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UVOD 

Dejavnost Delavnica omogoča zbiranje, pregledovanje in medsebojno ocenjevanje izdelkov 

udeležencev (študentov) v Moodlu UM. 

Udeleženci lahko oddajo svoje izdelke v kateremkoli digitalnem formatu (urejeno besedilo, 

preglednica, film ipd.), lahko pa besedilo vnesejo neposredno v polje z urejevalnikom besedila. 

Oddani izdelki se ocenjujejo na podlagi strategije ocenjevanja, ki jo izbere izvajalec. Na voljo so štiri 

strategije:  

• zbirno ocenjevanje, kjer se poda številčna ocena ali ocena na podlagi lestvice ter opisni 

komentar (neobvezno) za posamezni vidik,  

• komentarji, kjer je možnost podajanja opisnega komentarja za posamezni vidik, 

• število napak, kjer gre za binarno vrednotenje (npr. da/ne) in podajanje opisnih komentarjev 

(neobvezno) za izpolnjevanje zastavljenih trditev, 

• rubrika, s katero se vrednoti doseganje posameznih nivojev znotraj kriterija in možnost 

podajanja opisnega komentarja na celotni izdelek. 

Proces navzkrižnega medsebojnega ocenjevanja in razumevanja kriterijev, vidikov in trditev lahko 

predhodno s študenti vadite s pomočjo pripravljenega primera izdelka in referenčnega ovrednotenja 

tega primera, kar zagotovi izvajalec. Udeleženci imajo priložnost pregledati in oceniti več izdelkov 

soudeležencev. Avtorji izdelkov in pregledovalci so po potrebi lahko anonimni. 

Udeleženci delavnice dobijo dve oceni – oceno izdelka in oceno ovrednotenja. Obe sta zabeleženi v 

redovalnici. 

Več o dejavnosti Delavnica je na voljo tudi na docs.moodle.org. 

https://docs.moodle.org/310/en/Workshop_activity
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Priprava faz za dejavnost Delavnica v Moodlu UM 

Delavnica (ang. Workshop) v Moodlu sledi petim fazam izvedbe medvrstniškega preverjanja in ocenjevanja (slika 1 in tabela 1), ki bodo podrobneje 

predstavljene v nadaljevanju. V času aktivnosti posamezne faze je polje le-te obarvano z zeleno. 

 

Slika 1: Pregled nad fazami Delavnice v Delavnici Moodla UM 

Tabela 1: Povzetek nastavitev faz Delavnice v Delavnici Moodla UM 

1. FAZA NASTAVITVE 2. FAZA ODDAJE 3. FAZA VREDNOTENJA 4. FAZA OCENJEVANJA 5. ZAPRTO 

Opis metode. 
Navodila za oddajo. 
Kriteriji, vidiki, trditve 
vrednotenja. 
Primeri oddaje. 
 

Navodila za vrednotenje. 
Oddaja izdelkov. 
Dodelitev izdelkov za 
vrednotenje. 

Potek izvedbe medvrstniškega 
ocenjevanja.  

Metoda ocenjevanja 
ovrednotenja. 
Primerjava ovrednotenj. 

Zaprtje faz. 
Ogled ocen. 
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FAZA NASTAVITVE 

Seznanitev študentov 

Predstavite izvedbo te metode, strategijo in kriterije, vidike in trditve za ocenjevanje ter pričakovanja 

v Uredi nastavitve > Splošno (slika 2). 

 

Slika 2: Predstavitev uporabe medvrstniškega preverjanja in ocenjevanja znanja 

Strategija ocenjevanja  

V Moodlu so na voljo štiri strategije ocenjevanja (slika 3), dosegljive v Uredi nastavitve > Nastavitve 

ocenjevanja: 

• rubrika (priporočamo), 

• zbirno ocenjevanje, 

• komentarji, 

• število napak. 

 

Slika 3: Nastavitev strategije ocenjevanja 

V Vodniku po strategijah ocenjevanja v Delavnici v Moodlu (tukaj) so predstavljene ključne razlike med 

posameznimi strategijami. Podrobnosti za posamezne strategije so predstavljene v nadaljevanju 

navodil. 

V kolikor ste se odločili za anonimno medvrstniško ocenjevanje izdelkov, je treba urediti določene 

nastavitve dovoljenj v Delavnici (priloga). 

https://didakt.um.si/gradiva/izredne_razmere/Strani/Ocenjevanje.aspx
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Najvišja možna ocena 

V razdelku Uredi nastavitve > Nastavitve ocenjevanja > Ocena za izdelek in Ocena ovrednotenja (slika 

4) določite najvišjo oceno, ki jo lahko študent prejme za oddan izdelek in za ovrednotenje izdelka 

vrstnika.  

 

Slika 4: Ocena za oddajo in ocena za ovrednotenje izdelka 

V Redovalnici se ustvarita dve ločeni postavki za posamezno Delavnico: ocena oddaje in ocena 

ovrednotenja (slika 5). 

  

Slika 5: Postavki za oceno oddaje in ovrednotenja v Redovalnici 

Navodila za oddajo 

Pripravite jasna navodila za oddajo izdelka v razdelku Uredi nastavitve > Nastavitve oddaje (slika 6). 

  

Slika 6: Navodila za oddajo izdelka 
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Navodila za vrednotenje 

V razdelku Uredi nastavitve > Nastavitve vrednotenja (slika 7) pripravite osnovne smernice in 

priporočila za vrednotenje izdelkov.  

 

Slika 7: Navodila za vrednotenje izdelkov vrstnikov 

Odziv 

V razdelku Uredi nastavitve > Odziv omogočite študentom zaključno komentiranje izdelka (slika 8). 

 

Slika 8: Omogočanje zaključnega odziva na izdelek  

Primeri oddaj 

V razdelku Uredi nastavitve > Primeri oddaj (slika 9) izberite, ali boste študentom omogočili vadenje 

vrednotenja na vzorčnem izdelku pred vrednotenjem vrstnikovega izdelka. V tem primeru lahko 

najprej primerjajo svojo oceno z vašo oceno vzorčnega izdelka (primera oddaje). Ovrednotenje 

vzorčnega izdelka je lahko prostovoljno ali obvezno. 

 

Slika 9: Možnost vrednotenja vzorčnega izdelka 
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Časovni roki 

Prehod med posameznimi fazami izvedbe Delavnice je lahko ročen ali samodejen na podlagi vnaprej 

nastavljenih datumov. Slednje uredite v razdelku Uredi nastavitve > Razpoložljivost (slika 10). 

 

Slika 10: Določitev terminov izvedb posameznih faz medvrstniškega preverjanja in ocenjevanja 

Na sliki 11 je prikazano stanje nastavitev prve faze. V nadaljevanju uredite kriterije, vidike ali trditve  

vrednotenja (Uredite obrazec za vrednotenje) in zagotovite primer izdelka (Pripravite primere oddaj), 

če ste to omogočili. 

 

Slika 11: Stanje faze nastavitve 

Obrazec za vrednotenje 

V nadaljevanju so predstavljeni primeri urejanja različnih obrazcev za vrednotenje glede na izbrano 

strategijo ocenjevanja. 

Ob kliku na Uredite obrazec za vrednotenje (slika 11) uredite kriterije, vidike ali trditve za vrednotenje. 
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Obrazec za vrednotenje z rubriko 

V obrazcu z rubriko določite število kriterijev, njihov opis ter število točk z opisi za doseganje 

posameznih nivojev v rubriki (slika 12).  

 

 

Slika 12: Urejanje kriterijev v rubriki 

Rubrika z urejenimi kriteriji je prikazana na sliki 13. 

 

Slika 13: Vzorčni primer ustvarjene rubrike v Moodlu UM 

Obrazec za vrednotenje z zbirnim ocenjevanjem 

Z zbirnim ocenjevanjem lahko omogočite, da študenti vrednotijo vsak vidik na drugačen način (npr. 

prvi vidik s podajanjem točk od 0 do 100, drugi vidik z uporabo enostavne lestvice). Izberete lahko med 

točkami in lestvico (slika 14). Več o točkah in lestvicah najdete v Moodle UM Ocenjevanje 

(estudij.um.si). 

Vključite nivo z oceno 0 in se s tem izognete neustreznemu izračunu končne ocene v fazi 

ocenjevanja (več). 

 

https://estudij.um.si/pluginfile.php/435533/mod_resource/content/4/Uporabani%C5%A1ka%20navodila%20vti%C4%8Dnik%20Detektorja%20podobnih%20vsebin_izvajalec.pdf
https://docs.moodle.org/310/en/Workshop_grading_strategies
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Slika 14: Izbira načina vrednotenja kriterija pri strategiji zbirnega ocenjevanja 

Posamezni kriterij lahko utežite z najvišjo vrednostjo 16, kar vpliva na izračun končne ocene izdelka. 

Več o izračunu končne ocene v poglavju Faza ocenjevanja. 

Pri izbiri vrednotenja s točkami opišete vidike in izberete najvišje število točk, ki jih študent ocenjevalec 

lahko podeli (slika 15). Na nivoju celotnega Moodla je omejitev intervala vrednosti med 1 in 100. Za 

spodbujanje ustreznega ocenjevanja s številom točk v Opis vidika dodajte ocenjevalno lestvico. 

 

Slika 15: Urejanje obrazca za vrednotenje s točkami 
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Izsek iz obrazca za vrednotenje s točkami je prikazan na sliki 16. 

 

Slika 16: Izsek iz obrazca za vrednotenje s točkami 

Pri izbiri vrednotenja z lestvico je na voljo pet različnih lestvic (slika 17). 

 

Slika 17: Pet različnih lestvic pri zbirnem ocenjevanju 

Izsek iz obrazca ovrednotenja z 10-stopenjsko lestvico je prikazan na sliki 18. 

 

Slika 18: Izsek iz obrazca za vrednotenje z 10-stopenjsko lestvico 
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Izsek iz obrazca za vrednotenje z enostavno lestvico je prikazan na sliki 19. 

 

Slika 19: Izsek iz obrazca za vrednotenje z enostavno lestvico 

Izsek iz obrazca za vrednotenje z lestvico ločeni in povezani načini vedenja je prikazan na sliki 20. 

 

Slika 20: Izsek iz obrazca za vrednotenje z lestvico ločeni in povezani načini vedenja 

Izsek iz obrazca za vrednotenje z lestvico prisotnost je prikazan na sliki 21. 

 

Slika 21: Izsek iz obrazca za vrednotenje z lestvico prisotnost 
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Izsek iz obrazca za vrednotenje z lestvico privzeta lestvica kompetenc je prikazan na sliki 22. 

 

Slika 22: Izsek iz obrazca za vrednotenje z lestvico kompetenc 

 

Obrazec za vrednotenje s številom napak 

Pri trditvah določite opis, besedo, ki označuje uspeh in besedo za napako (slika 23). 

 

Slika 23: Urejanje obrazca za vrednotenje s številom napak 

V razdelku Mapirana tabela ocen uredite pretvorbo števila neizpolnjenih trditev (»napak«) v odstotek 

ocene, ki jo študent prejme ob določenem številu napak. Za vse izpolnjene trditve študent prejme 100 

%. V kolikor želite uporabiti privzeto mapirano tabelo ocen, vnesete vrednosti, ki jih predlaga Moodle 

na desni strani (slika 24). 
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Slika 24: Izpolnjena mapirana tabela ocen pri strategiji 
število napak na podlagi predlaganih vrednosti Moodla 

 

Slika 25: Primer prilagojene mapirane tabele ocen 

Mapirano tabelo ocen lahko tudi prilagodite. Če imate npr. štiri trditve, kjer je druga trditev utežena z 

utežjo 5, lahko v mapirani tabeli ocen sami uredite odstotke za potencialno osem neizpolnjenih trditev 

oz. osem napak. Primer prilagojene mapirane tabele ocen je prikazan na sliki 25, in sicer, da študent za 

eno napako še vedno prejme 100 %. Če pa naredi pet ali več napak, dobi 0 %. Izračun ocene na podlagi 

tega primera je prikazan v poglavju Faza ocenjevanja. 

 Izsek iz obrazca za vrednotenje s številom napak je prikazan na sliki 26. 

 

Slika 26: Vzorčni primer obrazca za vrednotenje s številom napak 

Obrazec za vrednotenje s komentarji 

Pri vidikih zapišete navodilo (Opis), ki mu študenti sledijo za podajanje opisnih komentarjev (slika 27). 
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Slika 27: Urejanje obrazca za vrednotenje s komentarji 
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Izsek iz obrazca za vrednotenje s komentarji je prikazan na sliki 28. 

 

Slika 28: Vzorčni primer obrazca za vrednotenje s komentarji 

Primer vrednotenja primera izdelka z rubriko 

Podajte primer izdelka Faza nastavitve > Pripravite primere oddaj (slika 29).   

 

Slika 29: Oddaja primera izdelka 
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Ocenite primer izdelka glede na zastavljene kriterije v rubriki (Referenčno ovrednotenje, slika 30). 

 

Slika 30: Ocenjevanje z rubriko in zaključni odziv na izdelek  

FAZA ODDAJE  

Sledijo oddaje izdelkov študentov, ki so vidne na sliki 31. Izvajalci izdelka ne oddajate, če je namen, da 

študenti pregledujejo zgolj izdelke vrstnikov. 

 

 

Slika 31: Poročilo o oddajah izdelkov študentov (izvajalec je ne seznamu viden le, če mu je dodeljena vloga udeleženca) 

Dodeljevanje izdelkov za vrednotenje 

Ko so vsi študenti oddali izdelke, izberete način dodeljevanja izdelkov za medvrstniško preverjanje in 

število pregledov (število izdelkov, ki jih bodo študenti ocenili) v Faza oddaje > Dodelite oddaje (slika 

32). Izbirate lahko med tremi različnimi načini:  

• ročna,  

• naključna ali  

• načrtovana dodelitev.  
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V primeru izbire samodejnega preklopa na fazo vrednotenja uredite Načrtovano dodelitev izdelkov 

med študente.  

 

Pri možnosti naključne dodelitve izberete število pregledov, ki ga je deležen vsak izdelek, ali število 

pregledov, ki jih izvede vsak pregledovalec. V našem primeru smo izbrali dva pregleda na 

izdelek/oddajo s strani študentov (slika 32), v nadaljevanju pa bomo ročno dodali še izvajalca kot 

pregledovalca.  

 

 

Slika 32: Načini dodeljevanja izdelkov za ocenjevanje 

Izvajalca je treba ročno dodati v seznam pregledovalcev za vsak izdelek (levi stolpec Oddajo udeleženca 

pregleduje, slika 33). Opomba: po dodajanju izvajalca k posameznemu izdelku študenta, kliknete na 

gumb Prikaži vse sodelujoče in dodate izvajalca k naslednjemu izdelku. To ponovite, dokler ne dodate 

izvajalca k vsakemu študentu. 

Načrtovana dodelitev se ne izvede, če ročno preklopite delavnico v fazo vrednotenja pred rokom 

za konec oddaj. V tem primeru oddaje ponovno (ročno ali naključno) dodelite. Načrtovana 

dodelitev je posebej uporabna, če jo uporabite skupaj z nastavitvijo avtomatskega prehoda faz 

(Uredi nastavitve > Razpoložljivost). 

Izvajalci se lahko dodate kot pregledovalci le, če imate dodeljeno vlogo udeleženca. Vlogo 

udeleženca dodate v bloku Krmarjenje > Sodelujoči. 
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Slika 33: Ročno dodajanje izvajalca na seznam pregledovalcev 

FAZA VREDNOTENJA 

Ob preklopu v naslednjo fazo (fazo vrednotenja) vidimo na strani spodaj prazno Poročilo o ocenah 

delavnice (slika 34), kjer je razvidno, od katerega vrstnika bo študent prejel oceno (Prejete ocene) in 

kateremu vrstniku bo študent podelil oceno (Podane ocene).  

 

Slika 34: Prazno poročilo o ocenah delavnice  

Ob vrednotenju izdelkov lahko izvajalci svojemu vrednotenju dodelite utež, in sicer z najvišjo 

vrednostjo 16. V našem primeru smo izbrali utež 4 (slika 35). Z utežmi navidezno ustvarite situacijo, da 

je izdelek ocenilo več ocenjevalcev. Glede na izbrano utež, ki je v našem primeru  4, so izdelek ocenili 

štirje ocenjevalci. Teža ovrednotenja je kasneje v poročilu označena z znakom @. Z utežjo omogočite, 

da ima vaše vrednotenje večjo težo, in da se študentovo vrednotenje primerja z  »najbolj ustreznim«, 

kar omogoča ustrezno ocenjevanje njegovega vrednotenja. Več o tem v poglavju Faza ocenjevanja. 
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Slika 35: Izvajalčevo vrednotenje s povečano utežjo 

Po izvedenih vrednotenjih je na sliki 36 prikazano končno poročilo o prejetih in podanih ocenah (primer 

vrednotenja z rubriko).  

 

 

Slika 36: Poročilo o prejetih in podanih ocenah 
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Ob kliku na posamezno oceno se odprejo možnosti (Nastavitve vrednotenja), kjer lahko spremenite 

težo svojega vrednotenja ali vrednotenja izbranega študenta (Teža vrednotenja). Prvotno je 

nastavljeno na vrednost 1, za povečanje uteži pa izberete višjo število. Povozite lahko tudi oceno za 

vrednotenje (Povozite oceno za ovrednotenje), ki jo v fazi ocenjevanja izračuna Moodle (slika 37).  

 

Slika 37: Nastavitve vrednotenja 

FAZA OCENJEVANJA 

Ob preklopu na fazo ocenjevanja se v Poročilo o ocenah delavnice dodata dva stolpca; Ocena za oddajo 

in Ocena za ovrednotenje. 

Metoda ocenjevanja medvrstniškega vrednotenja 

V Moodlu UM je na voljo ena metoda ocenjevanja tj. Primerjava z najboljšo oceno (ang. comparison 

with the best assessment). Metoda bo prepoznala najboljšo oceno, in izmerila odstopanja ocen 

vrstnikov za posamezni kriterij, vidik ali trditev v primerjavi z najboljšo oceno. Večje kot je odstopanje, 

nižja bo ocena za vrednotenje. Podrobnosti so predstavljene v poglavju Ocena za ovrednotenje. 

V Faza ocenjevanja > Nastavitve ocenjevanja > Primerjava ovrednotenj (slika 38) določite, kako hitro 

se bo ocena znižala, če se ocena vrednotenja razlikuje od najboljše ocene. Primerjava ovrednotenj torej 

določa, kako striktna naj bo primerjava ocen. Strožja, kot bo primerjava, bolj podobne morajo biti 

ugotovitve študenta z najboljšo oceno za pridobitev visoke ocene. Na to lahko vplivate tako, da izvajalci 

sodelujete kot pregledovalci izdelkov v Delavnici. Povečana utež izvajalčevega vrednotenja vpliva na 

izračun »najboljše ocene«. Če bo izvajalčevo vrednotenje izdelka imelo večjo težo, potem bo večja 

verjetnost, da bo izračunana najboljša ocena« bližje njegovemu vrednotenju.  
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Bližje kot je ocena vrstnika za izdelek najboljši  oceni, višjo oceno za ovrednotenje bo prejel študent. 

Na voljo so naslednje možnosti primerjave: 

• zelo mila  

• mila  

• pravična  

• striktna  

• zelo striktna  

V kolikor niste prepričani o tej možnosti, pustite nastavitev na pravična. 

 

Slika 38: Nastavitve ocenjevanja ovrednotenj 

Ob kliku na gumb Ponovno seštejte ocene (slika 39) dobite končne ocene za oddajo in ovrednotenje 

(slika 40). 

 

Slika 39: Seštevanje ocen 
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Slika 40: Končne ocene izdelkov in ovrednotenj 

Izvajalci lahko na končni oceni za oddajo in ovrednotenje vplivate na tri načine: 

• vpliv na oceno ovrednotenja: z lastnim vrednotenjem, ki mu nastavite večjo utež ali s 

povečanjem uteži ustreznega vrednotenja študenta (povečanje uteži npr. na 4 pomeni, da so 

to oceno navidezno podelili 4 ocenjevalci), 

• vpliv na oceno ovrednotenja: z naknadnim urejanjem že dodeljenih ocen za ovrednotenje 

(»povoz«),  

• vpliv na oceno oddaje: z naknadnim urejanjem ocene za oddajo (»povoz«). 

Ocena za oddajo  

Končna ocena za študentov izdelek se izračuna na podlagi povprečja vseh ocen, ki so jih podali njegovi 

vrstniki. V nadaljevanju so podana pojasnila o izračunu posameznih ocen študenta ocenjevalca za 

izdelek glede na različne strategije ocenjevanja oz. obrazcev za vrednotenje. 

Izračun ocene za izdelek pri strategiji rubrika 

Poglejmo primer, kjer imamo štiri kriterije s štirimi nivoji z ocenami 0, 1, 2, 3. Najvišja ocena, ki jo 

študent lahko prejme za izdelek, je ocena 10. Eden izmed ocenjevalcev je podal sledeče ocene: 

Kriterij Vrednotenje 

Kriterij 1 2 

Kriterij 2 1 

Kriterij 3 1 
Kriterij 4 1 

 

Ocena za izdelek se izračuna po sledeči formuli: 

Ocena za izdelek =
(OK1−OK1min)+(OK2−OK2min)+(OK3−OK3min)+(OK4−OK4min) 

(OK1max−OK1min)+ (OK2max−OK2min)+ (OK3max−OK3min)+(OK4max−OK4min)
 ×  OI  

 
Legenda: 
OKi = ocena kriterija i, ki jo je podal ocenjevalec 
OKimin = najnižja možna ocena za kriterij i 
OKimax = najvišja možna ocena za kriterij i 
OI = najvišja ocena, ki jo študent lahko prejme za izdelek 
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Ocena za izdelek =
(2 − 0) + (1 − 0) + (1 − 0) + (1 − 0) 

(3 − 0) +  (3 − 0) +  (3 − O) + (3 − 0)
 ×  10 = 4,2 

Moodle oceno 4,2 zaokroži na 4. 

Izračun ocene za izdelek pri strategiji zbirnega ocenjevanja 

Ocena za izdelek, ki jo poda posamezni ocenjevalec, se izračuna na podlagi ločenih ocen posameznega 

vidika in njegove uteži. Pri izračunu ocene za izdelek se ocene za posamezni vidik najprej normalizirajo 

od 0 % do 100 %. Lestvice se smatrajo kot ocene od 0 do N-1, kjer N predstavlja število elementov 

lestvice. Najvišja možna ocena, ki je podeljena z lestvico, se izračuna kot N-1, razen pri 10-stopenjski 

lestvici, ki ima vrednosti od 1 do 10. Normalizacija ocen se izračuna kot količnik med oceno vrednotenja 

na lestvici in najvišjo možno oceno na lestvici. 

 

Normalizirana ocena =
ocena vrednotenja na lestvici 

𝑁 − 1
 

 

Ocena za izdelek je izračunana po naslednji formuli: 

 

Ocena za izdelek =
𝑁𝑂𝑉1 ×  𝑈𝑉1 + 𝑁𝑂𝑉2 ×  𝑈𝑉2 + 𝑁𝑂𝑉3 ×  𝑈𝑉3 

𝑈𝑉1 + 𝑈𝑉2 + 𝑈𝑉3
×  𝑂𝐼 

 
Legenda: 
NOVi = normalizirana ocena vidika i 
UVi = utež vidika i 
OI = najvišja ocena, ki jo študent lahko prejme za izdelek 

 

V kolikor imajo vsi trije vidiki isto utež, potem ima npr. ocena 50 pri prvem vidiku enak vpliv kot npr. 

ocena 10 pri drugem vidiku. 

V nadaljevanju so predstavljeni primeri vrednotenj v okviru zbirnega ocenjevanja na različne načine. 

Vsak primer vrednotenja vsebuje štiri vidike, najvišja končna ocena, ki jo študent lahko prejme za 

izdelek, je ocena 10. 

a) Vrednotenje s točkami 

V tem primeru smo izbrali točke kot vrsto vrednotenja in določimo najvišjo oceno, ki bo v našem 
primeru 50. 

Primer vrednotenja ocenjevalca s točkami 0–50: 
 

Vidik Utež Vrednotenje Normalizacija ocen 

Vidik 1 1 46 46/50 = 0,92 
Vidik 2 5 40 40/50 = 0,80 
Vidik 3 1 12 12/50 = 0,24 
Vidik 4 1 23 23/50 = 0,46 
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Ocena za izdelek =  
0,92×1+0,8×5+,024×1+0,46×1 

1+5+1+1
=  0,70  oz. 70 % 

Ocena za izdelek = 70 % × 10/100 % = 7 

V nadaljevanju so predstavljena vrednotenja s petimi različnimi lestvicami:  

• 10-stopenjska, 

• enostavna,  

• ločeni in povezani načini vedenja, 

• prisotnost, 

• privzeta lestvica kompetenc. 

 

b) Vrednotenje z 10-stopenjsko lestvico 

10-stopenjska lestvica ima 10 stopenj, od 1 do 10. Najvišja možna ocena na lestvici je 10.  

Primer vrednotenja ocenjevalca na 10-stopenjski lestvici: 
 

Vidik Utež Vrednotenje Normalizacija ocen 

Vidik 1 1 9 9/10 = 0,9 

Vidik 2 5 7 7/10 = 0,7 
Vidik 3 1 10 10/10 = 1 
Vidik 4 1 4 4/10 = 0,4 

 

Ocena za izdelek =  
0,9×1+0,7×5+1×1+0,4×1 

1+5+1+1
=  0,73 oz. 73 % 

Ocena za izdelek = 73 % × 10/100 % = 7,3 

Moodle oceno 7,3 zaokroži na 7. 

 

c) Vrednotenje z Enostavno lestvico 

Enostavna lestvica ima dve stopnji: 

• Ni opravil/a = 0  

• Opravil/a = 1 
 
Najvišja možna ocena na lestvici je 1.  
 
Primer vrednotenja ocenjevalca na enostavni lestvici: 
 

Vidik Utež Vrednotenje Normalizacija ocen 

Vidik 1 1 Opravil/a = 1 1/1 = 1 
Vidik 2 5 Ni opravil/a = 0 0/1 = 0 
Vidik 3 1 Opravil/a = 1 1/1 = 1 
Vidik 4 1 Ni opravil/a = 0 0/1 = 0 

 

Ocena za izdelek =
1×1+0×5+1×1+0×1 

1+5+1+1
=  0,25 oz. 25 % 
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Ocena za izdelek = 25 % × 10/100 % = 2,5 

Moodle oceno 2,5 zaokroži na 3. 

 

d)  Vrednotenje z lestvico Ločeni in povezani načini vedenja 

Lestvica temelji na teoriji, ki je predstavljena tukaj, in ima tri stopnje: 

• Večinoma ločeno vedenje = 0  

• Ločeno in povezano = 1 

• Večinoma povezano vedenje = 2 
 
Najvišja možna ocena na lestvici je 2.  
 
Primer vrednotenja ocenjevalca na lestvici ločeni in povezani načini vedenja: 
 

Vidik Utež Vrednotenje Normalizacija ocen 

Vidik 1 1 Večinoma povezano vedenje = 2 2/2 = 1 
Vidik 2 5 Ločeno in povezano = 1 1/2 = 0,5 
Vidik 3 1 Ločeno in povezano = 1 1/2 = 0,5 
Vidik 4 1 Večinoma povezano vedenje = 2 2/2 = 1 

 

Ocena za izdelek =
1 × 1 + 0,5 × 5 + 0,5 × 1 + 1 × 1 

1 + 5 + 1 + 1
=  0,625 oz. 63 %  

Ocena za izdelek = 63 % × 10/100 % = 6,3  

Moodle oceno 6,3 zaokroži na 6. 

 

e) Vrednotenje z lestvico Prisotnost 

Lestvica ima dve stopnji: 

• Obiskuje = 0 

• Ne obiskuje = 1 
 
Najvišja možna ocena na lestvici je 1.  
 
Primer vrednotenja ocenjevalca na lestvici prisotnost: 
 

Vidik Utež Vrednotenje Normalizacija ocen 

Vidik 1 1 Ne obiskuje = 1 1/1 = 1 

Vidik 2 5 Obiskuje = 0 0/1 = 1 

Vidik 3 1 Obiskuje = 0 0/1 = 1 
Vidik 4 1 Obiskuje = 0 0/1 = 1 

 

Ocena za izdelek =
1×1+0×5+0×1+0×1 

1+5+1+1
=  0,13 oz. 13 %  

Ocena za izdelek = 13 % × 10/100 % = 1,3 

https://docs.moodle.org/310/en/Separate_and_Connected_ways_of_knowing
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Moodle oceno 1,3 zaokroži na 1. 

 

f) Vrednotenje s Privzeto lestvico kompetenc 

Lestvica ima dve stopnji: 

• Še ni kompetenten = 0 

• Kompetenten = 1 
 
Najvišja možna ocena na lestvici je 1.  
 
Primer vrednotenja ocenjevalca na lestvici prisotnost: 
 

Vidik Utež Vrednotenje Normalizacija ocen 

Vidik 1 1 Še ni kompetenten = 0 0/1 = 0 
Vidik 2 5 Kompetenten = 1 1/1 = 1 
Vidik 3 1 Kompetenten = 1 1/1 = 1 
Vidik 4 1 Kompetenten = 1 1/1 = 1 

 

Ocena za izdelek =
0 × 1 + 1 × 5 + 1 × 1 + 1 × 1 

1 + 5 + 1 + 1
= 0,88 oz. 88 % 

 Ocena za izdelek = 88 % × 10/100 % = 1,3 

Moodle oceno 1,3 zaokroži na 1. 

g) Vrednotenje z različnimi lestvicami 

Poglejmo na primeru, ko bomo za:  

• prvi vidik uporabili vrednotenje s točkami 0–50,  

• drugi vidik 10-stopenjsko lestvico,  

• tretji vidik enostavno lestvico, 

• četrti vidik lestvico ločeni in povezani načini vedenja. 

 
Primer vrednotenja ocenjevalca: 
 

Vidik Utež Vrednotenje Normalizacija ocen 

Vidik 1 1 50 50/50 = 1 
Vidik 2 5 9 9/10 = 0,9 
Vidik 3 1 Opravil/a = 1 1/1 = 1 
Vidik 4 1 Večinoma povezano = 1 2/2 = 1 

 

Ocena za izdelek =
1×1+0,9×5+1×1+1×1 

1+5+1+1
 = 0,94 oz. 94 %×10/100 % = 5,5 

Ocena za izdelek = 94 % × 10/100% = 9,4 

Moodle oceno 9,4 zaokroži na 9. 
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Izračun ocene za izdelek pri strategiji število napak 

Ocena, podana z obrazcem za vrednotenje s številom napak, je izračunana na podlagi števila napak 

(neizpolnjenih trditev) z utežjo. Z n utežena ocena pri posameznih trditev pomeni, da se ocena šteje n-

krat. Najvišja končna ocena, ki jo študent lahko prejme za izdelek, je npr. ocena 10.  

Primer vrednotenja ocenjevalca: 
 

Trditev Utež Vrednotenje 

Trditev 1 1 Drži = 0 
Trditev 2 5 Ne drži = 1 
Trditev 3 1 Drži = 0 
Trditev 4 1 Ne drži = 1 

 

Na podlagi zgornjih ocen izdelek ne izpolnjuje dveh trditev (»Ne drži«), pri čemer se znotraj druge 

trditve šteje pet napak. Skupno število napak izdelka na podlagi zgornjega ocenjevanja je 6 od 8. Na 

podlagi privzete Moodlove mapirane tabele ocen je ocena za izdelek 25 % končne ocene (slika 24), kar 

je 2,5 oz. zakroženo na 3. 

Izvajalec lahko prilagodi mapirano tabelo ocen, ki pretvori število napak oz. nedoseženih trditev v 

odstotek ocene za posamezni izdelek. Poglejmo na primeru prilagojeno tabelo ocen, ko študent za 1 

napako še vedno prejme 100 %, pri 5 ali več napakah pa 0 % (slika 25).  

Primer vrednotenja ocenjevalca: 
 

Trditev Utež Vrednotenje 

Trditev 1 1 Brez napake = 0 

Trditev 2 5 Napaka = 1 

Trditev 3 1 Brez napake = 0 
Trditev 4 1 Brez napake = 0 

 

Na podlagi zgornjih ocen izdelek ne izpolnjuje druge trditve, kjer se zaradi uteži šteje pet napak. Skupno 

število napak je torej 5 in glede na prilagojeno mapirano tabelo ocen študent za svoj izdelek dobi oceno 

0. 

Izračun ocene za izdelek pri strategiji komentarji 

Ocena za ovrednoten izdelek je vedno nastavljena na 100 %. To pomeni, da je ocena za izdelek, ki ga 

študenti vrednotijo s komentarji vedno 100 % oz. npr. ocena 10, če določimo, da je najvišja ocena za 

izdelek ocena 10. 

Ocena za ovrednotenje 

Gre za oceno ocene, kjer ocena za ovrednotenje odraža kakovost ocene, ki jo je študent podelil 

vrstniku. Ocena se izračuna na podlagi umetne inteligence v ozadju Moodla. Ocene za ovrednotenje so 

prikazane v oklepajih v Poročilu o ocenah delavnice (slika 40). Končna ocena za ovrednotenje je 

izračunana kot povprečje posameznih ocen ovrednotenja. Za to ne obstaja enotna formula, ki bi 

pojasnila izračun. V nadaljevanju podajamo povzetek izračuna končne ocene za ovrednotenje, ki je 

omenjeno tudi v poglavju Metoda ocenjevanja medvrstniškega vrednotenja: 
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1. Moodle izbere ovrednotenje, ki je »najboljše«, tj. tisto, ki je najbližje povprečju vseh 

ovrednotenj in mu poda 100 % oceno.  

2. Izračuna se oddaljenost ocene ovrednotenja od »najboljše ocene«. Bolj kot je ocena oddaljena 

od najboljše, nižja je ocena za ovrednotenje. Pri tem se upošteva striktnost primerjave, ki jo 

izvajalci določite (glejte poglavje Metoda ocenjevanja medvrstniškega vrednotenja). 

 

Primer 

Imamo tri osnovne kriterije v rubriki: vsebina, oblika in jezik. Za vsak kriterij lahko izdelek doseže enega 

izmed treh nivojev (0 točk, 5 točk in 10 točk). Najvišje število točk, ki ga lahko prejme študent za izdelek 

je 30 točk. Trije študenti so izdelku X dodelili naslednje točke: 

Študent ocenjevalec Kriterij 1: vsebina Kriterij 2: oblika Kriterij 3: jezik 

Študent 1 10 10 0 

Študent 2 10 10 0 

Študent 3 0 10 10 

 

Iz zgornje tabele lahko razberemo, da so vsi ocenjevalci izdelku X dodelili 66,67 % ocene (20/30 točk). 

Študent 1 in Študent 2 sta izdelek na podlagi prvih dveh kriterijev ovrednotila z istim številom točk za 

razliko od Študenta 3. Metoda Primerjava z najboljšo oceno poskuša pridobiti hipotetično pošteno 

oceno za vsak kriterij. Na podlagi zgornjega primera, bi to bilo: 

Kriterij 1 Kriterij 2 Kriterij 3 

66,67 % oz. 7 točk 100 % oz. 10 točk 33,33 % oz. 3 točke 

 

Nato metoda poišče ovrednotenja, ki so najbližje »najboljšemu« ovrednotenju. V našem primeru je to 

zgornje ovrednotenje. Najbližje sta Študent 1 in Študent 2, zato se njima podeli 100 % ocene za 

ovrednotenje (več). 

Sledi izračun oddaljenosti ovrednotenja Študenta 3. Njegovo ovrednotenje je najbližje »najboljši 

oceni« zgolj pri enem kriteriju, zato ocena za njegovo ovrednotenje ne bo tako visoka. 

  

Branje končnega poročila na primeru 

Metoda ocenjevanja Primerjava z najboljšo oceno ne primerja končnih ocen, ampak primerja 

vrednotenja posameznih kriterijev. Nato izračuna oddaljenost dveh ovrednotenj z uporabo 

statistike variance. 

V kolikor obstajata samo dve ovrednotenji na oddajo, Moodle ne more določiti t. i. »najboljše 

ocene«. V tem primeru Moodle smatra obe oceni kot najboljši in jima dodeli 100 % oceno. Temu 

se izognete na dva načina: 

1. Zagotovite dodatno ovrednotenje (npr. vaše), da je število ocenjevalcev neparno in s tem 

omogočite, da Moodle lahko izbere najboljšo.  

2. Se odločite, kateremu ocenjevalcu bolj zaupate (npr. sebi) in povečate utež vašega 

ovrednotenja. Če npr. nastavite utež na 2 (privzeto je 1), bo ovrednotenje zaznano, kot da 

bi to oceno podala dva študenta. Večja je verjetnost, da bo izračunana »najboljša ocena«  

bližje temu vrednotenju. 

https://docs.moodle.org/310/en/Workshop_grading_strategies
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Ocena v oklepaju je ocena vrednotenja. Poglejmo na primeru študentke Katje Breznik (izsek iz 

končnega poročila je prikazan na spodnji sliki).  

 

 

Prejete ocene 

Katja je za svoj izdelek prejela oceno 4 od dveh vrstnikov, oceno 8 od enega vrstnika ter oceno 10 od 

izvajalca, ki ima največjo težo. Ocena vrednotenja vrstnika, ki je Katjo ocenil z 8, znaša 9, saj je najbližje 

oceni izvajalca. Preostala vrednotenja so ocenjena z nizko oceno. Končna ocena Katjinega izdelka je 

ocena 8. 

Podane ocene 

Katja je ocenila Luciin izdelek z oceno 5. Za to ovrednotenje je Katja prejela oceno 7. Mirov in Evin 

izdelek je Katja prav tako ocenila z oceno 5. Za vrednotenje Mirovega izdelka je prejela oceno 4, za 

vrednotenje Evinega izdelka pa oceno 6.   

ZAKLJUČEK 

Po izvedbi ocenjevanja preklopimo v fazo Zaprto. Študentom so vidne končne ocene (slika 48). 

Namig: Izvedite dejavnost Delavnica s strategijo ocenjevanja Komentarji, da študenti najprej 

prejmejo pisne povratne informacije o izdelku. Ko Delavnico zaključite, preklopite v fazo oddaje, da 

študenti ponovno oddajo popravljen izdelek. Ob tem lahko spremenite tudi strategijo ocenjevanja 

(npr. v zbirno ocenjevanje).  
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PRILOGA: Sodelovanje študenta v dejavnosti Delavnica v Moodlu UM 

FAZA ODDAJE  

Ob kliku na dejavnost Delavnica je aktivna faza Delavnice (osenčeno z zeleno barvo, slika 41), kjer 

študenti oddate svoj izdelek. Ob kliku na gumb Dodaj oddajo študenti oddajo izdelek.  

 

Slika 41: Prva faza Delavnice 

Po oddaji izdelka imajo študenti možnost le-to urediti (Uredi oddajo) ali jo izbrisati (Zbriši oddajo) (slika 

42). 

 

Slika 42: Možnost urejanja oddaje 

Če ste izbrali možnost vrednotenja vzorčnega izdelka, lahko študenti ovrednotijo primer izdelka. 

Njihovo ovrednotenje lahko primerjajo z izvajalčevo oceno (referenčno ovrednotenje). Na sliki 43 je 

prikazano vrednotenje primera izdelka z rubriko. 
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Slika 43: Primerjava med vrednotenjem primera izdelka izvajalca (referenčno ovrednotenje, zgoraj) in vrednotenjem 
študenta (spodaj) 

 

FAZA VREDNOTENJA 

V fazi ovrednotenja študent s klikom na gumb Ovrednoti prične z ocenjevanjem izdelkov vrstnikov, ki 

so mu bili dodeljeni (slika 44).  

  

Slika 44: Faza anonimnega ovrednotenja 
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Študent ovrednoti izdelek z obrazcem za vrednotenje izbrane strategije ocenjevanja (npr. z rubriko), ki 

ga uredi izvajalec. 

Pri rubriki študent ocenjevalec izbere ustrezen nivo, ki ga po njegovi oceni dosega izdelek za posamezni 

kriterij ter poda zaključni odziv v obliki opisnega komentarja (Skupni odziv, slika 45), če je to bilo 

omogočeno (glejte Odziv). 

 

 

Slika 45: Ovrednotenje izdelka z rubriko 

V obrazcu za vrednotenje zbirnega ocenjevanja študent ocenjevalec vsak vidik oceni glede na izbran 

način ocenjevanja (npr. točke, lestvica) ter izbirno vnese komentar za vsak vidik (slika 46).  
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Slika 46: Vrednotenje izdelka z zbirnim ocenjevanjem 

V obrazcu za vrednotenje strategije število napak študent ocenjevalec pri vsaki trditvi izbere, ali je ta 

bila izpolnjena ali ne (slika 47). 
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Slika 47: Ovrednotenje izdelka s številom napak 

V obrazcu za vrednotenje strategije komentarji študent ocenjevalec vnese komentarje glede na 

navodilo izvajalca (slika 48). 
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Slika 48: Ovrednotenje izdelka s komentarji 

ZAKLJUČEK 

Po fazi ocenjevanja, kjer Moodle izračuna končni oceni, sledi zaključna faza, kjer se v razdelku Vaše 

ocene študentom prikažeta končni oceni: Ocena za oddajo in Ocena ovrednotenja (slika 49). 

 

Slika 49: Prikaz končnih ocen  
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PRILOGA: Nastavitve za anonimno medvrstniško ocenjevanje  

Namen: 

• avtor izdelka (študent) ne vidi imen in priimkov 
vrstnikov, ki jih ocenjuje. 

• avtorju izdelka so vidne prejete številčne ocene in 
kriteriji, vidiki ali trditve ocenjevanja drugih. 
 

Nastavitve se nahajajo v bloku Skrbništvo > Dovoljenja 
(slika 50). 
 

 

 

 

 

Slika 50: Dovoljenja v Delavnici 

 

Vlogo udeleženca izbrišite pri treh nastavitvah, ki so prikazane v spodnji tabeli. 

Nastavitev:  Vloge z dovoljenjem 

 

Izbrišemo vlogo Udeleženec in s tem 
preprečimo, da ocenjevalec vidi koga ocenjuje. 

 

  

Izbrišemo vlogo Udeleženec in s tem 
preprečimo, da bi študent videl imena vrstnikov 
objavljenih izdelkov. 

 

 

Izbrišemo vlogo Udeleženec

 
 

Prav tako študente opozorite, da v poimenovanju 

izdelka ali kako drugače ne izdajo svoje identitete. 


