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POVZETEK 

 

Pomemben del študija študentom in učiteljem predstavlja preverjanje in ocenjevanje 

znanja, ki sta sestavni del učnega procesa. Pri sestavljanju testov mora učitelj poznati 

klasifikacijo ciljev. V diplomski nalogi se opiramo na Bloomovo taksonomijo. S 

poznavanjem kognitivnih stopenj vzgojno-izobraţevalnih ciljev lahko učitelj sestavi 

kakovostno preverjanje znanja, s katerim ugotovi kako poglobljeno je študentovo znanje.  

Da bi študentom dali dodatno motivacijo za učenje mora učitelj slediti tudi alternativnemu 

preverjanju znanja, kamor uvrščamo računalniško podprto preverjanje znanja. V diplomski 

nalogi smo se omejili na spletno preverjanje znanja, ki ga lahko uporabljamo pri 

kombiniranem učenju. Ugotovili smo, da je tovrsten način preverjanja znanja primeren 

predvsem za sprotno preverjanje znanja. Sestavili smo tudi primer spletnega testa, ki so ga 

reševali študenti prvega letnika bolonjskega programa Dvopredmetni učitelj računalništva 

in vezave na Pedagoški fakulteti. Odnos študentov do spletnega preverjanja smo ocenili z 

vprašalnikom, ki so ga študenti izpolnili po reševanju spletnega testa. 
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ABSTRACT 

 

An important part of students' and teachers' studies is the assessment and examination 

which are an integral part of the learning process. When formulating a test, a teacher has to 

know the classification of aims. The thesis is relied on Bloom taxonomy. The teacher can 

create quality examination with knowledge of the cognitive levels of the educational 

objectives. With it the teacher determines how progressive the students’ knowledge is. 

 

To give students additional motivation for learning the teacher must follow the alternative 

assessment where computer-aided examination is classified. This thesis is limited to online 

assessment, which can be used in combined learning. It was found out that such an 

examination method is particularly suitable for formative assessment. A sample web test 

has also been put together and it was taken by the first year students of Bologna process 

Two Subject Master of Computer Science and Bonding at the Faculty of Education. 

Students’ attitude towards web assessment was evaluated with a questionnaire which was 

completed after doing the web test. 
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1. UVOD 

Vsak učenec, študent in učitelj se srečuje s preverjanjem in ocenjevanjem znanja. Za 

nekatere je to zelo, za druge nekoliko manj neprijetna izkušnja. Dogaja se, da nekateri 

učitelji še vedno uporabljajo le klasično preverjanje znanja, ki lahko tako njim kot tudi 

študentom predstavlja le neko breme.  

Da ne bi bilo preverjanje znanja le nujno zlo, je potrebno, da učitelj preverjanja znanja 

skrbno načrtuje. V diplomski nalogi bomo podrobno opisali načela in namene preverjanja 

in ocenjevanja znanja. Predstavili bomo tudi vrste in načine preverjanja znanja. Učitelj 

lahko znanje preverja ţe sproti in tako študente motivira, da se tudi sproti učijo. Posledično 

bodo študenti ob končnem preverjanju znanja imeli bolj poglobljeno znanje in tako tudi 

boljše rezultate.  

Obstaja veliko moţnosti, kako učitelj sestavi sprotno preverjanje znanja. Najbolje je, da 

preverjanje prilagaja učni snovi, ţeljam in potrebam študentov ter stremi k ustvarjanju 

dobrega odnosa študentov do samega predmeta in k doseganju dobrih rezultatov.  

Opisali bomo Bloomovo taksonomijo oziroma klasifikacijo ciljev ter si podrobno ogledali 

šest kognitivnih stopenj vzgojno-izobraţevalnih ciljev. Ogledali si bomo tudi merske 

karakteristike, na katerih temelji točnost ugotavljanja znanja pri učencih. 

 

Danes se uporablja ţe veliko moderne informacijsko-komunikacijske tehnologije, zato jo 

je dobro vključiti tudi med študente. V diplomski nalogi si bomo tako poleg teorije o 

preverjanju znanja podrobno ogledali tudi spletno preverjanje znanja, ki ga uvrščamo v 

alternativno preverjanje znanja. Najbolje ga lahko uporabljamo pri kombiniranem učenju 

in pri sprotnem preverjanju znanja. Ogledali si bomo, katere tipe nalog lahko uporabimo 

pri sestavljanju spletnega testa in doseganje katerih stopenj učnih ciljev po Bloomu lahko s 

takimi nalogami preverimo.  

Teorijo bomo preverili tudi praktično. V empiričnem delu bomo sestavili primer spletnega 

testa, s katerim bomo preverili doseganje različnih stopenj učnih ciljev pri predmetu 

Uporaba programske opreme. Spletni test bomo ustvarili v sistemu za upravljanje z 

učenjem tipa Moodle. Rezultate spletnega testa bomo analizirali ter ugotovili, pri katerih 

stopnjah po Bloomu so se študenti najbolje izkazali.  
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V Moodlu bomo sestavili tudi vprašalnik, ki ga bodo rešili ti isti študenti. Preko 

vprašalnika bomo dobili povratno informacijo o spletnem testiranju oziroma mnenje 

študentov o tovrstnem načinu preverjanja znanja.  

Zanimalo nas bo predvsem, ali se zdi študentom spletno preverjanje bolj zanimivo kakor 

klasično preverjanje znanja ter ali tudi študentje vidijo glavno prednost v takojšni povratni 

informaciji in v objektivnem ocenjevanju. Reševanje spletnega preverjanja znanja lahko 

poteka v poljubnem kraju in ob poljubnem času. Zanimalo nas bo, kje študenti raje rešujejo 

spletni test in če okolje vpliva na njihov rezultat. 

Spletno preverjanje znanja pa ima tudi slabosti. Vsebuje lahko le določen tip nalog, z njim 

lahko preverimo doseganje le določenih stopenj Bloomove taksonomije ter pri 

nenadzorovanem reševanju omogoča tudi goljufanje. Zanimalo nas bo, kaj o vsem tem 

menijo študentje. 
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2. PREVERJANJE ZNANJA 

2.1 DEFINICIJE OSNOVNIH POJMOV 

2.1.1 Znanje 

V literaturi lahko zasledimo veliko definicij znanja, ki so si med sabo zelo različne, saj 

izhajajo iz različnih ved, npr. filozofije, psihologije, pedagogike oz. didaktike… 

Najbolj splošno definicijo pojma znanje najdemo v Slovarju slovenskega knjiţnega jezika 

[21], kjer ima pojem znanje pet različnih opredelitev: 

Znanje: 

1. celota podatkov, ki si jih kdo vtisne v zavest z učenjem, študijem; 

2. z učenjem pridobljeno tako poznavanje besedila, da se to lahko pove, navede; 

3. poznavanje; 

4. veščina, spretnost; 

5. poznanstvo. 

 

Če se opredelimo predvsem na psihološke in pedagoške opredelitve znanja, ki so odločilno 

vplivale na šolo, na poučevanje in ocenjevanje znanja, nam ena od opredelitev znanja 

razlikuje splošno in specifično znanje. 

Splošno znanje sestavljajo informacije, ki jih lahko uporabimo v mnogih različnih 

situacijah in pri različnih nalogah (npr. znanje o pravilnem branju, pisanju, govorjenju nam 

koristi v šoli in tudi izven nje). 

Specifično znanje pa se nanaša na specifične naloge. 

Vsako od teh dveh vrst znanja naprej delimo na deklarativno, proceduralno in 

kondicionalno (pogojno) znanje. 

Deklarativno znanje sestavljajo dejstva, prepričanja, mnenja, razlage, teorije in 

interpretacije, pesmi, pravila, imena postopkov ipd. 

Proceduralno znanje zajema postopke za uporabo znanja v določenih procesih ali rutinah 

(npr. deliti ulomke, prevesti odlomek v angleščino ali obratno, pravilno klasificirati 

geometrijske oblike). Učenci pokaţejo proceduralno znanje s kako praktično aktivnostjo 

(če npr. znajo samo verbalno obnoviti deljenje ulomkov, je to deklarativno znanje, če pa 

znajo rešiti nalogo, ki zahteva delitev ulomkov, gre za proceduralno znanje). 
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Kondicionalno znanje zajema ugotavljanje, kdaj, kje in zakaj uporabiti proceduralno in 

deklarativno znanje. Vključuje tudi načrtovanje strategij za reševanje problemov (npr. 

vedeti, kakšen postopek je primeren za reševanje različnih matematičnih ali računalniških 

problemov, vedeti, kdaj je potrebno prebrati vsako posamezno besedo v besedilu, in kdaj 

zadostuje, da besedilo samo preletimo). 

 

Pomembni opredelitvi znanja sta tudi kvalitativno in kvantitativno znanje. 

Ob vse večjem poudarjanju usposabljanja učencev za vseţivljenjsko učenje, za uporabnost 

znanj, za reševanje problemov, za timsko delo in za rabo tehnologij se v zvezi z znanji vse 

bolj poudarja njihova širina (ne glede deklarativnih, temveč proceduralnih in najbolj 

kondicionalnih znanj), procesna naravnanost in transferna vrednost (uporabnost v 

poznejšem ţivljenju v vedno novih situacijah). 

Kvantitativno znanje tako pokriva velik obseg informacij oz. vsebin. Gre za informiranost 

na nekem področju, ki vključuje predvsem sestavine deklarativnega znanja (poznavanje 

podatkov, dejstev, mnenj,…). 

Kvalitativno znanje pa zajema proceduralno in predvsem kondicionalno znanje: postopke, 

strategije, procese, transfer. Tovrstno znanje zavrača opis znanja kot skupka ločenih in iz 

kontekstov izvzetih drobcev znanja, ki se pasivno prenašajo od učitelja na učence. 

Vprašanje »Koliko je naučenega, koliko zna?« zamenja vprašanje »Kaj je naučeno, kaj 

zna?« (pri čemer s »kaj« merijo na vrste znanj in ne na njihovo količino). V tej perspektivi 

je učinek učenja novost oziroma napredek. 

Obe vrsti znanja se v procesu osvajanja med seboj povezujeta in prepletata. Učenci morajo 

osvojiti določene bistvene informacije, ki jih s pomočjo miselnih operacij tako 

strukturirajo, da jih lahko uporabijo na različne načine in v različnih situacijah [20]. 

2.1.2 Vrednotenje 

Vrednotenje ali evalvacija je sistematično zbiranje podatkov o kakovosti oziroma 

primernosti nekega procesa ali produkta, običajno z namenom, da sprejmemo odločitve, ki 

vodijo k njegovemu izboljšanju.  

V izobraţevanju lahko poleg doseţkov učencev oziroma študentov vrednotimo tudi 

študijske programe, učbenike in delo posameznega učitelja [11]. 
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2.1.3 Preverjanje znanja 

Preverjanje znanja je sistematično, načrtno zbiranje podatkov o tem, kako kdo dosega učne 

cilje [11]. Je proces dokumentiranja merljivih lastnosti znanja, veščin, vedenja in mnenja 

[26]. 

 

2.1.4  Ocenjevanje znanja 

Z ocenjevanjem znanja vrednotimo učne doseţke učencev oziroma študentov in jim 

običajno dodelimo tudi neko številčno vrednost – oceno. Ocena je torej oznaka, ki znanje 

razdeli na primerno in neprimerno in skuša določiti, koliko se je posamezen učenec 

oziroma študent pribliţal zastavljenim učnim ciljem. Vedno lahko zajamemo le večji ali 

manjši vzorec znanja oziroma doseţkov in iz njega sklepamo na celoto [11]. 

 

Ocenjevanje je lahko številčno (z ocenami od 1 do 5 oziroma od 1 do 10) ali opisno (učitelj 

besedno opiše, katere cilje in v kolikšni meri je učenec oziroma študent dosegel). 

Ocenjevanje znanja poteka, ko je bila učna snov v celoti posredovana in so bile v učnem 

procesu realizirane vse etape učnega procesa (uvajanje, obravnava, urjenje, ponavljanje in 

preverjanje) [13]. 

 

Preverjanje in ocenjevanje znanja sta med seboj tesno povezana procesa, vendar nista ista. 

Ocenjevanje vključuje preverjanje in ocenjevanje brez preverjanja ne obstaja, medtem ko 

znanje lahko preverimo ne da bi ga (številčno) ocenili [11]. 

 

Pri ocenjevanju znanja učencev mora biti zagotovljena javnost ocenjevanja, ki se 

zagotavlja zlasti [15]: 

 s seznanitvijo staršev in učencev s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje 

znanja ter napredovanje učencev; 

 s predstavitvijo ciljev in standardov znanja, opredeljenih v učnem načrtu, za 

posamezno ocenjevalno obdobje; 

 s predstavitvijo kriterijev ocenjevanja; 

 z določitvijo načina in rokov ocenjevanja; 

 z ocenjevanjem pred učenci oddelka ali učne skupine; 

 s sprotnim obveščanjem učencev in staršev o doseţenih rezultatih pri ocenjevanju; 
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 tako, da se učencem in staršem izroči ocenjene pisne izdelke in omogoči vpogled v 

druge izdelke. 

 

2.2 NAMENI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA 

Preverjanje in ocenjevanje znanja predstavljata tako samoumeven del izobraţevanja, da 

velikokrat pozabimo, kakšni so pravzaprav njuni glavni nameni.  

Glavni nameni preverjanja in ocenjevanja znanja so: 

 Kontrola doseţenih učnih ciljev – rezultati preverjanja oziroma doseţene ocene so 

neke vrste kontrola, ali so učenci dosegli znanje, ki je predpisano v učnem načrtu. 

 Povratna informacija učencu oz. študentu – preko rezultatov učenec oziroma 

študent izve, kaj je bolje in kaj slabše obvladal. To informacijo lahko dobro izkoristi 

pri nadaljnjem učenju. Ravno tako je to lahko tudi povratna informacija za starše. 

 Povratna informacija učitelju – preko analize rezultatov lahko učitelj ugotovi, katere 

so kritične točke pri znanju učencev oziroma študentov in na njihovi podlagi poskuša 

najti in odpraviti vzroke zanje. 

 Motivacijsko sredstvo – Veliko učencev oziroma študentov se najbrţ ne bi resno 

učilo, če jih ne bi čakala preverjanja in zaključni izpiti. Tukaj gre predvsem za 

prevladovanje zunanje in ne notranje motivacije, kjer bi bilo v ospredju učenje iz 

lastnega interesa, ţelje po znanju in poklicni usposobljenosti, po razvoju svojih 

zmoţnosti, ipd. To ima seveda tudi posledice. Če se učenec uči predvsem iz interesa, 

da bi rešil nek problem in ga pritegneta smiselnost ter zanimivost snovi, je običajno 

tudi rezultat dober, znanje je poglobljeno in snov je razumljena. V nasprotju s tem, ko 

učenca oziroma študenta zanima le, koliko točk in kakšno oceno bo dosegel, pa je 

rezultat največkrat preveč površinsko, razdrobljeno, kratkotrajno in neuporabno 

znanje. 

 Usmerjevalna in selekcijska funkcija – ocene veljajo tudi kot »vstopnica« v srednjo 

šolo, visokošolski ali univerzitetni študij. 

Marsikateri študentje imajo v prvem letniku »selekcijski« predmet, kar pomeni, da 

profesor izpusti v drugi letnik le toliko študentov, kot se zdi »primerno« ali kolikor je 

zanje prostora v laboratorijih (ta funkcija običajno ni javno priznana). 

Usmerjevalna funkcija pa se uveljavi, ko na osnovi doseţenih rezultatov učence oz. 

študente usmerimo v zanje primerne srednje šole, visokošolske strokovne ali 

univerzitetne programe. 
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 Vzdrţevanje strokovnih standardov – ta funkcija se navezuje predvsem na študijske 

programe. Opravljeni izpiti oziroma diploma predstavljajo zagotovilo kvalifikacije in 

omogočajo vzdrţevanje strokovnih standardov, kar naj bi varovalo javnost pred 

nestrokovnim opravljanjem zahtevnih poklicnih dejavnosti (npr. zdravnika, pravnika, 

gradbenika). To funkcijo opravljajo predvsem zaključni, strokovni in drugi podobni 

izpiti, ki so osnova za uradno dovoljenje za opravljanje določene zahtevne poklicne 

dejavnosti. 

 Informacija za delodajalca – tudi ta funkcija se navezuje predvsem na študijske 

programe oz. poklicne srednje šole. Diploma oziroma zaključni izpit je informacija za 

delodajalca o usposobljenosti kandidata za določeno delovno mesto. 

 Dokazilo o uspešnosti – za šolske politike, financerja in širšo javnost so doseţeni 

študijski rezultati dokazilo o uspešnosti neke šole ali (visoko)šolskega sistema v celoti. 

S tem pomenijo tudi eno od meril kakovosti v vse bolj aktualnih procesih 

(samo)evalvacije kakovosti. Gre tudi za neke vrste kontrolo učinkovitosti. 

 Dokazovanje moči – pogosto proces ocenjevanja pomeni za učitelja tudi priloţnost za 

dokazovanje moči in s tem nehote dobi funkcijo discipliniranja in ustrahovanja. 

 Izboljšanje kakovosti učenja in poučevanja – vedno bolj se v procesu preverjanja in 

ocenjevanja vidi priloţnost za izboljšanje kakovosti učenja in poučevanja. Dejstvo, da 

»se učenci učijo tako, kot pričakujejo, da se bo preverjalo«, se usmerja v tako 

preverjanje, ki bo čim bolj spodbujalo poglobljeno, smiselno učenje, razmišljanje in 

povezovanje naučenega s prakso ter s tem poskus preprečevanja kampanjskega učenja 

[11] [1]. 

 

2.3 NAČELA PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA 

Učitelj mora pri preverjanju in ocenjevanju znanja upoštevati psihološka in pedagoška 

načela ter zakonitosti. Razdevšek-Pučkova [1] našteva naslednja pomembna načela: 

 Znanje je subjektivna psihološka kategorija in je ne moremo neposredno meriti. 

Področje, raven in obseg znanja, ki naj bi ga učenec pokazal, učitelj določi s 

sestavljanjem nalog in postavljanjem vprašanj. 

 Učiteljeva strpnost je potrebna, ko učenec potrebuje čas za razmislek, da odgovori na 

zastavljeno vprašanje. 
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 Pozitivna usmerjenost od učitelja pričakuje, da bo pri učencih iskal znanje in ne 

neznanja. 

 Upoštevanje individualnih posebnosti vsakega učenca od učitelja terja, da pri 

preverjanju in ocenjevanju znanja upošteva stopnjo učenčevih intelektualnih 

sposobnosti, razlike med ustnim in pisnim izraţanjem ter kognitivni stil (slušni, vidni, 

analitični in celostni). 

 Ubeseditev kriterijev in načel omogoča, da se izognemo nesporazumom,  saj učitelj 

učencem natančno razloţi, kaj bo upošteval pri oblikovanju ocene. 

 Načelo doslednosti učitelja zavezuje, da se drţi zapisanih kriterijev in načel pri 

preverjanju znanja in se tako izogne subjektivnim napakam ocenjevanja. 

 Utrjevanje in povezovanje znanja omogoča, da pridemo do znanja, pri tem pa imata 

pomembno vlogo preverjanje in ocenjevanje znanja, saj velja, da tako kakor učitelj 

preverja, se učenci naučijo.  

 Proces preverjanja in ocenjevanja znanja moramo načrtovati, saj to omogoča, da 

upoštevamo do sedaj našteta načela. 

 Kontinuirano spremljanje učenčevega dela in napredovanja je učitelju 

omogočeno, če upošteva prejšnje načelo, učenec pa s pomočjo takšnega preverjanja in 

ocenjevanja znanja spremlja lastno napredovanje in spozna svoja močna oz. šibka 

področja in lahko tako načrtuje nadaljnje učenje. 

 Medsebojna povezanost procesov poučevanja, učenja in preverjanja, kar pomeni, 

da se morajo ti trije procesi med seboj dopolnjevati in izpopolnjevati. 

 

2.4 VRSTE PREVERJANJA ZNANJA 

Učitelj lahko preveri učenčevo predznanje pred obravnavo nove učne vsebine, učenčevo 

razumevanje učnih vsebin med obravnavo le-teh ali pa ob koncu obravnave učitelj preveri, 

kako učenec razume celoto novih obravnavanih učnih vsebin. Glede na mesto oz. poloţaj 

preverjanja v učnem procesu ločimo tri vrste preverjanja znanja. 

 

2.4.1 Diagnostično preverjanje 

Preverjanje se izvaja na začetku poučevanja neke učne enote ali predmeta, zato je to 

predvsem ugotavljanje predznanja, njegovega obsega in strukture. Pomembno je tako za 
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učenca kot učitelja, saj je podrobnejša informacija o predznanju neko izhodišče za 

načrtovanje poučevanja in nadaljnjega učenja.  

Diagnostično preverjanje lahko poteka na več različnih načinov, npr. v obliki kratkega 

skupinskega dela, individualno in anonimno ali pa v obliki računalniško podprtega 

samopreverjanja. Pri tem pa naj tovrstno preverjanje ne bi obsegalo le posameznih vsebin, 

temveč tudi spretnosti (npr. računske, jezikovne) in strategije samostojnega učenja (npr. ali 

učenci znajo sami poiskati vire v knjiţnici, na spletu, iz obširnega besedila razbrati bistvo 

ipd.). 

 

2.4.2 Formativno ali sprotno preverjanje znanja 

Preverjanje poteka med učnim procesom. Namenjeno je ugotavljanju učenčevega 

razumevanja učnih vsebin, analiziranju in odpravljanju vzrokov, zaradi katerih učenec te 

vsebine slabo razume ali jih ne razume [15]. Učitelja torej predvsem zanima, katere cilje je 

učenec ţe dosegel in katerih še ne ter kaj lahko naredi, da bo te cilje še dosegel. Sestavni 

del formativnega preverjanja je pogosta in primerna povratna informacija [17]. 

 

Natalija Komljanc [8] pravi, da po svetu gredo v smeri zmanjševanja testov in spodbujanja 

oblik vrednotenja, ki omogočajo kakovostno učenje. V Sloveniji pri tem še zaostajamo, 

čeprav ţe v več kot 40 šolah klasične oblike ocenjevanja počasi nadomešča formativno 

ocenjevanje znanja s povratno informacijo za učitelja in učenca. Izvedba je stvar dobrega 

dialoga med učiteljem in učencem. Učitelj učenca razume in z njim ustvari empatičen 

odnos. Tako si učenci pomagajo tudi med seboj, so vedno bolj samostojni in radi hodijo v 

šolo, saj se jim zdi pouk zanimiv in ţivljenjski. 

 

Komljančeva pravi, da pri formativnem ocenjevanju upoštevamo tri glavna pedagoška 

načela za kakovostno poučevanje. 

Prvo načelo pravi, da je potrebno delati na diagnostiki predznanja, predvsem z vidika 

motiviranja in spodbujanja učenca s samovzgojo. Tu ne gre za teste in preverjanje šibkosti, 

ampak za iskanje interesov in povezovanje predznanja z izkušnjami. Učenec se tako zave, 

zakaj se uči. 

Drugo načelo je zagotavljanje stika med različnimi fazami učenja. Učitelj naj ne razlaga 

nove snovi prehitro in naj je ne ponavlja v nedogled. Gre predvsem za zbliţevanje 

poučevanja z učenjem v smiselno celoto. 
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Tretje načelo pa je zagotavljanje stalne kakovostne povratne informacije. Veliko učiteljev 

meni, da je za povratno informacijo dovolj znak, številčna ali opisna ocena, kar pa ni res, 

saj taka povratna informacija ni usmerjena v odpravljanje vrzeli v znanju in vzrokov zanje.  

 

2.4.3 Končno ali sumativno preverjanje znanja 

Preverjanje znanja ob koncu obravnave novih učnih vsebin je namenjeno ugotavljanju, 

kako učenec razume celoto obravnavanih učnih vsebin.  

Rezultati končnega preverjanja so običajno izraţeni v obliki ocene, ki so bolj povratna 

informacija učitelju in ne toliko učencem, saj ocene ne morejo več popraviti, razen če je 

dobil negativno oceno [15]. 

 

2.5 NAČINI PREVERJANJA ZNANJA 

Poznamo več načinov preverjanja znanja, s katerimi lahko izvedemo v prejšnjem 

podpoglavju naštete vrste preverjanja znanja. 

Ustrezen način preverjanja in ocenjevanja znanja učitelj izbere v skladu [16]: 

 z razvojno stopnjo (pri mlajših prevladuje ustno preverjanje); 

 z učnimi vsebinami; 

 z učnimi cilji, ki jih ţelimo doseči. 

 

Najbolj poznana in najpogostejša načina sta pisno in ustno preverjanje znanja.  

 

2.5.1 Ustno preverjanje znanja 

Pri ustnem preverjanju znanja se vzpostavi neposreden stik med učiteljem in učencem. 

Učitelj tako resnično lahko upošteva individualne razlike med učenci in postavi vprašanje 

na ravni, ki ustreza posameznemu učencu. Učenec pri ustnem preverjanju razvija govorno 

izraţanje, saj ga učitelj lahko opozori na pravilno tvorbo stavkov, pravilen izgovor pojmov 

ipd. Marsikateri učenec lahko doseţe boljši rezultat, saj ustno preverjanje ni odvisno od 

bralnih sposobnosti učencev. Mnogim učencem pogosto ţe eno samo dodatno vprašanje 

učitelja omogoči rešitev problema oziroma naloge v celoti, drugim pa je dovolj ţe samo 

opozorilo o nepremišljenem napačnem odgovoru. Poleg tega imajo vsi ostali učenci, ki so 

priča ustnemu preverjanju, moţnost utrjevanja učne snovi. 
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Seveda pa ima ustno preverjanje znanja tudi slabosti. Pogosto se pojavljajo teţave glede 

nadziranja subjektivnih napak, saj mora učitelj paziti, da enako oceni učence, ki so mu 

simpatični in učence, ki mu niso. Problem nastane tudi, ker učenci ne morejo dobiti istih 

vprašanj in s tem enako teţkih, zato je pogosto ocena odvisna od naključja oziroma 

vprašanja, ki ga je učenec dobil. Velika pomanjkljivost je tudi to, da učitelj ne more dobiti 

nekega realnega pregleda o znanju posameznega učenca s širšega področja obravnavanega 

predmeta. Poglavitna slabost ustnega preverjanja pa je, da je zelo zamudno, v primeru, ko 

ţelimo preveriti znanje vsakega učenca posebej [2][25]. 

 

2.5.2 Pisno preverjanje znanja 

Pri pisnem preverjanju znanja imajo vsi učenci enake pogoje, naloge in enako teţavna 

vprašanja. Merila so ţe vnaprej postavljena, njihovi odgovori pa so ocenjeni po istem 

ključu. Zato je pisno preverjanje znanja bolj objektivno kot ustno in ima tudi ocena, ki je 

pisno pridobljena, večjo vrednost. Pri pisnem preverjanju se učenci lahko zberejo in 

rešujejo s hitrostjo, ki jim najbolj ustreza. Vsi učenci so hkrati zaposleni in učiteljem ni 

potrebno skrbeti za zaposlitev posameznih učencev, hkrati pa učitelj v kratkem času lahko 

ugotovi raven znanja pri vseh učencih v razredu. Učenčevi odgovori so tudi trajno 

dokumentirani, kar je zelo pomembno pri seznanjanju učenčevih staršev z doseţki njihovih 

otrok. Bistvena prednost pisnega preverjanja znanja je, da je hitrejše in da se zanj porabi 

manj časa. 

 

Negativna posledica pisnega preverjanja pa je, da se učenci slabo govorno izraţajo. 

Učenci, ki pa imajo teţave z branjem, imajo posledično tudi manj časa za reševanje nalog. 

Učitelj pri tovrstnem preverjanju porabi več časa za pregledovanje odgovorov in učenci 

dobijo povratno informacijo pozneje kot pri ustnem preverjanju znanja [2][25]. 

 

2.5.3 Praktično preverjanje znanja  

Praktično preverjanje znanja je sistematično ugotavljanje učenčeve uporabe predhodnega 

znanja pri reševanju novega problema ali pri opravljanju določene naloge. Tak način je 

najbolj primeren za predmete, kjer je moţna uporaba orodja in materiala, saj učenec 

pretvori teoretično znanje v operativno. Tovrstno preverjanje znanja sili učenca k 
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drugačnemu načinu razmišljanja in učenja, saj mora učenec vzpostaviti povezavo med 

teorijo in prakso. 

Pojavi pa se problem, povezan s praktičnim preverjanjem znanja, in sicer pomanjkanje 

časa. Sestavljavci učnih programov bi se morali zavedati, da prenatrpan učni program 

zniţuje kvaliteto znanja in preprečuje moţnost za praktično preverjanje znanja. Nova 

kultura preverjanja znanja se tega ţe zaveda in je vse bolj usmerjena k temu, da izboljša 

kvaliteto znanja učencev v primerjavi s kvantiteto usvojenega znanja [7]. 

2.5.4 Alternativno preverjanje znanja 

Danes se namesto tradicionalnega preverjanja vse bolj širijo oblike ocenjevanja, ki učence 

spodbujajo k bolj poglobljenemu učenju in povezovanju teorije s prakso. Alternativno 

preverjanje je torej v tesni povezavi z vsakdanjim ţivljenjem. Ravno tako kot je 

preverjanje alternativno, mora biti tudi poučevanje in učenje alternativno, kar pomeni, da 

je povezano s situacijami iz resničnega ţivljenja.  

Metode alternativnega preverjanja usmerjajo k bolje zastavljenemu in osebnostnemu 

preverjanju posameznega učenca oziroma študenta. Poudarek je predvsem na razvijanju 

višjih taksonomskih ravni znanja, kar poveča učenčevo zanimanje in motivacijo. Poveča se 

tudi interakcija med učitelji ter čas za reflektivno razmišljanje. 

Nastale so številne metode alternativnega preverjanja znanja, s katerimi učitelji resnično 

ţelijo preveriti to, kar so se učenci naučili [10][12]. 

 

 Testi oziroma izpiti »odprtih knjig« 

Pri tovrstnih izpitih oziroma testih imajo učenci oziroma študenti lahko pri sebi določeno 

literaturo, v kateri lahko med preverjanjem znanja poiščejo potrebne podatke in pojasnila. 

Tako so bolj umirjeni in razbremenjeni, saj jim ni potrebno znati vseh podrobnosti na 

pamet. Kljub temu pa mora biti znanje dovolj dobro, da vedo, kje lahko nekaj najdejo. 

Posledica slabega znanja je, da učenec oziroma študent porabi preveč časa za iskanje 

ustreznih informacij. Tak test je običajno podoben realni situaciji, kjer ima učenec oziroma 

študent na voljo vire, ki jih mora znati uporabiti. 

 

 Ocenjevanje praktičnega dela, izvajanja in vaj 

Glavni cilj ocenjevanja laboratorijskih in podobnih vaj je pridobivanje tehničnih spretnosti 

(ravnanja z aparaturami, izvajanja določenih standardnih postopkov in meritev) ali 

razumevanje »logike« teh postopkov in uvajanje v samostojno raziskovanje.  
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Pri vajah se največkrat ocenjujejo pisni izdelki. Učenec oziroma študent lahko po 

zaključenih vajah napiše poročilo, namenjeno sošolcem, ki vaje še niso opravili in jih 

opozori, na kaj morajo biti še posebej pozorni. Lahko pa napiše tudi poročilo, namenjeno 

uporabnikom. 

Poleg pisnega izdelka se lahko oceni tudi, kako zna učenec oziroma študent predstaviti 

določeno temo ostalim sošolcem. Ocenjuje se njegov nastop, besedna in nebesedna 

komunikacija, uporaba pripomočkov, jasnost ter stik oziroma interakcija s poslušalci. 

 

 Ocenjevanje pisnih izdelkov 

Pri  tem so mišljeni daljši pisni izdelki, kot so seminarske naloge, poročila o projektih, pri 

študentih pa tudi diplomske naloge. Pri projektih naj bi učenci oziroma študenti razvili 

spretnosti načrtovanja in izvajanja raziskovanja, vodenja projektov, osvojili osnovni 

metodološki aparat ter spretnosti sporočanja. Hkrati pa s takim delom razvijajo tudi 

samostojnost, ustvarjalnost in iniciativnost. 

 

Ocenjevanje takih izdelkov je zahtevno, saj so obseţni in kompleksni, predvsem pa je 

teţko  ločiti deleţ mentorja in učenca oziroma študenta, pri skupinskih projektih pa tudi 

deleţ vsakega posameznika. Najbolje je, da učenci kriterije ocenjevanja izvejo vnaprej. Pri 

tem se pojavi vprašanje, ali naj učitelj ocenjuje le končni izdelek ali tudi delne naloge.  

Ena izmed priporočljivih shem ocenjevanja je naslednja:  

- Sprotno delo pri nalogi … 30% 

- Učenčev dnevnik dela … 5% 

- Osnutek naloge (učenčevo delo) … 50% 

- Končna verzija naloge (učenčevo in mentorjevo delo) … 15% 

 

 Portfolio 

Portfolio je neke vrste učna mapa, mapa doseţkov oziroma osebna zbirka izdelkov, 

dokumentov in refleksij o posameznikovih doseţkih, razvoju na nekem področju, učenju, 

področjih, kjer dosega dobre rezultate, najboljših izdelkih ipd. Je tudi dokazilo, ki omogoča 

avtentično presojanje, kaj je študent v procesu izobraţevanja dosegel. Portfolio je tako 

orodje za samoocenjevanje lastnih doseţkov kot tudi orodje, s katerim lahko učitelj oceni 

napredek in rezultat učenja. V primeru, da portfolio ne vsebuje nobenega razmisleka o 

razlogih, zakaj so določeni izdelki vključeni vanj, je to navadna zbirka izdelkov. Šele 
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določena organizacija ter razmislek o izdelkih, ki so vanj vključeni, razlikujejo zbirko 

izdelkov od portfolia.  

 

Pri izdelavi portfolia mora biti učenec stalno aktiven, saj mora zbirati, utemeljiti in 

prikazati rezultate svojega dela. Moţnost lastne izbire pa mu omogoča, da pokaţe, na 

katerih področjih je najboljši. 

 

 Skupinsko preverjanje znanja 

Poglavitni problem pri skupinskem delu je deleţ posameznikove ocene v skupinski oceni. 

Razlog za ocenjevanje skupinskih izdelkov je, da ne moremo uspešno razvijati 

skupinskega dela in doseči dobrih rezultatov, če ne razvijamo skupinske soodvisnosti in 

posameznikove odgovornosti za skupinski izdelek. Skupinska soodvisnost pomeni, da 

mora učenec oziroma študent zaznati, da je skupni cilj hkrati tudi njegov cilj, obenem pa 

mora ohraniti tudi lastno odgovornost ter se zavedati, da lahko skupina doseţe cilj le, če bo 

tudi sam prispeval svoj deleţ k skupni nalogi. 

 

Skupinsko delo pa lahko ocenimo na več različnih načinov. Če skupina izdela samo en 

izdelek, lahko učitelj dodeli vsem članom skupine isto oceno. Lahko pa učitelj naključno 

izbere enega učenca iz skupine, ki zagovarja nalogo. Celotna skupina v tem primeru dobi 

oceno, ki jo je dobil naključno izbran študent. V primeru, ko lahko ocenimo prispevek 

posameznega učenca v skupini, seštejemo individualne ocene in delimo s številom članov 

skupine. Tako dobi vsak posamezen učenec za oceno skupinsko povprečje. 

 

 Računalniško podprto preverjanje znanja 

Tovrstno preverjanje znanja poteka običajno tako, da učenec vidi naloge na zaslonu in 

neposredno vnaša odgovore. Ta način se lahko uporablja tako za diagnostično kot tudi za 

formativno in sumativno preverjanje znanja ter samoocenjevanje. Več o tovrstnem 

preverjanju znanja bomo povedali v naslednjem poglavju. 

 

2.6 TIPI NALOG PRI OCENJEVANJU ZNANJA 

Za določen tip naloge se odločimo na podlagi učnih ciljev, katerih doseganje ţelimo 

preveriti in oceniti.  
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Naloge objektivnega tipa imajo kratko, enoznačno rešitev, ki kaţe na poznavanje dejstev, 

podatkov in izdelanih konceptov. Učenec lahko obkroţi črko pred pravilnim oziroma 

napačnim odgovorom, dopolni poved z manjkajočo besedo ali napiše kratek enopomenski 

odgovor na vprašanje. 

Naloge, ki zahtevajo daljšo rešitev, pa so običajno esejska vprašanja, projektne, seminarske 

naloge itd. Z njimi preverjamo doseganje kompleksnejših učnih ciljev oziroma ciljev na 

višjih taksonomskih ravneh, ki jih bomo opisali v naslednjem poglavju [16]. 

 

2.7 TAKSONOMIJE ALI KLASIFIKACIJE CILJEV 

Pogosto se pojavljajo vprašanja, kako sebi, drugim učiteljem ter učencem jasno in 

nedvoumno predstaviti, kateri cilji so pri posameznem predmetu bolj in kateri manj 

pomembni. Problem je tudi, kako se ozavestiti in doseči, da nanje ne »pozabimo« pri 

poučevanju in preverjanju.  

 

V ta namen oziroma v neposredni povezavi s poučevanjem in preverjanjem znanja avtorji 

razvijajo taksonomije znanj in taksonomije učnih ciljev. Znanje razporejajo npr. glede na 

njihovo različno kognitivno (spoznavno) raven. S pomočjo taksonomije naj bi tisti, ki se 

posredno ali neposredno ukvarjajo s poukom, bolje razumeli zvezo med učnimi izkustvi, ki 

jih dajejo različni učni postopki, in med spremembami v učencih, do katerih pride pod 

njihovim vplivom. Učitelj s pomočjo taksonomije laţje sestavlja, izbira in kritično 

analizira naloge za preverjanje, usmerja pa ga tudi pri načrtovanju in izvajanju pouka. 

 

Najbolj znana in upoštevana je Bloomova taksonomija. Ker se tudi operacionalizacija 

učnih ciljev v naših učnih načrtih večinoma opira nanjo in na njene izpeljave, jo bomo v 

nadaljevanju podrobneje predstavili [11][20]. 

 

2.7.1 Bloomova taksonomija 

Bloomova taksonomija vsebuje tri področja ciljev:  

- preteţno spoznavne (kognitivne) 

- čustveno-motivacijske  

- spretnostne (psihomotorične) 
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Ti cilji so razvrščeni hierarhično, od niţjih proti višjim stopnjam, tako da višja stopnja 

obsega tudi niţje. 

Najbolj pomembni in zato tudi podrobno opredeljeni so spoznavni ali kognitivni cilji.  

Bloomova taksonomija razlikuje šest kategorij na kognitivni ravni: poznavanje, 

razumevanje, uporabo, analizo, sintezo, evalvacijo [11] [20]. 

 

 Poznavanje 

Znanje ali poznavanje se kaţe kot prepoznava ali obnova (priklic) dejstev, podatkov oz. 

informacij, postopkov, teorij, terminov in simbolov, pravil,… Kot poznavanje se 

upoštevajo tudi razne obnove razlag in interpretacij, če so le-te nepredelana ponovitev ţe 

prej podanega. Zapomnitev je zadostni pogoj za znanje na stopnji poznavanja, kaţe pa se 

preko verbaliziranja. Če povprašujemo po poznavanju, je lahko za odgovorom tudi 

razumevanje, vendar pa to ni pogoj, da dobimo na vprašanje ustrezen odgovor. Zadošča le 

zapomnitev. Bloom poznavanje opredeljuje tudi kot priklic ali prepoznavanje več 

specifičnih elementov predmetnega področja, brez potrebe po razumevanju ali 

sistematiziranju. 

 

 Razumevanje 

Učenec v tem primeru razume oziroma ponotranji, predela in sistematizira to znanje. 

Razumevanje se kaţe kot povzemanje bistva sporočil na podlagi lastne miselne predelave, 

s svojimi besedami. Dokazuje ga moţnost sklepanja iz primerov, dajanje primerov in 

podajanje razlag, prilagojenih različnim poslušalcem.  

Poznavanje samo po sebi niti ne predpostavlja niti ne izključuje uporabe. Kljub temu pa 

Bloom priporoča, da bi se vsi učitelji prizadevali, da bi bilo vsako pridobljeno znanje 

uporabno za reševanje problemov ali pa osebno zadovoljstvo. 

 

 Uporaba 

Učenec dokaţe uporabnost svojega znanja, ko na osnovi naučenih pojmov, teorij, 

principov, zakonitosti, pravil, postopkov, metod ipd. reši zanj nov problem ali nalogo. S 

pomočjo principov, ki jih razume, razlaga nove problemske situacije. Problem ne sme biti 

tak, da ga učenec reši rutinsko ali s ponavljanjem natančnega poteka reševanja ţe 

podobnega primera. Za novost ne zadošča le zamenjava količin v ţe utrjeni uporabni 

nalogi. Pomembno je tudi, da problemi niso umetni, ampak realistični in smiselni. 
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 Analiza 

Analiza je razstavljanje sporočil (literarno delo, opis, poročilo o projektu, eksperiment) v 

sestavne elemente ali dele na tak način, da so jasni odnosi med njimi in njihova 

organiziranost oziroma relativna hierarhija. Gre za to, da učenec spozna strukturo oziroma 

ideje, ki so za sporočilom. 

 

 Sinteza 

Sinteza je zdruţevanje prej osvojenih delov in elementov v novo celoto. Vključuje proces 

dela na elementih, urejanje in kombiniranje, tako da sestavljajo vzorec ali strukturo, ki do 

tedaj ni obstajala ali pa ni bila razvidna. Pomembno je torej, da gre za samostojno 

interpretiranje in načrtovanje strategij problemske situacije, ki do sedaj še ni bila znana, ne 

pa za obnavljanje ţe prej pripravljenih postopkov. Na tej stopnji se izraţata kreativnost in 

divergentnost. Odgovori so novi, učitelj pa je animator in ne prenašalec znanj. Pri 

preverjanju na tej stopnji se ocenjujejo procesi in kvaliteta produktov, izpeljav, dokazov, 

argumentov ipd. 

 

 Evalvacija 

Evalvacija ali vrednotenje je presoja idej, argumentov, rešitev, izdelkov, materialov in 

metod v skladu z nameni in kriteriji. Ta kategorija zdruţuje vse prej naštete in jih presega 

oziroma povezuje z nekognitivnimi. Pri evalvaciji gre za sistematično vrednotenje, ki 

izhaja iz globljega razumevanja in analize v skladu z določenimi kriteriji (npr. o 

primernosti, relevantnosti in izčrpnosti podatkov, o konsistentnosti navedenih argumentov, 

o prepoznavi predpostavk, vrednot, morebitnih predsodkov,…).  

 

Bloomovo taksonomijo je potrebno za posamezne predmete ali strokovna področja 

primerno prilagoditi. Pokazalo se je, da za klasifikacijo najpomembnejših spoznavnih 

ciljev pri sestavljanju vprašanj pogosto zadostujejo le tri stopnje (poznavanje, razumevanje 

in uporaba, ki vsebuje tudi analizo). Elementi sinteze in kritičnega vrednotenja pa se 

pojavljajo predvsem v višjih letnikih in pri kompleksnejših nalogah (projekti, diplomske 

naloge). 
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2.7.2 Bloomova digitalna taksonomija za poučevanje 

Zgoraj smo opisali teorijo, ki jo je leta 1956 razvil Bloom. Leta 1990 sta Anderson in 

Krathwohl naredila njeno revizijo. Churches pa je revidirano Bloomovo taksonomijo 

postavil v kontekst informacijsko-komunikacijske tehnologije. Tako smo dobili Bloomovo 

digitalno taksonomijo, ki jo predstavlja slika 1 [22]. 

 

Slika 1: Bloomova digitalna taksonomija 

 

 

Slika 2: Storitve, ki podpirajo različne stopnje po Bloomu pri poučevanju 
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2.8 BLOOMOVA TAKSONOMIJA PRI POUČEVANJU 

RAČUNALNIŠTVA 

 

Bloomova taksonomija se pri poučevanju po mnenju učiteljev najlaţje uporabi na primeru 

programiranja. Pomembno je da učitelj podrobno pozna vsako raven revidirane Bloomove 

taksonomije, kar omogoči kakovostno ocenjevanje programov. 

Lastnosti stopenj revidirane Bloomove taksonomije [24]: 

 

Pomnjenje: Gre za priklic znanja iz dolgotrajnega spomina. Vključuje prepoznavanje in 

priklic (npr. prepozna ustrezen opis za pojem ali izraz, prepozna karkoli ţe obdelano na 

predavanjih, definicijo, algoritem, rešitev problema, ki je v istem kontekstu kot ţe rešen 

primer na vajah). Naloge, ki spadajo v to raven, zahtevajo znanje, ki so se ga učenci lahko 

naučili na pamet. Navedi in opiši sta najpogostejša glagola, ki sta uporabljena v navodilih 

tovrstnih nalog. 

 

Razumevanje: Ta stopnja revidirane Bloomove taksonomije vključuje interpretiranje, 

ponazarjanje, razvrščanje, povzemanje, sklepanje, primerjanje in razlaganje. 

Naloge največkrat zahtevajo razlago ali predstavitev kode ali algoritma.  

 

Uporaba: Gre za uporabo in izvajanje postopka oziroma procedure v dani situaciji. 

Največkrat učenec ţe pozna algoritem in ga uporabi pri problemu, ki je podoben ţe 

znanemu problemu, vendar ni bil še rešen v popolnoma istem kontekstu ali z istimi 

podatki.  

 

Analiza: Ta stopnja revidirane Bloomove taksonomije vključuje razlikovanje, 

organiziranje in pripisovanje. Pri stopnji analize učenec razstavi snov na manjše sestavne 

dele in razloţi, kako so te enote med sabo povezane. Opiše tudi relacijo med enotami in 

celotno strukturo oziroma vsebino.  

Naloge največkrat zahtevajo razstavljanje programa na njegove sestavne dele (funkcije, 

razrede,…), prepoznavanje kritičnih ali nepomembnih sestavnih delov ter sestavljanje 

manjših enot v celoto. 
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Evalvacija: Evalvacija vključuje preverjanje, kritiko in ocenitev. V nalogah je največkrat 

potrebno ugotoviti, ali določen del kode izpolnjuje zahteve, ali pa oceniti kakovost 

določenega dela kode na podlagi določenih meril. 

 

Ustvarjanje: Pri ustvarjanju gre za sestavljanje posameznih delov v skladno in 

funkcionalno celoto. Ustvarjanje vključuje ustvarjanje, načrtovanje in izdelovanje. Naloge 

največkrat vključujejo izdelavo ali načrtovanje ideje, novega algoritma ali alternativo 

algoritma, ki bi rešil določen problem.  

 

Bloomova taksonomija pri poučevanju računalništva, ki temelji na dvodimenzionalni 

matriki, je predstavljena na spodnji sliki [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spodnje vodoravne kategorije matrike (pomnjenje, razumevanje, analiza, evalvacija) 

predstavljajo sposobnost razumevanja in interpretacije ţe obstoječe programske kode. 

Navpične kategorije matrike (uporaba, ustvarjanje) pa predstavljajo sposobnost razvijanja 

in pisanja nove programske kode. Najniţja raven je v spodnjem levem kotu, najvišja pa v 

zgornjem desnem kotu matrike. Vsak posamezen študent ima lahko različno »pot« učenja. 

Ta se najprej začne, ko se učenec nauči nekega novega programskega koncepta in s tem 

osvoji raven Nič/Pomnjenje. Če učenec na danem primeru programa nadaljuje z učenjem, 

brez poglobljenega razumevanja bo dosegel raven Uporaba/Pomnjenje. Učenec v tem 

primeru poskuša uporabljati oziroma posnemati ţe znan koncept programa, vendar brez 

pravega razumevanja. Sooča se s številnimi poskusi in napakami.  

Če pa se učenec odloči, da namesto posnemanja določenega programa poišče in se nauči 

več podrobnosti o danem konceptu, bo v matriki dosegel celico Nič/Razumevanje. To 

Slika 3: Prikaz dvodimenzionalne matrike 
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pomeni, da učenec še ni sposoben pisati nove programske kode, vendar ţe razume pravi 

pomen koncepta. 

 

Najboljši rezultat učenja je, če učenec doseţe stopnjo Ustvarjanje/Evalvacija, kar pomeni, 

da je sposoben izvajati vse lastnosti matrike. Zavedati pa se je potrebno, da te stopnje ne 

doseţejo vsi učenci.  

Učenci, ki so bolj »teoretični«, ostanejo na stopnji Nič/Evalvacija, kar pomeni, da so 

sposobni brati, analizirati in celo ovrednotiti programsko kodo, ne morejo pa načrtovati 

rešitve problema ali izdelati programske kode. Ti učenci na primeru matrike napredujejo le 

vodoravno. 

Učenci, ki so »praktiki«, pa doseţejo celico Ustvarjanje/Razumevanje. Ti učenci so 

sposobni uporabljati in sintetizirati, ne pa analizirati in ovrednotiti svojega lastnega 

programa. Problem za take učence je v tem, da ne znajo poiskati lastne rešitve, ko naletijo 

na napako. 

 

Oglejmo si še spiralni proces učenja, ki je predstavljen na sliki 4 [5]. Spiralni pristop se ne 

obravnava kot učenje od niţje ravni taksonomije proti višji, ampak se opazuje vsak 

posamezen cikel kot temeljito učenje nekega novega podatka, ki je nato uporabljen kot 

osnova za naslednjo temo v krogu. 

 

Slika 4: Spiralni proces učenja 

 

Učenec se najprej uči nekih najpreprostejših osnov in le s tem znanjem gre skozi vse ravni 

taksonomije. Ko ima te osnove osvojene, se poglobi v bolj abstraktne teme. Ponovno začne 
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pri najniţji stopnji taksonomije in ob koncu cikla pride do najvišje stopnje taksonomije. Za 

predznanje uporablja snov, ki jo je usvojil v predhodnih ciklih.  

Spiralni proces se lahko uporabi pri katerikoli taksonomiji. Pri Bloomovi taksonomiji se 

učenec uči novo snov in jo bo uporabil za ustvarjanje novega znanja, ki bo postalo njegovo 

osnovno znanje, čeprav je ţe dosegel raven ustvarjanja in evalvacije.  

To lahko opazimo tudi v realnem ţivljenju, saj teme, ki so za učence teţke in zahtevajo 

poglobljeno analizo, predstavljajo strokovnim programerjem le neko osnovno znanje. 

 

Oglejmo si še malo bolj nazoren primer: 

Najprej se je pri predmetu programiranja učenec naučil uporabljati zanko. Skozi učenje je 

dosegel vse stopnje Bloomove taksonomije. Učenec ve, da se zanka uporablja za 

ponovitve, razume, kako deluje, sposoben jo je uporabljati,… Potem ko je učenec dosegel 

najvišjo raven Bloomove taksonomije, zanka postane osnova oziroma orodje za uporabo v 

naslednjih programih, ki jih bo učenec ustvarjal.  

 

2.9 MERSKE KARAKTERISTIKE OCENJEVANJA ALI DOBRO 

PREVERJANJE ZNANJA 

Učitelj ne more neposredno izmeriti učenčevega znanja, ampak lahko oceni le njegove 

odgovore. Pri merjenju ali ugotavljanju znanja nas zanima, kakšne so posamezne merske 

karakteristike ocen, od katerih je odvisna točnost ugotavljanja znanja pri učencih [25]. 

 

Šolska ocena, ki jo da učitelj, je običajno slabo mersko sredstvo. Številne raziskave so 

pokazale variacije v pomenu in standardih od učitelja do učitelja in od predmeta do 

predmeta. Najbolj pomembno je, da se vsak učitelj čim bolj trudi, da bi njegovo 

ocenjevanje imelo čim boljše merske karakteristike. Glavne merske karakteristike so 

veljavnost, zanesljivost, objektivnost, občutljivost in ekonomičnost. V nadaljevanju bom 

opisala posamezno mersko karakteristiko. 

 

2.9.1 Veljavnost 

Veljavnost je najpomembnejša značilnost dobrega ocenjevanja. Tu se sprašujemo, ali res 

ocenjujemo to, kar ţelimo. Ocena je vsebinsko veljavna, ko vanjo zajamemo vse, kar je pri 
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določenem predmetu pomembno. Posamezna vprašanja, naloge, postopki in kriteriji se 

morajo čim bolje ujemati z vsebino  in cilji predmeta. 

Veljavnost je manjša, če predmeta merjenja oziroma ocenjevanja nismo dobro opredelili. 

Primer ogroţene veljavnosti je, ko je npr. pri nekem predmetu pomemben cilj razumevanje 

osnovnih pojmov in povezav med njimi, v preverjanju znanja pa so vključena vprašanja, ki 

se nanašajo predvsem na poznavanje posamičnih dejstev, podatkov in definicij. 

Vsebinsko veljavnost najbolje zagotavljamo tako, da izpitna vprašanja in naloge 

primerjamo s cilji in vsebinami predmeta v učnem načrtu. 

Pri preizkusih znanja je najteţje doseči ustrezno razmerje med »niţjimi« in »višjimi« 

spoznavnimi cilji. Raziskave so pokazale, da je med vprašanji nad 80 % takih, ki zajemajo 

le najosnovnejše poznavanje dejstev in obvladovanje rutinskih operacij. Premalo je 

vprašanj, ki bi preverjala uporabo znanj v novih situacijah, kritično in ustvarjalno 

mišljenje, primerjanje, sklepanje, vrednotenje pojavov, navajanje lastnih primerov itd. To 

lahko izboljšamo tako, da vprašanja uravnavamo po kakšni od uveljavljenih taksonomij ali 

klasifikaciji ciljev [11]. 

 

2.9.2 Zanesljivost 

Zanesljivost ali natančnost je druga najpomembnejša lastnost dobrega ocenjevanja. Pri 

zanesljivosti se vprašamo, če bi pri ponovnem preverjanju znanja dobili podobne rezultate, 

če se znanje v tem času ne bi spremenilo.  

Zanesljivost lahko preverimo z večkratnim zaporednim merjenjem in primerjanjem 

rezultatov, vendar pa to pri preverjanju znanja ni lahko izvedljivo (znanje se zmanjšuje 

zaradi pozabljanja in veča zaradi dodatnega učenja). Preverimo pa ga lahko tudi s 

primerjanjem rezultatov, dobljenih pri dveh enakovrednih (paralelnih) preizkusih znanja, 

vendar ni lahko sestaviti dveh enakovrednih (paralelnih) testov. 

Zanesljivost bo večja, če bodo vprašanja jasna, enoznačna in če so kriteriji ocenjevanja čim 

bolj natančno določeni. 

Zanesljivost najbolj ogroţa nedoslednost ocenjevalca. Da se ocenjevalec temu izogne, 

mora občasno preveriti zanesljivost sebe kot ocenjevalca. To naredi tako, da iste izdelke po 

določenem času ponovno oceni in primerja dobljene rezultate pri prvem in drugem 

ocenjevanju [11]. 
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2.9.3 Objektivnost 

Ocenjevanje je objektivno takrat, ko je ocena odvisna samo od predmeta ocenjevanja, na 

ocenjevanje pa ne vplivajo značilnosti ocenjevalca, oseba, katere izdelek se ocenjuje, in ne 

situacija, v kateri se ocenjuje. Ocena je torej objektivna takrat, ko učitelj vanjo ne vnaša 

subjektivnih napak, predpostavk, stereotipov,… Objektivnost ocenjevanja lahko preverimo 

tako, da damo isti izdelek ocenjevati večim različnim ocenjevalcem in primerjamo njihove 

ocene. 

Stopnja objektivnosti ocenjevanja je odvisna tudi od tipa nalog, s katerimi preverjamo 

znanje. Pri ustnem ocenjevanju, esejskih nalogah in praktičnih izdelkih objektivnost 

najteţje zagotavljamo, medtem ko jo pri zaprtih nalogah oziroma nalogah objektivnega 

tipa najlaţje. 

Popolna objektivnost ocenjevanja znanja pa na ţalost ni mogoča. Nekatere najpogostejše 

subjektivne napake, ki jih učitelj lahko naredi pri ocenjevanju znanja, so [11]: 

 Halo učinek 

Poleg znanja na oceno neupravičeno vplivajo še druge informacije o učencu (splošno 

mnenje o učencu, njegove prejšnje ocene, ocene pri drugih predmetih,…). 

 Napaka prvega vtisa 

Prve dobre oziroma slabe ocene povzročijo, da učitelj o učencu dobi dober oziroma slab 

vtis in ga tudi v nadaljevanju ocenjuje z dobrimi oziroma slabimi ocenami. 

 Napaka simpatije – antipatije 

Ljudje, s katerimi se srečamo, so nam lahko bolj ali manj simpatični. Problem je, ko učitelj 

to začne upoštevati pri ocenjevanju znanja in učenca, ki mu je simpatičen, bolje oceni kot 

učenca, ki mu ni. Simpatija oziroma antipatija je lahko posledica videza, vedenja, 

stališč,… 

 Logična napaka 

Ocenjevalec »logično« poveţe med seboj dve stvari, ki v realnosti nista nujno povezani. 

Tako lahko učitelj sklepa, da učenec, ki obvlada matematiko, obvlada tudi fiziko in se to 

odraţa tudi pri učenčevi oceni in seveda tudi obratno. 

 

2.9.4 Občutljivost 

Pri občutljivosti ocenjevanja znanja moramo biti pozorni na to, koliko nam z ocenjevanjem 

uspe zajeti in izraziti tudi manjše razlike v znanju. Občutljivost je odvisna od dolţine 

preizkusa in njegove teţavnosti. Določena je tudi z ocenjevalno lestvico, ki jo 
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uporabljamo. Nekaterim ocenjevalcem je petstopenjska lestvica ocenjevanja lahko pretesna 

in uporabijo še vmesne ocene, drugi pa vseh stopenj niti ne izkoristijo.  

Občutljivost je najbolj optimalna, če uvrstimo v preizkus večino nalog srednje teţavnosti 

in se izogibamo nalog z nizko stopnjo ločljivosti (negativna stopnja ločljivosti pomeni, da 

je nalogo na preizkusu rešilo več slabih kot dobrih študentov, visoka stopnja ločljivosti pa 

pomeni, da določeno nalogo reši bistveno več dobrih kot slabih študentov) [11]. 

 

2.9.5 Ekonomičnost 

Ekonomični postopki ocenjevanja so tisti, ki ob smotrni porabi časa in energije dajejo čim 

več kvalitetnih in uporabnih rezultatov. Upoštevati moramo tako čas učencev kot tudi čas 

učiteljev, pri čemer upoštevamo tudi čas za pripravo, izvedbo, ovrednotenje ter sporočanje 

rezultatov.  

Naloge objektivnega tipa vzamejo veliko časa za pripravo, izvedba in ocenjevanje pa sta 

hitrejša. Esejska vprašanja pa vzamejo manj časa za sestavo, zahtevajo pa več učenčevega 

časa za pisanje odgovorov in tudi precej več učiteljevega časa za popravljanje in 

ocenjevanje. Ustno preverjanje znanja pa zavzame manj časa za pripravo, vendar ga precej 

več terja za izvedbo, saj poteka z vsakim učencem posebej [11]. 

 

2.10 UPOŠTEVANJE KRITERIJEV OZIROMA MERIL 

Pomembno je, da pri vsakem ocenjevanju opredelimo kriterije ocenjevanja. Ti morajo biti 

jasni, enoznačni in veljavni. Za ključno izhodišče preverjanja in ocenjevanja znanja večina 

klasifikacij poudarja povratno informacijo. Da je le ta korektna, pa mora izhajati iz jasnih 

opisnih kriterijev znanja. Kriteriji znanja imajo izhodišče v učnih ciljih, ki zastopajo ţelene 

vidike znanj, procesov in veščin v učnem načrtu. Pogoj je, da so cilji procesno in ne le 

vsebinsko orientirani.  

Učitelji v praksi upoštevajo različne kriterije. Pri testih najpogosteje število pravilnih 

odgovorov spremenijo v odstotke in to predstavljajo kot kriterij. Preverjanje s takim 

kriterijem je pomanjkljivo, saj se tu poudarja predvsem vsebinski vidik znanja, manj pa 

procesni vidik. Bolj zanesljivo ocenjevanje predstavlja raba javnih in  jasnih kriterijev. Te 

kriterije učitelji uporabljajo predvsem pri maturi, raziskovalnih nalogah in laboratorijskih 

vajah. Področje notranjega preverjanja, tako ustnega kot pisnega, pa se jasnih opisnih 

kriterijev še ne posluţuje dovolj. 
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Kriterije lahko sestavi učitelj sam ali pa to počnejo v predmetnih skupinah. Če ţelimo, da 

je kriterij bolj zanesljiv in primerljiv, pa ga je potrebno opredeliti v širših strokovnih 

skupinah. Opredeliti je potrebno tudi opise doseţkov na različnih kriterijih za različne 

ocene. 

Pri sodobnem konstruktivističnem pristopu morajo kriteriji ocenjevanja izhajati iz učnih 

ciljev in spodbujati široko paleto znanj, procesov in spretnosti. Pri ocenjevanju avtentičnih 

nalog, ki je tudi bolj zahtevno, je zato še toliko bolj pomembna strokovna izdelava 

kriterijev in posledično tudi bolj zahtevna [10][18]. 

 

Opredeljevanje ţelenih doseţkov oziroma izhajanje iz učnih ciljev določa tudi kriterije za 

preverjanje in ocenjevanje znanja. Če se nam zdi nekaj vredno in si prizadevamo doseči ta 

cilj, nas zanima tudi, kako ga je mogoče doseči. Ker pri procesnem in učnociljnem pristopu 

gre za široko paleto znanj, veščin in procesov in ne le za ozka vsebinska znanja, kriterij ne 

more biti le število pravilnih odgovorov, prevedeno v odstotke. Torej so potrebni opisni 

kriteriji znanja, ki omogočajo izčrpno, poglobljeno in kakovostno povratno informacijo o 

različnih vidikih znanja, o raznovrstnih procesih in veščinah, ki izhajajo iz učnih ciljev 

[19]. 

 

3. INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (IKT) 

ZA PREVERJANJE ZNANJA 

3.1 DEFINICIJA 

Elektronsko preverjanje znanja je metoda ustvarjanja testov, pri katerih so odgovori 

elektronsko shranjeni, ocenjeni ali oboje. Ocenjevanje omogoča uporabo računalnika ali 

enakovredne elektronske naprave (npr. mobilni telefon). Elektronsko preverjanje znanja 

omogoča učiteljem poročanje o uspešnosti, o rezultatih anket, kvizov, testov ali izpitov. 

Nastopa lahko ločeno, kot programska oprema za ustvarjanje e-izpitov, ali kot del sistemov 

za upravljanje učenja [26]. 

 

V diplomski nalogi se bomo ukvarjali s spletnim preverjanjem, ki ga obravnavamo kot 

poseben primer elektronskega preverjanja. O spletnem preverjanju govorimo, ko so testi, 

kvizi in podobne aktivnosti ustvarjene v sistemih za upravljanje učenja. 
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3.2 E-IZOBRAŢEVANJE 

Z elektronskim preverjanjem oziroma e-preverjanjem znanja je povezano tudi e-

izobraţevanje, ki se je pojavilo ţe prej. Nančovska Šerbec je v Spletni sistemi za 

preverjanje znanja, ki se prilagajajo učenčevemu znanju [14] zapisala, da se e-

izobraţevanja nanaša na računalniško podprto učenje. Obstaja več definicij e-

izobraţevanja, vendar najpogosteje opisujejo e-izobraţevanje kot učenje, ki je podprto z 

informacijsko-komunikacijsko tehnologijo oziroma učenje, pri katerem se uporablja 

digitalne in elektronske medije. E-izobraţevanje lahko poteka samostojno, npr. v domačem 

okolju, ali pa poteka kombinirano z učenjem v učilnici. 

Učitelj mora imeti sistem, s katerim lahko realizira navidezno učno okolje. Najpogosteje se 

za to uporablja sistem za upravljanje z učenjem ali krajše LMS. LMS sistemi so spletno 

zasnovani e-portali, ki učencem omogočajo avtoriziran dostop do učnih materialov, 

dostavo učnih aktivnosti, tekoče preverjanje znanja, ne glede na čas in razdaljo. Največkrat 

nastopajo kot programska oprema, ki omogoča upravljanje in tekočo izmenjavo vsebinskih 

komponent učenja. 

V slovenskem šolstvu se uporabljajo odprto-kodni LMS-ji. Nekateri uporabljajo Moodle, 

ki je sistem za upravljanje s tečaji, drugi pa Joomlo. Zelo dobra lastnost LMS-jev je, da se 

jih da prilagajati glede na potrebe posameznika, skupine, lastnosti tečaja itd. 

Funkcije LMS-jev, ki jih šolstvo uporablja, so [14]: 

 avtomatiziran dostop z definiranimi vlogami učencev, inštruktorjev; 

 poročanje; 

 vodenje urnika tečaja; 

 obveščanje učencev; 

 preverjanje znanja; 

 transparentnost ocenjevanja; 

 vodenje e-portfolijev učencev. 

 

Razvoj e-izobraţevanja je privedel tudi do razvoja e-preverjanja znanja. Tako lahko tudi 

učenci, ki se e-izobraţujejo na daljavo in ne v učilnici, preverijo svoje znanje. 

 

3.3 VRSTE ELEKTRONSKEGA PREVERJANJA ZNANJA 

Poznamo dve vrsti e-preverjanja znanja [6]. 



28 

 

 Asinhrono preverjanje znanja 

Učenci si preverjanje znanja najprej prenesejo iz spletne strani oziroma streţnika na svoj 

računalnik in ga lahko rešijo brez vzpostavljene povezave z internetom. Ko končajo z 

reševanjem, ga pošljejo nazaj na izpitno spletno stran oziroma streţnik, lahko pa tudi 

učitelju. 

 

 Sinhrono preverjanje znanja 

Učenec oziroma tisti, ki rešuje preverjanje znanja, mora biti med reševanjem neprekinjeno 

povezan s streţnikom, na katerem se nahaja test. 

 

3.4 NAČINI ELEKTRONSKEGA PREVERJANJA ZNANJA 

Elektronsko preverjanje znanja lahko poteka na več različnih načinov. V nadaljevanju so 

našteti in opisani trije različni načini. 

3.4.1 Avtomatsko ocenjevanje na papirju rešenih nalog 

Učitelj mora sestaviti tak preizkus znanja, ki bo kasneje omogočal avtomatsko 

ocenjevanje. Preizkus mora imeti ţe vnaprej ponujene odgovore (pravilne in napačne), 

učenec pa mora pred odgovorom, za katerega meni, da je pravilen, pobarvati npr. krogec. 

Učitelj lahko sestavi poseben ocenjevalni list, na katerem učenci označijo samo pravilne 

odgovore ali pa jim da moţnost, da to označijo ţe na samem preizkusu znanja. To je 

seveda odvisno od učne snovi, ki jo učitelj preverja. Če mora učenec priti do rešitve z 

daljšimi računskimi postopki in učitelja zanima samo rezultat, bo najbrţ pripravil poseben 

ocenjevalni list in priloţil liste, na katerem bo učenec pisal postopke. 

Učitelj mora kasneje ocenjevalne liste z odgovori pretvoriti v digitalno obliko, pri čemer si 

pomaga z optičnim čitalnikom, ki je prav za to namenjen. 

Da pa učitelj ve, komu določen ocenjevalni list pripada, ima učenec običajno moţnost, da 

na vrhu lista pobarva krogec z ustreznimi številkami (npr. vpisna številka ali katera druga 

unikatna številka, ki pripada samo enemu učencu). 

Avtomatsko ocenjevanje na papirju rešenih nalog je primerna in uporabljena predvsem na 

fakultetah, kjer je veliko število študentov [9]. 
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3.4.2 Generiranje naključnih preizkusov znanja 

Tudi to metodo najpogosteje uporabljajo na fakultetah oziroma učitelji, ki morajo pripraviti 

veliko število testov in ţelijo, da bi bil vsak test unikaten preizkus znanja. Tako lahko 

učitelj na enostaven način prepreči moţnost prepisovanja med učenci. 

Učitelj najprej seveda potrebuje ustrezno programsko opremo. Nato ustvari ustrezno bazo 

vprašanj, ki jih uredi po sklopih. Sklopi so lahko vezani na poglavja učne snovi, na ure 

predavanj ali na teţavnost vprašanj. Za tem mora učitelj določiti, koliko vprašanj iz 

posameznega sklopa naj preverjanje znanja vsebuje. Program nato naključno vzame 

določeno število vprašanj iz sklopov in generira preverjanje znanja.  

Programska oprema omogoča učitelju poleg naključnega generiranja preizkusov znanja 

tudi ocenjevanje le-teh. Tako ima učitelj s popravljanjem in ocenjevanjem precej manj 

dela, hkrati pa se poveča tudi objektivnost ocenjevanja. Če se učitelj posluţuje tudi 

avtomatskega ocenjevanja, mora paziti, da ne uporablja vprašanj esejskega tipa oz. 

vprašanj, na katera lahko učenec odgovori na več načinov [9]. 

 

3.4.3 Preverjanje znanja izvedeno neposredno v e-okolju 

Preverjanje znanja, izvedeno neposredno v e-okolju, je eno izmed najpogostejših oblik 

preverjanja znanja, vezano na e-izobraţevanje. Običajno je izvedeno v obliki kviza. 

Učenec mora imeti neprekinjen dostop do internetne povezave.  

 

Učitelj pripravi kviz s pomočjo aplikacij za ustvarjanje le-teh. Nekaj brezplačnih aplikacij 

za ustvarjanje kvizov [27]: 

 HotPotateos 

 ProProfs 

 Classmaker 

 Quiz Center 

 QuizBox 

 MyQuizCreator 

 EasyTestMaker 

 Google Docs 

 Quibblo 

 eQuizzer 
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 Quizilla 

 QuizzBizz 

 MyStudiyo 

 

Učitelj lahko s kvizom preveri predhodno ali končno znanje, zelo primeren pa je tudi za 

sprotno preverjanje znanja. Kviz mora vsebovati vprašanja, s katerimi preverjamo 

najpomembnejše stvari, saj je lahko drugače ţe preobseţen. Če je kviz preobseţen in ga ni 

nujno potrebno rešiti, je nevarno, da se učenci reševanja naveličajo in ga ne rešijo do 

konca.  

Pri preverjanju znanja, izvedenemu neposredno v e-okolju, je dobra in potrebna lastnost, 

da učenec tudi takoj dobi povratno informacijo. Ta je lahko po odgovoru na vsako 

posamezno vprašanje ali pa ob koncu reševanja kviza. Če učenec na vprašanje odgovori 

napačno, mora pri povratni informaciji dobiti pravilen odgovor oz. pojasnilo, zakaj je 

odgovoril napačno oziroma napotek do literature, kjer lahko odkrije pravilen odgovor. 

Pri sestavi kviza mora biti učitelj tudi zelo pozoren na vrsto vprašanj oziroma nalog, ki jih 

vključi v kviz. Poznamo več tipov nalog, ki jih ima učitelj na voljo, opisali pa jih bomo v 

naslednjem poglavju. 

 

3.5 TIPI NALOG ZA ELEKTRONSKO PREVERJANJA ZNANJA 

Pri sestavi testa ali kviza mora biti učitelj pozoren, da tipi vprašanj ustrezajo načinu e-

preverjanja znanja. 

Spodaj bomo našteli nekaj različnih tipov nalog, ki jih omogočajo aplikacije [14]. 

 

 Podajanje trditev: drţi / ne drţi 

To so naloge zaprtega tipa, kjer se mora učenec odločiti, ali zapisana trditev drţi ali ne 

drţi. Torej učenec med dvema moţnostima izbere eno pravilno. Vprašanja so zapisana v 

obliki trditev, zato je tako e-preverjanje znanja za sestavljanje laţje in tudi časovno manj 

zahtevno. Tovrstna vprašanja običajno zahtevajo oziroma preverjajo niţje taksonomske 

ravni znanja. 

 

 Naloge izbirnega tipa 

Tudi to so naloge zaprtega tipa, pri katerih ima učenec na voljo vsaj tri izbire, med katerimi 

izbere eno pravilno. Vprašanje je lahko daljše in mora vsebovati večji del vsebine, moţni 



31 

 

odgovori pa morajo biti krajši. Učitelj mora paziti, da niso pravilni odgovori vedno na 

istem mestu, npr. da bi bil pravilni odgovor vedno pod drugo moţnostjo. 

 

 Naloge izbirnega tipa z več pravilnimi izbirami 

Te naloge so podobne prejšnjim, le da ima učenec med naštetimi moţnimi odgovori več 

pravilnih odgovorov. Učitelj mora učencu ţe v navodilu napisati, da je moţnih več 

pravilnih odgovorov, lahko pa tudi število le-teh. 

 

Moţna varianta nalog izbirnega tipa je tudi, da mora učenec med naštetimi moţnostmi 

izbrati napačen odgovor, najboljši moţni odgovor itd. Seveda mora biti to jasno zapisano v 

navodilu naloge. 

 

 Naloge povezovanja 

Tudi naloge povezovanja so naloge zaprtega tipa. Običajno so sestavljene iz dveh 

seznamov, učenec pa mora element prvega seznama povezati z ustreznim elementom iz 

drugega seznama. V prvem seznamu so lahko npr. vprašanja, v drugem pa odgovori. 

Moţno je tudi, da je odgovorov več kakor vprašanj, vendar mora učitelj v takem primeru 

paziti, da ni vprašanj preveč, saj lahko postane naloga zelo nepregledna. 

 

 Urejanje izbir 

Naloge zaprtega tipa so tudi naloge urejanja izbir. Učenec mora trditve, ki so zapisane v 

naključnem vrstnem redu, razvrstiti v pravilno zaporedje oziroma v pravilni vrstni red. 

Običajno te naloge pridejo v poštev pri učni snovi, kjer so pomembni številčni podatki  

(npr. število prebivalcev v drţavah, velikost drţav, zaporedje kemijskih reakcij, zaporedje 

računalniškega programa, zgodovinski dogodki itd). Učenec lahko reši nalogo tako, da 

pred vsako trditev zapiše zaporedno številko, ki ustreza posamezni trditvi. 

 

 Vnosno polje 

Vnosno polje je naloga odprtega tipa. Zastavljeno vprašanje in ravno tako odgovor nanj 

morata biti kratka in jasna. Odgovor običajno vsebuje le eno do tri besede oziroma besedno 

zvezo. Učenec odgovor vnese v za to določeno vnosno polje.  
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 Naloge dopolnjevanja 

Tudi naloge dopolnjevanja so odprtega tipa. Nalogi lahko na koncu stavka ali tudi vmes 

manjka beseda ali numerična vrednost. Učenec mora manjkajočo besedo vnesti v polje, ki 

je za to namenjeno. Tovrsten tip naloge je primeren tudi za računske naloge, kjer je vaţen 

samo rezultat in ne postopek. Učenec po izračunanem postopku vnese v polje le končni 

rezultat. 

 

Še nekaj bolj grafičnih tipov nalog: 

 Izbira točke na grafu 

 Izbiranje delov slik 

 Risanje daljice, ki povezuje dve točki 

 Risanje krogov in drugih likov 

 

3.6 PREDNOSTI IN SLABOSTI E-PREVERJANJA ZNANJA 

Elektronsko preverjanje znanja ima v primerjavi s klasičnim preverjanjem znanja tako 

prednosti kot slabosti.  

 

JISC (Joint Information Systems Committee) pravi, da ima e-ocenjevanje prednosti pred 

klasičnim ocenjevanje predvsem zato, ker omogoča hitrejše ocenjevanje, takojšno povratno 

informacijo tako za učenca kot za učitelja in bolj zanimive izkušnje ocenjevanja. 

 

Neki specialist organizacije (infoNet) pa pravi, da so poglavitne prednosti e-ocenjevanja 

predvsem [4]: 

 takojšna povratna informacija za učence; 

 dovoljuje ponovitev ocenjevanja in popravke; 

 takojšna povratna informacija za osebje; 

 dovoljuje ovrednotenje dobrih in slabih strani tečaja; 

 lahko ga poveţemo z drugimi materiali na računalniku ali spletu. 

 

Če pogledamo prednosti e-preverjanja znanja s strani učencev, lahko izpostavimo, da 

učenec res hitreje dobi povratno informacijo. Ta je takojšnja, če preizkus rešujejo 

neposredno v e-okolju in malo poznejša, če je učitelj ocenjuje na način avtomatskega 
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ocenjevanja na papirju rešenih nalog. Učenec lahko kviz (kot smo poimenovali preverjanje 

znanja, ki ga učenec rešuje neposredno v e-okolju) rešuje tudi doma, ko je nanj res 

pripravljen, skoncentriran, ima mir in se dobro počuti. Povratna informacija in odgovori 

ostanejo elektronsko shranjeni in si jih lahko učenec pogleda še kadarkoli in mu je lahko v 

pomoč pri nadaljnjem učenju. Dobra lastnost pa je tudi, da e-preverjanje znanja zagotavlja 

večjo objektivnost. 

Velika prednost za učitelja je predvsem to, da pridobi na času, tako pri sestavljanju 

preverjanja znanja kot pri ocenjevanju. Za vsakega učenca posebej lahko iz istega nabora 

nalog sestavi unikaten test. Če učenci ne rešujejo v učilnici, pod učiteljevim nadzorom, 

lahko omeji tudi čas reševanja in tako onemogoči, da bi si učenec preveč pomagal z 

literaturo. Tudi naključno ugibanje pravilnih odgovorov lahko omeji s tem, da za napačni 

odgovor odbije točko. Tako učence bolj spodbudi k učenju in temeljitem razmisleku. 

 

Med slabostmi e-preverjanja znanja, ki so najbolj izpostavljene, so problemi računalniške 

spretnosti, ki jo lahko primanjkuje tako učencem kot učiteljem oz. oblikovalcem 

preizkusov znanja in ocenjevalcem. Učencem je tako potrebno omogočiti, da pridobijo 

testne izkušnje še pred dejanskim e-preverjanjem znanja in ocenjevanja. 

Problem za učitelja pa nastane, če učenci lahko rešujejo kviz kjerkoli, npr. od doma, saj ne 

ve, kdo je resnično reševal kviz in s čim si je učenec pri reševanju pomagal. Zato so kvizi, 

ki jih lahko učenci rešujejo od doma oziroma brez neposrednega nadzora učitelja, običajno 

le domača naloga ali moţnost sprotnega preverjanja znanja oziroma utrjevanja snovi. Pri e-

preverjanju znanja učitelj teţko ocenjuje postopek reševanja odgovore na esejska 

vprašanja, zato so naloge največkrat zaprtega tipa. S takimi tipi nalog pa največkrat lahko 

preverjamo le niţje taksonomske ravni znanja. Če se učitelj vseeno odloči in sestavi tudi 

esejska vprašanja, ocenjevanje potem ni avtomatično, ampak odgovore učitelj preveri sam. 

Pri tem pa nastane problem takojšne povratne informacije, kar naj bi bila poglavitna 

prednost e-preverjanja znanja. Torej ima učitelj tudi precej zahtevno nalogo, saj mora res 

dobro premisliti, kateri tip vprašanj bo najbolj ustrezen za učno snov, ki jo preverja, da bo 

lahko čim bolj kakovostno preveril učenčevo znanje [4][9]. 
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3.7 TEORIJE CAT, CCT, IRT, KST 

Pri e-preverjanju znanja poznamo več teorij oz. modelov. Nančovska Šerbec jih je v 

Spletni sistemi za preverjanje znanja, ki se prilagajajo učenčevemu znanju, naštela in 

opisala [13][14]: 

 

 CAT – računalniško prilagojeno testiranje 

To je metodologija administriranja testov, kjer se nadaljnja naloga pojavi na osnovi 

pravilnosti rešitve predhodno rešene naloge. Torej se potek reševanja in naloge prilagajajo 

nivoju učenčevega znanja. 

 

 CCT – računalniška klasifikacija testov 

CCT je metodologija, pri kateri se za uravnavanje in izbiro oblike preizkusa uporablja 

psihometrični model, ki temelji na klasični teoriji testiranja in na testiranju glede na 

odgovor. CCT je zelo podobna CAT. 

 

 IRT – teorija odziva 

To je matematična teorija in je osnova za izgradnjo inštrumenta za merjenje znanja, 

zmoţnosti in spretnosti. Teorija odziva temelji na statistiki in psihometriji. IRT modeli za 

ocenjevanje verjetnosti določenih dogodkov uporabljajo matematične funkcije.  Ta teorija 

se uporablja tam, kjer je moţno sestaviti velike podatkovne baze s testi. 

 

 KST – prostori znanj 

Prostor znanja je kombinatorična struktura. Opisuje moţna stanja učenčevega znanja. 

Prostor znanja se raziskuje z metodami umetne inteligence. 
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4. SPLETNI TEST 

Primer spletnega testa bomo sestavili na osnovi študijske snovi predmeta Uporaba 

programske opreme, ki ga imajo študenti prvega letnika bolonjskega programa 

Dvopredmetni učitelj računalništva in vezave na Pedagoški fakulteti. Ti študenti bodo 

spletni test tudi reševali. 

 

Spletni test bomo sestavili v Moodlu. Moodle uvršamo med spletne sisteme za upravljanje 

z učenjem (LMS) in omogoča postavitev spletne učilnice. Študenti se lahko preko sistema 

Moodle registrirajo v posamezne predmete, komunicirajo s profesorji in kolegi, oddajajo 

domače naloge, rešujejo kvize, ankete, vprašalnike, objavljajo prispevke na forumu, imajo 

vpogled v ocene,… Izvajalci predmetov (učitelji) pa lahko preko sistema Moodle 

upravljajo z učnimi vsebinami, z ocenami in aktivnostmi študentov, študentom dajo v 

reševanje kvize, ankete, preverjajo in ocenjujejo oddane domače naloge,… [23] 

 

V našem primeru se bomo registrirali v spletno učilnico Pedagoške fakultete v Ljubljani in 

v predmet Uporaba programske opreme. Tam bomo ustvarili spletni test, do katerega bodo 

imeli dostop študenti, ki so vpisani v ta predmet. Dejavnost, ki nam bo omogočila 

ustvarjanje spletnega testa, se imenuje Kvizi. Ta dejavnost omogoča uporabo desetih tipov 

vprašanj (Izračunano, Opis, Esej, Ujemanje, Ugnezdeni odgovori (izpolnjevanje), Več 

izbir, Kratek odgovor, Številčno, Naključno ujemanje kratkih odgovorov, Drţi/Ne drţi). 

Tipi vprašanj, ki jih bomo uporabili v našem spletnem testu, bodo večinoma zaprtega tipa.  

 

Dejavnost Kvizi omogoča kar nekaj dodatnih nastavitev, ki jih bomo v tem primeru 

uporabili. Študenti bodo imeli na voljo za reševanje le en poizkus, hkrati pa bo ta omejen 

tudi časovno na 20 minut. Ker bodo študenti sedeli skupaj v isti učilnici, bomo moţnost 

goljufanja poskusili omejiti tako, da bo imel vsak študent naključen vrstni red vprašanj in 

ravno tako naključen vrstni red moţnih odgovorov. Po zaključenem reševanju bo lahko 

vsak študent videl svoje odgovore, pravilne odgovore in doseţene točke. 
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4.1 ANALIZA PRAVILNOSTI ODGOVOROV SPLETNEGA TESTA 

V spodnji tabeli so prikazana vprašanja, ki so bila na spletnem testu, v katero stopnjo po 

Bloomu uvrščamo posamezno vprašanje, ali je vprašanje zaprtega ali odprtega tipa, število 

in odstotek pravilnih odgovor ter deleţ teţavnosti posameznega vprašanja.  

 

Št. VPRAŠANJE P R U A E U 

ZAPRTI 

ali 

ODPRTI 

TIP 

ŠT. in % 

PRAVILNIH 

ODG. 

KAZALEC 

TEŢ. 

1.  Programsko opremo delimo na sistemsko in 

uporabniško programsko opremo. V katero 

od naštetih uvrščamo podatkovne zbirke in 

urejevalnike besedil? 

 

● V uporabniško programsko opremo 

● V sistemsko programsko opremo 

 X     Z 

23/27 

 

85 % 

81 % 

2.  Katere so pravice pri prosti programski 

opremi? 

 

● Uporaba 

● Uporaba in razširjanje 

● Uporaba, razširjanje in proučevanje 

● Uporaba, razširjanje, proučevanje in 

spreminjanje 

X      Z 

5/27 

 

19 % 

19 % 

3.  Kaj dovoljuje zastonjsko programje? 

 

● Spreminjanje 

● Razširjanje 

● Razširjanje in spreminjanje 

X      Z 

18/27 

 

67 % 

63 % 

4.  Kaj je BSA? 

 

● BSA je licenca namenjena predvsem 

umetniškim in znanstvenim delom. 

● BSA je licenca, ki uporabniku 

računalniškega programa daje pravico 

reprodukcije programa pod določenimi 

pogoji. 

● BSA je mednarodna organizacija, 

glasnik vodilnih proizvajalcev in 

prodajalcev programske in strojne 

opreme.  

X      Z 

11/27 

 

41 % 

41 % 

5.  Kaj je GUI WIDGET? 

 

● GUI WIDGET ali kontrolnik je 

gradnik grafičnega uporabniškega 

vmesnika, ki ponazarja informacije, ki 

se spreminjajo z uporabo, kot so okna 

ali besedilno polje 

● GUI WIDGET je element strojne opreme, 

ki je zastarel in se ga ne uporablja 

● GUI WIDGET se uporablja samo pri 

navideznih svetovih v HCI 

X      Z 

25/27 

 

93 % 

89 % 
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Št. VPRAŠANJE P R U A E U 

ZAPRTI 

ali 

ODPRTI 

TIP 

ŠT. in % 

PRAVILNIH 

ODG. 

KAZALEC 

TEŢ. 

6.  Moţno je oblikovati uporabniški vmesnik, ki 

bo ustrezal vsem vrstam uporabnikov. 

 

DRŢI        NE DRŢI 

 X     Z 

16/27 

 

59 % 

56 % 

7.  Poznamo 7 zahtev, ki jih izpolnjuje dober 

uporabniški vmesnik. Spodnjim opisom 

določite ustrezno zahtevo uporabniškega 

vmesnika. 

 

● Dodajanje novih pojmov s pomočjo 

obstoječih -     RAZŠIRLJIVOST 

● Hitra izvedba s čim manj moţnimi 

napakami     - UČINKOVITOST 

● V podobnih situacijah naj se uporablja 

podobna zaporedja akcij -  SKLADNOST 

 X     Z 

 

 

 

 

18/27  

67% 
 

13/27  

48% 
 

11/27  

41% 

52 % 

8.  Kaj je zahtevana oprema za komunikacijo z 

ukaznim jezikom? (Moţnih je več 

odgovorov.) 

 

● miška 

● tipkovnica 

● zaslon 

 X     Z 

 

 

25/27  

93% 

 

12/27  

44% 

50 % 

9.  Katere so slabosti stila komunikacije z izbiro 

preko menijev? (Moţnih je več odgovorov.) 

 

● Zahtevna za programiranje 

● Zavzame veliko prostora in  

 včasih oteţi izbiro zaradi prevelikega 

števila ukazov 

● Dolgo šolanje 

● Upočasnjuje pogoste porabnike 

● Poţrešno glede prostora na zaslonu 

 

 

 

X 

    

 

 

Z 

 

 

 

23/27  

85% 
 

10/27  

37% 

 

 

48 % 

10.  Namizje, ikone, okna, meniji, miška in 

animacije so gradniki grafičnega 

uporabniškega vmesnika. 

 

DRŢI        NE DRŢI 

 X     Z 

19/27 

 

70 % 

70 % 

11.  Kdo upravlja z delovanjem računalnika in 

skrbi za uporabniški vmesnik, organizacijo 

datotek na pomnilnih enotah in za nadzor 

nad vhodno-izhodnimi enotami? 

 

Vnosno polje: OPERACIJSKI SISTEM 

X      O 

9/27 

 

33 % 

 

30 % 

12.  Kako delimo operacijski sistem glede na 

število hkratnih procesov? 

 

● ENOOPRAVILNI ali  

VEČOPRAVILNI 

● ENOUPORABNIŠKI ali 

VEČUPORABNIŠKI 

● INTERAKTIVNI ali PAKETNI 

X      Z 

10/27 

 

37 % 

37 % 
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Št. VPRAŠANJE P R U A E U 

ZAPRTI 

ali 

ODPRTI 

TIP 

ŠT. in % 

PRAVILNIH 

ODG. 

KAZALEC 

TEŢ. 

13.  Kaj določa naslednji niz znakov:   drwxr--

rw- ? 

 

● Lastnik ima vsa dovoljenja za dostop do 

imenika, pripadniki skupine imajo 

dovoljenje za branje imenika, ostali pa 

dovoljenje za branje in pisanje v imenik. 

● Lastnik ima vsa dovoljenja za dostop do 

posebne znakovne datoteke, pripadniki 

skupine imajo dovoljenje za branje posebne 

znakovne datoteke, ostali pa dovoljenje za 

branje in pisanje v posebno znakovno 

datoteko. 

● Lastnik ima dovoljenj za branje in pisanje v 

imenik, pripadniki skupine imajo 

dovoljenje za branje imenika, ostali pa 

nimajo nobenih dovoljenj. 

 X     Z 

14/27 

 

52 % 

52 % 

14.  Kaj naredi ukaz rmdir v Linux-u? 

 

● Ustvari nov imenik. 

● Izbriše prazen imenik. 

● Kopira datoteke in imenike. 

● Izpiše vsebino imenika in podatke o 

datotekah. 

X      Z 

11/27 

 

41 % 

37 % 

15.  Kaj je HTML? 

 

● Urejevalnik besedila, ki pove brskalniku, 

kako naj prikaţe spletno stran 

● Označevalni jezik, ki ga uporabljamo za 

izdelavo spletnih dokumentov 

● Proces v katerem prevajalnik preveri ali 

koda ustreza W3C standardom  

X      Z 

21/27 

 

78 % 

74 % 

16.  Formatirana izhodna datoteka oziroma 

prevod datoteke *.tex je: 

 

● *.aux 

● *.toc 

● *.dvi 

● *.tex 

● *.lot 

X      Z 

4/27 

 

15 % 

15 % 

17.  Katero od osnovnih okolij v Latexu 

predstavlja naslednji zapis: 

\begin{itemize} 

\item 

 \end{itemize} 

 

● Okolje za oštevilčevanje 

● Okolje za pisanje opomb 

● Okolje za naštevanje 

 X     Z 

15/27 

 

56 % 

56 % 
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Št. VPRAŠANJE P R U A E U 

ZAPRTI 

ali 

ODPRTI 

TIP 

ŠT. in % 

PRAVILNIH 

ODG. 

KAZALEC 

TEŢ. 

18.  Izberite trditve, ki veljajo za dobro 

predstavitev. 

 

● na prosojnici naj bo med ozadjem in pisavo 

čim manjši kontrast 

● pisava naj bo dovolj velika, da lahko 

berejo tudi poslušalci iz zadnje vrste 

● prosojnica naj vsebuje čim več različnih 

animacij, zvokov, video posnetkov 

● na prosojnicah naj ne bo veliko besedila 

● na prvi prosojnici naj bo naslov 

diaprojekcije in avtor, na zadnji pa 

seznam virov 

 X     Z 

 

 

 

25/27  

93% 
 

 

23/27  

85% 
 

22/27  

81% 

65 % 

19.  Računalniško grafiko, ki je sestavljena iz 

pik, organiziranih v obliki 2D polja določene 

dimenzije imenujemo:  

 

Vnosno polje: Rastrska  grafika  

X      O 

5/27 

 

19 % 

15 % 

20.  S katero licenco naj bo zaščiten 

večpredstavnostni izdelek, ki ga je študent 

izdelal za seminarsko nalogo  na Pedagoški 

fakulteti? 

 

● CC (Creative Commons) ali GNU GPL 

(GNU General Public Licence) 

● EULA (End-User Licence Agreement) 

● S katerokoli licenco, ki mu bo po zaključku 

študija omogočila prodajo izdelka brez 

dovoljenja Pedagoške fakultete 

    X  Z 

18/27 

 

67 % 

63 % 

21.  Katera izjava najbolje opiše razliko med 

prosto in odprto programsko opremo? 

 

● Razlike med obema so predvsem 

ideološke: pristaši prostega programja 

zagovarjajo moralno – etično pravico za 

dostop do kode, pripadniki odprtega 

programja so osredotočeni na kvaliteto 

kode. 

● Prosta koda omogoča več načinov uporabe 

in je bolj uporabna od odprtega programja. 

● Odprta koda je vedno zastonj, medtem ko 

je prosto programje plačljivo. 

 X     Z 

5/27 

 

19 % 

19 % 
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Št. VPRAŠANJE P R U A E U 

ZAPRTI 

ali 

ODPRTI 

TIP 

ŠT. in % 

PRAVILNIH 

ODG. 

KAZALEC 

TEŢ. 

22.  Kateri spodaj napisan del kode, nam v 

prevodu naredi 

naslednjo 

tabelo:   

● \begin{tabular}{|clr|}\hline 

    \multicolumn{1+2}{||r||}{2}& 3\hline 

     ena & dva & tri \cline{2-2} 

    1 & 2 & 3\hline 

    \end{tabular} 

 

● \begin{tabular}{|clr|}\hline 

 \multicolumn{2}{||c||}{1+2} & 3\\\hline 

ena & dva & tri \\\cline{2-2} 

1 & 2 & 3\\\hline 

\end{tabular} 

 

● /begin{tabular}{|clr|}\cline 

   \multicolumn{2}{||c||}{1+2} & 3\\\cline 

   ena & dva & tri \\\hline{2-2} 

   1 & 2 & 3\\\hline 

   /end{tabular} 

  X    Z 

14/27 

 

52 % 

48 % 

23.  Katera je prava definicija zadnjih vrat? 

 

● Zadnja vrata v računalniškem sistemu 

so metoda, ki omogoča, da obidemo 

normalno preverjanje pristnosti in sicer 

največkrat tako, da med oddaljenim 

dostopom do računalnika poskušamo 

ostati neopaţeni. Zadnja vrata so lahko 

realizirana v obliki nameščenega 

programa ali pa omajajo sistem preko 

rootkit-a. 

 

● Zadnja vrata so segment kode, ki zlorabi 

svoje okolje.  Izkorišča mehanizme, ki 

omogočajo programom, pisanih s strani 

enih uporabnikov, da jih izvajajo drugi. 

 Oponašajo funkcionalnost legitimnega 

istoimenskega programa.  Vendar imajo 

skrito “poslovanje.” Imajo torej v resnici 

(še) drugo funkcijo, ki je uporabniku 

neznana. 

 

●  Zadnja vrata so samostojni programi, ki 

uporabljajo tehniko sejanja. So programi, 

ki se po omreţju širijo od računalnika do 

računalnika. Lahko tečejo samostojno, 

imajo (različne) dele svojih kopij, ki tečejo 

na več različnih računalnikih ter ne 

spreminjajo drugih  programov, čeprav 

lahko vsebujejo kodo,ki to počne. 

   X   Z 

16/27 

 

59 % 
56 % 

Legenda: 

P – pomnjenje, R – razumevanje, U – uporaba, A – analiza, E – evalvacija, U - ustvarjanje 
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ZAPRTI ali ODPRTI – Pove nam ali je vprašanje zaprtega (Z) ali odprtega (O) tipa. 

KAZALEC TEŢ. – Kazalec teţavnosti nam pove, kako lahko ali zahtevno je vprašanje za 

študente, ki so reševali test. Izračunan je po formuli: FI = 
max

Xpovprečje

X
, kjer je 

Xpovprečjepovprečno prejete točke za vse reševalce in maxX največje moţno število 

prejetih točk za določeno vprašanje. 

 

V zgornji tabeli opazimo, da so vsa vprašanja, razen dveh, zaprtega tipa. Vprašanji št. 11 in 

19 sta odprtega tipa in jih imenujemo »Kratek odgovor«, saj študent odgovori na 

zastavljeno vprašanje s kratkim odgovorom, ki ga vnese v vnosno polje. Ti dve vprašanji 

imata kazalec teţavnosti 15 % in 30 % in sta med najslabše rešenimi vprašanji. Med 

najslabše rešena vprašanja sodi tudi 22. vprašanje, ki je po Bloomu preverjalo stopnjo 

uporabe. 

Med najbolje rešenimi vprašanji so vprašanja, ki preverjajo pomnjenje in razumevanje, ter 

imajo moţnost izbire enega pravilnega odgovora ali pa so tipa Drţi/Ne drţi. To so 

vprašanja št. 1, 3, 5, 10, 15 in 18. Zelo dobro je bilo rešeno tudi 20. vprašanje, ki je po 

Bloomu preverjalo stopnjo evalvacije. 

 

Opozoriti moramo na 23. vprašanje. Na prvi pogled to vprašanje po Bloomu preverja 

pomnjenje, vendar so študenti s strani predavateljice predmeta Uporaba programske 

opreme ţe teden pred reševanjem spletnega testa dobili nalogo, da raziščejo in odkrijejo, 

kaj so zadnja vrata v računalniškem sistemu. 23. vprašanje je torej preverjalo, ali so 

študenti raziskali in odkrili, kaj so zadnja vrata, ter se to tudi naučili. To vprašanje zato po 

Bloomu preverja stopnjo analize. Kazalec teţavnosti je tu 56 %, kar je v primerjavi z 

drugimi vprašanji dober rezultat. 

 

Omeniti moramo, da je bil spletni test namenjen sprotnemu preverjanju in se študenti nanj 

niso pripravljali. To lahko opazimo v tabeli, saj so najbolje rešena vprašanja tista, ki 

preverjajo stopnjo pomnjenja in razumevanja ter si moţni odgovori med sabo niso preveč 

podobni. Sklepamo lahko, da je spletno preverjanje znanja bolj primerno za sprotno kakor 

za končno preverjanje znanja. Opazili smo, da z zaprtimi tipi vprašanj zelo teţko 

preverimo višje stopnje po Bloomu (uporaba, analiza, evalvacija, ustvarjanje), lahko pa 

preverimo doseganje niţjih stopenj (pomnjenje, razumevanje). Za končno preverjanje pa je 
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zelo pomembno, da naloge preverijo tudi doseganje prej naštetih višjih stopenj Bloomove 

taksonomije. 

 

Rezultati testa prikazujejo, kako dobro so študenti osvojili snov ţe na samih predavanjih. 

Torej so tako študenti, kot izvajalca predmeta (predavateljica in asistent) dobili pomembno 

povratno informacijo o obvladanju obravnavane učne snovi. Študenti so preko povratne 

informacije ugotovili, za katere dele učne snovi bodo morali poglobiti znanje, izvajalca 

predmeta pa preko povratne informacije vidita, ali so kateri deli učne snovi, ki jih študenti 

ne obvladajo dovolj in jih je potrebno dodatno obravnavati. 

 

 

Slika 5: Število študentov, ki dosegajo razpon ocen 

 

Na zgornji sliki opazimo, da je največ študentov doseglo oceno med 4 in 6. Število 

študentov, ki so dosegli višjo ali niţjo oceno, pa se postopoma zmanjšuje. Ocene med 

devet in deset ni dosegel noben študent. 
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5. VPRAŠALNIK O SPLETNEM TESTU 

Vprašalnik bo reševalo 27 študentov prvega letnika bolonjskega programa Dvopredmetni 

učitelj računalništva in matematike na Pedagoški fakulteti, ki so predhodno rešili spletni 

test, predstavljen v prejšnjem poglavju. Tudi vprašalnik o spletnem testu bomo ustvarili v 

Moodlu in bo anonimen. Vsa vprašanja, razen vprašanja št. 5, bodo obvezno zahtevala 

odgovor. 

 

5.1 Vprašanja 

1. Ali ste se s spletnim preverjanjem znanja srečali prvič? 

 Da 

 Ne 

2. Ali je po vašem mnenju potrebno veliko računalniške spretnosti za reševanje 

spletnega testa? 

 Da 

 Ne 

3. Kje ste reševali spletni test? 

 V učilnici, kjer je bilo reševanje nadzorovano. 

 V domačem okolju oziroma okolju, kjer je bilo reševanje nenadzorovano. 

4. Ali ste pri reševanju spletnega testa goljufali (prepisovali, sodelovali s kolegi, si 

pomagali z literaturo…)? 

 Da 

 Ne 

5. V primeru, da niste goljufali, ali bi imeli moţnost goljufati?  

 Da 

 Ne 

6. Katero preverjanje znanja po vašem mnenju omogoča več goljufanja? 

 Spletno preverjanje znanja, ki je nadzorovano 

 Klasično preverjanje znanja 
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7. Katera od naslednjih moţnosti, po vašem mnenju, najbolj zmanjša moţnost 

goljufanja? (1-najmanj zmanjša moţnost goljufanja, 4-najbolj zmanjša moţnost 

goljufanja, vsaka ocena je lahko dodeljena le enkrat) 

 1 2 3 4 

Časovna omejitev     

Vedno znova naključen vrstni red vprašanj      

Vedno znova naključen vrstni  red moţnih odgovorov     

Nadzorovano reševanje spletnega kviza v šolskem okolju     

8. Ali po vašem mnenju okolje in čas, v katerem rešujete spletni test, vplivata na vaš 

rezultat? 

 Da 

 Ne 

 Ne vem 

9. Ali mislite, da ste/bi v poljubnem okolju in času reševanja spletnega testa dosegli 

boljše rezultate kakor v učilnici, kjer je/bi bilo reševanje spletnega testa 

nadzorovano? 

 Da 

 Ne 

 Ne vem 

10. Ali mislite, da ste/bi bili bolj zbrani v učilnici, kjer ste/bi reševali test 

nadzorovano? 

 Da 

 Ne 

 Ne vem 

11. Kje bi raje reševali spletni test, če bi imeli moţnost izbire? 

 V učilnici, kjer bi bilo reševanje spletnega testa nadzorovano. 

 V domačem okolju oziroma okolju, kjer bi bilo reševanje testa nenadzorovano. 

12. Kaj je po vašem mnenju največja prednost spletnega preverjanja znanja?  

(1-najmanjša prednost, 5-največja prednost, vsaka ocena je lahko dodeljena le enkrat) 

 1 2 3 4 5 

Hitro reševanje      

Moderna informacijsko-komunikacijska tehnologija      

Takojšna povratna informacija      

Moţnost reševanja v poljubnem okolju in ob poljubnem času      

Objektivno ocenjevanje      
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13. Kaj je po vašem mnenju največja pomanjkljivost spletnega preverjanja znanja?  

(1-najmanjša pomanjkljivost, 3-največja pomanjkljivost, vsaka ocena je lahko 

dodeljena le enkrat) 

 1 2 3 

Potreba po računalniški spretnosti    

Moţnost goljufanja pri reševanju v poljubnem okolju    

Naloge zaprtega tipa (drţi/ne drţi, naloge izbirnega tipa ali povezovanja, 

urejanje izbir) 

   

14. Katero preverjanje znanja vam predstavlja večjo motivacijo za učenje? 

 Spletno preverjanje znanja 

 Klasično preverjanje znanja 

15. Doseganje katerih stopenj Bloomove digitalne taksonomije smo po vašem mnenju 

preverili z nalogami v spletnem testu? 

 POMNJENJE (Glagoli, ki najbolj opišejo pomnjenje: prepoznavanje, opisovanje, 

naštevanje, identificiranje, obnavljanje.) 

 RAZUMEVANJE (Glagoli, ki najbolj opišejo razumevanje: povzemanje, 

pripovedovanje z drugimi besedami, razporejanje, primerjanje, pojasnjevanje, 

interpretiranje, ponazarjanje s primeri.) 

 UPORABA (Glagoli, ki najbolj opišejo uporabo: uporaba, demonstracija, 

razkazovanje, izvrševanje, urejanje, izvrševanje, implementiranje.) 

 ANALIZA (Glagoli, ki najbolj opišejo analizo: primerjanje, razčlenjevanje, 

odkrivanje, strukturiranje, organiziranje.) 

 EVALVACIJA (Glagoli, ki najbolj opišejo evalvacijo: preverjanje, oblikovanje 

hipotez, načrtovanje eksperimentov, preizkušanje.) 

 USTVARJANJE (Glagoli, ki najbolj opišejo ustvarjanje: planiranje, konstruiranje, 

iznajdba, izdelovanje.) 

16. Ali je po vašem mnenju z vprašanji zaprtega tipa (npr. drţi/ne drţi, naloge 

izbirnega tipa, naloge povezovanja, urejanje izbir) moţno preveriti, ali je testiranec 

dosegel stopnjo analize (primerjanje, razčlenjevanje, odkrivanje, strukturiranje, 

organiziranje), evalvacije (preverjanje, oblikovanje hipotez, načrtovanje 

eksperimentov, preizkušanje) in ustvarjanja (planiranje, konstruiranje, iznajdba, 

izdelovanje)? 

 Da 

 Ne 

17. Za katero vrsto preverjanja se vam zdi spletno preverjanje znanja bolj 

primerno? 

 Za sprotno preverjanje znanja (preverjanje ob koncu obravnave posameznega dela 

učne vsebine) 

 Za končno preverjanje znanja (preverjanje ob kocu obravnave celotne učne 

vsebine) 



46 

 

5.2 Analiza vprašalnika o spletnem testu 

Vprašalnik je izpolnilo vseh 27 študentov. 

 

 

 

Slika 6: Koliko študentov se je s spletnim preverjanjem znanja srečalo prvič 

 

Študenti so s spletnim preverjanjem znanja  ţe dobro seznanjeni, saj je le 19 % študentov 

takih, ki so se z njim srečali prvič. 81 % študentov, pa je spletno preverjanje znanja 

poznalo ţe od prej.  

 

 

Slika 7: Ali je za reševanje spletnega testa potrebno veliko računalniške spretnosti 

 

Študenti so si bili precej enotni, saj jih kar 96 % meni, da je reševanje spletnega testa 

računalniško nezahtevno in ga lahko reši vsak, ki ima osnovno računalniško spretnost. Le 

en (4 %) študent je bil mnenja, da je za reševanje spletnega testa potrebno veliko 

računalniške spretnosti. Zanimivo je, da se ta študent s spletnim preverjanjem znanja ni 

srečal prvič. 
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Slika 8: Kje so študenti reševali spletni test 

 

Večina študentov (70 %)  je spletni test reševalo v učilnici, kjer je bilo njihovo reševanje 

nadzorovano. Ostali študenti (30 %) pa so spletni test reševali doma oz. v okolju, kjer 

njihovo reševanje ni bilo nadrzorovano in so lahko reševali ob poljubnem času. 

 

 

Slika 9: Ali so študenti goljufali 

 

Vsi razen enega študenta so odgovorili, da pri reševanju spletnega testa niso goljufali 

(prepisovali, sodelovali s kolegi, si pomagali z literaturo). Študent, ki je goljufal, pa je 

spletni test reševal v okolju, kjer je bilo reševanje nenadzorovano. Glede na to, da je 8 (30 

%) študentov spletni test reševalo doma, opazimo, da jih večina ni goljufala, kljub temu da 

so reševali nenadzorovano.  
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Slika 10: Ali bi študenti imeli moţnost goljufati 

 

Študente, ki niso goljufali, smo vprašali, ali bi imeli moţnost goljufati. Na vprašanje jih je 

odgovorilo 23 od 26. Večina (87 %) študentov je bilo mnenja, da bi lahko goljufali, 

medtem ko jih je bilo 13 % mnenja, da ne bi mogli.  

Vsi študenti, ki so spletni test reševali nenadzorovano v poljubnem okolju, so mnenja, da 

bi imeli moţnost goljufati. 

 

 

Slika 11: Katero preverjanje znanja omogoča več goljufanja 

 

67 % študentov je mnenja, da klasično preverjanje znanja omogoča več goljufanja kakor 

spletno preverjanje znanja, ki ga študenti rešujejo nadzorovano. 
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Slika 12: Kaj najbolj zmanjša moţnost goljufanja 

 

Pri sedmem vprašanju je bilo potrebno rangirati naštete trditve. Študenti so moţnosti za 

zmanjšanje goljufanja morali oceniti z lestvico od 1 do 4, pri čemer so lahko eno oceno 

uporabili le enkrat. Oceno 4 so pripisali trditvi, ki po njihovem mnenju najbolj zmanjša 

moţnost goljufanja. Študenti so največkrat (povprečna ocena je 3,1) na prvo mesto 

postavili časovno omejitev reševanja spletnega testa kot moţnost, ki najbolj zmanjša 

goljufanje. Na drugem mestu, s povprečno oceno 2,6, je moţnost vedno znova naključnega 

vrstnega reda vprašanj, s povprečno oceno 2,5 sledi moţnost nadzorovanega reševanja 

spletnega testa v šolskem okolju. Po mnenju študentov pa najmanj (povprečna ocena je 

1,9) zmanjša goljufanje vedno znova naključen vrstni red moţnih odgovorov.  

 

 

Slika 13: Ali okolje in čas vplivata na rezultat spletnega testa 
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70 % študentov meni, da okolje in čas, v katerem rešujejo spletni test, vplivata na njihov 

rezultat. 22 % jih je nasprotnega mnenja, 8 % študentov pa se pri tem vprašanju ni 

opredelilo. 

 

Slika 14: Ali bi bili rezultati boljši v poljubnem času in okolju reševanja spletnega testa 

 

Pri 9. vprašanju nismo dobili izrazito prevladujočega odgovora. 37 % študentov se ni 

opredelilo, 33% jih meni, da bi bil njihov rezultat boljši, če bi spletni test reševali v 

poljubnem času in okolju, 30 % pa jih meni, da zaradi reševanja spletnega testa v 

poljubnem času in okolju njihov rezultat ne bi bil boljši. 

Od 8-ih študentov, ki so spletni test reševali v poljubnem okolju in ob poljubnem času, so 

trije mnenja, da so zaradi tega dobili boljši rezultat, trije so mnenja, da to ni vplivalo na 

njihov rezultat, dva pa se nista opredelila. 

Od 19-ih študentov, ki so spletni test reševali nadzorovano v učilnici, pa se jih osem ni 

opredelilo, 6 jih je mnenja, da bi dosegli boljši rezultat v poljubnem okolju in ob 

poljubnem času, 5 pa jih meni, da to ne bi vplivalo na njihov rezultat. 

 

 

Slika 15: Ali so študenti bolj zbrani v učilnici, kjer rešujejo nadzorovano 
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Tudi pri 10. vprašanju nismo dobili izrazitega odgovora. 37 % študentov se ni opredelilo, 

33 % jih meni, da v učilnici, kjer so spletni test reševali nadzorovano, niso bolj zbrani, 30 

% pa jih je mnenja, da so v učilnici bolj zbrani.  

 Od 8-ih študentov, ki so spletni test reševali v poljubnem okolju in ob poljubnem času, je 

le eden mnenja, da bi bil v učilnici bolj zbran, štirje so mnenja, da v učilnici ne bi bili bolj 

zbran, trije pa se niso opredelili. 

 

 

Slika 16: Kje študenti raje rešujejo spletni test 

 

Večina študentov (78 %) bi v primeru izbire spletni test reševalo v domačem okolju 

oziroma okolju, kjer bi reševanje potekalo nenadzorovano in ob poljubnem času. 22 % 

študentov pa bi spletni test raje reševalo v učilnici pod nadzorom. 

 

 

Slika 17: Kaj je največja prednost spletnega preverjanja znanja 
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Pri dvanajstem vprašanju je bilo ponovno potrebno rangirati naštete trditve. Študenti so 

naštete prednosti spletnega preverjanja znanja morali oceniti z lestvico od 1 do 5, pri čemer 

so lahko eno oceno uporabili le enkrat. Oceno 5 so pripisali trditvi, ki je po njihovem 

mnenju največja prednost spletnega preverjanja znanja. Študenti so največkrat (povprečna 

ocena je 3,9) največjo prednost pripisali takojšni povratni informaciji. Veliko prednost 

(povprečna ocena je 3,6) pa vidijo tudi v objektivnem ocenjevanju. S povprečno oceno 3 

sledi moţnost reševanja v poljubnem okolju in času, moţnost hitrega reševanja ima 

povprečno oceno 2,6, najmanjšo prednost pa študenti vidijo v uporabi moderne 

informacijsko-komunikacijske  tehnologije. 

 

  

Slika 18: Kaj je največja pomanjkljivost spletnega preverjanja znanja 

 

Tudi trinajsto vprašanje je zahtevalo rangiranje trditev. Študenti si naštete pomanjkljivosti 

spletnega preverjanja znanja morali oceniti z lestvico od 1 do 3, pri čemer so lahko eno 

oceno uporabili le enkrat. Oceno tri so pripisali največji pomanjkljivosti. 

Največjo pomanjkljivost (povprečna ocena je 2,4) so študenti pripisali moţnosti goljufanja 

ob reševanju spletnega testa v poljubnem okolju. Veliko pomanjkljivost (povprečna ocena 

je 2,1) vidijo tudi v nalogah zaprtega tipa. Najmanjšo pomanjkljivost pripisujejo potrebi po 

računalniški spretnosti (povprečna ocena je 1,5). 
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Slika 19: Katero preverjanje znanja predstavlja študentom večjo motivacijo za učenje 

 

Pri štirinajstem vprašanju nismo dobili izrazitega odgovora. Mnenja študentov so deljena 

in sicer 52 % študentov trdi, da jim klasično preverjanje znanja predstavlja večjo 

motivacijo za učenje, 48 % študentov pa je takih, ki jim večjo motivacijo predstavlja 

spletno preverjanje znanja. 

 

 

Slika 20: Katere stopnje Bloomove digitalne taksonomije smo preverili 

  

Študente smo vprašali, katere stopnje Bloomove digitalne taksonomije smo po njihovem 

mnenju uspeli preveriti z nalogami v spletnem testu. Glede na to, da teorije o Bloomovi in 

Bloomovi digitalni taksonomiji še niso obravnavali, smo jim zraven stopenj našteli še 

glagole, ki najbolje opišejo določeno stopnjo. Študenti so imeli pri tem vprašanju moţnost 

večih izbir. Največkrat (17) so izbrali stopnjo razumevanje, nato pomnjenje (14) in analizo 
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(13). Po mnenju študentov pa smo manj uspeli preveriti stopnje uporabe (8), evalvacije (5) 

in ustvarjanja (2). 

 

 

Slika 21: Ali je z vprašanji zaprtega tipa moţno preveriti doseganje stopenj analize, evalvacije in 

ustvarjanja 

 

Študenti so pri šestnajstem vprašanju različnega mnenja. 52 % jih meni, da z vprašanji 

zaprtega tipa ni moţno preveriti, ali je testiranec dosegel stopnje analize, evalvacije in 

ustvarjanja. 48 % študentov pa je mnenja, da je to mogoče preveriti.  

 

  

Slika 22: Za katero vrsto preverjanja je spletno preverjanje bolj primerno 

 

Pri zadnjem vprašanju so si bili študenti precej enotni. Kar 93 % jih meni, da je spletno 

preverjanje znanja bolj primerno za sprotno preverjanje, le 7 % pa jih je mnenja, da je bolj 

primerno za končno preverjanje znanja. 
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6. ZAKLJUČEK 

Spletno preverjanje znanja je alternativno preverjanje znanja, ki se ga posluţuje vedno več 

učiteljev. Posledično je dobro poznan ţe tudi študentom, saj se je le 19 odstotkov 

študentov, med katerimi smo izvajali spletni test, z njim srečalo prvič. Ugotovili smo, da z 

reševanjem spletnega testa študenti, tudi tisti, ki so se s takim načinom preverjanja znanja 

srečali prvič, niso imeli teţav. Le en študent, ki se s preverjanjem znanja ni srečal prvič, je 

bil mnenja, da je za reševanje potrebno veliko računalniške spretnosti 

 

Pričakovali smo, da spletno preverjanje znanja predstavlja študentom večjo motivacijo za 

učenje kakor klasično preverjanje znanja, vendar smo z vprašalnikom ugotovili, da so tu 

mnenja študentom deljena. Kar 52 odstotkov študentov je takih, ki jim večjo motivacijo za 

učenje še vedno predstavlja klasično preverjanje znanja.  

 

V diplomski nalogi smo našteli in opisali kar nekaj prednosti, ki jih vidimo v spletnem 

preverjanju znanja. V literaturi smo zasledili, da je glavna prednost tovrstnega načina 

preverjanja predvsem takojšna povratna informacija. Rezultati vprašalnika so nam 

pokazali, da tudi študenti vidijo glavno prednost v takojšni povratni informaciji. Prav tako 

veliko prednost pred klasičnim načinom preverjanja znanja jim predstavlja objektivno 

ocenjevanje. 

 

Spletno preverjanje znanja ima tudi nekaj slabosti. Študenti vidijo največjo pomanjkljivost 

v moţnosti goljufanja, kadar študent rešuje spletni test nenadzorovano v poljubnem okolju 

in ob poljubnem času. Zelo veliko pomanjkljivost pa študenti vidijo tudi v nalogah 

zaprtega tipa, iz katerih je običajno sestavljeno spletno preverjanje znanja. Najmanjšo 

pomanjkljivost pa študentom predstavlja potreba po računalniški spretnosti, kar smo 

omenili ţe zgoraj. 

 

Ţe v literaturi [4][9] smo zasledili, da je velika pomanjkljivost moţnost goljufanja, 

predvsem če reševanje poteka nenadzorovano v poljubnem okolju. Študent si lahko 

pomaga z literaturo, sodeluje s kolegi, namesto njega lahko preverjanje reši kdo drug,… 

Rezultati vprašalnika so nam pokazali, da študenti v tem primeru niso goljufali, so pa 

mnenja, da če bi ţeleli, bi lahko. Tako so odgovorili vsi študenti, ki so spletni test reševali 
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nenadzorovano in tudi večina tistih, ki so ga reševali nadzorovano v učilnici. V diplomski 

nalogi smo opisali tudi kar nekaj moţnosti, s katerimi lahko goljufanje omejimo. Študenti 

so mnenja, da goljufanje najbolj zmanjša časovna omejitev reševanja spletnega testa. 

Pomembno se jim zdi tudi, da je vrstni red vprašanj vedno znova naključen in da poteka 

reševanje nadzorovano v šolskem okolju. V takem primeru klasično preverjanje znanja 

omogoča več goljufanja, s čimer so se strinjali tudi študenti. 

 

Kot smo ţe prej omenili, so velika pomanjkljivost naloge zaprtega tipa. Spletni test 

običajno lahko vsebuje le tovrstne naloge, ki pa predstavljajo problem, če ţelimo preveriti, 

ali so študenti dosegli višje stopnje Bloomove digitalne taksonomije. Študenti so mnenja, 

da smo s spletnim testom uspeli preveriti doseganje stopnje pomnjenja, razumevanja in 

analize. Sami smo bili mnenja, da največ nalog preverja doseganje stopnje pomnjenja in 

razumevanja. Uspeli smo sestaviti tudi eno nalogo, ki je preverjala stopnjo evalvacije, eno, 

ki je preverjala stopnjo analize in eno, ki je preverjala stopnjo uporabe. Ugotovili smo, da 

nam spletno preverjanje znanja omogoča preverjanje le niţjih taksonomskih ravni znanja, 

kar pa za neko končno preverjanje znanja ni dovolj. Študenti so bili tu sicer deljenega 

mnenja. Le 52 odstotkov jih meni, da se z vprašanji zaprtega tipa ne da preveriti višjih 

taksonomskih ravni znanja (analiza, evalvacija, ustvarjanje). Menimo, da je to tudi 

posledica tega, da študenti do sedaj še niso poslušali didaktičnih predmetov in zato še niso 

poznali Bloomove digitalne taksonomije in so se pri reševanju vprašalnika opirali le na 

glagole, ki označujejo določeno stopnjo Bloomove digitalne taksonomije.  

So pa rezultati potrdili, da je spletno preverjanje znanja primerno predvsem za sprotno in 

ne končno preverjanje znanja.  

 

Spletni test omogoča reševanje v poljubnem okolju in ob poljubnem času. To lahko 

predstavlja tako prednosti kot slabosti. Omenili smo ţe, da nenadzorovano reševanje 

spletnega testa omogoča več goljufanja. Vprašalnik je pokazal, da študenti menijo, da 

okolje in čas, v katerem rešujejo spletni test, vpliva na njihov rezultat. Vendar pa so precej 

neopredeljeni in neenotnega mnenja o tem, ali so bolj zbrani v učilnici ali v poljubnem 

okolju, in o tem, ali bi boljše rezultate dosegali v učilnici ali v poljubnem okolju. 

Kot smo ţe omenili pa vidijo študenti prednost spletnega preverjanja v tem, da ga lahko 

rešujejo nenadzorovano v poljubnem okolju in če bi jim dali moţnost izbire, kje bi spletni 
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test reševali, bi se jih kar 78 odstotkov odločilo za poljubno okolje, kjer bi reševanje 

potekalo nenadzorovano. 

 

Na koncu lahko povzamemo, da se študentom spletno preverjanje znanja zdi zanimivo, 

predvsem ker ga lahko rešujejo tudi doma oz. v poljubnem bolj sproščenem okolju, kot je 

šolsko. Študenti vidijo prednosti, ki jih tudi v literaturi predstavljajo kot poglavitne. Največ 

jim pomeni, da lahko takoj po reševanju dobijo povratno informacijo in tako ugotovijo, na 

katerem področju je njihovo znanje šibko in obratno. Zavedajo se, da je ta način primeren 

le za sprotno preverjanje znanja, saj so glavni problem naloge zaprtega tipa.  
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