljevanju od študenta zahtevajte dopolnitev z 

manjkajočimi podatki. 

 

7) Podajte smernice za analizo.  

Določite, ali študenti: 

Najpogostejša struktura študije primera: 

• Predstavitev odločevalca, ki se spopada z vprašanjem oz. problemom, ki ga je treba 

razrešiti. 

• Opis konteksta problema (področje, npr. pravo, industrija). 

• Dodatni podatki (npr. tabele, povezave, citati, slike, videoposnetki, podkasti). 

 

Značilnosti učinkovite študije primera (Davis, 1993): 

• vsebuje resnično in privlačno zgodbo, 

• spodbuja empatijo z osrednjimi liki v zgodbi, 

• upodablja osrednje like v trenutkih odločitve, 

• ponuja podatke o značaju lika, lokaciji in kontekstu, 

• je brez očitnega in jasnega odgovora, 

• vsebuje elemente konflikta, 

• je razmeroma jedrnata. 

 

https://didakt.um.si/gradiva/izredne_razmere/Strani/Ocenjevanje.aspx
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• analizirajo več vidikov problema, ali se osredotočijo samo na določeni del,  

• predlagajo rešitev problema, ali določijo zgolj parametre problema. 

Uporabite raznolika vodilna vprašanja ali izhodišča, ki študenta vodijo skozi različne faze analize, 

katere boste preverjali in ocenjevali. Primeri: 

1. Prepoznavanje problema  

a. Naslovite ključne izzive, ki potrebujejo pozornost. 

b. Razlikujte med pomembnostjo in nujnostjo naslovljenega problema.  

2. Analiza podatkov 

a. Določite vzrok in učinek za prepoznan problem. 

b. Določite deležnike problema. 

3. Oblikovanje možnih rešitev 

a. Določite možne rešitve. 

b. Pojasnite, zakaj nekatere rešitve niso mogoče. 

4. Izbor odločitvenih kriterijev 

a. Določite kriterije, na podlagi katerih boste izbrali najugodnejšo rešitev. 

5. Evalvacija možnih rešitev 

a. Presodite uporabo možnih rešitev na podlagi kriterijev, določenih v prejšnjem 

koraku. 

b. Navedite prednosti in slabosti posameznih rešitev. 

c. Diskutirajte o kratkoročnih in dolgoročnih posledicah posamezne rešitve. 

d. Na podlagi analize izberite najugodnejšo rešitev in zagovarjajte njeno ustreznost. 

6. Implementacija rešitve 

a. Pripravite načrt oz. predlog za uporabo najugodnejše rešitve. 

b. Določite ključne deležnike pri realizaciji najugodnejše rešitve problema. 

Pripravite lahko tudi kontrolni seznam za študente z vodilnimi vprašanji oz. kriteriji za evalvacijo študije 

primera (povzeto po Gordon, 2020): 

̶ Kaj obravnava študija primera? 
̶ Kakšna je njena struktura? 
̶ Kateri so tehnični izzivi? 
̶ Kdo so ključni deležniki? 
̶ Kakšni tipi podatkov so bili zbrani? 
̶ Kako so bili podatki zbrani? 
̶ Kakšna je bila predhodna situacija? 
̶ Kateri ukrepi so bili predstavljeni? 
̶ Kakšni so ključni izidi ukrepov? 

̶ Kakšne so bile spremembe zaradi ukrepov? 
̶ Katera nova tehnologija je bila uporabljena 

za vpeljavo ukrepov? 
̶ Kako je uporaba nove tehnologije vplivala na 

organizacijo? 
̶ Kako uspešni so bili ukrepi? 
̶ Kateri so bili negativni učinki ukrepov? 
̶ Katere alternativne pristope bi še lahko 

uporabili? 
 

Primeri uporabe 

 
PRIMER DOBRE PRAKSE S PODROČJA FINANC (več …) 
Izvajalec Daniel Ferreira (The London School of Economics and Political Science) 
uporablja študije primerov pri poučevanju na magistrskem programu s področja financ 
že veliko let. V študijskem letu 2016/17 je vpeljal uporabo te metode tudi na prvi 
stopnji pri predmetu Introduction to Finance. Študije primerov uporablja za 
poučevanje, sumativno ocenjevanje, formativno ocenjevanje ali v kombinaciji 
poučevanja z ocenjevanjem. V prispevku je podal praktične nasvete, , npr. pri branju 
študije primera uporablja »ključne točke«, ki sovpadajo s temo in učnimi izidi, in 

https://info.lse.ac.uk/staff/divisions/Teaching-and-Learning-Centre/Assets/Documents/Case-studies/Case-Study-10-Finance-Case-Studies-FINAL.pdf
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»dodatne točke«, ki se naknadno pojavijo ob prebiranju študije primera. Pri 
dodiplomskih študentih zagotavlja navodila za pristop k problemu po korakih, kjer je 
poudarek na razumevanju izhodiščne teorije. Pri podiplomskih študentih pričakuje, da 
bodo samostojno pripravili zapiske in odgovore na vprašanja ter jih delili s kolegi. Pri 
izbiri študije primera je pozoren, da odgovori na zastavljena vprašanja niso dosegljivi 
na spletu in da jo je mogoče razbiti v več manjših neodvisnih delov. 

 
PRIMER DOBRE PRAKSE POSTOPNEGA USTVARJANJA  ŠTUDIJE PRIMERA  (več …) 
Grimes (2019), Radford University, podaja napotke za postopno ustvarjanje študije 
primera kot interaktivno predavanje ali samostojno nalogo (npr. orodje  za zbiranje 
podatkov). Tovrstne študije primera so uporabe na dodiplomski in podiplomski stopnji 
študija ter prilagodljive na različnih področjih. 

 

Primeri zbirk študij primerov po različnih strokovnih področjih: 

• Področje kmetijstva, bioznanosti, računalništva, inženirstva, zdravstva, matematike, fizike in 

psihologije: National Center for Case Study Teaching in Science 

• Področje ekonomije: Teaching and Learning Economics; AR@HKU 

• Področje antropologije, biologije, kemije, ekologije, jezikov, humanistike, psihologije, fizike, 

zdravstva, matematike: Association of Maerican Colleges & Universities 

• Področje izobraževanja, umetnosti, kulture, okolja, energije, kmetijstva, financ, etika, prava, 

zdravstva, medijev, marketinga, logistike, tehnologije: The Hallway 

• Področje astronomije, biokemije, bioinformatike, kemije, etike, evolucije, genetike, vedenja, 

biologije, botanike, ekologije, epidemiologije, zdravstva, mikrobiologije, fizike, psihologije: 

Bioquest 

• Področje izobraževanja učiteljev: GERA 

  

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1206970.pdf
https://sciencecases.lib.buffalo.edu/collection/about.html
https://serc.carleton.edu/econ/cases/examples.html
https://ar.cetl.hku.hk/am_case_study.htm
https://www.aacu.org/stirs/casestudies/singh
https://www.hallway.org/browse
http://bioquest.org/icbl/cases.php
https://digitalcommons.georgiasouthern.edu/gerjournal/vol10/iss2/1/
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PODROBNEJŠE INFORMACIJE IN NAPOTKI ZA VKLJUČITEV  

− Uporabniška navodila za dejavnost Kviz v Moodlu UM 

− Uporabniška navodila za dejavnost Naloga v Moodlu UM 

 

KVIZI 

Kvizi so ob prehodu na poučevanje na daljavo v izrednih razmerah postali ena izmed osrednjih 

alternativ pisnemu izpitu za ocenjevanje znanja študentov. Predstavljajo namreč dosegljivo in 

najenostavneje izvedljivo rešitev za Moodle UM, ki je primerna tudi za večje število študentov. Kljub 

temu pa klasična izvedba kvizov/izpitov za spletno okolje ni primerna, saj je nemogoče zagotoviti 

ustrezne pogoje za kakovostno izvedbo (npr. akademska integriteta študentov, preverjanje želenega).  

Ob pomanjkanju elektronskih nadzornih sistemov (angl. proctoring system) so v tujini najpogostejše 

rešitve v spremembi pravil oz. didaktičnih načel pri pristopu k preizkusu: 

• Odprti preizkus (angl. open book exam): dovoljeno je dodatno študijsko gradivo, kar pa v praksi 

ne pomeni, da lahko študenti odgovarjajo s prepisom celotnih odgovorov iz gradiva. Takšni 

preizkusi zato od študentov zahtevajo nekoliko več (npr. vsaj višje nivoje znanja), v primerjavi 

s tradicionalnimi izpiti.  

• Domači preizkus (angl. take-home exam): študenti naloge prenesejo, rešijo v domačem okolju 

in vrnejo v predvidenem času. Bistvena razlika v primerjavi z drugimi načini je neposredno 

reševanje izven akademskega okolja (npr. sam preizkus poteka v dokumentu in ne učnem 

sistemu). 

• Preizkus s predogledom (angl. seen exam): vprašanja oz. princip poteka je sicer predhodno 

viden študentom (npr. seznam vprašanj, star izvod izpita), samo ocenjevanje pa poteka v 

varnem in nadzorovanem okolju. 

V najosnovnejši ideji alternativni kvizi sledijo principu, da študenta prepričajo v samostojno delo, saj 

neakademsko ravnanje otežijo v tolikšni meri, da se posamezniku več ne izplača (npr. pogovor z vrstniki 

ni prepovedan, temveč celo načrtovan; vprašanja so pripravljena na način, da je dodatno gradivo 

nujno). 

Vse različice se lahko med seboj prepletajo, prav tako pa vključujejo druge omejitve (npr. časovni okvir 

za naloge, datum opravljanja, nadzorovano okolje). V praksi se pojavljajo tudi oblike sodelovalnega 

ocenjevanja (angl. collaborative testing), ki študentom pri medsebojnem odgovarjanju na vprašanja po 

manjših skupinah nudijo učinkovito okolje za spodbujanje medsebojnega učenja in poglobljeno 

izmenjavo informacij. V teh priporočilih se bomo osredotočili predvsem na odprte oz. nenadzorovane 

preizkuse. 

Velikost skupine: Izvedba: 

 
Večje število študentov 

 
Manjše število študentov 

 

 
V živo 

 
Na daljavo 

 

  

https://estudij.um.si/mod/resource/view.php?id=66156
https://estudij.um.si/mod/resource/view.php?id=107648
https://www.theedadvocate.org/edupedia/content/what-is-collaborative-testing/
https://www.theedadvocate.org/edupedia/content/what-is-collaborative-testing/
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Učne oblike: 

 
Preverjanje in ocenjevanje: 

 
Skupinsko 

 
Individualno 

 

 
Formativno 

 
Sumativno 

 

 

Predlagane IKT rešitve: 

 Moodle UM: Kviz, H5P (Kviz, Povzetek, Vstavi manjkajoče besede, Označi besede) 

 

Prednosti 

• Najpogosteje se ovrednotijo samostojno (računalniško), zato izvajalcu pomenijo velik 

prihranek časa. 

• Dodatno gradivo omogoča večji obseg možnih vprašanj in lažje preverjanje ciljev z 

nadgrajevanjem problema. 

• Vprašanja običajno preverjajo višje kognitivne cilje, ki se praviloma izkazujejo tudi v trajnejšem 

znanju. Ob dostopnem gradivu z dejstvi namreč ni več potrebe po ocenjevanju pomnjena oz. 

priklica informacij. 

• Naloga z dodatnim študijskim gradivom bolje predstavlja situacijo, v kateri se bodo študentje 

znašli na karierni poti. 

• Vključuje dodatne kompetence iskanja in presojanja relevantnosti informacij. 

• Krepi se vez zaupanja in odgovornosti, ki jo študenti praviloma razvijajo že tekom študija (npr. 

domače, projektne naloge). 

Izzivi 

• Nezmožnost preprečitve zagotavljanja integritete študentov, ki se potencira pri neustrezni 

zastavitvi nalog/vprašanj (npr. osredotočanje na preverjanje pomnjenja). 

• Časovno potratna priprava (npr. temeljito načrtovanje, obsežen bazen vprašanj, preučitev in 

izbor dovoljenega gradiva). 

• Izvajalec je pri zasnovi omejen na dosegljiv tip vprašanj in pridružene možnosti le-teh v učnem 

e-okolju. 

Pri opravljanju kvizov pa se z različnimi izzivi lahko srečajo tudi študenti: 

• Pretirane poudarke namenjajo prebiranju dovoljenega gradiva in ne izkazovanju znanja v 

odgovorih na vprašanja. 

• Značilno je zmotno mišljenje študentov, da so ocenjevanja zaradi dodatnega gradiva 

enostavnejša in posledično ne zahtevajo enako temeljite priprave. 

• Na izvedbo lahko vpliva tudi zmožnost iskanja informacij in ne zgolj znanje. 

• Študentom način ni poznan in predstavlja dodaten stres, hkrati pa se hitreje preseže kognitivna 

obremenitev. 
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Priporočila 

Za učinkovito izvedbo ocenjevanja znanja ob uporabi kvizov v spletnem okolju Moodle UM je 

priporočljiva: 

• Uporaba višjih nivojev Bloomove taksonomije. Pravilen odgovor v tem tipu vprašanj od 

študenta najpogosteje zahteva »uporabo« informacije iz vprašanja in ne zgolj zapis/izbiro 

odgovora. Pri snovanju vprašanj/navodil si pomagajte z glagoli po Bloomu (več v delavnici Z IKT 

podprto obrnjeno učenje ali strokovni podlagi Z IKT podprto utrjevanje, preverjanje in 

ocenjevanje znanja ter nudenje povratnih informacij). 

• Zastavitev konceptualnih vprašanj, ki ob višjih nivojev učnih izidov (uporaba, sinteza) 

simulirajo tudi realnejše situacije iz kasnejše prakse na trgu dela. 

o Opišite korak X v izbranem procesu Y. 

o Definirajte X v kontekstu poglavja Y. 

o Kaj bi se zgodilo, če X? 

o Razložite in odpravite napako v procesu X. 

o Razložite situacijo v kontekstu teorije X. 

• Sokratska vprašanja od študentov zahtevajo uporabo informacij in ne zgolj pravilnega 

odgovora. 

o Na kateri način še lahko predstavite X? 

o Kateri vir je vplival na vaše odločitve pri Y? 

o Kako se razlikujeta ideji X in Y? 

• Vpeljava osebno naravnanih vprašanj se odraža v bolj originalnih odgovorih in hitreje izpostavi 

plagiarizem. Pri tem je treba ločiti med neizvirnimi in prepisanimi odgovori.  

o Kako bi se sami odzvali v X situaciji in zakaj? 

o Na lastnem izkustvenem primeru pojasnite X. 

• Priprava in redno polnjenje obsežne zbirke vprašanj pripomore k otežitvi nespoštovanja 

akademske integritete v smislu deljenja vsebin, saj vsak posameznik odgovarja na naključen 

izbor. V Moodlu UM je nastavitev na voljo pod Dodajanje naključnega vprašanja. Še bolje se 

obnese strukturiranje sklopov v bazenu nalog po težavnosti, tematiki, tipu vprašanja ipd. 

o Sklop 1: proceduralna vprašanja vrednosti X točk. 

o Sklop 2: konceptualna vprašanja vrednosti Y točk. 

• Redna analiza vprašanj (npr. v Statistika kviza v Moodlu UM), s katero se odpravijo oz. 

korigirajo neustrezna vprašanja. Neustrezno navodilo se lahko izkazuje v nižjem izidu 

študentov, popoln izkupiček odgovorov pa vprašanje postavlja pred smiselnost. 

• Odobrena gradiva morajo biti temeljito izbrana, da imajo pri preizkusu vsi študenti enake 

možnosti (npr. dosegljivi fizični izvodi literature, nezaklenjen spletni dostop do revij, 

upoštevanje prilagoditev študentom s posebnimi potrebami). Prav tako je treba vzeti v obzir, 

da študenti potrebujejo več fizičnega prostora za pristop h kvizu. 

• Uporaba orodij za odkrivanje plagiarizma (npr. Detektor podobnih vsebin v Moodlu UM) 

zmanjša možnost nedovoljenega sodelovanja drugih oseb. 

• Zaostrena pravila (npr. časovna omejitev, omejitev okolja) predstavljajo delno rešitev v 

kombinaciji ostalega. V primeru potrebe po striktnem nadzoru, je smiselno izvajanje v živo (ko 

je možno) oz. uporaba namenskih spletnih proktorskih sistemov. Videokonferenčna orodja so 

neučinkovita, hkrati pa prekomerno posegajo v osebni prostor posameznikov. V Moodlu 3.9 je 

na voljo možnost uporabe brskalnika Safe Exam Browser, ki študentom prepreči ogled 

nedovoljenih vsebin na dotični napravi. Rešitev ne omogoča videonadzora, zato še vedno 

obstaja sum uporabe druge naprave oz. skupinske pomoči drugih oseb. 

https://estudij.um.si/mod/resource/view.php?id=235209
https://estudij.um.si/mod/resource/view.php?id=235209
https://didakt.um.si/oprojektu/projektneaktivnosti/Documents/Utrjevanje%2c%20preverjanje%2c%20ocenjevanje%20znanja%20in%20nudenje%20povratnih%20informacij.pdf
https://didakt.um.si/oprojektu/projektneaktivnosti/Documents/Utrjevanje%2c%20preverjanje%2c%20ocenjevanje%20znanja%20in%20nudenje%20povratnih%20informacij.pdf
https://estudij.um.si/mod/resource/view.php?id=66156
https://estudij.um.si/mod/resource/view.php?id=66156
https://estudij.um.si/pluginfile.php/435533/mod_resource/content/4/Uporabani%C5%A1ka%20navodila%20vti%C4%8Dnik%20Detektorja%20podobnih%20vsebin_izvajalec.pdf
https://didakt.um.si/stolpic/Strani/Orodje.aspx?orodje=412
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• Preudarno in osebno opomnite študente na pomen akademske integritete, s čimer lahko kot 

avtoriteta ustvarite pozitiven psihološki vpliv. Študente povabite k razpravi. Študente, ki so 

priča razpravi o akademski integriteti, lahko odvrnete od namere neakademskega ravnanja. 

Seznanite študente s politiko ukrepov v primeru kršitev. V učna e-okolja vključite povezave do 

dokumentov (npr. pravilnikov), ki urejajo področje ukrepov v primeru kršitev. 

• Uporabite različne tipe vprašanj. Izogibajte se uporabi istega tipa vprašanj (npr. drži/ne drži, 

iskanje pravilnega odgovora). Poleg mešanja tipov vprašanj, se poslužujte tako zaprtih, kot 

odprtih nalog. Kot najučinkovitejši se je pokazal tip povezave parov (McAllister in Guidice, 

2012), v katerem so študenti imeli na voljo več izbir, kot je bilo možnih pravilnih odgovorov, 

dodatno pa so se lahko odgovori ponovili večkrat. Slednje je v zadostni meri otežilo reševanje, 

da so bili študenti motivirani za poglobljeno preučitev študijskih vsebin, kot, če bi morali zgolj 

izbrati pravilen odgovor izmed naštetih.  

• Vključite dosegljive tehnične prijeme in rešitve (npr. v učnih e-okoljih). Vsem študentom naj 

bo omogočena vključitev v aktivnost ocenjevanja ob istem času. Prav tako uredite zaščite, ki 

so vam na voljo (npr. zaščita okna brskalnika pri reševanju kviza v Moodlu UM). Poslužujte se 

naključnega vrstnega reda vprašanja, s prikazom enega vprašanja naenkrat, brez možnosti po 

prosti navigaciji.  

• Pri načrtovanju kviza je smiselno tudi upoštevanje omejitev določenih skupin študentov. 

Najpogosteje se omenja podaljšanje trajanja kviza za eno uro, v smernicah Društva študentov 

invalidov Slovenije (Osnovne smernice za dostopno spletno preverjanje znanja) pa predlagajo 

tudi osebni dogovor s posameznikom (npr. sprememba načina opravljanja, izredni rok).  

 

Primeri uporabe 

 
PRIMER DOBRE PRAKSE ODPRTEGA KVIZA V MOODLU (več …) 
Laura Killam s Cambrian College se je na izredno stanje v povezavi s COVID-19 odzvala s 
spremembo načina ocenjevanja in za študente uvedla odprte kvize v Moodlu. Razlog 
spremembe je bila predvsem neučinkovitost tradicionalnih metod ocenjevanja v spletnem 
okolju, ki študente spodbujajo h goljufanju in sprožajo pomisleke o regularnosti takšnega 
pristopa. Zasnovani odprti kvizi neakademsko ravnanje postavijo v nov kontekst, saj 
aktivnosti od študentov zahtevajo pogovor in uporabo svojih virov. Integriteta se tako 
doseže z osredotočanjem na procese, kot sta evalvacija in uporaba in ne zgolj s samim 
postopkom ocenjevanja znanja o vsebini. 

 
PRIMER DOBRE PRAKSE ZA UČINKOVITO ZASNOVO KVIZA (več …) 
Profesorica Lucy C. Jacobs (Indiana University) je za sodelavce pripravila priročnik za 
učinkovito pripravo vprašalnika za ocenjevanje znanja. V njem izpostavlja predvsem 
potrebo po temeljitem sledenju ciljev, jasni in razumljivi postavitvi vprašanj, izogibanju 
vprašanj po principu pomnjenja ter nujnim povratnim informacijam študentom. Ob 
samem načrtovanju vprašanj in načinih ocenjevanja, so na praktičnih primerih razloženi 
tudi izbrani tipi vprašanj (npr. več izbir, drži/ne drži, esej, povezovanje, dopolnjevanje). 

 
PRIMER DOBRE PRAKSE VIDEONADZORA S SEB IN JITSI MEET (več …) 
ETH Zürich je ena od partneric, ki je sodelovala pri razvoju brezplačnega spletnega 
brskalnika za varen nadzor izpitov Safe Exam Browser. V nadgrajeni različici, ki je trenutno 
v fazi testiranja, so se lotili kombinacije nadzora kviza v spletnem učenem okolju z 
videonadzorom brezplačnega videokonferenčnega orodja Jitsi Meet. Študenti so med 
izvedbo ocenjevanja znanja omejeni zgolj na okolje kviza v Moodlu (SEB), hkrati pa druge 
oblike neakademskega ravnanja preprečuje spremljanje videokamere in mikrofona (Jitsi 
Meet).  

https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/studij-na-um.aspx
https://didakt.um.si/oprojektu/projektneaktivnosti/Documents/Osnovne%20smernice%20za%20dostopno%20preverjanje%20znanja.pdf
http://insights.nursekillam.com/reflect/exam-design/
https://iu.app.box.com/s/aevsahmonow0i4iikzpajckyxnx3yc78
https://www.youtube.com/watch?v=6GEn_NWnZe8&ab_channel=SafeExamBrowser
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PRIMER DOBRE PRAKSE SOUSTVARJANJA KVIZA KOT PRIPRAVE (več …) 
V smislu samostojnega ocenjevanja znanja oz. priprave na ocenjevanje, so se kot 
učinkovite izkazale tudi vključitve študentov v soustvarjanje postavljanja vprašanj. Analiza 
soustvarjanja kvizov na poslovnih programih (University of Limerick) je pokazala, da so se 
študenti s soustvarjanjem pomembno bolje odrezali pri končnem ocenjevanju, saj so bili 
prisiljeni poglobitve v vsebino iz drugega vidika (npr. dodatna evalvacija vprašanj). 
Zastavljena vprašanja študentov so hkrati odlična priložnost za izvajalčev vpogled v 
razumevanje tematike, hkrati pa je polnjenje bazena vprašanj s pomočjo študentov 
pomenilo razbremenitev. Slednje se je izkazalo kot posebej pomembno na področju, kjer 
se vsebina hitro spreminja in je za ažurnost zahtevanega več vložka (npr. področje davkov). 
 

 
 

 
PODROBNEJŠE INFORMACIJE IN NAPOTKI ZA VKLJUČITEV  
- Uporabniška navodila za dejavnost Kviz v Moodlu UM 
- Uporabniška navodila za Detektor podobnih vsebin v Moodlu UM 
- Strokovna podlaga Z IKT podprto utrjevanje, preverjanje in ocenjevanje znanja ter 

nudenje povratnih informacij s primeri revidirane Bloomove in Gagnejeve 
taksonomije 

- Delavnica Z IKT podprto obrnjeno učenje za pomoč pri snovanju vprašanj ob podpori 
Bloomove taksonomije 

- Tehnična in didaktična priporočila za brskalnik Safe Exam Browser  

 
 

PISNA NALOGA  

Pri pisnih nalogah, ki so lahko različnih vrst (npr. esej, poročilo, blog), gre za pripravo pisnega dela, v 

katerem študent naslovi izbrano temo ali odgovarja na vnaprej zastavljena vprašanja oz. predvidene 

dele/segmente pisnega izdelka (npr. vnaprej opredeljeni deli poročila).  

Pri pisnih nalogah se močno izrazijo sposobnosti pisnega sporočanja, iskanja in raziskovanja relevantne 

literature in virov. Pisne naloge so posebej zanimive za razvoj in preverjanje zmožnosti kritičnega 

razmišljanja in uvida v izbrano tematiko. Z njimi lahko preverjamo doseganje višjih kognitivnih nivojev 

znanj (analiza, sinteza, vrednotenje), ki se kažejo skozi kakovostno razvite argumente, presojanje in 

povezovanje vsebine. Pisne naloge so običajno bolj primerne za študente, ki so že opremljeni z znanjem 

o določeni tematiki, z nalogo pa ga dodatno poglobijo. Pisne naloge so v tem oziru primerne tudi za 

izvedbo medvrstniškega ocenjevanja znanja. Izvedejo se lahko kot skupinske in tudi kot individualne 

naloge.  

Izbrani primeri pisnih nalog: 

a) Esej 

b) Kritika (recenzija) prebranega (npr. knjiga, poglavje, članek) 

c) Povzetek 

d) Poročilo 

e) Blog 

f) Članek 

g) Wiki 

h) Intervju (npr. s strokovnjakom z delovnega področja) 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10494820.2020.1777166
https://estudij.um.si/mod/resource/view.php?id=66156
https://estudij.um.si/pluginfile.php/435533/mod_resource/content/4/Uporabani%C5%A1ka%20navodila%20vti%C4%8Dnik%20Detektorja%20podobnih%20vsebin_izvajalec.pdf
https://didakt.um.si/oprojektu/projektneaktivnosti/Documents/Utrjevanje%2c%20preverjanje%2c%20ocenjevanje%20znanja%20in%20nudenje%20povratnih%20informacij.pdf
https://didakt.um.si/oprojektu/projektneaktivnosti/Documents/Utrjevanje%2c%20preverjanje%2c%20ocenjevanje%20znanja%20in%20nudenje%20povratnih%20informacij.pdf
https://estudij.um.si/mod/resource/view.php?id=235209
https://didakt.um.si/stolpic/Strani/Orodje.aspx?orodje=412
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i) Ustvarjalno/Kreativno pisanje 

j) …  

Velikost skupine: Izvedba: 

 
Večje število študentov 

 
Manjše število študentov 

 

 
V živo 

 
Na daljavo 

 

 
Učne oblike: 

 
Preverjanje in ocenjevanje: 

 
Skupinsko 

 
Individualno 

 

 
Formativno 

 
Sumativno 

 

 

Predlagane IKT rešitve: 

 
− Moodle UM: Naloga, Kviz (esej), H5P (esej), Wiki, Forum 

− Microsoft Teams: Wiki 

 

Prednosti 

• S pisnimi nalogami lahko preverjamo doseganje vseh učnih izidov, tudi tistih, ki so vezani na 

višje kognitivne ravni znanja. 

• Spodbujajo razvoj kakovostnega pisnega izražanja oz. sporočanja študentov. 

• Pisne naloge spodbujajo inovativnost in kreativnost pri pisnem izražanju. 

• V pisne naloge je mogoče vključiti avtentične situacije, ki dodatno motivirajo študenta, in 

graditi aktivnost na personalizaciji vsebine (npr. študent tujega jezika pripravi članek v obliki 

intervjuja s svojim najljubšim avtorjem; študent v eseju zagovarja svoja stališča do izbrane 

problematike). Prav tako so pisne naloge same po sebi avtentične, saj bodo študenti kasneje 

pri izvajanju poklicnih nalog z njimi pogosto soočeni. 

• Pisni tip naloge je unikaten v tem, da spremlja sposobnost izbire, organizacije in integracije 

vsebine ter predstavitve le-te v logično strukturirani prozi. 

• Časovno manj zahtevna je lahko izvajalčeva priprava naloge za študente (navodila, okolje za 

oddajo).  

• Dovršene IKT rešitve za preverjanje plagiarizma, ki izvajalcu lajšajo in pohitrijo postopek iskanja 

neustrezne rabe tujih del (Detektor podobnih vsebin v Moodlu UM). 

• Študenti niso osredotočeni na pomnjenje dejstev, ampak v širše razumevanje kompleksnih idej 

in v iskanje povezav med njimi. 

Izzivi 

• Postopek ocenjevanja nalog je običajno časovno dolgotrajen, še posebej, ko imamo velike 

skupine študentov ali ko so same pisne naloge dolge, v ocenjevanje pa želimo zajeti 

podrobnosti. 

• V izogib subjektivnemu ocenjevanju je nujna uporaba ustrezne ocenjevalne sheme. 

• V primeru, ko gre za skupinsko aktivnost, je otežen nadzor nad prispevkom posameznika.  

https://estudij.um.si/pluginfile.php/435533/mod_resource/content/4/Uporabani%C5%A1ka%20navodila%20vti%C4%8Dnik%20Detektorja%20podobnih%20vsebin_izvajalec.pdf
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• V primeru, ko gre za individualno aktivnost, je otežen vpogled v izvirnost prispevka. Rešitev za 

to sta lahko individualizacija nalog in vključevanje lastnih izkušenj študenta v delo. V tem 

primeru se osredotočamo na vrednotenje same sposobnosti izražanja študenta in ne zgolj 

znanja. V primeru skupinske oblike dela je naloge smiselno diferencirati.  

Priporočila 

• Obsežnejše pisne naloge lahko strukturirate v manjše ali krajše z več fazami, kar spodbuja 

sprotno delo in tudi možnost sprotnega podajanja povratnih informacij študentom. Na primer, 

daljši esej lahko sestoji iz več delov: predlog, osnutek, bibliografija, končni pisni izdelek (esej). 

• Pisnim nalogam je možno ocenjevati različne vidike kakovosti (npr. argumentiranje, 

strokovnost, uporaba literature). Ocenjujte z uporabo vnaprej pripravljenih rubrik. 

• Uporabite zglede pisnih izdelkov – tako dobrih kot manj uspešnih izdelkov. Poudarite ključne 

elemente.  

• Pri ocenjevanju si lahko pomagate z uporabo ocenjevalne rubrike. Več o rubrikah najdete v 

gradivu tukaj. 

• Spodbudite samoevalvacijo, ki jo lahko povežete tudi z ocenjevanjem lastnega dela s 

pripravljenim kriterijem. Primerjava študentovega vidika z oceno izvajalca je koristen vir 

diskusije o oceni. 

• Fokusirajte se na pripravo avtentičnih pisnih nalog. Med študente razdelite različne teme, ali 

pa le-te navežite na vključevanje izkušenj, ki so študentom lastne (npr. poročilo se pripravlja 

na empirično pridobljenih rezultatih, ki jih je študent pridobil sam). 

• Z uporabo IKT rešitev vnaprej določite dolžino besedila (npr. število znakov), s čimer študenta 

podprete, da se osredotoči le na ključne elemente in opusti širše opisovanje nenujnih 

elementov. 

• Podajte povratne informacije na opravljeno nalogo. Izogibajte se splošnim povratnim 

informacijam in konkretizirajte vidike iz študentovega izdelka na način, da je jasno, kaj je v 

nalogi kakovostno zastavljeno in kje so možnosti izboljšav, tako da se lahko na svojih napakah 

študent uči (personaliziranost povratnih informacij). Več o nudenju povratnih informacij je na 

voljo tukaj. 

• V primeru, ko študent pripravlja pisno nalogo in pri tem uporablja veliko število virov, 

priporočajte uporabo organizatorjev, kot sta EndNote in Mendeley. 

• Ocenjevanje esejev naj bo anonimno. S tem se zmanjša vpliv pričakovanj do določenega 

študenta na oceno. V učnem e-okolju Moodlu UM je v ta namen na voljo nastavitev slepega 

ocenjevanja (dejavnost Naloga). Navodila so na voljo tukaj. 

• Če je mogoče, ocenjujte ob istem času (naši standardi se lahko spreminjajo iz dneva v dan ali 

ob različnih časih v dnevu). 

• Za večjo doslednost pri ocenjevanju uporabite rubrike. Več informacij o rubrikah najdete v 

gradivu Ocenjevanje z uporabo rubrik (tukaj).  

• Spreminjajte vrstni red izdelkov pri ocenjevanju. Če izdelek osebe A, vedno sledi izdelku osebi 

B, je lahko doživljanje izdelka drugačno, kot če bi izdelek sledil osebi C. 

• V vrednotenje vključite komentarje (povratne informacije), ki študentom pomagajo pri 

razumevanju, kaj še lahko izboljšajo do prihodnjič. Komentarji lahko sledijo še drugim 

principom formativnega spremljanja (npr. ne smejo biti sodbeni, vključujejo naj več kot le 

informacijo o pravilnosti/nepravilnosti). Uporabna strategija pri podajanju povratnih 

informacij je t. i. sendvič tehnika. O omenjeni tehniki si lahko preberete tukaj. Komentarji so 

pomembni tudi za izvajalca, saj so podpora pri diskusiji s študentom, v kolikor bi želel ta 

vpogled in kasneje izboljšavo ocene. 

https://didakt.um.si/gradiva/izredne_razmere/Strani/Ocenjevanje.aspx
https://didakt.um.si/oprojektu/projektneaktivnosti/Documents/Utrjevanje,%20preverjanje,%20ocenjevanje%20znanja%20in%20nudenje%20povratnih%20informacij.pdf#page=16
https://estudij.um.si/pluginfile.php/300764/mod_resource/content/8/Naloga3-9.pdf#page=22
https://didakt.um.si/gradiva/izredne_razmere/Strani/Ocenjevanje.aspx
https://didakt.um.si/oprojektu/projektneaktivnosti/Documents/Utrjevanje%2c%20preverjanje%2c%20ocenjevanje%20znanja%20in%20nudenje%20povratnih%20informacij.pdf#page=18
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• Nekatera orodja omogočajo samodejno ocenjevanje glede na zasledovane ključne besede, ki 

lahko olajšajo proces vrednotenja. V Moodlu UM na ta način deluje aktivnost Esej v dejavnosti 

H5P.  

PRIMER: ESEJ 

Izvajalec:  

1) Zastavite esejsko nalogo in navodila. 

Bodite pozorni, da je naloga zastavljena na način, da študent lahko razbere/interpretira, kaj ga 

sprašujete in kako želite, da o temi piše. 

o Predstavite, kaj je želel Descartes demonstrirati z uporabo izraza 'cogito ergo sum'? Je 

bil pri tem uspešen? 

o Primerjajte Marxov in Weberjev pristop k analizi družbenih razredov. 

 

2) Pripravite okolje za oddajo izdelka (npr. Moodle UM: Naloga). 

3) Ocenjujte po vnaprej pripravljenih kriterijih. 

Ključno vodilo pri ocenjevanju esejev je vzdrževanje doslednosti. K ocenjevanju esejev je možno 

pristopiti na dva načina: 

a) Analitično: pred ocenjevanjem si izvajalec pripravi vzorčni esej, ki mu služi kot modelni 

odgovor, in ki vključuje želene komponente. Modelnemu odgovoru oz. zahtevanim 

komponentam, pripiše točke. Nato si pri ocenjevanju študentovega eseja pomaga z modelnim 

odgovorom. V kolikor katera od komponent manjka, študent prejme ustrezno manj točk. 

b) Holistično: pri tem načinu izvajalec upošteva študentov pisni izdelek kot celoto in presoja 

njegovo kakovost v primerjavi z izdelki drugih študentov na podlagi vnaprej določenih 

kriterijev. Pri vrednotenju esejev si nato pomaga z grobim sortiranjem izdelkov v tri segmente: 

najboljši eseji, povprečni in slabši eseji. Po podrobnejšem pregledu lahko sledi nadaljnje 

segmentiranje.  

 

Priprava študentov na izvedbo naloge: 

Esejske naloge so veljaven pristop k vrednotenju znanja, vendar le v primeru, če so jih študenti tudi 

sposobni pisati. Zato je priporočljivo, da se študentom ponudijo smernice oz. navodila in ustvarijo 

priložnosti, da na podlagi povratnih informacij študenti izboljšujejo pisne naloge. 

Napotki za študente: 

1) Preverite navodila in esejsko nalogo. 

Analizirajte esejsko vprašanje, da boste dodobra razumeli, kaj izvajalec od vas zahteva. Pri tem 

preglejte kriterije, v skladu s katerimi se bo esejska naloga ocenjevala. V kolikor jih izvajalec ponudi, si 

oglejte vzorčne primere esejev. 

Pomagate si lahko z vodilnimi vprašanji: 

o O čem boste pisali? 

o Kako naj bi o tem pisali? Npr. Kritično analiziraj; Primerjaj; Razpravljaj ... To so ključne 

besede, ki nosijo pomen o načinu in globini pisanja, zato se z njimi dobro seznanite.  
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2) Raziščite relevantne vire. 

S pregledom virov pridobite znanja, potrebna za razumevanje tematike eseja in pisanja o temi. Dober 

esej zahteva precejšnje predhodno preučevanje teme.  

3) Pripravite načrt eseja. 

Pomagate si lahko s pripravo pojmovne mape, v katero vključite ključne ideje za pisanje. Ko imate 

izoblikovane ključne ideje, zasnujte strukturo eseja.  

Primer: Struktura eseja na temo podnebnih sprememb 

• Uvod 

• Pregled stanja 

• Vzroki podnebnih sprememb (človekovega izvora oz. naravnega izvora) 

• Posledice podnebnih sprememb (za okolje, za družbo) 

• Preprečevanje 

• Zaključek 

• Uporabljeni viri 

 

4) Pravočasno pripravite, celostno preglejte in preverite, ali ste zajeli vse potrebne elemente. 

Nato oddajte esejsko nalogo. 

Zanimivost: Eseju sorodna je teoretična seminarska naloga, ki pa je obsežnejša in usmerjena v 

povzemanje preteklih ugotovitev in sintezo zbranih informacij, pridobljenih iz študije različnih virov. 

Tudi teoretična seminarska naloga praviloma vključuje kritični pogled študenta na obravnavano temo. 

Slednje je eden od osrednjih elementov eseja. Seminarske naloge lahko predstavljajo izdelek več 

študentov (esej je pogosto individualen izdelek), s katerimi se ti preizkušajo v izdelovanju obsežnejših 

strokovnih sestavkov.  

Primeri uporabe 

 
PRIMER DOBRE PRAKSE UPORABE ESEJA S POVRATNIMI INFORMACIJAMI (več …) 
Kathy Turner (Queensland Institute of Business and Technology in Australia), Brenda 
Krenus (Faculty of Education at the University of Melbourne, Australia), Lynette 
Ireland (James Cook University, Australia) in Leigh Pointon (Queensland Institute of 
Business and Technology, Australia) so v priročniku o ključnih akademskih veščinah, 
ki jih mora študent osvojiti, vključili tudi primer eseja, v katerem so pregledno 
označeni pomembni elementi (npr. postavitev uvodne teze, uporaba in navedba 
virov, struktura).  

 
PRIMER DOBRE PRAKSE UPORABE BLOGOV ZA OCENJEVANJE (več …) 
Dr. Emma Salter (University of Huddersfield) je za ocenjevanje uporabila dejavnost 
uporabe blogov. Študentom je bilo naročeno, da pripravijo multimedijski blog, v 
katerem so analizirali in vrednotili izbran projekt na temo trajnostnega razvoja. 
Študenti so bloge pripravljali v učnem e-okolju Blackboard. V konkretnem primeru so 
blogi nadomestili ocenjevanje z eseji. Pripravljeno vsebino so podkrepili z 
nebesedilnimi elementi. Poleg kritičnega razmišljanja in ostalih pomembnih veščin 
so izvajalci pri študentih krepili tudi IKT-pismenost. 

 

 
PODROBNEJŠE INFORMACIJE IN NAPOTKI ZA VKLJUČITEV  
- Uporabniška navodila za dejavnost Naloga v Moodlu UM 

http://lib.oup.com.au/he/study_skills/turner2e_essentialacademic_essay.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/7179156.pdf
https://estudij.um.si/mod/resource/view.php?id=107648
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2. USTNO PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA 

V tem poglavju podajamo primere alternativnih metod ustnega preverjanja in ocenjevanja znanja. Gre 

za metode, kjer se učni izidi preverjajo preko ustnega izražanja. V skupino so vključene metode, kot so 

različne ustne predstavitve, podkasti in intervjuji. Slednje so v nadaljevanju podrobneje predstavljene. 

INTERVJU 

Razgovor s študentom v obliki intervjuja vključuje interakcijo, v kateri spraševalec (vrstnik ali izvajalec) 

zbira informacije od študenta z načrtovanim zaporedjem vprašanj. Taka interakcija je lahko bogat vir 

informacij, s katerimi izvajalec pridobi vpogled, kako študent razume vsebino in obvladuje postopke. 

Intervjuji se običajno izvajajo v živo. Ob sodobni tehnologiji pa jih je mogoče izpeljati tudi na daljavo 

(npr. v obliki videoklica). Intervju je lahko strukturiran ali nestrukturiran. Pri strukturiranem intervjuju 

gre za izpeljavo intervjuja z vnaprej načrtovanimi ključnimi vprašanji o študijski vsebini. Za globlje 

raziskovanje poznavanja vsebine spraševalec (izvajalec) po potrebi vključuje dodatna podvprašanja, ki 

jih sproti prilagaja glede na posredovane odgovore študenta (načelo individualizacije). Nestrukturirani 

intervju se uporabi, ko želi izvajalec študentu omogočiti večjo kontrolo pri sporočanju. Nestrukturirani 

intervju namreč ne predvideva vnaprej začrtane strukture z glavnimi vprašanji, zgolj eno ali dve 

vprašanji, ki služita kot izhodišče, v nadaljevanju pa so v uporabi vprašanja, ki jih izvajalec postavlja 

glede na odgovore študenta. 

Velikost skupine: Izvedba: 

 
Večje število študentov 

 
Manjše število študentov 

 

 
V živo 

 
Na daljavo 

 

 
Učne oblike: 

 
Preverjanje in ocenjevanje: 

 
Skupinsko 

 
Individualno 

 

 
Formativno 

 
Sumativno 

 

 

Predlagane IKT rešitve: 

 Microsoft Teams srečanje (na daljavo) 

 

Različne možnosti uporabe intervjuja v pedagoškem procesu: 

a) Intervju, ki ga s študentom opravi izvajalec, v katerem neposredno ugotavlja razumevanje 

študijske vsebine.  

b) Intervju, ki ga študent izvede s strokovnjakom iz prakse (npr. študent, ki se izobražuje za poklic 

učitelja, izvede intervju z učiteljem v praksi). Intervju, ki ga študent v tem primeru pripravi kot 

izdelek, je lahko v obliki pisne naloge ali tudi v obliki podkasta. 
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c) Medvrstniški intervju, ki ga izvede študent s študentom, in pri katerem je izvajalec zgolj 

opazovalec pogovora, na podlagi katerega izpelje zaključke o usvojenem znanju. 

Prednosti 

• Razvijanje učinkovitega ustnega izražanja. 

• Ustreza študentom, ki imajo s pisnim izražanjem več težav. 

• Intervjuji omogočajo prilagajanje pogovora odgovorom in posledično nadaljnje poglobljeno 

raziskovanje oz. pridobivanje informacij od študenta o tem, v kolikšni meri dosega pričakovane 

učne izide (individualizacija). Omogoča namreč postavljanje podvprašanj, s katerimi študent 

dopolnjuje in razvija svoje odgovore, npr. preko dodatnih primerov, z ustvarjanjem povezav 

med različnimi koncepti.  

• Izvajalec lahko sproti prilagaja vprašanja, s čimer individualizira proces ocenjevanja za 

izbranega študenta. 

• Pri intervjuju se med izvajalcem in študentom vzpostavi osebni stik in pogovorni odnos, v 

katerem se vzpostavi določena stopnja varnosti in zaupanja, s čimer je spodbujeno tudi 

pridobivanje oz. izražanje kritičnega pogleda študenta na obravnavano tematiko. 

• Strukturirani intervjuji omogočajo pridobivanje vpogleda v nivo razumevanja študijske 

vsebine, kar omogoča analizo vpliva poučevanja (z izbranimi metodami poučevanja) na 

akademsko uspešnost študentov. 

• Intervjuji so uporabni tudi kot formativna oblika ocenjevanja znanja in omogočajo usmerjanje 

učenja in pravočasne prilagoditve poučevanja na podlagi zaznanih primanjkljajev pri znanju 

študentov za odpravljanje le-teh. 

 
Izzivi 

• Izvedba intervjujev je časovno gledano zajeten zalogaj. Intervjuji so lahko krajši (npr. 30 minut), 

lahko pa trajajo tudi več kot uro. Preveč intervjujev v istem dnevu lahko na izvajalca vpliva 

utrujajoče, kar ogrozi kakovostno ocenjevanje. Zato je pomembno ustrezno usmerjanje 

študenta pri odgovarjanju (npr. smiselna prekinitev in prehod na naslednje vprašanje).  

• Intervjuji so zahtevna metoda tudi z vidika ocenjevanja in posredovanja povratnih informacij 

študentom.  

• Vpliv izvajalca in tudi študenta na intervju je lahko tudi neugoden (vsak ima lahko kdaj slab 

dan), kar lahko vpliva na razvoj pogovora, s čimer je ogroženo pridobivanje realne slike o 

zaznavi znanja študenta. 

Priporočila 

• Vnaprej premišljena priprava glavnih oz. usmeritvenih vprašanj za izvedbo intervjuja. 

Večkratna izvedba intervjujev vam omogoča, da pripravljena vodilna vprašanja dopolnjujete in 

smiselno prilagajate (npr. vrstni red).  

• Pri pripravi vprašanj upoštevajte, da je na začetku smiselno uporabiti vprašanja, ki jih bo 

študent najverjetneje uspešno razrešil, šele nato stopnjujte zahtevnost vprašanj.  

• Študentom posredujte jasna navodila in smernice o tem, kako bo potekalo ocenjevanje z 

metodo intervjuja in kaj bo ocenjeno (v primeru uporabe rubrike za ocenjevanje, se lahko ta 

študentu vnaprej posreduje). 

• Za hitrejšo izvedbo ocenjevanja je smiselno uporabiti rubriko, ki se jo po potrebi dopolni z 

obrazložitvijo ocene. Rubriko za ocenjevanje je smiselno izpolnjevati med ali takoj po izvedbi 
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intervjuja, saj gre za ustni pogovor, h kateremu se ne moremo vračati. Oceno dajte čim prej, 

dokler je vtis v povezavi z intervjujem še svež. 

• Priporočljivo je, da postavite manj vprašanj, ki naj bodo na višji ravni, in ki od študenta 

zahtevajo, da vsebine analizira, primerja, povezuje itn. 

• Razgovor z izvajalcem je lahko vir anksioznosti, zato je treba v razgovor vnesti občutek varnosti 

pri izražanju (npr. študenta spodbudite, da odgovarja tudi na podlagi svojih izkušenj, nato pa 

lahko svoj neformalen odgovor nadgradi v formalnega). Prav tako je priporočljivo pri postavitvi 

vprašanja nekaj sekund počakati. Vnaprejšnja seznanitev z načinom ocenjevanja prav tako 

zmanjša neprijetne občutke strahu pred nepričakovanim.  

• Omogočite študentu in ga spodbujajte, da v pogovoru zagovarja in se pogaja o podanih 

odgovorih. Študenta spodbujajte k podajanju konkretnih primerov in pojasnjevanju odgovorov 

(npr. »Zakaj?«; »Kako bi ta koncept pojasnili študijskim kolegom?«) 

• Med odzivanjem na odgovore študenta uporabljajte umirjen in nevtralen ton, ves čas kažite 

zanimanje.  

• Za hitrejšo izvedbo je smiselno uporabiti rubriko, ki se jo po potrebi dopolni z obrazložitvijo 

ocene. Rubriko za ocenjevanje je smiselno izpolnjevati med ali takoj po izvedbi intervjuja, saj 

gre za ustni pogovor, h kateremu se ne moremo vračati. Oceno dajte čim prej, dokler je vtis v 

povezavi z intervjujem še svež. Intervju lahko uporabite v kombinaciji z drugimi metodami (npr. 

kot podporno ocenjevalno metodo). Pri veliki skupini študentov lahko na primer izberete 

manjšo skupino (kot vzorec), pri kateri preverite znanje in ocenite splošno stanje.  

• Pogovor v obliki intervjuja je za študente tudi dobra vaja za zaposlitvene razgovore.  

 

Primeri uporabe 

 
PRIMER DOBRE PRAKSE UPORABE MEDVRSTNIŠKEGA INTERVJUJA (več …) 
Kurt Weaver (Asia University) izpostavlja prednosti, ki jih ima ustni intervju pri študiju 
tujih jezikov. Intervju namreč posnema realistično socialno interakcijo z avtentično 
komunikacijo, kar je pri študiju jezikov posebej zaželeno. Posebej izpostavlja  primer 
izvedbe intervjuja med dvema študentoma, ki se mu zdi najprimernejši iz dveh razlogov: 
1) študent je v primeru, da intervju vodi vrstnik, bolj sproščen kot če ga vodi izvajalec 
(manj stresa), 2) izvajalec se lahko osredotoči na proces ocenjevanja. 

 
PRIMER DOBRE PRAKSE UPORABE INTERVJUJA ZA FORMATIVNO SPREMLJANJE (več …) 
Marshall David Sundberg (Emporia State University) s področja bioloških znanosti 
priporoča, da si vprašanja v intervjuju sledijo tako, da enostavnejšim sledijo 
kompleksnejša. Omenja primer prakse, da se pri večjem številu študentov izbere 
naključno manjšo skupino, s katero se izvedejo intervjuji, kar omogoča uvid v 
razumevanje, ki se lahko delno posploši na celotno skupino. Izvajalec v tem primeru 
uporabi intervju kot diagnostični ali formativni način ocenjevanja znanja, ki omogoči 
nadaljnje prilagoditve pri poučevanju. 

 

 

https://core.ac.uk/download/pdf/72791133.pdf
https://doi.org/10.1187/cbe.02-03-0007
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3. PREVERJANJE IN OCENJEVANJE IZVEDBE, RAZSTAVE, DEMONSTRACIJE 

V tem poglavju podajamo primer ocenjevanja znanja, ki temelji na oddaji izdelkov oz. dokazovanju 

drugih sposobnostih praktičnega udejstvovanja študentov. Izdelki študentov so lahko posamični ali 

zbrani v zbirko (npr. portfelj), izvedba pa je odvisna predvsem od strokovnega področja (npr. umetniško 

delo, arhitekturna maketa, demonstracija laboratorijskega postopka). Primeri splošnih fizičnih izdelkov 

so lahko: 

• Video: videoposnetek izbrane teme na kratek način predstavi bistvene informacije, hkrati pa 

zaradi atraktivnosti medija omogoča večji domet v primeru delitve izdelka. Primeri orodij za 

ustvarjanje so Shotcut, Screencastify, Bandicam ipd.  

• Infografika: predstavlja zbirko grafično bogatih materialov (npr. ikon, slik, grafikonov) v 

kombinaciji minimalnega obsega besedila, ki omogoča enostaven in razumljiv pregled izbrane 

teme. Obstaja več različnih vrst infografik, ki so podrobneje obravnavane v Strokovni podlagi 

za vizualizacijo študijskih gradiv. Primeri orodij za ustvarjanje so Canva, Easel.ly, Piktochart, 

Genially ipd. Za lažjo izbiro med orodji je na voljo tudi Hiter vodnik po IKT za infografike. 

• Poster: v večji meri zasleduje enake principe kot infografika, le da so ustvarjalci podvrženi 

strožjim pravilom (npr. struktura IMRAD). Izdelek se lahko oplemeniti s predstavitvijo na 

strokovni ali znanstveni konferenci, kar študentu omogoči dodatno vrednotenje s strani 

zunanjega strokovnjaka. Primera orodij za ustvarjanje sta Canva, GIMP ipd. 

• Konceptualna mapa: zbirka usvojenih pojmov študentu lajša ponoven priklic vsebin. S 

povezovanjem novega znanja z obstoječim študenti razvijajo globlje razumevanje. Primer 

orodja za ustvarjanje sta Coggle in MindMeister. 

• Posnetek fizičnega izdelka: izbrana študijska področja temeljijo na pripravi fizičnih izdelkov 

(npr. umetniška dela, makete), ki se v portfelj dodajo v alternativni obliki (npr. fotografija, 

zvočna datoteka), na podlagi katere je možno priznavanje usvojenega znanja/spretnosti. 

• Poročila praktičnega usposabljanja: zbirka lahko obsega tudi zapise o praktičnem 

udejstvovanju posameznika (npr. pedagoška praksa, praktično delo pod vodstvom mentorja), 

ki jih običajno potrdi zadolžena oseba. 

• Zbirka kompetenc: aktivnost je namenjena samoevalvaciji doseženih kompetenc (npr. 

življenjepis), poteka procesov, izvedbe projekta ipd. Primer orodja za ustvarjanje je aktivnost 

Documentation Tool pod okriljem H5P v Moodlu UM. 

V nadaljevanju poglavja so podrobneje predstavljene konceptualne mape, ki jih lahko vpeljemo na 

večini študijskih področjih. 

 

KONCEPTUALNA MAPA 

Konceptualna mapa (angl. concept-mapping) je ponazoritev izbrane centralne tematike, kjer so med 

danimi koncepti (pojmi) oz. elementi ponazorjeni odnosi oz. povezave (slika 1). Pri konceptualnih 

mapah hierarhijo pogosto ustvarjamo tako, da osrednjo tematiko zapišemo na vrh. Ostale koncepte, 

ki so ožje zastavljeni, pa razporejamo nižje. Dodatno lahko vključimo glagole, ki ponazarjajo, kakšen je 

odnos med nadrejenimi in danim konceptom. Več o konceptualnih mapah najdete v strokovni podlagi 

za Vizualizacijo študijskih gradiv. 

 

https://didakt.um.si/stolpic/Strani/Orodje.aspx?orodje=338
https://didakt.um.si/stolpic/Strani/Orodje.aspx?orodje=434
https://didakt.um.si/stolpic/Strani/Orodje.aspx?orodje=378
https://didakt.um.si/gradiva/Strani/Igrifikacija.aspx
https://didakt.um.si/gradiva/Strani/Igrifikacija.aspx
https://didakt.um.si/stolpic/Strani/Orodje.aspx?orodje=299
https://didakt.um.si/stolpic/Strani/Orodje.aspx?orodje=298
https://didakt.um.si/stolpic/Strani/Orodje.aspx?orodje=289
https://didakt.um.si/stolpic/Strani/Orodje.aspx?orodje=383
https://didakt.um.si/gradiva/Strani/Igrifikacija.aspx
https://didakt.um.si/stolpic/Strani/Orodje.aspx?orodje=299
https://didakt.um.si/stolpic/Strani/Orodje.aspx?orodje=409
https://didakt.um.si/stolpic/Strani/Orodje.aspx?orodje=328
https://www.mindmeister.com/
https://h5p.org/documentation-tool
https://didakt.um.si/gradiva/Strani/Igrifikacija.aspx
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Slika 2: Primer strukture konceptualne mape (prirejeno po Novak in Cañas, 2006) 

Ustvarjanje konceptualnih map temelji na konstruktivistični teoriji učenja, ki navaja, da je učenje 

aktivni proces, znotraj katerega študenti konstruirajo svoje znanje (Novak in Gowin, 1984). S 

povezovanjem novega znanja z obstoječim, učeči razvijajo globlje razumevanje in učinkovitejšo 

uporabo znanja. Ustvarjanje konceptualnih map je prav tako povezano s kognitivno obremenitvijo v 

omenjeni teoriji učenja. Z ustvarjanjem povezane strukture v konceptualni mapi, učeči zmanjšajo večje 

število individualnih elementov informacij (konceptov) v mapi.  

Pojavljajo se tudi pobude za uporabo konceptualnih map v laboratorijskih aktivnostih (npr. Roberts in 

Johnson, 2015; Ghani in sod., 2017).  

Velikost skupine:   Izvedba: 

 
Večje število študentov 

 
Manjše število študentov 

 

 
V živo 

 
Na daljavo 

 

 
Učne oblike: 

 
Preverjanje in ocenjevanje: 

 
Skupinsko 

 
Individualno 

 

 
Formativno 

 
Sumativno 

 

 

Predlagane IKT rešitve: 

 

̶ MindMaster 
̶ CMAP 
̶ VUE 
̶ Coggle 
̶ Microsoft PowerPoint, Visio 

 

 

https://www.edrawsoft.com/ad/mindmaster/?gclid=EAIaIQobChMItoXn2N__7wIVlO5RCh03Ugr2EAAYAiAAEgLO6_D_BwE
https://cmap.ihmc.us/
https://vue.tufts.edu/
https://coggle.it/
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Prednosti 

• Uporaba za podajanje povratnih informacij študentom o njihovem konceptualnem 

razumevanju. 

• Uporaba pri formativnem in sumativnem ocenjevanju znanja.  

• S konceptualnimi mapami lahko izmerimo strukturo znanja ali okvir, ki ga z ostalimi načini 

ocenjevanja (npr. testi) težje merimo.  

• Spremljanje študentovega napredka od »začetne« do »izpopolnjene« konceptualne mape.  

• Z uporabo IKT je ustvarjanje in ocenjevanje konceptualnih map enostavneje. 

• Različne možnosti strukturiranosti oz. zahtevnosti nalog za ustvarjanje konceptualnih map. 

• Kombinacija z drugimi metodami ocenjevanja (npr. kot del portfelja, del kviza ali pisnega izpita) 

omogoča večjo veljavnost. 

Izzivi 

• Treba je premisliti o ustreznem deležu konceptualne mape h končni oceni učne enote. 

• Pogosto ni pravilnega ali napačnega odgovora (tj. konceptualna mapa ima več možnih rešitev). 

• Točkovanje nizko strukturiranih nalog za ustvarjanje konceptualne mape.  

• Strukturiranost naloge za ustvarjanje konceptualne mape vpliva na kognitivno obremenitev, 

časovno zahtevnost in poenostavitev točkovanja. 

• Ustrezno podajanje navodil in strukturiranje naloge za ustvarjanje konceptualne mape z 

namenom preverjanja višjih ravni znanja. 

Priporočila 

Ocenjevanje konceptualnih map lahko dojemamo kot nabor postopkov, ki so uporabljeni za merjenje 

strukture oz. organizacije študentovega deklarativnega znanja (npr. Kassab, 2016).  

1. Izberite strukturiranost naloge za ustvarjanje konceptualne mape.  

Naloge ustvarjanja konceptualnih map se razlikujejo glede na usmerjenost in stopnje omejitev, ki jih 

narekuje izvajalec. 

 

 

Nizko usmerjene naloge zahtevajo od študentov uporabo višjih ravni znanja, saj se pri tovrstnih nalogah 

morajo samostojno odločiti za ustrezno strukturiranje in vsebino konceptualne mape. Odsotnost 

izvajalčevih usmeritev študentom omogoča, da izkažejo strukturno razporeditev njihovega znanja, kot 

tudi pomanjkljivosti v njem. Nizko usmerjene naloge omogočajo spremljanje napredka in sprememb v 

znanju študenta skozi čas. 

2. Izberite metodo ocenjevanja konceptualnih map. 

Obstajajo različne metode ocenjevanja konceptualnih map:  
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• tradicionalna (Besterfield-Sacre in sod., 2004): preštevanje konceptov in elementov mape. 

• holistična (Besterfield-Sacre in sod., 2004): analitično vrednotenje z rubriko. 

• kategorična (Segalàs in sod., 2008): ocenjevalec kategorizira koncepte v ustrezne kategorije 

preden vrednoti celotno kompleksnost konceptualne mape.  

• drugo – v odvisnosti od preferenc izvajalca (Ruiz-Primo, 2000). 

Tradicionalno ocenjevanje: Število konceptov predstavlja širino znanja, najvišja stopnja hierarhije 

predstavlja globino znanja, število navzkrižnih povezav pa predstavlja povezanost znanja.  

Pri tradicionalnem ocenjevanju ocenjevalci preštejejo število konceptov, najvišjo stopnjo hierarhije in 

število navzkrižnih povezav.  

Primer točkovanja: Vsak koncept točkujte z eno točko, vsako raven hierarhije s petimi točkami in vsako 

navzkrižno povezavo z 10 točkami. 

Holistično ocenjevanje: Na voljo so primeri rubrik za ocenjevanje konceptualnih map, ki so jih pripravili 

strokovnjaki obravnavanega področja (npr. Novak in Gowin, 1984; Besterfield-Sacre in sod., 2004). 

Metoda ocenjevanja temelji na komponentah in strukturi konceptualne mape: 

• ustrezni opisi povezav (1 točka/opis), 

• stopnje hierarhije (5 točk/stopnja), 

• število vejitev (1 točka/vejitev), 

• navzkrižne povezave (10 točk/navzkrižna povezava), 

• konkretni primeri (1 točka/primer). 

Primer rubrike za ocenjevanje konceptualne mape najdete v gradivu na spletni strani v kategoriji 

Preverjanje in ocenjevanje: Ocenjevanje z uporabo rubrik. 

Kategorično ocenjevanje: 

1. Kategorizirajte vsak koncept. 

2. Preštejte povezave med koncepti različnih kategorij. 

3. Izračunajte kompleksnost vsake konceptne mape: 

 

Primeri uporabe 

 
PRIMER DOBRE PRAKSE O UPORABI RAZLIČNIH METOD OCENJEVANJA 
KONCEPTUALNIH MAP (več …) 
Watson in sod. (2016) so ovrednotili uporabo konceptualnih map za ocenjevanje 
konceptualnega znanja študentov inženirstva. Preučili so različne metode točkovanja 
konceptualnih map, saj je pomanjkljiv obstoj veljavnih in zanesljivih metod omejilo 
uporabo konceptualnih map. Ugotovili so, da je uporaba holistične metode najbolj 
občutljiva za odkrivanje razlik v širini, globini in povezljivosti znanja ter kakovosti v 
povezavi s centralno tematiko.  

 
PRIMER DOBRE PRAKSE UPORABE KONCEPTUALNIH MAP ZA FORMATIVNO 
OCENJEVANJE (več …) 
V raziskavi na kolidžu Farmingdale so uporabili konceptualne mape in preverjali 
učinkovitost njihove uporabe kot učne strategije za razvoj ter spodbujanje kritičnega 
razmišljanja ter samo-evalvacijo študentov. Učinkovitost je bila ocenjena z uporabo 
rubrike na področju zdravstva. Rezultati so pokazali, da je formativno ocenjevanje ob 

https://didakt.um.si/gradiva/Strani/Iskalnik-gradiv.aspx
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jee.20111
https://doi.org/10.1016/j.teln.2015.01.003


         

38 
 

podpori konceptualnih map izboljšalo znanje študentov in omogočilo razpravo s 
kritičnim razmišljanjem (Rosciano, 2015). 

 
PRIMER DOBRE PRAKSE UPORABE KONCEPTUALNIH MAP ZA SUMATIVNO 
OCENJEVANJE (več …) 
Na Colorado Mesa University so Karsten in sod. (b. d.) pripravili navodila za 
ustvarjanje konceptualne mape, ki razlikuje med človeškimi in naravnimi 
komponentami sistema hrane. Konceptualna mapa je bila ena od nalog v kvizu, ki so 
jo študenti oddali kot datoteko. Kviz je bil uporabljen za sumativno ocenjevanje, 
posledično je bila konceptualna mapa del sumativnega ocenjevanja. 

 

4. OSTALI NAČINI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA 

Med ostale načine preverjanja in ocenjevanja znanja so vključene alternativne metode, ki po svoji obliki 

odstopajo od treh temeljnih načinov preverjanja in ocenjevanja znanja (pisno, ustno, praktično). Gre 

za specifične načine, pri katerih se pogosto pojavi kombinacija več metod (npr. vlog, ki predstavlja 

predstavitev vsebine v obliki videoposnetka). 

PORTFELJ 

Portfelj (portfolio, portfolijo, listovnik ipd.) v najosnovnejšem pomenu predstavlja fizično zbirko 

izdelkov posameznika ali skupine, ki bodisi tvorijo referenčne izdelke (npr. album fotografa, pretekli 

projekti arhitekta), ali zbrano dokumentacijo (npr. projektna dokumentacija, življenjepis posameznika, 

popis IT infrastrukture podjetja). Najpogosteje gre za kronološko razvrstitev, iz katere je razviden tudi 

napredek po določenih mejnikih. V pedagoškem procesu lahko služi tudi za spodbujanje individualnega 

(npr. priprava zapiskov/povzetkov na izbrano temo), ali samoregulacijskega učenja (npr. izdelava 

načrta oz. vrednotenje dnevnika s popisom študijskega napredka).  

V izobraževalnem procesu je pridobil na veljavi predvsem zaradi sistematičnega in ciljno usmerjenega 

pregleda nad kompetencami posameznika, ki so ovrednotene glede na enaka merila. Dosedanje 

analize ga izpostavljajo kot učinkovito alternativno metodo, ki ima pomembne učinke na uspešnost 

študijskega procesa (Gozuyesil in Tanriseven, 2017). Portfelj študentov najpogosteje združuje 

kvalitativna dela in je široko prenosljiv po strokovnih področjih ter sami strukturi, neodvisen pa je tudi 

s tehnološkega vidika. Sploh za višje nivoje izobraževalne vertikale so značilne spletne oblike portfeljev, 

ki ob učinkovitejšem urejanju digitalne zbirke omogočajo tudi enostavnejše deljenje le-te z drugimi 

osebami.  

 

V teh priporočilih se bomo osredotočili predvsem na portfelj kot zbrano celoto izdelkov, ki je lahko 

razdeljena tudi na manjše sklope (npr. zbir s popisom celotnega procesa izdelave izbranega izdelka in 

ne le zbirke izdelkov). Nabor izdelkov, ki jih je mogoče predstaviti v obliki portfelja, je predstavljen 

tukaj.  

  

 Namensko orodje za oblikovanje in deljenje spletnih portfeljev je na primer Mahara, ki omogoča 

brezplačno prijavo z digitalno identiteto Univerze v Mariboru (račun AAI). Uporablja se kot spletni 

portfelj, spletni dnevnik ali orodje za oblikovanje življenjepisa. Za samo izvedbo ocenjevanja 

priporočamo oddajo nalog v Moodle UM (npr. Naloga). 

https://www.e-education.psu.edu/geog3/node/1083
https://didakt.um.si/stolpic/Strani/Orodje.aspx?orodje=334
https://didakt.um.si/stolpic/Strani/Orodje.aspx?orodje=334


         

39 
 

Velikost skupine: Izvedba: 

 
Večje število študentov 

 
Manjše število študentov 

 

 
V živo 

 
Na daljavo 

 

 
Učne oblike: 

 
Preverjanje in ocenjevanje: 

 
Skupinsko 

 
Individualno 

 

 
Formativno 

 
Sumativno 

 

 

Predlagane IKT rešitve: 

 Moodle UM: Naloga (ocenjevanje) 

 Mahara (priprava zbirke) 

 

Prednosti 

• Aktivnost zasleduje višje učne izide Bloomove taksonomije (npr. analiza, sinteza, evalvacija) in 

spodbuja procesno doseganje učnih izidov. 

• Zaradi praktično naravnanega dela so študenti praviloma bolj motivirani, hkrati pa aktivnosti 

predstavljajo realnejšo sliko kasnejšega dela. Študenti so v okviru aktivnosti namreč postavljeni 

v vlogo ustvarjalca. 

• Zbirka izdelkov kasneje služi kot referenčni zbir študentovih sposobnosti, s katerim lažje 

konkurira na trgu dela. Ustrezno načrtovana aktivnost izpostavi tudi študentove šibke točke, 

ki jih je tako lažje izpopolniti.  

• Aktivnosti so najpogosteje razdeljene na posamezne dele, zato delo in ocenjevanje 

posameznih izdelkov potekata v lažje obvladljivih segmentih. 

• Sprotna evalvacija in preverjanje doseženih učnih izidov predstavljata izvajalcu orodje za 

refleksijo zastavljenega. Izvajalec lahko formativne povratne informacije študentom objavi kot 

komentarje. 

• E-listovnik Mahara omogoča tudi sodelovanje študentov v skupinah in oddajo skupnega 

izdelka. 

• Zaradi narave in konkretnosti aktivnosti je lažje odkriti ter se izogniti plagiarizmu, spremljanje 

študenta tekom daljšega časovnega obdobja pa olajša realno oceno napredka študenta. 

Izzivi 

• Načrtovanje in preverjanje aktivnosti sta lahko za izvajalca časovno zamudnejši, priprava 

izdelkov pa od študentov zahteva večji vložek od najprej predvidenega. 

• Pri ustvarjanju izdelkov so ob vsebini pogosto enako pomembne druge kompetence in 

sposobnosti (npr. oblikovanje, iskanje informacij, sodelovanje), ki morda vsem študentom ne 

odgovarjajo v enaki meri. 
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• V primeru skupinskega dela obstaja nevarnost, da delo ni enakomerno porazdeljeno med 

vsemi člani skupine (npr. skupina daje potuho, maščevanje posamezniku). 

• Kvalitativno ocenjevanje je lahko zahtevnejše. 

• Izbira IKT rešitve, ki zahteva dodatne veščine za obvladovanje sistema z zbirko izdelkov (npr. 

Mahara). 

 

Priporočila 

• Že v fazi načrtovanja je treba določiti namen portfelja in zasledovanje pričakovanih učnih 

izidov. Ta lahko namreč temelji na ocenjevanju izkazanega znanja pri pripravi izdelka (npr. 

avtoportret v izbrani tehniki, načrt poslopja), ali razumevanja celotnega razvoja izbranega 

procesa (npr. od surovine do izdelka). Ob smernicah za končen izgled mora biti aktivnost 

podkrepljena z učnimi izidi.  

• Portfelji naj bodo zasnovani po vnaprej določeni strukturi, pri čemer lahko izvajalec deli 

predlogo. Vsaka stran služi svojemu namenu: 

o spremna stran obsega pojasnilo zbirke kot celote.  

o kazalo vsebine omogoča lažji pregled in iskanje posameznih izdelkov. 

o izdelki predstavljajo jedro zbirke, pri čemer je smiselno, da so urejeni kronološko oz. 

glede na navodila priprave (npr. po datumu, nastanku tekom celotnega procesa 

izdelave).  

o refleksija študentov obsega ključno informacijo o izvedenih aktivnostih dela pri učni 

enoti oz. eni aktivnosti ter omogoča možnost napredka. 

• Študenti potrebujejo natančna navodila o poteku dela in končnem izdelku. Neusmerjene 

aktivnosti se lahko izkazujejo v prekomernem časovnem vložku oz. nedoseženih učnih izidih. 

• Jasno določeni mejniki študentom omogočajo lažjo organizacijo, izvajalec pa lažje oceni 

napredek posameznika glede na ostale. Smiselna je uvedba vmesne predstavitve napredka z 

možnostjo pravočasne usmeritve (povratne informacije). Preverjanje posameznih mejnikov 

(npr. izdelki, sklopi) izvajalcu dolgoročno olajša delo (npr. princip kolokvijev). Za ocenjevanje 

mejnikov se lahko v Moodlu UM uvede tudi značke ali stopnje, ki ob vizualizaciji napredka 

pripomorejo tudi k dvigu motivacije (več v Strokovni podlagi za igrifikacijo). 

• Na študente motivacijsko vpliva tematska obarvanost izdelkov iz prakse (npr. video 

predstavitev izdelka v vlogi ustvarjalca), s pomočjo katere se lažje poistovetijo. 

• Uporaba ocenjevalnih shem oz. rubrik izvajalcu olajša ocenjevanje, hkrati pa študente usmeri 

v bistvo naloge (npr. kaj se od njega pričakuje, kaj se bo preverjalo). Primer zasnove rubrike za 

ocenjevanje portfelja iz visoke šole Stark Stade s pripadajočimi pojasnili. 

• Ocenjevanje je mogoče olajšati z vključitvijo drugih oseb (npr. asistent, vrstniki), ki hkrati 

poskrbijo za upoštevanje različnih vidikov. 

Primeri uporabe 

 
PRIMER DOBRE PRAKSE UPORABE PORTFELJA KOT OCENJEVALNE METODE (več …) 
V okviru projekta EportfolioIreland (Dublin City University) so za izvajalce študijskega 
procesa in raziskovalce področja zbrali pester nabor praktičnih primerov uporabe e-
portfelja kot ocenjevalne metode na različnih strokovnih področjih (npr. za 
izobraževalne vede, finance, zdravstvene vede) in ga izdali v obliki e-knjige. 

 PRIMER DOBRE PRAKSE O ANALIZI UPORABE E-PORTFELJA (več …) 

https://didakt.um.si/oprojektu/projektneaktivnosti/Documents/Igrifikacija_januar2020_final.pdf
https://www.starkstate.edu/wp-content/uploads/2016/02/REVISED-MASTER-RUBRIC.pdf
https://read.bookcreator.com/czHiWg1mbURBt6XGEriXdgYJEr62/j09MDQqZTXGthHfmyzsU0Q
https://eportfolioireland.wordpress.com/resources/
https://eportfoliohub.ie/framework/
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V okviru projekta »An ePortfolio strategy to enhance student learning, assessment and 
staff professional development« so pripravili okvir za uporabo e-portfeljev v 
visokošolskem izobraževanju. Vzpostavljena storitev ePortfolio hub omogoča tako 
študentom, kot izvajalcem študijskega procesa učinkovito vpeljavo e-portfeljev, na voljo 
pa je tudi več projektnih gradiv. Med drugim so analizirali učinkovitost metode 
ocenjevanja znanja udeležencev z vidika študentov, visokošolskih učiteljev in 
delodajalcev. Ugotovljeno je bilo, da študentom e-portfelji služijo predvsem kot 
repozitoriji izdelkov/gradiv in kot sredstvo samoevalvacije, ne pa toliko v smislu priprave 
na vstop na trg dela.   

 

 
PODROBNEJŠE INFORMACIJE IN NAPOTKI ZA VKLJUČITEV  
- Tehnična in didaktična priporočila za orodje Mahara  
- Uporabniška navodila za dejavnost Naloga v Moodlu UM 
- Strokovna podlaga za vizualizacijo študijskih gradiv s primeri potencialnih izdelkov 

(npr. infografike, videoposnetki, pojmovne mape, oblaki besed) 
- Strokovna podlaga za igrifikacijo s primeri vpeljave elementov za vpeljavo stopenj, 

značk, lestvic ipd. 

 

MEDVRSTNIŠKO PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA  

Medvrstniško ocenjevanje znanja (angl. peer assessment) je ocenjevanje dela študentov s strani 

vrstnikov glede na določene kriterije, ki jih vnaprej zastavi izvajalec. Primeri medvrstniškega 

ocenjevanja so ocenjevanje vrstnikovega poročila, preglednega raziskovalnega prispevka, predstavitve 

izvirnega problema, modela in podajanje kvalitetnih povratnih informacij na vrstnikovo predstavitev 

ter predlogov za izboljšanje in nadgradnjo. Študenti imajo pri tej metodi dve vlogi, in sicer vlogo avtorja 

izdelka in recenzenta (ocenjevalca) izdelka študijskega vrstnika.  

Medvrstniško ocenjevanje lahko v celoti predstavlja končno oceno študenta, ali pa le del končne ocene. 

Izvedba tovrstne aktivnosti se lahko ocenjuje na različne načine, pri čemer je lahko končna ocena: 

• Ocena izdelka, ki jo je študent prejel od vrstnikov. 

• Ocena izdelka, ki jo je študent prejel od vrstnikov in jo je izvajalec naknadno spremenil. 

• Kombinacija ocene za izdelek od izvajalca in vrstnikov. 

• Ocena za vrednotenje izdelkov vrstnikov. 

Ocena za študentov izdelek in ocena njegovega vrednotenja izdelka vrstnika. Končna ocena študenta 

je lahko sestavljena iz ocene za njegov oddan izdelek in ocene njegovega vrednotenja izdelka vrstnika, 

o čemer presodi izvajalec.  

Velikost skupine:   Izvedba: 

 
Večje število študentov 

 
Manjše število študentov 

 

 
V živo 

 
Na daljavo 

 

  

https://eportfoliohub.ie/reports/
https://didakt.um.si/stolpic/Strani/Orodje.aspx?orodje=334
https://estudij.um.si/mod/resource/view.php?id=107648
https://didakt.um.si/oprojektu/projektneaktivnosti/Documents/Strokovna%20podlaga%20za%20vizualizacijo%20u%c4%8dnih%20gradiv-nadgradnja_3sep20.pdf
https://didakt.um.si/oprojektu/projektneaktivnosti/Documents/Igrifikacija_januar2020_final.pdf
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Učne oblike: Preverjanje in ocenjevanje: 

 
Skupinsko 

 
Individualno 

 

 
Formativno 

 
Sumativno 

 

 

Predlagana IKT rešitev: 

 Moodle UM: Delavnica 

 

Prednosti 

Prednosti uporabe medvrstniškega ocenjevanja znanja se odražajo v možnostih preverjanja višjih 

kognitivnih sposobnosti, in sicer: 

• uporabe usvojenega znanja, analiziranja, vrednotenja pri ocenjevanju izdelka vrstnika, 

• ustvarjanja, saj študent sam najprej ustvari izvirni izdelek, nato pa poda predloge za 

izboljšanje vrstnikovega izdelka, ki ga ocenjuje.  

Še posebej se lahko osredotočimo na ocenjevanje podajanja učinkovitih povratnih informacij na izdelek 

in konstruktivne komunikacije (pisno sporočanje). 

Izzivi 

• Izziv uporabe te metode se lahko pojavi pri študentih, ki se počutijo nelagodno ob ocenjevanju 

vrstnikovega izdelka in ob zavedanju, da njegov izdelek ocenjuje vrstnik. V tem primeru 

priporočamo anonimno medvrstniško ocenjevanje znanja, ki ga lahko izvedemo z dejavnostjo 

Delavnica v Moodlu UM (Uporabniška navodila za dejavnost Delavnica, kategorija preverjanje 

in ocenjevanje).  

• K neuspešni izpeljavi metode lahko prispeva študentovo nepoznavanje poteka metode, zato 

priporočamo, da študente natančno seznanite z izvedbo (več v naslednjem poglavju). 

Priporočamo tudi izvedbo testnega medvrstniškega ocenjevanja, da študenti usvojijo potek in 

IKT, ki jo boste uporabili. S tem tudi preverite ustrezno delovanje IKT in se v nadalje izognete 

morebitnim tehničnim spodrsljajem. 

 Priporočila 

1) Priložnosti za medvrstniško ocenjevanje. 

Razmislite o strukturiranju obsežnejših nalog v manjše dele in vključite priložnosti za medvrstniško 

ocenjevanje v posameznih fazah (npr. načrt naloge, prvi osnutek, drugi osnutek). 

2) Pripravite navodila za pripravo in oddajo prispevka. 

Določite izdelek, ki ga bodo študenti ustvarili in vrednotili (npr. poročilo, seminar, predstavitev). Pri 

izboru tipa izdelka razmislite o pričakovanjih in izidih, ki jih morajo študenti doseči. Pripravite jasna 

navodila za pripravo in oddajo izdelka. 

3) Ustvarite varno okolje in seznanite študente o poteku aktivnosti. 

https://didakt.um.si/gradiva/Strani/Iskalnik-gradiv.aspx
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Ustvarite varno in podporno okolje za zniževanje tesnobe študentov zaradi medvrstniškega 

ocenjevanja. Seznanite jih o poteku medvrstniškega ocenjevanja znanja. Predstavite izvedbo te 

metode in pripadajoče kriterije ocenjevanja ter pričakovanja. Pojasnite študentom vsak korak te 

metode in razloge za izvedbo le-te. Seznanite jih, da lahko svoje delo izpopolnijo na podlagi 

vrednotenja dela vrstnikov. 

4) Opredelite kriterije vrednotenja. 

Za izvedbo medvrstniškega ocenjevanja priporočamo uporabo rubrike. Rubrika ali tudi ocenjevalna 

shema predstavlja obrazec s kriteriji, ki se raztezajo na določenem kontinuumu napredka. Z uporabo 

rubrik preverimo ali ocenimo znanje in spretnosti, ki izhajajo iz učnih izidov. Za dosego tega vanjo 

vključimo konkretne opise, na kakšen način mora biti kriterijem zadoščeno za vsako oceno. Več o 

uporabi rubrik je na voljo tukaj. Priporočamo, da za lažje razumevanje in uporabo pri načrtovanju rubrik 

sodelujejo študenti. S tem jim omogočite, da se vnaprej seznanijo s kriteriji, jih usvojijo in razumejo, 

kar jim bo pomagalo pri ustvarjanju lastnega izdelka in ustreznem vrednotenju izdelkov drugih. 

5) Pripravite navodila za vrednotenje. 

Pripravite osnovne smernice za izvedbo medvrstniškega vrednotenja. Podajte ključne usmeritve. 

Primeri le-teh so nanizani spodaj. 

• V primeru nejasnosti določenega kriterija se obrnite na izvajalca učne enote. 

• Izpostavite prednosti in slabosti izdelka. Ob tem bodite spoštljivi. 

• Podajte konstruktivne in konkretne predloge za izboljšanje, vendar se izognite preoblikovanju 

izdelka vrstnika v vaš izdelek. 

• Izognite se prevelikemu številu komentarjev; sledite obrazcu za podajanje povratnih informacij 

in naslovite le ključne izzive. 

• Pri podajanju komentarjev bodite objektivni. 

• Kot bralec izpostavite vprašanja, ki so se vam pojavila ob pregledovanju izdelka. 

• Preden oddate povratne informacije, jih še enkrat preverite in se prepričajte o smiselnosti in 

jasnosti le-teh. 

Uporabite lahko tudi smernice za t. i. Sendvič tehniko. Več o tehniki je na voljo v strokovni podlagi Z 

IKT podprto utrjevanje, preverjanje in ocenjevanje znanja ter nudenje povratnih informacij (tukaj, 

kategorija Preverjanje in ocenjevanje). 

6) Dodeljevanje izdelkov. 

Določite, koliko izdelkov vrstnikov bodo ocenili študenti. V medvrstniško ocenjevanje se po potrebi 

vključite tudi sami. 

7) Priprava na medvrstniško ocenjevanje. 

Priporočamo, da medvrstniško ocenjevanje vključite kot obliko formativnega ocenjevanja, preden jo 

uporabite kot metodo za ocenjevanje. Olajšajte medvrstniško ocenjevanje z vadenjem vrednotenja in 

podajanjem povratnih informacij. Podajte primer ovrednotenega izdelka. S tem nazorno prikažete, 

kaj zahtevate od študentov.   

Spodbudite študente k samovrednotenju svojega izdelka, da presodijo o možnostih izboljšanja.  

8) Načrtujte izvedbo medvrstniškega ocenjevanja ob uporabi IKT ali brez. 

https://didakt.um.si/gradiva/Strani/Iskalnik-gradiv.aspx
https://didakt.um.si/gradiva/Strani/Iskalnik-gradiv.aspx
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Presodite, ali boste medvrstniško ocenjevanje izvedli ob podpori IKT. V primeru izvedbe z IKT 

priporočamo uporabo dejavnosti Delavnica v Moodlu UM. Uporabniška navodila se nahajajo na spletni 

strani.  

Ena izmed prednosti izvedbe medvrstniškega ocenjevanja »v živo je«, da se med študenti vzpostavi 

osebni stik, spodbuja profesionalno sprejemanje in dajanje konstruktivne kritike ter omogoči 

skupinsko razvijanje nadaljnjih idej o nadgradnji izdelkov. Študenti so ponavadi razporejeni v  dvojice 

ali skupine, kjer si med sabo preberejo prve osnutke in podajo komentarje ob podpori verbalne in 

neverbalne komunikacije. Presodite izvedbo medvrstniškega ocenjevanja glede na  učne izide in 

velikost skupine. 

9) Anonimno medvrstniško ocenjevanje. 

Poseben izziv uporabe medvrstniškega ocenjevanja znanja se lahko pojavi pri študentih, ki se počutijo 

neprijetno ob ocenjevanju vrstnikovega izdelka in ob zavedanju, da njegov izdelek ocenjuje vrstnik. V 

tem primeru priporočamo anonimno medvrstniško ocenjevanje znanja. Anonimnost 

dodatno preprečuje morebitno subjektivnost študentov pri vrednotenju. 

Študenti lahko pomotoma izdajo avtorstvo izdelka pri oddani datoteki in avtorstvo vrednotenja. Spodaj 

podajamo priporočila, kako se temu izogniti:  

• S študenti se dogovorite, da nikamor ne zapisujejo svojih imen, saj bodo s tem razkrili avtorstvo 

(npr. v naslove oddanih izdelkov). 

• Študenti naj bodo pri uporabi IKT previdni tudi pri nalaganju datotek (npr. izbriše naj se avtor 

datoteke pri shranjevanju .docx dokumenta v urejevalniku Word).  

• Študenti naj bodo previdni pri deljenju datotek iz oblačnih storitev (npr. URL povezava do 

datoteke, naložene v OneDrive, razkriva uporabnika mesta). 

• Študent naj v obrazcu za vrednotenje ne razkriva podrobnosti, na podlagi katerih bi ga avtorji 

izdelkov lahko prepoznali. 

       Namig: Iz študije o medvrstniškem ocenjevanju na tečajih učenja angleškega jezika (Garner in 

Hadingham, 2019) je razvidno, da čeprav anonimizacija medvrstniškega ocenjevanja lahko pomaga 

manj naprednim študentom, da podajajo bolj temeljite povratne informacije, anonimizacija ne 

vpliva na vrsto povratnih informacij, ki jih podajo naprednejši študenti (Garner in Hadingham, 

2019). Razprava o idejah z vrstniki je koristna, zato razmislite o anonimizaciji le prvega kroga 

medvrstniških pregledov, dokler študenti ne pridobijo večjega zaupanja v postopek, da se lahko 

konstruktivno pogovorijo o svojem delu. Na Univerzi v Mariboru priporočamo uporabo 

anonimnega medvrstniškega ocenjevanja zaradi varovanja osebnih podatkov v skladu s slovensko 

zakonodajo. V kolikor se odločite za neanonimni način, je treba od študentov pridobiti 

dovoljenje. 

       Namig: Razmislite o spodbujanju študentov k samoevalvaciji lastnega izdelka. Iz nekaterih študij 

(npr. Zarei in Sayar Mahdavi, 2014) je razvidno, da ima samoevalvacija pomembno vlogo pri 

kakovosti končnega izdelka. 

10) Evalvacija izvedbe medvrstniškega ocenjevanja 

Povabite študente k podajanju povratnih informacij o izkušnji z medvrstniškim ocenjevanjem in na 

osnovi tega v bodoče po potrebi prilagodite izvedbo. Primeri vprašanj za študente (povzeto po 

Teaching and Learning Services, 2020): 

https://didakt.um.si/gradiva/Strani/Iskalnik-gradiv.aspx
https://didakt.um.si/gradiva/Strani/Iskalnik-gradiv.aspx
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• Ali je bilo medvrstniško ocenjevanje pravično, informativno, natančno, nepristransko, ….? 

• Katere spremembe predlagate za izvedbo medvrstniškega ocenjevanja? 

• Ali bi želeli biti deležni medvrstniškega ocenjevanja tudi v prihodnje? 

• Kateri vidiki medvrstniškega ocenjevanja so po vašem mnenju najbolj prispevali k učenju?  

 

Primeri uporabe 

 
PRIMER DOBRE PRAKSE OB PODPORI MOODLA NA UM (več …) 
V zimskem semestru 2020/21 so študenti pedagogike in sociologije na Filozofski 
fakulteti UM pripravljali raziskovalne naloge. V zadnji fazi izdelave je visokošolska 
učiteljica doc. dddr. Joca Zurc vključila medvrstniško ocenjevanje z modulom 
Delavnica, ki je na voljo v e-učnem okolju Moodle. 

 
PRIMER DOBRE PRAKSE OB PODPORI MOODLA NA PRIMORSKI UNIVERZI (več …) 
Dr. Viktorija Florjančič (Fakulteta za management Univerze na Primorskem) je 
uporabila dejavnost Delavnica v Moodlu za izvedbo medvrstniškega ocenjevanja. V 
posnetku je predstavila vsako fazo Delavnice (faza nastavitve, faza oddaje, faza 
ovrednotenja, faza ocenjevanja in zaključek). Izpostavila je ključne izzive, s katerimi se 
je soočila pri uporabi te aktivnosti in rešitve, ki jih je sama uporabila. 

 
PRIMER DOBRE PRAKSE PRI VEČJEM ŠTEVILU ŠTUDENTOV (več …) 
Dr. Claire Trottier (McGill University), ki poučuje večje število študentov, je predstavila 
vpeljavo medvrstniškega ocenjevanja pri predmetu Immunology. Za to metodo se je 
odločila z namenom doseči učni izid predmeta, tj. razvijanje spretnosti za komunikacijo 
z neznanstveno publiko. Študenti so sestavili časopisni prispevek s poljubno temo s 
področja imunologije. Vsak prispevek je bil pregledan v dveh krogih. Na podlagi 
komentarjev vrstnikov so študenti svoj prispevek posodobili in ga ponovno poslali v 
pregled. Pri vrednotenju so študenti uporabili rubriko, ki jo je pripravila izvajalka. Ob 
uporabi rubrike je zahtevala tudi opisne povratne informacije. 

 
PRIMER DOBRE PRAKSE PRI VEČJEM ŠTEVILU ŠTUDENTOV NA DALJAVO (več …) 
Jen Snowball (Rhodes University) poučuje ekonomijo pri večjem številu študentov.  
Pred uporabo dejavnosti Delavnica v Moodlu je s študenti prakticirala izvedbo 
medvrstniškega ocenjevanja v papirnati obliki, kjer so se pojavili izzivi, kot so 
pomanjkanje anonimnosti, pojav plagiatorstva in upravljanje z oddajami nalog večjega 
števila študentov. V Moodlu sta vsako oddajo ocenila dva študenta. Študenti so imeli 
na voljo dva dni in pol za podajanje povratnih informacij. Nato so imeli študenti tri dni 
časa, da so se odzvali na povratne informacije vrstnikov in oddali zaključno verzijo 
njihovih esejev. Dejavnost Delavnica ni bila uporabljena kot sumativni način 
ocenjevanja, ampak kot podlaga za sumativno ocenjevanje s strani izvajalcev.  

 
PRIMER DOBRE PRAKSE PRI MANJŠEM ŠTEVILU ŠTUDENTOV (več …) 
Natalya Gomez (McGill University) uporablja medvrstniško ocenjevanje pri dveh učnih 
enotah (Geodynamics in Earth System Applications) z manj kot 10 študenti na dva 
različna načina. Za vpeljavo te metode se je odločila zato, ker meni, da je razvijanje 
kritičnega mišljenja in komuniciranje na konstruktivni način uporabna veščina v 
vsakdanjem življenju. Prav tako je želela, da študenti občutijo avtorstvo svojih izdelkov. 
Študenti pripravijo tri različne izdelke: članek, predstavitev in blog. 

 
PRIMER DOBRE PRAKSE  MEDVRSTNIŠKEGA OCENJEVANJA PRI PREDAVANJIH (več …) 
Nicolette Brouwer (Rhodes University) poučuje računovodstvo v manjši skupini 
študentov. Njen cilj je bil aktivno vključiti študente na predavanjih. Študenti so delali 

https://didakt.um.si/gradiva/dogodki/Strani/izzivi2.aspx
https://odprtaup.upr.si/pluginfile.php/2749/mod_page/content/3/P2P.mp4
https://teachingblog.mcgill.ca/2019/04/30/peer-assessment-and-the-challenge-of-receiving-feedback/
https://www.ru.ac.za/media/rhodesuniversity/content/chertl/document/RU___Assessment_in_HE.pdf
https://teachingblog.mcgill.ca/2020/08/25/peer-assessment-two-courses-three-peer-assessment-activities/
https://www.ru.ac.za/media/rhodesuniversity/content/chertl/document/RU___Assessment_in_HE.pdf
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na manjših nalogah. Izvajalka je podala ključno usmeritveno vprašanje, na katero so 
študenti morali odgovoriti. Nato so si odgovore na vprašanja med sabo pregledali in 
podali povratne informacije. V medvrstniško podajanje povratnih informacij se je 
vključila tudi izvajalka. Gre za primer formativnega ocenjevanja znanja. 

 

Ostali primeri uporabe medvrstniškega ocenjevanja iz McGill University so dosegljivi tukaj.  

Na spodnjih spletnih straneh so na voljo še drugi primeri uporabe medvrstniškega ocenjevanja z 

različnih študijskih področij: 

• Področje geoznanosti: Teaching Entry Level Geoscience  

• Področje fizike: Learning and Teaching Knowledge Base 

• Področje bioznanosti: Learning and Teaching Knowledge Base; Assessment and feedback 

Toolkit 

• Področje ekologije in statistike: Learning & Teaching in Action 

• Področje ekonomije: Macroeconomics Unit 

• Področje angleške literature: Learning Hub 

• Primeri navodil za oddajo izdelkov in njihovo ocenjevanje: Teaching and Learning Services 

 
PODROBNEJŠE INFORMACIJE IN NAPOTKI ZA VKLJUČITEV  
- Uporabniška navodila za dejavnost Delavnica v Moodlu UM 
- Z IKT podprto utrjevanje, preverjanje in ocenjevanje znanja ter nudenje povratnih 

informacij 
- Teaching and Learning Services (2020). Designing peer assessment assignments. 

Montreal: Teaching and Learning Services, McGill University. 

https://teachingblog.mcgill.ca/tag/peer-assessment/
https://serc.carleton.edu/introgeo/peerreview/examples.html
https://www.wiki.ed.ac.uk/display/ltkb/Peer+Feedback+on+Presentations
https://www.wiki.ed.ac.uk/display/ltkb/Group+peer+feedback+on+individual+submissions
https://www.gla.ac.uk/myglasgow/leads/aftoolkit/assessment/casestudies/cs_3/#/
https://www.gla.ac.uk/myglasgow/leads/aftoolkit/assessment/casestudies/cs_3/#/
http://www.celt.mmu.ac.uk/ltia/issue4/langanwheater.shtml
https://www.economicsnetwork.ac.uk/showcase/crockett_peer
https://www.cardiff.ac.uk/learning-hub/view/peer-assessment-case-study
https://www.mcgill.ca/tls/instructors/assessment/peer/examples
https://didakt.um.si/gradiva/Strani/Pou%C4%8Devanje-na-daljavo-v-izrednih-razmerah.aspx
https://didakt.um.si/gradiva/Strani/Pou%C4%8Devanje-na-daljavo-v-izrednih-razmerah.aspx
https://didakt.um.si/oprojektu/projektneaktivnosti/Documents/Utrjevanje%2c%20preverjanje%2c%20ocenjevanje%20znanja%20in%20nudenje%20povratnih%20informacij.pdf
https://didakt.um.si/oprojektu/projektneaktivnosti/Documents/Utrjevanje%2c%20preverjanje%2c%20ocenjevanje%20znanja%20in%20nudenje%20povratnih%20informacij.pdf
https://www.mcgill.ca/tls/files/tls/designing_peer_assessment_assignments_-_feb_2020.pdf
https://www.mcgill.ca/tls/files/tls/designing_peer_assessment_assignments_-_feb_2020.pdf
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