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POVZETEK
Poleg posredovanja znanja učencem je preverjanje in ocenjevanje znanja ena temeljnih nalog
učitelja. Rezultati preverjanja znanja so pomembni tako za učitelja kot za učence: učitelj na
njihovi podlagi ugotovi, ali so zastavljeni učni cilji doseženi, ali je znanje uspešno posredoval
učencem ter načrtuje nadaljnje delo, učenci pa spoznajo, v kolikšni meri so usvojili znanje in
koliko so napredovali ter katerim vsebinam bi se morali dodatno posvetiti.
Danes se srečujemo z različnimi načini preverjanja znanja – od klasičnega ustnega in pisnega
do sodobnejših oblik računalniško podprtega preverjanja znanja. Slednje lahko učitelju prihrani
precej časa, saj le-ta z ustrezno programsko opremo teste hitro sestavi, popravi in oceni.
V diplomskem delu predstavljamo, kako lahko učitelji uporabijo enega osrednjih programov
zbirke Microsoft Office – Microsoft Office Excel. Opisali smo, kako lahko učitelj v Excelu izdela
križanke, kvize, naloge povezovanja, s pomočjo katerih lahko preveri začetno, sprotno in
končno znanje učencev. Takšni tipi nalog imajo lahko pri učencih večji motivacijski vpliv za
učenje. Naloge lahko sestavimo tako, da učenec ob izbiri odgovora dobi takojšnjo povratno
informacijo o pravilnosti/napačnosti svojega odgovora oz. ustrezni rešitvi.
Cilj diplomskega dela je izdelava didaktične aplikacije ADEA (Assessment Didactic Excel
Application) v programskem jeziku Visual Basic for Applications (VBA), delujoče v programu
Excel, ki naj bo učiteljem v pomoč pri sestavljanju vprašanj tako za ustno kot za pisno
preverjanje znanja, pri popravljanju in ocenjevanju testov, izpisu rezultatov, pa tudi za izdelavo
naključnega sedežnega reda pri samem preverjanju znanja. Na koncu smo zasnovali preizkus, s
katerim smo ovrednotili didaktične lastnosti izdelane aplikacije. Aplikacijo so preizkusili in
ocenili učitelji z različnimi ravnmi znanja računalništva.
Učiteljem, ki nimajo zadosti računalniškega znanja, lahko uvajanje didaktične aplikacije ADEA v
proces ocenjevanja vzame nekaj časa, saj se morajo na začetku seznaniti z osnovami dela
programskega orodja Microsoft Office Excel. Čas, namenjen začetnemu spoznavanju uporabe
aplikacije, se učitelju kmalu povrne.
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ABSTRACT
Imparting of knowledge, its verification and assessment represent the most important
teacher’s tasks. The examination results are equally important for the student and for the
teacher. On the basis of the results the teacher assesses if the teaching aims were achieved, if
the knowledge was imparted correctly and plans their further work. The student assesses their
learning progress.
Nowadays there are several various ways for teachers to assess students’ knowledge; from
classic oral and written assessment to the latest forms of computer based assessment of
knowledge. With the use of the appropriate software the latter can save a considerable period
of teacher`s time.
The diploma paper presents how Microsoft Excel, one of the major programs of Microsoft
Office, can be used by teachers. It describes how to compose crosswords, quizzes and linking
exercises. It also provides how student’s initial, present and final knowledge can be assessed.
The exercises can be composed in a way that the student gets the feedback about the
correctness of the answer as soon as it has been chosen.
The main purpose of the diploma paper was to program the didactic application ADEA
(Assessment Didactic Excel Application) in programing language Visual Basic for Application
(VBA) which works in Excel. The application helps teachers in composing questions for oral and
writing examination, correcting and assessing the exams, copying out the results and also in
making a random seating order. In the end the didactic characteristics of the application were
evaluated by teachers with various computer skills.
Teachers with the lack of computer skills would probably need more time while adopting the
application ADEA since they firstly have to master the basics of Microsoft Office Excel.
Eventually all the input time and effort would be refund frequently.
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1 UVOD
Diplomsko delo je namenjeno in bo v prvi vrsti koristilo vsem, ki so povezani s preverjanjem in
ocenjevanjem znanja v osnovnih in srednjih šolah – učiteljem in učencem, pa tudi vsem
drugim, ki jih to področje zanima. Naše šolske ustanove imajo vse boljše dostope do
računalniških kapacitet in opreme. Informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) se vse
pogosteje uporablja pri preverjanju in ocenjevanju znanja [13]. Z računalniškimi programi si
lahko pomagamo tako pri sestavljanju nalog oz. vprašanj za preverjanja kot pri samem
ocenjevanju, sporočanju in analizi rezultatov.
Začetno poglavje diplomske naloge opisuje razlike med pojmoma preverjanje in ocenjevanje
znanja, saj jih večina nehote poenoti. Pri veliko učencih ima preverjanje in ocenjevanje znanja
negativen prizvok. Pa ne samo zato, ker bi slednje od njih zahtevalo učenje, ampak zaradi
nekaterih učiteljev, ki so jim ostali v spominu zaradi namernega ali nenamernega nepravičnega
ocenjevanja. V tem poglavju smo opisali stališča objektivnega preverjanja in ocenjevanja.
Objektivnost je ena od najpomembnejših lastnosti dobrega ocenjevanja, s katero lahko učitelji
in učenci ohranijo dobre medsebojne odnose, ki so pomembni pri procesu poučevanja [8].
V diplomskem delu smo nadalje opisali, kako si lahko učitelji pri preverjanju znanja pomagajo s
programskim orodjem Microsoft Office Excel, ki je eden od najmočnejših orodij pisarniškega
paketa Microsoft Office. Sam program je uporaben že zato, ker nam nudi možnost takojšnje
povratne informacije. Ko učenec odgovori na vprašanje, v trenutku izve, ali je odgovoril
pravilno. S pomočjo Excela lahko naredimo preizkuse znanja v obliki kvizov, križank, nalog
povezovanja, nalog izbirnih tipov idr., ki pa so za učence veliko bolj motivacijski, saj se rešujejo
na računalnikih. Nekaj primerov izdelave najdete v diplomskem delu.
Računalnik z ustrezno programsko opremo je zelo uporaben kot orodje za shranjevanje testov
oz. doseženih rezultatov, saj tako privarčujemo precej papirja. Prednost takšnega načina
ocenjevanja je tudi v tem, da omogoča hitro obdelavo velikega števila odgovorov ter hitro
povratno informacijo o doseženih rezultatih tako učitelju kot učencem. Lahko ga uporabimo
tudi za samoocenjevanje, ko učenec sam preveri svoje predznanje ali sprotno napredovanje in
še isti trenutek dobi povratno informacijo. Doslej se računalniki pri ocenjevanju uporabljajo
večinoma za naloge izbirnega tipa, naloge dopolnjevanja ali pri nalogah s kratkimi odgovori.
Težje je računalniško oceniti naloge esejskega tipa, saj te dopuščajo več možnih rešitev,
računalnik pa lahko preverja odgovore učencev le s tistimi, ki jih ima shranjene v svojem
spominu – pomnilniku.
Ker vemo, da sestavljanje in ocenjevanje testov učiteljem vzame veliko časa, smo kot glavni del
diplomske naloge v programskem jeziku Visual Basic for Applications sprogramirali didaktično
aplikacijo ADEA (Assessment Didactic Excel Application), ki deluje v programu Microsoft Office
Excel. Aplikacija bo učiteljem v pomoč tako pri preverjanju kot ocenjevanju znanja. Z njeno
pomočjo bodo lahko v razmeroma kratkem času iz baze vprašanj, ki jo bodo predhodno
zapisali, sestavili poljubno število različnih testov z enakim obsegom vprašanj in enako
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težavnostno stopnjo. Teste, ki bodo sestavljeni iz nalog izbirnega tipa, bodo lahko s pomočjo
aplikacije neposredno popravili. Aplikacija učitelju ponuja tudi organizacijska opravila, kot so
možnost izdelave sedežnega reda, izdelava terminov za ustno spraševanje, zagovore
seminarskih ali projektnih nalog. Poleg tega, da bi učitelji z uporabo aplikacije prihranili veliko
časa, je bil glavni namen izdelave, da učitelji ob uporabi aplikacije dosežejo kar se da visoko
stopnjo objektivnosti, saj vprašanja za preizkuse izbere program in ne oni.
Zadnje poglavje v diplomi opisuje rezultate krajše empirične raziskave, ki smo jo izvedli med
učitelji z namenom, da bi ovrednotili programsko opremo za preverjanje in ocenjevanje znanja.
Zanimalo nas je, kako se bo aplikacija ADEA uveljavila pri učiteljih z različnimi računalniškimi
znanji. Učiteljem smo aplikacijo dali v preizkus in kasneje z njimi naredili intervjuje. Poizvedeli
smo, koliko časa so porabili, da so se seznanili z delovanjem aplikacije, kateri deli aplikacije se
jim zdijo najuporabnejši, kateri najmanj in kako bi lahko aplikacijo nadgradili.
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2 PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA
»UČENCI SE LAHKO IZMAKNEJO POSLEDICAM SLABEGA POUČEVANJA,
NE MOREJO PA SE IZMAKNITI POSLEDICAM SLABEGA OCENJEVANJA.«
DAVID BOUD
Ljudje pogosto enačijo pomena besed preverjanje in ocenjevanje znanja. Vendar moramo biti
pri uporabi besed previdni, saj preverjanje znanja ni hkrati tudi ocenjevanje. Po besedah
Marentič Požarnik in Peklaj [8] je »preverjanje znanja sistematično, načrtno zbiranje podatkov
o tem, koliko so se učenci pod vplivom učnega procesa približali učnim ciljem, ali so dosegli
predpisana znanja, kako dobro obvladajo določene postopke, kako dobri so njihovi izdelki
(risbe, modeli, raziskovalna poročila) ipd.«
Če dosežke učencev ovrednotimo in jim s tem dodelimo neko oceno, gre za ocenjevanje.
Preverjamo lahko, ne da bi učenca vsakokrat tudi ocenili, ocenjevanja brez preverjanja pa ne bi
smelo biti. Ocenjevanje znanja določene učne snovi se med šolskim letom opravlja po tem, ko
je bila učna snov posredovana, utrjena in je bilo preverjeno, da so jo učenci razumeli in osvojili.
Na nižjih stopnjah šolanja je ocenjevalna lestvica petstopenjska. Poleg ocene v obliki številk
(številčna, točkovna, odstotna) in besed (zelo uspešno, uspešno, manj uspešno) navadno v
nižjih razredih osnovne šole oceno izrazimo še opisno (analitično). Z opisno oceno učencu
razložimo, kaj je naredil dobro in kaj ne ter mu tako damo večjo informativno vrednost o
njegovih dosežkih [8][24].
V širši koncept vrednotenja ali evalvacije (angl. evaluation) vključujemo tako preverjanje kot
ocenjevanje. Pod pojmom vrednotenje razumemo sistematično zbiranje podatkov o kakovosti
nekega procesa. V izobraževanju ne vrednotimo le dosežkov učencev, ampak tudi učne načrte,
razne učbenike, delovne zvezke, pa tudi delo učiteljev in delo celotne šole. Podobno je tudi v
proizvodnji namen »kontrola kvalitete«, postopno vplivanje na njeno izboljševanje ali vsaj
vzdrževanje na isti ravni [7][8].

2.1 UPORABA TAKSONOMIJ ZNANJA V PROCESIH PREVERJANJA IN
OCENJEVANJA ZNANJA
Kako jasno predstaviti, kateri cilji so pri nekem predmetu ali poglavju bolj in kateri manj
pomembni? Taksonomija učnih ciljev pomaga učiteljem pri sestavljanju, izbiri in kritični analizi
nalog za preverjanje, usmerjala pa naj bi tudi načrtovanje in izvajanje pouka. V ta namen je
nastalo več klasifikacij ciljev, med katerimi je največjo popularnost dosegla Bloomova
taksonomija [12].
Bloom opredeljuje smotre kot eksplicitne formulacije načinov, kako naj se učenci v učnem
procesu spremenijo tako po mišljenju kot po čustvovanju, vrednotenju in ravnanju v raznih
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situacijah. Opis Bloomove taksonomije spoznavnih (kognitivnih) ciljev bomo povzeli po knjigi
Preverjanje in ocenjevanje znanja za uspešnejši študij avtoric Marentič Požarnik in Peklaj [8].

VREDNOTENJE
SINTEZA
ANALIZA
UPORABA
RAZUMEVANJE
POZNAVANJE

Slika 1: Taksonomija spoznavnih učnih ciljev po Bloomu

Stopnje Bloomove taksonomije znanja:
1. POZNAVANJE – gre za golo zapomnitev podatkov, terminov, simbolov, definicij, pravil,
razumevanje na tej točki ni nujno.
2. RAZUMEVANJE – opisovanje, pojasnjevanje, povzemanje bistva s svojimi besedami,
iskanje primerov, prevajanje iz enega v drug simbolni zapis.
3. UPORABA – reševanje problemske situacije po spoznavnem principu, napovedovanje
posledic, prepoznavanje in utemeljevanje izjem.
4. ANALIZA – razčlenjevanje, določanje posameznih elementov v sporočilu, primerjanje in
ugotavljanje odnosov med elementi.
5. SINTEZA – povezovanje delov v celoto, izpeljava posplošitev, zaključkov, oblikovanje
hipotez, načrtovanje eksperimentov, oblikovanje novih modelov, idejnih rešitev,
utemeljevanje odločitev.
6. VREDNOTENJE – presojanje pojavov, idej, rešitev, besedil glede na kriterije,
argumente, presoja o primernosti, ustreznosti, zanesljivosti podatkov, postopkov,
prepoznavanje predsodkov.
Opisano taksonomijo je potrebno za posamezne predmete primerno prilagoditi. Za klasifikacijo
najpomembnejših spoznavnih ciljev pri sestavljanju vprašanj največkrat zadostujejo tri stopnje
(znanje, razumevanje in uporaba, ki vsebuje tudi analizo). Elementi sinteze in vrednotenja se
pojavljajo šele pri višjih letnikih in pri kompleksnejših nalogah, kot so projekti in diplomske
naloge.
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2.2 NAČINI IN VRSTE PREVERJANJA ZNANJA
V nadaljevanju bomo opisali vrste preverjanja znanja glede na način spraševanja in mesto
preverjanja v učnem procesu. Kot vsaka stvar v življenju ima tudi vsaka od oblik preverjanja
svoje prednosti in slabosti tako glede veljavnosti kot tudi objektivnosti in ekonomičnosti.
Grobo delitev nam prikazuje spodnja slika, ki smo jo naredili kot povzetek opisov iz knjige
Preverjanje in ocenjevanje znanja za uspešnejši študij [8].

Ustno preverjanje
Standardizirani
preizkusi

Način preverjanja
Preverjanje

Pisno preverjanje
Preizkusi, ki jih
sestavijo učitelji
Začetno preverjanje

Vrste preverjanja

Sprotno preverjanje

Končno preverjanje

Slika 2: Načini in vrste preverjanja

2.2.1 NAČINI PREVERJANJA ZNANJA
Pri nas se glede na način spraševanja najpogosteje srečamo z ustnim in pisnim preverjanjem
[8]. Poleg teh dveh oblik pa se danes vse pogosteje srečujemo tudi s preverjanji, ki so
računalniško podprta. S pomočjo računalniških programov lahko učitelji teste tudi popravijo in
ocenijo.
Ustno preverjanje je nepogrešljivo pri predmetih, kjer štejejo spretnosti govornega izražanja
(tuji jeziki). Njihova prednost je v tem, da lahko učenca sproti preverjamo in usmerjamo ter mu
takoj dajemo povratno informacijo. V večini pa še vedno prevladujejo pisna preverjanja znanja,
saj so časovno veliko bolj ekonomična, pa tudi vrednotenje slednjih ima večjo objektivnost.
Pri pisnem preverjanju znanja ločimo standardizirane preizkuse znanja in tiste preizkuse, ki jih
sestavljajo učitelji sami (angl. teacher made tests) [8]. Standardiziran preizkus mora imeti
natančno določen čas reševanja, navodila, vključevati mora preverjene naloge, imeti pa mora
tudi norme, s katerimi lahko preverjamo posameznikove rezultate.
V pisnih preizkusih najdemo več vrst nalog – esejske naloge in naloge objektivnega tipa.
Naloge esejskega tipa se najpogosteje pojavljajo pri pisnem preverjanju znanja. Njihova slabost
je, da pri vrednotenju takšnih nalog težko dosežemo njihovo objektivnost. Bistvena prednost

5

L. Frice

Didaktična aplikacija za preverjaje znanja z Excelom

Vrste nalog

pa je, da lahko z njimi preverimo višje taksonomske cilje, kot so analiza, sinteza in vrednotenje,
saj pri takšnih vprašanjih učenec odgovarja prosto, z daljšimi odgovori, kar pa ne velja za
naloge objektivnega tipa. Pri slednjih učenec odgovarja s kratkim odgovori, odgovore le
dopolni, izbere pravilne rešitve, ustrezno poveže pojme ipd. [7] V spodnji sliki je prikazano,
kako so naloge objektivnega tipa razdeljene v dve skupini: naloge odprtega in zaprtega tipa.

Esejske naloge

Naloge odprtega
tipa

Naloge
objektivnega tipa

Naloge s kratkimi
odgovori
Naloge
dopolnjevanja
Naloge izbirnega
tipa

Naloge zaprtega
tipa

Naloge
alternativnega tipa
Naloge
povezovanja
Naloge urejanja

Slika 3: Vrste nalog

Pod naloge odprtega tipa navadno štejemo naloge s kratkimi odgovori in naloge, kjer
odgovore le dopolnimo. S takšnimi tipi nalog preverjamo le poznavanje pojmov, pravil, redko
še njihovo razumevanje, težje pa preverimo višje stopnje znanja. Prednost je, da jih hitro
sestavimo in da onemogočajo ugibanja učencev pri odgovarjanju, kar se pogosto dogaja pri
nalogah izbirnega tipa.
Naloge zaprtega tipa imajo najmanjšo možno mero subjektivnosti ocenjevanja, vrednotenje pa
je precej hitro, saj lahko odgovore preverimo tudi z optičnim čitalnikom. Slabost je, da lahko z
njimi preverjamo le nižje nivoje znanja. Te naloge delimo na naloge izbirnega in alternativnega
tipa ter naloge povezovanja in urejanja.
Po besedah Marentič Požarnik in Peklaj [8] so naloge izbirnega tipa najpogosteje zastavljene v
standardiziranih preizkusih. Z njimi lahko ugotovimo znanje, razumevanje, včasih tudi uporabo.
Ne omogočajo pa nam preverjanja ustvarjalnega mišljenja, uporabe in analize. Ena od slabosti
nalog izbirnega tipa je, da lahko učenci ugibajo med možnimi odgovori. Podobna nevarnost se
izpostavlja pri nalogah alternativnega tipa, ki jih uporabljamo, kadar preverjamo vsebine, kjer
sta možna le dva odgovora. Vrednotenje takšnih rezultatov je povsem objektivno, vendar lahko
z njimi preverimo le nižje nivoje znanja (znanje in razumevanje). Nižje nivoje znanja preverjamo
tudi z nalogami povezovanja. Prednosti pa so v preverjanju zaokrožene učne vsebine, hitrem
vrednotenju in objektivnosti. Kadar želimo preveriti poznavanje določenih zaporedij oz.
razvrščanja dogodkov ali pojavov, uporabimo naloge urejanja.
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2.2.1.1 PRIMERI RAZLIČNIH OBJEKTIVNIH TIPOV NALOG
Za lažjo predstavo prej opisanih tipov nalog si v spodnji tabeli poglejmo še posamezne primere
le-teh.
Tabela 1: Primeri različnih objektivnih tipov nalog

Tip naloge
Naloge odprtega
tipa

Primer
Kaj je računalništvo?

Naloge s kratkimi
odgovori

Mesto izvora informacije imenujemo
________ in njeno ciljno mesto
_________.
Kaj od naštetega ne spada med spletne
iskalnike?
a) Mozilla Firefox
b) Najdi.si
c) Yahoo
Obkrožite DA, če trditev velja, in NE sicer.
Računalnik, ki so ga leta 1946
izdelali v ZDA in je imel
vgrajenih približno 18.000
elektronk, se je imenoval
ENIAC.
DA | NE
Herman Hollerith je izumil
DVD.
DA | NE
Povežite končnice datotek s skupinami, v
katere spadajo.
Besedilo
.avi, .mpg, .mov

Naloge dopolnjevanja

Naloge izbirnega tipa

Naloge alternativnega
tipa
Naloge zaprtega
tipa

Naloge povezovanja

Slike

.bmp, .jpg, .gif

Zvok
.bmp, .jpg, .gif
Naštete računalnike razvrstite od
najmanjšega do največjega.
1. Notesnik
2. Prenosni računalnik
3. Žepni računalnik
Pravilen vrstni red: ___________________

Naloge urejanja
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2.2.2 VRSTE PREVERJANJA ZNANJA
Glede na časovne točke v učnem procesu, v katere vključujemo vrednotenje učenčevega
znanja in drugih dosežkov, razlikujemo med tremi vrstami preverjanja in ocenjevanja [27].
Poznamo začetno (diagnostično), sprotno (formativno) in končno (sumativno) preverjanje oz.
ocenjevanje.

Začetno (diagnostično)

Sprotno (formativno)

Končno (sumativno)

Slika 4: Vrste preverjanja znanja glede na mesto preverjanja v procesu poučevanja

Na začetku poučevanja neke učne enote izvajamo začetno (diagnostično) preverjanje. Z njim
ne ugotovimo le predznanja, da lažje načrtujemo potek nadaljnjega poučevanja, ampak tudi
razumevanje najosnovnejših pojmov na nekem področju [27]. Tu se moramo zavedati, da če jih
učenci ne razumejo, bo podajanje novega znanja brezpredmetno. Lahko ga izvedemo v obliki
kratkega skupinskega dela ali individualnih vprašanj.
Sprotno (formativno) preverjanje poteka med samim učnim procesom. Glavni namen je
zbiranje in dajanje informacij za čim učinkovitejše usmerjanje pouka in učenja. Učenec lahko
tako sproti preverja svoje razumevanje, učitelj pa ugotovi, kje mora ponoviti razlago, ponuditi
še več nalog za vajo ... Sprotno preverjanje poteka na različne načine. Lahko gre le za nekaj
ustnih ali pisnih vprašanj odprtega ali zaprtega tipa ali za poskusen test, podoben pravemu
preizkusu znanja [27]. Tukaj moramo poudariti, da napačni odgovori ne povzročajo nižanje
ocene, ampak le neko opozorilo v poglobitev učenja. Učencu lahko ponudimo možnost
sprotnega samopreverjanja z računalnikom, saj imajo tako manj zadržkov kot pred samim
učiteljem.
Ko je učna snov posredovana, utrjena in je preverjeno, da so jo učenci razumeli in osvojili, se
lahko izvede končno (sumativno) preverjanje. Ocene pri končnem preverjanju se lahko
oblikujejo po logiki normalne krivulje (kvantitativno) ali vnaprej postavljenih kriterijev. Izražene
so v obliki ene ali več ocen in zapisane v uradno listino: redovalnico, potrdilo, indeks,
diplomsko spričevalo [27].

2.3 ZAKAJ PREVERJAMO IN OCENJUJEMO ZNANJE
Namenov za preverjanje in ocenjevanje znanja je precej. Med pomembnejše spadajo naslednji
[8]:
Z rezultati preverjanja in ocenjevanja izvajamo kontrolo nad tem, ali so učenci osvojili
cilje, ki so predpisani v učnih načrtih, oz. ali razumejo obravnavano tematiko.
Tako učenci kot učitelji dobijo z rezultati neko povratno informacijo. Učenec izve, kaj
je bolje in kaj slabše obvladal ter se tako boljše pripravi za nadaljnje ocenjevanje.
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Učitelj pa na podlagi analize dobljenih rezultatov ugotovi, kje so »šibke točke« v znanju
učencev in jih tako poskuša tudi popraviti.
Pomembno je, da tako preverjanje kot ocenjevanje predstavljajta močno motivacijsko
sredstvo za učenje. Marsikdo dvomi v to, da bi se učenci sploh učili, če jih med šolskim
letom ne bi čakala razna ocenjevanja znanja.
Ocene imajo tudi usmerjevalno in selekcijsko funkcijo. Tako se pri nas na podlagi
srednješolskih in maturitetnih ocen odločamo o nadaljnjem vpisu na visokošolski
študij.
Opravljeni izpiti oz. diploma lahko predstavljajo neko zagotovilo kvalifikacije in
omogočajo vzdrževanje strokovnih standardov, kar naj bi varovalo javnost pred
nestrokovnim opravljanjem zahtevnih poklicnih dejavnosti.
Doseženi rezultati so lahko tudi eno od meril kakovosti pri uveljavljanju uspešnosti
neke šole.
Pogosto težko priznamo, da proces ocenjevanja nudi učitelju možnost discipliniranja in
ustrahovanja. Lahko bi rekli, da ravno zaradi tega vsakemu od nas ostane v spominu
kakšna zgodba iz šolskih dni, ki je povezana z ocenjevanjem.

2.4 KORAKI PRI SESTAVLJANJU PISNEGA PREIZKUSA
V delu Preverjanje in ocenjevanje znanja za boljši študij [8] je zapisano, da je prvi korak, ki ga
moramo narediti pri pisnem preverjanju preizkusa, da razmislimo o namenu preverjanja (ali
gre za diagnostični, formativni ali sumativni preizkus), katere vsebine oz. cilje želimo preveriti
in kako bomo rezultate ocenili.
Ko se odločimo, katere vsebine in cilje bomo preverjali, moramo izbrati še tipe nalog, s
katerimi bomo preverili znanje. Ali bodo naloge povezovanja, naloge dopolnjevanja, naloge s
kratkimi odgovori, esejske naloge ipd. Paziti moramo, da bodo v preizkusu naloge lepo
razvrščene – bodisi po tipih nalog, nad katerimi napišemo ustrezna navodila, bodisi po
vsebinskih sklopih ali težavnosti.
Pri sestavljanju testa moramo upoštevati tudi čas reševanja, ki ga bodo učenci porabili za
preverjanje. Učitelji se morajo zavedati, da bo učenec za reševanje zastavljenih nalog porabil
bistveno več časa od njega. Tukaj se naj učitelj drži pravila, da učenec porabi trikrat več časa,
da reši naloge, kot bi ga potreboval učitelj. Moramo opozoriti, da naloge višjih miselnih
procesov (primerjanje, analiziranje, sklepanje) terjajo več časa kot naloge nižjih miselnih
procesov. Kadar želimo pri učencih spodbuditi razmišljanje, je dobro, da ne skoparimo s časom
oz. da omogočimo tudi »podaljške«, če je to potrebno [8].
Na koncu izberemo še način točkovanja in izdelamo točkovnik, s pomočjo katerega bomo
učence seznanili o doseženih rezultatih in ocenah. Kriterij za posamezne ocene lahko določimo
glede na odstotek pravilno rešenih nalog. Zavedati se moramo, da kriteriji niso vedno enaki.
Kadar sprašujemo po nekih najenostavnejših podatkih, dejstvih ali znanju, ki je nujno
potrebno, je kriterij lahko strožji. Kadar so vprašanja bolj zahtevna, bolj specifična ali ne toliko
pomembna (glede na zastavljene učne cilje), pa kriterij nekoliko spustimo [8][9].
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2.5 DOBRO PREVERJANJE IN OCENJEVANJE
Preverjanje in ocenjevanje je merjenje znanja, ki je kompleksen proces, na katerega lahko
vpliva cela vrsta nezaželenih in motečih faktorjev. Dobro ocenjevanje mora biti čim bolj
usklajeno z vsebino in cilji predmeta. Da bo končna ocena, ki jo damo, takšna kot mora biti, se
moramo pri ocenjevanju držati naslednjih merskih značilnosti oz. karakteristik, ki jih bomo
povzeli po knjigi Za boljšo kakovost študija avtorjev Mihevc in Marentič Požarnik [10].
Veljavnost (validnost, natančnost) je najpomembnejša merska karakteristika ocenjevanja. Z
njo preverimo, ali zares ocenjujemo tisto, kar želimo. Ocena je vsebinsko veljavna, kadar je
postopek preverjanja skladen z vsebino in cilji pouka kakega predmeta. Pri izbiri vprašanj
moramo zato paziti, da proporcionalno zajamemo vse pomembne vsebine in cilje predmeta.
Pri zanesljivosti (točnosti, natančnosti, stabilnosti) gre za vprašanje, ali bi pri ponovnem
preverjanju znanja dobili podobne rezultate, seveda če se znanje v tem času ni spremenilo.
Zanesljivost testa znanja preverimo tako, da damo v presledku nekaj dni in pod čim bolj
enotnimi zunanjimi pogoji isti skupini učencev enak ali podoben test v reševanje dvakrat. Nato
računamo korelacijo med dobljenimi rezultati. Takšno preverjanje ni lahko izvedljivo, ker
znanje, ki ga preverjamo, ni stabilna karakteristika (zmanjšuje se zaradi pozabljanja in zvišuje
zaradi dodatnega učenja).
Večina učencev in učiteljev na vprašanje, kakšno naj bo ocenjevanje, najprej odgovori z besedo
»objektivno«. Ocena je objektivna, če več neodvisnih ocenjevalcev podobno oceni isti odgovor
in kadar učitelj vanjo ne vnaša svojih subjektivnih napak, predpostavk, stereotipov, ki se
nanašajo nanj, na učenca, izdelek ali situacijo, v kateri se ocenjuje. Takrat lahko rečemo, da je
ocena odvisna samo od kvalitete in količine izkazanega znanja.
Tudi občutljivost spada med merske karakteristike ocenjevanja. Vemo, da različni ocenjevalci
različno zaznavajo majhne razlike v znanju. Delno je občutljivost določena z ocenjevalno
lestvico, ki jo uporabljamo. Če je le-ta dvostopenjska (v smislu je oz. ni opravil), potem
občutljivost razlikovanja ni tako visoka. Občutljivost testa je odvisna tako od števila nalog kot
od težavnosti, zato moramo v preizkus vključiti večino nalog srednje težavnosti.
Čeprav ekonomičnosti ne štejejo prav vsi med merske karakteristike ocenjevanja, je v praksi še
kako pomembna. Ekonomični so tisti postopki ocenjevanja, ki ob smotrni porabi časa in
energije dajo čim več kvalitetnih in uporabnih rezultatov. Tu moramo upoštevati tako čas
učencev kot učiteljev, in sicer čas za pripravo in izvedbo, pa tudi za vrednotenje in poročanje
rezultatov. Ekonomičnost predstavlja tudi čim manjšo porabo papirja in računalniških
kapacitet.
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3 MICROSOFT OFFICE
PREVERJANJU ZNANJA

EXCEL

KOT

PRIPOMOČEK

PRI

V tem poglavju bomo razložili, kaj je Microsoft Excel (v nadaljevanju Excel) in na kakšne načine
ga lahko učitelji uporabijo v procesu izobraževanja oz. postopku preverjanja znanja.
Programov, ki služijo kot pripomočki pri preverjanju in ocenjevanju znanja, je kar nekaj, vendar
mora šola običajno za njihove licence odšteti precej denarja. Tudi programski paket Microsoft
Office, v katerega sodi program Excel, je plačljiv, vendar ga ima večina učiteljev že
nameščenega na svojih računalnikih, zato ga je smiselno čim bolj učinkovito uporabiti.

3.1 KAJ JE EXCEL
Microsoft Excel je programsko orodje, ki se v največji meri uporablja za izdelavo preglednic,
razne obdelave podatkov z vrtilnimi tabelami, izdelavo grafikonov in izvajanje makrov, ki so
zapisana zaporedja ukazov v programskem jeziku Visual Basic for Applications. Je program, ki
je del pisarniškega paketa Microsoft Office in deluje v grafičnih okoljih Microsoft Windows ter
Apple Macintosh. Izdelalo ga je ameriško podjetje Microsoft Corporation®, ki je z vplivnim
marketingom doseglo, da je Excel ena izmed najmočnejših in najuporabnejših aplikacij na naših
računalnikih [22][26].

Slika 5: Microsoft Excel 2010

Excel ima osnovne značilnosti vseh preglednic. Sestavljen je iz mreže celic, urejene v
oštevilčene vrstice in s črkami označene stolpce.
Ker ima Excel vgrajenih več kot 300 funkcij, je odlično orodje tudi za statistične izračune,
finance in inženiring. Kot veliko drugih aplikacij tudi Excel podpira prikaz podatkov v obliki
grafikonov in histogramov. Z uporabo vrtilnih tabel omogoča presek podatkov, s katerim si
lahko ogledamo odvisnosti različnih dejavnikov iz različnih zornih kotov. Program Visual Basic
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for Applications uporabniku omogoča, da znotraj Excela napiše kakšno svojo funkcijo ali
program, ki bo namesto njega v Excelu izvedel določeno opravilo. Omogoča nam zaščito
preglednice na različnih nivojih. Lahko preprečimo vnos podatkov v določene celice,
onemogočimo preimenovanje, kopiranje, brisanje listov, pa tudi odpiranje zvezka tistim, ki ne
poznajo določenega gesla.

3.2 ZGODOVINA EXCELA
V Microsoftu so že leta 1982 tržili program za preglednice, imenovan MultiPlan, ki je bil precej
priljubljen na računalnikih z operacijskim sistemom CP/M. Ker MultiPlan na drugih računalnikih
ni bil uspešen, so začeli razvijati novo orodje, ki bi se lahko merilo z Lotusovim 1-2-3. Tako je
Microsoft leta 1985 izdal prvo različico Excela za Apple Macintosh, dve leti zatem pa še
različico za Windows (Excel 2.05).
Ko so leta 1993 razvili različico Excel 5.0, je ta začela množično nadomeščati starejše programe
(Lotus 1-2-3, Borland Quattro Pro), ki so omogočali delo s preglednicami. Bistvena novost, ki jo
je omogočal Excel, ostali do takrat izdelani programi pa ne, je bila, da je uporabniku omogočal
izbiro pisav in druge naprednejše načine oblikovanja. Bil je tudi prvi, ki je takoj sam
preračunaval določene formule, kadar je uporabnik spremenil kakšnega od vhodnih podatkov.
Do takrat so računalniške preglednice preračunale vsa polja le od časa do časa oz. na
uporabnikov ukaz, kar pa je bilo pri večjih preglednicah precej zamudno.
Programski jezik Visual Basic for Applications (VBA) je v Excel vključen od leta 1993. Visual
Basic nam omogoča posnetek makra, ki ustvari VBA kodo, kar omogoča enostavno ponavljanje
uporabnikovih dejanj. Več o VBA-ju je zapisano v tematiki VBA in njegovo delovanje na strani
33.
V letu 1993 je imel Microsoft Excel težave s tožbo druge družbe, ker je že obstajal neki drug
program z enakim imenom »Excel«. Kot rezultat tega spora so v Microsoftu začeli za program
uporabljati ime Microsoft Excel. Poskušali so vpeljati tudi skrajšano ime XL, a se ni prijelo.
Od takrat pa vse do danes se je zamenjalo kar nekaj verzij programa. Spodnja tabela nam
prikazuje hiter pregled verzij skozi leta.
Tabela 2: Različice Excela za operacijski sistem Windows skozi čas

Leto
1987
1990
1992
1993
1995
1997
1999
2001
2003

Verzija
Excel 2.0
Excel 3.0
Excel 4.0
Excel 5.0
Excel za Windows 95
Excel 97
Excel 2000
Excel 2002
Excel 2003
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Leto
2007
2010

Pisarniški paket
Office 2007
Office 2010

Verzija
Excel 2007
Excel 2010

Najbolj očitna sprememba se je pojavila ob prehodu na Excel 2007. Tu je nastopil nov
uporabniški vmesnik, ki je v osnovi zgrajen iz traku, na katerem se nahajajo kartice z ukazi.
Menijev, ki smo jih bili navajeni v starejših verzijah, ni več. Lahko bi rekli, da se s to verzijo
začne revolucija med pisarniškimi programi. Delo z njimi je bistveno hitrejše, lažje in
učinkovitejše kot kadarkoli prej. Z novejšimi različicami Excela dobivamo tudi večji obseg
preglednice. Različici Excel 2007 in Excel 2010 sestavljata mreži celic iz 1.048.576 vrstic in
16.384 stolpcev. S tako imenovano revolucijo pisarniških programov je prišlo tudi do možnosti
uporabe novih funkcij. Pojavile so se tudi izboljšave pri oblikovanju grafikonov in delu z
vrtilnimi tabelami [22][23].
Trenutno se najpogosteje pojavljajo različice programov Microsoft Excel 2003, Microsoft Excel
2007 in najnovejša verzija Microsoft Excel 2010.

3.3 LASTNOSTI PROGRAMA MICROSOFT OFFICE EXCEL
Verjamemo, da ima večina učiteljev na svojih ali šolskih računalnikih nameščen pisarniški paket
Microsoft Office, znotraj katerega najdejo tudi program Excel. Ta je zelo močna aplikacija, ki
ponuja veliko uporabnih orodij, ki pa jih žal običajni uporabniki ne izkoristijo v celoti. Nekateri
zato, ker se izogibajo delu z računalnikom, drugi zato, ker so navajeni uporabljati svoje »ročne«
načine in jih nočejo spremeniti, čeprav bi s tem prihranili veliko časa.
Spodaj smo navedli bistvene prednosti uporabe Excela pri procesu preverjanja in ocenjevanja
znanja.
Excel je aplikacija, ki nam ponuja veliko možnosti oblikovanja. Bistvena prednost pred
ostalimi programi je možnost uporabe pogojnega oblikovanja, ki ob izbiri odgovora
tega ustrezno obarva. Učenec takoj dobi povratno informacijo o pridobljenem znanju,
kar mu je lahko v pomoč pri nadaljnjem učenju.
Ker dobi učenec takojšnjo povratno informacijo, se lahko za preverjanje znanja doma
odloči, ko mu bo to najbolj ustrezalo in ko bo mislil, da se je nanj dobro pripravil.
Če učenci dobijo nalogo, ki jo lahko rešijo na računalniku (s pomočjo Excela), je ta
običajno bolj motivacijska od naloge, napisane na listu papirja.
Učitelj lahko pri sestavljanju testa ali ustnem preverjanju uporabi funkcijo
(Randbetween), ki naključno izbere vprašanja za učenca. S tem učitelj ohrani
objektivnost ocenjevanja, ki jo pri klasičnem preverjanju težko dosežemo. Zastavljena
vprašanja niso odvisna od odnosa učitelj – učenec, ampak izključno od programa.
Takšen učitelj je z vidika učencev pravičen, saj med njimi ne dela razlik.
Kadar učitelj ocenjuje teste, lahko s pomočjo Excelovih funkcij v trenutku izračuna
število pravilnih odgovorov oz. število doseženih točk in glede na zastavljen kriterij
zapiše oceno. Na takšen način prihrani veliko časa.
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S pomočjo Excela rezultate organiziramo (razvrstimo) in jih v trenutku prikažemo v
grafični obliki.
Če naloge rešujemo na računalniku, prihranimo veliko papirja.
Če imamo teste shranjene v računalniku, jih lahko hitreje najdemo.
Excel omogoča snemanje makrov, ki kasneje namesto nas ponovijo zaporedje korakov,
ki smo jih naredili med snemanjem.
Kot večina stvari pa ima tudi uporaba Excela kakšno pomanjkljivost. Spodaj opisane veljajo za
izbirne tipe nalog (kvize), kjer učenci izbirajo med podanimi odgovori.
Ne moremo ocenjevati postopkov nalog, saj učenci označijo oz. izberejo le končen
odgovor.
Učenci lahko naključno ugibajo med naštetimi odgovori. Ta problem lahko rešimo tako,
da odbijamo točke za nepravilne odgovore.
Z nalogami izbirnega tipa lahko preverimo nižje taksonomske ravni znanja. S
programom težko preverimo odgovor na esejsko vprašanje, saj vsak učenec odgovarja
s svojimi besedami.
Poudariti moramo, da lahko v času preverjanja znanja pride do izpada elektrike. Takrat se
lahko podatki, ki niso shranjeni, izgubijo. V tem primeru bi morali učencem podaljšati čas
testiranja ali ga celo prestaviti. Naslednja pomanjkljivost, ki se je moramo zavedati, pa je v tem,
da v današnjem modernem svetu še vedno obstajajo osebe, ki imajo odpor do dela z
računalniki. Večina od teh ima v sebi težko premagljiv strah pred računalniki. Drugi so navajeni
na »stare« načine preverjanja in ocenjevanje znanja ter nočejo narediti koraka naprej, saj
menijo, da bi jim to vzelo preveč časa. Res je, vendar verjamem, da bi se jim čas, ki bi ga vložili,
da bi spoznali osnovne korake pri delu z računalnikom in se naučili osnove dela z Excelom,
povrnil. In to ne enkrat, ampak večkrat. Ravno zaradi prej opisanih prednosti.
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3.4 SPLOŠNI PRIMERI UPORABE EXCELA
V diplomskem delu smo predstavili različne načine uporabe Excela, s katerimi si lahko učitelji
pomagajo pri preverjanju in ocenjevanju znanja. Učiteljem, ki poznajo osnove Excela, bodo v
nadaljevanju opisani postopki razumljivi, ostali pa si bodo morali v knjižnici izposoditi kakšno
knjigo o Excelu in se naučiti osnovnih tematik, kot so:
premikanje po preglednici,
vnos in urejanje podatkov,
označevanje podatkov,
kopiranje in premikanje določenega območja,
oblikovanje celic in števil,
delo z listi – preimenovanje listov, vstavljanje novih listov, brisanje listov,
vnos formul in
vstavljanje osnovnih funkcij (SUM, AVERAGE, COUNT, COUNTIF, IF).
Primeri uporabe in delovanja programa, ki sledijo, so opisani za najnovejšo različico Excela, tj.
Microsoft Excel 2010. Delujejo tudi v verziji Excel 2007, v večini primerov pa tudi v starejših
verzijah, ki podpirajo orodje za pogojno oblikovanje celic. Ukazi so opisani tako, da je najprej
zapisno ime traku, nato ime skupine in potem ukaz. Spodnja slika prikazuje opis ukaza Krepko
(K), ki besedilo oblikuje s slogom krepko – Osnovno|Pisava|Krepko.

Slika 6: Pot do ukaza

Učitelji lahko s pomočjo Excela preverijo znanje na različne načine: izdelajo razne kvize,
križanke, teste … Nekaj primerov uporabe, ki jih najdemo v priloženem CD-ju, bomo opisali v
nadaljevanju.

3.4.1 Pretvorba stopinj Celzija v Kelvine in Fahrenheite
V tem primeru bomo razložili, kako lahko uporabljamo Excel kot pripomoček pri pretvorbi med
različnimi enotami. Pretvornik si lahko učenci naredijo tudi sami in tako doma sami preverijo,
ali so primere rešili pravilno.
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Slika 7: Računalo, ki pretvori stopinje v Kelvine in Fahrenheite

Ko uporabnik vnese v celico stopinje Celzija in vnos potrdi, se mu le-te takoj preračunajo v
Kelvine in Fahrenheite. Ideja je nastala ob brskanju spletne strani Temperaturni kalkulator [33].
Postopek izdelave:
1. Vpišemo podatke v tabelo, oblikujemo naslovno vrstico in narišemo obrobe.
2. V celico, kjer želimo preračunati Celzije v Kelvine, zapišemo funkcijo:
=CONVERT(C6;"C";"K"),
ki nam stopinje, ki jih imamo v našem primeru v celici C6, pretvori iz "C" v "K", kar
pomeni, da Celzije sam preračuna v Kelvine.
3. Če želimo, da je rezultat zaokrožen na 0 decimalk, zgoraj napisano funkcijo vstavimo v
funkcijo ROUND:
=ROUND(CONVERT(C6;"C";"K");0).
4. Podobno v celico, kjer želimo imeti zapisane Fahrenheite, vnesemo funkcijo, ki bo "C"
preračunala v "F" (Celzije v Fahrenheite) in to število zaokrožila na nič decimalnih
mest:
=ROUND(CONVERT(C6;"C";"F");0).
5. Da uporabnik vnesenih funkcij ne bo spreminjal ali jih pomotoma izbrisal, naredimo še
zaščito. Ker dovolimo vnos le v celico, kamor vnašamo stopinje (v našem primeru
celico C6), jo odklenemo. To naredimo tako, da celico označimo in na tipkovnici
uporabimo bližnjico tipk Ctrl+1. V pogovornem oknu za Oblikovanje celic, ki se odpre,
na zadnjem zavihku Zaščita odkljukamo možnost Zaklenjena.

Slika 8: Odklepanje celice
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6. Ker zaščita celic velja šele, ko naredimo zaščito na nivoju višje, zaščitimo list. Ukaz
najdemo na traku Pregled|Spremembe|Zaščiti list. Ker ne dovolimo, da uporabnik
ureja zaklenjene celice (to so vse, razen celice, kamor vnesemo stopinje), odkljukamo
možnost Izbira zaklenjenih celic.

Slika 9: Zaščita lista

7. Vnosno vrstico, mrežne črte, naslove vrstic in stolpcev lahko skrijemo. Odkljukamo
možnosti Vnosna vrstica, Mrežne črte in Glave na traku Ogled|Pokaži.
Na podoben način lahko s funkcijo CONVERT pretvarjamo tudi druge enote, npr. ure v dneve,
metre v palce, čevlje v sežnje ali milje, skodelice v litre ipd.

3.4.2 Slušno razumevanje pri angleščini
Tudi naloge povezovanja je mogoče izdelati v Excelu. Pogosto so takšne naloge učencem zelo
zanimive, saj imajo rešitve že napisane, le pravilno jih morajo povezati s kakšnimi opisi, simboli,
slikami … Kot učitelji se moramo zavedati, da s takšnimi nalogami pri učencih ne spodbudimo
višjih miselnih procesov, kot so uporaba, analiza, sinteza in vrednotenje. Zato takšne naloge
uporabljajmo občasno, na primer za diagnostično preverjanje ali kot motivacijsko sredstvo.

Slika 10: Naloga povezovanja v Excelu

Primer je sestavljen tako, da učenec ob poslušanju zgodbe v angleškem jeziku vnese besedo na
ustrezno manjkajoče mesto. S klikom na naslov Cookies for Students se zgodba začne
predvajati na spletu, zato je do njega potreben dostop. Da učenec preveri rešitve, lahko
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zgodbo predvaja ponovno, vpraša učitelja ali pogleda na list z rešitvijo (če ga je učitelj dodal).
To in še več drugih zgodb najdemo na spletnem naslovu, ki je v literaturi označen pod [30].
Postopek izdelave:
1. Vnesemo naslov, navodila in zgodbo. Celotno zgodbo lahko zapišemo tudi v eni celici,
tako da z ukazom Osnovno|Poravnava|Združi in na sredino spojimo več označenih
celic. Da se vsebina znotraj iste celice zapiše po vrsticah, omogočimo prelom besedila
Osnovno|Poravnava|Prelomi besedilo. Zgodbo lahko napišemo tudi v katerem
drugem programu, naredimo njeno zaslonsko sliko (Print Screen) in jo v Excel z ukazom
Vstavljanje|Ilustracije|Slika vstavimo kot sliko.
2. Da se bo ob kliku na naslov začela predvajati zgodba, le-temu dodamo hiperpovezavo.
To naredimo tako, da celico z naslovom označimo, izvedemo desni miškin klik in iz
menija, ki se odpre, izberemo ukaz Hiperpovezava.

Slika 11: Vstavljanje hiperpovezave do spletnega mesta

Ker želimo ustvariti povezavo na spletno stran, na levi strani označimo Obstoječa
datoteka ali spletna stran in spodaj v polje Naslov vpišemo spletni naslov.
3. Besede, ki manjkajo v zgodbi, zapišemo v pravokotnike, ki jih oblikujemo po želji.
Pravokotnike in druge oblike najdemo na kartici Vstavljanje|Ilustracije|Oblike. Ko
izberemo želeno obliko in jo narišemo, vanjo vpišemo besedilo tako, da na obliki
izvedemo desni klik in iz menija izberemo ukaz Urejanje besedila.
4. Vnosno vrstico, mrežne črte, naslove vrstic in stolpcev lahko skrijemo na način, kot je
opisan v prejšnjem primeru.

3.4.3 Časovni trak pri zgodovini
V novejših verzijah Excela lahko uporabimo orodje SmartArt. Z njegovo pomočjo v trenutku
vstavimo in oblikujemo drevesne strukture (rodoslovno drevo živalstva), krožne procese (letni
časi), procese (časovna premica), piramide (prehranjevalna piramida) idr.
Naš primer temelji na oblikovanju časovne premice, kjer morajo učenci povezati dogodke s
pravilnimi letnicami na traku. Tudi ta naloga sodi v skupino nalog zaprtega tipa [17]. Smiselno
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jo je uporabiti pri formativnem preverjanju, s katerim med obravnavanjem nove tematike
učence sproti preverjamo, ali so novo snov dobro osvojili.

Slika 12: Časovni trak

Postopek izdelave:
1. Poljubno obliko SmartArt grafike poiščemo na traku Vstavljanje|Ilustracije|SmartArt.
Zgoraj je izbrana osnovna časovna premica iz skupine Proces. Ko imamo grafiko, ki smo
jo vstavili, označeno, opazimo na traku nov zavihek – Orodja za SmartArt, s pomočjo
katerega lahko vstavljeno grafiko še dodatno oblikujemo.
2. Leta dodamo na trak tako, da vstavimo v krog polje z besedilom –
Vstavljanje|Besedilo|Polje z besedilom. Polja z besedilom oblikujemo s poljubno
pisavo in odstranimo njihovo obrobo.
3. Podobno nekje ob strani dodamo še v pravokotnike opisane dogodke, ki jih bodo
učenci kasneje prenesli v bližino ustreznih letnic.
4. Rešitev zapišemo na drug list znotraj istega zvezka. Najhitreje zapišemo rešitev tako,
da list z nalogo skopiramo in na listu pravilno razporedimo dogodke. Da učenec na listu
z rešitvijo ne bo mogel spreminjati podatkov, na traku Pregled|Spremembe|Zaščiti list
zaščitimo list. Ker ne dovolimo, da uporabnik ureja zaklenjene celice (privzeto so to
vse), odkljukamo možnost Izbira zaklenjenih celic.
5. Nekje na koncu lista z nalogo dodamo gumb, ki bo učencu omogočal, da bo ob kliku
nanj preveril rešitev. Gumb vstavimo z ukazom Vstavljanje|Ilustracije|Oblike in mu
dodamo napis. Če želimo, da nas s klikom na gumb postavi na list z rešitvijo, gumbu
dodamo hiperpovezavo. To naredimo tako, da gumb označimo, z miško izvedemo
desni klik in iz menija, ki se odpre, izberemo ukaz Hiperpovezava.
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Slika 13: Vstavljanje hiperpovezave znotraj dokumenta

Ker želimo ustvariti povezavo znotraj istega dokumenta, na levi strani izberemo Mesto
v tem dokumentu in spodaj označimo ime lista (v našem primeru list z imenom
Rešitev).
6. Vnosno vrstico, mrežne črte, naslove vrstic in stolpcev na obeh listih skrijemo.
Odkljukamo možnosti Vnosna vrstica, Mrežne črte in Glave na traku Ogled|Pokaži.

3.4.4 Točke v koordinatnem sistemu
V tem primeru si bomo pogledali, kako lahko s pomočjo Excelove preglednice v trenutku
izrišemo koordinatni sistem. S takšno nalogo pri učencih preverimo poznavanje in razumevanje
točk v koordinatnem sistemu, saj morajo podane točke prenesti na ustrezno mesto na mreži.
Ko z učenci obdelamo tematiko točk v koordinatnem sistemu, jim lahko ta primer damo za
domačo nalogo. Ker je na sosednjem listu zapisana rešitev, le-to učenec pregleda sam.
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Slika 14: Točke v koordinatnem sistemu

Postopek izdelave:
1. Ker morajo biti vsi stolpci in vrstice v koordinatnem sistemu enako široki oz. visoki,
spremenimo dimenzije vsem hkrati. To naredimo tako, da označimo vse stolpce od C
do V, nato pa spremenimo širino le enemu od označenih stolpcev. Sprememba se bo
poznala na vseh označenih.

Slika 15: Hkratno spreminjanje širine stolpcev

2. Na podoben način spremenimo še višino vrstic (vrstice od 6 do 25).
3. Mrežo narišemo tako, da celice (C6:V25), ki smo jim spremenili dimenzije, označimo in
pritisnemo kombinacijo tipk Ctrl+1. Na zavihku Obroba označimo slog in barvo črte, ki
jo na desni strani s klikom na Oris in Znotraj tudi izrišemo.
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Slika 16: Risanje obrob

4. Vstavimo še osi. Pri Vstavljanje|Ilustracije|Oblike izberemo dvojno puščico. Ko je
puščica označena, se pokažejo Orodja za risanje, s pomočjo katerih puščico poljubno
oblikujemo.
5. Na desni strani koordinatnega sistema izrišemo tabelo s točkami in koordinatami.
Točke narišemo tako, da vstavimo kroge in jih oblikujemo z različnimi barvami. Pri
pisanju koordinat imamo lahko težave, saj nam Excel ob potrditvi vnosa oklepaj izbriše.
Zato predhodno celice, v katere bomo pisali koordinate, oblikujemo z besedilno obliko.
6. Skrijemo vnosno vrstico, mrežne črte, naslove vrstic in stolpcev.
7. Na koncu dodamo list z rešitvijo, ki ga zaščitimo. To najhitrejše naredimo tako, da list z
nalogo skopiramo, točke prenesemo v koordinatni sistem, vse celice zaklenemo in
naredimo zaščito lista, tako da uporabniku ne dovolimo izbire zaklenjenih celic
(postopek je opisan v prejšnjih primerih).
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3.4.5 Povezovanje glasbil
Včasih želimo elemente, v našem primeru slike in opise, med seboj povezati s puščico. Takšne
tipe nalog uporabljamo, kadar želimo pri učencih preveriti, ali pravilno razumejo neke opise, ki
jih morajo povezati z ustreznimi slikami, simboli, enačbami ipd. Tudi to nam Excel omogoča.
Spodaj je opisan postopek, kako lahko dodamo slike in opise, ki jih učenci med seboj povežejo
z že prej vstavljenimi puščicami.

Slika 17: Povezovanje elementov s puščicami

Postopek izdelave:
1. Vnosno vrstico, mrežne črte, naslove vrstic in stolpcev skrijemo tako, da odkljukamo
možnosti Vnosna vrstica, Mrežne črte in Glave na traku Ogled|Pokaži.
2. Vstavimo izrezke na temo, ki nas zanima, tako da izberemo ukaz
Vstavljanje|Ilustracije|Slikovni izrezki.
3. Vstavljenim izrezkom spremenimo velikost in jih poravnamo. Da bomo vsem
elementom hkrati spremenili velikost, je najboljše, da s pomočjo tipke Ctrl označimo
vse izrezke, potem pa na kartici Orodja za slike|Oblika|Velikost spremenimo velikost.
Na kartici Orodja za slike|Oblika|Razporedi|Poravnaj najprej poravnamo vse
označene izrezke levo, nato pa jih razporedimo navpično. Tako so slike lepo poravnane
na levo stran, med njimi pa imamo enako velike razmike.
4. Vstavimo polja z besedilom (Vstavljanje|Besedilo|Polje z besedilom), v katera
dodamo opise in jih oblikujemo ter poravnamo, podobno kot smo to naredili pri
izrezkih.
5. Pri Vstavljanje|Ilustracije|Oblike izberemo puščice ter jih narišemo med slikami in
opisi.
6. Rešitev zapišemo na drug list.
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3.4.6 Ponovitev ulomkov
Do sedaj opisani primeri niso omogočali takojšnje povratne informacije učencu o tem, ali je
nalogo rešil pravilno. Za rešitev je lahko vprašal učitelja, ali pa jo je imel zapisano na drugem
listu. V Excelu lahko določenemu obsegu celic dodelimo pogojno oblikovanje, ki nam na
podlagi pogoja, ki ga zapišemo, v trenutku oblikuje celice na predpisan način. Spodnji primer
nam prikazuje, kako lahko Excelove celice, kamor učenec vnese odgovor, obarvamo zeleno, če
je le-ta pravilen, in rdeče sicer [32].

Slika 18: Pogojno oblikovanje rešitev

Postopek izdelave:
1. Kvadrate istih dimenzij narišemo tako, da vsem stolpcem in vrsticam hkrati
spremenimo širino. Postopek je zapisan kot del 4. primera na strani 20, ko smo risali
koordinatni sistem.
2. Po štiri kvadratke – celice označimo ter jim narišemo obrobe (Oris in Znotraj), nato jih
poljubno obarvamo.
3. Vpišemo oznako stolpca. Ker želimo, da je oznaka zapisana pod in na sredini kvadrata,
celici spojimo in vrednost poravnamo na sredino. To naredimo tako, da celici pod
kvadratom označimo in kliknemo na ukaz Osnovno|Poravnava|Združi in na sredino.
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Slika 19: Združevanje celic

4. Pod kvadrati vpišemo opise. Celice z opisi tudi spojimo.
5. Poleg opisov izrišemo oz. obrobimo kvadratke, kamor bo učenec vnašal odgovore.
Celice z odgovori obarvamo rdeče.
6. Ker želimo, da se celice ob vnosu pravilnega odgovora obarvajo zeleno, dodamo
celicam pogojno oblikovanje. Označimo prvo celico, kamor bo učenec vnesel odgovor,
in izberemo ukaz Osnovno|Slogi|Pogojno oblikovanje |Pravila za označevanje celic. V
našem primeru bomo celico obarvali zeleno, če bo vrednost celice enaka črki c. Zato iz
menija izberemo ukaz Enako.

Slika 20: Pogojno oblikovanje rešitev

V pogovorno okno v prvo polje vnesemo pravilen odgovor, nato izberemo način
oblikovanja. Podobno dodamo pogojno oblikovanje še ostalim celicam za vnos rešitev.
7. Skrijemo mrežne črte ter glave vrstic in stolpcev.
8. Na koncu zaščitimo celice. Ker bomo dovolili vnos podatkov le v celice z odgovori, te
predhodno odklenemo, nato pa naredimo zaščito lista. Podoben postopek je zapisan v
1. primeru na strani 15.

3.4.7 Magični kvadrat
Kako izdelati miselne igre v Excelu, s katerimi lahko učence motiviramo pri učenju? Spodnji
primer prikazuje, kako naredimo magični kvadrat velikosti tri krat tri, kjer mora biti vsota števil
tako v vrstici, stolpcu kot diagonali vedno enaka 15. Pri sestavljanju kvadrata moramo paziti na
to, da lahko vnašamo le števila od 1 do 9 in da se števila ne smejo ponavljati. Vedno je možna
le ena rešitev [21]. Če bo učenec vnesel napačno število, jo bo Excel obarval rdeče.
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Slika 21: Magični kvadrat

Postopek izdelave:
1. Spremenimo širino stolpcev in višino vrstic, tako da bodo enakih dimenzij.
2. S pomočjo obrob izrišemo kvadratke.
3. V kvadrat vpišemo začetne vrednosti in njihove celice obarvamo drugače (npr.
rumeno).
4. Kvadrat skopiramo na drugo območje in vanj vnesemo rešitve.

Slika 22: Prazen kvadrat in kvadrat z rešitvijo

5. Vsako prazno celico v prvem kvadratu oblikujemo s pogojnim oblikovanjem na tak
način, da če vsebina celice v prvem kvadratu ne bo enaka vsebini celice v drugem
kvadratu, to obarvamo rdeče. Ukaz ni enako najdemo na zavihku
Osnovno|Slogi|Pogojno oblikovanje |Pravila za označevanje celic|Več pravil.

Slika 23: Več pravil pri pogojnem oblikovanju

6. Stolpce, v katerih je rešen kvadrat, skrijemo tako, da označimo stolpce od F do H, nekje
na označenem območju izvedemo desni klik in iz menija izberemo ukaz Skrij.
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7. Na koncu skrijemo mrežne črte, oznake stolpcev in vrstic ter zaščitimo vse celice, razen
tistih, ki so v kvadratu in katere lahko spreminjamo.
Na podoben način lahko v Excelu izdelamo magične kvadrate večjih dimenzij, sudoku, kakuro,
križanke idr. Primer izdelave križanke bomo prikazali v naslednjem primeru.

3.4.8 Križanka
S pomočjo križank, ki jih izdelamo v Excelu, lahko izvedemo diagnostično preverjanje oz.
preverimo učenčevo dosedanje poznavanje snovi. Primer prikazuje, kako lahko pri uri
angleščine s križanko preverimo, ali učenci pravilno zapisujejo angleške izraze za določene
vrste sadja.

Slika 24: Križanka, izdelana v Excelu

Ker si vsak posameznik slike predstavlja po svoje, je v prvi celici vsake vrstice poleg sadja
zapisan tudi komentar (zaznamuje ga rdeč trikotnik), v katerem je zapisan slovenski izraz za
prikazano sadje. Križanka je oblikovana tako, da se v primeru napačnega vnosa črke le-ta
obarva rdeče.
Postopek izdelave:
1. Zamislimo si križanko in jo zapišemo v preglednico.
2. Stolpce in vrstice zožimo, da dobimo kvadrate. Celicam v križanki narišemo obrobe in
jih poljubno obarvamo. Območje rešitve lahko označimo drugače.
3. Izrezke
(ali
slike)
vstavimo
na
ustrezna
mesta
s
klikom
na
Vstavljanje|Ilustracije|Slikovni izrezki, kjer poiščemo izrezek na določeno tematiko.
4. V komentarje oz. pripombe, ki jih vstavimo v začetno celico vsake vrstice križanke,
zapišemo slovenske izraze. Komentar vstavimo tako, da na celici izvedemo desni klik in
izberemo ukaz Vstavi pripombo.
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5. Trenutni list s križanko ima že zapisane rešitve. Zato ga pustimo takšnega, kot je,
naredimo pa njegovo kopijo, kjer bomo rešitve izbrisali. List kopiramo tako, da na
imenu lista izvedemo desni klik, iz menija izberemo ukaz Premakni ali kopiraj. V
pogovornem oknu na dnu obkljukamo Ustvari kopijo.

Slika 25: Kopiranje lista

6. Na kopiji lista izbrišemo rešitve in vsaki celici v križanki dodelimo pogojno oblikovanje,
ki bo celico, ko bo vpisana črka napačna, obarval rdeče. Postopek pogojnega
oblikovanja imamo opisan v prejšnjem primeru.
7. Zaščitimo celice izven križanke. Skrijemo mrežne črte, oznake stolpcev in vrstic. Ne
pozabimo skriti še lista z rešitvijo. Desni klik na imenu lista nam odpre meni, v katerem
izberemo ukaz Skrij.

3.4.9 Kviz o evropskih državah
V Excelu lahko sami izdelujemo tudi kvize. V kvizih pri vsakem vprašanju ponudimo seznam z
različnimi odgovori. Učenec tako s seznama izbere tistega, ki se mu zdi pravilen, pri tem pa
takoj dobi povratno informacijo o tem, ali je njegova odločitev pravilna. V kvizu se pravilni
odgovori obarvajo zeleno, napačni pa rdeče. Poleg tega lahko učenec preverja, na koliko
vprašanj je odgovoril pravilno. Spodnji primer prikazuje, kako narediti kviz, s katerim preverimo
poznavanje evropskih držav. Zemljevid Evrope, ki smo ga uporabili pri sestavljanju kviza,
najdemo na spletu [18].
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Slika 26: Kviz o evropskih državah

Postopek izdelave:
1. Na vsakem listu v zvezku imamo zapisano svoje vprašanje. Ker ima vsako vprašanje
sliko, na kateri je obarvana druga država, si le-te vnaprej pripravimo in jih vstavimo na
liste s pomočjo ukaza Vstavljanje|Ilustracije|Slika.
2. Ker imamo na vseh listih isto vprašanje, tj. »Katera država je označena na
zemljevidu?«, lahko le-to zapišemo na vse liste hkrati. To naredimo tako, da vse liste
označimo. Označimo prvi list, držimo tipko Shift in označimo še zadnji list. Tako se
označijo tudi vmesni listi. Vsi označeni listi se obarvajo svetlejše. V naslovni vrstici se
poleg imena zvezka v oglatih oklepajih izpiše tudi beseda Skupina. To pomeni, da se
bodo spremembe, ki jih počnemo na enem od listov, poznale na vseh označenih listih.
Ko vpišemo vprašanje in ne želimo, da se nadaljnje spremembe poznajo na vseh
označenih listih, le-te odznačimo s klikom na enega od listov.
3. Preden izdelamo spustne sezname z možnimi odgovori, si le-te zapišemo v celice na
vse liste. Podobno kot smo v prejšnji točki zapisali vprašanje na vse liste hkrati, se
lotimo tudi tega.
4. Na vsakega od listov vstavimo spustni seznam z odgovori. Postavimo se v celico, kjer
želimo imeti seznam in izberemo ukaz Podatki|Podatkovna orodja|Preverjanje
veljavnosti podatkov.
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Slika 27: Izdelava spustnega seznama

Na prvem zavihku Nastavitve v polju Dovoli izberemo Seznam, v polju Vir pa označimo
možne odgovore, ki smo jih zapisali na list.
5. Ker želimo, da se bo odgovor, ki ga učenec izbere s seznama, samodejno obarval
zeleno, kadar bo pravilen, in rdeče sicer, celici s seznamom dodelimo pogojno
oblikovanje. Prej pa v celico poleg seznama zapišemo pravilno rešitev, na katero se
bomo pri tem sklicevali.

Slika 28: Seznama z označenima rešitvama

Označimo celico s seznamom in izberemo ukaz Osnovno|Slogi|Pogojno
oblikovanje|Pravila za označevanje celic. Ker bomo na začetku dodali pogojno
oblikovanje za barvanje pravilnega odgovora z zeleno, bomo izbrali možnost Enako.
Preverjamo, če je odgovor na seznamu enak odgovoru, zapisanemu v celici poleg. Nato
dodamo še eno pogojno oblikovanje, ki celico na seznamu, kadar njena vsebina ni
enaka celici poleg, kamor smo zapisali pravilni odgovor, obarva rdeče.
6. Da nam bo Excel pravilni odgovor ovrednotil z 1 točko in napačnega z 0, v celico pod
odgovorom na vseh listih hkrati vnesemo funkcijo
=IF(K4=L4;1;0),
ki bo kot rezultat vrnila 1, če je izbran odgovor enak zapisanemu, in 0 sicer.
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7. V celico, v kateri želimo imeti seštevek vseh pravilnih odgovorov, vstavimo funkcijo
SUM, ki nam bo na vseh listih seštela celice, v katere smo prej vnesli funkcijo IF:
=SUM('1. vprašanje:3. vprašanje'!L5).
8. Ne pozabimo skriti stolpcev in vrstic, kjer imamo zapisane možne odgovore za seznam,
pravilni odgovor in celico z IF funkcijo, ki ovrednoti odgovor z 0 ali 1 in nam kasneje
pomaga pri seštevku končnega rezultata.
9. Skrijemo vnosno vrstico, mrežne črte, glave vrstic in stolpcev.
10. Med vprašanji v kvizu (oz. listi) se premikamo s pomočjo narisanih puščic. Le-te
najdemo med oblikami na kartici Vstavljanje. Obliki, ki jo izrišemo, dodamo besedilo in
hiperpovezavo na prejšnji ali naslednji list. Dodajanje hiperpovezave je razloženo v 3.
primeru na strani 18.
11. Zaklenemo vse celice, razen celico s spustnim seznamom pustimo odklenjeno.
12. Drsna trakova in zavihke listov skrijemo tako, da izberemo ukaz
Datoteka|Možnosti|Dodatno, kjer v skupini Prikaži možnosti za delovni zvezek
odkljukamo želene elemente.

Slika 29: Skrivanje drsnih trakov in zavihkov listov

Na podoben način lahko izdelamo še kvize iz drugih tematik.

31

L. Frice

Didaktična aplikacija za preverjaje znanja z Excelom

4 DIDAKTIČNA APLIKACIJA ZA PREVERJANJE ZNANJA Z EXCELOM
Prva leta novega tisočletja zaznamuje zelo hiter napredek računalniške in informacijske
tehnologije. Računalniška tehnologija omogoča inovacije na področju preverjanja in
ocenjevanja znanja. Računalniško preverjanje znanja je postalo obetavna alternativa
tradicionalnemu, zahvaljujoč hitremu nižanju računalniških stroškov, visoki hitrosti obdelave
podatkov in velikim zmogljivostim shranjevanja podatkov. Z raziskavami so ugotovili, da učitelji
v šolah porabijo več kot 35 % svojega časa za ocenjevanje [14]. Ravno zaradi tega učitelji vse
pogosteje uporabljajo osebne in prenosne računalnike, ki so na voljo v večini izobraževalnih
ustanov, kot pripomočke na področju preverjanja in ocenjevanja znanja.
S prej opisanimi primeri, ki jih lahko sami izdelamo v Excelu, učence ne le motiviramo pri
učenju, ampak hkrati preverimo in ocenimo njihovo znanje. Vendar moramo priznati, da lahko
s takšnimi primeri, kot so naloge povezovanja, križanke in kvizi, pri učencih preverimo le nižja
taksonomska znanja, saj ugotavljamo, ali so si zapomnili podatke, simbole, definicije, pravila …
Učitelji morajo pri učencih preverjati tudi višje taksonomske stopnje. To storimo tako, da od
učencev zahtevamo pojasnjevanje določenih primerov, povzemanje bistva s svojimi besedami,
uporabo primera v življenjski situaciji ipd., česar pa ne moremo narediti z nalogami, ki že v
vnaprej ponujajo pravilne odgovore [8]. V takšnih primerih pri preverjanju raje uporabljamo
naloge esejskega tipa, kjer učenci sami, s svojimi besedami zapišejo ali povedo odgovore.
Slabost takšnih nalog je, da pri vrednotenju težko dosežemo objektivnost. Tudi sestavljanje in
popravljanje vzame precej časa. Zato smo v diplomskem delu izdelali didaktično aplikacijo
ADEA (Assessment Didactic Excel Application), ki vsebuje programe, ki bodo učiteljem v
pomoč tako pri sestavljanju testov kot ocenjevanju.
Za delovanje programa moramo imeti vprašanja, ki jih želimo imeti na preverjanjih, zapisana v
Excelovi preglednici po tematikah. Prednost baze vprašanj, spisane v Excelu, je v tem, da nam
ni potrebno vedno znova vpisovati vprašanj. Ko jih bomo potrebovali, jih le poiščemo in po
potrebi popravimo ali dopolnimo. Vsakemu vprašanju določimo tudi težavnost. Aplikacija
omogoča, da v razmeroma kratkem času pripravimo večje število različnih preizkusov istih
težavnosti z vprašanji iz določenih tematik. Če bomo uporabljali aplikacijo ADEA za generiranje
preizkusov z nalogami izbirnega tipa, kjer je možen samo en odgovor (npr. pri kvizih), lahko
aplikacijo uporabimo tudi za popravljanje in ocenjevanje kvizov ter tako prihranimo čas in
zagotovimo večjo objektivnost.
Programi so zapisani v programskem jeziku Visual Basic for Applications (VBA) in se izvajajo
znotraj Excela. Na tem mestu poudarimo, da moramo imeti za delovanje aplikacije nameščen
program Microsoft Office Excel 2007 ali Microsoft Office Excel 2010.
Uporabnikom programa ni potreben nikakršen vpogled v kodo programa ali njeno
spreminjanje. Programi so skodrani z mislijo, da jih bodo uporabljali tudi učitelji, ki niso vešči
programiranja.
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Potrebna predznanja za delo z aplikacijo so naslednja:
osnovna opravila znotraj Windows okolja (kopiranje, premikanje, brisanje map in
dokumentov),
zagon programa Microsoft Office Excel,
odpiranje, zapiranje, shranjevanje dokumentov znotraj programa Excel,
vnos in popravljanje podatkov v preglednici, osnove dela z listi – vstavljanje,
preimenovanje, kopiranje in brisanje listov.
Preden pa si ogledamo konkretne primere programov in njihovo uporabo, namenimo nekaj
besed programskemu jeziku, na katerem temelji koda naših programov.

4.1 VBA IN NJEGOVO DELOVANJE
Pogosto se kljub vsem potencialom, ki nam jih Excel ponuja, pojavljajo vedno nove, dodatne
potrebe. Poglejmo primer. Pripravljeno imamo tabelo z več kot 100 vprašanji, ki se lahko
pojavijo na preverjanju. Radi bi izdelali pet različnih testov s po 15 vprašanji iz naše baze
vprašanj. Če bi morali sami sestaviti pet različnih testov in na vsakega od testov naključno
kopirati 15 vprašanj iz baze, bi nam to vzelo precej časa. Nemalokrat ugotovimo, da bi bilo naše
delo bistveno učinkovitejše, porabljen čas pa neizmerno krajši, če bi si lahko sami prilagodili
posamezne Excelove aktivnosti in jih združili v enoten ukaz. Pa vendar, Excel nas tudi tukaj ne
pusti praznih rok. Vse to lahko naredimo z uporabo makrov, ki jih zapišemo v programskem
jeziku Visual Basic. Po Rozmanu, ki je avtor dela Excel VBA [11], je Visual Basic for Applications
(VBA) programski jezik z naslednjimi lepimi lastnostmi:
dobra razvojna zasnova, kar mu daje moč,
razumljiv zapis s predmetnim (objektnim) načinom dela, kar mu daje logičnost,
enotnost pravil in uporabe, kar omogoča združljivost s programiranjem v ostalih
Microsoft izdelkih,
dodatek s posebnimi funkcijami, kar odseva specifično uporabnost,
dobro razvita pomoč, kar mu daje prijaznost, in gotovo jih je še kaj.

4.1.1 PROGRAM IN PROGRAMIRANJE
Makro je zaporedje ukazov in funkcij, zapisanih v programskem jeziku Visual Basic. Z
urejevalnikom za Visual Basic lahko makre urejamo, kopiramo med različnimi delovnimi zvezki,
jih preimenujemo, predvsem pa makre programsko prilagajamo lastnim potrebam. Zaporedju
določenih ukazov, ki jih določeno programsko orodje prepozna in izvede po vrstnem redu,
pravimo program. Makro pravzaprav ni prav nič drugega kot program, ki izvaja operacije,
katerih potek smo določili sami.
Z besedo programiranje (tudi kodiranje) poimenujemo ustvarjanje in spreminjanje programske
kode znotraj programa. Če smo bolj natančni, gre pri slednjem za to, da ustvarimo algoritem,
tj. rešitev konkretnega problema v zapisu.
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Poudariti moramo, da se je problema potrebno lotiti sistematično in premišljeno, seveda ob
predpostavki, da so nam struktura, sintaksa in pomen (semantika) programskega jezika
razumljivi. Programiranje po večini izgleda takole:
premislek o problemu (premislimo tudi o področju nahajanja kode),
kodiranje makra z uporabo VBA struktur,
preizkušanje nastalega programa.

4.1.2 MESTO NAHAJANJA KODE
Makri se shranijo v zvezke. Za ogled makrov uporabljamo posebno orodje, ki mu pravimo
urejevalnik za Visual Basic (VB Editor). Zaženemo ga znotraj Excela s kombinacijo tipk Alt+F11.
Odpre se kot samostojno okno.

2

1

3

Slika 30: Urejevalnik za Visual Basic

Največji del okna predstavlja najpomembnejši del, tj. območje za prikaz kode (1). Posamezna
področja kode spreminjamo na levi strani znotraj okna Project (2). Spodaj levo pa se nahaja
okno Properties (3), ki nam prikaže lastnosti izbranega objekta. Če naštetih oken ne vidimo, si
jih lahko vklopimo v meniju View.
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Koda, ki predstavlja posamezen program, se lahko nahaja na različnih mestih. Seveda pa je
pomembno, kam jo zapišemo z vidika njene dostopnosti. Vsekakor se koda shranjuje v delovni
zvezek – trenutni ali pa v osebni zvezek z makri (Personal.xls).

Slika 31: Project okno

Znotraj delovnega zvezka najdemo različna področja zapisovanja kode [11].
Modul (Module) je globalno dosegljiv prostor, kar pomeni, da je program, ki je zapisan
v modulu, dosegljiv s kateregakoli lista delovnega zvezka, v katerem se nahaja modul.
To je tudi najpogostejše uporabljeno področje nahajanja kode. Modulov imamo lahko
poljubno mnogo, znotraj vsakega modula pa imamo lahko poljubno število posameznih
programov.
Excel predmeti (Excel objects) so področja listov – List1, List2, List3 … in
Ta_delovni_zvezek. Če shranimo nek program v področje List1, ga bo mogoče
uporabljati samo na tem listu. Ta področja so namenjena predvsem dogodkovno
usmerjeni kodi, ki se sproži samodejno ob določenem pojavu (npr. ob odpiranju
zvezka).
Obrazci (Forms) so posebna področja v ozadju oken, ki jih lahko gradimo sami. Tu
zapisujemo kodo, ki je neposredno odvisna od dogajanja v lastnoročno zgrajenem
oknu.
Vsa našteta območja imajo lahko poljubno vsebino v posameznem zvezku, tudi v osebnem
zvezku (Personal.xls). Gre samo za to, ali želimo dostopati do napisanih programov iz
določenega zvezka ali od koderkoli.
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4.2 DIDAKTIČNA APLIKACIJA ADEA KOT PRIPOMOČEK UČITELJEM
Učiteljem, ki bodo uporabljali aplikacijo ADEA, sprogramirano v diplomskem delu, ne bo
potreben nikakršen vpogled v kodo ali njeno spreminjanje. Seveda pa jim priporočamo, da si
preberejo prej zapisano tematiko o VBA-ju, saj bodo tako lažje razumeli, kaj so programi, kako
nastajajo, kje in na kakšen način so zapisani.
Aplikacijo najdemo v mapi z imenom Didakticna_aplikacija, v kateri se nahajajo različne
podmape in dokumenti. Čemu je namenjen posamezen del mape in do kolikšne mere ga lahko
spreminjamo, je opisano v nadaljevanju.

Slika 32: Vsebina mape Didakticna_aplikacija
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Tabela 3: Vsebina glavne mape

Mapa ali dokument
1. Izpitni_roki (mapa)

2. Kvizi (mapa)

3. Pisno_preverjanje (mapa)

4. Reseni_kvizi (mapa)

5. Rezultati_kvizov (mapa)

6. Sedezni_red (mapa)

7. Slike (mapa)

8. Ustno preverjanje (mapa)

9. DIDAKTICNA_APLKACIJA_
2007.xlsm (dokument)
10. DIDAKTICNA_APLKACIJA_
2010.xlsm (dokument)
11. Kriterij.xlsx (dokument)

12. Navodila za uporabo.pdf
(dokument)
13. Vprasanja_za_KVIZ.xlsx
(dokument)

Opis
V mapi najdemo dokumente s tabelami izpitnih rokov in
učencev. Mape NE smemo preimenovati ali izbrisati.
Dokumente znotraj mape lahko spreminjamo in
brišemo.
Mapa, v katero se shranijo naključno generirani kvizi.
Mape NE smemo preimenovati ali izbrisati. Dokumente
v mapi lahko brišemo.
Mapa, v katero se shranijo naključno generirani testi.
Mape NE smemo preimenovati ali izbrisati. Dokumente
v mapi lahko urejamo in brišemo.
Mapa, v katero prekopiramo rešene kvize, za katere
želimo, da jih program popravi. Mape NE smemo
preimenovati ali izbrisati. Dokumente v mapi lahko
brišemo.
V to mapo se shranijo rezultati popravljenih kvizov.
Mape NE smemo preimenovati ali izbrisati. Dokumente
v mapi lahko brišemo.
V mapi najdemo programsko generirane sedežne rede.
Mape NE smemo preimenovati ali izbrisati. Dokumente
v mapi lahko urejamo in brišemo.
V mapi so shranjene slike, ki jih program potrebuje za
delovanje. Mape NE smemo preimenovati ali izbrisati.
Tudi vsebine mape NE spreminjamo.
Mapa, v katero se shranijo naključno generirana
vprašanja za ustno preverjanje. Mape NE smemo
preimenovati ali izbrisati. Dokumente v mapi lahko
brišemo.
Glavni dokument (za uporabnike Excela 2007), ki ga
moramo odpreti, če želimo sestavljati teste, popravljati
kvize, izdelati sedežni red …
Glavni dokument (za uporabnike Excela 2010), ki ga
moramo odpreti, če želimo sestavljati teste, popravljati
kvize, izdelati sedežni red …
V ta zvezek zapišemo kriterij, po katerem bodo ocenjeni
kvizi. Tega zvezka NE smemo preimenovati ali izbrisati.
Vedno se mora nahajati v mapi Didakticna_aplikacija.
Pdf dokument, v katerem so zapisana navodila za
uporabo aplikacije.
Na prvi list v zvezku zapišemo vprašanja, ki jih kviz lahko
vsebuje. Tega zvezka NE smemo preimenovati ali
izbrisati. Vedno se mora nahajati v mapi
Didakticna_aplikacija.
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Mapa ali dokument
14. Vprasanja_za_PISNO_prev
erjanje.xlsx (dokument)

15. Vprasanja_za_USTNO_pre
verjanje.xlsx (dokument)

Opis
V zvezek po listih (tematikah) zapišemo vprašanja, ki se
lahko pojavijo na pisnem preverjanju. Tega zvezka NE
smemo preimenovati ali izbrisati. Vedno se mora
nahajati v mapi Didakticna_aplikacija.
V zvezek po listih (tematikah) zapišemo vprašanja, ki so
lahko na ustnem preverjanju. Tega zvezka NE smemo
preimenovati ali izbrisati. Vedno se mora nahajati v
mapi Didakticna_aplikacija.

Če želimo uporabljati aplikacijo, moramo odpreti dokument DIDAKTICNA_APLIKACIJA.xlsm, ki
ga najdemo znotraj glavne mape Didakticna_aplikacija, ki smo jo shranili na svoj računalnik.
Ko prvič odpremo aplikacijo, se nam pod vnosno vrstico prikaže varnostno opozorilo. Ker
dovolimo uporabo makrov, saj so to programi, ki omogočajo delovanje naše aplikacije,
kliknemo na gumb Omogoči vsebino.

Slika 33: Varnostno opozorilo
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Ko je aplikacija pripravljena za delovanje, zaženemo vsakega od programov s klikom na ustrezi
gumb.

Slika 34: Didaktična aplikacija ADEA

Vsak gumb izvede svoje zaporedje ukazov. S klikom na:
Ustno preverjanje zaženemo program za sestavljanje vprašanj za ustno preverjanje
znanja.
Pisno preverjaje začnemo izvajati program, ki nam sestavi poljubno število različnih
testov iz določenega števila vprašanj in določenih tematik. Če želimo, nam poleg nalog
izpiše tudi rešitve, če smo jih predhodno vpisali.
Sestavljanje kvizov sestavimo različno število testov izbirnega tipa, ki se z zagonom
drugega makra samodejno popravijo in ocenijo.
Popravljanje kvizov popravimo in ocenimo že rešene kvize. Kriterij ocenjevanja
določimo sami. Kot rezultat dobimo tabelo, v kateri so zapisana imena učencev in
njihovi rezultati – dosežene točke, odstotki in ocene.
Izpitni roki po vnosu seznama učencev in izpitnih rokov program naključno izbere
termin posameznemu učencu. Program je primeren za ustno spraševanje ali zagovore
seminarskih nalog, projektov …
Sedežni red izdelamo naključno generiran sedežni red iz seznama vpisanih učencev.
Vsaka od prej naštetih opcij je spodaj opisana še podrobneje.
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4.2.1 USTNO PREVERJANJE
Ena najpomembnejših karakteristik dobrega ocenjevanja je njegova objektivnost. Ocena je
objektivna, kadar učitelj vanjo ne vnaša svojih subjektivnih napak, predpostavk, stereotipov, ki
se nanašajo nanj, na učenca, izdelek ali situacijo, v kateri se ocenjuje [8]. S takšno
objektivnostjo pa se v realnih situacijah srečamo redkokdaj. Učitelji imajo navadno rajši
učence, ki pridno poslušajo, sodelujejo, delajo domače naloge, kot tiste, ki v razredu delajo
nemir. Pogosto imamo občutek, da imajo tisti »pridni« lažja vprašanja, če ne vedo odgovora,
dobijo tudi podvprašanja ipd. Tukaj se objektivnost v veliki meri poruši. Hote ali nehote.
Kako učiteljem pomagati, da bodo različnim učencem dodelili isto število vprašanj istih
težavnostnih razredov (npr. vsakemu 1 lahko, 1 srednje in 1 težko vprašanje)? Učitelj ima lahko
vprašanja za preverjanje zapisana v Excelovem zvezku, poleg njih pa vsakemu vprašanju določi
težavnostno stopnjo. Kadar se odloči, da bo spraševal, zažene program, v pogovorno okno
vnese število vprašanj po težavnostnih razredih, ki jih želi imeti, program pa mu naključno
generira vprašanja – neodvisno od tega, v kakšnem odnosu sta učenec in učitelj. Pri takšnem
načinu spraševanja se lahko tako učitelji kot učenci izognejo neprijetnemu občutku
subjektivnosti.
Uporaba programa
Vprašanja, s katerimi bomo preverjali znanje, zapišemo v Excelov zvezek z imenom
Vprasanja_za_USTNO_preverjanje.xlsx, ki ga najdemo znotraj mape, v kateri imamo
shranjeno aplikacijo. Vnos vprašanj je pomemben. Kako se moramo tega lotiti, je opisano v
nadaljevanju.
Da bomo izbirali med tematikami, iz katerih lahko sestavimo vprašanja za test, je pomembno,
da imamo vprašanja zapisana po listih. Vsak list predstavlja svojo tematiko. Liste tako tudi
poimenujemo, npr. list, kjer imamo vprašanja, ki zaznamujejo strojno opremo, poimenujemo
strojna oprema. Aplikacija je sprogramirana tako, da se v pogovornem oknu pod možnostmi
izbire
tem
pojavijo
vsa
imena
listov,
ki
jih
imamo
v
zvezku
Vprasanja_za_USTNO_preverjanje.xlsx.
Nov list vstavimo s klikom na ikono, ki jo najdemo na desni strani zavihka, ki prikazuje zadnji
list (list z zvezdico). Privzeto se vstavljeni listi poimenujejo z ListX, kjer je X zaporedna številka
lista. List preimenujemo z dvojnim klikom na ime lista. Ko se to obarva črno, prepišemo
trenutno ime lista z imenom, ki predstavlja tematiko.
Če smo pomotoma dodali kakšen list preveč ali pa želimo kakšnega od listov izbrisati, to
storimo tako, da izvedemo desni klik na imenu lista, ki ga želimo izbrisati in s seznama
izberemo ukaz Izbriši. Tukaj velja opozorilo, da je brisanje listov trajno. Lista, ki ga izbrišemo, ne
moremo več prikazati nazaj. Tudi gumb razveljavi nam pri tem ne pomaga. Zato pred brisanjem
lista dobro premislimo. Če nismo prepričani, ali ga bomo še potrebovali, je boljše, da ga
premaknemo v drug zvezek. V tem primeru izvedemo desni klik na imenu lista, ki ga želimo
premakniti in iz menija izberemo ukaz Premakni ali kopiraj.
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Slika 35: Premikanje lista v drug zvezek

V pogovornem oknu najprej izberemo, v kateri zvezek želimo premakniti list. S seznama lahko
izberemo trenutni zvezek ali nov zvezek. Če želimo list premakniti v nek zvezek, ki že obstaja,
ga moramo predhodno odpreti. Vsi zvezki, ki so odprti v ozadju, se ponudijo kot možnost, da
vanje premaknemo izbrani list.
Tudi vnos vprašanj je pomemben. Vprašanje zapišemo na tisti list, ki predstavlja njegovo
tematiko. Vsako vprašanje je zapisano v svoji vrstici v stolpcu A. Da bomo lahko izbirali, koliko
vprašanj želimo imeti iz posameznega težavnostnega razreda, moramo posamezno vprašanje
ovrednotiti po težavnosti od 1 do 3, kjer 1 predstavlja lahko vprašanje in 3 težko vprašanje.
Stopnjo težavnosti zapišemo poleg vsakega vprašanja v stolpec B.

Slika 36: Vpis vprašanj in težavnostnih razredov

Kadar želimo narediti prelom v novo vrstico znotraj iste celice, to storimo tako, da se
postavimo na mesto preloma in hkrati pritisnemo tipki Alt+Enter. Prelomi znotraj iste celice
pridejo v poštev pri vprašanjih, ko učencu ponudimo več možnih odgovorov in vsakega
zapišemo v svojo vrstico znotraj iste celice (npr. 11. vprašanje na zgornji sliki).
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Ko imamo pripravljena vsa vprašanja, lahko začnemo z uporabo programa. S klikom na gumb
Ustno preverjanje odpremo pogovorno okno, v katerem na levi strani označimo, iz katerih
tematik so lahko sestavljena vprašanja oz. katere tematike smo že obravnavali. Na desni strani
določimo število vseh vprašanj, ki jih razporedimo po težavnostnih razredih. Pri določanju
števila vprašanj moramo paziti, da je vsota vprašanj po težavnostnih razredih enaka skupni
vsoti vseh vprašanj. Na koncu določimo še, koliko različnih sklopov vprašanj želimo imeti oz. za
koliko učencev bomo pripravili različne sklope vprašanj.

Slika 37: Sestavljanje vprašanj za ustno preverjanje

S klikom na gumb Sestavi vprašanja se nam vprašanja zapišejo v nov zvezek tako, da je vsak
sklop vprašanj zapisan na svojem listu. Vprašanja znotraj istega sklopa so zapisana po
težavnosti od najlažjega do najtežjega. Sklopi vprašanj se shranijo v mapo Ustno_preverjanje.
Delovanje programa
Program je sprogramiran tako, da se nam ob kliku na gumb odpre pogovorno okno s
seznamom vseh tematik na levi in polji za vnos števila vprašanj na desni strani. Seznam s
tematikami se oblikuje iz imen listov. Zato je pomembno, da uporabnik vsakega od listov
tematsko poimenuje. V programu preverjamo, ali je število vseh vprašanj na preverjanju, ki ga
vnese učitelj, enako vsoti vprašanj po težavnostnih razredih. Npr. če učitelj vpiše, da želi imeti
5 vprašanj, od tega pa 2 lahki, 2 srednje težki in 2 težki vprašanji, ga program opozori, saj 5 ≠ 6
(= 2 + 2 + 2), in zaustavi izvajanje, dokler učitelj ne popravi števil. Tudi ko pozabimo izbrati
katero od tem, nas program opozori in počaka, dokler tega ne uredimo.
Če so prej opisane zahteve izpolnjene, program vsa vprašanja iz tematik oz. listov, ki so bili
označeni, skopira na en list. Nato prešteje, koliko je vseh vprašanj, koliko lahkih, srednje težkih
in težkih. V naslednjem koraku s kodo preveri, ali imamo na voljo zadostno število vprašanj
različnih težavnostnih razredov iz tematik, ki smo jih izbrali. Če imamo na voljo le eno težko
vprašanje, učitelj pa je vpisal, da želi imeti dve, Excel izpiše opozorilo, da je na voljo premalo
število vprašanj iz tega težavnostnega razreda, in prekine izvajanje programa.
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Kadar je na voljo dovolj vprašanj, program v dinamično tabelo, sestavljeno iz dveh vrstic,
število stolpcev pa je odvisno od števila vprašanj, generira naključna vprašanja iz lista skupnih
vprašanj. V prvo vrstico si zapiše težavnostne razrede, v drugo pa naključno izbrano vprašanje,
ki ustreza težavnostnemu razredu v prvi vrstici. Npr. če želi imeti učitelj 5 vprašanj, od tega 2
lahki, 2 srednje težki in 1 težko, se generira spodnja tabela:
Tabela 4: Naključno generiranje vprašanj po težavnostnih razredih

1
12

1
4

2
5

2
9

3
15

V prvo vrstico se zapišejo težavnostni razredi, v drugo pa naključno vprašanje, ki ustreza
težavnostnemu razredu v vrstici višje. Sproti se tudi preverja, ali je bilo neko vprašane že
izbrano – če je izžrebano vprašanje že v tabeli vprašanj, se v primeru ponovnega žreba ne bo
ponovilo. Npr. če bi pri izbiri drugega vprašanja ponovno izbral 12. vprašanje, ki pa je že v
tabeli, tega ne doda ponovno, ampak išče naprej, dokler ne najde ustreznega. Ko se tabela
zapolni z vsemi vprašanji, sledi izpisovanje vprašanj po listih. Del programske kode je zapisan v
prilogi 1.

4.2.2 PISNO PREVERJANJE
Da bi učitelji med pisnim preverjanjem znanja kar se da onemogočili prepisovanje med učenci,
navadno sestavijo različne teste (npr. test A in test B). Pri sestavljanju testov morajo paziti na
to, da so testi vsebinsko drugačni, po težavnosti pa kar se da podobni. Sestavljanje takšnih
testov in preverjanje njihovih težavnostnih stopenj učitelju vzame precej časa. Tu se poraja
vprašanje, kako sestaviti več različnih testov istih težavnosti, ki bi vsebovali vprašanja le iz
določenih tematik, v zelo kratkem času. Če bi sami izbirali med vprašanji in jih kopiral v nov
zvezek, bi za to porabil približno pol ure časa. Kadar imamo zbirko vprašanj zapisano v Excelu,
pa lahko z uporabo naše aplikacije teste generiramo v dobri sekundi.
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Slika 38: Programsko generiran test

Prednost programa je, da lahko hkrati sestavimo več različnih testov, ki so enakih težavnostnih
stopenj. To dosežemo tako, da pri sestavljanju testov določimo koliko lahkih, srednje lahkih in
težkih vprašanj naj vsebuje posamezen test. Programsko sestavljen test lahko poljubno
spreminjamo, kakšno vprašanje popravimo, izbrišemo, dodamo in ga na koncu tudi natisnemo.
Ker testi lahko vsebujejo različne tipe vprašanj – od esejskih nalog do nalog objektivnega tipa,
kamor sodijo naloge s kratkimi odgovori, naloge dopolnjevanja, naloge izbirnega in
alternativnega tipa, naloge povezovanja in urejanja, lahko z njimi preverimo vse taksonomske
stopnje znanja.
Uporaba programa
Sam program deluje na podoben način kot program za ustno preverjanje. Razlika je le v tem,
da nam program, če želimo, poleg testov izpiše tudi rešitve. Za delovanje programa moramo
imeti podobno kot prej vprašanja zapisana po tematikah, poleg vprašanj pa tudi rešitve (če jih
bomo
kasneje
želeli
izpisovati).
Vprašanja
imamo
zapisana
v
zvezku
Vprasanja_za_PISNO_preverjanje.xlsx. Poleg vprašanja zapišemo težavnostni razred, število
možnih točk za posamezno vprašanje in njegovo rešitev. Kako naj bi bili ti podatki vpisani v
tabelo, prikazuje slika spodaj.
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Slika 39: Vnos vprašanj za pisno preverjanje

Na novo sestavljen test se odpre v pogledu Postavitev strani, saj nam ta nudi najboljši vpogled,
kako bi test dejansko izgledal natisnjen na listu papirja. V takšnem pogledu lahko spreminjamo
tudi samo vsebino – ne samo znotraj tabele z vprašanji, ampak tudi v glavi in nogi dokumenta.
Posamezno vprašanje lahko še dodatno uredimo, ga premaknemo na drugo mesto, dopišemo
ali izbrišemo. Če hočemo, da ima učenec več prostora za odgovor, dodamo prazne vrstice ali pa
vrstice izbrišemo, kadar te niso potrebne. Če želimo kaj še dodatno poudariti, lahko besedilo v
celicah obarvamo, spremenimo tip pisave, njeno velikost, slog, poravnavo ipd.
Delovanje programa
Večji del programske kode je enak kodi iz prejšnjega primera. Tudi tukaj se nam ob kliku na
gumb Pisno preverjanje prikaže pogovorno okno, v katerem imamo seznam tematik, ki je
sestavljen iz imen listov, na katerih imamo vprašanja. Na desni strani vnesemo število vprašanj
po težavnostnih razredih. S klikom na gumb Sestavi test se na začetku programa podobno kot
prej izvedejo preverjanja o tem:
ali smo sploh izbrali katero od tem,
ali je število vseh vprašanj na testu enako vsoti lahkih, srednjih in težkih vprašanj ter
ali imamo na voljo zadostno število vprašanj iz posameznih težavnostnih razredov.
Če so vsi od prej navedenih pogojev izpolnjeni, se vstavi nov list, na katerega se skopirajo vsa
vprašanja iz tematik oz. listov, ki smo jih označili na seznamu. Nato se generira tabela s tremi
vrsticami. Število stolpcev je odvisno od števila vprašanj. Ker se dimenzije tabele spreminjajo,
pravimo takšni tabeli dinamična. V prvi vrstici so zapisani težavnostni razredi za vsako
vprašanje. Drugo vrstico tabele dopolnimo s funkcijo RandBetween

vpr = Application.RandBetween(1, st_vseh_vpr),

ki generira naključno vprašanje, za katerega preverimo, ali spada v ustrezen težavnostni razred
(zapisan v vrstici višje) in ali je takšno vprašanje že v tabeli vprašanj. V tretjo vrstico tabele se
zapiše število možnih točk posameznega vprašanja.
Nato sledi izpis testov v nov zvezek, ki se samodejno shrani z določenim imenom. Vprašanja se
v nov zvezek ne zapišejo eno za drugim, ampak v vsako četrto vrstico, tako da ustvarimo med
vprašanji po tri vrstice prostora za odgovore. Poleg vprašanja se na koncu v oklepajih izpiše
število možnih točk.
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4.2.3 SESTAVLJANJE KVIZOV
V prejšnjem primeru je bilo potrebno programsko sestavljen pisni test za preverjanje znanja
popraviti in oceniti ročno. Kadar testi vsebujejo naloge esejskega tipa oz. proste odgovore,
vsak učenec odgovor zapiše s svojimi besedami. Ravno zaradi tega je onemogočeno
računalniško popravljanje testov. Kadar učitelj sam popravlja teste, pa se zopet izpostavi
vprašanje objektivnosti, saj lahko različnim učencem podobne odgovore ovrednoti zelo
različno. Zato je veliko boljše, da v primerih, ko je test sestavljen iz nalog izbirnega tipa, tj. ko
učencu ponudimo več možnih odgovorov, on pa mora izbrati pravilnega, s pomočjo
računalniških programov teste tudi ocenimo. Enega od takšnih programov, ki generirane teste
z zbirnimi tipi vprašanj tudi oceni, vsebuje aplikacija ADEA. Poglejmo si nekaj pravil, ki se jih
moramo držati pri sestavljanju kvizov.
Pri sestavljanju nalog izbirnega tipa moramo paziti, da so naloge sestavljene iz vprašanja in
treh možnih odgovorov. Vprašanje mora zajemati čim večji del besedila, možni odgovori pa naj
bodo čim krajši. Dobro je tudi, da so odgovori enako dolgi in razvrščeni po nekem logičnem
vrstnem redu (po abecedi pri besedilih, po naraščajočem ali padajočem vrstnem redu pri
številčnih podatkih). Naloge izbirnega tipa med seboj ne smejo biti odvisne, saj lahko nepravilni
odgovor pri predhodnem vprašanju povzroči napako tudi pri trenutnem odgovoru. Poznamo
več nalog izbirnega tipa. Nekatere imajo samo en pravilni odgovor, druge več, pri nekaterih
moramo označiti napačni odgovor ali pa izbrati najboljši možni odgovor. Najbolj pogoste in
enostavne so naloge z enim odgovorom, saj nam delajo najmanj preglavic pri točkovanju.
Pravilni odgovor prinese 1 točko, napačnega pa ovrednotimo z 0 točkami [8].
Primer kviza, sestavljenega iz petih vprašanj, prikazuje spodnja slika.

Slika 40: Primer kviza za učence

Učenec v polju poleg vprašanja s spustnega seznama izbira med možnimi odgovori. Ko
odgovori na vsa vprašanja, zvezek shrani in ga odda učitelju.
Program deluje po principu že vnaprej vpisanih vprašanj in treh možnih odgovorov v
Excelovem zvezku. Ko s klikom na gumb Sestavi kvize zaženemo program, se prikaže
pogovorno okno, kamor vnesemo število vprašanj, ki naj jih vsebuje posamezen kviz, in
podatek o tem, koliko različnih kvizov potrebujemo. Nato se iz lista z vprašanji sestavijo kvizi,
vsak kot svoj zvezek oz. dokument v mapi Kvizi.
Tukaj je potrebno poudariti, da lahko s pomočjo kvizov, ki vsebujejo naloge izbirnega tipa,
preverimo le nižje taksonomske stopnje znanja. Ravno zaradi tega sami kvizi niso pravi način, s
katerim bi lahko preverili končno (sumativno) znanje, ampak jih moramo kombinirati s testi, ki
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vsebujejo tipe nalog, s katerimi lahko preverimo tudi višje miselne procese učencev. Te pa
lahko sestavimo s pomočjo prej opisanega programa na strani 43. Seveda pa so kvizi lahko
odličen pripomoček pri diagnostičnem in formativnem preverjanju znanja, saj z njihovo
pomočjo v kratkem času preverimo, ali učenci razumejo ključne pojme, ki so potrebni za
nadaljnje učenje.
Uporaba programa
Vprašanja, ki se lahko pojavijo v kvizu, zapišemo v zvezek z imenom Vprasanja_za_KVIZ.xlsx, ki
ga najdemo v mapi, kjer je shranjena aplikacija. Vprašanja vpisujemo na prvi list enega pod
drugim na naslednji način:
v stolpec A vpišemo vprašanje,
v stolpec B vpišemo prvi možni odgovor,
v stolpec C vpišemo drugi možni odgovor,
v stolpec D vpišemo tretji možni odgovor,
v stolpec E vpišemo, kateri od odgovorov je pravilen (1, 2 ali 3).

Slika 41: Vnos vprašanj, možnih odgovorov in pravilnih rešitev

Ko so vprašanja pripravljena, začnemo s sestavljanjem kvizov. To storimo s klikom na gumb
Sestavi kvize. Ob kliku se odpre okno, kamor vpišemo, iz koliko vprašanj naj bo sestavljen
posamezen kviz in koliko različnih kvizov potrebujemo.

Slika 42: Sestavljanje kvizov

Če bomo imeli na voljo zadostno število vprašanj, se testi samodejno generirajo in shranijo v
vnaprej pripravljeno mapo z imenom Kvizi.
Delovanje programa
Ob kliku na gumb z napisom Sestavi kvize se prikaže pogovorno okno, kamor vpišemo iz koliko
vprašanj naj bo sestavljen kviz in koliko različnih kvizov potrebujemo. Ko potrdimo vnos
podatkov, program preveri, če ima zadostno število vprašanj za generiranje kvizov. Če je pogoj
izpolnjen, se za vsak kviz posebej generira tabela naključnih vprašanj.
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V posamezen kviz se vpišejo naslednji podatki:
vprašanje iz tabele, ki je naključno izbrano,
tri možni odgovori,
pravilni odgovor in
seznam odgovorov, ki se tvori iz prej vpisanih odgovorov.
Nato sledi oblikovanje kviza. Skrijejo se mrežne črte, naslovi stolpcev in vrstic, stolpci z
vpisanimi možnimi odgovori in stolpec z rešitvijo. Vstavi se vrstica za podpis učenca, narišejo
obrobe, izbrišejo odvečni listi in zaščitijo celice, ki jih učenci ne bodo smeli spreminjati.

4.2.4 POPRAVLJANJE KVIZOV
Ročno popravljanje kvizov nam vzame precej časa. Če so testi sestavljeni tako, da je pravilen
točno določen odgovor, je lahko ocenjevanje testov računalniško podprto. Ravno tukaj je mera
objektivnosti največja. V našem primeru, ko smo sestavili kvize, pri katerih je možen samo en
odgovor, si lahko pri popravljanju in ocenjevanju pomagamo z aplikacijo ADEA.
Uporaba programa
Že rešene kvize, za katere želimo, da jih program popravi, skopiramo v mapo z imenom
Reseni_kvizi. Nato kliknemo na gumb Popravi kvize. Popravljene kvize najdemo v isti mapi. Ko
program konča s popravljanjem kvizov, nas o tem obvesti. V tabelo, ki se nam na koncu
prikaže, zapiše imena učencev, imena kvizov, možne in dosežene točke, odstotke in ocene.
Predhodno moramo imeti zapisan kriterij ocenjevanja. Tega zapišemo sami, saj vemo, da se
kriteriji razlikujejo od predmeta do predmeta. V zvezek z imenom Kriterij.xlsx, ki ga najdemo v
mapi z aplikacijo, zapišemo odstotkovne razrede in ocene. Na koncu spremembe shranimo v
isti zvezek in ga zapremo. Preimenovanje zvezka, kjer imamo zapisan kriterij in spreminjanje
njegove lokacije, NI dovoljeno, saj s tem onemogočimo delovanje programa.

Slika 43: Kriterij ocenjevanja v Excelu

Ko imamo zapisan svoj kriterij ocenjevanja in kvize, ki jih želimo popraviti, skopirane v mapi
Reseni_kvizi, lahko s klikom na gumb Popravi kvize pričnemo s popravljanjem.
Delovanje programa
Program ob zagonu preveri, ali je v mapi Reseni_kvizi sploh kakšen kviz. Če je mapa prazna,
nas opozori in izvajanje prekine.
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Program popravlja kvize enega za drugim tako, da najprej preveri, ali je izbrani odgovor enak
tistemu, ki smo ga določili pri vpisovanju vprašanj. Če temu ni tako, celico s seznamom obarva
rdeče. Nato se na konec kviza vstavi tabela za vpis rezultatov in poleg nje skopira kriterij, ki ga
imamo zapisanega v zvezku z imenom Kriterij.xlsx. V tabelo z rezultati se zapiše število možnih
in doseženih točk, izračuna odstotek pozitivnih odgovorov in glede na izračunan odstotek
izpiše ocena, ki ustreza kriteriju. Na koncu se kviz samodejno v celoti zaščiti. Ko je kviz
popravljen, se v tabelo vpišejo njegovi rezultati.
Del programa, ki popravi kvize in rezultate zapiše v tabelo, najdemo v prilogi 2.

4.2.5 IZPITNI ROKI
Ustna preverjanja znanja, predstavitve seminarskih nalog ali projektov naj bi bili napovedani.
Kako učence razporediti v proste termine, da bi bili kot učitelji kar se da objektivni? Če damo
seznam prostih terminov učencem, da ga izpolnijo sami, bodo tisti, ki ga dobijo prej »v roke«,
imeli boljšo možnost izbire. Najboljše je, da to naredi program sam.
Uporaba programa
Ob kliku na gumb Izpitni roki se prikaže Excelov list za vnos učencev. Učence vpisujemo enega
pod drugim v stolpec A. Ob kliku na gumb V redu se prikaže drugi list, v katerega vpišemo
termine oz. datume.

Slika 44: V prvo tabelo zapišemo učence, v drugo termine

Ko so termini vpisani, ponovno kliknemo na gumb V redu. V novem zvezku se izriše tabela, ki
vsakemu terminu pripiše naključno izbranega učenca. Tabelo lahko poljubno urejamo in
natisnemo.
Delovanje programa
Po vpisu učencev in terminov za spraševanje program na začetku preveri, ali ima zadostno
število razpisanih terminov. Če smo vpisali več učencev, kot je vpisanih terminov, nas opozori
in prekine izvajanje. Sicer generira navidezno tabelo, v kateri prvo vrstico dopolni z imeni
učencev, v drugi pa zapiše naključno izbrane termine za vsakega učenca. Na koncu podatke iz
tabele zapiše v Excelov zvezek, preglednico oblikuje in shrani v mapo Izpitni_roki.
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4.2.6 SEDEŽNI RED
Program iz seznama učencev, ki ga vpišemo, izriše učilnico določenih dimenzij z naključnim
sedežnim redom.

Slika 45: Izris učilnice s sedežnim redom

S tem programom si lahko pomagamo pri sestavljanju sedežnega reda, ki ga uporabimo pri
pisnem preverjanju znanja. Na tak način lahko zmanjšamo možnost prepisovanja med učenci,
saj ne poznajo sedežnega reda. Tudi odgovorov si ne morejo predhodno napisati na mizo, saj
ne vedo, katero mesto v učilnici bo njihovo. Aplikacija lahko služi tudi kot pripomoček za
sestavljanje skupin učencev pri skupinskem ali sodelovalnem učenju.
Uporaba programa
S klikom na gumb Sedežni red se odpre pogovorno okno, v katerega vpišemo, koliko sedežev
imamo v eni vrsti in koliko vrst imamo na razpolago. Nato se prikaže list za vnos učencev. Vse
učence vpišemo enega pod drugim v prvi stolpec (stolpec A). Po vnosu kliknemo na gumb
Sedežni red. Učilnico, ki se izriše v novem zvezku, lahko poljubno urejamo, shranimo ali
natisnemo.
Delovanje programa
Programska koda najprej preveri, ali je učilnica dovolj velika za vpisano število učencev. Če je
število sedežev premajhno, nas program opozori in prekine izvajanje. Če ima na voljo zadostno
število sedežev, ustvari dinamično tabelo z dvema vrsticama. Število stolpcev je enako številu
učencev. V prvo vrstico tabele zapiše imena učencev, v drugo pa naključno številko sedeža, ki
še ni zaseden. Na koncu se izriše učilnica s sedežnim redom in shrani v mapo z imenom
Sedezni_red.
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5 EMPIRIČNI DEL
5.1 METODOLOGIJA
Opredelitev problema in ciljev raziskovanja
Preverjanje in ocenjevanje znanja je poleg poučevanja ena najpomembnejših nalog učitelja.
Znanje lahko učitelj preveri na različne načine – od klasičnega ustnega in pisnega preverjanja
pa vse do modernih oblik računalniško podprtega preverjanja znanja. Slednje se v današnjih
časih vse pogosteje uveljavlja, saj naj bi z uporabo računalniških programov učitelji hitreje
sestavili večje število različnih testov in jih kasneje z njihovo pomočjo tudi popravili. Začetki
uporabe takšnih računalniških aplikacij so lahko za posameznike nekoliko težji, vendar se jim
kasneje vložen trud večkrat povrne.
Glavni namen diplomske naloge je bil izdelati didaktično aplikacijo za preverjanje znanja, ki
deluje v Excelu. Na raziskovalni problem se navezujejo naslednja raziskovalna vprašanja:
koliko časa porabi učitelj, da se seznani z delovanjem same aplikacije,
ali so navodila za delo z aplikacijo dovolj enostavna (tudi za učitelje, ki nimajo veliko
računalniškega znanja),
v kolikšni meri bi učitelji takšno aplikacijo dejansko uporabljali kot pripomoček pri
preverjanju in ocenjevanju znanja,
kateri del aplikacije se jim zdi najbolj in kateri najmanj uporaben ter
s kakšnimi dodatnimi možnostmi oz. programi bi lahko nadgradili aplikacijo ADEA.
Opis vzorca
Za vzorec raziskovalnega dela smo izbrali tri učitelje. Pri izbiri vzorca smo bili pozorni na to, da
so računalniška znanja učiteljev različna, saj bomo lahko le tako odgovorili na vprašanja, ki smo
si jih zastavili v prejšnji točki.
Postopek zbiranja podatkov
Pri raziskovanju smo uporabili deskriptivno metodo empiričnega raziskovanja. Podatke smo
zbrali s pomočjo intervjuja (priloga 3). Strukturirani intervju je potekal ob vnaprej pripravljenih
vprašanjih. Profesorjem smo avgusta 2011 posredovali v uporabo poskusno verzijo aplikacije
ADEA z že vnaprej pripravljeno bazo vprašanj, iz katere so sestavljali teste. Bazo vprašanj so
lahko poljubno spreminjali in jo tudi preuredili za predmete, katere poučujejo. Poleg aplikacije
so dobili tudi navodila o sami uporabi in delovanju le-te. Po dveh tednih uporabe aplikacije
smo z učitelji naredili intervjuje.
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5.2 RAZMIŠLJANJA UČITELJEV O DIDAKTIČNI APLIKACIJI GLEDE NA
NJIHOVO RAČUNALNIŠKO ZNANJE
Odgovori učiteljev v intervjujih, ki smo jih naredili z njimi, ko so se ti za kratek čas seznanili z
našo aplikacijo, so precej raznoliki. To nas ni presenetilo, saj smo dali aplikacijo v uporabo
učiteljem, ki imajo različna znanja iz računalništva. Nekateri od njih so Excel že od prej zelo
dobro poznali, drugi pa so se morali pred spoznavanjem naše aplikacije seznaniti še z novim
uporabniškim vmesnikom, ki je nastopil z različico Excela 2007.
Predstavimo odgovore na naša raziskovalna vprašanja, ki smo si jih zastavili v prejšnjem
poglavju.
Koliko časa porabi učitelj, da se seznani z delovanjem same aplikacije?
Maksimalen čas, ki ga je ena od učiteljic porabila za spoznavanje aplikacije, je bil približno 5 ur.
V intervjuju je poudarila, da je bil čas spoznavanja nekoliko daljši zaradi prevajanja na novejšo
različico Excela, saj je do sedaj vedno uporabljala pisarniški paket Microsoft Office 2003. Ker
aplikacija ADEA deluje le v novejših različicah, tj. Excel 2007 ali Excel 2010, je bilo to
spoznavanje z novim uporabniškim vmesnikom nujno, saj sicer aplikacija ne deluje. Tukaj
vidimo, da se lahko pojavi manjši problem pri uvajanju aplikacije, saj se morajo učitelji, ki
uporabljaj starejše različice Excela, najprej seznaniti z novejšimi verzijami le-tega, šele potem
pa s spoznavanjem aplikacije ADEA.
Ostali dve učiteljici pravita, da sta za spoznavanje aplikacije porabili zelo malo časa. Ena le
toliko, da je prebrala navodila, druga pa je logiko in delovanje že poznala, tako da za to ni
porabila nobenega dodatnega časa.
Rezultati tega raziskovalnega vprašanja so podobni pričakovanim. Načeloma učiteljem, ki imajo
nameščeno različico Excel 2007 ali Excel 2010 in poznajo Excel oz. njegovo delovanje,
spoznavanje aplikacije ADEA ne bi smelo vzeti veliko časa. Za to naj bi porabili približno eno
uro. Tisti, ki Excela ne poznajo oz. se z njim srečajo prvič, za spoznavanje navadno porabijo več
časa. Na začetku se morajo naučiti osnov dela z Excelovo preglednico, potem pa spoznati še
delovanje aplikacije.
Ali so navodila za delo z aplikacijo dovolj enostavna (tudi za učitelje, ki nimajo veliko
računalniškega znanja)?
Uporabniki aplikacije dobijo tudi navodila. Pri sestavljanju navodil smo bili pozorni na to, da so
bila zapisana kar se da enostavno (tudi za tiste, ki nimajo veliko računalniškega znanja). Ali nam
je to uspelo, smo poizvedeli v intervjuju.
Nobeden od intervjuvancev ni odgovoril, da bi morala biti navodila daljša. Pravijo, da so
navodila dovolj kratka in jasna, tako da lahko dovolj hitro pričnejo z uporabo aplikacije. Zelo
všečen je del odgovora učiteljice, ki nima veliko računalniškega znanja: »Kdorkoli pa bi želel
vedeti kaj več, pa ima možnost, da pridobi dodatne informacije v ustrezni literaturi …«, saj se
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sama zaveda, da lahko veliko dodatnih informacij poišče v drugih virih in ne obupa, ko nastopi
problem, kar žal naredi večina učiteljev s podobnim računalniškim znanjem.
V kolikšni meri bi učitelji takšno aplikacijo dejansko uporabljali kot pripomoček pri
preverjanju in ocenjevanju znanja?
Tukaj so odgovori precej različni. Ena od učiteljic, ki še ni popolnoma prepričana o njeni
uporabi v prihodnosti, je zapisala:
»Mogoče, ne vem še. Če bodo moji testi vsebovali veliko vprašanj obkroževanja oz. izbire
pravilnega odgovora (kviz), zagotovo, saj bom s tem prihranila veliko časa. Prav tako se mi zdi
uporaba aplikacije odlična rešitev za razbijanje monotonije. Testi se rešujejo na računalnikih in
to bi bilo učencem zagotovo zanimivo.«
Druga učiteljica misli, da ji je aplikacija lahko v veliko pomoč pri poučevanju že na stopnji
utrjevanja znanja. Pravi:
»Vedno kadar ugotovimo, da učenci niso ustrezno usvojili katere od učnih tem, lahko hitro s
pomočjo te aplikacije sestavimo delovni list, ki nam služi za utrjevanje ugotovljenega
pomanjkljivega razumevanja učne teme ali učnih tem. Aplikacija je predvsem dobrodošla v
nepredvidljivih situacijah v šoli, ko moramo na hitro »vskočiti« za kakšno uro, na katero nismo
pripravljeni. V tem primeru lahko na hitro sestavimo delovni list za utrjevanje. Ker imamo
vprašanja razporejena po poglavjih, lahko izbiramo med temami, ki smo jih že obdelali,
izberemo lahko vse teme, ki smo jih obravnavali do tistega časa, ali tisto, ki se nam zdi, da bi jo
bilo smiselno obnoviti ali utrditi.«
Profesorica, ki poučuje na fakulteti in ima veliko računalniškega znanja, meni, da bi bilo
aplikacijo zanimivo aplicirati oz. vpeljati v visokošolsko izobraževanje. O možnostih vpeljave v
obliki, ki jo vidi sedaj, je zapisala takole:
Pri izgradnji testov za preverjanje znanja za predmete, kjer študenti opravljajo pisni
izpit. Še posebej koristen je za tisti del pisnega izpita, ki je bolj teoretične narave in so
odgovori lahko vnaprej predvideni oz. so enolični ter jih lahko enostavno preverimo z
aplikacijo. Slabost tega je, da moramo imeti dovolj računalniških kapacitet (kar je na
fakulteti na velikih oddelkih nemogoče). In prav pri številčno zelo velikih oddelkih bi se
to izkazalo kot velik prihranek na času.
Pri pisnem preverjanju znanja bi aplikaciji vsekakor dodali veliko vrednost, če bi v
Excelovo celico omogočili dodati tudi slikovno gradivo. Tako pri OŠ, SŠ kot na fakultetni
ravni je to del, ki bi zagotovo prispeval k pogostejši uporabi aplikacije.
Prav tako zagotovo pri uporabi ustnih preverjanj. Zelo uporabna se mi zdi baza
vprašanj za ustno preverjanje, kjer z razdelitvijo na težavnostne nivoje zagotovimo
večjo objektivnost pri izbiri in postavitvi vprašanj.
Daleč najbolj uporabna po mojem mnenju je aplikacija za sestavljanje testov za
preverjanje znanja. Tukaj je prednost pri možnosti naključno generiranih testov ter tudi
v težavnostnih stopnjah, ki zopet zagotavljajo, da so testi po težavnosti vedno enaki.
Nekoliko manj uporabna je zaenkrat aplikacija Sedežni red. Na fakulteti sedežni red
pride v poštev predvsem pri pisanju pisnih izpitov in kadar imamo v predavalnici veliko
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študentov. Takrat je ključnega pomena, da je sedežni red tak, da maksimalno razprši
študente po prostoru. V kolikor bi bila dodana ta funkcionalnost, bi bil sedežni red zelo
uporaben tudi za fakulteto.
Druga nekoliko manj uporabna aplikacija za nas je Izpitni roki. A zgolj iz tega razloga,
ker se študenti sami prijavljajo na izpitne roke, ki jih razpišemo. Vsekakor pa je zelo
uporabna za osnovnošolsko ter srednješolsko načrtovanje preverjanja znanja.
Ali bi aplikacijo ADEA učitelji dejansko uporabljali kot pripomoček pri preverjanju in
ocenjevanju znanja na podlagi dobljenih rezultatov, težko odgovorimo. Učitelji, ki nimajo veliko
računalniškega znanja, se bodo sami težje lotili spoznavanja programa. Kot je zapisala ena od
učiteljic, bi bilo pri tem smiselno, če bi aplikacijo lahko predstavili učiteljem v obliki seminarjev,
saj so sami premalo motivirani, da bi preizkušali nekaj novega, predvsem tisti, ki imajo v šolstvu
že veliko prakse in so navajeni svojega načina dela. Nekaterim se zdijo določene stvari
uporabne v smislu »to bi bilo dobro«, vendar pa sami ne pričnejo z raziskovanjem oz. učenjem,
ali pa se bojijo, da je pretežko.
Kateri del aplikacije se jim zdi najbolj in kateri najmanj uporaben?
Tu sem pričakovala precej podobne odgovore med učitelji, vendar ni bilo tako.
Program, ki generira vprašanja za pisno preverjanje, se zdi nekaterim zelo, drugim manj
uporaben. Eni od učiteljic se zdi ta program najbolj uporaben v primeru, ko moramo na hitro
(pogosto nepripravljeni) »vskočiti« v razred in si lahko z njegovo pomočjo v trenutku sestavimo
delovni list. Pri sestavljanju pa lahko izbiramo med poglavji, ki so že obdelana. Prednost tega
programa je določanje težavnostnih stopenj, ki zagotavljajo, da so testi po težavnosti enaki.
Slabost programa, ki ga navajajo drugi, pa je, da v Excelovo celico ne more dodati slikovnega
gradiva, razen če ga kasneje dodamo sami. Pomanjkljivost je tudi v tem, da testov ne moremo
popravljati s pomočjo aplikacije, ko so odgovori učencev prosti.
Zelo uporabno vrednost ima del aplikacije, ki generira in popravi kvize, saj s tem učitelji
prihranijo veliko časa.
Del aplikacije, ki se učiteljicam zdi najmanj uporaben, je Sedežni red, saj redkokdaj pride v
poštev. Učenci med preverjanji sedijo tako kot navadno v učilnici oz. se pred preverjanjem
samodejno posedejo, tako da imajo vmes določeno število prostih sedežev (v večjih
predavalnicah).
S kakšnimi dodatnimi možnostmi oz. programi bi lahko nadgradili aplikacijo ADEA?
Kot smo lahko razbrali iz intervjujev, bi k pogostejši uporabi aplikacije pripomogla možnost
programskega vstavljanja slik v Excelove celice, saj vprašanja na testih včasih zahtevajo tudi
slikovno gradivo. Trenutno Excel tega ne podpira, lahko pa sliko dodamo sami. Program, ki
naključno generira sedežni red, bi bil verjetno bolj uporaben, če bi učence poskušal
maksimalno razpršiti po prostoru. Z dodajanjem kode in računanjem razpršenosti je možno
tudi ta del aplikacije nadgraditi.
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5.3 PRIMERJAVA DIDAKTIČNE APLIKACIJE ADEA Z OSTALIMI IN NJENE
MOŽNOSTI ZA NADALJNJI RAZVOJ
V tem poglavju bomo naredili kratko primerjavo aplikacije ADEA z nekaterimi aplikacijami za
preverjanje in ocenjevanje znanja in opisali njeno didaktično vrednost, prednosti in slabosti ter
možnosti za nadaljnji razvoj.
V današnjem času je razvitih precej aplikacij, ki služijo preverjanju in ocenjevanju znanja.
Učitelji si lahko v procesu preverjanja in ocenjevanja znanja pomagajo z orodji, kot so Hot
Potatoes, Moodle, Adit Testdesk, eXe, KMAAS (Knowledge Map Assisted Assessment System),
The ETS iSkillsTM Assessment, PcTest idr. Delo s temi orodji od učiteljev zahteva spretnosti
poznavanja informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT). Poznavanje IKT-ja je v današnjem
digitalnem svetu vse boj pomembno. Ne le za učitelje, ampak tudi na drugih področjih. 21.
stoletje od nas na vseh področjih zahteva IKT spretnosti, ki se nanašajo na tehnološko znanje in
predstavljajo sposobnost uporabe digitalnih tehnologij ter komunikacijskih orodij [13]. Tako v
Evropski uniji, kot v Združenih državah Amerike šolski sistemi in podjetja vse bolj poudarjajo,
da je treba že v procesu učenja študente pripraviti na delo z IKT. Tako nekatere univerze v ZDA
zahtevajo IKT pismenost kot kompetenco za diplomo.
Članek The ETS iSkillsTM Assessment: a digital age tool [13] opisuje, kako so na Purdue
University v ZDA s pomočjo orodja iSkills naredili raziskavo o IKT znanju študentov. Ugotovili
so, da so IKT pismeni študenti na splošno boljši reševalci problemov in bolj samostojni ter
učinkoviti na področju posredovanja idej. Rezultati raziskave potrjujejo, da so mnogi študenti
mnenja, da so vešči v znanju IKT, ker pogosto uporabljajo internet. Vendar pa se je izkazalo, da
poznavanje in pogosta uporaba iskalnih orodij (npr. Google) še ne pomeni dobre IKT
pismenosti [13]. Pri starejših uporabnikih IKT-ja pa je ravno obratno. Veliko starejših učiteljev
je preveč prepričanih v to, da so nesposobni uporabniki informacijsko-komunikacijske
tehnologije, saj jih je strah, da bi kaj pokvarili. Za takšne učitelje bi bilo potrebno organizirati
seminarje, s pomočjo katerih bi lažje premagali strah in spoznali bistvene prednosti
informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki je v današnjem času vse pomembnejša. Za
preverjanje njihovega dejanskega IKT znanja bi lahko tudi mi uporabili orodje iSkills in tako
dobili informacije o tem, kakšna IKT znanja imajo in ali so sposobni samostojno uporabljati
našo aplikacijo.
iSkillsTM Assessment je interaktivno spletno ocenjevalno orodje, s katerim lahko preverimo IKT
pismenost [13]. Za razliko od tradicionalnih testov, ki uporabljajo diskretne naloge za
ocenjevanje uspešnosti, iSkills test simulira resnične življenjske zahteve uporabnikov
računalnika. Eden od primerov naloge, ki je zapisan v članku, je takšen: »V vaški skupnosti
organizirate čistilni dan. Izdelati morate letak, na katerem bodo zapisani potrebni podatki za
čistilno akcijo (kraj, datum in uro pričetka).« Naloga zahteva poznavanje urejevalnika besedil,
pa tudi dodatne sposobnosti dela z grafičnimi elementi. Vidimo, da iSkills ni le orodje za
ocenjevanje tehnološkega znanja, temveč preverja tudi sposobnost kritičnega mišljenja pri
reševanju vsakdanjih težav v tehnološkem okolju [13].

55

L. Frice

Didaktična aplikacija za preverjaje znanja z Excelom

Tudi z aplikacijo ADEA lahko ustvarimo teste (pisne preizkuse znanj), ki vsebujejo naloge, ki
spodbujajo kritično mišljenje pri reševanju vsakdanjih težav. Ali se bodo takšni tipi nalog
pojavili na preverjanju znanja, pa je odvisno od samih učiteljev, ki polnijo zbirko vprašanj. Pri
takšnih tipih nalog, ki od nas zahtevajo višje stopnje znanja, pa se pojavi problem v
računalniško podprtem ocenjevanju. Težave nastopijo pri ocenjevanju testov, ki vsebujejo
naloge esejskega tipa, kjer učenci odgovarjajo prosto. Tako iSkills kot aplikacija ADEA nista
zmožna takšnega ocenjevanja in ga je potrebno izvesti na klasičen ročni način. Obstajajo pa
drugi programi, ki ocenijo tudi takšne teste. Eno od takšnih orodij je PcTest [25], ki deluje tako,
da najprej poišče ključne besede v rešitvi in jih nato poskuša poiskati še v odgovoru. Učenec pri
tej nalogi dobi delež maksimalnega števila točk, ki ustreza deležu najdenih ključnih besed v
odgovoru [25]. Popravljanje testov na tak način verjetno ni najbolj zanesljivo, saj lahko učenec
zapiše popolnoma pravilen odgovor s svojimi besedami, ki pa jih ni v rešitvi, in je zato ocenjen z
0 točkami.
Kakšna je torej dobra aplikacija za preverjanje in ocenjevanje znanja? Lahko bi rekli, da je
dobra aplikacija tista, ki preverja različne taksonomske stopnje znanja, doseganje ciljev, ki so v
skladu z učnim načrtom, zna teste tudi popraviti in oceniti ter je hkrati enostavna za uporabo.
Da bomo preverjali doseganje ciljev, ki so skladni z učnimi načrti, oz. tematike, ki smo jih že
obravnavali, smo v aplikaciji ADEA omogočili izbiro tem, iz katerih so lahko izvzeta vprašanja za
preizkus. Ker ima učitelj v zbirki vprašanj ta zapisana po sklopih (listih) in pri sestavljanju testa
označi le predelane teme, ni nevarnosti, da bi preverjali snov, ki je še nismo obravnavalii. Na
podoben način deluje tudi aplikacija KMAAS (Knowledge Map Assisted Assessment System),
kjer učitelj s seznama že narejenih testov izbere tistega, ki je najbolj v skladu z oceno njegovih
ciljev [14].
V večini programov lahko izdelamo kvize, kjer učenec izbere rešitev med ponujenimi odgovori.
Prednost takšnih preverjanj je, da je ocenjevanje kvizov računalniško podprto in kar se da
hitro. Aplikacija ADEA je sposobna v zelo kratkem času popraviti večje število kvizov, jih oceniti
po kriteriju, ki ga učitelj zapiše sam, in rezultate kvizov povzeti v svoji tabeli. Slabost takšnih
preverjanj pa je, da je relevantnost rezultatov vprašljiva, saj učencu na nek način ponudimo
možnost ugibanja med ponujenimi odgovori. Poleg tega s kvizi preverimo le nižje stopnje
znanja, zato jih je smiselno uporabiti pri diagnostičnem preverjanju znanja, kjer želimo
ugotoviti, ali imajo učenci zadostno predznanje za obravnavo nove snovi. Za končno
preverjanje pa je veliko boljše, da poleg kvizov uporabimo še preizkuse znanja, ki vsebujejo
različne tipe nalog in omogočajo preverjanje sposobnosti kritičnega mišljenja pri reševanju
vsakdanjih težav. Takšne vrste preizkusov je sposobna sestaviti tudi naša aplikacije s klikom na
gumb Pisno preverjanje.
Poleg tega, da bi aplikacija ADEA služila kot učinkovit pripomoček učiteljem pri sestavljanju
pisnih preizkusov znanja in kvizov ter popravljanju in ocenjevanju slednjih, smo želeli, da bi jo
učitelji uporabljali tudi kot pripomoček pri ustnem spraševanju. Zaradi želje po objektivnem
zastavljanju vprašanj s strani učiteljev aplikacija ADEA poleg izbire tem ponuja tako možnost
izbire števila vprašanj kot težavnostnih razredov. Na primer: odločimo se, da bomo pri vseh
učencih ustno preverili znanje s tremi vprašanji, od tega enim lahkim, enim srednje lahkim in

56

L. Frice

Didaktična aplikacija za preverjaje znanja z Excelom

enim težjim. Po vnosu teh omejitev aplikacija iz celotne baze naključno izbere vprašanja, ki
ustrezajo določenim tematikam in težavnostnim razredom. Ker program učencem sam izbere
vsebinsko različna vprašanja istih težavnostnih stopenj, že tako zagotovimo visoko mero
objektivnosti.
Poleg tega, da bo sestavljanje in ocenjevanje testov kar se da hitro in objektivno, pa smo med
izdelavo aplikacije ADEA strmeli k temu, da bo njena uporaba kar se da enostavna tudi za
učitelje, ki so neizkušeni pri uporabi IKT. Izdelali smo uporabniški vmesnik, ki bo privlačen za
učitelje in njihovo delo. Poleg aplikacije smo jim pripravili kratka navodila za uporabo.
Za razliko od večine drugih aplikacij, ki za svoje delovanje potrebujejo nemoten dostop do
spleta, moramo imeti za delovanje aplikacije ADEA na računalniku nameščen le program
Microsoft Excel (Excel 2007 ali Excel 2010), ki sodi v skupino pisarniškega paketa Microsoft
Office Excel. Poleg tega, da za delovanje ni potreben dostop do spleta, je njena prednost tudi v
majhni zasedenosti diska. Ker je aplikacija shranjena kot Excelov delovni zvezek z makri, le-ta
na računalniku zavzame zelo malo prostora. Velika je samo 800 KB. Seveda pa je potrebno
opozoriti, da se pri uporabi katerekoli računalniške aplikacije lahko pojavi težava pri izpadu
elektrike, ko se nam neshranjeni podatki izgubijo.
Kritično bomo analizirali pomanjkljivost aplikacije ADEA. Ena ob bistvenih pomanjkljivosti je, da
vprašanja, ki jih imamo v zbirki, ne smejo vsebovati slikovnega gradiva. Učitelji ga lahko brez
težav vstavijo kasneje v že generirane teste. Z razvojem aplikacije bi lahko z nadgradnjo
programske kode odstranili tudi to nevšečnost in aplikacijo uvedli v visokošolske izobraževalne
ustanove.
Da bi aplikacija ADEA postala uporabna zunaj slovenskih izobraževalnih ustanov, bi bilo
potrebno z nekoliko dela opozorila, ki se nam prikazujejo med delovanjem aplikacije, in
navodila za uporabo prevesti v angleški jezik ter tako omogočiti njeno uporabo tudi drugod po
svetu.
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6 ZAKLJUČEK
Priprava in izvedba preverjanja znanja je kognitivno in časovno zahtevno delo za učitelja.
Razmisliti mora o tem, katere učne cilje bo v testu preveril, ali so doseženi, na kakšen način bo
preveril znanje učencev, kakšen bo kriterij ocenjevanja … V diplomskem delu smo obravnavali
način sestavljanja testa in lastnosti učinkovitega preverjanja znanja.
Sestavljanje preverjanja znanja od učitelja ne zahteva samo veliko znanja, ampak tudi časa. Pri
preverjanju znanja si lahko pomaga z uporabo mnogih obstoječih aplikacij, kot so Moodle, Hot
Potatoes, Adit Testdesk, eXe idr.
V diplomskem delu smo izdelali in predstavili računalniško aplikacijo ADEA (Assessment
Didactic Excel Application) ter opisali, kako si lahko učitelj z njeno uporabo pomaga pri svojem
delu. Pred uporabo aplikacije učitelj ustvari zbirko vprašanj, iz katere se generirajo testi. Učitelj
ima na začetku s pripravo te zbirke večji obseg dela. Pogosta uporaba aplikacije pripomore k
temu, da zbirko vprašanj dopolnjuje, ureja in odpravlja njene pomanjkljivosti. Z dolgotrajnejšo
uporabo bo imel možnost sestavljanja vedno boljših vprašanj in velikega števila različnih
testov, ki se bodo sestavili v zelo kratkem času. Če bodo testi vsebovali naloge izbirnega tipa,
jih bo lahko s pomočjo aplikacije ADEA tudi popravil in ocenil. S tem učitelj ne le prihrani veliko
časa, ampak dobi objektivne rezultate, saj so testi računalniško ocenjeni. Naslednja prednost
računalniško podprtega ocenjevanja je, da ima učitelj vse preizkuse shranjene na istem mestu
in jih zato hitro najde, pregleda, popravi in analizira.
Didaktično aplikacijo ADEA smo dali v uporabo trem učiteljem in z njimi kasneje naredili
intervjuje. S kvalitativno raziskavo smo želeli pridobiti povratno informacijo o uporabi
aplikacije ADEA s strani učiteljev z različnimi ravnmi znanja računalništva. Spraševali smo jih, ali
že uporabljajo katero od aplikacij za preverjanje znanja in koliko časa so porabili, da so se
seznanili z delovanjem aplikacije ADEA. Zanimalo nas je tudi, kateri deli aplikacije se jim zdijo
najbolj, kateri najmanj uporabni in ali bodo aplikacijo uporabljali tudi v prihodnje.
Z odgovori v intervjujih smo ugotovili, da računalniško preverjanje znanja najpogosteje
uporabljajo učitelji, ki se ukvarjajo z računalništvom. Precej učiteljev pa je strah »spopada« s
spoznavanjem aplikacije oz. si za to ne vzamejo časa. Zato bi v šolstvu morali poskrbeti, da bi
računalniško preverjanje znanja s pomočjo raznih aplikacij približali vsem učiteljem, tudi tistim,
ki niso toliko »domači« pri uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije. Te učitelje bi
lahko na raznih seminarjih seznanili z možnostmi aplikacij in o tem, kako si lahko z njihovo
uporabo olajšajo delo, popestrijo pouk in prihranijo čas.
Pri izdelavi didaktične aplikacije ADEA smo si prizadevali, da bi bila kar se da enostavna za vse
učitelje. Napisali smo tudi kratka navodila za njeno uporabo, ki jih učitelj najde znotraj same
aplikacije. Naš namen je, da bo aplikacija ADEA v pomoč čim večjemu številu učiteljev ter da z
njeno dolgoročno uporabo pridobijo na kakovosti preverjanja znanja in prihranijo čas.
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PRILOGE
Priloga 1 – Generiranje naključnih vprašanj
Sub OblikovanjeTabele(tabela, st_vpr, st_lahkih, st_srednjih,
st_tezkih, PrVr, vir, cilj, razlicica)
'Ustvarimo tabelo, v kateri bomo imeli zapisana naključno
izbrana vprašanja iz lista z vprašanji.
ReDim tabela(1 To 2, 1 To st_vpr)
Dim st_vseh_vpr As Integer 'Število vseh vprašanj iz izbranih
tematik.
Dim vpr As Integer 'Naključno izbrano vprašanje.
'Prvo vrstico tabele dopolnimo s teţavnostnimi razredi.
For i = 1 To st_lahkih
tabela(1, i) = 1
Next i
For i = st_lahkih + 1 To st_lahkih + st_srednjih
tabela(1, i) = 2
Next i
For i = st_lahkih + st_srednjih + 1 To st_lahkih +
st_srednjih + st_tezkih
tabela(1, i) = 3
Next i
'Drugo vrstice tabele dopolnimo z vprašanji, ki ustrezajo
teţavnostnim razredom v prvi vrstici tabele.
Dim v_tabeli As Boolean
Dim st_najdenih As Integer
vir.Activate
st_najdenih = 0
st_vseh_vpr = PrVr - 1
Do
Do
'Naključno izberemo vprašanje, ki ustreza teţavnosti.
vpr = Application.RandBetween(1, st_vseh_vpr)
Loop Until Val(Sheets("Vprašanja").Cells(vpr, 2).Value)
= tabela(1, st_najdenih + 1)
v_tabeli = False
If st_najdenih > 0 Then 'Pogledamo ali je takšno
vprašanje ţe v tabeli vprašanj.
For i = 1 To st_najdenih
If tabela(2, i) = Sheets("Vprašanja").Cells(vpr,
1).Value Then
v_tabeli = True
End If

Next i
End If
If v_tabeli = False Then 'Če izţrebano vprašanje še ni v
tabeli vprašanj, ga dodamo.
tabela(2, st_najdenih + 1) =
Sheets("Vprašanja").Cells(vpr, 1).Value
st_najdenih = st_najdenih + 1
End If
Loop Until st_najdenih = st_vpr
End Sub

Priloga 2 – Popravljanje kvizov
Sub Ocenjevanje(lokacija, rezultati, razlicica)
Dim stvpr As Integer 'Število vseh vprašanj
Dim st As Integer 'Število pravilnih odgovorov
Dim Ocena As Integer 'Ocena, ki jo dobi učenec glede na
kriterij.
Application.DisplayAlerts = False 'Izklopimo moţnost
spraševanja pri prepisovanju vsebine.
ZamenjajSliko lokacija 'Zamenjamo sliko
ActiveSheet.Range("b5").Select
ActiveCell.CurrentRegion.Select
stvpr = Selection.Count / 7 - 1
st = 0
For i = 1 To stvpr
If ActiveSheet.Cells(i + 4, 7).Value =
ActiveSheet.Cells(i + 4, ActiveSheet.Cells(i + 4, 6).Value +
2).Value Then
ActiveSheet.Cells(i + 4, 7).Interior.Color = vbWhite
st = st + 1
Else
ActiveSheet.Cells(i + 4, 7).Interior.Color = vbRed
End If
Next i
'Oblikovanje tabele z rezultati
ActiveSheet.Range("B4:G4").Select
Selection.Copy
For i = stvpr + 7 To stvpr + 10
ActiveSheet.Cells(i, 2).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
Next i
Application.CutCopyMode = False
For i = stvpr + 7 To stvpr + 10
ActiveSheet.Cells(i, 7).Select
Selection.HorizontalAlignment = xlLeft
Next i
'Kopiranje kriterija
Set cilj = ActiveWorkbook
Workbooks.Open Filename:=lokacija & "\Kriterij.xlsx"

Set vir = ActiveWorkbook
vir.Activate
ActiveSheet.Range("A1:D6").Select
Selection.Copy
cilj.Activate
ActiveSheet.Cells(stvpr + 7, 9).Select
ActiveSheet.Paste
vir.Close
'Izpis rezultatov
IzpisRezultatov stvpr, st
End Sub
Sub ZamenjajSliko(lokacija)
On Error GoTo Napaka
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Picture 1")).Select
Selection.Delete
Range("J1").Select
ActiveSheet.Pictures.Insert(lokacija &
"\Slike\Ocenjevanje.jpg").Select
Napaka:
ActiveSheet.Range("J1").Select
ActiveSheet.Pictures.Insert(lokacija &
"\Slike\Ocenjevanje.jpg").Select
End Sub
Sub IzpisRezultatov(stvpr, st)
ActiveSheet.Cells(stvpr + 7, 2).Value = "MOŢNE TOČKE"
ActiveSheet.Cells(stvpr + 7 + 1, 2).Value = "DOSEŢENE TOČKE"
ActiveSheet.Cells(stvpr + 7 + 2, 2).Value = "ODSTOTEK"
ActiveSheet.Cells(stvpr + 7 + 3, 2).Value = "OCENA"
ActiveSheet.Cells(stvpr + 7, 7).Value = stvpr
ActiveSheet.Cells(stvpr + 7 + 1, 7).Value = st
ActiveSheet.Cells(stvpr + 7 + 2, 7).Value = Round(st / stvpr
* 100, 0) & "%"
If ActiveSheet.Cells(stvpr + 9, 7).Value >=
ActiveSheet.Cells(stvpr + 12, 9).Value Then
Ocena = ActiveSheet.Cells(stvpr + 12, 12).Value
Else
If ActiveSheet.Cells(stvpr + 9, 7).Value >=
ActiveSheet.Cells(stvpr + 11, 9).Value Then
Ocena = ActiveSheet.Cells(stvpr + 11, 12).Value
Else
If ActiveSheet.Cells(stvpr + 9, 7).Value >=
ActiveSheet.Cells(stvpr + 10, 9).Value Then

Ocena = ActiveSheet.Cells(stvpr + 10,
12).Value
Else
If ActiveSheet.Cells(stvpr + 9,
7).Value >= ActiveSheet.Cells(stvpr + 9, 9).Value Then
Ocena = ActiveSheet.Cells(stvpr
+ 9, 12).Value
Else
Ocena =
ActiveSheet.Cells(stvpr + 8, 12).Value
End If
End If
End If
End If
ActiveSheet.Cells(stvpr + 7 + 3, 7).Value = Ocena
End Sub

Priloga 3 – Intervju

INTERVJU O DIDAKTIČNI APLIKACIJI ZA PREVERJANJE ZNANJA Z EXCELOM

Spoštovani!
Sem Lea Frice, absolventka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, kjer zaključujem študij
Matematike in računalništva.
Z vami bi rada naredila intervju, na osnovi katerega bomo zbrali podatke o tem, kakšno je vaše
mnenje o uporabi različnih aplikacij za preverjanje in ocenjevanje znanja. Kot del diplomske
naloge smo izdelali računalniško aplikacijo, ki deluje v Excelu in služi kot pripomoček učiteljem
pri preverjanju in ocenjevanju znanja.
Radi bi, da našo aplikacijo preizkusite in z nami delite vaša stališča, mnenja in praktične
izkušnje o njej. S pomočjo vaših odgovorov bomo pridobili iskane informacije, ki nam bodo v
pomoč pri nadaljnjem urejanju in razvijanju aplikacije. Ravno zato vas prosimo, da odgovarjate
iskreno. Vse ugotovitve bodo uporabljene zgolj v namene diplomskega dela in za razvoj njene
aplikacije.
Za vaš čas in pripravljenost sodelovanja se vam vnaprej najlepše zahvaljujemo in vam želimo
veliko uspehov pri uporabi aplikacije.
Lea Frice

Prosimo vas, da odgovorite na spodaj zapisana vprašanja.
1. Vprašanje:
Ali pri svojem delu v procesu preverjanja in ocenjevanja znanja že uporabljate katero od
računalniških aplikacij (npr. aplikacijo, pri kateri učenci rešujejo naloge na računalnikih v obliki
kvizov)? Kako se imenuje ta aplikacija? Ste jo sami začeli uporabljati ali vam jo je priporočil kdo
od sodelavcev? Koliko časa ste potrebovali, da ste se seznanili z njenim delovanjem? Zakaj se
vam zdi uporabna?

2. Vprašanje:
Preizkusili ste tudi našo aplikacijo. Zanima nas, koliko časa ste potrebovali, da ste osvojili njeno
logiko delovanja? Ali se vam zdijo navodila za uporabo, ki ste jih dobili poleg aplikacije, dovolj
jasno zapisana? Navadno navodil, ki vsebujejo preveč besedila, ne beremo radi. Mislite, da bi
morala biti naša navodila zapisana bolj podrobno? Zakaj?

3. Vprašanje:
Ali boste to aplikacijo vpeljali v svoj proces preverjanja in ocenjevanja znanja? Zakaj tako
mislite? Kateri del aplikacije se vam zdi najbolj in kateri najmanj uporaben? S kakšnimi
dodatnimi možnostmi oz. programi bi lahko nadgradili našo aplikacijo?

Če imate še kakršnakoli mnenja o aplikaciji, bomo veseli, če nam jih zapišete spodaj.

Še enkrat hvala za sodelovanje, vaš vložen trud in čas.

