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Povzetek 

Projektno učno delo je učni pristop, v katerem učenci usvajajo znanje s preučevanjem 

zanimivih problemov oz. pojavov iz vsakdanjega življenja. Ob projektnem učnem delu učenci 

pridobivajo in nadgrajujejo svoje znanje, razvijajo spretnosti, zmožnosti in talente ter krepijo 

svoje socialne spretnosti. Izvedba projektnega dela je sestavljena iz več stopenj s specifičnimi 

značilnostmi. Vloga učitelja pri projektnem učnem delu je predvsem usmerjanje učnega 

procesa s spodbujanjem, svetovanjem, povezovanjem ipd. Velik izziv za učitelja predstavlja 

predvsem vrednotenje projektnega dela pri pouku, saj je za projektno delo bistven proces 

pridobivanja znanja in ne le končni izdelek, kar je potrebno ustrezno upoštevati tudi pri 

ocenjevanju. Pri ocenjevanju učitelj lahko uporabi opisne kriterije za ocenjevanje posameznih 

stopenj projektnega učnega dela. Opisni kriteriji vsebujejo natančno razdelane opisnike, ki 

opisujejo učenčev napredek pri doseganju izbranih učnih ciljev. V diplomski nalogi sem se 

posvetila predvsem vrednotenju projektnega učnega dela in snovanju opisnih kriterijev za 

projektno učno delo s področja kemije. 

Ključne besede: 

Projektno učno delo, vrednotenje projektnega učnega dela, opisni kriteriji 

Abstract 

Project-based learning is a teaching method which helps students learn by researching 

interesting issues and problems from everyday life. With this method students acquire and 

upgrade their knowledge, develop different skills, abilities and talents and strengthen their 

social skills. The execution of project-based learning consists of several stages, each with 

specific characteristics. The role of the teacher in this method is primarily directing the 

learning process through encouragement, guidance, networking, etc.  The evaluation of the 

project work in the classroom presents a great challenge for the teacher, since the process of 

gaining knowledge, not merely the final product, is of fundamental importance, which must 

be appropriately taken into account in the evaluation. The teacher/Teachers can use 

descriptive criteria for evaluating the individual stages of project learning. The descriptive 

criteria/criterions contain exactly elaborated descriptors that describe the student's progress 

toward the learning objectives. In my thesis I focus primarily on the evaluation of project-

based learning and the formation of descriptive criteria for project work in the field of 

chemistry. 
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1. Uvod  
Projektno učno delo je pristop poučevanja, ki predpostavlja aktivno delo učencev.  

Učna praksa na področju naravoslovnih predmetov kaže, da je izvedba projektnega 

učnega dela pogosto poenostavljena in metodološko neustrezna, kar vodi do neizkoriščaja 

možnosti razvoja številnih naravoslovnih kompetenc, ki jih omogoča projektno učno delo.   

V svoji diplomski nalogi bom zato zbrala definicije projektnega učnega dela, značilnosti 

projektnega učnega dela in tipe projektnega učnega dela, ki jih uporabljamo pri naravoslovnih 

predmetih, predvsem pri kemiji. Posebno pozornost bom posvetila vrednotenju projektnega 

učnega dela  in snovanju opisnih kriterijev  za vrednotenje posameznih stopenj projektnega 

dela.  

Izhajajoč iz zgoraj navedenega sem si zastavila naslednje cilje diplomske naloge: 

 zbrati in sistematično analizirati literaturo o projektnem učnem delu; 

 poiskati in razčleniti različne definicije projektnega učnega dela; 

 pregledati značilnosti projektnega učnega dela pri različnih avtorjih; 

 opredeliti tipe projektnega učnega dela, ki jih lahko uporabimo pri 

pouku kemije; 

 opredeliti ključne stopnje projektnega učnega dela pri različnih avtorjih; 

 zbrati in analizirati literaturo o vrednotenju projektnega učnega dela 

naravoslovnih vsebin; 

 razviti opisne kriterije za vrednotenje posameznih stopenj projektnega 

učnega dela in jih preizkusiti na izbranem primeru projektnih nalog. 

V okviru nadaljevanja študija na magistrski stopnji nameravam tematiko projektnega 

učnega dela pri kemiji nadgraditi z empirično raziskavo. 
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2. Teoretična izhodišča 

2.1 Izvor projektnega učnega dela 

Že Konfucij in Aristotel,  v obdobju staroveške in antične filozofije, sta poudarjala 

pomen učenja skozi izkušnje. Ameriški teoretik in filozof John Dewey, ki je veliko svojih del 

posvetil pedagoškim in izobraževalnim temam, je trdil, da je temelj učenja učenčev interes. 

Poudarjal je, da učenec pri procesu ne sme biti pasiven prejemnik znanja, temveč aktivni 

udeleženec v procesu učenja. To načelo je upoštevala tudi Maria Montessori. Skozi primer 

svoje šole je pokazala, da se izobraževanje dogaja ne s poslušanjem besed, marveč z 

izkušnjami iz življenja (Edutopia, 2011). 

Izraz projektna metoda je 1918 leta v prispevku za knjigo Zapiski učiteljev vpeljal 

William H. Kilpatrick. V prispevku Kilpatric pravi, da projektna metoda spodbuja učence k 

razvijanju lastnih interesov za določene vsebine, ki jih v okviru projektne metode spoznajo, 

preučijo, ovrednotijo ali naredijo nek izdelek v povezavi z izbrano vsebino. V zadnjih treh 

desetletjih se je metoda projektnega učnega dela precej razširila in dobila različne definicije 

(Ferk Savec, 2010). 

2.2 Definicije projektnega učnega dela 

Projektno učno delo je učni pristop, v katerem se učenci učijo postopkov vodenja in 

izvajanja projekta od oblikovanja pobude, skozi načrtovanje in izvedbo do uresničitve cilja. 

Pri tem učenci svoje delo tudi analizirajo in ovrednotijo. Osnova pri izvajanju projektnega 

učnega dela je učenje. Temelj projektnega učnega dela je omogočanje razvijanja potencialov 

in talentov učencev, udeleženih v učnem pristopu.  

Posamezni avtorji so predlagali različne definicije projektnega dela: 

Pri projektnem učnem delu uporabljamo avtentične projekte  iz vsakodnevnega 

življenja. Metoda temelji na visoko motivirajočih vprašanjih, nalogah ali problemih, ki učence 

spodbujajo k razrešitvi na podlagi teoretičnih odgovorov ali praktičnega izvajanja. Učenci pri 

tem razvijajo akademska znanja in se učijo sodelovati  v skupini (Bender, 2012). 

Projektno učno delo je dinamična oblika učenja, pri kateri učenci raziskujejo probleme 

iz vsakodnevnega življenja. Takšen pristop učenja učence spodbuja k pridobivanju 

poglobljenega razumevanja preučevanih vsebin (Edutopia, 2009). 
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Projektno učno delo vodi učence skozi proces učenja ob iskanju rešitve danega 

vprašanja, problema ali izziva. Potek je s strani učitelja in učenca skrbno načrtovan, voden in 

ocenjen. Učenci z izdelovanjem svojega izdelka na dano temo gradijo svoje znanje, 

sodelovanje, komunikacijo in razvijajo kritično mišljenje (Project-based learning for the 21th 

century, 2013). 

Projektno učno delo je pristop, pri katerem učenci raziskujejo tematik,o s katero se 

srečujejo v vsakdanjem življenju in jim je zanimiva. Metoda vključuje pridobivanje 

poglobljenega znanja in razumevanje pojmov,  razvija komunikacijske in socialne spretnosti 

(možno delo v skupini) ter spodbuja ustvarjalnost (Wikipedia, 2013). 

2.3 Značilnosti projektnega učnega dela 

Novak (2009) v svojem delu Projektno učno delo kot učni model v vrtcih in osnovnih 

šolah našteje nekaj načel, na katerih naj temelji izvajanje projektnega učnega dela. Skozi 

celoten proces projektnega učnega dela mora biti jasno določen cilj, v skladu s katerim naj 

proces poteka. Z določitvijo cilja osmislimo učenčevo delo in s tem vplivamo na njegovo 

motiviranost. Tema, ki jo učenci obravnavajo v sklopu projektnega učnega dela, naj bo 

vsebinsko zaokrožena. Priporočljivo je, da je tema učencem vsaj delno znana in se navezuje 

na njihovo predznanje, ki ga narekuje učni načrt. Izbrana tema za projektno učno delo naj 

izvira iz vsakdanjega življenja. Vsebino lahko črpamo iz različnih področij, pri tem nam lahko 

pomagajo učenci. Med projektom lahko delno tudi spreminjamo in prilagajamo tematiko, 

vendar v skladu z vnaprej zastavljenimi cilji in načrti vseh dejavnosti in postopkov. Ob 

izvajanju projektne metode mora učitelj spoštovati razvojne in individualne razlike med 

udeleženci ter spodbujati in motivirati učence za sodelovanje in delo na projektu. Projektno 

učno delo učencem omogoča, da z aktivnim udejstvovanjem v različnih dejavnosti in 

medsebojnim sodelovanjem pridobivajo različna znanja in sposobnosti ter razvijajo svoje 

talente in spretnosti (Novak, 2009). 

Ferk Savec (2010)  v učbeniku Projektno učno delo pri učenju naravoslovnih vsebin 

navaja 8 ključnih meril, ki opredeljujejo projektno učno delo: 

 Povezanost obravnavane tematike z izkušnjami učencev iz življenja. Priporočljivo 

je, da pri izbiri tematskih področij učitelj upošteva učenčeve izkušnje in teme, ki so 

učencem blizu. S tem učenci osmislijo svoje delo in so zanj bolj motivirani. 

 Interdisciplinarni pristop spodbuja medpredmetno povezovanje, saj s tem učencem 

omogočimo različne kognitivne pristope k učenju, inovativnost  in boljše razumevanje 
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snovi. Učenci k svojemu projektu lahko povabijo tudi strokovnjake s področij, ki se 

nanašajo na izbrano tematiko projekta.  

 Pri projektnem učnem delu naj bodo aktivnosti načrtovane in ciljno usmerjene. 

 Učenci naj znanje pridobivajo prek izdelave nekega projekta tako, da sami aktivno 

raziskujejo, v skladu s svojimi interesi, učnimi stili in sposobnostmi.   

 Ob tem učenci tudi razvijajo medosebne odnose in sposobnosti komuniciranja ter 

sodelovanja, saj projektno učno delo spodbuja sodelovanje tako med učenci kot tudi 

med učenci in učiteljem ter med učitelji (medpredmetne povezave).   

 Težišče projektnega dela je, kljub usmerjenosti k izdelavi projekta, na učnem 

procesu. Učenci skozi učni proces razvijajo nova znanja, veščine in sposobnosti. 

 Odprtost učnega procesa se  kaže v izbiri vsebine in tipa projektnega učnega dela, v 

trajanju posameznih dejavnosti in v upoštevanju interesov, učnih stilov in sposobnosti 

posameznika. 

 Pri ocenjevanju je vrednotena izpeljava projektnega učnega dela in projektni 

izdelek. 

Projektno učno delo narekuje raziskovanje na področju dane tematike s poudarkom na 

kognitivnem procesu, s katerim učenci kar najbolje razvijajo svoje veščine in sposobnosti. 

Tako zagotavljamo tudi visoko motiviranost učencev za raziskovanje. Kot že omenjeno, je 

izbira vsebine projektnega učnega dela interdisciplinarna, izvajanje projektnega učnega dela 

ne more biti strogo časovno omejeno, saj je odvisno od številnih okoliščin, kot so različni  

interesi, učni stili in sposobnosti. Končno merilo projektnega učnega dela je vrednotena 

izpeljava projektnega učnega dela in projektni izdelek (Ferk Savec, 2011). 

2.4 Tipi projektnega dela za pouk kemije 

Pred izvedbeno stopnjo projektnega učnega dela si učitelj izbere tip projektnega učnega 

dela, v skladu s katerim bo določil delo učencev pri pouku. Novak (1990) loči 4 tipe 

projektnega dela: 

 projekt konstruktivnega tipa, pri katerem je končni cilj izdelava izdelka ali 

organizacija dogodka v povezavi z dano tematiko;  

 projekt usvajanja in vrednotenja, kjer učenci vrednotijo izdelke ali dogodke na dano 

tematiko; 

 problemski projekt, v katerem gre predvsem za reševanje problema oz. 

problemskega vprašanja in raziskovanje le tega; 
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 projekt tipa učenje, v katerem učenci izvajajo aktivnosti, s katerimi razvijajo 

spretnosti in znanje. 

 

Opisan način klasifikacije tipov projekta je smiselno uporabiti tudi na področju kemije in 

širšega naravoslovja (Ferk Savec, 2010). 

2.5 Izvedba projektnega dela 

Pri izvedbi projektnega učnega dela v razredu moramo ustrezno organizirati več 

dejavnikov. Ugotoviti moramo, koliko časa potrebujemo oz. lahko namenimo temu pristopu 

učenja. Odločiti se moramo, kako bomo izvedli projektno učno delo, kakšen tip projektnega 

učnega dela bomo uporabili in v kakšni obliki ga bomo izpeljali (individualna, skupinska 

oblika dela ali delo v dvojicah). 

V učnem načrtu za kemijo v osnovni šoli (Bačnik, et al., 2011) je predvideno, da 

učitelji izbirajo pristop projektnega učnega dela predvsem pri vsebinskem sklopu Elementi v 

periodnem sistemu in pri obravnavi posameznih ciljev iz znanja organske kemije, kot so vpliv 

organskih spojin na okolje ipd. Avtorji učnega načrta najbolj izpostavljajo sodelovalno plat 

projektnega dela in razvijanje socialnih spretnosti učencev.  

Učni načrt za kemijo v gimnaziji (Bačnik, et al., 2008 ) predvideva uporabo 

projektnega učnega dela za usvajanje znanj več vsebinskih sklopov, npr. Elementi v 

periodnem sistemu, Lastnosti izbranih elementov in spojin v bioloških sistemih in sodobnih 

tehnologijah, Zgradba in lastnosti izbranih organskih spojin v okolju in bioloških sistemih, pri 

proučevanju polimerov.   

V učnem načrtu (Bačnik, et al., 2008) je priporočeno, da se projektni pristop uporablja 

tudi pri obravnavanju organske kemije, predvsem ob proučevanju uporabe izbranih organskih 

spojin in vpliva spojin na okolje in zdravje. Prav tako sodelovalno projektno delo omenjeni 

učni načrt za kemijo predvideva tudi v izbirnem programu kemije, pri vsebinskem sklopu 

Elementi v periodnem sistemu. Kot v učnem načrtu za kemijo v osnovnih šolah se tudi tu 

poudarja predvsem sodelovalno delo in razvoj socialnih spretnosti dijakov.   

V podporo uporabi učnega načrta za gimnazije (Bačnik, et al., 2008) v metodološko 

didaktičnem priročniku Posodobitve pouka v gimnazijski praksi  Ferk Savec (2011) izpostavi 

ključne točke pristopa in oblikuje didaktična priporočila pri izvedbi projektnega učnega dela:  
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 Pri projektnem učnem delu dijaki usvajajo novo znanje in spretnosti z lastno 

aktivnostjo, pri čemer imajo priložnost za intenzivno razvijanje ustvarjalnega in 

inovativnega potenciala, kar je neprecenljivega pomena.  

 Vloga učitelja je predvsem v usmerjanju učnega procesa k zastavljenim ciljem in 

spremljanju dogajanja v posameznih projektnih skupinah. Pomembno je, da se kot 

učitelji preudarno vključujemo v proces pridobivanja znanja dijakov ter jim dopustimo 

morebitne napake, iz katerih bodo lahko prišli do novih spoznanj in se učili reševanja 

problemov.  

 Projektno učno delo je najbolj primerno za vsebine, pri katerih lahko dijaki že 

usvojene temeljne pojme optimalno nadgradijo in uporabijo v povezavi z življenjskimi 

situacijami.   

 Projektno učno delo ima specifične značilnosti, glede na njegov namen pa ločimo 

projekte konstruktivnega tipa, projekte usvajanja in vrednotenja, problemske projekte 

in projekte tipa učenja. 

 Iz vidika trajanja izvedbe projektnega dela je projektno učno delo lahko zelo 

raznoliko. Projektnemu učenju je lahko znotraj šolskega leta namenjen poseben teden, 

t.i. projektni teden ali pa se projektno orientiran pouk izpelje skozi daljše časovno 

obdobje usklajeno s potekom običajnega pouka (mali projekti dve do šest ur, srednje 

veliki projekti od dveh dni do enega tedna, veliki projekti od enega tedna do enega 

leta).  

 Glede na naravo projektnega učnega dela se kaže potreba po prilagojenem načinu 

ocenjevanja, s katerim že pred pričetkom vpeljave tega pristopa v pouk podrobno 

seznanimo dijake in ga z njimi uskladimo tako, da ga dojemajo kot pravičnega. 
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2.6 Potek projektnega učnega dela 

Projektno učno delo je organiziran učni proces, sestavljen iz več zaporednih ključnih 

stopenj. Različni avtorji stopnje različno poimenujejo in definirajo, vendar pa se stopnje 

navadno med seboj vsebinsko ne razlikujejo. 

Kilpatric (1918) je ključne stopnje projektnega dela razdelil na: 

1. Postavitev cilja. 

2. Načrtovanje. 

3. Izvedba. 

4. Utemeljitev. 

V sodobni literaturi običajno uporabljamo Freyevo (1982) definicija stopenj projektnega 

učnega dela, ki obsega naslednje stopnje: 

1. Iniciativa. 

2. Skiciranje projekta. 

3. Načrtovanje izvedbe projekta. 

4. Izvedba projekta. 

5. Sklepna faza.  

Stopnja iniciative obsega nizanje predlogov in pobud učencev za tematiko, ki jo želijo 

raziskovati v okviru projektnega učnega dela. To stopnjo lahko v šolski praksi izvedemo na 

več načinov, kot npr. brainstorming  (nevihta idej), neposredno zbiranje predlogov in idej, 

kjer dajo ideje učenci ali učitelj s pomočjo vprašalnika, navezava na aktualne dogodke ipd. V 

tej stopnji pridemo do nabora tem, ki učence zanimajo in o katerih bi radi izvedeli več.  

V stopnji skiciranje projekta oz. izdelavi osnutka projektnega dela učenci natančno 

določijo, katero področje teme jih še posebej zanima in bi ga želeli na različne načine proučiti. 

Ob tem naj jih učitelj  opozori tudi na dostopnost potrebščin, ki jih za izvedbo projekta 

potrebujejo. 

Načrtovanje izvedbe projekta zavzema natančno definicijo teme, razdelitev nalog med 

učenci (člani projektne skupine) in izdelavo načrta, ki ga v stopnji izvedbe projekta učenci 

skušajo izpeljati.  

V stopnji izvedbe projekta učenci izvajajo projektno učno delo po načrtu, ki so ga 

oblikovali v stopnji načrtovanja izvedbe projekta. Tu tudi potekajo vsi raziskovalni procesi od 
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pregleda literature do opazovanja poskusov, izdelave izdelkov itd, zato je ta stopnja tudi 

časovno najbolj obsežna. 

Končna stopnja je sklepna faza projektnega učnega dela. V tej fazi učenci navadno pisno 

in ustno predstavijo svoje projektno delo. Glede na namen projektnega učnega dela lahko 

predstavitev odraža različne razultate projektnega dela, npr. izdelek, vrednotenje, rešen 

problem ali usvojeno znanje na izbrano temo. Ob ustni predstavitvi učenci lahko uporabijo 

vizualne pripomočke, posterje ali ustrezne računalniške programe.  

Zaradi usmerjenosti projektnega dela v proces učenja (bolj kakor na končni izdelek) je 

pomembno, da učencem na vsaki od stopenj zagotovimo povratne informacije. V času trajanja 

projektnega dela tako učenci pišejo projektni portfolijo in vanj vlagajo ključne dokumente za 

posamezno stopnjo. V ta namen predlaga predloge Ferk Savec (v postopku izdaje), ki služijo 

kot vpogled v napredek dela učencev. Na predloge učenci zapisujejo svoj napredek na 

področju skiciranja projekta, načrtovanja projekta, iskanja teoretičnih osnov, zajetih v izvedbi 

projekta, in opišejo sklepno stopnjo svojega projektnega dela. 

 V nadaljevanju so predstavljene predloge za spremljanje napredka učencev in 

vrednotenje njihovega dela. (Ferk Savec, v postopku izdaje). 

 

Slika 1: Predloga Skiciranje projekta 

V predlogi o skiciranju projekta učenci npr. zapišejo cilje projektnega dela, definirajo 

projektni izdelek, ga opišejo in premislijo, katere potrebščine bodo za izvedbo projekta 

potrebovali.  
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Slika 2: Predloga Načrtovanje projekta 

Sledi načrtovanje izvedbe projekta. Učenci osmislijo predvidene naloge za izvedbo 

projekta, časovno opredelijo potek dela in si med seboj delo smiselno razdelijo.  

 

Slika 3: Predloga Teoretične osnove 
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Na predlogo o teoretičnih osnovah projekta učenci zapišejo glavne teoretične 

ugotovitve, in sicer na podlagi pregledane literature, ki naj bo tudi ustrezno navedena.  

 

Slika 4: Predloga Sklepna stopnja 

Predloga o sklepni stopnji vsebuje podatke o bistvenih značilnostih projektnega 

izdelka in inovativnosti učencev.  

Vsako izpolnjeno predlogo morajo učenci oddati v predvidenem roku, saj le tako 

učitelj, zagotovi sprotne povratne informacije in izpolnjeno predlogo oceni, kar predstavlja 

del končne ocene  projektnega učnega dela (Ferk Savec, v postopku izdaje).  

2.7 Pomen uporabe projektnega učnega dela pri pouku naravoslovja, 

posebno kemije 

 Učni načrti na področju kemije spodbujajo razvoj najrazličnejših kompetenc: učenci 

naj bi krepili svoje sposobnosti na področju kompleksnega in kritičnega mišljenja, iskanja in 

vrednotenja podatkov iz različnih virov, eksperimentalnega dela ter sodelovanja (Bačnik, et 

al., 2011). 

Z izvajanjem projektnega učnega dela se učenci učijo metod za uspešno izpeljavo 

načrtovanega projekta in s tem krepijo svoje znanje in izkušnje ter razvijajo svoje lastnosti, 

spretnosti in talente. Skozi potek projektnega dela učenci uporabljajo najrazličnejše metode, 
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za doseganje ciljev, ki so si jih zastavili sami. Ob tem dosegajo tudi cilje, ki so zastavljeni v 

učnih načrtih (Keuc, 2012). 

Največ o pomenu uporabe projektnega učnega dela nam povedo evalvacijske 

raziskave s področja učinkovitosti projektnega učnega dela. Thomas (2000) podaja pregled 

rezultatov številnih raziskav o učinkovitosti projektnega učnega dela na petih področjih: 

 Raziskave glede uspešnosti učencev, ki so se učili ob uporabi projektnega učnega 

dela, na nacionalnih preverjanjih znanja. Rezultati raziskav so pokazali, da so bili 

učenci, ki so pri pouku uporabljali pristop projektnega učnega dela, na nacionalnih 

preizkusih znanja uspešnejši, kot učenci, ki omenjenega pristopa niso uporabljali. 

Raziskovalci ocenjujejo projekno učno delo kot najbolj uspešen pristop učenja, saj  

pozitivno vpliva tudi na šolsko klimo in učenčevo motivacijo. Učenec lahko v svoje 

projektno delo vključi tudi strokovnjake izven šolskega okolja in s tem poleg 

usvajanja poglobljenega znanja krep tudi svojo samozavest in socialne spretnosti.  

 Raziskave o spodbujanju razvoja sposobnosti za reševanje problemov.  

V tovrstnih raziskavah  so učencem dali v reševanje nalogo, ki je vsebovala 

problemsko vprašanje, pri tem so morali učenci  priti do odgovora z uporabo 

projektnega učnega dela. Raziskovalci so napredek učencev opazovali tako, da so pred 

izvedbo projektnega učnega dela in po njej učencem dali v reševanje test povezan s 

splošnim reševanjem problemskih nalog in pri tem spremljali predvsem postopek 

reševanja zastavljenega problema. Rezultati raziskav kažejo, da projektno učno delo 

odlično pripomore k razvoju sposobnosti za reševanje problemov pri učencih.  

 Raziskave o razumevanju teoretičnih osnov vsebine obravnavane pri projektnem 

učnem delu. Raziskovalci so pri teh raziskavah uporabili kontrolno (tradicionalni 

pouk) in eksperimentalno skupino (učenje s projektnim učnim delom), katerih znanje 

so preverjali pred učnim procesom in po njem. Raziskava je potekala tri leta. Sprva so 

bili rezultati učencev obeh skupin primerljivi. Učenci pri tradicionalnem pouku pa so 

izrazili mnenje, da je snov dolgočasna, nezanimiva in neuporabna. Pri končnem 

ocenjevanju, po treh letih, se je pokazalo, da so rezultati učencev, ki so se učili ob 

uporabi projektega učnega dela, primerljivi ali boljši od rezultatov učencev, ki so se 

učili ob uporabi tradicionalnega pouka. Z raziskavo so dokazali tudi, da je znanje, 

pridobljeno s projeknim učnim delom bolj poglobljeno in trajnejše.   
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 Raziskave o razvoju sposobnosti, spretnosti in kompetenc, ki jih učenci razvijajo 

s projektnim učnim delom. Raziskave so pokazale napredek učencev na področju 

eksperimentalnih spretnosti,  ravnanja z različnimi materiali, potrebščinami in 

aparaturami, ki jih učenec uporablja pri izvedbi projektnega učnega dela.  

 Raziskave, ki pričajo o razvoju učnih navad, sodelovalnega dela in sposobnosti 

samoovrednotenja učencev in učiteljev. Pri takšnih raziskavah so uporabili 

intervjuje, v katerih so učenci sami presodili lastno delo in ovrednotili vplive 

projektnega učnega na odnose, socialne spretnosti in motivacijo. Rezultati intervjujev 

z učenci in učitelji pričajo o razvoju učencev na področju učenja, učnih navad, 

sposobnosti za reševanje problemov in samozavesti.  

2.8 Vrednotenje projektnega učnega dela 

Učitelji v šolski praksi ugotavljajo, da pri izvajanju projektnega učnega dela največjo 

težavo predstavlja vrednotenje dela učencev. Njihovo znanje je pridobljeno v novih 

okoliščinah ter z drugačnim didaktičnim pristopom in se zato kaže na različne načine. Metoda 

odseva kompleksnost učenja na izvedbeni ravni in na ravni kognitivnih stopenj, ki jih učenci 

dosežejo s pomočjo projektnega učnega dela. Aktivna vloga učencev pri projektnem učnem 

delu je namreč razumljena kot spremljanje učenca, njegovih miselnih procesov, do 

poglobljenega znanja, ki se nanaša na določeno temo  (Keuc, 2012).   

Temelji kompleksni dosežek, ki ga želimo pri pouku izpolniti, je razumevanje 

temeljnih principov, zakonitosti in konceptov. Za kakovostno poučevanje je pomembno, da je 

učitelj pozoren na različnost doseženih kognitivnih stopenj pri vseh učencih. Razumevanje 

snovi je temeljni pogoj za razvijanje višjih kognitivnih stopenj, kot so uporaba, izvedba, 

pojasnjevanje, razčlenjevanje, evalvacija. Učenec razumevanje kaže tako, da zna izluščiti 

bistvo snovi, zna pojasniti s svojimi besedami in uporabi nove primere s pomočjo sklepanja in 

ocenjevanja. Pri projektnem učnem delu se učenec trudi sam, z učiteljevo pomočjo, prehajati 

med različnimi kognitivnimi nivoji, saj je pri takem načinu učenja poudarjena njihova aktivna 

vloga. Učenci v aktivni obliki pouka vstopajo v kompleksne miselne procese, povezovanja in 

miselne konstrukcije. Tak pristop zahteva veliko strokovnost učiteljev in večjo aktivnost 

učencev. Ob pristopu projektno učno delo učenci preverjajo tudi svojo izvirnost, domiselnost, 

ročne spretnosti in se tako krepijo na različnih področjih (Rutar Ilc, 2012). 

Kot že omenjeno, pri projektnem učnem delu poleg razumevanja ocenjujemo tudi 

posamezne stopnje dela na projektu. Učenci v sklopu projektne skupine vodijo projektni 
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portfolijo in vanj vlagajo vse ključne dokumente, povezane s posamezno stopnjo dela. V 

podporo učiteljevemu delu je priporočljivo za vsako od teh stopenj uporabiti predloge za 

ocenjevanje konstruktivnega tipa projektnega učnega dela Ferk Savec (v postopku izdaje), ki so 

opisane v prejšnjem poglavju. Z ocenjevanjem posameznih stopenj dela na projektu učitelj 

preverja napredek učencev, učenci pa se pri tem urijo v pisanju, sestavljanju krajših spisov in 

zajemanju bistva podatkov. Poleg razumevanja in posameznih stopenj dela na projektu učitelj 

v projektnem učnem delu ocenjuje tudi izdelek, če gre za projektno učno delo konstruktivnega 

tipa, njegovo izvirnost, vsebinsko vezanost na izbrano temo in stopnjo doseženosti 

zastavljenih ciljev. Če učitelj pri izvajanju projektnega dela definira učne cilje, ki se 

navezujejo na dodatne aktivnosti projektnega učnega dela, naj ocenjuje tudi te. 

Učenci se skozi projektno učno delo urijo v raziskovanju, primerjanju, analiziranju, 

povezovanju podatkov in reševanju problemskih situacij. Zato najprimernejšo rešitev 

vrednotenja in ocenjevanja projektnega učnega dela predstavlja snovanje opisnih kriterijev, v 

skladu s katerimi naj bodo učenci predhodno seznanjeni in na koncu ocenjeni. Z opisnimi 

kriteriji ovrednotimo stopnjo doseganja ciljev in standardov znanja. S tem projektno delo 

pretvorimo v ocene, ki dobro opisujejo napredek in dosežek učencev  (Keuc, 2012). 

Pri snovanju opisnikov učitelj najprej definira pričakovane rezultate in dosežke 

učencev. Pri tem opiše koncepte, procese, veščine in kompetence, ki naj bi jih učenci skozi 

izvajanje projektnega učnega dela razvili. Učitelj ob tem določi tudi dejavnosti, ki bi učence 

vodile do želenih ciljev. S temi podatki se učitelj loti snovanja opisnikov, ki služijo kot kriterij 

za ocenjevanje uspešnosti učencev pri doseganju želenih rezultatov. 

Pri ocenjevanju dela učencev večkrat pridemo tudi do konflikta, ki se nanaša na 

ocenjevanje odnosa učencev, izraženega v stališčih in ravnanjih ter na ocenjevanje 

prizadevnosti učenca, ki se kaže v teku projektnega učnega dela. Rutar Ilc (2012) pravi, da se 

odnosa učencev, ki je izražen v stališčih ali ravnanjih, ne ocenjuje, zavoljo vzgojnih ciljev pa 

se o njih daje povratno informacijo. Pri tem učitelj lahko izpostavi dodatna problematična 

stališča in se o njih pogovori z učenci. Stališča učencev so namreč zasebna odločitev in jih ne 

moremo ocenjevati. Učenec lahko svoje stališče tudi dodatno argumentira in se v skladu z 

njim ravna. Vendar pa učitelj lahko ocenjuje ravnanja, v skladu s stališči, če le-ta ovirajo 

postopke, ki so pomembni za predmet, npr. delo v laboratoriju.  Prav tako tudi prizadevnosti 

učenca ne ocenjujemo, ampak učencu podamo povratno informacijo o njegovem delu. 
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Razvoj in uporaba opisnikov pri PUD pri kemiji 

Kot lasten doprinos v sklopu diplomske naloge sem si zastavila zasnovati primer 

opisnih kriterijev za projektno učno delo.   

Izbrala sem temo, ki je v učnem načrtu za kemijo v gimnaziji (Bačnik, et al., 2008) 

načrtovana za izvedbo projektnega učnega dela iz vsebinskega sklopa Elementi v periodnem 

sistemu, Lastnosti izbranih elementov in spojin v bioloških sistemih in sodobnih tehnologijah.  

Učni načrt (Bačnik, et al., 2008) predvideva, da dijaki v tem vsebinskem sklopu: 

 Proučujejo pridobivanje, lastnosti in uporabo izbranih elementov in  anorganskih 

spojin v obliki sodelovalno projektnega dela. 

 Razvijajo eksperimentalni pristop oz. laboratorijske spretnosti pri proučevanju 

izbranih elementov in anorganskih spojin. 

 Razvijajo zmožnosti iskanja, obdelave in vrednotenja podatkov iz različnih virov. 

 Uporabljajo strokovno terminologijo, ki so jo usvojili v predhodnih učnih sklopih. 

 Razvijajo zmožnosti za sodelovalno delo. 

 Razvijajo spretnosti predstavitev lastnega dela, zmožnosti kritičnega vrednotenja 

različnih virov, argumentiranja in jasnega izražanja in so sposobni refleksije do svojih 

lastnih dosežkov. 

 

Za vrednotenje doseganja navedenih ciljev učnega načrta sem razvila opisnike, ki so 

razdelani za posamezne stopnje projektnega dela v skladu s predlogami za ocenjevanje 

projektnega učnega dela (Ferk Savec, v postopku izdaje), ki so opisane v prejšnjem poglavju. 

V sklopu diplomske naloge razviti opisniki za vrednotenje posameznih stopenj projektnega 

dela so priloženi kot Priloge 1 - 9. 

V želji po optimizaciji opisnikov sem jih preizkusila z dovoljenjem avtoric Špele Kržišnik 

in Simone Trček na primeru projektne naloge z naslovom »Ustvariti ogenj brez vžigalic«, ki 

je bila razvita v sklopu predmeta Eksperimentalno in projektno delo (2013). V sklopu 

projektne naloge sta avtorici razvili časopis, v katerem sta proučevali pridobivanje ter 

lastnosti in uporabo aluminija. Nalogo sta izdelali v skladu s cilji Učnega načrta za gimnazije 

(Bačnik et al., 2008), vsebinskega sklopa Lastnosti izbranih elementov in spojin v bioloških 

sistemih in sodobnih tehnologijah v sklopu . V časopisu sta predstavili zgodovino in uporabo 

aluminija v industriji, gospodinjstvu in medicini. Tematiko sta popestrili z vključitvijo 
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zanimivosti, vpeljali pa sta tudi vidike eksperimentalnega dela z upoštevanjem pravil varnega 

ravnanja s kemikalijami.   

Z namenom določanja notranje veljavnosti opisnikov je bilo projektno delo pregledano iz 

strani treh neodvisnih ocenjevalcev, pri čemer je bilo doseženo 96% prekrivanja.  

3. Sklep 
 Od vpeljave projektnega učnega dela v učna načrta za kemijo v gimnaziji (2008), in 

osnovni šoli (2011) le-ta vse bolj postaja del rednega pouka kemije. V zadnjih letnih je bilo v 

podporo učiteljem, pri izvedbi projektnega dela, že izkazanih veliko prizadevanj za razvoj 

gradiv (Keuc, 2011, 2012; Kravanja, 2011;  Mozer in Orel, 2011; Rutar Ilc, 2012; Ferk Savec, 

2010, 2011), šolska praksa pa še zmeraj izkazuje potrebo po bolj jasnih smernicah za 

vrednotenje posameznih stopenj izvedbe projektnega dela pri kemiji.  

 V okviru slednjega so bili v diplomski nalogi razviti in optimizirani opisniki za 

vrednotenje posameznih stopenj projektnega dela, ki natančno predlagajo, kako naj učitelj 

ovrednoti doseganje ciljev učnega načrta za gimnazijo (Bačnik et al., 2008) v posameznih 

stopnjah projektne naloge. 

 V prihodnje bi kazalo nadgraditi nalogo z empirično študijo, ki bi vrednotila uporabnost 

razvitih opisnikov na večjem vzorcu projektnih nalog. Zanimivo bi bilo tudi izvesti študijo 

stanja uporabe projektnega dela pri kemiji v Sloveniji iz vidika učencev, dijakov in učiteljev. 

Thomas (2000) namreč navaja, da za učitelje projektno učno delo pogostno ni pomemben 

učni pristop, vsaj ne za usvajanje novega znanja. Zanimivo bi bilo tudi preučiti v kolikšni 

meri je učinkovitost projektnega učnega dela odvisna od učenčeve motivacije in značaja.    
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Priloga 1 

Tabela 1: Opisniki za vrednotenje stopnje skiciranja projektne naloge 

KRITERIJ OPISNIKI 

Dosežek [točke] 2 1 0 

Cilji projektnega dela 

Učenec ustrezno 

opredeli zastavljene 

cilje. 

Učenec premalo 

natančno definira cilje 

za izvedbo svoje 

projektne naloge. 

ALI 

Učenec si za izvedbo 

projektnega dela 

zastavi preobsežne 

cilje. 

Učenec ne navede 

ciljev za izvedbo 

projektnega dela. 

ALI 

Učenec si zastavi cilje, 

ki se ne navezujejo na 

izvedbo projektnega 

učnega dela. 

Inovativni projektni 

izdelek. 

Učenec natančno 

definira tematiko, na 

katero bo ustvarjal 

projektni izdelek. 

Opiše tudi glavni 

namen projektnega 

izdelka. 

Učenec nenatančno 

definira tematiko, na 

katero bo ustvarjal 

projektni izdelek. V 

opisu manjka nekaj 

bistvenih podatkov o 

temi in namenu 

omenjenega izdelka. 

Učenec ne definira 

tematike, na katero bo 

ustvarjal projektni 

izdelek. 

ALI 

V opisu teme in 

namena omenjenega 

izdelka manjka preveč 

bistvenih podatkov. 

Opis projektnega 

izdelka 

Učenec natančno opiše 

vizijo svojega 

projektnega izdelka,  s 

katerim bo dosegel 

zastavljene cilje. 

Učenec pomanjkljivo 

opiše vizijo svojega 

projektnega izdelka, s 

katerim želi doseči 

zastavljene cilje. 

Navede le glavne 

značilnosti izdelka, 

vendar jih ne označi 

natančno. 

Učenec ne opiše vizije 

o svojem projektnem 

izdelku, s katerim bi 

želel doseči zastavljene 

cilje. 

Učenec zelo 

pomanjkljivo opiše 

vizijo. V opisu ne 

navede glavnih 

značilnosti  svojega 

projektnega izdelka. 

Izvedljivost 

sodelovalnega dela. 

Učenec natančno 

navede stvari, ki jih bo 

potreboval za izvedbo 

projektnega izdelka. Iz 

opisa je razvidno, da je 

učenec pomislil tudi na 

dejavnike, ki bi 

vplivali na 

neizvedljivost 

projektnega izdelka in 

kako jih odpraviti. 

Učenec pomanjkljivo 

navede potrebščine za 

izvedbo projektnega 

izdelka. 

ALI 

Iz opisa lahko 

sklepamo, da bo 

učenec za izvedbo 

potreboval dodatno 

pomoč, orodje ali več 

časa. 

 

Učenec ne navede 

potrebščin, ki bi jih 

potreboval za izvedbo 

projektnega izdelka. 

ALI 

Iz učenčevega opisa 

izvedljivosti 

projektnega dela lahko 

sklepamo, da je 

izvajanje izbranega 

projektnega izdelka 

nemogoče. 

Oddaja izpolnjene 

predloge v 

dogovorjenem času. 

Učenec odda 

izpolnjeno predlogo v 

dogovorjenem času. 

Učenec predlogo odda 

v določenem času, 

vendar je predloga 

izpolnjena nepopolno. 

ALI 

Učenec odda 

izpolnjeno predlogo z 

zamudo. 

Učenec ne odda 

izpolnjene predloge. 



19 

 

 

Priloga 2 

Tabela 2: Opisniki za vrednotenje stopnje načrtovanja projektnega  

KRITERIJ OPISNIKI 

Dosežek [točke] 2 1 0 

Definiranje in 

razčlenitev predvidenih 

nalog za izvedbo 

projekta. 

Učenec natančno 

opredeli naloge za 

izvedbo projektnega 

dela in načine, s 

katerimi bo dosegel 

predvidene cilje. 

Učenec pomanjkljivo 

opiše ali ne opiše nalog 

za izvedbo projektnega 

dela. Ob tem 

pomanjkljivo navede 

ali ne navede načinov 

za dopolnjevanje 

nalog, s katerimi bo 

dosegel predvidene 

cilje. 

Učenec ne opredeli niti 

nalog za izvedbo 

projektnega dela niti 

načinov, s katerimi bi 

želel doseči predvidene 

cilje. 

Časovna opredelitev 

poteka dela in delitev 

dela med člani 

projektne skupine. 

Učenec ustrezno 

časovno opredeli potek 

dela in delitev dela 

med člani projektne 

skupine. 

Učenec neustrezno 

opredeli potek dela v 

določenem času. 

ALI  

Učenec neustrezno 

definira delitev dela 

med člani skupine. 

Učenec ne opredeli ali 

opredeli časovno 

razporeditev dela in 

delitev dela med člani 

projektne skupine 

povsem neustrezno, 

glede na zastavljene 

cilje in čas, dodeljen za 

izvedbo projektnega 

dela. 

Oddaja izpolnjene 

predloge v 

dogovorjenem času. 

Učenec izpolnjeno 

predlogo odda v 

dogovorjenem času. 

Učenec predlogo odda 

v določenem času, 

vendar je predloga 

izpolnjena nepopolno. 

ALI 

Učenec odda 

izpolnjeno predlogo z 

zamudo. 

Učenec ne odda 

izpolnjene predloge. 
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Priloga 3 

Tabela 3: Opisniki za vrednotenje stopnje teoretičnih osnov za projektno učno delo  

KRITERIJ OPISNIKI 

Dosežek 2 1 0 

Bistvena teoretična 

izhodišča na osnovi 

pregleda literature. 

Učenec z ustreznim 

citiranjem navede 

bistvena teoretična 

izhodišča na osnovi 

pregleda literature. 

Učenec ustrezno citira 

navedena teoretična 

izhodišča, vendar pa so 

le ta premalo natančno 

definirana. 

ALI 

Učenec pri navedbi 

teoretičnih izhodišč 

neustrezno citira 

izbrano literaturo. 

Učenec ne navede 

bistvenih teoretičnih 

izhodišč na osnovi 

pregleda literature. 

 ALI 

Učenec bistvena 

teoretična izhodišča 

navede pomanjkljivo in 

brez ustreznega 

citiranja literature. 

Seznam virov. 

Učenčeva izbira 

literature kaže 

ustreznost in  

raznolikost uporabe 

virov, ki učinkovito 

podpirajo izvajanje 

projektnega dela. Viri 

so ustrezno citirani. 

Navedena je vsa 

uporabljena literatura. 

Učenčeva izbira 

literature ne izraža 

zadostne ustreznosti in 

raznolikosti uporabe 

virov. 

ALI 

Citiranje literature je 

ustrezno. 

Učenec ne navede vse 

uporabljene literature. 

 

Virov ni navedenih.  

ALI 

Citiranje literature je 

neustrezno. 

Oddaja izpolnjene 

predloge v 

dogovorjenem času. 

Dijak izpolnjeno 

predlogo odda v 

dogovorjenem času. 

Učenec predlogo odda 

v določenem času, 

vendar je predloga 

izpolnjena nepopolno. 

ALI 

Učenec odda 

izpolnjeno predlogo z 

zamudo. 

Učenec ne odda 

izpolnjene predloge. 
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Priloga 4 

Tabela 4: Opisniki za vrednotenje sklepne stopnje projektnega učnega  

KRITERIJ OPISNIKI 

Dosežek [točke] 2 1 0 

Bistvene značilnosti 

lastnega projektnega 

izdelka. 

Učenec natančno 

ovrednoti svoj izdelek 

in z razmislekom opiše  

ali je z izvedbo izdelka 

dosegel zastavljene 

cilje. 

Učenec površno 

ovrednoti svoj izdelek 

in opiše dosežek 

zastavljenih ciljev. 

ALI 

Učenec primerno 

ovrednoti svoj izdelek, 

vendar ne opiše 

dosežka zastavljenih 

ciljev. 

 

Učenec ne ovrednoti 

svojega izdelka in ne 

opiše, v kolikšni meri 

je z izdelkom dosegel 

zastavljene cilje. 

ALI 

Opisano ovrednotenje 

izdelka se ne sklada z 

dejanskim stanjem, 

uporabo in izgledom 

projektnega izdelka. 

Inovativnost 

projektnega izdelka. 

Učenec neoporečno 

pojasni, v čem se kaže 

inovativnost 

projektnega izdelka. 

Učenec pomensko 

skromno pojasni, v 

čem se kaže 

inovativnost njegovega 

projektnega izdelka. 

Učenec ne navede 

pojasnila o 

inovativnosti lastnega 

projektnega izdelka. 

ALI 

Izdelek se ne sklada z 

opisom inovativnosti. 

Oddaja izpolnjene 

predloge v 

dogovorjenem času. 

Učenec izpolnjeno 

predlogo odda v 

dogovorjenem času. 

Učenec predlogo odda 

v določenem času, 

vendar je predloga 

izpolnjena nepopolno. 

ALI 

Učenec odda 

izpolnjeno predlogo z 

zamudo. 

Učenec ne odda 

izpolnjene predloge. 
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Priloga 5 

Tabela 5: Opisniki za vrednotenje medosebnega sodelovanja  

KRITERIJ OPISNIKI 

Dosežek [točke] 2 1 0 

Sodelovanje 

Projektna skupina se 

med seboj 

organizacijsko  odlično 

razume. Med seboj si 

pravično in smiselno 

podeljujejo naloge za 

izvedbo projektnega 

učnega dela. Učenec se 

drži predpisanih nalog 

in jih uspešno izvršuje. 

Projektna skupina se 

med seboj 

organizacijsko dobro 

ujame, vendar  

razdelitev nalog na 

posameznike ni 

optimalna. 

Učenec se drži 

predpisanih nalog in jih 

uspešno izvršuje. 

Učenec v projektni 

skupini ne opravlja 

svojih nalog. Svoje 

zadolžitve prelaga na 

ostale člane projektne 

skupine. 
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Priloga 6 

Tabela 6: Opisniki za vrednotenje vsebine projektnega učnega dela  

KRITERIJ OPISNIKI 

Dosežek [točke] 2 1 0 

Cilji 

Učenec skozi izvedbo 

projektnega dela 

proučuje pridobivanje, 

lastnosti in uporabo 

izbranih spojin.  

Učenec skozi izvedbo 

projektnega dela 

proučuje pridobivanje 

in lastnosti ali lastnosti 

in uporabo ali 

pridobivanje in 

uporabo izbranih 

spojin.  

Učenec skozi izvedbo 

projektnega dela ne 

proučuje niti 

pridobivanja, niti 

uporabe, niti lastnosti 

izbranih spojin. 

 

Strokovnost 

Vsebina je strokovno 

neoporečna. Kemijske 

enačbe, definicije, 

teorije… so urejene in 

korektne. 

Pri pregledovanju 

vsebine učitelj najde 5 

ali več strokovnih 

napak. 

Pri pregledovanju 

učitelj najde 10 ali več 

strokovnih napak. 

Kognitivna stopnja 

Učenec odlično 

povezuje vzročno-

posledične odnose, 

prevaja spojine iz 

simbolnega zapisa v 

poimenovanje in na 

izbrano temo zlahka 

navaja lastne  primere. 

Učenec dobro 

ovrednoti izbrano 

literaturo. Posamezne 

dele snovi smiselno 

povezuje v celoto. 

Učenec ima težave pri 

povezovanju snovi ali 

pri prevajanju spojin iz 

simbolnega zapisa v 

poimenovanje ali z 

navajanjem lastnih 

primerov. 

ALI 

Učenec ima težave pri 

vrednotenju izbrane 

literature in pri 

povezovanju 

posameznih delov 

snovi v celoto. 

Učenec navaja 

definicije in teorije, 

vendar opisane snovi 

ne razume. 

ALI 

Učenec ne zna 

smiselno povezovati 

snovi. Pri prevajanju 

simbolnega zapisa 

spojine v 

poimenovanje le-te ima 

velike težave. Ne 

navaja lastnih 

primerov. 
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Priloga 7 

Tabela 7: Opisniki za vrednotenje eksperimentalnega dela pri projektnem učnem delu  

KRITERIJ OPISNIKI 

Dosežek [točke] 2 1 0 

Varnost 

Učenec upošteva 

navodila za varno delo 

v laboratoriju. S svojim 

vedenjem ne ogroža 

varnosti ostalih ljudi v 

laboratoriju. 

Učenca učitelj 

nekajkrat opozori 

zaradi zagotavljanja 

varnosti v laboratoriju. 

Učenca učitelj večkrat 

opozori zaradi 

neprimernega 

obnašanja v 

laboratoriju z vidika 

varnosti. 

Spretnost 

Učenec se s 

pripomočki v 

laboratoriju dobro 

znajde in nima težav 

pri sestavljanju 

aparatur ali pripravi 

vzorcev. 

Učenec ima pri 

ravnanju s pripomočki 

v laboratoriju manjše 

težave. Potrebuje 

pomoč pri sestavljanju 

težjih aparatur in 

vzorcev. 

Učenec se s 

pripomočki v 

laboratoriju ne znajde. 

Pomoč potrebuje že pri 

sestavljanju lažjih 

aparatur in vzorcev. 

Natančnost 

Učenec je pri svojem 

delu v laboratoriju 

natančen. Svoje 

rezultate pokaže s 

preglednimi tabelami 

oz. grafi. 

Učenec je pri svojem 

delu v laboratoriju 

večkrat nenatančen, 

zato potrebuje 

učiteljevo pozornost. 

Svoje rezultate 

prikazuje s preglednimi 

tabelami oz. grafi. 

Učenec je pri svojem 

delu v laboratoriju 

nenatančen, zato 

potrebuje učiteljevo 

konstantno pozornost. 

Za prikaz svojih 

rezultatov učenec ne 

uporablja grafov oz. 

tabel. 

Samostojnost 

Učenec je pri izvedbi 

eksperimenta 

popolnoma 

samostojen, sam skrbi 

za varnost in red (brez 

opozarjanja učitelja), 

sam zapisuje opažanja 

in sklepa o rezultatih. 

Učenec je pri izvedbi 

eksperimenta deloma 

samostojen. Med 

eksperimentiranjem se 

velikokrat zateče k 

pomoči učitelja. Učitelj 

učenca večkrat opozori 

v povezavi z varnostjo 

v laboratoriju. 

Učenec je pri izvedbi 

eksperimenta 

nesamostojen. Pri 

eksperimentiranju 

vedno potrebuje 

učiteljevo pomoč in 

pozornost. 

Povezanost z vsebino 

Eksperiment se 

vsebinsko nanaša na 

temo, ki jo učenec 

raziskuje v projektnem 

učnem delu. 

Eksperiment se 

vsebinsko manj očitno 

nanaša na temo, ki jo 

učenec raziskuje v 

projektnem učnem 

delu. 

Eksperiment se 

vsebinsko ne nanaša na 

temo, ki jo učenec 

raziskuje v projektnem 

učnem delu. 
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Priloga 8 

Tabela 8: Opisniki za vrednotenje izdelka  

KRITERIJ OPISNIKI 

Dosežek [točke] 2 1 0 

Cilji 

Izdelek je dokončan. Z 

njegovo izvedbo je 

učenec dosegel 

zastavljene cilje. 

Izdelek je deloma 

dokončan, z njim so 

bili doseženi 

zastavljeni cilji. 

Izdelek je deloma ali 

popolnoma končan, 

vendar z njim 

zastavljeni cilji niso 

bili doseženi. 

Povezanost z vsebino 

Izdelek je odlično 

povezan z vsebino 

izbrane teme in njeno 

vsebino tudi dobro 

sporoča. 

Izdelek je deloma 

povezan z vsebino 

izbrane teme. 

ALI 

Izdelek je povezan z 

vsebino izbrane teme, 

vendar le-to neuspešno 

sporoča. 

Izdelek se ne navezuje 

na izbrano temo 

projektnega dela. 

Inovativnost 

Izdelek očitno kaže 

inovativnost in 

domiselnost učenca . 

Učenec je v izdelek 

vložil veliko truda in 

časa. 

Izdelek je estetsko 

obdelan in prepričljiv. 

Izdelek je inovativen, 

vendar se inovativnost 

ne kaže. 

Učitelj zazna več 

napak v izdelku, ki 

vplivajo na njegovo 

inovativnost. Učenec je 

v izdelek vložil veliko 

truda in časa. 

Izdelek ne kaže 

nikakršne 

inovativnosti. 

Iz izdelka lahko 

sklepamo, da učenec 

vanj ni vključil dovolj 

truda. 
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Priloga 9 

Tabela 9: Opisniki za vrednotenje govorne predstavitve projektnega učnega dela  

KRITERIJ OPISNIKI 

Dosežek [točke] 2 1 0 

Vsebina 

Učenec medsebojno 

povezuje dane teorije, 

definicije in pojme. 

Svoja dojemanja 

uspešno uporablja v 

novih primerih. 

Posamezne elemente 

zna med seboj 

povezovati v smiselne 

celote. Smiselno 

vrednoti in presoja 

razne pojave, ideje, 

teorije, metode in 

rešitve. Učenec brez 

večjih problemov 

pravilno odgovarja na 

zastavljena vprašanja, 

ki se nanašajo na 

izbrano projektno delo 

Učenec dobro pozna in 

razume dejstva, o 

katerih govori. 

Omenjene definicije in 

teorije so strokovno 

neoporečne, učenec jih 

razume pravilno. 

Pravilno razlaga, ureja, 

razvršča, definira, 

našteva, prevaja… 

dane podatke. 

Bolj ali manj pravilno 

odgovarja na 

zastavljena vprašanja, 

ki se nanašajo na temo, 

izbrano v namen 

projektnega dela. 

Učenec ne kaže 

razumevanja navedenih 

pojmov in dejstev. Pri 

odgovarjanju na 

vprašanja, ki se 

nanašajo na izbrano 

projektno delo ima 

težave. 

ALI 

Omenjene definicije in 

teorije so strokovno 

neprimerne. 

 

Organiziranost, 

preglednost, nazornost, 

stik s poslušalci, 

sporočilnost, vsebina. 

Učenec brez težav 

pripoveduje o svojem 

delu oz. predstavlja 

svoj izdelek. Pri tem je 

pozoren na vsebinsko 

pravilnost (tako glede 

na temo kot tudi glede 

na strokovnost). 

Podatki v predstavitvi 

si sledijo v primernem 

sosledju. 

Učenčeva predstavitev 

daje vtis zmedenosti. V 

predstavitvi zaznamo 

več kot 4 vsebinske 

napake (glede na 

strokovnost). 

Učenčeva predstavitev 

se ne nanaša na izbrano 

projektno delo. 

ALI 

Učenčeva predstavitev 

daje vtis zmedenosti, 

podatki si ne sledijo v 

sosledju, manjka veliko 

bistvenih podatkov. 

ALI 

V predstavitvi smo 

zaznali več kot 8 

vsebinskih napak 

(glede na strokovnost) 

 

 


