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IZVLEČEK 

Skozi zgodovino šolstva se je zamenjalo kar nekaj načinov ocenjevanja in vsako izmed njih 

ima določene prednosti in slabosti. Da bi ugotovila kakšna so mnenja učiteljev glede 

ocenjevanja športne vzgoje, sem naredila anketo z učitelji razrednega pouka štajerskih 

osnovnih šol. 

 

V raziskavi sem na podlagi 104 anketirancev ugotavljala, kateri način ocenjevanja športne 

vzgoje se jim zdi najprimernejši v prvi in kateri v drugi triadi (izbirali so lahko med 

številčnim, besednim in opisnim ocenjevanjem ter brez ocenjevanja). Poleg tega sem 

ugotavljala tudi, kakšne so po njihovem mnenju prednosti oziroma slabosti posameznega 

načina ocenjevanja, s kakšnimi težavami se srečujejo pri opisnem ocenjevanju športne vzgoje, 

koliko časa porabijo zanj, zbirala pa sem tudi morebitne predloge za izboljšanje ocenjevanja 

športne vzgoje. 

 

Raziskava je potekala v šolskem letu 2010/2011. Podatke sem zbirala in vnašala v tabelo. 

Naredila sem  analizo posameznih odgovorov in primerjavo le-teh. 

 

Ugotovila sem, da se večina učiteljev strinja z ocenjevanjem športne vzgoje. V prvi triadi so v 

večini kot najprimernejšo obliko ocenjevanja izbrali opisno ocenjevanje, v drugi triadi pa 

številčno. 
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PRIMARY SCHOOL TEACHERS' OPINIONS ON THE ASSESSMENT IN 

PHYSICAL EDUCATION FROM THE STAJERSKA REGION 

 
SUMMARY 
 
Throughout the history of educational system few methods of assessing were changed and 

each among them has certain advantages and disadvantages. In order to determine what are 

the opinions of teachers regarding the assessment of physical education, I made a survey with 

primary school teachers from the Štajerska region. 

 
In a study based on 104 interviewees I learned which method of assessment of physical 

education seems the most appropriate to them in first  and in second triad (choices were 

numerical, the word and descriptive assessment and without assessment). Moreover, I also 

determined what are teachers' opinions on advantages and disadvantages of each method of 

assessment, what problems they encount at descriptive assessment of physical education, 

spent time for this assessment and their suggestions for improving the assessment of physical 

education.   

 

The research was taken during the school year 2010/2011. I gathered data and entered them in 

the table. I made analysis and comparions of individual answers. 

 

I realized that majority of teachers agree with assessment of physical education. They chose 

descriptive assessment as most appropriate method in the first triad but in second triad 

numerical. 
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Physical education, descriptive assessment, numerical assessment, word assessment  
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1.0 UVOD 
 

Danes veliko govorimo o ocenjevanju posameznikovih dosežkov. Z ocenjevanjem se ne 

srečujemo le v šoli, ampak tudi v vsakdanjem življenju, kjer se ves čas dokazujemo sebi in 

drugim. Čeprav ni dokazano, so starši velikokrat mnenja, da so učenci v šoli zaradi ocen pod 

pritiskom, saj želijo z oceno sošolcem pokazati, da so boljši, sposobnejši od njih. Ocena pa 

deloma vpliva na njihovo samozavest in nadaljnji razvoj. 

 

Učitelji imajo pri oblikovanju ocene veliko odgovornost in čeprav morda ni videti tako, je 

njihovo delo zahtevno. Pri ocenjevanju učenčevih izdelkov in dosežkov je potrebno biti 

pravičen in natančen, ker učencem ocene zelo veliko pomenijo.  

 

Skozi zgodovino šolstva smo se srečali z različnimi načini ocenjevanja. Poznamo številčno, 

opisno in besedno oceno. Verjetno najstarejša oblika ocene je številčna. Gre za petstopenjsko 

lestvico (od 1 do 5), ki nam pove raven doseženega znanja, napredka ... Učenec si posamezno 

oceno pridobi z doseganjem predhodno zastavljenih kriterijev in standardov znanja. 

 

Pri opisni oceni je povratna informacija najbolj natančna in konkretna. Učitelj jasno pove, kaj 

učenec zna, katere standarde je dosegel in na katerih področjih ima primanjkljaj. Gre za 

individualen opis posameznikovega znanja in ne za primerjavo dveh učencev med seboj. 

Učitelj mora pri pisanju opisne ocene ostati objektiven. Med letom si zapisuje sprotne 

informacije, da na podlagi le-teh oblikuje končno opisno oceno. Eno izmed mnogih definicij 

opisnega ocenjevanja je oblikovala tudi Cveta Razdevšek – Pučko: »Opisno ocenjevanje je 

oblika ocenjevanja, kjer je mnenje o učenčevem znanju ali izdelku izraženo v besedni, opisni 

obliki. V tem mnenju je poudarjeno, kaj učenec zna ali obvlada, katere cilje (in na kakšni 

ravni) je že dosegel (sam ali skupaj z učiteljem/ico in starši), da bo morebitne pomanjkljivosti 

odpravil.« (C. Razdevšek – Pučko, 1999, str. 22) 

 

Tretja oblika ocene pa je tristopenjska besedna ocena (zelo uspešno, uspešno in manj 

uspešno). Učitelj ima za vsako stopnjo določene kriterije, na podlagi katerih učenec dobi 

oceno. Pri tovrstnem ocenjevanju so posamezniki še najbolj negativno izpostavljeni, ker jih 

ocena »manj uspešno« stigmatizira, da pri določeni stvari niso tako uspešni kot njihovi 

sovrstniki.  
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Sama se bom poglobila v ocenjevanje športne vzgoje. Poskušala bom ugotoviti, kateri način 

ocenjevanja je učiteljem razrednega pouka najbližji in se jim zdi za športno vzgojo tudi 

najprimernejši, ali se pri oblikovanju ocene soočajo s kakšnimi težavami in ali jim oblikovanje 

ocene vzame veliko časa.  
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2.0 PREDMET IN PROBLEM 
 

Načeloma predmeti, ki imajo v poimenovanju besedo vzgoja, bistveno odstopajo od 

predmetov, ki tega naziva nimajo. Pri prvih je cilj vzgajanje (doživljanje sveta), pri drugih 

učenje (spoznavanje in učenje sveta). Pri vzgojnih predmetih učenci (dijaki) vsebino predmeta 

ustvarjalno čustveno doživljajo, pri drugih se snov učijo. Dilema, ki ostaja, je vprašanje 

ocene. Vprašanje je, kakšna naj bo (opisna, besedna, številčna), in ne, ali naj se predmet 

ocenjuje ali ne. (Lorenci, 2000)  

 

Toda ali vzgojni predmeti res le vzgajajo in ne tudi učijo in so zato manjvredni od ostalih 

predmetov? Kristan (2009) je zapisal, da si športnovzgojni ideologi prizadevajo, da bi športna 

vzgoja postala »enakopraven« predmet z drugimi šolskimi predmeti. Zato se zavzemajo za 

klasično petštevilčno ocenjevanje tega predmeta, kar naj bi predmetu dalo veljavo.  

 

Pogledali si bomo, kakšno je bilo ocenjevanje športne vzgoje včasih in kakšno je danes. 

Raziskala bom tudi, kaj o samem ocenjevanju športne vzgoje mislijo učitelji razrednega 

pouka in ali je od oblike ocenjevanja res odvisna »pomembnost« in »enakovrednost« 

predmeta. 

 

2.1 OPREDELITEV ŠOLSKE ŠPORTNE VZGOJE 

 

»Šolska športna vzgoja je nenehen proces bogatenja znanja, razvijanja sposobnosti in lastnosti 

ter pomembno sredstvo za oblikovanje osebnosti in odnosov med posamezniki. Zato si 

prizadevamo, da z izbranimi cilji, vsebinami, metodami in oblikami dela prispevamo k 

skladnemu biopsihosocialnemu razvoju mladega človeka, sprostitvi in kompenzaciji 

negativnih učinkov večurnega sedenja. Ob sprotni skrbi za zdrav razvoj ga vzgajamo in 

učimo, kako bo v vseh obdobjih življenja bogatil svoj prosti čas s športnimi vsebinami. Z 

zdravim načinom življenja bo tako lahko skrbel za dobro počutje, zdravje, vitalnost in 

življenjski optimizem.« (Kovač, Novak, 2006, str. 5) 

 

V učnem načrtu za športno vzgojo je zapisano, da mora športni pedagog slediti naslednjim 

izhodiščem: 

 športna vzgoja mora biti sredstvo celostnega razvoja osebnosti, 
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 spoštovati mora načelo enakih možnosti za vse učence in upoštevati njihovo 

različnost, 

 pedagoški proces mora voditi tako, da bo vsak učenec uspešen in motiviran, 

 igra kot vir sprostitve in sredstvo vzgoje mora biti vključena v vsako uro športne 

vzgoje, 

 načrtno mora spodbujati otroke k humanim medsebojnim odnosom in športnemu 

obnašanju (fair playu), 

 posebno skrb mora nameniti nadarjenim za šport in otrokom s posebnimi potrebami, 

 povezovati mora športno dejavnost z drugimi predmetnimi področji, 

 načrtno mora spremljati in vrednotiti otrokove dosežke ter ga spodbujati k športni 

dejavnosti, 

 spoštovati mora predpisane standarde in normativna izhodišča ter poskrbeti za varnost 

pri vadbi. (Kovač, Novak, 2006) 

 

Šolska športna vzgoja ima (kot vsak predmet) tri naloge: 

 materialno (pridobivanje znanja), 

 formalno (razvijanje sposobnosti), 

 vzgojno (pridobivanje vrlin, vrednot, oblikovanje odnosa do športnega življenjskega 

sloga)  

(Kristan, 2009) 

 

2.2 PREVERJANJE IN OCENJEVANJE 

 

V nadaljevanju bo veliko govora o ocenjevanju, zato si bomo v ta namen ogledali dve 

definiciji, ki bolj natančno opredeljujeta omenjeni pojem. 

 

»Ocenjevanje znanja je ugotavljanje in vrednotenje, v kolikšni meri učenec dosega cilje 

oziroma standarde znanja, ter se opravi po obravnavi novih vsebin iz učnih načrtov in po 

preverjanju znanja.« (Ur. list št. 73, 18. 7. 2008) 

 

»Ocenjevanje je proces spremljanja, preverjanja, zbiranja in primerjanja informacij o 

otrokovih sposobnostih, znanju in vrednotah z določenimi standardi (kriteriji, normami) ter 
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presojanje otrokovega napredka in uspešnosti glede na druge otroke (povprečne norme), 

postavljene kriterije ali glede na otroka samega.« (Galeša, 1996, str. 15)  

 

Iz obeh definicij je razvidno, da je ocenjevanje proces, pri katerem spremljamo učenčev 

napredek, torej iz tega lahko sklepamo, da je ocenjevanje za otroka koristno, ker le tako lahko 

vidimo, na katerem področju je napredoval in na katerem ni vidnega napredka. Čeprav naj pri 

ocenjevanju ne bi primerjali otrok med seboj, se nam včasih zgodi tudi to. Nanje lahko vpliva 

negativno, če jih ves čas opozarjamo na to, da so njihovi sošolci bolj uspešni, da so dosegli 

večji napredek. Zato moramo ocenjevanje čim bolj individualizirati in otroke čim manj 

primerjati med seboj, ker vsak napreduje po svojih zmožnostih. 

 

Šolsko ocenjevanje ima največkrat tri namene: 

 informativni, 

 pedagoško-spodbujevalni (motivacijski), 

 administrativno-normativni (ne velja za ocenjevanje športne vzgoje.) (Kristan, 2009) 

 

Z oceno informiramo učence, starše, učitelje o učni storilnosti učencev, o njihovih 

pomanjkljivosti in težavah. Šolsko oceno štejemo za zunanje motivacijsko sredstvo.  

»Pri športni vzgoji lahko motivacijsko vlogo, ki jo pripisujejo oceni, bolje opravi objektivno 

merjenje različnih gibalnih nalog. Uspešno opraviti gibalno nalogo, preseči začetno stanje in 

premik navzgor na storilnostni lestvici učencev, predvsem pa danes biti boljši kot včeraj so 

prav gotovo močni motivi.« (Kristan, 2009, str. 474) 

 

V pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli je 

zapisano, da učenci v prvem in drugem obdobju praviloma napredujejo v višji razred, učenci 

v tretjem obdobju napredujejo v višji razred, če so ob koncu pouka v šolskem letu pozitivno 

ocenjeni iz vseh predmetov. (Ur. List št. 73, 18. 7. 2008) 

 

Da je ocenjevanje dobro, si moramo pomagati z naslednjimi značilnostmi: 

1. Veljavnost: najpomembnejša značilnost dobrega ocenjevanja. Pomeni, da ocenjujemo 

le tiste informacije, ki smo jih načrtovali in ki so resnične.  

2. Zanesljivost: ocene so zanesljive, če bi isti učitelj pri ponovnem ocenjevanju istega 

testa podal isto oceno. 
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3. Objektivnost: govori o tem, da je ocena odvisna le od učenčevega znanja in ne od 

ocenjevalca. 

4. Občutljivost: ocenjevalec čim bolj razločuje pisne izdelke med seboj. 

5. Etičnost in odgovornost: vsakega učenca obravnavamo kot enkratno bitje, izogibamo 

se psihološkim in psihičnim zlorabam učencev, spoštujemo raznolikost, intelektualna 

poštenost do vseh učencev.  (Cencič, 2000) 

 

Da pa bi lahko ocenili znanje, ga moramo tudi preveriti, torej sta preverjanje in ocenjevanje 

med seboj tesno povezana.  

 

3. člen v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v 

devetletni osnovni šoli pravi: »S preverjanjem znanja se zbirajo informacije o tem, kako 

učenec dosega cilje oziroma standarde znanja iz učnih načrtov, in ni namenjeno ocenjevanju 

znanja. Doseganje ciljev oziroma standardov znanja se preverja pred, med in ob koncu 

obravnave novih vsebin iz učnih načrtov.« (Ur. List št. 73, 18. 7. 2008) 

Določeno pa je tudi, kako učitelj v šoli preverja in ocenjuje znanje učencev: 

 spoštuje osebnostno integriteto učencev in različnost med njimi, 

 upošteva poznavanje in razumevanje ciljev in standardov, sposobnost analize in 

interpretacije ter sposobnost ustvarjalne uporabe znanja, 

 uporablja različne načine preverjanja in ocenjevanja znanja glede na cilje oziroma 

standarde znanja in glede na razred, 

 pri vsakem predmetu učenčevo znanje preverja in ocenjuje skozi vse ocenjevalno 

obdobje, 

 daje učencem, učiteljem in staršem povratne informacije o učenčevem individualnem 

napredovanju, 

 omogoča učencu kritični premislek in vpogled v osvojeno znanje, 

 prispeva k demokratizaciji odnosov med učenci in učitelji. (Ur. list št. 73, 18. 7. 2008) 
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Kot sem že omenila, se pri preverjanju in ocenjevanju starši in učenci seznanijo s šolskim 

uspehom učenca. Poleg tega pa učitelj s preverjanjem nadzoruje rezultat svojega dela 

(preverjanje je samonadzor). Pri ocenjevanju učitelj učencu poda ustrezno oceno. Le-te imajo 

diagnostično vrednost in nam povedo, kakšno je znanje učenca, ter nas opozorijo na področja, 

kjer je učenec šibak, to pa nam olajša odpravljanje pomanjkljivosti. Poleg tega imajo 

»upravno-administrativni in družbeni pomen«, kar pomeni, da so pomembne pri napredovanju 

v višji razred, vpisu v novo šolo, dodelitvi štipendije … Imajo »prognostično vrednost in 

igrajo pomembno vlogo pri šolski in poklicni orientaciji učencev«, nenazadnje pa so tudi 

motivacijsko sredstvo. (Šimenc, 2000) 

 

Poznamo več oblik preverjanja znanja: 

 formativno: namenjeno povratni informaciji o lastnih dosežkih in načrtovanju 

nadaljnjih faz poučevanja in učenja, 

 diagnostično: omogoča ugotavljanje učnih težav in nudenje pomoči in vodenja, 

 sumativno: z njim spremljamo celotni dosežek učencev na sistematični in 

povzemovalni način,  

 evalvacijsko: z njim osvetljujemo določene vidike dela šole ali področij in načrtujemo 

ustrezne ukrepe v zvezi s tem. (povzeto po: Rutar Ilc, 2000) 

 

Po besedah Pučkove (1995) preverjanje in ocenjevanje ni več v vlogi povratne informacije, ki 

naj bi okrepila pravilne odgovore. Preverjanje pridobiva diagnostično in formativno vlogo, 

kar pomeni, da usmerja učenčev proces mišljenja, omogoča elicitacijo, primerjavo, 

izmenjavo, evalvacijo in rekonstrukcijo učenčevih idej in mu s tem omogoča, da konstruira 

svoje znanje. Prav tako pravi tudi, da preverjanje izhaja iz poučevanja in mora imeti cilje, ki 

so skladni s cilji poučevanja, temeljni cilj pa je znanje. V primeru, da je cilj poučevanja 

spodbujanje učenčevih idej ali spodbujanje višjih psihičnih procesov (logično sklepanje …), 

potem mora biti tudi preverjanje usmerjeno k tem ciljem. To pomeni, da v skladu s 

konstruktivistično paradigmo učenja in poučevanja klasično pisno preverjanje in enostavne 

oblike testnih vprašanj niso ustrezen instrument preverjanja.  

 

Diagnostično in formativno preverjanje 

Pučkova (1995) pravi, da drugačno pojmovanje učenja, poučevanja, motivacije in drugačna 

organizacija učnih situacij narekuje drugačne poudarke na področju preverjanja in 
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ocenjevanja. Nove vloge, ki jih prevzema preverjanje znanja, niso združljive s tradicionalnim, 

skoraj obveznim povezovanjem preverjanja in ocenjevanja. Spremenjena vloga preverjanja 

znanja pomeni zavzemanje za drugačno ocenjevanje znanja.   

 

»Številčno ocenjevanje, ki pogosto spremlja skoraj vsako preverjanje znanja, ne izpolnjuje 

nalog, ki jih ima preverjanje znanja, predvsem pa ne izpolnjuje diagnostične in formativne 

vloge.« (Pučko, 1995, str. 15) 

 

Diagnostično preverjanje nam omogoča ugotavljanje stanja na določenem področju. 

Usmerjeno je k odkrivanju vrzeli v obstoječem znanju (predznanju) z namenom odpravljanja 

teh vrzeli in ne s ciljem ocenjevanja. Ko učitelj ocenjuje rezultate diagnostičnega preverjanja, 

smemo govoriti o »iskanju neznanja«, ki ga učenci radi pripisujejo učiteljem. (Pučko, 1995) 

 

»Diagnostične vloge preverjanja ni mogoče doseči brez opaznejše vključenosti samega 

učenca. Uspešno poučevanje, ki naj sledi diagnostičnemu preverjanju, je mogoče le, če 

poznamo tudi učenčevo »plat medalje«, njegovo razumevanje in doživljanje učnih vsebin in 

pristopov k učenju.« (Pučko, 1995, str. 16) 

 

Pri formativnem preverjanju ni bistven način ali oblika preverjanja (ustna vprašanja, test), 

temveč oblika povratne informacije in njena interpretacija. Od učitelja zahteva stalno 

spremljanje vseh vidikov otrokovega dela (kognitivni, emocionalni, socialni vidik), uporabo 

vseh različnih oblik preverjanja, skrbno analizo in interpretacijo učenčevih odgovorov. Poleg 

tega zahteva tudi poglabljanje v njegovo razumevanje problemov in proučevanje idej in 

strategij, ki so jih vodile k napačnim rešitvam. Zelo pomembno je oblikovanje povratne 

informacije, ki naj na učenca deluje spodbudno in mu omogoča pozitivno samopotrditev ali 

pa mu vzbuja zaupanje v njegove zmožnosti za izboljšanje.  (Pučko, 1995) 

 

»Bistvo kombinacije diagnostičnega in formativnega ocenjevanja je v spoznanju narave 

»napak«, ki se pojavljajo pri učencih.« (Pučko, 1995, str. 17) 

 

Notranje in zunanje preverjanje in ocenjevanje znanja 

Notranje preverjanje in ocenjevanje znanja je tisto, ki ga opravlja vsak učitelj zase v svojem 

razredu. To lahko počne ustno ali pisno, z vprašanji, ki jih sestavi sam, in brez dodatnih 



- 9 - 

informacij o primerljivosti lastnosti tega preverjanja z drugimi učitelji, ki opravljajo podobno 

delo na drugih šolah, ter o primerljivosti rezultatov tega preverjanja – šolskih ocen z drugimi.  

 

Zunanje preverjanje znanja je razumljeno kot preverjanje s preskusi, ki so jih sestavili 

pedagoški strokovnjaki (učitelji, osebe, ki so odgovorne za učni načrt in doseganje učnih 

ciljev in standardov) in strokovnjaki za merjenje, za sestavo in analizo merskih instrumentov. 

Njegov namen naj bi bil predvsem omogočiti enake pogoje preverjanja in ocenjevanja znanja 

in primerljivost ocen oziroma rezultatov. (Bucik, 2001) 

 

Značilnosti zunanjega preverjanja znanja: 

 vsi učenci rešujejo iste ali primerljive naloge, 

 enotni kriteriji administracije preskusa, 

 vsi preskusi so do določene stopnje metrično preverjeni. 

(Bucik, 2001) 

 

Notranje ocenjevanje in preverjanje je v primerjavi z zunanjim po besedah Bucika (20001) 

boljše, ker učitelj, ki učenca uči, učenca najbolje pozna, njegovo znanje preverja in ocenjuje 

večkrat v šolskem letu in v različnih fazah pridobivanja znanja, znanje lahko opazuje kot 

proces in ne zgolj kot produkt, rezultate pa lahko uporabi v diagnostične namene. Vendar 

različni dejavniki lahko motijo objektivnost in pravičnost notranjega ocenjevanja (halo efekt, 

prilagajanje kriterijev ocenjevanja splošni uspešnosti razreda, preverjanje standardov, ki se 

učitelju takrat zdijo primerni …). 

 

Zunanjemu preverjanju in ocenjevanju znanja pogosto očitajo, da naloge preverjajo zgolj 

nekatere standarde znanja in določene vrste znanja, zato naj bi tovrstno ocenjevanje imelo 

negativni povratni vpliv na poučevanje. Ta očitek je upravičen, če pri zunanjem preverjanju ni 

dosežen pomemben konsenz o ciljih oziroma standardih znanja, ki je zapisan v učnih načrtih 

in ki je zavezujoč za strokovne skupine, ki pripravljajo zunanje preskuse, in za učitelja, ki v 

razredu preverja učenčevo znanje. Zunanje preverjanje sicer zaobjame širši spekter znanja kot 

učiteljevo, vendar gre za enkratno preverjanje, kar pomeni, da rezultati ne morejo biti edini 

podatek o učenčevem znanju. Kljub vsemu pa zunanje preverjanje in ocenjevanje zadosti 

pomembnemu načelu pravičnosti (enaki pogoji ocenjevanja in s tem primerljivost rezultatov). 

Zato tovrstno preverjanje in ocenjevanje razumemo kot dopolnitev učiteljevemu ocenjevanju. 

(Bucik, 2001) 



- 10 - 

Pravičnost in ocenjevanje 

Kodelja (2000) je zapisal naslednje ugotovitve glede pravičnosti ocenjevanja: 

 Učenci, ki so sodelovali v raziskavi, so mnenja, da je pravičnost način, kako jih učitelji 

ocenjujejo in obravnavajo. Ocenjevanje je pravično, če sledi retributivnemu načelu: 

enako izkazano znanje, enaka ocena. V primeru, da učitelj to načelo krši je nepravičen. 

Pri tem je vseeno, ali je ocena prenizka ali previsoka. Prenizko oceno učenci čutijo kot 

znak učiteljevega maščevanja ali nepravično kazen. 

 Učenci negativne ocene čutijo kot sredstvo za discipliniranje posameznega učenca ali 

celega razreda. Krivično se jim zdi, če dobijo negativno oceno, ki ni posledica 

neznanja, ampak obnašanja. Prav tako je krivično neenako obravnavanje boljših in 

slabših učencev ter nespoštovanje dostojanstva učenčeve osebe pri ocenjevanju. 

 

Šimenc (2000) je razglabljal, zakaj je preverjanje in ocenjevanja znanja potrebno. Navedel je 

naslednje komponente, ki jih učitelji morajo preverjati in ocenjevati: 

 Spoznavno govorna komponenta: poznavanje in razumevanje učnega gradiva ter 

pridobljeni pojmi. 

 Praktična komponenta: delovne navade in uporaba znanja v praksi (domače naloge, 

pisni izdelki). 

 Motivacijsko-emocionalna komponenta: zanimanje, marljivost, odnos do učnega 

gradiva. 

 Komponenta subjektivnih moţnosti učenca: sposobnost za učenje, nadarjenost za 

določene dejavnosti. 

 Komponenta učenčevih objektivnih moţnosti: objektivne možnosti za delo in 

razmere, v katerih učenec živi, stanovanjski in materialni pogoji. 

 

Ocenjevanje znanja in šolska zakonodaja 

Šolska zakonodaja se je v preteklosti velikokrat spreminjala. Kakšno je stanje danes, bom 

zapisala v nadaljevanju.  

 

»V Sloveniji se v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole učenčevo znanje 

ocenjuje z opisnimi ocenami. V drugem in tretjem triletju osnovne šole se učenčevo znanje pri 

vseh predmetih ocenjuje s številčnimi ocenami. Z opisnimi ocenami se z besedami izrazi, 

kako učenec napreduje glede na opredeljene cilje oziroma standarde znanja v učnih načrtih. S 
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številčnim ocenjevanjem se oceni znanje učencev na lestvici od 1 do 5. Ocena nezadostno (1) 

je negativna, druge ocene so pozitivne. V drugem in tretjem triletju učitelj pri vseh predmetih 

oblikuje zaključno številčno oceno, s katero oceni, v kolikšni meri učenec dosega standarde 

znanja, opredeljene v učnih načrtih, in pri tem upošteva ocene, ki jih je učenec pri predmetu 

prejel med šolskim letom. S šolskim letom 2008/09 je bil ukinjen splošni učni uspeh.« (Bela 

knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 2011, str. 159) 

 

15. člen 

»V 8. in 9. razredu se pri predmetih, pri katerih poteka nivojski pouk, znanje učencev med 

šolskim letom ocenjuje z ocenami od 1 do 5, in sicer na naslednji način:  

 učenec, ki doseže standarde znanja na 1. ravni zahtevnosti, dobi največ oceno dobro 

(3),  

 učenec, ki doseže standarde znanja na 2. ravni zahtevnosti, dobi največ oceno prav 

dobro (4),  

 učenec, ki doseže standarde znanja na 3. ravni zahtevnosti, dobi največ oceno odlično 

(5). 

 

»Učitelj pomaga učencu doseči in preseči standarde znanja na posamezni ravni zahtevnosti. 

Učenec, ki obiskuje pouk na 1. ali 2. ravni zahtevnosti, lahko za izkazano znanje prejme višjo 

oceno od tiste, ki je za posamezne ravni zahtevnosti določena v tem členu. Višjo oceno 

prejme, če pri ocenjevanju znanja izkaže z učnim načrtom opredeljene standarde znanja na 

višji ravni.« (Ur. list št. 73, 18. 7. 2008) 

 

16. člen 

»Zaključno oceno posameznega predmeta oblikuje učitelj ob koncu pouka tega predmeta v 

šolskem letu. V prvem obdobju učitelj oblikuje pri vseh predmetih zaključno opisno oceno, s 

katero opiše učenčev napredek pri doseganju ciljev oziroma standardov znanja, opredeljenih v 

učnih načrtih. V drugem in tretjem obdobju učitelj oblikuje pri vseh predmetih zaključno 

številčno oceno, s katero oceni, v kolikšni meri učenec dosega standarde znanja, opredeljene v 

učnih načrtih in pri tem upošteva ocene, ki jih je učenec pri predmetu prejel med šolskim 

letom.« (Ur. list št. 73, 18. 7. 2008) 
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2.2.1 VREDNOTENJE ZNANJA 

 

»Vrednotenje pomeni sistematično zbiranje pomembnih podatkov za učinkovitejše, 

ustreznejše in kvalitetnejše delo učencev pa tudi učiteljev.« »To je širši pojem, ker vključuje 

tako preverjanje kot ocenjevanje znanja, spretnosti in sposobnosti.« (Pučko, 1995, str. 44) 

 

Ločimo sprotno ali formativno vrednotenje in končno ali sumativno vrednotenje. 

 

Sprotno (formativno) vrednotenje 

Glavni namen pri sprotnem vrednotenju ni natančno ocenjevanje (merjenje) učenca, ampak 

pisna povratna informacija, kako se učenec približuje določenim, individualno postavljenim 

ciljem. Sprotno vrednotenje ali ocenjevanje označujejo pisno izraženi komentarji učitelja, ki 

zasledujejo individualne cilje, ki jih učitelj postavlja učencem. Poleg pisnih povratnih 

informacij lahko učitelj uporabi tudi govorne.  

 

Sprotne povratne informacije učitelja učencu obsegajo: 

 spodbude: pohvalo, kaj je učenec naredil dobro, 

 sugestije: nasveti, kako bi se lahko izboljšal, 

 diagnozo: informacije o ustreznosti, neustreznosti in nasveti, kako izboljšati 

pomanjkljivosti, 

 individualno postavljene cilje: usmerjeni k vsakemu učencu posebej, glede na 

predznanje, ki ga ima, na njegove sposobnosti in spretnosti. (Pučko, 1995) 

 

Cilji pri sprotnem vrednotenju naj bodo individualno postavljeni. Učencu naj bodo znani 

(lahko mu jih napišemo v zvezek). Bolje je, če so konkretni kot splošni (npr. »Ne pozabi 

napisati imena z veliko začetnico.«) in morajo biti učencu dosegljivi. To pomeni, da omejimo 

število ciljev in ne postavljamo dodatnih, dokler niso osvojeni predhodni. Vedno beležimo 

napredek in o njem tudi poročamo. (Pučko, 1995) 

 

Končno (sumativno) vrednotenje 

Rezultat končnega vrednotenja je končni zapis ob koncu šolskega leta ali ob zaključku 

posameznih ocenjevalnih obdobjih. Medtem ko pri sprotnem ocenjevanju primerjamo učenca 

s samim seboj in s tem, kako dosega individualno postavljene cilje, pa je končno vrednotenje 
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pregled vsega doseženega glede na skupne cilje. Pri končnem ocenjevanju navedemo, katere 

cilje  in kako dobro jih je učenec dosegel.  

 

Končni zapis je celostna ocena dosežkov učenca pri določenem predmetu ali pri vseh 

predmetih hkrati. Te zapise učitelj individualno predstavi učencu in njegovim staršem in jih 

po potrebi tudi obrazloži. Nikakor pa jih ne prebira pred vsemi učenci in starši. Končne ocene 

naj ne vsebujejo le opisa dosežkov otrok, ampak naj vsebujejo vrednotenje sposobnosti, 

zmožnosti, spretnosti in znanja učenca glede na skupne cilje (navedejo naj kvaliteto doseženih 

ciljev). (Pučko, 1995) 

 

2.2.2 METODE OCENJEVANJA 

 

Vrednotenje ali ocenjevanje se po besedah Pučkove lahko usmeri na dosežek kot na celoto ali 

pa se dosežek razčleni na posamezne dele, ki se ločeno ocenijo ali ovrednotijo. Glede na to 

govorimo o dveh različnih metodah ocenjevanja: celostni (holistični) in razčlenjevalni 

(analitični). 

 

Celostna (holistična) metoda ocenjevanja 

Izhaja iz predpostavke, da je izdelek neka celota in da se z njegovim razčlenjevanjem izgubi 

pregled nad celoto. Zato ocenimo vse sposobnosti hkrati.  

Prednosti celostnega ocenjevanja so, da poteka hitro, prihranimo čas in je praktično. Slabosti 

pa so, da nam ne pokaže napredka, nazadovanja in zakrije resnični napredek, ki bi ga 

pokazala analiza, nima diagnostične vrednosti in ni mogoče primerjati zmožnosti znotraj 

naloge.  

 

Primeri celostnega ocenjevanja: 

 Ocenjevanje po vtisu: najbolj znana, razširjena in preprosta oblika. Pri tovrstnem 

ocenjevanju si učitelj ustvari nek splošen vtis (o prebranem besedilu …), nato pa poda 

številčno ali besedno oceno. 

 Ocenjevalne lestvice: imajo širok razpon označevanja kvalitete besedila, ki ga celostno 

ocenimo. Slabost lestvice je, da je za vsako besedilo potrebno sestaviti svojo lestvico, 

kar pa je precej zamudno.  

Razčlenjevano (analitično) ocenjevanje 
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Pri analitičnem ocenjevanju dosežek učenca razčlenimo na sestavne dele, ki jih ločeno 

ocenjujemo, kar pomeni, da opisno ocenimo ali vrednotimo vsako značilnost. 

 

Napotki za uspešno analitično ocenjevanje: 

 jasno oblikovani kriteriji, 

 natančno določeni posamezni kriteriji, 

 označimo zaželene lastnosti in napake za vsak kriterij posebej, 

 vsak kriterij naj ima oblikovana analitična navodila za predvidene napake in zaželene 

lastnosti, 

 učitelj kriterije v primerni obliki sporoči učencem. 

 

Analitično ocenjevanje ima, tako kot celostno, nekaj prednosti in slabosti. Prednosti so, da 

nudi podrobne povratne informacije, omogoča primerjavo, ima didaktično vrednost,  kar 

omogoča učiteljem, da uporabijo rezultate svojega vrednotenja v neposrednem 

sporazumevanju z učenci, to pa pospešuje osebno in kreativno delo, ocenjevalce navaja na 

razločevanje različnih vidikov, ki sestavljajo neko celoto, omogoča koreliranje vsakega dela s 

celoto, ima diagnostično vrednost in nenazadnje povečuje občutljivost ocenjevanja.  

 

Slabosti analitičnega ocenjevanja so, da je počasnejše, dobri izdelki niso na vrhu po kvaliteti, 

kar pomeni, da ne pokaže njihove prave vrednosti.  

 

Oblike analitičnega ocenjevanja so: razčlenjevalne lestvice, kontrolne (ček) liste, prosto 

oblikovani komentarji. (Pučko, 1995) 

 

2.2.3 KRATKA ZGODOVINA OCENJEVANJA 

 

Verjetno se je vsak izmed nas že vprašal, kdaj se je ocenjevanje v šoli pojavilo. Kristan 

(1992) je zapisal, da se je potreba po preverjanju znanja pojavila v času Primoža Trubarja, 

vendar v drugačni obliki, kot ga poznamo danes. Takšno, kot ga poznamo danes v naših 

šolah, se je pojavilo z Johannesom Sturmom, ki je na gimnaziji ocenjeval svoje dijake in je z 

njihovimi ocenami želel  informirati starše, torej je imela takrat ocena zgolj informativno 

vlogo.  
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Kot navaja Kristan (1992), se je »revolucija« ocenjevanja začela v 19. stoletju na takratnem 

avstrijskem ozemlju. Na začetku so ocenjevali znanje in tudi vedenje. Uvedli so redovalnico 

in nenehno ocenjevali učence, kar je dobilo motivacijski, pedagoški in didaktični pomen. Le 

učenci s pozitivno oceno so lahko napredovali v višji razred.  

 

Pri nas so šole najprej začele s številčnimi ocenami od 1 do 5. Kasneje se je poskusno uvedla 

opisna ocena, ob proučevanju opisnega ocenjevanja se je porodila misel o besedni oceni. Le-

to so leta 1975 uvedli  le za vzgojna področja, kot so likovni pouk, glasbena in športna vzgoja, 

tehnika in gospodinjstvo. Besedna ocena je imela tri stopnje, in sicer zelo uspešno, uspešno in 

manj uspešno. (Kristan, 1992) 

 

2.3 OCENJEVANJE ŠPORTNE VZGOJE 

 

Tudi športna vzgoja je imela na začetku petstopenjsko številčno oceno (od 1 do 5), kasneje pa 

se je za vse »vzgojne« predmete uvedla tristopenjska besedna ocena (zelo uspešno, uspešno, 

manj uspešno). Uvedba besedne ocene naj bi bila po besedah pedagoških svetovalcev Zavoda 

za šolstvo in šport, humanizacija šolske športne vzgoje. Raziskave so pokazale, da naj bi bila 

ocena »manj uspešno« redko uporabljena. Na razredni stopnji je niso uporabljali, medtem ko 

so jo na predmetni stopnji uporabljali le zato, da bi učence lažje disciplinirali, kar pa je 

pedagoško oporečno. Zaradi takega »vedenja« učiteljev pa se poraja vprašanje, ali je smiselno 

ocenjevati športno vzgojo, če ocene niso prikaz učenčevega znanja? Z uvedbo opisne ocene v 

prvem triletju je tudi športna vzgoja dobila opisno ocenjevanje. (Kristan, 1992) 

 

Podlaga za ocenjevanje predmetov sta spremljava in vrednotenje. 

 

spremljava   vrednotenje   ocenjevanje 

 

Spremljava je namenjena zbiranju čim večjega števila informacij o učencu, ki jih pridobivamo 

skozi daljše časovno obdobje. Vključujejo spremljanje učenčevih znanj, sposobnosti, 

njegovega vedenja in reagiranja v različnih situacijah, njegove prizadevnosti, napredka in 

spremljanje osebnostnih in socialnih značilnosti. Te informacije nato ovrednotimo in jih 

posredujemo učencu v obliki ocene.  
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»V dilemi, kaj ocenjevati, so ideologi izpostavili tri področja: 

 individualne posebnosti posameznega učenca, 

 individualni napredek posameznega učenca, 

 zmogljivostna raven posamezne skupine oz. oddelka.« (Vodeb, 2000, str. 125) 

 

Pogosto se vprašamo, kaj naj bi pri športni vzgoji ocenjevali. Skladno z učnim načrtom za 

športno vzgojo, Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v 

devetletni osnovni šoli preverjamo in ocenjujemo stopnjo usvojenosti športnih (praktičnih in 

teoretičnih) znanj, ki so v učnem načrtu opredeljena kot standard znanja, ne ocenjujemo pa 

številnih, prav tako zelo pomembnih nekognitivnih ciljev (interes učenca, higienske navade, 

vedenje, stališča, odnos, motivacijo …).  

 

Organizacija pouka pri športni vzgoji je precej drugačna kot pri ostalih predmetih in tako je 

tudi z ocenjevanjem. Tu ni izdelka, ki bi ga učitelj lahko pregledal, ocenil in primerjal s 

postavljenimi kriteriji Ocenjevanje pri športni vzgoji poteka hitro in brez možnosti 

»ponavljanja posnetka« (razen če učenec isto nalogo večkrat izvede, da ga lahko učitelj 

korektno oceni). Poleg tega je potrebno med ocenjevanjem znanja zaposliti tudi ostale učence, 

kar je pri športni vzgoji še bolj pomembno zaradi varnosti, saj učenci, ki jih učitelj trenutno ne 

ocenjuje, ne sedijo, ampak so aktivni. Optimalna rešitev za ure, ko ocenjujemo znanje otrok, 

je uporaba skupinske učne oblike, in sicer klasične vadbe po postajah. Učitelj na eni postaji 

preverja/ocenjuje znanje, na ostalih postajah pa so učenci zaposleni z gibalnimi nalogami, ki 

ne zahtevajo varovanja ali asistence, hkrati pa morajo biti otrokom tako zanimive, da se ne 

začnejo dolgočasiti. Pri organizaciji prostora mora učitelj mesto (vadbeno postajo), kjer bo 

potekalo preverjanje/ocenjevanje postaviti na prostor, od koder ima pogled na vse učence, 

učencem pa tudi ne sme obračati hrbta. Če je učitelj v telovadnici sam, mora hkrati ocenjevati 

učence in nadzorovati ostale, ki jih trenutno ne ocenjuje, zato je organizacija in postavitev 

vadbenih mest zelo pomembna. (Filipčič, Milekšič & Štemberger, 2006) 
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2.3.1 ŠTEVILČNO OCENJEVANJE 

 

»S številčnim ocenjevanjem se oceni znanje učencev na lestvici od 1 do 5. Številčne ocene so: 

nezadostno (1), zadostno (2), dobro (3), prav dobro (4), odlično (5). Ocena nezadostno (1) je 

negativna, druge ocene so pozitivne. Z negativno oceno je ocenjen učenec, ki ne doseže 

pričakovanih rezultatov, določenih v učnih načrtih« (Ur. list št. 73, 18. 7. 2008) 

 

Pri številčni oceni se velikokrat zgodi, da v učencih spodbudi tekmovalnost, ker želijo 

pokazati svoje sposobnosti in spretnosti ter drugim pokazati, da so oni boljši, močnejši, 

hitrejši … To je do neke mere dobrodošlo, ker lahko »manj uspešne« učence spodbudi, da se 

bolj potrudijo kot bi se sicer. Negativne ocene pri športni vzgoji ne zasledimo oziroma je zelo 

redek pojav, ki se kaže kot sredstvo discipliniranja.  

 

Kristan je zapisal, da ima številčna ocena kar nekaj slabih lastnosti: 

 je neinformativna (ne izraža posebnosti posameznega učenca), 

 ni objektivna in zanesljiva, 

 povzroča nezdravo tekmovalnost med učenci, kar negativno vpliva na njihove 

medsebojne odnose in razvoj osebnosti (boljša ocena pomeni večvrednost, slabša 

povzroči negotovost, agresijo), 

 učenci se učijo zaradi ocene in za oceno, ne pa zaradi želje po znanju, 

 enake ocene ne pomenijo enakega znanja, 

 šolske ocene škodijo osebnostnemu razvoju otrok, 

 šolske ocene so pomanjkljiva povratna informacija staršem in učencem. (Kristan, 

1992) 

 

Prehod z opisnega na številčno ocenjevanje mora biti postopen, saj ga bodo otroci le tako 

doživeli kot nekaj običajnega in ne kot stopnjo, ko jih učitelji ne bodo več »razvajali« in »zdaj 

gre pa zares, kdor ne bo znal, bo dobil nezadostno«. Učitelji morajo biti usposobljeni, da bodo 

znali izrabiti pridobitve prejšnjega obdobja in otroke usmeriti v motivirano šolsko leto. 

(Pučko, 1995) 
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2.3.2 BESEDNO OCENJEVANJE 

 

Pri besedni oceni so učenci razdeljeni v tri skupine, lahko so zelo uspešni, uspešni ali manj 

uspešni. Ta ocena je zelo splošna, saj ne vemo, na katerem področju so učenci uspešni in na 

katerem niso. Poleg tega je ocena »manj uspešno« le redko uporabljena. Na razredni stopnji 

osnovne šole ocene manj uspešno ni bilo zaslediti. Začela se je pojavljati v višjih razredih 

osnovne šole in sicer ne zaradi neznanja, manjše spretnosti in zmogljivosti, temveč kot 

sredstvo discipliniranja, kar je pedagoško oporečno. To pomeni, da je učiteljem ustrezala 

dvostopenjska ocena, s katero so bili vsi učenci uspešni. (Kristan, 2009) 

 

»Besedna ocena pa je moralna kategorija, ki opredeljuje večjo ali manjšo pohvalo ali grajo za 

učenčevo/dijakovo obnašanje pri predmetu, za njegov odnos do dela in za njegovo doživljanje 

»snovi«. Najbrž ne bi bilo težav, če predmet ne bi bil kombinacija obeh kategorij – vzgojne in 

izobraževalne: če bi bil samo vzgojni, bi zgolj besedna ocena ne bila vprašljiva, tudi ime 

predmeta ne.« (Lorenci, 2000, str. 115) 

 

Lorencijeva (2000) je zapisala, da so vsi »vzgojni« predmeti imeli besedno oceno, čeprav 

vsebujejo tipično znanje. Pri glasbeni, likovni ali tehnični vzgoji se učenci učijo o umetnikih, 

njihovih stvaritvah, teorijah, a ocena je bila besedna. Posledično motivacije za učenje ni bilo, 

ker tudi ni bilo prave »nagrade« oziroma »kazni« za znanje ali neznanje. Veliko dilem glede 

ocenjevanja je bilo tudi pri športni vzgoji. Mnenje Lorencijeve je, če je cilj športne vzgoje 

vzgajati zdrav duh v zdravem telesu, potem je to športna vzgoja in je utemeljena le besedna 

ocena.  V primeru, da je cilj usvojiti spretnosti določenih športnih panog in z njimi določeno 

kakovost, potem je na mestu številčna ocena.  

 

V nadaljevanju bom zapisala nekaj argumentov dijakov mariborskih gimnazij, zakaj se jim 

zdi besedno ocenjevanje športne vzgoje primernejše kot številčno: 

 Zato, ker skrbimo za svoje telo, ni potrebna ocena. 

 Športna vzgoja po težavnosti ni enakovredna drugim predmetom. 

 Intelektualnih sposobnosti ne moremo enačiti s telesnimi. 

 Besedna ocena že dovolj pove o dijakovi sposobnosti. 

 Športna vzgoja ne bi bila več rekreacija, prišlo bi do napetosti in tekmovalnega 

vzdušja za čim boljše ocene. 



- 19 - 

 Ker gre za »drugačen« predmet. 

 Ker je športna vzgoja nekaj posebnega, naj bo takšno tudi ocenjevanje.  

 Ker je to vzgojni ne pa izobraževalni predmet. 

 Ker je to predmet, katerega uspešnost je odvisna od posameznika in ne od učitelja. 

(Lorenci, 2000) 

 

2.3.3 OPISNO OCENJEVANJE 

 

Ena izmed definicij opisnega ocenjevanja pravi, da že sam izraz pove, da je to oblika 

ocenjevanja, pri katerem je sodba o otrokovem znanju ali izdelku izrečena v opisni obliki, in 

sicer v enem ali več stavkih. (Pučko, 1996) 

 

Bistvene značilnosti in prednosti opisnega ocenjevanja: 

 Opisno ocenjevanje je povratna informacija učencem in staršem, delno tudi učiteljem. 

Je izrazito analitično, opisuje posamezne značilnosti in posebnosti učenca. 

 Učencev ne razvršča, je v funkciji spremljanja in diagnosticiranja. Učencev ne 

primerja med seboj, primerja le vsakega posameznika z njegovo predhodno stopnjo ter 

z njegovimi zmožnostmi in objektivnimi možnostmi. 

 Omogoča popolno individualizacijo, individualna povratna informacija na učence 

deluje motivacijsko in zaradi primerjanja s samim seboj ohranja, spodbuja in razvija 

pozitivno notranjo motivacijo. 

 Do neke mere preprečuje  škodljive posledice nerazlikovanja med preverjanjem in 

ocenjevanjem, saj opisne ocene ni možno oblikovati brez stalnega in sprotnega 

preverjanja znanja (vendar preverjanje ni hkrati ocenjevanje, je le ena od sestavin, ki 

jih bo učitelj upošteval ob oblikovanju mnenja o učenčevem znanju).  

 Svoboda učitelja pri oblikovanju opisa je izhod iz problema, ko je pet stopenj 

(številčne ocene od ena do pet) hkrati premalo (razlik je več) in hkrati preveč 

(kvantitativne razlike je težko pretvoriti v pet kvantitativnih stopenj). 

 Opis učenčevega znanja omogoča poudarek kvaliteti znanja, kvantiteta (število točk na 

testu) je dodana kot dodatna informacija in zato ne predstavlja več edine in 

najpomembnejše informacije o učenčevem znanju. 

 V opis lahko brez težav vključimo učenčevo prizadevnost, sodelovanje, razvitost 

učnih in delovnih navad, kvaliteto sodelovanja, ne da bi ob tem popačili oceno in v 
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oceno znanja vključevali druge pomembne sestavine, ki vplivajo na otrokovo možnost 

pridobivanja znanja, na rezultate in na kasnejšo uporabo tega znanja. (Pučko, 1995) 

 

»Z opisnimi ocenami se z besedami izrazi, kako učenec napreduje glede na opredeljene cilje 

oziroma standarde znanja v učnih načrtih.« (Ur. list št. 73, 18. 7. 2008) 

Najbolj natančno povratno informacijo o učenčevih dosežkih na športnem področju nam 

verjetno da opisna ocena, ki nam natančno opiše, kaj učenec zna, na katerem področju je bolj 

močan in na katerem ima primanjkljaj. Toda oblikovanje tovrstne ocene učiteljem vzame 

veliko več časa. 

 

Opisna ocena ima v primerjavi s številčno več dobrih lastnosti in sicer: 

 visoka informativna vrednost, 

 upošteva subjektivne dejavnike, 

 razbremeni učence, ker se ne bojijo ocene, 

 slabši učenci niso tako izpostavljeni. 

 

Ima pa tudi negativne lastnosti: 

 subjektivnost, 

 predvsem gre za učenčev opis, nima vzgojne vloge, 

 učitelju vzame veliko časa. (Kristan, 1992) 

 

2.4 NAMEN OCENJEVANJA ŠPORTNE VZGOJE 

 

»Ocenjevanje je postopek, v katerem se ugotavlja, kako so uresničene materialne, 

funkcionalne in vzgojne naloge pouka. Gre za postopek, s katerim se na dogovorjen način 

izraža uspeh učenca. Gre za merjenje, s katerim poskuša učitelj določiti, za koliko in kako se 

je učenec približal učnim smotrom na posameznih predmetnih področjih.« (Kristan, 1992, str. 

27) 

 

Vprašanje, ki si ga pri vsem tem zastavimo, pa je, čemu in s kakšnim namenom ocenjevati 

znanje v šoli. Na začetku je imela ocena zgolj informativno vlogo, kasneje je pridobila 

družbeno, administrativno in normativno veljavo, na koncu tudi pedagoški, didaktični in 

motivacijski pomen.  
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Informativni namen ocenjevanja 

Pri športni vzgoji lahko že med uro dobimo povratno informacijo o dosežkih učencev na 

posameznih področjih. Najlažje jo dobimo tam, kjer lahko »izmerimo« njihove dosežke 

(število ponovitev, pretečena razdalja, čas opravljanja posamezne naloge, …). Ti rezultati so 

veliko bolj natančni kot sama ocena, ki nam ne pove točno, na katerem področju je učenec 

izstopal v pozitivnem ali negativnem smislu.  

 

Učitelj je takoj informiran, na katerem področju je učenec dober ali čuti primanjkljaj. Tudi za 

učenca je ta povratna informacija koristna, saj se bo sam lahko izboljšal in bo pri naslednji uri 

želel narediti več ponovitev, doseči boljši čas. Učitelj pa se bo skupaj z učencem posvetil 

šibkejšemu področju, da bi nadoknadil primanjkljaj.  

 

Pedagoško-spodbujevalni (motivacijski) namen ocenjevanja 

»Šolsko oceno štejemo med zunanja motivacijska sredstva. Ocena naj bi učenca motivirala, 

spodbujala k večji učni storilnosti. V teoriji ocenjevanja pripisujejo šolski oceni izobraževalni 

in vzgojni pomen. Ocena učenca pohvali za delo in graja za nedelo. Bolje opravljeno delo 

zasluži višjo oceno. Ocenjevanje je pravzaprav nekakšno nagrajevanje po delu. Zato obstaja 

mnenje, da ocenjevanje spodbuja učenca k večji učni storilnosti. Seveda je motivacijska vloga 

šolske ocene veliko bolj zapletena, predvsem pa ocenjevanje ne spodbuja vseh učencev.« 

(Kristan, 1992, str. 30) 

 

Pri športni vzgoji ima merjenje športnih rezultatov veliko večjo motivacijsko vlogo kot sama 

ocena. Zavest o zboljševanju dosežkov, ki so objektivno ugotovljeni, je lahko veliko boljša 

spodbuda kot šolska ocena. 

 

Administrativno-normativni namen ocenjevanja 

Ocena iz športne vzgoje nima administrativno-normativne funkcije. Učenec mora pri večini 

predmetov dobiti oceno. Pozitivne ocene so namreč pogoj za napredovanje v višji razred. 

Ocena iz športne vzgoje pa nima takega pomena. Nihče nikoli ne vpraša kakšno oceno si imel 

pri športni vzgoji, kot da bi šlo za manjvredni predmet.  

 

Iz napisanega lahko sklepamo, da ocena iz športne vzgoje ne opravlja treh poglavitnih 

namenov, ki jih ima šolsko ocenjevanje. Torej bi lahko rekli, da je ocenjevanje športne vzgoje 
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odveč. Ocenjevanje vzame tudi veliko časa, ki bi ga lahko pametneje uporabili za vzgojno-

izobraževalni proces. (Kristan, 2009) 

 

2.5 KDAJ  IN KAKO OCENJUJEMO IN SPREMLJAMO UČENCE PRI 

ŠPORTNI VZGOJI? 

 

Pri športni vzgoji učitelj poskuša učence navajati na zdrav način življenja v šoli in v prostem 

času. S športom krepimo svoje zdravje, nabiramo kondicijo in se bolje počutimo. Ker smo si 

ljudje različni, so tudi naše sposobnosti na področju športa različne in to upoštevamo pri 

pouku športne vzgoje. 

 

Dimic (1996) pravi, da rezultati, ki jih posameznik dosega, niso odvisni le od njegovega 

truda, interesa in prizadevnosti, temveč tudi od mnogih drugih dejavnikov, na katere ne 

moremo vplivati (družina, širše družbeno okolje, zdravstveno stanje posameznika). 

 

Po besedah Mihaele Dimic je pred ocenjevanjem s pomočjo testiranja potrebno ugotoviti 

začetno stanje in na podlagi pridobljenih rezultatov izdelati podrobni učni načrt za tekoče 

šolsko leto. Ocenjujemo napredek pri posamezni prvini ali pri psihomotoričnih spretnostih. V 

oceno vključimo tudi rezultate iz športno-vzgojnega kartona. Pred začetkom ocenjevanja si 

vedno postavimo cilj, kaj bomo ocenjevali (orientacija v prostoru, …) in na podlagi vnaprej 

zastavljenih ciljev podamo oceno.  

  

»Doseganje ciljev oziroma standardov se preverja pred, med in ob koncu novih vsebin iz 

učnih načrtov. Pri vsakem predmetu se učenčevo znanje ocenjuje skozi vse obdobje, ko se 

predmet izvaja.« (Ur. List, št. 73, 18. 7. 2008) 

 

Učence lahko spremljamo na dva načina, z merjenjem in v obliki opazovanja in opisovanja.  

 

1. Merjenje: Kadar spremljamo učence s pomočjo merjenja, lahko »izmerimo« vse učence v 

eni uri. Izmerimo inicialno stanje, temu sledi pedagoški proces in ugotavljanje napredka 

(vnovično merjenje). Meritve ponavadi opravimo ob koncu ocenjevalnega obdobja, ker se 

posamezne vsebine športne vzgoje med seboj močno prepletajo in je težko določiti konec ene 

in začetek druge dejavnosti.  
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2. Opazovanje: pri dejavnostih, kjer učencev ne moremo »izmeriti«, lahko naenkrat 

opazujemo največ pet učencev in zato za spremljavo potrebujemo več ur iste dejavnosti (npr. 

preval naprej in nazaj). 

 

Med samo uro športne vzgoje zelo težko zapisujemo svoja opažanja (izjema so rezultati v 

standardnih merskih enotah: sekunde, metri, …), zato si lahko pomagamo tudi z vnaprej 

pripravljenimi »ček listami«.  

 

Tabela 1: Primer »ček« liste (preval naprej) 

 

PRIIMEK IN IME UČENCA  

Na ravni podlagi: - samostojno 

                             - s pomočjo 

 

Na klančini:         - samostojno 

                             - s pomočjo 

 

Nastavitev rok:     - pravilna 

                             - spodvija prste, zapestja 

                             - preveč naprej 

                             - preveč nazaj 

                             - preveč skupaj 

                             - preširoko 

 

Položaj glave:       - pravilen 

                              - postavlja se na glavo 

 

Zaključek prevala: - pravilen 

                               - v počepu 

                               - sede 

                               - sploh ne zaključi 

 

Postavitev trupa/bokov: - primerno 

                                       - prenizko 

 

 

(Štemberger, 2000) 

 

Učencu poskušamo dati čim več sprotnih povratnih informacij v ustni obliki. Pri končni 

zapisani oceni ovrednotimo učenčev napredek. Ocena naj bo čim bolj objektivna, zajema naj 
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osebni razvoj posameznika in njegov napredek. Cilje prilagajamo posamezniku, vendar 

morajo biti v skladu s splošno postavljenimi cilji.  

 

2.6 PREDNOSTI IN SLABOSTI OCENJEVANJA ŠPORTNE VZGOJE  

 

Športna vzgoja je imela pestro zgodovino glede načina ocenjevanja. Pri vsakem načinu 

ocenjevanja obstajajo prednosti in slabosti. Katere so te lastnosti, si bomo pogledali v 

nadaljevanju.  

 

Verjetno največ polemik je doživela številčna ocena iz športne vzgoje. Postavljajo se 

vprašanja, ali je številčna ocena primerna za športno vzgojo ali lahko s številčno oceno sploh 

povemo, kaj je učenec dosegel, pokazal, kje je napredoval? Številčna ocena iz športne vzgoje 

je bila enakovredna oceni pri matematiki in je vplivala na končni uspeh učencev.  

 

Pedagoški svetovalci so v sedemdesetih letih navedli naslednje razloge za ukinitev številčne 

ocene pri športni vzgoji: 

 ocena kaže znanje in ne učenčevega truda, odnosa, 

 ocena ni stimulativna,  

 brez ocenjevanja bi imeli več časa za efektivno vadbo, 

 številčna ocena ni humana, 

 številčno ocenjevanje daje prednost sposobnejšim in odvrača telesno manj sposobne, 

ki jim je športna vzgoja celo bolj potrebna, … (Štemberger, 1995) 

 

Veliko je govora, da je opisno ocenjevanje za športno vzgojo veliko bolj primerno kot 

številčno ali besedno, ker je ocena bolj konkretna in humana. Katere so njene prednosti in 

slabosti, pa si poglejmo v nadaljevanju. 

 

Prednosti opisne ocene pri športni vzgoji: 

 velika informativna vrednost (za učitelje, starše in učence), 

 upoštevanje subjektivnih dejavnikov (zdravstveno stanje, …), 

 slabši učenci niso izpostavljeni (ni tekmovalnosti, napredek učenca je bolj viden, ker 

se ne bori za dobro oceno), 

 psihološka razbremenitev učencev (se ne bojijo ocene), 
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 pozitivna vez med učiteljem in učenci (učenec dobi povratno informacijo, na katerem 

področju je dober, kje ima primanjkljaj, napredek vidi tako učenec kot tudi učitelj), 

 vzgojna vloga opisne ocene (učenec spozna, da je pomembnejši njegov napredek in ne 

toliko napredek glede na ostale učence). 

 

Slabosti opisne ocene: 

 subjektivnost, 

 oblikovanje nam vzame veliko časa, 

 preveč učencev na oddelek, 

 učitelj učence premalo pozna (to je večji problem na predmetni stopnji, kjer učitelj uči 

več razredov hkrati). 

 

Opisna ocena pa ni pomembna le za otroka, temveč tudi za njegove starše (predvsem, ko 

imajo le-ti previsoka pričakovanja), ker točno vedo, koliko je otrok napredoval, kaj že zna, …  

 

Ocenjevanje v šoli ima točno določen namen in tako je tudi pri ocenjevanju športne vzgoje. 

Opisna ocena pri športni vzgoji ima svoje namene, ki pa so: 

 ugotoviti, koliko učenec obvlada »predpisano snov« glede na svoje sposobnosti, 

 odkriti močna področja (učenca tja še dodatno usmerjamo) in hkrati odkriti šibkejša 

področja, ki jih dodatno razvijamo, 

 motivacija učencev za sodelovanje pri vzgojno-izobraževalnem delu. (Štemberger, 

1995)  

 

Problem diplomskega dela je ugotoviti, kateri način ocenjevanja se zdi učiteljem razrednega 

pouka štajerske regije najprimernejši za športno vzgojo. Na podlagi teorije lahko sklepam, da 

imajo učitelji pri oblikovanju ocene precej težav. Skozi zgodovino šolstva se je spreminjala 

tudi oblika ocenjevanja. Športna vzgoja je imela besedno, številčno in opisno oceno. Pri tem 

pa se poraja tudi vprašanje, ali je športna vzgoja možna tudi brez ocenjevanja. V raziskavi 

bom poskušala ugotoviti, kateri način ocenjevanja se zdi učiteljem razrednega pouka 

najprimernejši in s kakšnimi težavami se pri tem srečujejo. Cilj raziskave pa je tudi ugotoviti, 

kakšen pogled imajo učitelji na samo ocenjevanje športne vzgoje, se s trenutnim načinom 

strinjajo ali bi uvedli drugačno obliko ocenjevanja.  
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 3.0 CILJI 
 

Glede na predmet in problem raziskave sem si postavila naslednje cilje: 

1. Ugotoviti, kateri način ocenjevanja športne vzgoje se učiteljem zdi najprimernejši. 

2. Ugotoviti, s kakšnimi težavami se soočajo učitelji pri oblikovanju ocen pri športni 

vzgoji.  

3. Spoznati poglede učiteljev na ocenjevanje športne vzgoje.  
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4.0 HIPOTEZE 
 

Glede na zastavljene cilje sem oblikovala naslednje hipoteze: 

H1:  Učitelji menijo, da je opisno ocenjevanje najprimernejše za športno vzgojo. 

H2:  Učitelji imajo težave pri opisnem ocenjevanju, ker težko določijo kriterije za 

posamezno oceno. 

H3:  Večina učiteljev se strinja z ocenjevanjem športne vzgoje.  
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5.0 METODE DELA 
 

5.1 VZOREC MERJENCEV 

V raziskavo so bili vključeni učitelji razrednega pouka štajerskih osnovnih šol. Vprašalnik so 

rešili 104 učitelji iz 21-ih osnovnih šol. Reševanje je potekalo anonimno. Anketiranci so bili 

stari od 25 do 56 let, povprečna starost učiteljev je bila 39,9 let. Učitelji imajo od 1 do 35 let 

delovnih izkušenj, njihova povprečna delovna doba je 15,5 let.  

 

Grafikon 1: Seznam osnovnih šol anketirancev 
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OŠ Mladika OŠ Pohorskega bataljona OŠFokovci

OŠ Beltinci OŠ Slave Klavore OŠ Toneta Čufarja

OŠ Voličina OŠ Limbuš OŠ Verţej

OŠ Radenci OŠ Šmartno na Pohorju OŠ Cankova

OŠ Ţetale OŠ Fram OŠ Breg
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5.2 VZOREC SPREMENJLIVK 

Za analizo je bilo potrebno pridobiti naslednje podatke: osnovna šola, na kateri učitelj 

poučuje, razred, ki ga uči, starost, delovna doba, dosežen naziv (brez naziva, mentor, 

svetovalec, svetnik), poučevanje športne vzgoje (da ali ne), ustrezen način poučevanja pri 

športni vzgoji za prvo in drugo triado (številčna ocena od 1 do 5, besedna ocena ZU, U, MU, 

opisna ocena ali brez ocenjevanja). Poleg tega pa je vsak učitelj moral napisati, zakaj se 

strinja ali ne strinja s posameznim načinom ocenjevanja, koliko časa mu vzame ocenjevanje 

športne vzgoje, kakšne težave se pojavljajo pri opisnem ocenjevanju in morebitne predloge in 

izboljšave pri opisni oceni športne vzgoje.  

 

5.3 ORGANIZACIJA MERITEV 

Raziskava je potekala v šolskem letu 2010/2011. Anketo so reševali učitelji razrednega pouka 

štajerskih osnovnih šol. Učitelji so dobili navodila, da se vprašalnik nanaša le na ocenjevanje 

športne vzgoje in ne na ocenjevanje vseh predmetov. Ravnatelj posamezne šole je učitelje 

seznanil z navodili, saj sama nisem bili v stiku z njimi.  

 

5.4 METODE OBDELAVE PODATKOV 

Podatki o starosti in delovni dobi so izraženi v letih. Del podatkov je bil obdelan s programom 

SPSS za windows, verzija 18,0. Za posamezne spremenljivke sem izračunala minimalno in 

maksimalno vrednost, frekvence in povprečno vrednost. Podatke sem vnesla v računalnik in v 

programu Office Excel izračunala povprečno starost in delovno dobo. Prav tako sem grafe 

naredila v omenjenem programu. Obdelani podatki so prikazani v tabelah ali grafih, spremlja 

jih tudi interpretacija.  
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6.0 REZULTATI IN RAZLAGA 
 

V nadaljevanju bom predstavila dobljene rezultate.  

 

Grafikon 2: Odstotek učiteljev glede na razred, ki ga učijo 
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Od vseh učiteljev, ki so reševali vprašalnik, jih 23 % (24 učiteljev) uči v prvem, 18 % (19 

učiteljev) v drugem, 25 % (24 učiteljev) v tretjem, 16 % (17 učiteljev) v četrtem in 12 % (12 

učiteljev) v petem razredu. Le eden izmed anketirancev (1 %) ima kombiniran pouk. 
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Grafikon 3: Odstotek učiteljev glede na doseţen naziv 

 

Dosežen naziv

18%

41%

38%

3%

brez naziva

mentor

svetovalec

svetnik

 

 

Med anketiranci jih je največ (42 učiteljev) doseglo naziv mentorja. Nekaj manj (39) jih je 

doseglo naziv svetovalca. Brez naziva je 19 učiteljev, le 3 izmed njih pa so dosegli najvišji 

naziv svetnika.  

 

Grafikon 4: Poučevanje športne vzgoje 
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Večina učiteljev, kar 92, poučujejo športno vzgojo. Le 12 učiteljev ne poučuje športne vzgoje.  
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Grafikon 5: Ustrezen način ocenjevanja športne vzgoje v prvi triadi 
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Največ učiteljev meni, da je pri športni vzgoji za prvo triado najprimernejša opisna ocena. Za 

to obliko ocene se je odločilo kar 53 % učiteljev, kar je več kot polovica vseh udeležencev v 

raziskavi. 28% jih je mnenja, da je športno vzgojo v tem obdobju najprimerneje ocenjevati z 

besedno oceno (ZU, U, MU). Le 9 % učiteljev bi v prvi triadi športno vzgojo ocenjevalo s 

številčno oceno od 1 do 5, 1 % več, torej 10 % anketirancev pa omenjenega predmeta ne bi 

ocenjevali. 
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Grafikon 6: Ustrezen način ocenjevanja športne vzgoje v drugi triadi 
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V drugi triadi je več kot polovica anketirancev (52 %) kot najprimernejši način ocenjevanja 

športne vzgoje izbrala številčno oceno od 1 do 5.  Najmanj, le 2 %, učiteljev v drugi triadi 

športne vzgoje ne bi ocenjevala. 35 % učiteljev je izbralo besedno oceno, le 11 % pa opisno. 

 

Tabela 2: Prednosti številčnega ocenjevanja 

 

PREDNOST f 

Učenci so bolj angažirani za delo. 16 

Pokaže raven doseženega znanja (jasna in nazorna predstava o učenčevem 

znanju). 

10 

Zelo natančna in hitra selekcija znanja. 8 

Lažje razumljiva kot druge ocene. 8 

Zaradi številčne ocene je športna vzgoja enakovredna ostalim predmetom. 6 

Starši in učenci številčno oceno jemljejo zelo resno. 5 

Poudarek le na rezultatih. 2 

Ima vpliv na končni uspeh. 2 

 

Oznaka v tabeli pomeni: 

f – frekvenca (število odgovorov) 
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Učitelji so navedli nekaj prednosti, ki jih ima po njihovem mnenju številčno ocenjevanje. 

Največ (16) jih je mnenja, da so učenci veliko bolj angažirani za delo, če so pri tem številčno 

ocenjeni. Razlog za to je gotovo v tem, da učencem ocena 5 pomeni več, kot bi jim ocena ZU. 

Prav tako starši verjetno dajejo večji poudarek in veljavo številčnim ocenam in učence 

pohvalijo za oceno 5, medtem ko opisni ali besedni oceni ne bi dajali tolikšnega pomena. 

Učenci bi verjetno imeli slabši občutek, če bi pri športni vzgoji dobili oceno 3, kot pa, če bi 

bili ocenjeni z oceno U, ki ne daje tako negativnega prizvoka, ker ocena pomeni, da so bili 

uspešni na posameznem področju.  8 učiteljev meni, da številčna ocena omogoča natančno in 

hitro selekcijo znanja med učenci. Kot eno izmed prednosti številčnega ocenjevanja je 10 

anketirancev navedlo, da tovrstno ocenjevanje nudi jasno in nazorno predstavo o učenčevem 

znanju in hkrati pokaže raven doseženega znanja (ocena natančno pove, koliko učenec zna 

oziroma kakšne so njegove sposobnosti). 8 učiteljem se zdi, da je tovrstna ocena lažje 

razumljiva kot opisna ali besedna (starši opisne ocene pogosto ne razumejo najbolje in nimajo 

jasne predstave o tem, kolikšne so sposobnosti njihovih otrok). 6 sodelujočih v raziskavi 

meni, da bi zaradi številčne ocena športna vzgoja postala enakovredna ostalim predmetom. Le 

2 učitelja vidita prednost številčnega ocenjevanja v tem, da le-ta vpliva na končni uspeh (kar 

pri besedni oceni ni veljalo), poleg tega 2 menita, da bi bil s številčno oceno poudarek le na 

doseženih rezultatih. Sama menim, da to ni nujno prednost, kajti zgodi se lahko to, da učenec 

zaradi manjših sposobnosti dobi slabšo oceno, čeprav se pri pouku potrudi po svojih 

najboljših močeh.  
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Tabela 3: Slabosti številčnega ocenjevanja 

 

SLABOST f 

Stroga do učencev (strogi kriteriji, šport je sprostitev, prestroga oblika za 

ŠVZ). 

9 

Ne upošteva gibalnega razvoja in odnosa do predmeta. 9 

Obremenjenost učencev z oceno (za učence predstavlja stres, obremenitev). 

Negativa motivacija. 

9 

Premalo pove o učenčevih zmožnostih, sposobnostih in vloženem trudu, ne 

izrazi napredka (ne ve se katere cilje je učenec dosegel). 

9 

Nepoštena do manj sposobnih (pusti negativen pečat). 8 

Neprimerna za 1. triado. 7 

Neprimerna za vzgojne predmete (neenakovredna ocenam pri ostalih 

predmetih). 

7 

Vrednostna klasifikacija. 2 

Otrokov napredek je težko in nehvaležno oceniti od 1 do 5. 4 

 

Oznaka v tabeli pomeni: 

f – frekvenca (število odgovorov) 

Številčna ocena je pri športni vzgoji prestroga do učencev, ker naj bi bil šport sprostitev (tako 

je menilo 9 učiteljev). Enako število jih meni, da taka oblika ocene ne upošteva gibalnega 

razvoja in odnosa do predmeta, ki ga ima učenec.  9 anketirancev je zapisalo, da je slabost ta, 

da bi bili učenci preveč obremenjeni z oceno, kar bi vodilo do negativne motivacije, stresa in 

obremenitve. Številčna ocena je nepoštena do manj sposobnih in na njih lahko pusti negativen 

pečat, je menilo 8 vprašanih.  9 učiteljev je zapisalo, da ocena premalo pove o učenčevih 

zmožnostih, sposobnostih in vloženem trudu. Prav tako tudi ne izrazi napredka in ne ve se, 

katere cilje je učenec dosegel. 7 jih je zapisalo, da številčna ocena pri športni vzgoji ni 

primerna le za prvo triado, enako število jih je menilo, da je neprimerna za vzgojne predmete, 

ker ocena ni enakovredna ocenam pri ostalih predmetih.  2 menita, da bi številčna ocena 

pomenila vrednostno klasifikacijo, 4 pa so menili, da je otrokov napredek težko in nehvaležno 

oceniti z oceno od 1 do 5. Sama menim, da je številčna ocena res lahko krivična do manj 

sposobnih. Čeprav se ti trudijo po svojih najboljših močeh v večini primerov ne morejo doseči 

najvišjih ocen, ker njihove sposobnosti ne ustrezajo ciljem in kriterijem, ki jih morajo doseči 

za posamezno oceno. V ospredju je le končni rezultat (npr.: izvedba prevala naprej) in ne 

vložen trud. Nekomu gimnastika leži in preval izvede brez težav in dobi oceno 5, drugi ima s 

tem ogromne težave, a se zelo trudi in dobi oceno 3. 
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Tabela 4: Prednosti besednega ocenjevanja 

 

PREDNOST f 

Ni stroga, stresna za učence (učencem prijazna ocena). 10 

Tristopenjska lestvica omogoča lažje ocenjevanje. 6 

Dobra ocena za pokazan trud in ne za nadarjenost. 5 

Ne vpliva na učni uspeh. 5 

Najprimernejši način ocenjevanja športne vzgoje. 5 

Tovrstna ocena najbolje opredeli kako uspešen je učenec pri športni vzgoji. 5 

Primerna za 1. in 2. triado. 4 

Primerna zaradi fizičnih razlik med učenci. 3 

Seznanjenost staršev z usvojenostjo znanja. 2 

Omogoča večjo preglednost kot opisno ocenjevanje. 2 

Najmanj krivično ocenjevanje. 1 

Primernejša kot številčno ocenjevanje 1 

 

Oznaka v tabeli pomeni: 

f – frekvenca (število odgovorov) 

 

Največ učiteljev (10) je kot prednost besednega ocenjevanja zapisalo, da ocena ni stroga in 

stresna za učence (v povprečju so vsi učenci uspešni, le malo je manj uspešnih), po 5 učiteljev 

je zapisalo, da vidijo prednost besednega ocenjevanja v tem, da učenci dobijo dobro oceno za 

pokazan trud in ne za nadarjenost pri posameznem elementu; da ocena ne vpliva na končni 

uspeh; da tovrstna ocena najbolje opredeli, kako uspešen je učenec dejansko pri športni vzgoji 

in da je to najprimernejši način ocenjevanja športne vzgoje.  Nekaj jih vidi prednost v tem, da 

je primerna zaradi fizičnih razlik med učenci (niso vsi učenci enako sposobni, pomemben je 

tudi vložen trud). Besedna ocena je dobra, ker tristopenjska lestvica omogoča lažje 

ocenjevanje, je primernejša kot številčno in nudi večjo preglednost kot opisno ocenjevanje. 

Sama bi kot najprimernejšo obliko ocenjevanja izbrala prav besedno ocenjevanje, ker se mi 

zdi, da tovrstna ocena najbolj natančno opiše, kolikšne so učenčeve sposobnosti oziroma 

kolikšna je njegova uspešnost glede na njegove zmožnosti. Pri ocenjevanju lahko upoštevaš 

tudi vložen trud in ne le končno izvedbo. Vendar bi se sama posluževala tudi ocene manj 

uspešno, če se učenec pri posamezni vaji ne bi potrudil in bi dejal, da nečesa ne more narediti. 

Tako bi mogoče nekoga spodbudila, da bi tudi v športno vzgojo vložil nekaj truda, ker bi bila 

ocena tudi odraz vloženega truda in ne le rezultata. Sama vidim prednost besednega 

ocenjevanja tudi v tem, da pri tovrstnem ocenjevanju težko primerjaš učence med seboj, kajti 

nekdo je lahko ocenjen z oceno »uspešno«, ker je korektno izvedel določeni element, drugi 
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dobi »uspešno« za ne tako korektno izvedbo, vendar je v to vložil veliko truda in se potrudil 

po svojih najboljših močeh.  

 

Tabela 5: Slabosti besednega ocenjevanja 

 

SLABOST f 

Premalo natančna povratna informacija (ne pove, koliko učenec zna). 27 

Za dobro oceno so tri stopnje premalo. 11 

Za učence je manjvredna. 6 

Zastareli način ocenjevanja. 3 

Slaba ocena (manj uspešno) nujno ne pomeni neznanja, ampak manjše 

sposobnosti. 

3 

Ne pokaže realne slike usvojenega znanja. 3 

Razvrednoti predmet. 2 

Neenakovredna opisni in številčni oceni. 1 

Težko je določiti, kdaj je učenec manj uspešen. 1 

 

Oznaka v tabeli pomeni: 

f – frekvenca (število odgovorov) 

  

Učitelji so kot slabost besednega ocenjevanja najpogosteje navedli, da je to premalo natančna 

povratna informacija. Ocena ne pove dovolj natančno koliko učenec zna. Poleg tega so po 

njihovem mnenju za dobro oceno tri stopnje (zelo uspešno, uspešno in manj uspešno) 

premalo. Menijo tudi, da je tak način ocenjevanja za učence manjvreden in da besedna ocena 

ni enakovredna številčni in opisni oceni. Prav tako ne pokaže realne slike usvojenega znanja, 

učitelji pa so pogosto subjektivni pri podajanju ocene. Težko je tudi opredeliti, kdaj je učenec 

manj uspešen, kajti ocena manj uspešno nujno ne pomeni neznanja, ampak le, da je učenec pri 

določeni vaji manj sposoben kot drugi. Sama menim, da besedna ocena mogoče res ni 

enakovredna številčni (iz razloga, da ne vpliva na končni uspeh), vendar je kot sama ocena za 

učence prav tako pomembna. Učenci se ravno tako trudijo, ker želijo biti zelo uspešni in ne 

»le« uspešni.  
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Tabela 6: Prednosti opisnega ocenjevanja 

 

PREDNOST f 

Natančen in globlji opis učenčevih sposobnosti. 26 

Najprimernejša oblika za 1. triado. 16 

Ocenjevanje napredka in odnos do predmeta in vložen trud. 10 

Hkrati lahko napišeš dobre in slabe strani. 7 

Učencem prijazna. 3 

Upošteva individualizacijo in diferenciacijo. 3 

Pokaže kvaliteto znanja. 2 

 

Oznaka v tabeli pomeni: 

f – frekvenca (število odgovorov) 

 

Največja prednost pri opisnem načinu ocenjevanja je natančni in globlji opis učenčevih 

sposobnosti (tako je menilo 26 učiteljev). Opisna ocena je po mnenju nekaterih 

najprimernejša za 1. triado. Vanjo lahko zajamemo oceno napredka, vložen trud in odnos do 

predmeta, ki ga ima učenec. Pokaže kvaliteto znanja, upošteva individualizacijo in 

diferenciacijo, nenazadnje je tudi učencem prijazna in ne pusti negativnih vplivov. Prednost 

opisnega ocenjevanja je po mojem mnenju v tem, da lahko učitelj najbolj natančno zapiše 

dosežke posameznega učenca. Iz ocene je jasno razvidno, kolikšne so njegove sposobnosti in 

na katerih področjih mora še dodatno delati in tako staršem natančno pove, katera so otrokova 

močna in šibka področja, kar je težje razvidno pri drugih oblikah ocenjevanja. Od učitelja pa 

je odvisno, na kakšen način oceno napiše, ali so v ospredju učenčeva močna področja ali daje 

poudarek šibkim področjem.  
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Tabela 7: Slabosti opisnega ocenjevanja  

 

SLABOST F 

Starši ne razumejo napisanega in imajo napačne predstave o učenčevem 

znanju. 

16 

Veliko dela, časa za učitelja. 16 

Za učence to ni »prava« ocena, ni motivacije. 7 

Zapisi so preobširni in presplošni.  7 

Preveč pozitivna, ne izpostavlja učenčevih težav (česa ne zna, ne zmore). 5 

Starši jih ne berejo. 5 

Starši kritike ne jemljejo resno, jih ne sprejmejo. 3 

Neprimerna oblika za ocenjevanje športne vzgoje. 3 

Zaradi procesnih ciljev jo je težko beležiti. 2 

Pogosta primerjava učencev med seboj. 2 

Tovrstna ocena ima za starše premajhen pomen. 2 

Subjektivnost. 1 

 

Oznaka v tabeli pomeni: 

f – frekvenca (število odgovorov) 

 

Učitelji vidijo opisno oceno kot slabo, ker starši pogosto ocene ne berejo ali pa ne razumejo 

napisanega in imajo napačne predstave o učenčevem znanju. Starši kritike pogosto ne jemljejo 

resno in ocena jim ne pomeni veliko. Tudi za učence ima opisna ocena manjši pomen, zanje 

to ni »prava« ocena in zato niso motivirani za delo. Sama se s to trditvijo ne strinjam, ker 

imajo opisne ocene mlajši učenci, ki po mojem mnenju ocenam še ne dajejo tolikšnega 

pomena in so prav tako motivirani za delo. Učitelji premalokrat izpostavljajo šibka področja 

učencev, pri zapisih so subjektivni in učence nehote primerjajo med seboj. Nekaj je bilo tudi 

mnenj, da je opisna ocena za športno vzgojo neprimerna. Strinjam se s tem, da starši opisne 

ocene velikokrat ne preberejo, ker so (nekateri) opisi preobsežni ali pa tovrstna ocena zanje 

nima tolikšne vrednosti kot številčna. Nekateri starši jemljejo kot merilo uspešnosti številčno 

oceno (ocena 5 jim pomeni več kot zapis, da učenec izvede preval naprej brez napak).  
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Tabela 8: Prednosti neocenjevanja 

 

PREDNOST f 

Primerno za mlajše učence (koordinacija še v razvoju, rabijo veliko 

vzpodbude, razbremenitev učencev). 

5 

Učenci v 1. triadi so visoko motivirani in ne potrebujejo ocen. 5 

Ni negativnih vplivov na samopodobo. 4 

Učence ne ocenjujemo ampak jih vzpodbujamo k napredku in ga spremljamo 

(namesto ocene portfolio). 

3 

Dober učitelj ne potrebuje ocenjevanja. 1 

Sproščeno ozračje. 1 

 

Oznaka v tabeli pomeni: 

f – frekvenca (število odgovorov) 

 

Malo je takih učiteljev, ki bi podprli neocenjevanje predmeta. Predmeta ne bi ocenjevali le pri 

mlajših učencih, ki se še razvijajo in bi jim slaba ocena lahko le škodila in imela negativen 

vpliv na samopodobo. Učenci v 1. triadi so še visoko motivirani in ocen ne bi potrebovali, 

nekateri učitelji bi uvedli portfolio, kamor bi zapisovali njihove dosežke in napredke.  

 

Zdi se mi, da bi imeli učitelji v primeru, če se športna vzgoja ne bi ocenjevala, bolj proste 

roke pri sami izbiri vsebin in bi pouk lahko bolj prilagajali učencem, ker ne bi bili 

obremenjeni z ocenjevanjem. Prav tako bi lahko učenci šport dojemali bolj kot sprostitev in bi 

se športne vzgoje raje udeleževali. Učenci, ki športa ne marajo toliko in mu ne posvečajo 

svojega prostega časa, bi morda šport vzljubili in se mu začeli posvečati tudi izven pouka. 

 

Tabela 9: Slabosti neocenjevanja 

 

SLABOST f 

Učenci niso motivirani za delo. 50 

Razvrednotenje predmeta. 14 

Ni povratne informacije o doseženem znanju. 7 

Delo učencev mora biti ovrednoteno z oceno. 4 

Ne pokaže otrokovega napredka. 2 

Učenci si želijo ocen. 1 

V višjih razredih učenci neocenjevanega predmeta ne bi obiskovali. 1 

 

Oznaka v tabeli pomeni: 

f – frekvenca (število odgovorov) 

 



- 41 - 

V primeru, da bi bila športna vzgoja brez ocene, bi to lahko povzročilo razvrednotenje 

predmeta. Učenci predmeta ne bi jemali resno, mogoče ga tudi ne bi obiskovali in ne bi imeli 

motivacije za delo. Nekateri učenci si želijo ocen, da s tem  dobijo potrditev zase, starši pa 

povratno informacijo o učenčevem dosežku. V primeru, da se športna vzgoja ne bi ocenjevala, 

bi za nekatere učence pouk pomenil le zabavo in navodil učitelja ne bi jemali resno. Predmet 

bi bil po mojem mnenju le za nekatere učence nepomemben. Ocena marsikoga »prisili« v to, 

da se pri pouku športne vzgoje potrudi bolj, kot bi se sicer. Veliko je otrok, ki v prostem času 

ne dajo veliko na športne aktivnosti in na svoje zdravje, zato jim pouk športne vzgoje lahko 

pomaga spremeniti njihov način razmišljanja, če ima učitelj pozitiven odnos do športa in zna 

učence motivirati za šport. Vsekakor se ne strinjam s tem, da bi bila športna vzgoja 

razvrednotena, če ne bi bila ocenjena. Veliko je odvisno od učitelja, kako nek predmet vodi in 

ga predstavi učencem. Učenci imajo predmet lahko »radi« tudi zaradi učitelja, ker vanj vloži 

veliko truda in energije in za discipliniranje ne potrebuje ocenjevanja.  

 

Tabela 10: Čas, ki ga učitelji porabijo za oblikovanje opisne ocene pri športni vzgoji 

 

ČAS f 

Sprotno ocenjevanje vzame malo časa. 26 

Za natančni opis porabim veliko časa. 25 

15-30 minut na učenca. 24 

Odvisno od dejavnosti, ki jo ocenjujem. 8 

Oblikujem jo celo šolsko leto. 7 

Oblikujem jo v timu. 2 

Odvisno od sposobnosti učenca: več časa pri manj uspešnih učencih. 5 

Zanj porabim več časa kot pri besednem ali številčnem ocenjevanju. 1 

 

Oznaka v tabeli pomeni: 

f – frekvenca (število odgovorov) 

 

Mnenja o porabljenem času so različna. Veliko jih za oblikovanje opisne ocene porabi veliko 

časa, drugi učence sprotno ocenjujejo in zato ne porabijo veliko časa. Odvisno je tudi od 

dejavnosti, ki jo učitelj ocenjuje in sposobnosti učenca (pri manj sposobnih gre več časa, ker 

večkrat ponovijo ocenjevani element). 
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Tabela 11: Teţave pri opisnem ocenjevanju 

 

TEŢAVA f 

Starši pogosto ne razumejo napisanega in si oceno razlagajo po svoje. 20 

Preveč administracije, veliko dela za učitelja. 15 

Nimam težav. 14 

Premalo konkretni kriteriji za posamezni cilj. 11 

Premalo natančno določeno izrazoslovje. 9 

Opisi so presplošni in podobni med seboj. 6 

Moti način dela pri športni vzgoji. 5 

Preveč ciljev in težje preverjanje le-teh. 5 

Premalo so izpostavljena šibka področja posameznega učenca. 3 

Sprotno beleženje je težko. 3 

Starši opisnih ocen ne berejo, ker se jim ocena iz športne vzgoje ne zdi tako 

pomembna. 

3 

Težko je ocenjevati mlajše učence, ker se še razvijajo. 2 

Neenakovredna številčni oceni. 1 

Za učence tovrstna oblika ocene ni tako motivacijska in se zanjo ne potrudijo 

dovolj. 

1 

 

Oznaka v tabeli pomeni: 

f – frekvenca (število odgovorov) 

 

Učitelji imajo pri opisnem ocenjevanju težave z izrazoslovjem, ki po njihovem mnenju ni 

dovolj natančno določeno. Poleg tega bi morali biti za posamezni cilj bolj natančno določeni 

kriteriji. Pisanje opisnih ocen naj bi učiteljem vzelo veliko časa, opisi so presplošni in 

velikokrat so si med seboj zelo podobni. Zgodilo naj bi se tudi, da starši ocene ne razumejo, 

učencem pa ne pomeni veliko in se zanjo ne potrudijo dovolj. Poleg tega je opisna ocena po 

njihovem mnenju neenakovredna številčni oceni. Sama se ne strinjam s trditvijo, da je težko 

ocenjevati mlajše učence, ker se še razvijajo, saj menim, da ravno z opisno oceno lahko 

najbolj povzameš njihov napredek, sposobnosti, zmožnosti. Skozi celo leto si beležiš, kaj 

učenec zmore in pri pregledu zapisov je razvidno, koliko so učenci napredovali in s tem 

spremljamo njihov razvoj med šolskim letom. Verjamem pa, da starši velikokrat ne razumejo 

napisanega in tako ne vedo, kako bi svojemu otroku lahko pomagali in ga usmerjali. Res pa 

je, da je vse odvisno od tega, kako učitelj oceno zapiše. 
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Tabela 12: Predlogi za opisno ocenjevanje športne vzgoje 

 

PREDLOG f 

Enotni opisniki in zahteve za vse šole. 20 

Konkretnejši in natančnejši cilji in kriteriji. 16 

Poenostavljeno in motivacijsko naravnano ocenjevanje. 5 

Zapis naj bo kratek, jedrnat in realen. 5 

Za športno vzgojo je najprimernejše besedno ocenjevanje. 4 

Poenotena terminologija opisnega ocenjevanja (standardizacija izrazoslovja). 4 

Enotni način ocenjevanja pri vseh predmetih in za vse razrede. 3 

Zapis tako močnih kot šibkih področij učenca. 3 

Več poudarka na učenčevem napredku med letom. 2 

Raje številčna kot opisna ocena pri športni vzgoji. 2 

Zraven opisnikov še lestvica od 1 do 5. 2 

Manj dokumentacije. 1 

Opisna ocena prisotna le v 1. razredu. 1 

Določiti, kaj z otroki, ki ne morejo doseči kriterijev (debelost ali druge 

bolezni). 

1 

Standardi bi morali biti zapisani za vsak razred posebej. 1 

 

Oznaka v tabeli pomeni: 

f – frekvenca (število odgovorov) 

 

Učitelji so najpogosteje zapisali, da bi imeli poenotene opisnike in zahteve za vse šole. Cilji bi 

morali biti konkretnejši in natančnejši. Poleg tega si želijo, da bi bilo izrazoslovje bolj natančno 

določeno in poenoteno. Zapisi bi morali biti kratki, jedrnati in predvsem realni. Zapis bi moral 

vsebovati tako močna kot šibka področja, več poudarka pa bi namenili učenčevemu napredku med 

šolskim letom. Nekaterim se zdi za športno vzgojo najprimernejše besedno ocenjevanje, drugi bi 

imeli zraven opisnikov še lestvico s številčnimi ocenami od 1 do 5 (zlasti za tiste starše, ki opisnih 

ocen ne razumejo in jim je številčna ocena boljši pokazatelj učenčevega znanja).  Strinjam se, da 

bi zapisi pri opisnih ocenah morali biti napisani tako, da bi jih razumeli vsi starši. Zapis naj 

vsebuje le bistvene informacije, ki jih starši morajo vedeti, da lahko pomagajo svojemu otroku, če 

je to potrebno. 

 

Kristan (2009) je zapisal, da vsebine predmeta ne določa ocenjevanje ali neocenjevanje, 

temveč učni načrt, ki ga sestavlja skupina pristojnih strokovnjakov. Isto vsebino pa lahko 

ocenjujemo z desetstopenjsko ali petstopenjsko številčno oceno, tristopenjsko besedno oceno 

ali pa je sploh ne ocenjujemo. Kakovostno izvajanje športne vzgoje ni prizadeto zgolj zaradi 

tega, če predmeta ne ocenjujemo s številčno oceno. Kdor je vodil dobro športno vzgojo le 

zaradi številčne ocene, je po Kristanovem mnenju slab učitelj.  
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Kakovost športne vzgoje torej ni odvisna od opredelitve predmeta za vzgojni predmet in ne od 

ocenjevanja. Odvisna je od strokovne doktrine, pedagoško-didaktične tehnologije in strategije 

in nenazadnje od osebnosti učitelja, ki športno vzgojo poučuje. (Kristan, 2009) 

 

Športni pedagog B. O. zagovarja ocenjevanje športne vzgoje, ker je to »odlično motivacijsko 

sredstvo«. Slaba ocena iz športne vzgoje res lahko prepreči »špricanje« in »pozabljanje« 

športne opreme, vendar to štejemo kot zunanje motivacijsko sredstvo. Le-ta ne oblikuje 

vrednot, ki bi jih nekdo vnesel v svoj življenjski slog ampak deluje bolj kot prisila. S tem pa 

nikakor ne dosežemo, da bi učenci šport imeli radi in imeli pozitiven odnos do športa. 

(Kristan, 2009) 
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7.0 SKLEP 
 

Namen raziskave je bil ugotoviti, kateri način ocenjevanja športne vzgoje se zdi učiteljem 

razrednega pouka najprimernejši in zakaj. Ugotavljala sem tudi, koliko časa porabijo za 

oblikovanje opisne ocene pri športni vzgoji in s kakšnimi težavami se pri tem soočajo. 

Nenazadnje sem tudi preverjala, kakšni so njihovi predlogi za izboljšanje opisne ocene.  

 

Raziskava je potekala v šolskem letu 2010/2011. Sodelovalo je 21 osnovnih šol. Vzorec 

merjencev so predstavljali 104 učitelji, ki poučujejo od 1. do 5. razreda. Pri tem ni bilo nujno, 

da sami v tem šolskem letu poučujejo športno vzgojo.   

 

Glede na zastavljene cilje in hipoteze sem prišla do naslednjih ugotovitev: 

1. Več kot polovici učiteljem se v prvi triadi zdi najprimernejša oblika ocenjevanja 

opisno ocenjevanje, kar sem tudi pričakovala. Vendar so v drugi triadi kot 

najprimernejšo obliko ocenjevanja izbrali številčno ocenjevanje. Hipotezo sem ovrgla. 

 

2. Učitelji so navedli več različnih težav, s katerimi se soočajo pri ocenjevanju športne 

vzgoje. Med najpogostejšimi težavami so navedli, da opisno ocenjevanje učitelju 

vzame veliko časa in ima veliko administrativnega dela. Poleg tega so navedli, da 

starši ocen pogosto ne razumejo in si jih napačno razlagajo. Pogosta težava, s katero se 

soočajo, je tudi ta, da so kriteriji za posamezni cilj premalo konkretni. Glede na to, da 

je moja domneva delno pravilna, hipoteze ne morem niti sprejeti niti zavrniti, lahko jo 

le delno sprejmem. 

 

3. Učitelji se v večini strinjajo z ocenjevanjem športne vzgoje. Le nekaj učiteljev športne 

vzgoje ne bi ocenjevalo (10 % v prvi in 2 % v drugi triadi). Sama sem predvidevala, 

da se bo večina učiteljev strinjala z ocenjevanjem športne vzgoje, zato sem hipotezo 

potrdila.  

 

Analiza rezultatov je pokazala, da se v večini učitelji strinjajo z ocenjevanjem športne vzgoje, 

le redki so, ki športne vzgoje ne bi ocenjevali (zlasti pri mlajših učencih, ki so še v razvoju). 
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Športna vzgoja bi kot neocenjevani predmet izgubila na pomembnosti in bi pri učencih veljala 

za manjvredni šolski predmet, za katerega se ni potrebno truditi. Verjetno bi to povzročilo 

tudi neobiskovanje predmeta.  

 

Presenetilo me je dejstvo, da je veliko učiteljev kot najprimernejšo obliko ocenjevanja izbralo 

besedno ocenjevanje, ki danes ni več v veljavi. Ocena se jim zdi primerna, ker dejansko pove, 

koliko je učenec uspešen, hkrati pa za učenca ne predstavlja obremenitve zaradi fizičnih 

(ne)zmožnosti.  

 

Ugotovila sem tudi, da učitelji za oblikovanje opisne ocene v večini ne porabijo veliko časa, 

ker si sprotno beležijo komentarje. Po drugi strani pa se nekateri učitelji, v oceno zelo 

poglobijo, kar jim vzame veliko časa.  

 

Na podlagi rezultatov menim, da bi bilo potrebno nekaj izboljšav pri ocenjevanju športne 

vzgoje. Zdi se mi, da so nekateri učitelji preobremenjeni z ocenjevanjem in ne nudijo tako 

kvalitetnega pouka, kot bi ga sicer lahko. Učiteljem se zdi najpomembneje, da učence ocenijo, 

pozabijo pa na to, da je šport tudi sprostitev in zabava. Prav pri pouku bi lahko učence 

vzpodbudili k športnim aktivnostim, vendar nekatere slaba ocena odvrne od gibanja, ker 

mislijo, da za šport niso dovolj sposobni.  

 

Zdi se mi, da so za učitelje spremembe pri ocenjevanju breme in rabijo kar precej časa, da se 

navadijo na neko obliko ocenjevanja. Menim, da bi bilo dobro poenotiti način ocenjevanja v 

vseh razredih. Poleg tega so učitelji primorani k dodatnemu usposabljanju in izobraževanju, 

da bi bili uspešni v svojem poklicu in bi bili seznanjeni z novostmi.  

 

Najbolje bi bilo, da bi uvedli en način ocenjevanja, ki bi se obdržal in ne bi bilo toliko 

sprememb. Učitelje vse te spremembe precej obremenjujejo, zato se poglobijo le v 

ocenjevanje, premalo pa v kvaliteten pouk športne vzgoje. Vsekakor bi se kakovost športne 

vzgoje izboljšala, če ne bi prihajalo do nenehnih sprememb.  
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9.0 PRILOGA 
 

VPRAŠALNIK 

 

 
ŠOLA (na kateri poučujete): _______________________________ 

 

RAZRED ( ki ga učite): _________ 

 

STAROST (učitelja): _________ 

 

DELOVNA DOBA: __________ 

 

DOSEŢEN NAZIV (brez naziva, mentor, svetovalec, svetnik)  ________________ 

 

ALI SAMI POUČUJETE ŠVZ? (da/ne)  _______ 

 

 

1. Obkroţite način, ki se Vam zdi najbolj ustrezen za razredno stopnjo v PRVI triadi. 

Obkroţite lahko le eno izbiro! 

 

1. Številčna ocena od 1 do 5. 

2. Besedna ocena: ZU, U, MU. 

3. Opisna ocena. 

4. Brez ocenjevanja. 

 

2. Obkroţite način, ki se Vam zdi najbolj ustrezen za razredno stopnjo v DRUGI triadi. 

Obkroţite lahko le eno izbiro! 

 

1. Številčna ocena od 1 do 5. 

2. Besedna ocena: ZU, U, MU. 

3. Opisna ocena. 

4. Brez ocenjevanja. 

 

3. Prosim, da pri vsakem načinu ocenjevanja na kratko utemeljite zakaj se strinjate 

oziroma ne strinjate z določenim ocenjevanjem. 

 

Številčna ocena od 1 do 5 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Besedna ocena: ZU, U, MU 

 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Opisna ocena 

 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Brez ocenjevanja 

 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

4. Koliko časa potrebujete za oblikovanje ocene pri športni vzgoji? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

5. Kakšne so po Vašem mnenju teţave, ki se pojavljajo pri opisnem ocenjevanju športne 

vzgoje? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

6. Kakšni so Vaši predlogi za izboljšave pri opisni oceni pri športni vzgoji? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 


