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POVZETEK 

V procesu šolanja dajejo učitelji vedno večji  poudarek na kvalitetno izvedbo formativnega 
preverjanja znanja med učnim procesom, da bi lahko zbirali informacije o znanju, ki so 
namenjene učencem in tudi njim samim. To je lahko dobra pomoč za učinkovitejše vodenje 
pouka in pridobivanje novega znanja na drugačen način. Proces formativnega preverjanja 
znanja pa je lahko še učinkovitejši, če pri njem uporabimo dostopna digitalna orodja in 
spletne aplikacije. 

V prvem delu magistrske naloge smo opredelili formativno preverjanje znanja, pogledali 
pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za tako preverjanje znanja, predstavili njegove oblike ter 
prednosti in slabosti, utemeljili pomembnost povratne informacije pri formativnem 
preverjanju znanja ter opisali formativno preverjanje znanja v nekaterih državah.  
V drugem delu magistrske naloge pa smo predstavili izbor digitalnih orodij in spletnih 
aplikacij, ki nam lahko služijo kot pripomoček pri formativnem preverjanju znanja pri delu z 
učenci v razredu. Nato smo predstavili in opisali kriterije za vrednotenje digitalnih orodij in 
spletnih aplikacij. Z njihovo pomočjo smo analizirali digitalna orodja in spletne aplikacije ter 
jih ovrednotili. 

Na podlagi analize in vrednotenja omenjenega nabora orodij za sprotno preverjanje znanja 
smo ugotavljali ključne razlike v uporabni vrednosti omenjenih orodij za formativno 
preverjanje znanja z učenci v razredu. 
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ABSTRACT 

In the process of schooling teachers have placed increasingly greater stress on the qualitative 
performance of formative assessment during the teaching process in order to gather 
information about knowledge, meant for both pupils and teachers. It can serve as a good help 
for more efficiently organised lessons and gaining knowledge in a different way. The process 
of formative assessment can, however, be even more effective if available digital tools or 
online applications are used.  

Formative assessment was defined in the first part of my master’s degree thesis, we looked at 
conditions that must be completed for such assessment, presented its forms, his advantages 
and disadvantages, and justify the importance of feedback when assessing formatively and 
described its function in different countries.  
In the second part of the master’s degree thesis the selection of digital tools and online 
applications was presented. They can be used as a teaching accessory when formative 
assessment is used at work with pupils in a classroom. After that we presented and described 
criteria for evaluating digital tools and online applications. After that were presented and 
described and were later also used to analyse them.  

Based on the analysis and evaluation of the aforementioned set of tools for the on-going 
assessment, the key differences in the utility value of the mentioned tools for formative 
assessment with pupils in a classroom were established. 
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1. UVOD 

Vsak izobraževalni sistem teži k temu, da bi učenci kakovostno pridobili znanje ter ga znali 
kasneje tudi koristno uporabiti. V preteklosti je v razredu moral veljati red, vladati tišina in 
mir. Učitelj je razlagal novo učno snov, učenci pa so pisali po nareku ali odgovarjali na 
učiteljeva vprašanja. Po obdobju učenja je potekalo tradicionalno preverjanje znanja. Učitelji 
so se pri poučevanju in preverjanju znanja v večini držali ustaljenih tradicionalnih pristopov. 

Z razvojem tehnologije se je razvijalo tudi izobraževanje in šolstvo. Posledično je to vplivalo 
tudi na razvoj metod poučevanja ter preverjanja znanja. 

Podobno kot pri najučinkovitejših učnih metodah in praksah so nekateri učitelji uporabljali 
formativno ocenjevanje že skozi zgodovino. Lahko trdimo, da je omenjeno za časa svojega 
življenja prakticiral že Sokrat. Svoje učence je vseskozi spodbujal z vprašanji, ki so izzivala, 
provocirala in zahtevala razmislek; odgovore je uporabil za kontrolo količine znanja in 
vodenje njegovega procesa poučevanja. Prav to pa so glavne lastnosti formativnega 
preverjanja znanja (Greenstein, 2010). 

Osrednji cilj magistrske naloge je ugotoviti kvaliteto izbranih dostopnih digitalnih orodij in 
spletnih aplikacij za formativno preverjanje znanja pri pouku. Med njimi smo izbrali naslednji 
nabor dostopnih digitalnih orodij in spletnih aplikacij: 1ka, GoClass, GoFormative, Kahoot, 
Nearpod, Pear Deck, Plickers, ProProfs, Socrative in Learning Navigator. S pomočjo lastnih 
kriterijev vrednotenja, ki smo jih razvili v okviru naloge, smo analizirali in ovrednotili izbrana 
prosto dostopna orodja za formativno preverjanje znanja. Na ta način smo želeli prispevati k 
izboljšanju kakovosti učenja v slovenskih šolah. 
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2. FORMATIVNO PREVERJANJE, SPREMLJANJE 

ALI VREDNOTENJE ZNANJA 

V razdelku formativno preverjanje, spremljanje ali vrednotenje znanja bomo predstavili 
opredelitev, našteli ter opisali pogoje, ki morajo biti za to izpolnjeni, ter predstavili oblike 
formativnega preverjanja, spremljanja ali vrednotenja znanja. Dotaknili se bomo tudi njegovih 
prednosti in slabosti; izpostavili bomo predvsem prednosti in poudarili nekatere 
pomanjkljivosti oziroma slabosti, ki se jih moramo zavedati pri formativnem delu. Nato bomo 
predstavili pomen povratne informacije pri formativnem preverjanju, spremljanju ali 
vrednotenju znanja; predstavili bomo tudi, kdaj je povratna informacija učinkovita ter kdaj ni. 
Vse skupaj bomo zaključili s pregledom formativnega preverjanja, spremljanja ali vrednotenja 
znanja v izbranih tujih državah. 
 

2.1. OPREDELITEV FORMATIVNEGA PREVERJANJA,  
SPREMLJANJA ALI VREDNOTENJA ZNANJA 

Brodnik pravi: da je formativno spremljanje »ena najpomembnejših aktivnosti za 
vzpostavljanje vezi med učencem in učiteljem z namenom premagovanja vrzeli med 
procesoma učenja in poučevanja. Učitelje navaja na strategije za izboljšanje poučevanja in na 
upoštevanje različnih vidikov učenja. Glavno vlogo pri tem ima dajanje povratnih informacij 
in navajanje učencev na samovrednotenje učenja in znanja. Pomembno vlogo ima tudi 
vrstniško vrednotenje. Učence se navaja na večjo odgovornost za lastno učenje in znanje. 
Formativno spremljanje se lahko uvede tudi na klasične teste znanja, če ima povratna 
informacija namen izboljšati znanje in učni uspeh.« (Brodnik, 2015). 

Formativno preverjanje je vsako preverjanje in ocenjevanje znanja, ki učencem pomaga, da se 
razvijajo in učijo. Da se preverjanje znanja lahko opredeli kot formativno, je pomembna 
predvsem oblika povratne informacije in njena interpretacija, ne le uporabljen način, oblika 
preverjanja ali instrument (ustna vprašanja, testi) (Razdevšek Pučko, 1992). Poudarek je 
potrebno dati predvsem na učenčevo subjektivno dojemanje povratne informacije, saj le to 
pripomore k vplivu na učenca, na dejavnike učenja in podobno. Formativno preverjanje tako 
lahko pomaga pri spoznavanju z novo učno snovjo, kot tudi pri usvajanju nove učne snovi. 
Tovrstno preverjanje mora, po mnenju avtorice, ocenjevati kognitivne in nekognitivne 
elemente, in sicer pristop k nalogi, sodelovanje, natančnost, vztrajnost in tako dalje. 
Formativno ali sprotno preverjanje poteka med samim učnim procesom. Njegov poglavitni 
namen  je zbirati in dajati informacije za čim učinkovitejše vodenje izobraževanja in učenja. 
Načini sprotnega preverjanja so različni. Lahko gre le za nekaj vprašanj odprtega tipa, 
razvidno pa mora biti, katere cilje je udeleženec že dosegel, katerih še ni in kaj mora narediti, 
da bo rezultat izboljšal. Namen sprotnega preverjanja ni primerjanje udeležencev med seboj, 
temveč osredotočanje na kakovost dosežkov in napredek posameznih udeležencev (Velej, M. 
Velej, Bukšek, Rihtarič, 2013). 

Homar pove, da je formativno spremljanje proces sprotnega preverjanja, pri katerem dobi 
učenec informacijo o svojem znanju ter o svojem učenju. Umeščeno je v učni proces in se ne 
ocenjuje s klasičnimi ocenami (Homar, b. d.). 

Definicij za formativno preverjanja znanja je veliko; med seboj so si dokaj podobne. Vsi 
omenjeni avtorji zgornjih definicij v ospredje postavljajo predvsem kvalitetno podajanje 
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povratne informacije ob koncu formativnega preverjanja znanja. Povratna informacija naj bi 
bila torej informacija o tem, kako učenec napreduje v prizadevanju za dosego nekih ciljev. 
Učencu je torej treba podati, katere stopnje znanja je že dosegel, ga spodbuditi k iskanju 
pomanjkljivosti ter mu ponuditi možnosti in pokazati pot za odpravljanje pomanjkljivosti v 
njegovem znanju. Povratna informacija mora biti razumljiva, konkretna, uporabna ter 
povezana s ciljem učenja. 
 

2.2. POGOJI FORMATIVNEGA PREVERJANJA, SPREMLJANJA 
ALI VREDNOTENJA ZNANJA 

Razdevšek Pučko navaja nekaj pomembnih pogojev, ki morajo biti izpolnjeni za formativno 
vrednotenje (Razdevšek Pučko, 1992): 

• drugačne metode poučevanja 
Formativnega preverjanja klasični pristopi s frontalnim poučevanjem, kjer je 
preverjanje strogo ločeno od poučevanja, ne omogočajo. Formativno vrednotenje je 
mogoče le, če so učenci aktivno vključeni tako v proces pridobivanja znanja kot tudi v 
proces preverjanja in ocenjevanja. Učitelj mora v razredu zagotoviti takšne učne 
situacije, ki bodo učencem omogočile samopreverjanje, brez strahu pred ocenami. 

• diferenciranost 
Diferenciran mora biti pouk, obseg in način opazovanja ter čas in način poseganja v 
proces učenja. Diferencirane morajo biti povratne informacije. 

• strokovno znanje učiteljev 
Učitelji morajo biti za izvajanje formativnega vrednotenja ustrezno strokovno 
podkovani. Poznati in obvladati morajo postopke drugačnega poučevanja, poznati 
morajo prilagojene sisteme opazovanja učenčevih dosežkov in znati ustrezno 
interpretirati opaženo. Poleg tega morajo znati vključiti učence v proces učenja,  
preverjanja in ocenjevanja, poznati morajo različne oblike preverjanja znanja pri 
učencih in oblikovati povratne informacije, ki pozitivno vplivajo na proces učenja. 

• sporazum med učiteljem in učenci 
Učitelj in učenci morajo skupaj uskladiti pogoje, kriterije in postopke formativnega 
preverjanja. 

Formativno spremljanje pri pouku temelji tudi na določenih elementih in mora biti sestavni 
del vseh faz učnega procesa (Borstner, 2014). Borstner po Greensteinu poudari naslednje 
elemente, na katerih naj bi temeljilo formativno spremljanje: 

• ugotavljanje učenčevega predznanja 
Ugotavljanje predznanja je pogoj za uspešno učenje, saj učitelj s tem, ko učenec 
pokaže, kaj že zna, kje so njegove pomanjkljivosti, pridobi informacije, ki mu 
pomagajo pri načrtovanju procesov poučevanja in pri organizaciji učenčevega učenja. 

• načrtovanje ustreznih dejavnosti 
Za učinkovito izvajanje formativnega spremljanja je zelo pomembno načrtovanje 
dejavnosti, ki izhajajo iz učnih ciljev. Biti morajo takšne, da omogočajo zbiranje 
dokazov o učenčevem učenju in razumevanju učne snovi. Pri tem so učitelju v pomoč 
različne strategije in orodja, ki omogočajo individualno in skupinsko delo. 

• zagotavljanje povratnih informacij 
Učinkovite povratne informacije pomagajo učencem pri učenju, saj predstavljajo 
navodila za delo. Povezane morajo biti z učnimi cilji in s kriteriji uspešnosti. Z njimi 
spodbujamo avtonomijo pri učenju. 
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• spodbujanje višjih nivojev mišljenja in razvijanje razumevanja 
Formativno spremljanje je usmerjeno v neprestano preverjanje razumevanja učencev, 
hkrati pa tudi v zmanjševanje razlike med obstoječim razumevanjem in zaželenim 
ciljem. Učenci na podlagi učiteljevih vprašanj pokažejo, kaj znajo, učitelji pa na 
podlagi odgovorov ugotavljajo pomanjkljivosti v znanju, temu ustrezno prilagajajo 
procese poučevanja in usmerjajo učence v  procesu učenja. Pomembno je, da učitelji 
učencem zagotovijo dovolj časa za odgovore, saj bodo le-ti tako kompleksnejši in bolj 
poglobljeni. 

• vrstniško sodelovanje in vrednotenje ter razvijanje samovrednotenja 
Raziskave so pokazale, da vrstniško vrednotenje in samovrednotenje pozitivno 
vplivata na učinkovitost procesov učenja in kakovost učnih dosežkov. Za to pa je 
potrebno učence ustrezno usposobiti. Poznati morajo cilje pouka, vedeti, kaj je 
potrebno narediti za uspeh in kakšni so kriteriji uspeha. Znati morajo dajati 
konstruktivne povratne informacije. Vrstniško ocenjevanje pa je smiselno tudi zato, 
ker učenci velikokrat lažje sprejmejo kritiko sošolcev kot kritiko učitelja. 

William pove, da je formativno preverjanje odvisno od naslednjih petih dejavnikov (William, 
2013): 

• zagotovitve učinkovitih povratnih informacij učencem, 
• aktivne vključenosti učencev v proces učenja, 
• prilagajanja poučevanja, upoštevajoč rezultate preverjanja, 
• zavedanja, da ima ocenjevanje velik vpliv na motivacijo in samospoštovanje pri 

učencih in 
• potrebe, da učenci zmorejo sami ovrednotiti svoje znanje in ga tudi izboljšati. 

Razdevšek Pučko, Borstner in William navajajo različne sklope elementov, dejavnikov 
oziroma pogojev za izvajanje formativnega preverjanja, spremljanja ali vrednotenja. Kljub 
temu pa vsi poudarjajo, da je v prvi vrsti potrebno poskrbeti za strokovno znanje učiteljev, ki 
morajo skrbno načrtovati ustrezne dejavnosti za učenje: zagotoviti učinkovite povratne 
informacije učencem ter vseskozi aktivno vključevati učence v proces učenja ter hkrati 
spodbujati vrstniško sodelovanje. 
 

2.3. OBLIKE FORMATIVNEGA PREVERJANJA, SPREMLJANJA 
ALI VREDNOTENJA ZNANJA 

O različnih oblikah oziroma vrstah formativnega preverjanja govori Wiliam, ki po Nyquistu 
poda naslednje vrste formativnega vrednotenja (Wiliam, 2011): 

• le skromne povratne informacije: učenci, dobijo le informacije o ocenah, kar 
pogosto imenujejo »poznavanje rezultatov«; 

• le povratne informacije: učenci izvedo oceno skupaj z jasnimi cilji, ki naj bi jih 
dosegli ali pravilnimi odgovori na vprašanja iz testa, kar se pogosto imenuje 
»poznavanje pravilnih rezultatov«; 

• skromno formativno preverjanje: učenci dobijo informacije o pravilnih rezultatih, 
ki jim je dodana tudi razlaga;  

• srednje dobro formativno preverjanje: učenci dobijo informacije o pravilnih 
rezultatih, razlago in nekaj specifičnih navodil za izboljšanje dosežkov; 
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• učinkovito formativno preverjanje: učenci dobijo informacije o pravilnih rezultatih, 
razlago in nekaj navodil za posebne dejavnosti, ki naj bi jih izvedli za izboljšanje 
dosežkov. 

Marentič Požarnik pa navaja le tri oblike formativnega spremljanja (Marentič Požarnik, 
2004): 

• diagnostično 
Je preverjanje na začetku učne snovi za ugotavljanje predznanja, močnih in predvsem 
šibkih znanj. Usmerjeno je na posamezni vidik učenja, osredotočen je na šibka 
področja znanj, z namenom, določiti strategije pouka, ki bodo učencu pomagale doseči 
učni cilj. 

• ipsativno 
Je usmerjeno v spremljanje osebnega napredka, v učenčeve trenutne zmožnosti, ki se 
primerjajo z njegovimi predhodnimi. To je torej spremljanje, ki daje informacije o 
razvoju sposobnosti posameznega učenca. 

• sumativno 
Povzema učenčeve dosežke in rezultate v zaključno oziroma sumativno oceno. 

Avtorji imajo različne poglede glede delitve formativnega preverjanja, spremljanja ali 
vrednotenja na več oblik oziroma vrst. Wiliam, ki po Nyquistu poda nekaj vrst formativnega 
vrednotenja, poda nekakšnih pet stopenj formativnega preverjanja, pri čemer se od prve do 
zadnje stopnje stopnjuje količina podanih povratnih informacij, razlag ter navodil za 
izboljšanje učenčevih rezultatov. Medtem ko Marentič Požarnik navaja le tri oblike 
formativnega spremljanja, pri katerih sta skupna in bistvena elementa skupna refleksija 
dosežkov ter učenčeva predstava o usvojenem znanju. 
 

2.4. PREDNOSTI IN SLABOSTI FORMATIVNEGA 
PREVERJANJA, SPREMLJANJA ALI VREDNOTENJA ZNANJA 

Po prebiranju različnih definicij mnogih avtorjev, lahko opazimo med njimi velike razlike. Te 
se ne kažejo le v definicijah formativnega preverjanja znanja, temveč tudi v prednostih in 
slabostih le-tega. Številni avtorji vidijo v formativnem preverjanju znanja veliko koristi ter 
tudi nekaj pomanjkljivosti. 

Komljanc navaja prednosti formativnega preverjanja znanja, ki jih povzema po tujih avtorjih. 
To so (Komljanc, 2008): 

• da je formativno preverjanje znanja najbolj naravna oblika preverjanja, če v skladu s 
potrebami in pričakovanji posameznega učenca smiselno uravnava merila uspešnosti 
posameznega učenca in skupine, v skladu s predpisanimi standardi znanj oziroma cilji 
vzgojno-izobraževalnega programa, 

• da je formativno preverjanje znanja koristno, ker omogoča opazovanje razvoja 
doseganja znanja in nudi ustrezno podporo v procesu učenja, 

• da je formativno preverjanje znanja pokazatelj, kdaj morata učenec in učitelj preiti s 
stopnje preverjanja in utrjevanja na stopnjo ocenjevanja, 

• da je s formativnim preverjanjem znanja učni dosežek boljši, v kolikor se utrjuje 
povezava med metodami učenja, poučevanja in ocenjevanja ter dejavniki pouka, 

• da formativno preverjanje omogoča uravnavanje učenja, poučevanja in ocenjevanja, 
poleg tega pa še osebni razvoj nadarjenosti in talentov, 
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• da formativno preverjanje znanja vpliva na kakovost vrednotenja učnega dosežka, saj 
je kakovostno sumativno oceno mogoče oblikovati le na podlagi zbranih podatkov 
sprotnega formativnega preverjanja. 

Prednost formativnega preverjanja je tudi ta, da podpira učenje skozi preverjanje oziroma 
spremljanje, ki pa zajema več stvari. Ugotavljanje, kje se učenec še lahko izboljša, svetovanje, 
kako lahko to naredi in usmerjanje ter spodbujanje k napredku oziroma izboljšanju. Tega 
splošnost in neosredotočenost številčnih ocen ne ponuja. Poleg tega pa obstoječi testi in 
preizkusi znanja pogosto spodbujajo učenje na pamet, manj pa vodijo k razvijanju globljega 
razumevanja. Številčne ocene pogosto ne nudijo priložnosti za pogovor o dosežkih, o 
napredku in možnostih za doseganje želenih rezultatov oziroma ciljev. Poleg tega pa je 
formativno spremljanje, če je uporabljeno pravilno, lahko v veliko pomoč predvsem učencem 
z nižjimi dosežki, saj se osredotoči na specifične probleme pri delu, daje jasno pojasnilo, kaj 
je narobe in usmerja na dosegljive cilje (Rutar Ilc, 2014). 

Tudi Čadež vidi veliko prednosti pri formativnem spremljanju učenca oziroma njegovega 
napredka. Meni, da je prednost takšnega načina spremljanja v tem, da so učitelji prisiljeni 
učenca spremljati na drugačen način. In sicer ne le skozi rezultate končnih preverjanj in 
ocenjevanj, ampak skozi celoten proces pridobivanja znanja. Prednost vidi tudi v tem, da se 
ocena s takšnim načinom ocenjevanja vse bolj individualizira. Avtorica kot prednost navaja 
tudi to, da lahko učenec sodeluje pri načrtovanju lastnih dejavnosti in postavljanju ciljev, ki 
jih bo dejansko lahko dosegel (Čadež, 2008). 

Čadež poleg prednosti formativnega spremljanja vidi tudi nekaj pomanjkljivosti oziroma 
slabosti. Ena od slabosti formativnega spremljanja je ta, da takšen način dela od učitelja 
zahteva več birokracije (Čadež, 2008). Avtorica vidi slabost formativnega spremljanja tudi v 
tem, da morajo biti učitelji za takšno delo motivirani. Poleg tega potrebujejo dodatna 
usposabljanja in pomoč svetovalcev pri usvajanju novitet na področju poučevanja in 
ocenjevanja, kar  pa lahko s seboj prinese finančne stroške. 

Komljanc, Rutar Ilc ter Čadež v svojih delih navajajo predvsem prednosti uporabe 
formativnega preverjanja znanja. Poudarjajo, da gre pri tej vrsti preverjanja za globlje 
razumevanje konceptov, ki jih učenci usvajajo, za osebni razvoj učenca ali skupine ter za 
osredotočanje na bistvo problemov pri delu in napredovanju učenca. Pri delu naj bi imeli 
učenci tako  večjo motivacijo ter postajali bolj samostojni. 
Čadež poleg prednosti formativnega spremljanja navede tudi nekaj slabosti uporabe le-tega. 
Kot eno največjih slabosti izpostavi to, da takšen način dela od učitelja zahteva dodatno 
strokovno usposobljenost ter veliko več birokracije. 
 

2.5. POVRATNA INFORMACIJA PRI FORMATIVNEM 
PREVERJANJU, SPREMLJANJU ALI VREDNOTENJU ZNANJA 

Povratna informacija, v smislu izobraževanja, je podatek o tem, kako uspešen je učenec, njen 
cilj pa je učencu pomagati, da bo dosegal čim boljše rezultate. S povratnimi informacijami naj 
bi učenec prišel do spoznanja, kako mu je uspelo in kaj o njegovem znanju menijo sošolci in 
starši (Zajc, 2010). 

Učiteljeva kakovostna in sprotna povratna informacija ne predstavlja le informacije učencu v 
smislu posredovanja podatkov o končni oceni, temveč poleg omenjenega vsebuje spodbude, 
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potrditve in navodila za nadaljnje delo ter prepreči napačno razumevanje prejetih informacij. 
Pri vsem tem ne smemo zanemariti, da je motnja v komunikaciji oziroma napačno 
razumevanje lahko navzoče v vseh smereh: učenec − učitelj, učitelj − starši, in starši − 
učenec. Samo odprta komunikacija oziroma dober pretok informacij v obeh smereh, lahko 
prepreči nadaljnje napačno razumevanje in zagotavlja pravilno interpretacijo pridobljenih 
informacij (Čadež, 2012). 

Sporočanje povratnih informacij učencem o njihovem delu in učenju je gibalo formativnega 
spremljanja znanja. Namen povratne informacije je, da učenec spozna kakovost svojega 
učenja in znanja ter da izostri svoje doživljanje učenja in vedenja. Povratna informacija naj bi 
bila (Brodnik, 2014): 

• zgovorna: opisala naj bi čim več vidikov kakovosti dosežka oziroma znanja; 
• pravočasna: podana naj bi bila čim prej; 
• jasna: opisala naj bi, kaj je pri dosežku oziroma znanju dobro, kaj še ne ustreza 

dogovorjenim kriterijem, kaj je potrebno še izboljšati ter kako; 
• primerna: v začetku naj se izpostavi pozitivne vidike izkazanega znanja, nato pa se 

osredotoči in analizira pomanjkljivosti, brez kritike osebnostnih lastnosti učenca; 
• rahločutna: izražena naj bi bila z občutkom, nenapadalno, neosebno, vendar zavzeto. 

Rutar Ilc navaja, da je povratna informacija lahko učinkovita ali neučinkovita. Primerjava in 
ugotovitve so prikazane v spodnji tabeli (Rutar Ilc, 2003): 

Tabela 1: Primerjava učinkovite in neučinkovite povratne informacije. 

UČINKOVITA POVRATNA 
INFORMACIJA 

NEUČINKOVITA POVRATNA 
INFORMACIJA 

Nanaša se na doseganje zastavljenih ciljev. Stigmatizira učence s komentarji, npr.: »Bolj se 
potrudi!«, »Tvoje računanje je obupno!« itd. 

Je zgovorna: analitično opiše dosežek učencev v 
vsej njegovi kompleksnosti in z več vidikov. 

Je vsota doseženih točk, odstotek ali številka. 

Opisi so podani z besedami, nanašajo se na 
doseganje ciljev, opredeljenih z opisnimi kriteriji. 

Podana je vrednostno ali primerjalno: odlično, 
dobro, zadostno, primerno, neprimerno, manj 
uspešno, ipd. Je brez informacije o dejavnikih, na 
podlagi katerih je taka sodba podana. 

Proces ocenjevanja je transparenten oziroma 
jasen: v naprej je podano, kaj je vredno in kaj se 
pričakuje, po čem bo učenec ocenjen in na 
kakšen način. 

Proces ocenjevanja se zdi poljuben, saj rezultat 
oziroma številka ni utemeljen oziroma 
dokumentiran. 

Upošteva procese in produkte. Upošteva samo procese ali pa samo produkte. 
Je pogosta oziroma sprotna. Je občasna ali enkratno dejanje. 
Učenca spodbudi k prizadevanju za izboljšanje in 
mu nakaže, kaj izboljšati in načine, kako 
izboljšati. 

Učenca ne spodbudi, ampak ga lahko celo zatre 
in ne nudi informacije, kaj izboljšati in kako. 

Učenca opozori tudi na njegova močna področja. Išče le šibka področja, pomanjkljivosti in napake. 
Je pravočasna, posledično omogoča izboljšanje. Je prepozna in ne omogoča izboljšanja. 
Učencu omogoča, da se tudi sam ocenjuje in 
spremlja svoj napredek. 

Ocenjevanje je od učenca ločen postopek. 

 
 
V splošnem avtorji pri predstavitvi povratne informacije (pri formativnem preverjanju znanja) 
poudarjajo, da je bistvo formativne povratne informacije v tem, da ima velik vpliv na 
nadaljnji proces učenja, da bi izboljšali prihodnje rezultate, ter da na splošno učenec izostri 
svoje doživljanje učenja in vedenja. Čadež poudarja, da ni bistvo podane povratne informacije 
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le v predstavitvi podatkov o končni oceni, temveč da je pomembno izpostaviti tudi spodbudo, 
potrditve in navodila za nadaljnje delo. Brodnik poudarja, da je učencem sporočanje povratnih 
informacij o njihovem delu gibalo formativnega spremljanja znanja, ter da naj bi bila povratna 
informacija predvsem zgovorna, pravočasna, jasna, primerna in rahločutna. Rutar Ilc pa 
nadalje navaja, da je povratna informacija lahko učinkovita ali neučinkovita. Omenjeni 
primerja in pride do zanimivih ugotovitev, kot npr. da je učinkovita povratna informacija 
zgovorna, da upošteva procese in produkte, da je pogosta oziroma sprotna, da je pravočasna in 
tako dalje. Neučinkovita povratna informacija pa je manj zgovorna oziroma je podana kot 
vsota doseženih točk, odstotek ali številka, upošteva samo procese ali pa samo produkte, je 
občasna ali enkratno dejanje, je prepozna in ne omogoča izboljšanja in tako dalje. V vsakem 
primeru je za oblikovanje in podajanje učinkovite povratne informacije potrebno, vložiti 
veliko truda in premišljenih potez. 
 

2.6. FORMATIVNO PREVERJANJE, SPREMLJANJE ALI 
VREDNOTENJE ZNANJA V DRUGIH DRŽAVAH 

Formativnemu spremljanju je naklonjenih vedno več izobraževalnih sistemov, na primer v 
Angliji, Avstraliji, na Novi Zelandiji, v Severni Evropi in Ameriki. Podobno formativno 
spremljanje uvajajo tudi v Makedoniji in Hongkongu ter drugod po svetu (Komljanc, 2009). 

Kitajska 
V Hongkongu je eden izmed temeljnih ciljev zmanjšanje števila testov, ki bi ga nadomestili s 
pogostejšim informiranjem učencev in učiteljev z namenom izboljšanja kakovosti učenja in 
poučevanja. 
Implementacija formativnega spremljanja pri njih vključuje: 

1. oblikovanje pravil, 
2. povratne informacije o šibkostih in močnih znanjih, 
3. priložnosti za skupno spremljanje, samoocenjevanje, 
4. informiranje oziroma oblikovanje ciljev za dosego standarda znanja, 
5. preverjanje znanja za razvoj znanja na višjih ravneh, za spodbujanje učenčeve 

ustvarjalnosti, manj pa za preverjanje uspešnosti zapomnitve dejstev. 

Makedonija 
V Makedoniji so oblikovali načela za izboljšanje ocenjevanja znanja. To so: 

1. izboljšanje učenčevega dosežka, 
2. celovito povratno informiranje o učnem procesu, 
3. spremljanje kot del celovitega učnega procesa, 
4. uporaba različnih učnih stilov, 
5. neprekinjeno spremljanje, 
6. pravično spremljanje, 
7. realno spremljanje, 
8. veljavno spremljanje. 

 
Postopek v celovitem procesu obsega: 

1. načrtovanje spremljanja, 
2. uporabo metod in orodij, 
3. proces spremljanja, 
4. oblikovanje ocen, 
5. povratno informacijo. 
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Norveška 
Pedagoška svetovalka iz Osla, Laila Aase, meni, da je takšna oblika preverjanja intervencijski 
element aktualne pedagogike iz več razlogov. Eden izmed njih je uniformiranost ključnih 
kompetenc, pomoč vsem učencem pri učenju in razumevanju vsebin in vrednotenju izdelkov. 
Meni, da je nujno oblikovati orodje, ki bo učitelje in učence vodilo v procesu ocenjevanja 
znanja. Orodje mora spodbuditi opazovanje pri učiteljih in učencih, da preverjanje postane del 
učnega procesa, merila učenja pa del učenčevega metaznanja. Poudarja tudi pomen 
samoocenjevanja in ocenjevanja v parih, še posebej pa kontinuirano preverjanje, ki je 
vključeno v pouk. 

Švedska 
Ulla Lindqvist je na Švedskem predstavila nov model preverjanja in ocenjevanja. Model 
izpostavlja jasnost sistema v oblikovanju ciljev učenja in zato ocen, ki prikazujejo učenčev 
napredek, poleg tega pa vključuje cilje iz učnega načrta. Omenjeni model temelji na treh 
dimenzijah: dimenziji znanja, kognitivni dimenziji in dimenziji akcije. V ta namen v modelu 
uporabljajo tri ključne pojme: znanje, mišljenje in dejavnost. Znanje opisuje učenčevo 
vedenje dejstev, konceptov in procedur. Mišljenje vsebuje refleksije uporabnega znanja; vse 
to predvsem v novih situacijah. Dejavnosti pa vsebujejo pridobivanje veščin v različnih učnih 
situacijah. Ocene so oblika sodbe o napredku v okviru vseh treh dimenzij. 

Francija 
V Franciji je ocenjevanje sprejeto kot tradicionalna oblika, posodobljena z novo dimenzijo, ki 
kot novost uveljavlja orodje – osebno knjigo za vsakega učenca s ciljem sledenja razvoja 
znanja in doseganja kompetenc. Učitelji ocenjujejo splošne kompetence, teme ali znanje, zato 
se je oblikovalo priporočilo, da učitelji ocenijo kompetence, sposobnosti učenca v okviru 
določene vsebine. Francoski model opredeljuje naslednja priporočila: učitelj pri učencu raje 
opazuje transformacijski prenos znanja, kot pa le razumevanje naloge v okviru ene teme. V ta 
namen se učitelji izobražujejo na seminarjih. Knjižnica ima namen slediti individualnemu 
učenju v okviru vseživljenjskega osebnega razvoja. Tovrstno ocenjevanje je bolj kot v 
spremljanje razvoja znanja usmerjeno na preverjanje predstavitve naučenega. 

Španija 
Španski koncept v ospredje postavlja tri pomembna področja spremljanja. Prvo področje je 
mednarodno preverjanje. Drugo področje je diagnostično preverjanje, ki je pri njih 
uzakonjeno. Zadnje področje pa je stalno preverjanje, torej predstavljanje naučenega za 
presojanje vrednosti naučenega in za načrtovanje nadaljnjega učenja. Vse tri informacije 
oskrbijo pridobivanje informacij o ključnih kompetencah učencev španskih šol. Spodbujajo pa 
dve obliki diagnostike, in sicer splošno diagnostiko in diagnostiko v procesu učenja. 
Odgovornost za slednjo prevzame posamezna šola, ki je dolžna spremljati dosežke vsakega 
učenca posebej. Splošno diagnostično preverjanje poda informacije o kakovosti 
izobraževalnega sistema v celoti in na ta način poda informacije v odnosu med evropskimi 
kompetencami in cilji posameznega učnega predmeta. Diagnostika v procesu učenja pa je 
osredotočena na razredno formativno spremljanje in svetovanje, pri čemer prejmejo 
informacije učenci, njihovi starši in tudi regija. 

Češka 
Bela knjiga na Češkem predstavlja nov sistem učnega načrta na dveh nivojih, na nacionalnem 
in izvedbenem. Bela knjiga vsebuje dva dela: normativni del in del priporočil, ki temeljijo na 
načelih poučevanja in učenja. Velik poudarek dajejo na individualizacijo poučevanja in orodja 
za izvajanje. Nacionalni učni načrt izpostavlja načelo avtonomije in vseživljenjskega učenja, 
izvedbeni učni načrt pa definira izobraževanje v okviru posamezne stopnje, kjer se spodbuja 
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formativno spremljanje. Splošni učni cilji, ki jim učitelji sledijo, so opismenjevanje v 
najširšem smislu, motiviranje za vseživljenjsko učenje, za spodbujanje ustvarjalnega mišljenja 
in reševanja problemov. Spodbuja se učinkovita in odprta medsebojna komunikacija. Od 
učencev se pričakuje uporabno znanje za neodvisno in samostojno raziskovanje. Učitelj 
učenca opazuje in usmerja pri obvladovanju zmožnosti, ob tem pa se od učitelja pričakuje tudi 
samoanalizo kakovosti poučevanja, da bi za individualizacijo pouka izbral primerne učne 
pristope. 

Avstralija 
Formativno spremljanje v zveznih državah Avstralije opisuje Marsh. Opisuje ga kot močno 
diagnostično in predstavitveno spremljanje in ocenjevanje znanja. Učitelji se izobražujejo za 
kakovostno zbiranje in interpretiranje podatkov o učenčevem razvoju učenja. Zaradi 
omenjenega imajo šole pripravljena različna orodja, ki še posebej spodbujajo kakovostno 
notranje preverjanje znanja za učenje. V večini se učitelji izobražujejo na daljavo,  zato 
uporabljajo različne programe medsebojnega dialoga in tudi orodja za formativno spremljanje 
razvoja znanja. Razvijajo različne portfolie za predstavljanje znanja, pri čemer uporabljajo 
informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT). Učitelji imajo, poleg že omenjenega, na 
voljo tudi veliko pisnih virov o kvalitetnem formativnem spremljanju, ki predstavlja prednosti 
za učenca pri učenju s kakovostnimi osebnimi navodili za učenje in prednosti učitelja za 
kakovostno osebno naravnano poučevanje. 
 
Formativno spremljanje razvrščajo v več kategorij: 

• opazovanje učenčevih predstavitev v skladu z učnimi cilji, 
• povratno informiranje za učenje in poučevanje, 
• povratno informiranje, usmerjeno v napredek oziroma v učenje na višjih ravneh 

znanja, 
• spodbujanje samokontrole, 
• izvajanje spremljanja, da se iz njega razvije novo, zanimivo in koristno učno doživetje. 

 
Velika Britanija 
S formativnim spremljanjem se v Veliki Britaniji ukvarja veliko raziskovalcev.  Opravljenih 
je bilo mnogo raziskav, ki potrjujejo pozitivne učinke formativnega spremljanja. Smith meni, 
da je temeljno pravilo formativne povratne informacije navodilo za uspešen učni razvoj, brez 
da bi učencem dali ocene. Učencem se mora kontinuirano podati povratne informacije v 
obliki navodil in spodbud za nadaljnji razvoj predznanja. Gipps ugotavlja , da je formativno 
spremljanje pravo le takrat, ko je usklajeno z učnim procesom in procesom poučevanja. 
Najbolj pomembna pa je kakovostna povratna informacija; lahko v pisni obliki ali v obliki 
komentarja ob izdelku. Vse to učenca spodbuja k nadgradnji svojega znanja ter izboljšanju 
predznanja. V Veliki Britaniji veliko raziskav potrjuje tudi vrednost formativnega spremljanja 
za izboljšanje znanja učenca in hkrati vpliv na učenčev višji učni uspeh. 
 
Slovenija 
Slovenski model za formativno spremljanje upošteva načela, ki so navedena v podpoglavju o 
načelih formativnega spremljanja. To so spremljanje močnih in šibkih znanj, zagotavljanje 
stika med učnimi stopnjami in zagotavljanje aktualne povratne informacije.  
V nadaljevanju se za uresničitev načel predlaga: 

1. izmenjavo informacij med dejavniki pouka za usklajevanje učenčevih potreb in 
zmožnosti z zahtevami učnega načrta, 

2. svetovanje za odpravljanje vrzeli v predznanju, 
3. vodenje pouka za vplivanje dejavnikov pouka, 
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4. kontrolni mehanizem v obliki povratne informacije za uravnavanje poučevanja in 
učenja 

5. sumativno ocenjevanje na osnovi celovitega nabora podatkov o učenčevem predznanju 
in napredku, ki se primerja s pričakovanim rezultatom oziroma referenčnim merilom. 

 
Uspešnost uvajanja formativnega spremljanja spremljajo dejavniki pouka z dvema 
kazalnikoma: 

1. naše učenje postaja raziskovanje lastne prakse 
2. spoznanje, da vsak lahko zna več. 

Formativno spremljanje se med izobraževalnimi sistemi na zgoraj omenjenih geografskih 
področjih nekoliko razlikuje. V Hongkongu je  cilj tovrstnega spremljanja zmanjšanje števila 
testov in namesto tega pogostejše informiranje učencev in učiteljev. V Franciji je ocenjevanje 
sprejeto kot tradicionalna oblika, ki kot novost uveljavlja orodje – osebno knjigo za vsakega 
učenca. Na Češkem učitelji v ospredje postavljajo opismenjevanje, motiviranje za 
vseživljenjsko učenje, za spodbujanje ustvarjalnega mišljenja in reševanja problemov. V 
Sloveniji pa gre predvsem za spremljanje močnih in šibkih znanj, zagotavljanje stika med 
učnimi stopnjami in zagotavljanje aktualne povratne informacije. Vse omenjeno pa učitelji 
izvajajo zato, da lahko sledijo razvoju znanja in doseganja kompetenc ter zaradi izboljšanja 
kakovosti učenja in poučevanja. 
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3. DIGITALNA ORODJA IN SPLETNE APLIKACIJE 

V okviru poglavja Digitalna orodja in spletne aplikacije smo predstavili in analizirali izbor 
naslednjih digitalnih orodij in spletnih aplikacij: 1ka, GoClass, GoFormative, Kahoot, 
Nearpod, Pear Deck, Plickers, ProProfs, Socrative in Learning Navigator. Pri analizi smo se 
osredotočili na značilnosti obravnavanih orodij, kot na primer dostopnost, anonimnost, 
možnosti kreiranja, časovne omejitve, točkovanje, možnosti dostopa za učence in učitelje, 
podajanje povratnih informacij in izgled. Analiza digitalnih orodij in spletnih aplikacij je bila 
uporabljena za končno vrednotenje le-teh. 
 

3.1. PREDSTAVITEV DIGITALNIH ORODIJ IN SPLETNIH 
APLIKACIJ 

3.1.1. 1ka  
1ka je odprtokodna aplikacija, ki omogoča spletno anketiranje. Gre za spletno storitev, ki 
združuje podporo za sledeče zmožnosti (1ka, b. d.): 

• razvoj, oblikovanje in tehnična izdelava spletnega vprašalnika, 
• izvedba spletne ankete: podpora vabilom in objavi ter zbiranje podatkov, 
• urejanje in analiza podatkov ter parapodatkov. 

1ka omogoča izdelavo različnih tipov vprašalnika, ki se med seboj razlikujejo predvsem glede 
zahtevnosti. Izdelamo lahko (1ka, b. d.): 

• anketo: splošen, poljuben vprašalnik, enostaven ali kompleksen (pogoji, bloki, kvizi, 
testi, e-mail vabila, telefon ...) 

• formo: enostavna anketa na samo eni strani (obrazec, kratka anketa, registracija, e-
mail lista, prijava na dogodke ...) 

• glasovanje: anketa z enim samim vprašanjem (peticija, volitve, potrditve, določeno 
mnenje/strinjanje ...) 

 
1ka omogoča tudi izpolnjevanje in izdelavo kvizov ter testov (1ka, b. d.). 

 

 

Slika 1: Videz spletnega orodja – 1ka. 
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3.1.2. GoClass 
GoClass je aplikacija za uporabo v učilnicah, ki se prilagajajo načinu učenja. Z uporabo 
običajnih mobilnih naprav in internetne povezave aplikacija izboljša sodelovanje učencev, 
upravljanje učilnice in učinkovitost, kjer je to najbolj pomembno − v učilnici. S pregledom 
učnega načrta, učenčevih opomb in komentarjev medijev, učence ta izkušnja spremlja tudi 
izven učilnice (GoClass, b. d.). 

S pomočjo aplikacije GoClass lahko (GoClass, b. d.): 
• ustvarimo, uredimo in upravljamo svoje učne načrte s spletno stranjo GoClass. Okvir 

za razkazovanje in pojasnitev omogoča enostavno dodajanje slik, videoposnetkov, 
učbenikov in ocenjevanj v učni načrt. 

• projektiramo videoposnetke, slike, dokumente, vprašanja, opombe, težave v realnem 
času in rugo na velike površine zaslona z vgrajeno funkcijo projekcije. 

• uporabimo funkcijo oddajanja in pošiljanja vsebin, medijev, videoposnetkov, ocen na 
elektronske naprave učencev ali pa jih seznanimo s funkcijo projekcije, da vključimo 
učence z več zasloni. 

• oblikujemo ocene v razredu in pridobimo takojšnje povratne informacije o 
razumevanju učencev in razredov; ta vpogled nam omogoča, da v primeru 
pomanjkanja znanja ali napačnega razumevanja učencev hitro prilagodimo učne 
načrte. Lahko celo izvedemo anketo za merjenje učenčevih mnenj ali odzivov. Vse 
ocene in ankete lahko časovno omejimo. 

• učence povabimo na skupno virtualno sodelovanje v razpravi o reševanju težav, 
označevanju diagrama idr. Vsaka skupna vaja se shrani v vseh učenčevih računih za 
nadaljnjo uporabo. 

• s funkcijo ustvari aktivnost enostavno ustvarjamo hitre ankete in vprašanja z več 
izbirami ali kratkimi odgovori. 

 

 

Slika 2: Videz spletnega orodja – GoClass. 
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3.1.3. GoFormative 
GoFormative je spletno mesto, ki učiteljem omogoča kreiranje nalog in zagotavlja rezultate v 
živo (Formative, b. d.).  

GoFormative je spletno učno orodje, ki učitelju omogoča, da deluje kot formativec. To 
pomeni, da skupaj z učenci uravnava učni proces, ki ga usmerjajo tri ključna vprašanja (Leben 
Jazbec, 2016): Kje smo?, Kam gremo?, Kako priti do tja? 

S pomočjo aplikacije GoFormative lahko (Formative, b. d.): 
• rešene naloge in pridobljene ocene avtomatično prikazujejo delo učencev, kot se 

odvija in tako spremljamo učenčevo rast. 
• preprosto naložimo kateri koli dokument (PDF/ DOC),  kliknemo, da dodamo mesta, 

na katera se bodo učenci odzvali ter uredimo podrobnosti o vprašanjih. 
• omogočimo dostop do kreiranih razredov ali ga pošljemo vsem, ki uporabljajo 

povezavo ali se pridružijo s kodo. 
• delamo na takojšnjem odzivu, saj aplikacija zagotavlja opozorila, potrebna za 

posredovanje. Lahko podamo povratne informacije in preprosto ocenimo ali 
samodejno ocenimo delo učenca.  

• spremljamo rast učencev − kje se učenci najbolj trudijo. Lahko si preprosteje 
predstavljamo uspešnost učencev pri vsaki nalogi ali ocenjevanju opravljenega dela. 

 

 

Slika 3: Videz spletnega orodja – GoFormative. 

 

 
3.1.4. Kahoot! 
Kahoot je spletno orodje oziroma glasovalni sistem, namenjeno interaktivnemu sodelovanju. 
Omogoča izdelavo kvizov, razprav, vprašalnikov in razvrščanje odgovorov v pravilni vrstni 
red (Didakt.UM, b. d.). 

Učna platforma Kahoot! je (What is Kahoot!?, b. d.): 
• prilagodljiva, saj v nekaj minutah lahko ustvarimo učno igro za vse starosti, s katero 

koli temo. 
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• preprosta, saj deluje na kateri koli napravi z internetno povezavo. Za igralce ni 
potreben račun ali prijava, da se pridružijo igri. 

• raznolika, saj se jo lahko uporablja za krepitev znanja, uvajanje novih tem ali 
spodbujanje timskega dela.   

• zanimiva, saj spodbuja socialno učenje, odpira učenčev potencial in poglablja 
pedagoške učinke. 

• globalna, saj se lahko povežemo in jo hkrati igramo z drugimi igralci v več kot 180 
državah. 

• brezplačna; ustvarjanje učnih iger in igranje Kahoota! v razredu je brezplačno. 
 

 

Slika 4: Videz spletnega orodja – Kahoot. 

 

3.1.5. Nearpod 
Nearpod je interaktivno orodje za predstavitev in ocenjevanje, ki ga lahko uporabimo v  
učilnici. Aplikacija je dostopna na spletu na podlagi spletne prijave. To pomeni, da lahko 
dostopamo do svojega Nearpod računa prek katere koli naprave, ki se poveže z internetom. 
Aplikacija omogoča povezovanje z učenci (digitalno). Nearpod je mogoče uporabljati na 
veliko različnih načinov, kot na primer za (Nearpodblog, b. d.):  

• enostaven prikaz predstavitev na platnu, 
• zagotavljanje osebne obravnave učenca, 
• distribucijo virov, 
• pridobivanje takojšnjih in formativnih ocen, 
• tekoče ocenjevanje znanja učencev, 
• samoocenjevanje učencev, 
• modeliranje, 
• kakršnokoli fleksibilno ustvarjanje z orodjem,  
• dokončanje dela doma oziroma kreiraje in oddajo domače naloge, 
• delitev in uporabo vnaprej izdelanih virov. 
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Koncept aplikacije je preprost. Učitelj lahko ustvari predstavitve, ki vsebujejo kvize, ankete, 
videoposnetke, slike, risbe, spletne vsebine in podobno. Otroci lahko dostopajo do 
predstavitve učitelja s pomočjo kode. Učitelj mora nato razred popeljati skozi predstavitev in 
pustiti, da sami nadaljujejo v medsebojnem sodelovanju preko spleta in medijev 
(Nearpodblog, b. d.). 
 
 

 

Slika 5: Videz spletnega orodja – Nerarpod. 

 

3.1.6. Pear Deck 
S Pear Deckom se vsak učenec v razredu poveže z učiteljevo ustvarjeno predstavitvijo na 
kateri koli napravi, odgovori na interaktivna vprašanja in se hkrati lahko tudi uči od svojih 
vrstnikov (Pear Deck, b. d.). Pear Deck se lahko torej uporabi za spraševanje učencev v 
realnem času in kreiranje različnih tipov vprašanj – vprašanja z več izbire, risanje ter povleci 
in spusti; gre lahko za odlično orodje zbiranja učenčevih povratnih informacij, kot tudi za 
predstavitev diaprojekcije na učenčevih napravah (CTE, b. d.). 

Pear Deck se lahko poveže z aplikacijo Google Drive. To pomeni, da se popolnoma integrira 
z Googlovim okoljem. Zaradi tega se pri uporabi omenjene aplikacije pokaže nekaj prednosti 
(Pear Deck, b. d.): 

• Učenci ni potrebno ustvariti uporabniškega računa za aplikacijo Pear Deck ter si 
zapomniti novega gesla. Uporabljajo lahko kar šolski Google Račun. 

• Ko je ustvarjena nova datoteko v aplikaciji, se le-ta samodejno shrani v mapo »Pear 
Deck« v naš Google Drive. Datoteko lahko učenci dajo v skupno rabo, kjer omogočijo 
sodelovanje tudi ostalim; podobno kot to naredijo z ostalimi Google Dokumenti. 

• Google Učilnico lahko povežejo z aplikacijo Pear Deck, tako da izbrane osebe 
neposredno povabijo na svoje novo kreirane datoteke oziroma predstavitve. 

• Z razredom lahko učenci delijo novo kreirano datoteko, oziroma dokument oziroma 
predstavitev, z vsemi diapozitivi in njihovimi odgovori. Ker gre za Google Dokument, 
lahko vanj dodajo komentarje za ostale učence ali jih posredujejo oziroma delijo s 
svojimi starši ali učitelji. 
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Slika 6: Videz spletnega orodja – Pear Deck. 

 

3.1.7. Plickers 
Plickers je preprost ampak močan glasovalni sistem, ki učiteljem omogoča zbiranje podatkov 
v formativni obliki v realnem času brez potrebe po napravah (Plickers, b. d.). Ob tem pa 
omogoča učencem, da javno odgovorijo na vprašanja z uporabo osebnega QR-kodnega lista, 
ki ga lahko bere samo optični bralnik, tako da lahko vsi učenci odgovarjajo hkrati (The 
Learning Accelerator, b. d.). 

Orodje Plickers (Plickers, b. d.):  
• lahko uporabimo za hitra preverjanja razumevanja, če želimo vedeti, ali učenci 

razumejo velike koncepte in obvladajo ključne spretnosti. 
• vsem učencem omogoča, da sodelujejo v učenju brez potrebe po občutku samozavesti. 
• omogoča, da se učenci lahko prijavijo v računalnik ali odpro pravo aplikacijo brez 
čakanja in se neovirano integrirajo v način, ki ga učitelj pripravi ali že poučuje. 
 

 

Slika 7: Videz spletnega orodja – Plickers. 
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3.1.8. ProProfs 
ProProfs omogoča hitro in natančno določitev ocene posameznega učenca – po 
sposobnostih. Čeprav je ta korist samo razlog za prehod na orodja za spletno ocenjevanje, to 
ni edina prednost (Benefits of Using Online Assessments, 2013). 

Prednosti uporabe orodja ProProfs na splošno in za učence so, da lahko (Benefits of Using 
Online Assessments, 2013): 

• preverimo svoje načrte in ponovimo koncepte, ki potrebujejo pojasnilo na podlagi 
rezultatov ocenjevanja. 

• spodbujamo učence k sodelovanju z vključevanjem grafike in multimedije. 
• uporabimo diagnostična poročila za spremljanje posameznih ali skupinskih procesov 

in rezultatov; poročila koristijo za konference staršev / učiteljev. 
• pomagamo približati tehnologijo v knjigo usmerjenim tečajem. 
• določimo področja nerazumevanja posameznih učencev. 
• povečamo raven zanimanja učencev z uporabo elektronske oblike. 
• takoj dostopamo do rezultatov testov in povratnih informacij. 
• zmanjšamo stres na učence. Povprečnemu učencu današnjega sveta je v spletnem 

okolju prijetno. Poleg tega pa krajša in pogostejša ocenjevanja znižujejo nivo stresa. 
• omogočimo prilagodljivost: učenci lahko orodje preizkusijo kjerkoli in v času, ki je za 

njih najbolj primeren (če imajo dostop do interneta). 
• povečamo natančnost ocenjevanja. Vnaprej določeni odgovori zmanjšujejo možnost 
človeške napake. Izjema so esejska vprašanja. 

• spodbujamo pozitiven odnos v učencih, kadar so ocene posebne. 
• učencem zagotovimo več priložnosti, da razumejo in se učijo, če so kvizi ali testi 

(večkrat) ponovljivi. 
• odpravimo zahtevo, da si morajo učenci pripraviti obvezne dodatke. 

  

 

Slika 8: Videz spletnega orodja – ProProfs. 
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3.1.9. Socrative 
Spletna aplikacija Socrative je namenjena motiviranju učencev in deluje po principu 
odzivnega sistema. Omogoča pridobivanje povratnih informacij in vpogled v učenčevo 
razumevanje določene snovi. Za uresničitev omenjenih ciljev uporablja tudi elemente 
igrifikacije (Didakt.UM, b. d.). 

Socrative je  apliakcija, podobna spletni učilnici, ki omogoča učinkovito sodelovanje v 
razredu. Ne glede na to, kje in kako učitelj poučuje, mu Socrative omogoča povezovanje z 
učenci od začetka učenja. Učitelj lahko učence ocenjuje z vnaprej pripravljenimi aktivnostmi 
ali kratkimi vprašanji, da bi dobil takojšen vpogled v razumevanje učencev. Nato lahko učitelj 
uporabi samodejno obnovljive rezultate, da določi najboljši učni pristop za najučinkovitejše 
učenje (Socrative, b. d.). 
 
 

 

Slika 9: Videz spletnega orodja – Socrative. 

 

3.1.10. Learning Navigator 
Učni navigator je brezplačno spletno orodje, ki vsebuje prilagojene poti za pomoč učencem 
pri doseganju njihovih učnih ciljev. Učni navigator podpira vsakega učenca pri doseganju 
svojih učnih ciljev, ne glede na to, kje začnejo pot, ki jo uberejo, ali hitrost, s katero se 
premikajo (The Learning Navigator, b. d.). 

Učni navigator omogoča (The Learning Navigator, b. d.):  
• posredovanje učnih vsebin na relaciji učitelj – učenec; tudi učenci lahko iščejo 

vsebine, ki zajemajo teme, o katerih želijo izvedeti več. 
• sledenje napredku. Ko se učenci učijo, oni in njihovi učitelji sproti vidijo podatke o 

njihovem trudu in uspešnosti. 
• sodelovanje z učnimi sredstvi. Sodelujejo lahko učenci, ki se pridružijo učilnici, ki jo 

je ustvaril učitelj, da bi preučili različne vire in lekcije, ki so jim prilagojene. Lahko 
tudi označijo in preučijo teme, ki podpirajo njihove samostojne učne izkušnje. 
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Slika 10: Videz spletnega orodja –  Learning Navigator. 

 

3.2. ELEMENTI KRITERIJEV VREDNOTENJA DIGITALNIH 

ORODIJ IN SPLETNIH APLIKACIJ 

V nadaljevanju se bomo osredotočili na elemente kriterijev vrednotenja izbranih digitalnih 
orodij in spletnih aplikacij. 
Po pregledu izbranih digitalnih orodij in spletnih aplikacij (razdelek 3.1.), teoretičnega ozadja 
formativnega preverjanja znanja (razdelek 2.) in nadalje podanega teoretičnega ozadja 
tehničnih zahtev digitalnih orodij in spletnih aplikacij (razdelek 4.) smo preučili, kaj vse 
orodja ali aplikacije omogočajo, kakšen je njihov namen, tehnične zahteve in podobno. Na 
podlagi omenjenega smo določili dva vsebinska in petnajst tehničnih elementov kriterijev 
vrednotenja. Kot vsebinska elementa kriterijev vrednotenja smo izpostavili obliko 
formativnega preverjanja, spremljanja ali vrednotenja znanja ter povratno informacijo pri 
formativnem preverjanju, spremljanju ali vrednotenju znanja. Kot tehnične elemente kriterijev 
vrednotenja pa smo izpostavili nabor nam pomembnejših vidikov ter lastnosti uporabniških 
vmesnikov, kot so: dostopnost, dostop za učitelja, dostop za učenca, anonimnost, pripomočki 
za učitelja in učenca, vprašanja z možnimi odgovori, večpredstavnost, omejitve pri številu 
kreiranih odgovorov, časovna omejitev, točkovanje odgovorov, povratna informacija za 
učitelja, povratna informacija za učenca, strukturiranost informacij ter izgled uporabniškega 
vmesnika za učence. 
 

3.2.1. VSEBINSKA ELEMENTA 
Pod besedno zvezo vsebinska elementa smo v tem razdelku podrobneje predstavili različne 
oblike formativnega preverjanja znanja ter vrste povratne informacije pri delu s formativnim 
preverjanjem znanja z digitalnim orodjem ali spletno aplikacijo, kar neposredno izhaja iz 
teoretičnega ozadja formativnega preverjanja znanja (razdelek 2.). 
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3.2.1.1. OBLIKA FORMATIVNEGA PREVERJANJA, SPREMLJANJA ALI 
VREDNOTENJA ZNANJA 
Wiliam po Nyquistu govori o različnih oblikah oziroma vrstah formativnega preverjanja ter 
poda naslednje vrste formativnega vrednotenja (Wiliam, 2011): 

• le skromne povratne informacije: učenci dobijo le informacije o ocenah, kar 
pogosto imenujejo »poznavanje rezultatov«; 

• le povratne informacije: učenci izvedo oceno skupaj z jasnimi cilji, ki naj bi jih 
dosegli ali pravilnimi odgovori na vprašanja iz testa, kar se pogosto imenuje 
»poznavanje pravilnih rezultatov«; 

• skromno formativno preverjanje: učenci dobijo informacije o pravilnih rezultatih, 
ki jim je dodana tudi razlaga;  

• srednje dobro formativno preverjanje: učenci dobijo informacije o pravilnih 
rezultatih, razlago in nekaj specifičnih navodil za izboljšanje dosežkov; 

• učinkovito formativno preverjanje: učenci dobijo informacije o pravilnih rezultatih, 
razlago in nekaj navodil za posebne dejavnosti, ki naj bi jih izvedli za izboljšanje 
dosežkov. 
 

3.2.1.2. POVRATNA INFORMACIJA PRI FORMATIVNEM PREVERJANJU, 
SPREMLJANJU ALI VREDNOTENJU ZNANJA 
Povratno informacijo mnogi avtorji označujejo kot pojasnilo in spodbudo ter kažipot za 
nadaljnje dobro delo oziroma doseganje čim boljših rezultatov. 

O povratni informaciji govori tudi Rutar Ilc. Le-ta navaja, da je povratna informacija lahko 
učinkovita ali neučinkovita. Omenjeni je primerjala in prišla do naslednjih ugotovitev v 
spodnji tabeli (Rutar Ilc, 2003): 

Tabela 2: Primerjava učinkovite in neučinkovite povratne informacije. 

UČINKOVITA POVRATNA 
INFORMACIJA 

NEUČINKOVITA POVRATNA 
INFORMACIJA 

Nanaša se na doseganje zastavljenih ciljev. Stigmatizira učence s komentarji, npr.: »Bolj se 
potrudi!«, »Tvoje računanje je obupno!« ipd. 

Je zgovorna: analitično opiše dosežek učencev v 
vsej njegovi kompleksnosti in z več vidikov. 

Je vsota doseženih točk, odstotek ali številka. 

Opisi so podani z besedami, nanašajo se na 
doseganje ciljev, opredeljenih z opisnimi kriteriji. 

Podana je vrednostno ali primerjalno podana: 
odlično, dobro, zadostno, primerno, neprimerno, 
manj uspešno, ipd. Je brez informacije o 
dejavnikih, na podlagi katerih je taka sodba 
podana. 

Proces ocenjevanja je transparenten oziroma 
jasen: v naprej je podano, kaj je vredno in kaj se 
pričakuje, po čem bo učenec ocenjen in na 
kakšen način. 

Proces ocenjevanja se zdi poljuben, saj rezultat 
oziroma številka ni utemeljen oziroma 
dokumentiran. 

Upošteva procese in produkte. Upošteva samo procese ali samo produkte. 
Je pogosta oziroma sprotna. Je občasna ali enkratno dejanje. 
Učenca spodbudi k prizadevanju za izboljšanje in 
mu nakaže, kaj izboljšati in načine, kako izboljša. 

Učenca ne spodbudi, ampak ga lahko celo zatre 
in ne nudi informacije, kaj izboljšati in kako. 

Učenca opozori tudi na njegova močna področja. Išče le šibka področja, pomanjkljivosti in napake. 
Je pravočasna, posledično omogoča izboljšanje. Je prepozna in ne omogoča izboljšanja. 
Omogoča učencu, da se tudi sam ocenjuje in 
spremlja svoj napredek. 

Ocenjevanje je od učenca ločen postopek. 
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3.2.2. TEHNIČNI ELEMENTI 
Pod besedno zvezo tehnični elementi smo v tem razdelku našteli ter predstavili tehnične 
vidike in posredno tudi uporabniški vmesnik (na splošno) izbranih digitalnih orodij in spletnih 
aplikacij. Za nadaljnjo analizo smo jih pregledali,  in preučili, katere stvari omogočajo, kakšen 
je njihov namen, tehnične zahteve in podobno. Na podlagi omenjenega in na podlagi 
teoretskega ozadja tehničnih zahtev (razdelek 4.) smo poleg vsebinskih, določili  tudi petnajst 
tehničnih elementov kriterijev vrednotenja. To so: 

• DOSTOPNOST – ali gre za prostodostopno orodje/ aplikacijo na spletu ali ne 
• DOSTOP ZA UČITELJA – ali je za uporabo orodja/ aplikacije potrebna registracija 

ali ne; morda je za registracijo potrebno še kaj drugega (koda, spletna povezava, …) 
• DOSTOP ZA UČENCA – ali je za uporabo orodja/ aplikacije potrebna registracija ali 

ne; morda je za registracijo potrebno še kaj drugega (koda, spletna povezava, …) 
• ANONIMNOST – ali učenec pri uporabi orodja/ aplikacije ostane anonimen ali ne 
• PRIPOMOČKI ZA UČITELJA – kakšni pripomočki za upravljanje z orodjem/ 

aplikacijo so potrebni, kot na primer: računalnik, tablica, platno, projektor, … 
• PRIPOMOČKI ZA UČENCA – kakšni pripomočki za upravljanje z orodjem/ 

aplikacijo so potrebni, kot na primer: računalnik, tablica, pametni telefon, papirnati 
list, svinčnik, … 

• VPRAŠANJA Z MOŽNIMI ODGOVORI – koliko različnih vprašanj lahko kreiraš s 
pomočjo orodja/ aplikacije; morda je potrebno doplačilo za večje število kreiranih 
vprašanj 

• VEČPREDSTAVNOST – koliko različnih predstavnosti lahko kreiraš s pomočjo 
orodja/ aplikacije; morda je potrebno doplačilo za naprednejše vrste predstavnosti 

• OMEJITVE PRI ŠTEVILU KREIRANIH ODGOVOROV – ali gre za omejitve pri 
kreiranju možnih ponujenih odgovorov učencem 

• ČASOVNA OMEJITEV – ali orodje/ aplikacija omogoča časovno omejitev reševanja 
formativnega preverjanja znanja ali ne 

• TOČKOVANJE ODGOVOROV – ali orodje/ aplikacija omogoča točkovanje 
odgovorov ali ne; če ja, ali omogoča samodejno točkovanje računalnika, 
prednastavljeno točkovanje učitelja 

• POVRATNA INFORMACIJA ZA UČITELJA – ali učitelj dobi povratno informacijo 
o učenčevem rezultatu ali ne 

• POVRATNA INFORMACIJA ZA UČENCA – ali učenec dobi povratno informacijo 
o svojem rezultatu ali ne; rezultat mu lahko posreduje učitelj 

• STRUKTURIRANOST INFORMACIJ – ali so informacije orodij/ aplikacij na pogled 
strukturirane ali ne; ali strukturirane informacije motivirajo učenca ali ne 

• IZGLED UPORABNIŠKEGA VMESNIKA ZA UČENCA – ali izgled formativnega 
preverjanja znanja izgleda kot vprašalnik, anketa; ali je pri formativnem preverjanju 
znanja prikazano vsako vprašanje zase 
 

3.3. ANALIZA DIGITALNIH ORODIJ IN SPLETNIH APLIKACIJ 

S pomočjo določitve dveh vsebinskih in petnajst tehničnih elementov kriterijev vrednotenja 
bomo v nadaljevanju analizirali izbran nabor digitalnih orodij in spletnih aplikacij. Najprej 
sledi analiza obeh vsebinski elementov (oblika in povratna informacija formativnega 
preverjanja, spremljanja ali vrednotenja znanja), nato pa še analiza tehničnih elementov 
(dostopnost, dostop za učitelja, dostop za učenca, anonimnost, pripomočki za učitelja, 
pripomočki za učenca, vprašanja z možnimi odgovori, večpredstavnost, omejitve pri številu 
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kreiranih odgovorov, časovna omejitev, točkovanje odgovorov, povratna informacija za 
učitelja, povratna informacija za učenca, strukturiranost informacij ter izgled uporabniškega 
vmesnika za učence) pri vsakem digitalnem orodju oziroma spletni aplikaciji. 

Ker se digitalna orodja in spletne aplikacije nenehno posodabljajo in spreminjajo, je potrebno 
pri interpretaciji ugotovitev upoštevati, da le-te predstavljajo stanje digitalnih orodij in 
spletnih aplikacij v določenem trenutku. 
 

3.3.1. ANALIZA VSEBINSKIH ELEMENTOV DIGITALNIH ORODIJ IN SPLETNIH 
APLIKACIJ 
Nabor digitalnega orodja ali spletnih aplikacij smo najprej analizirali glede na obliko in vrsto 
povratne informacije pri izvajanju formativnega preverjanja, spremljanja ali vrednotenja 
znanja. 
 

3.3.1.1. OBLIKA FORMATIVNEGA PREVERJANJA, SPREMLJANJA ALI 
VREDNOTENJA ZNANJA 
Digitalna orodja in spletne aplikacije smo analizirali naprej z vidika vsebine,  torej glede na 
to, za kakšno obliko formativnega preverjanja, spremljanja ali vrednotenja znanja gre pri 
učenčevem upravljanju z njo. Pri analizi smo se osredotočili na različne oblike oziroma vrste 
formativnega preverjanja, o katerih govori Wiliam po Nyquistu (podrobneje v razdelku 
3.2.1.1.). 

Pri analizi vsebinskega elementa – oblike formativnega preverjanja, spremljanja ali 
vrednotenja znanja pri upravljanju z digitalnim orodjem ali spletno aplikacijo smo ugotovili, 
da večina  digitalnih orodij in spletnih aplikacij iz našega nabora učencu poda le skromne 
povratne informacije, in sicer o ocenah, kar z drugimi besedami imenujemo le »poznavanje 
rezultatov«. To so naslednja digitalna orodja in spletne aplikacije: 1ka, GoFormative, 
Nearpod, Pear Deck, Plickers in Socrative. Pri omenjenih digitalnih orodjih in spletnih 
aplikacijah gre v grobem za to, da so za učitelja kot tudi za učenca povratne informacije, ki jih 
pridobita po koncu upravljanja z digitalnim orodjem ali spletno aplikacijo, zelo skromne 
oziroma ima učitelj ob koncu takojšen vpogled v povratno informacijo, medtem ko jo mora 
(in če želi) učencu pokazati učitelj. 

Slaba tretjina digitalnih orodij in spletnih aplikacij z našega nabora poda povratne 
informacije, kjer učenci ne izvedo le ocene, pač pa tudi jasne cilje, ki naj bi jih učenec dosegel 
oziroma pravilne odgovore na vprašanja, kar po navadi imenujemo »poznavanje pravilnih 
rezultatov«. Taka so tri digitalna orodja in spletne aplikacije: GoClass, Kahoot in Learning 
Navigator, ki učencu sproti posredujejo povratno informacijo – pravilnost ali nepravilnost 
odgovorov, na koncu pa še skupno oceno opravljene aktivnosti. 

Le eno digitalno orodje oziroma spletna aplikacija iz našega nabora  učencu poda že skromno 
formativno preverjanje. Ob uporabi digitalnega orodja in spletne aplikacije ProProf učenec 
dobi informacijo o pravilnih rezultatih, poleg je lahko dodana razlaga rezultatov; torej razlaga 
pravilnega rezultata ali pa razlaga ob učenčevi neuspešnosti. Pri tem digitalnem orodju in 
spletni aplikaciji učenec torej dobiva sprotno povratno informacijo o pravilnosti odgovorov, 
na koncu skupno oceno ter hkrati še dodatno razlago vsakega odgovora posebej. 

Menimo, da bi digitalno orodje in spletna aplikacija ProProfs učencu podala tudi srednje 
dobro oziroma kar učinkovito formativno preverjanje. Ob uporabi le-te bi učenec poleg 
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informacije o pravilnih rezultatih in razlagi rezultatov, pridobil tudi nekaj konkretnih navodil 
za izboljšanje dosežkov ter navodila za dejavnosti, ki naj bi pripomogle k izboljšanju 
dosežkov. 

Žal v naboru digitalnih orodij in spletnih aplikacij nimamo nobene, ki bi že kot brezplačna 
različica na spletu nudila učinkovito formativno preverjanje. Z malo inovativnosti in 
iznajdljivosti pa lahko učitelj že s tem naborom digitalnih orodij in spletnih aplikacij kreira 
zanimive aktivnosti za učence z namenom pridobitve kakovostnih povratnih informacij in 
konkretnih iztočnic za nadaljnje dobro delo oziroma za doseganje boljših rezultatov. 
 

3.3.1.2. POVRATNA INFORMACIJA PRI FORMATIVNEM PREVERJANJU, 
SPREMLJANJU ALI VREDNOTENJU ZNANJA 
Digitalna orodja in spletne aplikacije smo nadalje ponovno analizirali z vidika vsebine. Sledi 
analiza drugega vsebinskega elementa. Digitalna orodja in spletne aplikacije smo analizirali 
glede na to, kakšno povratno informacijo dobijo učenci pri formativnem preverjanju, 
spremljanju ali vrednotenju znanja, ko delajo z digitalnim orodjem ali spletno aplikacijo. Pri 
analizi smo se osredotočili na zapise Rutar Ilc, ki govori o tem, da je povratna informacija 
lahko učinkovita ali pa neučinkovita (podrobneje v razdelku 3.2.1.2.). 

Pri analizi vsebinskega elementa Povratne informacije pri formativnem preverjanju, 

spremljanju ali vrednotenju znanja pri upravljanju z digitalnim orodjem ali spletno aplikacijo 
smo ugotovili, da večina digitalnih orodij in spletnih aplikacij iz našega nabora učencu poda 
neučinkovito povratno informacijo. To so naslednja digitalna orodja in spletne aplikacije: 1ka, 
GoFormative, Nearpod, Pear Deck, Plickers in Socrative. Pri omenjenih digitalnih orodjih in 
spletnih aplikacijah gre predvsem za to, da je vsota doseženih točk le odstotek ali številka, da 
je povratna informacija podana vrednostno ali primerjalno, da rezultat oziroma končna 
številka ni utemeljena oziroma dokumentirana, da je povratna informacija enkratno dejanje, 
da povratna informacija ne nudi informacije, kaj izboljšati in kako, ter da je ocenjevanje od 
učenca ločen postopek. 

Le tri digitalna orodja in spletne aplikacije iz našega nabora pa učencu podajo dokaj 
učinkovito povratno informacijo. To so GoClass, Kahoot in Learning Navigator. Omenjena 
digitalna orodja in spletne aplikacije učencu podajo zgovorno povratno informacijo, a kljub 
temu je vsota doseženih točk le odstotek ali številka; redko je možno (brezplačna različica) 
dodati  tudi opis dosežka učenca. Povratna informacija pri omenjenem naboru aplikacij 
temelji tudi na tem, da je, če je le možno (brezplačna različica), podana tudi z besedami, torej 
opisno, da je proces ocenjevanja transparenten oziroma jasen, da je povratna informacija 
večinoma sprotna, ali le enkratno dejanje ob koncu, da povratna informacija lahko nudi ali pa 
tudi ne nudi informacije, kaj izboljšati in načine, kako to narediti, ter da učencu  omogoča, da 
se lahko tudi sam ocenjuje in spremlja svoj napredek. 

ProProfs pa je edino digitalno orodje, ki učencu poda učinkovito povratno informacijo. 
Povratna informacija je zgovorna, saj opiše dosežek učencev z več vidikov, opisi so podani z 
besedami in se lahko nanašajo na doseganje ciljev. Proces ocenjevanja je transparenten 
oziroma jasen, saj učenec natanko ve, kaj se od njega pričakuje ter po čem bo učenec ocenjen  
in predvsem na kakšen način. Povratna informacija je sprotna in predvsem pravočasna, 
učenca spodbudi k prizadevanju za izboljšanje rezultata in mu hkrati tudi pokaže, kaj 
izboljšati in na kakšen način. Učenca lahko učinkovita povratna informacija opozori, poleg 
šibkejših, tudi na njegova močna področja. Poleg vsega pa učencu omogoča, da se tudi 
samoocenjuje in vseskozi spremlja svoj napredek. 
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3.3.2. ANALIZA TEHNIČNIH ELEMENTOV DIGITALNIH ORODIJ IN SPLETNIH 
APLIKACIJ 
Vsako izbrano digitalno orodje ali spletno aplikacijo smo analizirali še glede na določen nabor 
petnajstih tehničnih elementov kriterijev vrednotenja. 

Poudarimo, da je potrebno pri analizi tehničnih elementov upoštevati, da le-ti predstavljajo 
stanje digitalnih orodij ali spletni aplikacij v določenem trenutku; digitalna orodja in spletne 
aplikacije se nenehno posodabljajo in spreminjajo; sprememba videza, vsebine, namena in 
podobno. 
 

3.3.2.1. 1ka 

Tabela 3: Analiza tehničnih elementov digitalnega orodja in spletne aplikacije 1ka. 

ZNAČILNOSTI ORODJA 1ka 
Dostopnost Prosta uporaba. 
Dostop za učitelja Potrebna je registracija. 
Dostop za učenca Potrebna je registracija in spletna povezava. 
Anonimnost Da. 
Pripomočki za učitelja Računalnik. 
Pripomočki za učenca Računalnik. 
Vprašanja z možnimi 
odgovori 

• kratek odgovor (besedilo ali števila) 
• daljši odgovor 
• pravilen ali nepravilen odgovor 
• več možnih odgovorov (lahko je več pravilnih) 
• drag and drop 

Večpredstavnost • slike 
• video posnetki 
• besedilni bloki 
• dokumenti 

Omejitve pri številu 
kreiranih odgovorov 

Nima omejitev pri številu možnih odgovorov. 

Časovna omejitev Ne. 
Točkovanje odgovorov Ne. 
Povratna informacija za 
učitelja 

Učitelj dobi povratno informacijo o učenčevih odgovorih. 

Povratna informacija za 
učence 

Učenec ne dobi povratne informacije. 
Povratno informacijo mu lahko poda učitelj. 

Strukturiranost informacij Izgled ni privlačen. 
Izgled uporabniškega 
vmesnika za učenca 

Izgleda kot anketa ali kot seznam vprašanj pri preverjanju znanja. 
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3.3.2.2. GoClass 

Tabela 4: Analiza tehničnih elementov digitalnega orodja in spletne aplikacije GoClass. 

ZNAČILNOSTI ORODJA GoClas 
Dostopnost Prosta uporaba. 
Dostop za učitelja Potrebna je registracija. 
Dostop za učenca Potrebna je registracija. 
Anonimnost Ne – učitelj operira z imeni in priimki učencev ob prijavi. 
Pripomočki za učitelja Računalnik. 
Pripomočki za učenca Računalnik ali tablica ali pametni telefon. 
Vprašanja z možnimi 
odgovori 

• kratek odgovor (besedilo ali števila) 
• daljši odgovor 
• več možnih odgovorov (lahko je pravilen le eden) 
• odgovor z označevanjem oziroma risanjem 

Večpredstavnost • slike 
• besedilni bloki 
• dokumenti 
• videoposnetki 
• avdio posnetki 
• spletna stran 

Omejitve pri številu 
kreiranih odgovorov 

Možni so največ štirje odgovori. 

Časovna omejitev Da – lahko je ali ni. 
Točkovanje odgovorov Da in ne – učitelj sam ne more točkovati posamezne naloge; 

točkovanje opravi orodje samo. 
Povratna informacija za 
učitelja 

Učitelj dobi povratno informacijo o učenčevih odgovorih. 

Povratna informacija za 
učence 

Učenec dobi povratno informacijo. 

Strukturiranost informacij Izgled ni privlačen. 
Izgled uporabniškega 
vmesnika za učenca 

Izgleda kot vprašalnik – vsako vprašanje podano posebej. 

 

3.3.2.3. GoFormative 

Tabela 5: Analiza tehničnih elementov digitalnega orodja in spletne aplikacije GoFormative. 

ZNAČILNOSTI ORODJA GoFormative 
Dostopnost Prosta uporaba. 
Dostop za učitelja Potrebna je registracija. 
Dostop za učenca Potrebna je registracija in koda kviza. 
Anonimnost Da – če učenci pri registraciji ne zapišejo svojega imena in priimka. 
Pripomočki za učitelja Računalnik. 
Pripomočki za učenca Računalnik ali tablica ali pametni telefon. 
Vprašanja z možnimi 
odgovori 

• kratek odgovor 
• pravilen ali nepravilen odgovor 
• več možnih odgovorov (lahko je več pravilnih) 
• odgovor z označevanjem oziroma z risanjem 

Kreiranje naprednih vprašanj za doplačilo. 
Večpredstavnost • slike 

• besedilni bloki 
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• videoposnetki 
• dokumenti 

Omejitve pri številu 
kreiranih odgovorov 

Nima omejitev pri številu možnih odgovorov. 

Časovna omejitev Ne. 
Točkovanje odgovorov Da − učitelj lahko točkuje posamezno nalogo z različnim številom 

točk. 
Povratna informacija za 
učitelja 

Učitelj dobi povratno informacijo o učenčevih odgovorih. 

Povratna informacija za 
učence 

Učenec ne dobi povratne informacije. 
Povratno informacijo mu lahko poda učitelj. 

Strukturiranost informacij Privlačen izgled; motivira uporabnika. 
Izgled uporabniškega 
vmesnika za učenca 

Izgleda kot test za preverjanje znanja. 

 

3.3.2.4. Kahoot 

Tabela 6: Analiza tehničnih elementov digitalnega orodja in spletne aplikacije Kahoot. 

ZNAČILNOSTI ORODJA Kahoot 
Dostopnost Prosta uporaba. 
Dostop za učitelja Potrebna je registracija. 
Dostop za učenca Potrebna je koda kviza. 
Anonimnost Da – če učenci pri registraciji ne zapišejo svojega imena in priimka. 
Pripomočki za učitelja Računalnik in platno za projeciranje. 
Pripomočki za učenca Računalnik ali tablica ali pametni telefon. 
Vprašanja z možnimi 
odgovori 

• kratek odgovor (besedilo ali števila) 
• več možnih odgovorov (lahko je več pravilnih) 
• diskusije 

Večpredstavnost • slike 
• videoposnetki 

Omejitve pri številu 
kreiranih odgovorov 

Možni so največ štirje odgovori. 

Časovna omejitev Da − lahko je ali ni. 
Točkovanje odgovorov Da in ne − učitelj sam ne more točkovati posamezne naloge; 

točkovanje opravi orodje samo. 
Povratna informacija za 
učitelja 

Učitelj dobi povratno informacijo o učenčevih odgovorih. 

Povratna informacija za 
učence 

Učenec dobi povratno informacijo. 

Strukturiranost informacij Privlačen izgled; motivira uporabnika. 
Izgled uporabniškega 
vmesnika za učenca 

Izgleda kot vprašalnik – vsako vprašanje podano posebej. 
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3.3.2.5. Nearpod 

Tabela 7: Analiza tehničnih elementov digitalnega orodja in spletne aplikacije Nearpod. 

ZNAČILNOSTI ORODJA Nearpod 
Dostopnost Prosta uporaba. 
Dostop za učitelja Potrebna je registracija. 
Dostop za učenca Potrebna je koda kviza. 
Anonimnost Da – če učenci pri vpisu vzdevka ne zapišejo svojega imena in 

priimka. 
Pripomočki za učitelja Računalnik in platno za projeciranje. 
Pripomočki za učenca Računalnik ali tablica ali pametni telefon. 
Vprašanja z možnimi 
odgovori 

• kratek odgovor (besedilo ali števila) 
• daljši odgovor (oziroma odprto vprašanje) 
• pravilen ali nepravilen odgovor 
• več možnih odgovorov (lahko je več pravilnih) 
• drag and drop 

Kreiranje naprednih vprašanj za doplačilo. 
Večpredstavnost • slike 

• dokumenti 
• videoposnetki 
• avdio posnetki 
• spletna stran 

Omejitve pri številu 
kreiranih odgovorov 

Nima omejitev pri številu možnih odgovorov. 

Časovna omejitev Ne. 
Točkovanje odgovorov Da in ne – učitelj sam ne more točkovati posamezne naloge; 

točkovanje opravi orodje samo. 
Povratna informacija za 
učitelja 

Učitelj dobi povratno informacijo o učenčevih odgovorih. 

Povratna informacija za 
učence 

Učenec ne dobi povratne informacije. 
Povratno informacijo mu lahko poda le učitelj. 

Strukturiranost informacij Privlačen izgled; motivira uporabnika. Veliko je odvisno od 
učiteljevega vloženega truda pri kreiranju. 

Izgled uporabniškega 
vmesnika za učenca 

Izgleda kot multifunkcijski vprašalnik.  
Ima tudi možnost vnovičnega podajanja snovi pred formativnim 
preverjanjem. 

 

3.3.2.6. Pear Deck 

Tabela 8: Analiza tehničnih elementov digitalnega orodja in spletne aplikacije Pear Deck. 

ZNAČILNOSTI ORODJA Pear Deck 
Dostopnost Prosta uporaba. 
Dostop za učitelja Potrebna je registracija. 
Dostop za učenca Potrebna je registracija in koda kviza. 
Anonimnost Da – če učenci pri registraciji ne zapišejo svojega imena in priimka. 
Pripomočki za učitelja Računalnik in platno za projeciranje. 
Pripomočki za učenca Računalnik ali tablica ali pametni telefon. 
Vprašanja z možnimi 
odgovori 

• kratek odgovor (besedilo ali števila) 
• daljši odgovor 
• več možnih odgovorov 
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Kreiranje naprednih vprašanj za doplačilo. 
Večpredstavnost • slike 

• besedilni bloki 
• videoposnetki 
• spletna stran 

Omejitve pri številu 
kreiranih odgovorov 

Nima omejitev pri številu možnih odgovorov. 

Časovna omejitev Ne. 
Točkovanje odgovorov Ne. 
Povratna informacija za 
učitelja 

Učitelj dobi povratno informacijo o učenčevih odgovorih. 

Povratna informacija za 
učence 

Učenec ne dobi povratne informacije. 
Povratno informacijo mu lahko poda le učitelj. 

Strukturiranost informacij Privlačen izgled; motivira uporabnika. 
Izgled uporabniškega 
vmesnika za učenca 

Izgleda kot vprašalnik – vsako vprašanje podano posebej. 

 

3.3.2.7. Plickers 

Tabela 9: Analiza tehničnih elementov digitalnega orodja in spletne aplikacije Plickers. 

ZNAČILNOSTI ORODJA Plickers 
Dostopnost Prosta uporaba. 
Dostop za učitelja Potrebna je registracija in naložitev aplikacije na tablico ali pametni 

telefon. 
Dostop za učenca / 
Anonimnost Ne. 
Pripomočki za učitelja Pametni telefon ali tablica in platno za projeciranje. 
Pripomočki za učenca Kartice. 
Vprašanja z možnimi 
odgovori 

• pravilen ali nepravilen odgovor 
• več možnih odgovorov (lahko je več pravilnih) 

Večpredstavnost • slike 
Omejitve pri številu 
kreiranih odgovorov 

Možni so največ štirje odgovori. 

Časovna omejitev Ne. 
Točkovanje odgovorov Ne. 
Povratna informacija za 
učitelja 

Učitelj dobi povratno informacijo o učenčevih odgovorih. 

Povratna informacija za 
učence 

Učenec ne dobi povratne informacije. 
Povratno informacijo mu lahko poda le učitelj. 

Strukturiranost informacij /  
Izgled uporabniškega 
vmesnika za učenca 

Vsako vprašanje in odgovor je posebej prikazan na platnu. 
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3.3.2.8. ProProfs 

Tabela 10: Analiza tehničnih elementov digitalnega orodja in spletne aplikacije ProProfs. 

ZNAČILNOSTI ORODJA ProProfs 
Dostopnost Prosta uporaba. 
Dostop za učitelja Potrebna je registracija. 
Dostop za učenca Potrebna je spletna povezava. 
Anonimnost Da in ne − če učenci pri registraciji ne zapišejo svojega imena in 

priimka. 
Pripomočki za učitelja Računalnik in platno za projeciranje. 
Pripomočki za učenca Računalnik ali tablica ali pametni telefon. 
Vprašanja z možnimi 
odgovori 

• kratek odgovor (besedilo ali števila) 
• daljši odgovor 
• pravilen ali nepravilen odgovor 
• več možnih odgovorov (lahko je več pravilnih) 
• drag and drop 

Večpredstavnost • slike 
• dokumenti 
• videoposnetki 
• avdio posnetki 
• spletna stran 

Omejitve pri številu 
kreiranih odgovorov 

Nima omejitev pri številu možnih odgovorov. 

Časovna omejitev Ne. 
Točkovanje odgovorov Da in ne − učitelj sam ne more točkovati posamezne naloge; 

točkovanje opravi orodje samo. 
Povratna informacija za 
učitelja 

Učitelj dobi povratno informacijo o učenčevih odgovorih. 

Povratna informacija za 
učence 

Učenec dobi povratno informacijo. 

Strukturiranost informacij Izgled ni privlačen. 
Izgled uporabniškega 
vmesnika za učenca 

Izgleda kot multifunkcijski vprašalnik.  
Ima tudi možnost vnovičnega podajanja snovi pred formativnim 
preverjanjem. 

 

3.3.2.9. Socrative  

Tabela 11: Analiza tehničnih elementov digitalnega orodja in spletne aplikacije Socrative. 

ZNAČILNOSTI ORODJA Socrative 
Dostopnost Prosta uporaba. 
Dostop za učitelja Potrebna je registracija. 
Dostop za učenca Potrebna je koda kviza. 
Anonimnost Da – če učenci pri registraciji ne zapišejo svojega imena in priimka. 
Pripomočki za učitelja Računalnik in platno za projeciranje. 
Pripomočki za učenca Računalnik ali tablica ali pametni telefon. 
Vprašanja z možnimi 
odgovori 

• kratek odgovor (besedilo ali števila) 
• pravilen ali nepravilen odgovor 
• več možnih odgovorov (lahko je več pravilnih) 

Večpredstavnost • slike 
• dokumenti 
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Omejitve pri številu 
kreiranih odgovorov 

Nima omejitev pri številu možnih odgovorov. 

Časovna omejitev Da – lahko je ali ni.  
Točkovanje odgovorov Da in ne – učitelj sam ne more točkovati posamezne naloge; 

točkovanje opravi orodje samo. 
Povratna informacija za 
učitelja 

Učitelj dobi povratno informacijo o učenčevih odgovorih. 

Povratna informacija za 
učence 

Učenec ne dobi povratne informacije. 
Povratno informacijo mu lahko poda le učitelj. 

Strukturiranost informacij Izgled ni privlačen. 
Izgled uporabniškega 
vmesnika za učenca 

Izgleda kot vprašalnik – vsako vprašanje podano posebej. 

 

3.3.2.10. Learning Navigator  

Tabela 12: Analiza tehničnih elementov digitalnega orodja in spletne aplikacije Learning Navigator. 

ZNAČILNOSTI ORODJA  Learning Navigator 
Dostopnost Prosta uporaba. 
Dostop za učitelja Potrebna je registracija. 
Dostop za učenca Potrebna je koda kviza. 
Anonimnost Da – če učenci pri vpisu vzdevka ne zapišejo svojega imena in 

priimka. 
Pripomočki za učitelja Računalnik in platno za projeciranje. 
Pripomočki za učenca Računalnik ali tablica ali pametni telefon. 
Vprašanja z možnimi 
odgovori 

• kratek odgovor (besedilo ali števila) 
• daljši odgovor 
• pravilen ali nepravilen odgovor 
• več možnih odgovorov (lahko je več pravilnih) 
• drag and drop 
• izberi pravilno sliko/ besedilo 

Večpredstavnost • slike 
• besedilni bloki 
• videoposnetki 
• avdio posnetki 
• spletna stran 

Omejitve pri številu 
kreiranih odgovorov 

Nima omejitev pri številu možnih odgovorov. 

Časovna omejitev Ne. 
Točkovanje odgovorov Ne. 
Povratna informacija za 
učitelja 

Učitelj dobi povratno informacijo o učenčevih odgovorih. 

Povratna informacija za 
učence 

Učenec dobi podrobno povratno informacijo. 

Strukturiranost informacij Privlačen izgled; motivira uporabnika. 
Izgled uporabniškega 
vmesnika za učenca 

Izgleda kot multifunkcionalni vprašalnik. 
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3.4. VREDNOTENJE DIGITALNIH ORODIJ IN SPLETNIH 
APLIKACIJ 

Vrednotenje digitalnih orodij in spletnih aplikacij smo naredili s pomočjo predstavljenih in 
analiziranih vsebinskih in tehničnih elementov kriterijev vrednotenja.  

Za vsak element kriterijev vrednotenja smo, s pomočjo teoretskega ozadja vsebinskih in 
tehničnih vidikov ter s pomočjo analize digitalnih orodij in spletnih aplikacij, prišli do 
številnih podrobnejših lastnosti vsakega od elementov, kar smo nato uporabili pri vrednotenju 
digitalnih orodij in spletnih aplikacij. Vsaki lastnosti posameznih elementov kriterijev 
vrednotenja smo dodelili ustrezno število točk glede na pomembnost le-te. Omenjeno smo 
zbrali v spodnji tabeli; zbrali smo vsebinske in tehnične elemente kriterijev vrednotenja, 
vsakega od njih razcepili na podrobnejše lastnosti ter jim glede na pomembnost dodelili 
posamezno število točk. 

 

Tabela 13: Tabela vsebinskih in tehničnih elementov kriterijev vrednotenja. 

ELEMENTI KRITERIJEV 
VREDNOTENJA 

LASTNOSTI 
 

TOČKE 

VSEBINSKA KRITERIJA 
 

OBLIKA FORMATIVNEGA 
PREVERJANJA, 
SPREMLJANJA ALI 
VREDNOTENJA ZNANJA 

• učinkovito formativno preverjanje, 
spremljanje ali vrednotenje 

• srednje dobro formativno preverjanje, 
spremljanje ali vrednotenje 

• skromno formativno preverjanje, 
spremljanje ali vrednotenje 

• skromna povratna informacija oziroma le 
poznavanje rezultatov 

• povratna informacija oziroma poznavanje 
pravilnih rezultatov 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

POVRATNA INFORMACIJA 
PRI FORMATIVNEM 
PREVERJANJU, 
SPREMLJANJU ALI 
VREDNOTENJU ZNANJA 

• učinkovita povratna informacija 

• pol učinkovita in pol neučinkovita 
povratna informacija 

• neučinkovita povratna informacija 

3 

2 

1 

TEHNIČNI KRITERIJI 
 

DOSTOPNOST • prosta uporaba 

• plačljiva uporaba 

2 
1 

DOSTOP ZA UČITELJA • potrebna je registracija 

• potrebna je registracija in naložitev 
aplikacije na tablico ali telefon 

• registracija ni potrebna 

2 

1 

0 

DOSTOP ZA UČENCA • učenec ne dela z računalnikom 

• potrebna je registracija 

1 

1 
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• potrebna je registracija in spletna 
povezava 

• potrebna je registracija in koda kviza 

• potrebna je koda kviza 

• potrebna je spletna povezava 

1 

1 

1 

1 

ANONIMNOST • zagotovljena anonimnost 

• anonimnost ni zagotovljena 

2 
1 

PRIPOMOČKI ZA UČITELJA • računalnik in platno za projeciranje 

• pametni telefon ali tablica in platno za 
projeciranje 

• računalnik 

1 

1 

1 

PRIPOMOČKI ZA UČENCA • papirnate kartice 

• računalnik ali tablica ali telefon 

• računalnik 

1 
1 
1 

VPRAŠANJA Z MOŽNIMI 
ODGOVORI 

• 5 ali več kot 5 možnosti kreiranja  
vprašanj z možnimi odgovori 

• od 2 do 4 možnosti kreiranja vprašanj z 
možnimi odgovori 

• manj kot 2 možnosti kreiranja vprašanj z 
možnimi odgovori 

 

• kreiranje naprednih vprašanj z možnimi 
odgovori za doplačilo 

3 
 

2 
 

1 
 
 

+ 1 

VEČPREDSTAVNOST • 5 ali več kot 5 možnosti kreiranja  
predstavnosti 

• od 2 do 4 možnosti kreiranja 
predstavnosti 

• manj kot 2 možnosti kreiranja 
predstavnosti 

3 

 

 
2 

 

 
1 

OMEJITVE PRI ŠTEVILU 
KREIRANIH ODGOVOROV 

• omejitve ni 

• omejitev  

2 
1 

ČASOVNA OMEJITEV • lahko je časovna omejitev ali je pa ni 

• časovna omejitev 

• časovna omejitev ni mogoča  

2 

1 

0 

TOČKOVANJE ODGOVOROV • možnost točkovanja odgovorov; 
samostojno točkovanje učitelja 

• možnost točkovanja odgovorov; 
samostojno točkovanje računalnika 

• ni možnosti točkovanja odgovorov 

2 

1 

0 

POVRATNA INFORMACIJA 
ZA UČITELJA 

• učitelj dobi povratno informacijo o 
učenčevih odgovorih 

• učitelj povratne informacije ne dobi 

1 
 

0 

POVRATNA INFORMACIJA 
ZA UČENCA 

• učenec dobi povratno informacijo 

• učenec povratne informacije ne dobi; 
poda mu jo lahko le učitelj 

1 

0 
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STRUKTURIRANOST 
INFORMACIJ 

• privlačen izgled; motivira uporabnika 

• o izgledu ne moremo govoriti 

• izgled ni privlačen 

2 

1 

0 

IZGLED UPORABNIŠKEGA 
VMESNIKA ZA UČENCA 

• izgleda kot vprašalnik ali kot anketa 

• vsako vprašanje in odgovor posebej 
prikazan  na platnu 

1 

1 

 

Nabor digitalnih orodij in spletnih aplikacij smo ovrednotili s pomočjo zgornje tabele za 
vrednotenje digitalnih orodij ali spletni aplikacij in tako dobili vsoto točk za posamezno 
orodje ali aplikacijo. Posamezno digitalno orodje in spletna aplikacija je lahko dosegla največ 
35 točk. 

Po končanem vrednotenju smo prišli do naslednjih rezultatov oziroma vsote točk: 

 

Tabela 14: Točkovanje nabora digitalnih orodij in spletnih aplikacij. 

DIGITALNO ORODJE ALI SPLETNA APLIKACIJA ŠTEVILO DOSEŽENIH 

TOČK 

 Plickers 18 
1ka 20 
Pear Deck 22 
Socrative 22 
GoClass 24 
GoFormative 24 
Kahoot 25 
Nearpod 25 
Learning Navigatator 26 
ProProfs 28 
 

Rezultati vrednotenja nabora digitalnih orodij in spletnih aplikacij kažejo, da si je večina 
digitalnih orodij in spletnih aplikacij morda podobna v podajanju povratne informacije ali v 
obliki formativnega preverjanja, spremljanja ali vrednotenja znanja, ali v možnih dostopih za 
učence ali učitelje, ali v možnih pripomočkih za učence ali učitelje, ali v kreiranju vprašanj  
predstavnosti, ali v izgledu uporabniškega vmesnik za učence, ali strukturiranost informacij 
na splošno, ali v dostopnosti, anonimnosti, časovni omejitvi ali pa v točkovanju odgovorov. 
Govorimo o naslednjih digitalnih orodjih in spletnih aplikacijah: 1ka (20 točk), PearDeck (22 
točk), Socrative (22 točk), GoClass (24 točk), GoFormative (24 točk), Kahoot (25 točk), 
Nearpod (25 točk) in Learning Navigator (26 točk). 

Po rezultatih vrednotenja najbolj izstopata dve digitalni orodji oziroma spletni aplikaciji, in 
sicer Plickers (orodje z najmanj točkami pri vrednotenju) ter ProProfs (orodje z največ 
točkami pri vrednotenju). 
Plickers poznamo kot preprosto orodje, enostavno za uporabo, ki ga uporabljamo predvsem za 
hitra formativna preverjanja razumevanja, torej če želimo izvedeti raven učenčevega 
razumevanja obravnavanih ključnih konceptov učne snovi. Informacije o ravni učenčevega 
razumevanja lahko v formativni obliki pridobivamo brez računalniške tehnologije – učenci 
potrebujejo le papirnate kartončke; učitelj za delo vseeno potrebuje računalniško tehnologijo. 



 

35 
 

Vendar pa se ob prednosti, torej enostavnosti, pojavijo tudi nekatere pomanjkljivosti, ki 
morda nekoliko zavirajo še kvalitetnejše formativno pridobivanje informacij o učenčevem 
znanju. Denimo, za razliko od ostalega nabora digitalnih orodij in spletnih aplikacij Plickers 
ne zagotavlja učenčeve anonimnosti (učencu omogoča vpogled v rezultate drugega učenca), 
učitelj lahko kreira vprašanja le na dva možna načina – pravilen ali nepravilen odgovor 
oziroma več možnih odgovorov, učitelj lahko od predstavnosti ponudi učencem le slikovni 
material. Orodje ima omejitev pri številu kreiranih odgovorov – največ štirje odgovori. Orodje 
ne nudi možnosti časovne omejitve ter točkovanja odgovorov ter učenci ne dobijo direktne 
povratne informacije, če jim le-te ne poda učitelj. Torej je tudi povratna informacija zelo 
skromna, redka in (če je) le enkratna; neučinkovita. Če povzamemo, orodje ne nudi veliko, je 
pa zelo uporabno za hitro formativno preverjanje, spremljanje ali vrednotenje znanja. 
ProProfs pa poznamo kot dokaj kompleksno in močno orodje za natančno določitev 
formativne ocene učencev glede na njihove sposobnosti. Poleg tega, da učencu približa 
njegova močna področja znanja, ga predvsem opozori tudi na njegova šibka področja ter ga 
spodbuja k izboljšanju le-teh na način, da mu pokaže in predstavi načine, kako le-te okrepiti 
oziroma izboljšati. Pomembno pa je tudi, da je proces formativnega ocenjevanja učenčevega 
znanja, ki nato učencu približa njegova šibka in močna področja, transparenten oziroma jasen. 
Poleg tega, da ProProfs lahko učitelju ter predvsem učencu poda dobro in z malo kreativnosti 
in dela celo učinkovito povratno informacijo, pa omenjeno orodje denimo omogoča, da učitelj 
lahko kreira vprašanja na kar pet različnih načinov – kratek odgovor (besedilo ali število), 
daljši odgovor, pravilen ali nepravilen odgovor,  več možnih odgovorov oziroma možnost 
drag and drop. Poleg tega lahko učitelj vsebine prikaže s pomočjo različnih predstavnosti – 
slika, dokument, video posnetek, avdio posnetek ali kot spletno stran ter hkrati nima omejitve 
pri številu kreiranih možnih odgovorov. Ni privlačnega izgleda, a nudi neprimerno večji 
nabor kot ostala digitalna orodja in spletne aplikacije, tako za hitro, predvsem pa za 
kakovostno izvajanje formativnega preverjanja znanja. 
 

3.5. SKLEP ANALIZE IN VREDNOTENJA DIGITALNIH ORODIJ 
IN SPLETNIH APLIKACIJ 

Z opravljeno analizo in vrednotenjem dostopnih orodij za sprotno preverjanje znanja, s 
pomočjo lastnih kriterijev vrednotenja, smo dosegli osrednjo temo magistrske naloge, katere 
glavni namen je bil ugotoviti kvaliteto izbranih dostopnih digitalnih orodij in spletnih 
aplikacij za formativno preverjanje znanja pri pouku. Nadalje pa smo, z opravljeno analizo in 
vrednotenjem orodij, prispevali tudi k izboljšanju kakovosti učenja, in sicer s tem, ko smo 
podali podrobnejši pogled na obravnavana digitalna orodja in spletne aplikacije , ki bodo 
uporabnikom pomagali izbrati najustreznejše, digitalno orodje ali spletno aplikacijo za 
uporabo pri pouku v razredu.  
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4. TEHNIČNI TRENDI DIGITALNIH ORODIJ IN 
SPLETNIH APLIKACIJ 

Pri redni uporabi pogosto opažamo spremembe digitalnih orodij in spletnih aplikacij, saj 
trendi današnjega časa narekujejo hiter napredek v videzu, namenu uporabe, tehničnih 
lastnostih orodij in podobno. Sahornik pravi, da so trendi spremembe, ki se dogajajo na vseh 
kreativnih področjih, kamor spada spletno oblikovanje (Sahornik, b. d.). Trendi današnjega 
časa so najbolj vidni preko uporabniškega vmesnika, ki ga Lokar definira kot vse, kar 
uporabnik vidi, sliši in česar se dotika pri delu z računalnikom; lahko je to tudi delo z 
digitalnim orodjem ali spletno aplikacijo.  Pri omenjenem komunikacija poteka v dve smeri. 
Prek vhodnega dela uporabnik upravlja načrtovane aktivnosti, izhodni del pa uporabniku 
prikazuje rezultate narejenega in stanje po opravljeni aktivnosti (Lokar, b. d.).  
 

4.1. TRENDI OBLIKOVANJA SPLETNIH APLIKACIJ IN 
DIGITALNIH ORODIJ 

S spletnimi aplikacijami se danes srečujemo zelo pogosto. Gre za vrste programov, ki delujejo 
znotraj spletnih strani, zato smo v literaturi preverili aktualne trende oblikovanja spletnih 
strani. Spletna stran Spletnik navaja, da je v današnjem svetu spletna stran nujno potrebna, ko 
se sodobna tehnologija spreminja in dopolnjuje prav vsak dan. Ljudje smo postali tehnološko 
podučeni, kar posledično vidimo v naprednih napravah. Do svetovnega spleta lahko danes 
dostopamo marsikje, tako preko računalnikov, tabličnih računalnikov ali pametnih telefonov 
(Trendi in novosti pri izdelavi spletne strani, 2014). Nadalje omenjena spletna stran navede 
tudi pet poglavitnih trendov in novosti pri izdelavi spletnih strani, kot so (Trendi in novosti pri 
izdelavi spletne strani, 2014): 

• preprosta tipografija: Tipografija je zelo pomembna. Skozi čas se je zelo spremenila. 
Sprva smo bili priča dodatnim okraskom, pretirani  barvni paleti, odebeljenim in 
prevelikim črkam; danes pa je trend uporabljati čim bolj čiste, jasne linije, ki so lepo 
berljive. 

• preproste barvne kombinacije: Vse bolj so nezaželene živahne in barvne spletne strani, 
ki imajo veliko motečih dejavnikov. Ključ do uspeha naj bi bila preprosta spletna 
stran, ki naj temelji na minimalizmu, umirjenih tonih barv ter eleganci. 

• odzivne spletne strani: Spletna stran se mora prilagoditi kakršnemukoli mediju, preko 
katerega jo spremljamo in uporabljamo; torej preko telefona, tabličnega računalnika 
ali navadnega računalnika. 

• manj besedila in več posnetkov: Vizualno usmerjene uporabnike spletnih strani 
odbijajo dolga besedila; vse bolj so priljubljeni zabavni in poučni video posnetki. 

• velike in jasne fotografije: Velike in jasne fotografije polepšajo celoten izgled spletne 
strani. 

Spletna stran ARMDESIGN Studio pa dodaja še dva trenda za oblikovanje spletnih strani. To 
sta (Sahornik, b. d.):  

• ilustracije: Ilustracije služijo kot sredstvo za oblikovanje vizualnih podob; so igrive, 
zabavne in prijazne. Primer iz prakse so nekatera podjetja, ki so razvila svoj unikatni 
stil ilustracij, na katerih temelji njihova celotna identiteta. 
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• napredne animacije: S pomočjo animacij lahko še dodatno pritegnemo pozornost in 
nove obiskovalce. Animacije je moč najti v vseh oblikah, velikostih in slogih, ki 
seveda služijo za različne namene. 

O kakovosti omenjenih trendov na splošno ne moremo govoriti, saj so trendi obravnavani v 
določenem trenutku. Digitalna orodja in spletne aplikacije se nenehno posodabljajo in 
spreminjajo, zato lahko rečemo le, da so sedanji trendi zagotovo bolj napredni od preteklih, a 
ni nujno da so boljši. Iz zapisov obeh omenjenih spletnih strani lahko zaznamo predvsem 
velik napredek v spremembi pisave, barv ter multimedije. Očitno je, da se vse bolj kaže 
dejstvo − manj je več. 
 

4.2. PRIČKOVANE TEHNIČNE LASTNOSTI SPLETNIH 
APLIKACIJ IN DIGITALNIH ORODIJ  

Spletna stran ProProfs navaja, da so se spletne aplikacije ali digitalna orodja za spletno 
preverjanje znanja oziroma na splošno sistemi za spletno preverjanje ali ocenjevanje, izkazali 
kot odličnen spletni spremljevalec. Nadalje navajajo nekatere od funkcij, na katere moramo 
biti pozorni, ko izbiramo spletni sistem za preverjanje oziroma ocenjevanje. To so (Top 
Features of Online Assessment Systems, 2014): 

• preprosto razumevanje navodil: Navodila uporabniku omogočajo seznanitev z vsebino 
spletnega sistema za preverjanje oziroma ocenjevanje znanja; to je področje, kjer so 
odgovori, ki jih uporabnik potrebuje, da ve, kako spletni sistem deluje. 

• dostopnost: Spletni sistemi za preverjanje oziroma ocenjevanje uporabniku omogočajo 
kreiranje lastnega računa, ki ga lahko zaščiti z geslom za varno hrambo sestavljenih 
preverjanj oziroma ocenjevanj znanj. Udeleženci se nato prijavijo na spletu, da 
opravijo preverjanje. Na ta način do spletnega preverjanja oziroma ocenjevanja 
dostopajo samo pooblaščeni. Poleg omenjenega lahko uporabnik nastavi tudi omejitve 
pri gostovanju. 

• enostavna in varna prijava v sistem: Udeleženci do sestavljenih preverjanj oziroma 
ocenjevanj znanj dostopajo s svojim uporabniškim imenom in geslom; da bi lahko 
dostopali do ustreznih strani za dokončanje preverjanja oziroma ocenjevanja v 
določenem času. 

• časovni opomnik: Prisotnost časovnega opomnika pripomore k pravočasnem 
dokončanju reševanja preverjanja oziroma ocenjevanja. 

• vrste preverjanj: Za pošiljanje svojih rešenih preverjanj ali preizkusov po spletu, bi 
morali imeti udeleženci več možnih načinov. Na primer oddaja vsakega posameznega 
vprašanja ali pa vseh vprašanj preverjanja oziroma ocenjevanja hkrati. Udeleženci 
tako nimajo priložnosti pregledati odgovorov pred oddajo oziroma ravno nasprotno, 
udeleženci lahko dobijo priložnost, da pregledajo in preverijo svoje odgovore pred 
oddajo. 

• objavljeno ali natisnjeno: Vedno se je potrebno prepričati, da so udeleženčeve ocene 
lahko objavljene na spletu in deljene preko e-pošte ali pa, da jih lahko natisnemo na 
papir. Udeleženci dobijo tudi priložnost, da dostopajo do svojih preverjanj oziroma 
ocenjevanj s katere koli platforme, bodisi namizne ali mobilne. Udeleženci se tako 
učijo iz svojih napak s pomočjo povratnih sporočil po meri. Poleg tega mora imeti 
uporabnik možnost izbire, da so njegove  ocene javno dostopne ali da jih hranijo 
zasebno. 
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• objava rezultatov: Najboljši sistemi za spletno preverjanje oziroma ocenjevanje so 
tisti, ki uporabniku omogočajo, da določi časovni okvir objave rezultatov; takojšnja 
objava ali objava vezana na nastavljen časovni okvir. Na primer, pri preverjanjih, ki so 
sestavljena iz objektivnih vprašanj, se skupni rezultat le-teh lahko izračuna samodejno 
ob koncu reševanja. To omogoča takojšen prikaz rezultatov. Obstaja še druga 
možnost, vezana na nastavljen časovni okvir objave rezultatov, kjer uporabnik ne želi, 
da si udeleženci ogledajo rezultate takoj, ko je ocenjevanje končano, ker je morda 
potrebno še ročno razvrščanje. 
 

5. EMPIRIČNI DEL 
Opravljena analiza in vrednotenje dostopnih orodij za sprotno preverjanje znanja sta nam 
podala jasne ugotovitve o kvaliteti izbranih dostopnih digitalnih orodij in spletnih aplikacijah. 
V okviru empiričnega dela magistrske naloge pa je bila izvedena pilotna raziskava med 
manjšo izbrano skupino študentk/ študentov Pedagoške fakultete UL, katere glavni namen je 
bil preveriti rezultate analize in vrednotenja izbranih digitalnih orodij in spletnih aplikacij. 
 

5.1. NAMEN IN CILJ RAZISKAVE 

V okviru pilotne raziskave smo želeli preveriti rezultate analize in ovrednotenja izbranih 
dostopnih digitalnih orodij in spletnih aplikacij za formativno preverjanje znanja, in sicer pri 
manjši skupini študentk in študentov oziroma vrstnic in vrstnikov s Pedagoške fakultete UL; 
študenti smeri dvopredmetni učitelj, smer računalništvo z vezavami matematika, fizika in 
tehnika. Šlo je za raziskovanje vrstniških izkušenj, mnenj, osebnih odnosov, stališč in vrednot 
glede izbranih dostopnih digitalnih orodij in spletnih aplikacij. S pomočjo njihovih mnenj, 
izkušenj in podobno. smo želeli izvedeti, ali rezultati analize in vrednotenja dostopnih orodij 
sovpadajo z vsakdanjimi izkušnjami, ki smo jih pridobili neposredno od vrstnikov; konkretno, 
ali smo s pomočjo postavljenih kriterijev vrednotenja ovrednotili izbran nabor orodij tako, kot 
o tem pravijo vsakdanje izkušnje izbranih vrstnikov, ki so sodelovali v raziskavi. 

Glavni cilj pilotne raziskave je bil ugotoviti, ali so rezultati analize in vrednotenja digitalnih 
orodij in spletnih aplikacij glede njihove uporabe pri formativnem preverjanju znanja v 
razredu primerljivi z izkušnjami sodelujočih vrstnic in vrstnikov. Posredno pa je cilj raziskave 
tudi izboljšanje kakovosti učenja. 

Potrebno je poudariti, da je šlo za kvalitativno pilotno raziskavo, kjer smo imeli majhen 
vzorec sodelujočih, zato ugotovitev nismo mogli posploševati, ampak služijo le kot 
kvalitativni pogled na vrstnikove izkušnje, mnenja in vrednote glede izbranih dostopnih 
digitalnih orodij in spletnih aplikacij; hkrati pa so dobra osnova za razmišljanje o tem, kako in 
koliko ugotovitve te raziskave integrirati v pedagoško delo.  
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5.2. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 
V skladu s cilji raziskave smo oblikovali enajst raziskovalnih vprašanj: 

RV1: Katero digitalno orodje ali spletno aplikacijo vrstniki največkrat ali najraje uporabijo za 
pripravo formativnega preverjanja znanja in zakaj? 
 

RV2: Kakšen je vrstnikov pogled na to, kako pogosto in zakaj tako pogosto naj bi učitelji 
izvajali formativno preverjanje znanja pri pouku? 

RV3: Kakšno je mnenje vrstnikov o tem, kdo ima največji vpliv na učenčevo učinkovitost pri 
formativnem preverjanju znanja – učenec sam, učitelj ali morda digitalno orodje? Zakaj? 

RV4: Kakšne karakteristike, po mnenju vrstnikov, bi moralo imeti dobro digitalno orodje in 
spletna aplikacija za formativno preverjanje znanja? 

RV5:  Ali se zdi vrstnikom uporaba digitalnih orodij in spletnih aplikacij dobra ali slaba 
izbira za izvajanje formativnega preverjanja znanja pri pouku in zakaj? 
 
RV6: Kako se vrstniki opredeljujejo glede prostodostopnega ali plačljivega digitalnega orodja 
in spletne aplikacije oziroma glede potrebe po registraciji učenca/ učitelja ali kakršnegakoli 
drugega dostopa za učitelja in za učenca? 
 
RV7: Na kakšen način lahko, po mnenju vrstnikov, anonimnost učenca pri uporabi 
digitalnega orodja in spletne aplikacije pripomore k večjemu interesu učencev za sodelovanje 
pri formativnem preverjanju znanja? Ali morda ne pripomore? 
 
RV8: Ali je po mnenju vrstnikov večje število ponujenih možnosti kreiranja različnih 
odgovorov pri zastavljenih vprašanjih in večje število ponujenih možnosti vključitve različnih 
oblik predstavnosti nujno za dobro digitalno orodje in spletno aplikacija in zakaj?   
 
RV 9: Na kakšen način po mnenju vrstnikov, na učenca vplivajo časovne omejitve za 
aktivnosti pri formativnem preverjanju znanja? Ali so le-te (vedno) potrebne pri reševanju 
nalog? ALI naj bi to možnost omogočalo vsako digitalno orodje in spletna aplikacija in zakaj? 
 
RV 10: Kako vrstniki ocenjujejo pomembnost točkovanja odgovorov pri formativnem 
preverjanju znanja? Na kakšen način naj bi bilo točkovanje izvedeno? 
 
RV 11: Kakšna naj bi bila, po mnenju vrstnikov, dobra povratna informacija, ki jo dobi 
učenec po končanem formativnem preverjanju znanja in kakšno pomembnost ji vrstniki 
pripisujejo? Kaj z dobljeno povratno informacijo pridobi učenec in kaj učitelj? 
 

5.3. RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

5.3.1. RAZISKOVALNA METODA 
V raziskavi je bila uporabljena kvalitativna metoda raziskovanja. Omogočala nam je 
pridobitev individualnih in subjektivnih mnenj ter izkušenj osmih sodelujočih o dostopnih 
orodjih za formativno preverjanje znanja pri pouku. 
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5.3.2. VZOREC 
Vzorec je bil nenaključen in majhen, saj zajema osem študentk/ študentov (vrstnic/ vrstnikov) 
iz Pedagoške fakultete UL. Vsi so študenti smeri dvopredmetni učitelj – učitelj računalništva 
z vezavami matematika, tehnika ali fizika. Vsi so se tekom študija spoznali s formativnim 
preverjanjem znanja, kot tudi z nekaterimi digitalnimi orodji in spletnimi aplikacijami za 
formativno preverjanje znanja pri pouku. 

Zaradi lažje obdelave podatkov smo vsakega sodelujočega označili z »Anketiranec« ter mu 
dodali zaporedno številko. Uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški 
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.  
 

5.3.3. TEHNIKA ZBIRANJA PODATKOV IN MERSKI INSTRUMENT 
Za zbiranje podatkov smo uporabili nestandardizirano tehniko zbiranja podatkov, torej  
tehniko, s katero inštrumenti prinašajo kvalitativne podatke. V  tehniki anketiranja smo 
uporabili anketni vprašalnik z odprtimi vprašanji. Anketni vprašalnik je bil izdelan s pomočjo 
spletne aplikacije 1ka (Priloga 1) in vsebuje štirinajst vprašanj odprtega tipa, v katerem smo 
želeli izvedeti vrstnikovo mnenje o dostopnih digitalnih orodjih in spletnih aplikacijah ter 
njihove izkušnje z njimi. 
 

5.3.4. POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 
Podatke smo pridobivali v mesecu februarju in marcu 2018. 

Spletni naslov anketnega vprašalnika smo preko elektronske pošte poslali osmim vrstnikom s 
Pedagoške fakultete UL; odgovore smo v roku enega meseca dobili po elektronski pošti. 

Pridobljene kvalitativne podatke smo obdelali s pomočjo kvalitativne analize. 

Vogrinc (2008) postopek kvalitativne analize razdeli na šest delov, in sicer: urejanje gradiva, 
določanje enot kodiranja, kodiranje, izbor in definiranje pomembnih pojmov in oblikovanje 
kategorij, definiranje kategorij ter oblikovanje končne teoretične formulacije. 

Obdelavo empiričnih podatkov smo opravili s kvalitativno analizo, ki je potekala po 
naslednjih korakih: 

• urejanje anketnih vprašalnikov: Prepis odgovorov z odpravo slovničnih nepravilnosti, 
saj le-ti niso predmet raziskave. 

• oblikovanje enot kodiranja:  Sistematični in večkratni pregled odgovorov in določitev 
za pilotno raziskavo pomembnih vsebinskih delov besedila. 

• kodiranje: Določitev za raziskavo pomembnih posameznih kod (ene ali več) iz enot 
kodiranja oziroma vsebinskih delov besedila, ki so za raziskavo pomembni. 

• izbor in združitev kod v vsebinsko podobne kategorije. 
• interpretacija kategorij: Razlaga kategorij, ki služijo kot odgovori na raziskovalna 

vprašanja. 
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5.4. KVALITATIVNA ANALIZA PODATKOV 

Izpolnjene anketne vprašalnike smo po prejetju uredili. . Nato je sledil pregled zastavljenih 
raziskovalnih vprašanj, na podlagi katerih smo oblikovali enote kodiranja – za raziskavo 
pomembne vsebinske dele besedila.  

Oblikovali smo štirinajst enot: 
• poznavanje digitalnih orodij in spletnih aplikacij, 
• pogostost izvajanja formativnega preverjanja znanja, 
• učinkovitost formativnega preverjanja znanja, 
• prisotnost vsebinskih in tehničnih elementov, 
• prednosti in slabosti uporabe digitalnih orodij in spletnih aplikacij za formativno 

preverjanje znanja, 
• dostopnost digitalnih orodij in spletnih aplikacij, 
• anonimnost digitalnih orodij ali spletni aplikacij, 
• kreiranje vprašanj z različnimi možnimi odgovori, 
• kreiranje vprašanj z različnimi možnimi predstavitvami, 
• časovne omejitve aktivnosti, 
• točkovanje odgovorov, 
• značilnosti povratne informacije, 
• pomembnost povratne informacije, 
• povratna informacija za učenca in učitelja. 

S pomočjo oblikovanih enot kodiranja smo izpeljali kodiranje. Kode smo določili glede na to, 
kaj smo želeli izvedeti preko raziskovalnih vprašanj. Nato pa smo naredili še izbor kod in 
združitev le-teh v vsebinsko pomembne kategorije. 
 

POZNAVANJE DIGITALNIH ORODIJ IN SPLETNIH APLIKACIJ 

Anketiranec 1 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
digitalno orodje razlog 

»Kahoot, ker je izredno preprost 
za izdelavo  in otroci ga imajo 
radi.« 

Kahoot - preprosto za 
izdelavo 
- učenci imajo radi 

Preprost, Kahoot, 
priljubljen pri 
učencih. 

 
Anketiranec 2 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
digitalno orodje razlog 

»Plickers, GoFormative, 
Kahoot.« 

Plickers 
GoFormative 

Kahoot 

 
/ 

Plickers, 
GoFormative in 
Kahoot. 

 
Anketiranec 3 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
digitalno orodje razlog 

»Kahoot!, zaradi preprostosti za Kahoot - preprosto za Preprost, Kahoot,  
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uporabo in vedno pozitivnega 
odziva učencev.« 

uporabo 
- pozitiven odziv 
učencev 

pozitiven odziv 
učencev. 

 
Anketiranec 4 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
digitalno orodje razlog 

»Kahoot, ker smo ga spoznali 
na fakulteti.« 

Kahoot - spoznali na fakulteti Kahoot spoznali 
na fakulteti. 

 
Anketiranec 5 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
digitalno orodje razlog 

»Ne poznam orodij za 
formativno preverjanje znanja. 
1ka se mi zdi ok ideja za 
preverjanje znanja, ampak je še 
nisem videl v uporabi za te 
namene.« 

1ka - ok 1ka, ok ideja – 
dobra ideja. 

 
Anketiranec 6 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
digitalno orodje razlog 

»Kahoot, enostavna priprava.« Kahoot - enostavna priprava Enostaven, 
Kahoot. 

 
Anketiranec 7 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
digitalno orodje razlog 

»1ka, GoogleFormz, 
Mentimeter, Kahoot, Plickers.« 

1ka 
GoogleFormz 
Mentimeter 

Kahoot 
Plickers 

 
/ 

1ka, 
GoogleForms, 
Mentimeter, 
Kahoot in 
Plickers. 

 
Anketiranec 8 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
digitalno orodje razlog 

»Kahoot. Nekako se mi je zdelo 
najlažje pripravit odgovarjanje 
preko telefona.« 

Kahoot - lažja priprava  
- odgovarjanje 
preko telefona 

Lažja priprava,  
Kahoot in telefon. 
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POGOSTOST IZVAJANJA FORMATIVNEGA PREVERJANJA ZNANJA 

Anketiranec 1  

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
pogostost razlog 

»Skoraj vsako učno uro, za 
preverjanje usvojenega znanja, 
utrjevanje in potrdilo, da lahko 
nadaljuje z naprednimi 
temami.« 

vsako učno uro - preverjanje 
usvojenega znanja 
- utrjevanje 
- potrditev 

Preverjanje in 
utrjevanje znanja 
vsako učno uro. 

 
Anketiranec 2 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
pogostost razlog 

»Odvisno od predmeta, pri 
glavnih predmetih lahko tudi 
vsako uro, ker tako učenci ne 
pozabijo na pretekle snovi in se 
jih spominjajo vedno znova.« 

vsako uro; odvisno od 
predmeta 

- pomnjenje pretekle 
snovi 

Vsako uro (vsaj 
glavni predmeti) 
za pomnjenje 
pretekle snovi. 

 
Anketiranec 3 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
pogostost razlog 

»Enkrat tedensko, saj tako dobi 
informacijo koliko so se učenci 
v tem tednu naučili in lahko 
potem prilagodi način podajanja 
snovi za naprej.« 

enkrat tedensko - informacija o znanju Enkrat tedensko 
za pridobitev 
informacije o 
znanju. 

 
Anketiranec 4 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
pogostost razlog 

»Mislim, da bi bilo dvakrat na 
nek smiselno zaključen nabor 
tem dovolj. Nekje po sredini 
sklopa in po koncu sklopa. Tako 
lahko vidi sprotno znanje. 
Pridobljene informacije lahko 
potem uporabi za bolj 
personalizirano in usmerjeno 
pomoč učencem.« 

dvakrat na zaključen 
nabor tem (sredina, 
konec sklopa) 

- vpogled v sprotno 
znanje 
 
- personalizirana, 
usmerjena pomoč 
učencem 

Dvakrat na 
zaključen nabor 
tem, vpogled v 
sprotno znanje in 
personalizirano, 
usmerjeno pomoč 
učencem. 

 
Anketiranec 5 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
pogostost razlog 

»Po obravnavi nove snovi, (na 
koncu vsakega učnega sklopa), 
da preveri ali so se učenci kaj 
naučili.« 

na koncu vsakega 
učnega sklopa 

- preverjanje 
usvojenega znanja 

Na koncu 
vsakega učnega 
sklopa za 
preverjanje 
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usvojenega 
znanja. 

 
Anketiranec 6 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
pogostost razlog 

»1x tedensko, sproti ugotavlja 
neznanje, da ne bi spregledal 
večjih pomanjkljivosti v znanju 
svojih učencev.« 

enkrat tedensko - sprotno ugotavljanje 
neznanja 

Enkrat tedensko 
za sprotno 
ugotavljanje 
neznanja. 

 
Anketiranec 7 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
pogostost razlog 

»Menim, da vsaj vsak teden, da 
lahko oceni, koliko so se učenci 
naučili oziroma usvojili in tako 
dobi tudi občutek, koliko je 
potrebno še ponoviti.« 

vsak teden - informacija o 
usvojenem znanju 

Vsak teden za 
pridobitev 
informacije o 
usvojenem 
znanju. 

 
Anketiranec 8 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
pogostost razlog 

»Ko obravnava novo snov, s 
tem si zagotovi možnost 
vključevanja različnih 
težavnosti nalog pri utrjevanju.« 

ob obravnavi nove 
snovi 

- vključevanje 
različnih nalog pri 
utrjevanju 

Ob obravnavi 
nove snovi za 
kasnejše 
vključevanje 
različnih nalog 
pri utrjevanju. 

 

UČINKOVITOST FORMATIVNEGA PREVERJANJA ZNANJA 

Anketiranec 1 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
vpliv na učinkovitost razlog 

»Vsi trije, vsak s svojo 
izpopolnjeno vlogo, prvi v vrsti 
pa tu nosi odgovornost učitelj, 
da na pravi način uporabi in 
izkoristi dane možnosti.« 

vsi; učitelj najbolj - uporabi in 
izkoristi možnosti 

Vsi; najbolj 
učitelj, saj zna 
uporabiti in 
izkoristiti dane 
možnosti. 

 
Anketiranec 2 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
vpliv na učinkovitost razlog 

»V določeni meri vsi, vendar 
sem mnenja, da v končni fazi 
najbolj na to vpliva učenec sam, 
saj če sam ni z glavo pri stvari, 

vsi; učenec najbolj - učenčevo 
sodelovanje 

Vsi; najbolj 
učenec s svojim 
sodelovanjem. 
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mu ne pomaga noben učitelj ali 
digitalno orodje.« 
 
Anketiranec 3 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
vpliv na učinkovitost razlog 

»Učitelj, ki pripravi orodje tako, 
da je čim bolj učinkovito.« 

učitelj - priprava 
učinkovitega orodja 

Učitelj s pripravo 
učinkovitega 
orodja. 

 
Anketiranec 4 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
vpliv na učinkovitost razlog 

»Vse troje. Učenec z nekim 
lastnim interesom, učitelj se 
trudi vzbuditi interes, digitalno 
orodje pa poskrbi za večjo 
anonimnost in optimizacijo 
samega procesa preverjanja. 
Okoljsko je verjetno bolj 
prijazno uporabljati digitalna 
orodja, namesto vsega papirja.« 

vsi - učenec: lastni 
interes 
- učitelj: vzbudi 
interes 
- orodje: 
anonimnost, 
optimizacija 
procesa, okoljski 
razlogi 

Vpliv učenčevega 
lastnega interesa, 
učiteljevega 
interesa in 
anonimnosti 
orodja, kot tudi 
optimizacije in 
okoljski razlogov. 

 
Anketiranec 5 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
vpliv na učinkovitost razlog 

»Učitelj in učenec, učitelj mora 
pripraviti dobro pripravljeno 
orodje, učenec se mora pri 
reševanju nalog potruditi.« 

učitelj in učenec - učitelj: priprava 
orodja 
- učenec: trud pri 
reševanju nalog 

Učiteljeva dobra 
priprava orodja in 
učenčev trud pri 
reševanju nalog. 

 
Anketiranec 6 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
vpliv na učinkovitost razlog 

»Učenec in učitelj. Učitelj 
pripravi naloge/ vprašanja in 
zgolj dobra vprašanja lahko 
prinesejo učitelju dobre 
informacije (ne glede na to, 
kakšno orodje uporabi). Da pa 
so rezultati uporabni je potrebno 
tudi sodelovanje učencev.« 

učenec in učitelj - učitelj: dobra 
vprašanja � dobre 
informacije 
- učenčevo 
sodelovanje 

Učiteljeva dobra 
vprašanja, dobre 
informacije ne 
glede na orodje in 
učenčevo 
sodelovanje. 

 
Anketiranec 7 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
vpliv na učinkovitost razlog 

»V prvi vrsti morajo biti 
vprašanja primerno dobra, da 
res preverjajo znanje. Učenci 

vsi - učitelj: dobra 
vprašanja 
- učenci: 

Učiteljeva dobra 
vprašanja, 
učenčevo 



 

46 
 

morajo seveda odgovoriti na 
vprašanja, vendar morajo biti ta 
primerna, ter primerno 
zastavljena. Od digitalnega 
orodja pa mislim, da je odvisno 
kako učenci dojamejo 
posamezno vprašanje in celotno 
preverjanje.« 

sodelovanje 
- orodje: dober 
prikaz preverjanja 

sodelovanje in 
dober prikaz 
preverjanja s 
pomočjo orodja. 

 
Anketiranec 8 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
vpliv na učinkovitost razlog 

»Preplet vseh treh naštetih.« vsi / Vsi. 
 

PRISOTNOST VSEBINSKIH IN TEHNIČNIH ELEMENTOV 

Anketiranec 1  

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
karakteristike 

»Dostopnost, enostavnost, 
razumljivost, vizualizacija.« 

- dostopnost, enostavnost, razumljivost, 
vizualizacija 

Dostopnost, 
enostavnost, 
razumljivost, 
vizualizacija. 

 
Anketiranec 2 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
karakteristike 

»Privlačnost za učence, 
preprostost za uporabo, možnost 
izvoza rezultatov.« 

- privlačnost, preprostost, možnost izvoza 
rezultatov 

Privlačnost, 
preprostost, izvoz 
rezultatov. 

 
Anketiranec 3 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
karakteristike 

»Sprotne povratne informacije, 
možnost shranjevanja 
pridobljenih odgovorov učencev 
in analizo rezultatov.« 

- možnost sprotnih povratnih informacij, 
shranjevanja odgovorov, analize rezultatov 

Sprotne povratne 
informacije, 
shranjevanje 
odgovorov, 
analiza 
rezultatov. 

 
Anketiranec 4 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
karakteristike 

»Sam bi rad videl, da orodje 
podpira neko avtomatsko 
seštevanje točk in določanje 
končne ocene. Verjetno je to 

- možnost avtomatskega seštevanja točk, 
določanje končne ocene 

Avtomatsko 
seštevanje točk, 
določanje končne 
ocene. 
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izvedljivo v MS Excel, vendar 
bi si želel boljše uporabniške 
izkušnje − namensko orodje za 
preverjanje znanja − 
sestavljanje nalog in 
vrednotenje.« 
 
Anketiranec 5 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
karakteristike 

»Privlačnost, interaktivnost, 
strokovno podprto, intuitivno za 
uporabo.« 

- privlačnost, interaktivnost, strokovnost, 
intuitivnost za uporabo 

Privlačnost, 
interaktivnost, 
strokovna 
podprtost, 
intuitivno za 
uporabo. 

 
Anketiranec 6 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
karakteristike 

»Intuitivna, nudi dovolj 
možnosti za pregledovanje 
rezultatov, možnost uporabe na 
različnih platformah (pc, 
telefon).« 

- intuitivnost, možnosti pregleda rezultatov, 
možnost uporabe različnih platform 

Intuitivnost, 
pregled 
rezultatov, 
uporaba različnih 
platform. 

 
Anketiranec 7 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
karakteristike 

»Relativno enostavno za 
uporabo, zastonj, možnost 
prilagajanja tipov vprašanj, 
možnost odgovarjanja preko 
telefona.« 

- enostavnost uporabe, brezplačnost, možnost 
prilagajanja tipov vprašanj, možnost 
odgovarjanja preko telefona 

Enostavna 
uporaba, 
brezplačno, 
prilagajanje tipov 
vprašanj, 
odgovarjanje 
preko telefona. 

 
Anketiranec 8 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
karakteristike 

»Sposobnost razumevanja 
učenčevega mišljenja, dobra 
analitika.« 

- možnost razumevanja učenčevega mišljenja, 
dobra analitika 

Razumevanja 
učenčevega 
mišljenja, dobra 
analitika. 
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PREDNOSTI IN SLABOSTI UPORABE DIGITALNIH ORODIJ IN SPLETNIH 
APLIKACIJ ZA FORMATIVNO PREVERJANJE ZNANJA 

Anketiranec 1 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
dobra/ slaba izbira razlog 

»Dobra/ slaba uporaba je 
odvisna od namena/ načina 
uporabe, dobro je, kadar je 
uporabljena na pravični način, 
kot dodatna motivacija, 
popestritev, engagement vseh 
otrok, etc... Slaba kadar se IKT 
uporabi samo zato, da se ga 
uporabi, brez osmišljenega cilja 
in razloga zakaj je uporabljen.« 

dobra in slaba - dobra: uporaba 
orodja kot dodatna 
motivacija, popestritev 
- slaba: uporaba brez 
osmišljenega cilja in 
razloga 

Dobra izbira, če  
se orodje 
uporablja kot 
dodatna 
motivacija, 
popestritev. 
Slaba, če gre za 
uporabo brez 
osmišljenega 
cilja in razloga. 

 
Anketiranec 2 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
dobra/ slaba izbira razlog 

»Kjer imajo učenci manj 
občutka, da gre za neko 
preverjanje, da sproti vidijo, 
česa se morajo še naučiti, kje 
imajo še težave.« 

dobra - boljši občutek pri 
reševanju preverjanja 
- sprotni vpogled v 
znanje 

Dobra izbira, 
zaradi boljšega 
občutka pri 
reševanju in 
sprotnega 
vpogleda v 
znanje. 

 
Anketiranec 3 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
dobra/ slaba izbira razlog 

»Dobra se mi zdi zaradi 
anonimnosti, saj učenci 
odgovarjajo tako kot mislijo in 
jim ni neprijetno, če se zmotijo, 
saj ostali tega ne vidijo. Slaba 
izbira je, ker lahko porabimo 
veliko več časa, ker učenci pri 
uporabi digitalnih orodij lahko 
zaidejo tudi na kakšne druge 
spletne strani in ne sodelujejo 
tako kot smo si zamislili.« 

dobra in slaba - dobra: anonimnost  
- slaba: preveč 
porabljenega časa 

Dobra izbira 
zaradi 
anonimnosti. 
Slaba, ker 
porabimo  preveč  
časa. 

 
Anketiranec 4 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
dobra/ slaba izbira razlog 

»Okej, zdi se mi fajn med 
drugim zato, ker je to nek 
tehnološki novejši pristop, kar 
pomeni, da so večje možnosti za 

dobra in slaba - dobra: večje 
možnosti za 
avtomatizacijo in 
optimizacijo procesa 

Dobra izbira 
zaradi večje 
možnosti 
avtomatizacije in 
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avtomatizacijo in optimizacijo 
procesa preverjanja znanja. 
Problem tukaj je lahko morda 
zanesljivost učenčevih 
odgovorov (v smislu realnega 
odražanja znanja), zaradi 
dostopnosti drugih internetnih 
virov. Torej, da ne more iti 
vmes na google in tam poiskati 
odgovora. Tukaj 
predpostavljam, da šole še 
vedno ne stremijo ravno k 
iskanju odgovorov na googlu v 
času preverjanja, škoda.« 

- slaba: nezanesljivi 
učenčevi odgovori 
 

 

optimizacije. 
Slaba izbira 
zaradi 
nezanesljivih 
učenčevih 
odgovorov. 

 
Anketiranec 5 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
dobra/ slaba izbira razlog 

»Dobra, učencem se tak način 
preverjanja zdi zanimiv, na 
enostaven način dobimo 
povratno informacijo o znanju 
učencev.« 

dobra - učencem zanimiv 
način dela 
- enostavna pridobitev 
povratne informacije 
 

Dobra izbira, ker 
je način dela 
zanimiv za 
učence; ker gre za 
enostavno 
pridobitev 
povratnih 
informacij. 

 
Anketiranec 6 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
dobra/ slaba izbira razlog 

»Dobra, ker  učitelju prihrani 
čas za analizo ter olajša delo; 
učence zna bolj pritegniti.«  

dobra - učitelju prihrani čas 
in olajša delo 
- učence pritegne 

Dobra izbira, saj 
učitelju prihrani 
čas, olajša delo; 
učence animira. 

 
Anketiranec 7 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
dobra/ slaba izbira razlog 

»Nove generacije bodo zelo 
tehnološko usmerjenje, s takim 
načinov preverjanja se jim bolje 
približamo. Hkrati pa je ta način 
malce bolj sproščujoč, kot list 
papirja in svinčnik, predvsem 
zato, ker ni tistega dodanega 
občutka, da je to nek test za 
oceno.« 

dobra - bližje novim 
tehnološko 
usmerjenim 
generacijam 
- sproščujoč način 
dela 

Dobra izbira, ki je 
bližje novim 
tehnološkim 
generacijam; 
sproščujoč način 
dela. 
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Anketiranec 8 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
dobra/ slaba izbira razlog 

»Olajša delo učitelju - 
zmanjšuje porabo papirja, 
enostavno shranjevanje 
rezultatov, enostavno 
pregledovanje statistike.« 

dobra - olajša delo 
učiteljem: 
zmanjševanje porabe 
papirja, enostavno 
shranjevanje 
rezultatov, enostavno 
pregledovanje 
statistike 

Dobra izbira, 
zaradi olajšanja 
dela učiteljem. 

 

DOSTOPNOST DIGITALNIH ORODIJ IN SPLETNIH APLIKACIJ 

Anketiranec 1 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
prost/plačljiv 

dostop 
registracija - 

učenec 
registracija - 

učitelj 
»Menim, da bi morala biti taka 
orodja prosto dostopna, vsaj za 
osnovne stvari; dostop za 
učitelja nujno s pomočjo 
registracije, za učenca pa ravno 
tako, da bi kasneje lahko 
dostopal do rezultatov.« 

prost dostop 
(vsaj za 
osnovne 
stvari) 

- registracija 
(dostop do 
rezultatov) 

- registracija Prost dostop do 
orodja, 
registracija za 
učitelja in učenca; 
dostop do 
rezultatov. 

 
Anketiranec 2 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
prost/plačljiv 

dostop 
registracija  

- učenec 
registracija - 

učitelj 
»Danes bo vse več 
kvalitetnih orodij plačljivih 
in posledično bo uporabnik 
do njih dostopal z 
registracijo na splet. Vsak 
dostop naj bi bil zavarovan 
in rezerviran za vsakega 
učenca posebej.« 

plačljiv dostop - registracija - registracija Plačljiv dostop do 
orodja, 
registracija za 
učitelja in učenca. 

 
Anketiranec 3 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
prost/plačljiv 

dostop 
registracija  

- učenec 
registracija - 

učitelj 
»Plačljiva orodja so 
verjetno bolj kvalitetna, 
zato bi lahko morda šola 
poskrbela za dostop do le-
teh. Če bi prišlo do tega, 
verjetno ne bi rabili 

plačljiv dostop 
(večja 
kvaliteta) 

- brez 
registracije 
(vpogled v 
rezultate) 

- brez 
registracije 
(učenčevi 
rezultati) 

Plačljiv dostop do 
orodja, brez 
registracije. 
Vpogled učenca 
in učitelja v 
rezultate. 
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posebne registracije, razen 
meja učitelj – učenec, da 
dobi vsak vpogled v 
rezultate; učitelj dobi 
rezultate od učencev, 
učenci pa dobijo svoje 
rezultate.« 
 
Anketiranec 4 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
prost/plačljiv 

dostop 
registracija  

- učenec 
registracija - 

učitelj 
»Prostodostopna orodja so 
kar kvalitetna, kjer se 
morajo uporabniki v večini 
registrirati, da z njim lahko 
delajo; mislim, da se učitelj 
mora registrirati, kjer ima 
shranjene pomembne 
podatke, učenci pa naj do 
preverjanj  ravno tako 
dostopajo s pomočjo 
registracije, ker imajo v 
svojem uporabniškem 
računu shranjene povratne 
informacije in ocene dela.« 

prost dostop 
(kvaliteta) 

- registracija 
(vpogled v 
povratne 
informacije in 
ocene) 

- registracija  Prost dostop do 
orodja, z 
registracijo za 
učenca in učitelja. 
Vpogled v 
povratne 
informacije in 
ocene učenca. 

 
Anketiranec 5 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
prost/plačljiv 

dostop 
registracija  

- učenec 
registracija - 

učitelj 
»Zagovarjam kvaliteto 
prostodostopnih, kjer se je 
potrebno registrirati;dobro 
je, da se registrirajo, do 
testov pa lahko dostopajo 
tudi le s kodo ali spletno 
povezavo.« 

prost dostop 
(kvaliteta) 

- registracija 
 
- do preverjanj 
le s kodo ali 
spletno 
povezavo 

- registracija Prost dostop do 
orodja, z 
registracijo za 
učenca in učitelja. 
Dostop do 
preverjanj le s 
kodo ali spletno 
povezavo. 

 
Anketiranec 6 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
prost/plačljiv 

dostop 
registracija  

- učenec 
registracija - 

učitelj 
»Za učence, kot za učitelje 
in šole je boljši izbor 
prostodostopnih aplikacij, 
kjer se mora vsaj učitelj 
registrirati z geslom; 
učenec pa lahko pride do 
formativnega preverjanja 

prost dostop - registracija ali 
koda 

- registracija z 
geslom 

Prost dostop do 
orodja, z 
registracijo za 
učitelja; učenčev 
dostop z 
registracijo ali 
kodo.  
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ali z registracijo ali pa le s 
kodo; pomembna je 
povratna informacija.« 
 
Anketiranec 7 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
prost/plačljiv 

dostop 
registracija  

- učenec 
registracija - 

učitelj 
»Prostodostopnost je 
obvezna; že tako ni denarja 
za marsikatero reč, pa si 
lahko učitelji pomagajo 
vsaj s temi brezplačnimi 
orodji ali aplikacijami. 
Registracija za enega in 
drugega.« 

prost dostop - registracija - registracija Prost dostop do 
orodja, z 
registracijo za 
učitelja in učenca. 

 
Anketiranec 8 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
prost/plačljiv 

dostop 
registracija  

- učenec 
registracija - 

učitelj 
»Dobro je, če so orodja 
prostodostopna, bolj 
dostopna vsem. Sem 
zagovornik registracije, 
kjer je večja varnost za 
podatke. Učenci pa lahko 
dostopajo tudi s pomočjo 
kode ali spletne povezave.« 

prost dostop - registracija ali 
koda ali spletna 
povezava 

- registracija Prost dostop do 
orodja, z 
registracijo za 
učitelja in učenca; 
učenec tudi s 
kodo ali spletno 
povezavo. 

 

ANONIMNOST DIGITALNIH ORODIJ IN SPLETNIH APLIKACIJ 

Anketiranec 1 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
anonimnost za večji interes 

»Odvisno od karakterja učenca - 
v kolikor se počuti "varneje" ko 
so njegovi odgovori anonimni, 
bo to pripomoglo k njegovemu 
učenju, če pa zanj zaradi 
anonimnosti pomeni, da se mu 
ni treba potruditi, potem seveda 
to ne pripomore.« 

- občutek varnosti � boljše učenje 
- brez truda � nič ne pripomore 

Anonimnost za 
občutek varnosti 
in boljše učenje 
ali za brezdelje. 

 
Anketiranec 2 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
anonimnost za večji interes 

»Učence anonimnost ne bi 
dodatno motivirala po mojem 
mnenju, seveda bi pa bilo lahko 

- ni dodatne motivacije; a le brez vpogleda 
drugih učencev/ učiteljev 

Ni dodatne 
motivacije za 
sodelovanje. 
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sporno, če bi drugi 
učenci/učitelji imeli vpogled v 
rezultate posameznega učenca.« 
 
Anketiranec 3 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
anonimnost za večji interes 

»Zdi se mi, da pripomore, saj 
pri tem ne pride do posmeha 
ostalih v primeru nepravilnih 
odgovorov.« 

- pripomore � brez posmeha ostalih pri 
nepravilnih odgovorih 
  

Anonimnost za 
interes učencev. 

 
Anketiranec 4 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
anonimnost za večji interes 

»Po mojem mnenju pripomore. 
Anonimnost učenca je po 
mojem mnenju precej 
osnovna...ja, po moje kar 
pravica. Če ga prikrajšamo 
njegove anonimnosti, mu s tem 
vzamemo "pravico do 
prostovoljnega nerazkritja 
informacij", kar pa verjetno 
lahko vpliva na sodelovanje pri 
formativnem preverjanju 
znanja.« 

- pripomore � anonimnost pravica vsakega Anonimnost 
pripomore; 
anonimnost 
pravica 
posameznika. 

 
Anketiranec 5 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
anonimnost za večji interes 

»Ne pripomore, ker se tako 
učenec ne potrudi pri 
odgovarjanju, češ saj učitelj itak 
ne bo vedel, kdo je tako slabo 
odgovarjal.« 

- ne pripomore � ni učenčevega truda Anonimnost ne 
pripomore; 
potuha učencu pri 
delu. 

 
Anketiranec 6 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
anonimnost za večji interes 

»Ne vem. Mogoče so nekateri 
bolj sproščeni pri reševanju. Po 
drugi strani pa je dobro, da 
učitelj ve, kdo ima težave in mu 
poskuša pomagati.« 

- pripomore � sproščenost uporabnikov 
- ne pripomore � zakritje težav učencev 

Anonimnost za 
sproščenost 
uporabnikov. 
Anonimnost ne 
pripomore, 
zakritje težav 
učencev. 
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Anketiranec 7 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
anonimnost za večji interes 

»Do neke mere gotovo 
pripomore, pri tistih, ki o tem 
razmišljajo. Menim, da bi večji 
problem zaradi anonimnosti 
imeli s starši, kot pa z učenci, 
četudi dandanes marsikateri 
učenec da marsikaj na internet.« 

- delno pripomore 
- anonimnost, problem staršev 

Anonimnost 
delno pripomore. 
Anonimnost 
problem staršev. 

 
Anketiranec 8 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
anonimnost za večji interes 

»Pripomore le z vidika učenca 
da lahko svoje “neznanje” 
prikrije.« 

- pripomore z vidika učenca � prikritje 
neznanja 

Anonimnost za 
prikritje neznanja 
(z vidika učenca). 

 

KREIRANJE VPRAŠANJ Z RAZLIČNIMI MOŽNIMI ODGOVORI 

Anketiranec 1 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
več možnosti odg. za 

dobro orodje 
razlog 

»Ne, dobro digitalno orodje je 
orodje, ki je fokusirano na svoj 
namen in je to kakovostno in 
osmišljeno implementirano.« 

ni nujno 
 

 

- dobro kakovostno 
orodje ima svoj namen 
obstoja 
(kakovostno in 
osmišljeno 
implementirano) 

Kakovostno 
orodje ima svoj 
namen obstoja. 

 
Anketiranec 2 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
več možnosti odg. za 

dobro orodje 
razlog 

»Je nujno, saj da možnost več 
različnih tipov vprašanj.« 

nujno - več različnih tipov 
vprašanj 

Več različnih 
tipov vprašanj. 

 
Anketiranec 3 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
več možnosti odg. za 

dobro orodje 
razlog 

»Je pomembno, ker imamo 
različne možnosti kako 
vprašanje zastavimo in kakšne 
odgovore želimo imeti.« 

pomembno - več možnosti 
vprašanj in 
odgovorov 

Več možnosti 
vprašanj in 
odgovorov. 
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Anketiranec 4 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
več možnosti odg. za 

dobro orodje 
razlog 

»Seveda. Verjamem, da je 
trenutno "na trgu" veliko dobrih 
orodij, zato mislim, da se tukaj 
res ni potrebno sprijazniti z 
manj.« 

seveda - na trgu veliko 
dobrih orodij 

Dobra orodja. 
 

 
Anketiranec 5 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
več možnosti odg. za 

dobro orodje 
razlog 

»Je dobro. Vendar menim, da je 
bolje, da učitelj za eno 
preverjanje uporabi manj 
možnosti, da se učenci 
osredotočijo na vprašanja in 
odgovore, ne na to, kako 
oblikovano bo naslednje 
vprašanje in kaj bodo morali 
narediti.« 

je in ni dobro - raje manj možnosti 
in osredotočanje le na 
vprašanja in odgovore 

Je in ni dobro; 
ključno 
osredotočanje le 
na vprašanja in 
odgovore.  

 
Anketiranec 6 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
več možnosti odg. za 

dobro orodje 
razlog 

»Da, saj to naredi orodje še bolj 
zanimivo, fleksibilno.« 

da - bolj zanimivo, 
fleksibilno orodje 

Bolj zanimivo in 
fleksibilno 
orodje. 

 
Anketiranec 7 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
več možnosti odg. za 

dobro orodje 
razlog 

»Vsaj nekaj izbire mora biti, 
sicer je orodje pusto in je lahko 
hitro dolgočasno. Če imamo več 
različnih vrst vprašanj, lahko 
naredimo tudi preverjanje bolj 
zanimivo.« 

ja - več izbire, ni 
dolgočasno, bolj 
zanimivo 
 

Več izbire, ni 
dolgočasno, bolj 
zanimivo. 

 
Anketiranec 8 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
več možnosti odg. za 

dobro orodje 
razlog 

»Da, ker ima velik učencev 
težave pri izražanju.« 

da - težave pri izražanju 
učencev 

Težave pri 
izražanju 
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učencev. 
 

KREIRANJE VPRAŠANJ Z RAZLIČNIMI MOŽNIMI PREDSTAVNOSTMI 

Anketiranec 1 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
več možnosti pred. 

za dobro orodje 
razlog 

»Lahko pripomore k boljši 
predstavnosti za učenca, vendar 
dober učitelj zmore tudi te 
možnosti zaobiti, če jih orodje 
ne ponuja.« 

lahko - boljša predstavnost 
za učenca 

 

Boljša 
predstavnost za 
učence. 

 
Anketiranec 2 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
več možnosti pred. 

za dobro orodje 
razlog 

»Da, saj so predvsem slike in 
kakšni video posnetki nujni pri 
preverjanju.« 

da - slike in video 
posnetki nujni 

Slike in video 
posnetki nujni pri 
preverjanju. 

 
Anketiranec 3 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
več možnosti pred. 

za dobro orodje 
razlog 

»Dobro je, da imamo tudi to 
možnost, vendar pa lahko 
pretirana uporaba različnih 
oblik preveč preusmeri 
pozornost učencev.« 

ja in ne - ja: več možnosti 
- ne: preusmeritev 
pozornosti 

Več možnosti kot 
prednost. 
Preusmeritev 
pozornosti kot 
slabost. 

 
Anketiranec 4 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
več možnosti pred. 

za dobro orodje 
razlog 

»Da. Večja fleksibilnost.« da - večja fleksibilnost Večja 
fleksibilnost. 

 
Anketiranec 5 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
več možnosti pred. 

za dobro orodje 
razlog 

»Da. zato ker tako lahko 
zadostimo vsem učnim tipom 
učencev.« 

da - zadoščanje vsem 
učnim tipom 

Zadoščanje vsem 
učnim tipom. 
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Anketiranec 6 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
več možnosti pred. 

za dobro orodje 
razlog 

»Ni nujno, je pa vsekakor 
priporočljivo, saj so naloge bolj 
interaktivne.« 

ja in ne - ni nujno, a 
priporočljivo � 
naloge bolj 
interaktivne 

Dobrodošle bolj 
interaktivne 
naloge. 

 
Anketiranec 7 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
več možnosti pred. 

za dobro orodje 
razlog 

»Menim da ja. Ljudje 
uporabljamo vsa čutila, 
poznamo pa tudi različne učne 
tipe, za katere je potreben 
drugačen pristop, kot so na 
primer slike, avdio/ video 
vsebine, itd).« 

ja - zadostitev vsem 
učnim tipom  

Zadostitev vsem 
učnim tipom. 

 
Anketiranec 8 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
več možnosti pred. 

za dobro orodje 
razlog 

»Da, saj vizualna prezentacija 
nekaterim prikliče asociacije.« 

da 
 

- vizualna 
predstavitev prikliče 
asociacijo 

Vizualna 
predstavitev 
prikliče 
asociacijo. 

 

ČASOVNE OMEJITVE AKTIVNOSTI 

Anketiranec 1 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
(ne)prisotnost 

časovnih omejitev 
 vpliv časovnih 

omejitev 
»Odvisno od tipa naloge. To naj 
bo naloga učitelja, ali zahteva 
od učencev hitro odgovarjanje 
na vprašanja. Seveda, naj bo 
orodje čim bolj fleksibilno.« 

- odločitev učitelja 
- fleksibilno orodje 

- odvisen od tipa 
naloge 

Prisotnost 
omejitve določi 
učitelj; 
fleksibilno 
orodje. 
Vpliv odvisen od 
tipa naloge. 
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Anketiranec 2 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
(ne)prisotnost 

časovnih omejitev 
 vpliv časovnih 

omejitev 
»Da, časovna omejitev je 
potrebna in v večini primerov 
ne bi smela negativno vplivati 
na učenca... Vseeno gre za 
formativno preverjanje znanja, 
če učenec ne uspe odgovoriti. V 
danem času je to tudi del 
povratne informacije.« 

- potrebna prisotnost - nimajo negativnega 
vpliva 
- del povratne 
informacije 

Prisotnost 
potrebna. 
Ni negativnega 
vpliva; del 
povratne 
informacije. 

 
Anketiranec 3 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
(ne)prisotnost 

časovnih omejitev 
 vpliv časovnih 

omejitev 
»Ni nujno, važno je, da imajo 
časovno omejeno celotno 
preverjanje in da je učenec 
seznanjen glede obsega 
preverjanja.« 

- prisotnost ni nujna  
- omejeno celotno 
preverjanje 

/ Prisotnost ni 
nujna. Časovno 
omejeno celotno 
preverjanje. 

 
Anketiranec 4 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
(ne)prisotnost 

časovnih omejitev 
 vpliv časovnih 

omejitev 
»Časovna omejitev lahko 
učenca ovira, saj počasnejši 
učenci kliknejo naključen 
odgovor, da bi bili čim hitrejši 
in jim ne bi zmanjkalo časa. 
Časovne omejitve so vseeno 
dobre, saj v primeru, da z učenci 
igramo kviz, ne moremo čakati, 
da bodo vsi učenci rešili 
nalogo.« 

- učenčeva ovira 
- časovna omejitev 
potrebna 

- površnost učencev 
- učenčeva 
koncentracija (npr. 
kviz) 

Učenčeva ovira 
vodi v površnost. 
Časovna omejitev 
pri potrebnih 
nalogah. 

 
Anketiranec 5 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
(ne)prisotnost 

časovnih omejitev 
 vpliv časovnih 

omejitev 
»Verjetno na nekatere vplivajo 
negativno − časovni pritisk. Na 
druge pa verjetno pozitivno, ker 
jih morda žene tekmovalnost, 
ali karkoli že. Pri trenutni 
organizaciji šolskih aktivnosti 
verjetno ja. Najbrž pa trenutni 
način ni najboljši − če bi bilo 

- časovna omejitev 
potrebna  
- učenčeva izbira o 
časovni omejitvi 
- racionalna 
funkcionalnost orodja 
 

- negativni vpliv � 
časovni pritisk 
- pozitiven vpliv � 
tekmovalnost 

Prisotnost 
potrebna; pobuda 
učenca. 
Časovni pritisk 
kot negativni 
vpliv. 
Tekmovalnost kot 
pozitiven vpliv. 
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možno, bi učencu dal izbiro o 
časovni omejenosti. Mislim, da 
bi to časovno omejenost moralo 
omogočati vsako digitalno 
orodje, zakaj pa ne. To se mi zdi 
čisto racionalna funkcionalnost 
nekega takega orodja.« 
 
Anketiranec 6 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
(ne)prisotnost 

časovnih omejitev 
 vpliv časovnih 

omejitev 
»Pri krajših vprašanjih, kjer 
učenec izbere pravilen odgovor 
je časovna omejitev dobra. Tam 
kjer učenec mora sam napisati 
odgovor pa je bolje, da te 
omejitve ni.« 

- časovna omejitev � 
krajša vprašanja 
- brez omejitve � 
odprta vprašanja 

/ Prisotnost 
omejitve pri 
krajših 
vprašanjih. 
Odsotnost 
omejitve pri 
odprtih 
vprašanjih. 

 
Anketiranec 7 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
(ne)prisotnost 

časovnih omejitev 
 vpliv časovnih 

omejitev 
»Časovne omejitve pri 
reševanju lahko povzročijo, da 
so učenci bolj nervozni. Je pa 
potrebno, saj jo tudi učitelji 
omejeni z dolžino ure...« 

- potrebna časovna 
omejitev  
- prisotnost � 
omejitev šolske ure 

- negativni vpliv � 
nervoza učencev 

Nervoza učencev 
kot negativni 
vpliv. 
Omejitev šolske 
ure zahteva 
časovno omejitev. 

 
Anketiranec 8 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
(ne)prisotnost 

časovnih omejitev 
 vpliv časovnih 

omejitev 
»Do določene mere je lahko 
časovna omejitev dobra, saj 
spodbuja neke vrste 
tekmovalnost med učenci. Je pa 
res, da morebiti povzroča pri 
nekaterih učencih tudi stres in 
pritisk. Hkrati pa menim, da je 
dobro, da so vprašanja na takem 
testu vsaj deloma časovno 
omejena.« 

- časovna omejitev 
- delna časovna 
omejitev 

- pozitiven vpliv � 
tekmovalnost 
- negativen vpliv � 
stres in pritisk 

Popolna ali delna 
časovna omejitev; 
Tekmovalnost kot 
pozitivni vpliv. 
Stres in pritisk 
kot negativen 
vpliv. 
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TOČKOVANJE ODGOVOROV 

Anketiranec 1 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
pomembnost 
točkovanja 

način izvedbe 
točkovanja 

»Po mojem mnenju točkovanje 
ni potrebno - učenec že iz 
povratne informacije dobi 
"občutek" o kakovosti svojega 
znanja.« 

ni potrebno � 
kakovost znanja poda 
povratna informacija 

/ Kakovost znanja 
poda povratna 
informacija. 

 
Anketiranec 2 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
pomembnost 
točkovanja 

način izvedbe 
točkovanja 

Točkovanje po mojem mnenju 
ni potrebno, važno je, da učenec 
pride do informacije kaj zna in 
česa še ne.« 

ni potrebno � 
pomembna 
informacija o znanju 

/ Pomembna le 
informacija o 
znanju. 

 
Anketiranec 3 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
pomembnost 
točkovanja 

način izvedbe 
točkovanja 

»Točkovanje je pomembno, saj 
tako učenec ve približno kakšno 
je njegovo znanje. Točkovanje 
naj bo takšno kot je na 
preizkusu znanja.« 

pomembno � 
informacija o znanju 

- točkovanje kot na 
preizkusu znanja 

Točkovanje 
pomembno. 
Točkovanje kot 
na preizkusu 
znanja. 

 
Anketiranec 4 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
pomembnost 
točkovanja 

način izvedbe 
točkovanja 

»Po mojem mnenju ni potrebno. 
Pomembna je povratna 
informacija učencu − ustna ali 
pisna obrazložitev se mi zdi 
vrednejša. Po moje pri 
formativnem preverjanju znanja 
to res ni potrebno − razen, če bi 
to učenci eksplicitno želeli.« 

ni potrebno � 
pomembna je 
povratna informacija 
 
želja učencev 

/ Točkovanje ni 
potrebno; 
pomembna je 
povratna 
informacija. 
Točkovanje na 
željo učencev. 

 
Anketiranec 5 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
pomembnost 
točkovanja 

način izvedbe 
točkovanja 

»Točkovanje ni potrebno. Je pa ni potrebno � le / Točkovanje ni 
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večja motivacija za učence, če 
je.« 

motivacija za učence potrebno; 
motivacija za 
učence. 

 
Anketiranec 6 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
pomembnost 
točkovanja 

način izvedbe 
točkovanja 

»Da, je potrebno. Točkovanje je 
potrebno zaradi povratne 
informacije. Točkovanje se 
lahko razlikuje od primera 
(fleksibilnost).« 

potrebno � 
pridobitev povratne 
informacije 

- fleksibilno 
točkovanje 
- razlikovanje med 
primeri 

Točkovanje 
pomembno; 
pridobitev 
povratne 
informacije. 
Fleksibilno 
točkovanje. 

 
Anketiranec 7 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
pomembnost 
točkovanja 

način izvedbe 
točkovanja 

»Na podoben način kot pri 
dejanskem ocenjevanju za 
oceno, da lahko učenec tudi 
vidi, kako se naloge in odgovori 
ocenjujejo.« 

/ - točkovanje kot na 
ocenjevanju za oceno 
- učenčev vpogled v 
ocenjevanje 

Točkovanje kot 
na ocenjevanju za 
oceno. 
Učenčev vpogled 
v ocene. 

 
Anketiranec 8 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
pomembnost 
točkovanja 

način izvedbe 
točkovanja 

»Da. predstavlja nek izziv, ki pa 
ni ocenjen in to učencu ne 
predstavlja takega pritiska.« 

pomembno - točkovanje, ni ocene Točkovanje 
pomembno; brez 
ocen. 

 

ZNAČILNOSTI POVRATNE INFORMACIJE 

Anketiranec 1 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
značilnosti povratne informacije 

»Jasna, takojšnja, temeljita, 
informativna.« 

jasnost, takojšnjost, temeljitost, informativnost Jasna, takojšnja, 
temeljita, 
informativna. 

 
Anketiranec 2 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
značilnosti povratne informacije 

»Razumljiva, dovolj obsežna, 
da zadosti vsem 

razumljivost, obsežnost, takojšnjost Razumljiva, 
obsežna, 



 

62 
 

nerazumevanjem, takojšnja.« takojšnja. 
 
Anketiranec 3 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
značilnosti povratne informacije 

»Odgovor mora biti obrazložen 
zakaj je tak in po možnosti bi 
lahko bile dodane tudi pogoste 
napake in obrazložitev, zakaj je 
kakšna od njih napačna.« 

možnost razlage odgovorov, podajanje 
pogostih napak ter obrazložitev napak 

Razlaga 
odgovora, podane 
pogoste napake, 
obrazložitev 
napak. 

 
Anketiranec 4 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
značilnosti povratne informacije 

»Personalizirana, usmerjena in 
konkretna. Vsakemu učencu bi 
se moral učitelj posvetiti ter mu 
dati konkretne informacije o 
njegovih napakah ter mu 
pomagati odkriti način do 
rešitve.« 

personaliziranost, usmerjenost, konkretnost, 
informiranost o napakah, možnost odkrivanja 
načinov, kako priti do  rešitve  

Personalizirana, 
usmerjena, 
konkretna, 
informacije o 
napakah, podan 
način odkrivanja 
napak. 

 
Anketiranec 5 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
značilnosti povratne informacije 

»Lestvica od najboljšega do 
najslabšega učenca. Dobro je, 
da vidi, kje na lestvici je,da se 
bo potrudil in poskusil priti više 
na lestvico.« 

možnost lestvice učencev  (od najboljšega do 
najslabšega) 

Lestvica učencev, 
od najboljšega do 
najslabšega. 

 
Anketiranec 6 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
značilnosti povratne informacije 

»Konkretna, korektna in 
čimprejšnja.« 

konkretnost, korektnost, takojšnjost Konkretna, 
korektna in 
takojšnja 
(povratna 
informacija). 

 
Anketiranec 7 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
značilnosti povratne informacije 

»Celostna (za celotno 
preverjano snov), prijazna (ni 
konec sveta, to preverjanje je 
zgolj za informacijo), 
informirajoča (učenec mora po 
p.i. vedeti, ali pa se mu mora 

celostnost, prijaznost, informativnost Celostna, 
prijazna, 
informativna. 
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vsaj svitati, kaj mora še ponoviti 
oziroma se naučiti).« 
 
Anketiranec 8 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
značilnosti povratne informacije 

»Jasna, jedrnata in spodbudna. 
Učenec mora vedeti, kje lahko 
dopolni svoje znanje.« 

jasnost, jedrnatost, spodbudnost Jasna, jedrnata, 
spodbudna. 

 

POMEMBNOST POVRATNE INFORMACIJE 

Anketiranec 1 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
pomembnost razlog 

a) ZELO POMEMBNA 
»V večini primerov se bo tako 
najbolj efektivno učil (če 
izvzamemo primere, ko je 
namen zastavljanja vprašanj 
samostojno razmišljanje in ne 
preverjanje razumevanja,....).« 

zelo pomembna - efektivno učenje Zelo pomembna 
povratna 
informacija; 
povod za 
efektivno učenje. 
 

 
 
Anketiranec 2 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
pomembnost razlog 

b) POMEMBNA 
»Da učenci vedo, kje so delali 
napake, da so seznanjeni s 
pravilnostjo preverjanja.« 

pomembna - informacija o 
napakah 

Pomembna 
povratna 
informacija; 
znane informacije 
o napakah. 

 
Anketiranec 3 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
pomembnost razlog 

b) POMEMBNA 
»Učenec bo tako lažje popravil 
svojo napako, če se napaka 
pokaže takoj.« 

pomembna - vpogled v napake Pomembna 
povratna 
informacija;  
vpogled v 
napake. 

 
Anketiranec 4 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
pomembnost razlog 

a) ZELO POMEMBNA 
»Zato ker učencu da bolj 
poglobljen vpogled v stanje 
njegovega trenutnega znanja.« 

zelo pomembna - natančnejši vpogled 
v trenutno količino 
znanja 

Zelo pomembna 
povratna 
informacija; 
natančnejši 
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vpogled v znanje. 
 
Anketiranec 5 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
pomembnost razlog 

a) ZELO POMEMBNA 
»Da ve, zakaj se mora potruditi. 
Pri Kahootu je dobro, ker sproti 
vidijo rezultate (kako dobri so v 
primerjavi s sošolci) in imajo 
zato dodatno motivacijo, da na 
vprašanja odgovarjajo 
pravilno.« 

zelo pomembna - motiv za trud 
 

Zelo pomembna 
povratna 
informacija; 
motiv za trud. 

 
Anketiranec 6 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
pomembnost razlog 

b) POMEMBNA 
»Ker lahko s tem izboljša svoje 
znanje, saj ve, kje je delal 
napake in kakšne so bile. 

pomembna - informacija o 
količini in vrsti napak 

Pomembna 
povratna 
informacija; 
informacija o 
količini in vrsti 
napak. 

 
Anketiranec 7 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
pomembnost razlog 

a) ZELO POMEMBNA 
»Učencu da boljši vpogled v 
njegovo znanje z drugega vidika 
in mu omogoči, da popravi 
svoje morebitne napake in se 
izboljša.« 

zelo pomembna - vpogled v trenutno 
znanje 
- možnost izboljšanja 
znanja 

Zelo pomembna 
povratna 
informacija; 
možnost 
izboljšanja znanja 
in vpogled v 
trenutno znanje.  

 
Anketiranec 8 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
pomembnost razlog 

a) ZELO POMEMBNA 
»Ker mu omogoča vpogled v 
njegovo razumevanje snovi in 
dosežene rezultate.« 

zelo pomembna - vpogled v 
razumevanje snovi in 
rezultate 

Zelo pomembna 
povratna 
informacija; 
vpogled v 
razumevanje 
snovi in 
rezultate. 

 

 

 



 

65 
 

POVRATNA INFORMACIJA ZA UČENCA IN UČITELJA 

Anketiranec 1 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
pridobitev učenca pridobitev učitelja 

»Učenec o stanju njegovega 
znanja, učitelj o stanju znanja v 
razredu, ter o morebitnih 
potrebnih spremembah pri 
njegovem poučevanju.« 

- količina njegovega 
znanja 

- količina znanja 
razreda 
- potreba po 
spremembah 

Učenec izve 
količino svojega 
znanja. 
Učitelj izve 
količino znanja 
razreda in potreb 
po spremembah. 

 
Anketiranec 2 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
pridobitev učenca pridobitev učitelja 

»Učenec dobi vpogled v to, 
katerim snovem se mora še 
posvetiti, učitelj pa vidi tudi na 
splošno, katerim snovem bi 
moral nameniti več pozornosti, 
mogoče ponovno razložiti 
vsem.« 

- svoje neznanje - učenčeve nejasnosti Učenčev vpogled 
v svoje neznanje. 
Učiteljev vpogled 
v učenčeve 
nejasnosti. 

 
Anketiranec 3 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
pridobitev učenca pridobitev učitelja 

»Učenec spozna svoje napake in 
jih lažje odpravi še pred 
preizkusom znanja, učitelj pa 
vidi, kje imajo učenci 
pomanjkljivosti in se lahko 
pripravi na naslednje ure tako, 
da najpogostejše napake 
poskuša odpraviti.« 

- svoje napake - učenčeve 
pomanjkljivosti 

Učenčev vpogled 
v svoje napake. 
Učitelj izve 
učenčeve 
pomanjkljivosti. 

 
Anketiranec 4 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
pridobitev učenca pridobitev učitelja 

»Oba dobita vpogled v trenutno 
znanje učenca. Učenec tako ve, 
kje je delal napake, učitelj pa 
ve, kateri snovi se mora bolj (ali 
pa na drugačen način) 
posvetiti.« 

- trenutno znanje 
učenca 

- trenutno znanje 
učenca 
- uporaba drugačnega 
načina dela 

Učenčevo 
vedenje o svojem 
znanju. 
Učiteljev vpogled 
v znanje; možnost 
drugačnega 
načina dela. 
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Anketiranec 5 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
pridobitev učenca pridobitev učitelja 

»Učitelj vidi, kako učenci 
spremljajo njegovo razlago in 
ali se učijo sproti. Učenec vidi 
ali že kaj zna ali se bo moral še 
bolj potruditi in naučiti snov.« 

-  količina usvojenega 
znanja 

- znanje učencev 
- količina učenčevega 
sprotnega učenja 

Učenčev vpogled 
v količino 
svojega znanja. 
Učiteljev vpogled 
v znanje učencev 
in količine 
sprotnega učenja. 

 
Anketiranec 6 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
pridobitev učenca pridobitev učitelja 

»Učenec − informacijo, kje 
mora še izboljšati svoje znanje; 
učitelj − pregled nad trenutnim 
znanjem, napredkom ...« 

- količina neznanja - količina znanja 
razreda 

Učenčev vpogled 
v količino 
svojega neznanja. 
Učiteljev vpogled 
v znanje razreda. 

 
Anketiranec 7 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
pridobitev učenca pridobitev učitelja 

»Učenec pridobi znanje o tem, 
kaj mora še narediti in se 
naučiti. Učitelj pridobi vedenje 
o tem, kje so učenci glede na 
snov in znanje.« 

- količina neznanja - količina znanja 
razreda 

Učenčev vpogled 
v količino 
svojega neznanja. 
Učiteljev vpogled 
v znanje razreda. 

 
Anketiranec 8 

ENOTA KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
pridobitev učenca pridobitev učitelja 

»Učenec dobi  informacijo, kako 
izboljšati svoje znanje; učitelj 
dobi vpogled v trenutni nivo 
učenčevega znanja.« 

- količina neznanja - količina učenčevega 
znanja 

Učenčev 
vpogled v 
količino svojega 
neznanja. 
Učiteljev 
vpogled v 
znanje učencev. 

 

5.5. REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

Dobljene rezultate kvalitativne analize pridobljenih podatkov smo v skladu s cilji raziskave 
interpretirali glede na zastavljena raziskovalna vprašanja. Prva tri raziskovalna vprašanja 
(poznavanje digitalnih orodij in spletnih aplikacij, pogostost izvajanja formativnega 
preverjanja znanja in učinkovitost formativnega preverjanja znanja) so nam podale splošen 
pogled anketirancev na formativno preverjanje znanja ter na poznavanje digitalnih orodij in 
spletnih aplikacij; omenjeno bralcu služi kot pomoč za lažji začetek dela s formativnim 
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preverjanjem znanja s pomočjo orodij in aplikacij, saj je posreden cilj pilotne raziskave tudi 
izboljšanje kakovosti učenja. S pomočjo ostalih raziskovalnih vprašanj smo preverili rezultate 
analize in vrednotenja izbranih digitalnih orodij in spletnih aplikacij, kar je bil tudi glavni cilj 
pilotne raziskave. 
 

5.5.1. POZNAVANJE DIGITALNIH ORODIJ IN SPLETNIH APLIKACIJ 

Prvo raziskovalno vprašanje − Katero digitalno orodje ali spletno aplikacijo vrstniki 
največkrat ali najraje uporabijo za pripravo formativnega preverjanja znanja in zakaj?, nam je 
podalo splošno mnenje anketirancev o poznavanju digitalnih orodij in spletnih aplikacij za 
izvedbo formativnega preverjanja znanja. 
 

Tabela 15: Pregled ugotovitev, dobljenih z anketo, o poznavanju digitalnih orodij in spletnih 

aplikacij. 

ANKETIRANCI digitalno orodje razlog f 
Anketiranec 1 
Anketiranec 2 
Anketiranec 3 
Anketiranec 4 
Anketiranec 6 
Anketiranec 7 
Anketiranec 8 

Kahoot - preprosto, enostavno, lažje (za izdelavo, 
uporabo, pripravo) 

4 

- učenci ga imajo radi 1 
- pozitiven odziv 1 
- spoznali na fakulteti 1 

/ 2 

Anketiranec 2 
Anketiranec 7 

Plickers / 2 
GoFormative / 1 

Anketiranec 5 
Anketiranec 7 

1ka - ok 1 
/ 1 

Anketiranec 7 GoogleFormz / 1 
Mentimeter / 1 

 

Anketiranci so, glede na to, da je na trgu veliko različnih digitalnih orodij in spletnih aplikacij 
za formativno preverjanje znanja, ter da so študenti smeri računalništvo, ki se s takšnimi 
orodji srečujejo tekom študija, pokazali dokaj slabo poznavanje orodij in aplikacij. Večina je 
izpostavila orodje Kahoot, ki je po njihovem mnenju preprosto oziroma enostavno za uporabo 
ter priljubljeno pri učencih. Pozitiven odziv učencev je potrditev, da je Kahoot dobro in 
priljubljeno orodje. Eden od anketirancev pa je orodje Kahoot izpostavil predvsem zato, ker 
ga je spoznal na fakulteti. Izpostavljena so bila še naslednja digitalna orodja in spletne 
aplikacije: Plickers, GoFormative, 1ka, GoogleFormz in Mentimeter. Za omenjene anketiranci 
niso podali razloga, zakaj jih največkrat uporabljajo. 
 

5.5.2. POGOSTOST IZVAJANJA FORMATIVNEGA PREVERJANJA ZNANJA 

Drug raziskovalno vprašanje − Kakšen je vrstnikov pogled na to, kako pogosto in zakaj tako 
pogosto naj bi učitelji izvajali formativno preverjanje znanja pri pouku?, nam je podalo 
splošno mnenje anketirancev o pogostosti izvajanja formativnega preverjanja znanja s 
pomočjo digitalnih orodij in spletnih aplikacij. 
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Tabela 16: Pregled ugotovitev, dobljenih z anketo, o pogostosti izvajanja formativnega preverjanja 

znanja. 

ANKETIRANCI pogostost razlog f 
Anketiranec 1 
Anketiranec 2 
 

vsako učno uro - preverjanje usvojenega znanja 1 
- utrjevanje znanja 1 
- potrditev usvojenega znanja 1 
- pomnjenje pretekle snovi 1 

Anketiranec 3 
Anketiranec 6 
Anketiranec 7 

 enkrat tedensko - informacija o znanju, sprotno ugotavljanje 
neznanja 

3 

Anketiranec 4 dvakrat na zaključen 
nabor tem 

- vpogled v sprotno znanje 
- personalizirana, usmerjena pomoč 
učencem 

1 

Anketiranec 5 na koncu vsakega 
učnega sklopa 

- preverjanje usvojenega znanja 1 

Anketiranec 8 ob obravnavi snovi - vključevanje različnih nalog pri utrjevanju 1 
 

Po mnenju treh anketirancev naj bi formativno preverjanje znanja pri pouku učitelji izvajali 
enkrat tedensko, saj bi tako dobili sprotne informacije o znanju učencev in količini 
nerazumevanja učne snovi. Učitelj bi  dobil vpogled tudi v to, ali je njegov način podajanja 
snovi ustrezen, saj ima tudi to velik vpliv na nerazumevanje učne snovi pri učencih. Dva 
anketiranca menita, da bi morali formativno preverjanje znanja izvajati vsako učno uro in bi 
učitelj, tako kot so menili prejšnji trije anketiranci,  pridobil predvsem količino učenčevega 
usvojenega znanja; preverjanje naj bi služilo tudi kot dobro sprotno utrjevanje učne snovi. Da 
je formativno preverjanje dober vpogled v sprotno oziroma usvojeno znanje, menita še dva 
anketiranca; eden poudari, da lahko informacije, pridobljene s pomočjo formativnega 
preverjanja znanja, učitelj uporabi za personalizirano pomoč učencem v razredu, ter  meni, da 
bi morali formativno preverjanje izvajati dvakrat na zaključen nabor učne teme, drugi pa, da 
na koncu vsakega učnega sklopa. Le en anketiranec pa bi povratne informacije preverjanja, 
izvajanega ob vsaki novi obravnavi snovi, raje uporabil za nadaljnje razmišljanje o tem, 
kakšne in kako težke naloge lahko v prihodnje vključi v utrjevanje. 

Izkaže se, da naj bi, po mnenju anketirancev, formativno preverjanje znanja učitelji pri pouku 
izvajali enkrat tedensko ali pogosteje, kjer bi pridobili predvsem informacije o količini 
učenčevega znanja, kar je poudarila tudi večina anketirancev. 
 

5.5.3. UČINKOVITOST FORMATIVNEGA PREVERJANJA ZNANJA 

Tretje raziskovalno vprašanje − Kakšno je mnenje vrstnikov o tem, kdo ima največji vpliv na 
učenčevo učinkovitost pri formativnem preverjanju znanja – učenec sam, učitelj ali morda 
digitalno orodje? Zakaj?, nam je podalo splošno mnenje anketirancev o učinkovitosti 
formativnega preverjanja znanja. 
 

Tabela 17: Pregled ugotovitev, dobljenih z anketo, o učinkovitosti formativnega preverjanja znanja. 

ANKETIRANCI vpliv na učinkovitost razlog f 
Anketiranec 1 
 

vsi; učitelj najbolj - uporabi in izkoristi možnosti 1 

Anketiranec 2 vsi; učenec najbolj - učenčevo sodelovanje 1 
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Anketiranec 3 učitelj - priprava učinkovitega orodja 1 
Anketiranec 4 
Anketiranec 7 
Anketiranec 8 

vsi - učenec: lastni interes, sodelovanje 2 

- učitelj: vzbudi interes 1 

- učitelj: dobra vprašanja 1 

- orodje: anonimnost, optimizacija procesa, 
okoljski razlogi 

1 

- orodje: dober prikaz preverjanja 1 

/ 1 

Anketiranec 5 
Anketiranec 6 

učitelj in učenec - učitelj: priprava orodja 1 

- učenec: trud za naloge, sodelovanje 2 

- učitelj: dobra vprašanja � dobre 
informacije 

1 

 

Večina anketirancev meni, da imajo prav vsi – učenec sam, učitelj in digitalno orodje, velik 
vpliv na učenčevo učinkovitost pri formativnem preverjanju znanja. V večini so anketiranci 
mnenja, da naj bi učenec sam v prvi vrsti pokazal veliko količino sodelovanja in interesa za 
delo. Le tako bi bila njegova učinkovitost boljša. Hkrati pa je po mnenju anketirancev za 
njegovo učinkovitost pri formativnem preverjanju znanja posredno zaslužen tudi učitelj, ki naj 
bi znal uporabiti in izkoristiti vse možnosti priprave preverjanja, in ki naj bi se pri pripravi 
formativnega preverjanja znanja potrudil predvsem pri sestavi nalog oziroma vprašanj. Po 
mnenju enega izmed anketirancev naj bi že kvalitetna vprašanja prinesla dobre povratne 
informacije, ne glede na izbiro orodja. Vseeno pa dva anketiranca poudarjata, da imajo tudi 
orodja velik vpliv na učenčevo učinkovitost. Menita, da digitalno orodje z zagotovitvijo 
anonimnosti, optimizacije procesa preverjanja in videza najbolj vpliva na učenčevo 
učinkovitost. 

Jasno je, da anketiranci v večini vpliv na učenčevo učinkovitost pri formativnem preverjanju 
znanja pripisujejo tako učencu kot učitelju in v manjši meri tudi digitalnemu orodju ali spletni 
aplikaciji. Največji vpliv naj bi imel prav učenec, in sicer s svojim sodelovanjem, 
izpolnjevanjem obveznosti in izkazanim interesom za delo. 
 

5.5.4. PRISOTNOST VSEBINSKIH IN TEHNIČNIH ELEMENTOV 

Četrto raziskovalno vprašanje − Kakšne karakteristike, po mnenju vrstnikov, bi moralo imeti 
dobro digitalno orodje in spletna aplikacija za formativno preverjanje znanja?, nam je razkrilo 
mnenje anketirancev o prisotnosti vsebinskih in tehničnih karakteristik izbranih digitalnih 
orodij in spletnih aplikacij. 
 

Tabela 18: Pregled ugotovitev, dobljenih z anketo, o karakteristikah digitalnih orodij in spletnih 

aplikacij. 

ANKETIRANCI karakteristike f 
Anketiranec 1 dostopnost 1 
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Anketiranec 2 
Anketiranec 7 

enostavnost, preprostost 3 
razumljivost 1 
vizualizacija 1 

Anketiranec 2 
Anketiranec 5 

privlačnost 2 
izvoz rezultatov 1 

Anketiranec 3 sprotne povratne informacije 1 
shranjevanje odgovorov 1 
analiza rezultatov 1 

Anketiranec 4 avtomatsko seštevanje točk 1 
določanje končne ocene 1 

Anketiranec 5 
Anketiranec 6 

interaktivnost 1 
strokovna podprtost 1 
intuitivno za uporabo 2 

Anketiranec 6 
Anketiranec 7 

možnost pregleda rezultatov 1 
možnost uporabe različnih platform 2 

Anketiranec 7 brezplačna uporaba 1 
možnost prilagajanja tipov vprašanj 1 

Anketiranec 8 razumevanja učenčevega mišljenja 1 
dobra analitika 1 

 

Digitalno orodje in spletna aplikacija naj bi bila, po mnenju anketirancev, predvsem 
enostavna oziroma preprosta, hkrati pa tudi privlačna na izgled, intuitivna za uporabo ter bi jo 
lahko uporabljali na različnih platformah. Dva anketiranca poudarjata predvsem to, da bi 
moralo orodje shranjevati uporabnikove odgovore, avtomatsko seštevati točke, analizirati 
rezultate, določiti končno oceno ter podati sprotne povratne informacije. V odgovorih je moč 
zaslediti tudi poudarek na možnosti prilagajanja tipov vprašanj, interaktivnosti, dobri analitiki 
in razumevanju učenčevega mišljenja. V odgovorih smo zaslediti še izraženi mnenji o 
prostodostopnih digitalnih orodjih in spletnih aplikacijah. 

S pomočjo mnenj anketirancev lahko potrdimo kreirana tehnična elementa kriterijev 
vrednotenja – strukturiranost informacij ter izgled uporabniškega vmesnika ter hkrati tudi 
razvrščanje njunih lastnosti, saj je, kot kažejo mnenja, v vsakdanjem življenju pri delu z 
digitalnimi orodji in spletnimi aplikacijami pomemben tudi privlačen izgled orodja, 
vizualizacija in hkrati enostavnost, preprostost in razumljivost. Sklepamo, da je v praksi 
glavno le omenjeno, ne glede na to, ali je vmesnik formuliran kot vprašalnik, anketa in 
podobno. 
 

5.5.5. PREDNOSTI IN SLABOSTI UPORABE DIGITALNIH ORODIJ IN SPLETNIH 
APLIKACIJ ZA FORMATIVNO PREVERJANJE ZNANJA 

Peto raziskovalno vprašanje − Ali se zdi vrstnikom uporaba digitalnih orodij in spletnih 
aplikacij dobra ali slaba izbira za izvajanje formativnega preverjanja znanja pri pouku in 
zakaj?, nam je podalo mnenje anketirancev o prednostih in slabostih uporabe digitalnih orodij 
in spletnih aplikacij za formativno preverjanje znanja. 
 

Tabela 19: Pregled ugotovitev, dobljenih z anketo, o prednostih in slabostih uporabe digitalnih orodij 

in spletnih aplikacij. 

ANKETIRANCI dobra/ slaba izbira razlog f 
Anketiranec 1 dobra in slaba - dobra: uporaba orodja kot dodatna 1 
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Anketiranec 3 
Anketiranec 4 

motivacija, popestritev 
- slaba: uporaba brez osmišljenega cilja in 
razloga 

1 

- dobra: anonimnost 1 
- slaba: preveč porabljenega časa 1 
- dobra: večje možnosti za avtomatizacijo 
in optimizacijo procesa 

1 

- slaba: nezanesljivi učenčevi odgovori 1 
Anketiranec 2 
Anketiranec 5 
Anketiranec 6 
Anketiranec 7 
Anketiranec 8 

dobra - boljši občutek pri reševanju preverjanja 1 
- sprotni vpogled v znanje 1 
- učencem zanimiv način dela 1 
- enostavna pridobitev povratne informacije 1 
- učitelju prihrani čas in olajša delo 1 
- učence animira 1 
- bližje novim tehnološko usmerjenim 
generacijam 

1 

- sproščujoč način dela 1 
- olajša delo učiteljem: zmanjševanje 
porabe papirja, enostavno shranjevanje 
rezultatov, enostavno pregledovanje 
statistike 

 
1 

 

Večini vprašanih se zdi uporaba digitalnih orodij in spletnih aplikacij za izvajanje 
formativnega preverjanja znanja pri pouku dobra izbira. Menijo, da orodja učitelju prihranijo 
čas in hkrati olajšajo delo; predvsem gre za enostavno shranjevanje rezultatov ter posledično 
enostavnejše pregledovanje statistike. Po drugi strani pa je tovrstno preverjanje za učence 
zanimiv način dela, ki jih animira, sprošča, jim daje boljši občutek pri reševanju ter hkrati 
lahko ohranja anonimnost. Poudarjajo, da je uporaba orodij in aplikacije predvsem dodatna 
motivacija za učence in popestritev vsakodnevnega dela v razredu. Prednosti takšnega dela 
vidijo tudi v sprotnem vpogledu v znanje ter enostavni pridobitvi povratne informacije. Z 
omenjenim pa smo tudi bližje novim tehnološko usmerjenim generacijam. Kljub vsemu pa 
nekaj vprašanih vidi uporabo digitalnih orodij in spletnih aplikacij za izvajanje formativnega 
preverjanja znanja pri pouku kot slabo izbiro, in sicer predvsem takrat, ko orodje ali aplikacijo 
uporabimo brez osmišljenega cilja ali razloga. Hkrati menijo, da naj bi takšen način dela 
podal nezanesljive odgovore učencev, saj imajo pri delu s spletnimi orodji dostop tudi do 
spleta, kjer jih zmotijo druge zanimive vsebine, največkrat nepovezane z učno snovjo, pri 
tovrstnem preverjanju znanja pa porabimo tudi veliko časa. 

Mnenja anketirancev potrjujejo kreirana tehnična elementa kriterijev vrednotenja – 
pripomočki za učitelja in pripomočki za učenca ter hkrati delno potrjujejo razvrščanje njunih 
lastnosti, saj lahko iz odgovorov posredno izvemo, da je uporaba računalnika oziroma na 
splošno digitalne tehnologije (tablica, pametni telefon, projektor) za učitelje prednost pri 
manjši porabi časa, pri olajšanem delu, pri interaktivni izdelavi preverjanj, pri enostavni 
pridobitvi rezultatov ter povratne informacije in podobno. Za učence pa je prednost zaradi 
boljšega občutka pri reševanju preverjanja, večje motivacije, anonimnosti in podobno torej so 
tudi pri učencih zagovorniki uporabe digitalne tehnologije, kot pripomočkov pri šolskem delu. 
Eden od anketirancev sicer kot prednost uporabe digitalnih orodij in spletnih aplikacij, vidi v 
tem, da se zmanjša poraba papirja. Tu  papirja ne smemo upoštevati kot nujno in edino 
potrebščino učencev za malo drugačno formativno preverjanje znanja. 
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5.5.6. DOSTOPNOST DIGITALNIH ORODIJ IN SPLETNIH APLIKACIJ 

Šesto raziskovalno vprašanje − Kako se vrstniki opredeljujejo glede prostodostopnega ali 
plačljivega digitalnega orodja in spletne aplikacije oziroma glede potrebe po registraciji 
učenca/ učitelja ali kakršnegakoli drugega dostopa za učitelja kot tudi za učenca?, nam je 
podalo mnenje anketirancev o kakršnikoli vrsti dostopnosti do digitalnih orodij in spletnih 
aplikacij za formativno preverjanje znanja. 
 

Tabela 20: Pregled ugotovitev, dobljenih z anketo, o dostopnosti digitalnih orodij in spletnih 

aplikacij. 

ANKETIRANCI prost/plačljiv dostop registracija - učenec registracija - učitelj f 
Anketiranec 1 
 

prost dostop 
(vsaj za osnovne 
stvari) 

- registracija (dostop 
do rezultatov) 

- registracija 1 

Anketiranec 4 
Anketiranec 5 

prost dostop 
(kvalitetno orodje) 

- registracija (vpogled 
v povratne 
informacije in ocene) 

- registracija  2 

- registracija 
 
- do preverjanj le s 
kodo ali spletno 
povezavo 

- registracija  

Anketiranec 6 
Anketiranec 7 
Anketiranec 8 

prost dostop - registracija ali koda - registracija z geslom 3 
- registracija - registracija 
- registracija ali koda 
ali spletna povezava 

- registracija 

Anketiranec 2 plačljiv dostop - registracija - registracija 1 
Anketiranec 3 plačljiv dostop (večja 

kvaliteta) 
- brez registracije 
(vpogled v rezultate) 

- brez registracije 
(učenčevi rezultati) 

1 

 

Velika večina vprašanih izpostavlja prosto dostopnost digitalnih orodij in spletnih aplikacij, 
kar pomeni brezplačno uporabo orodij za učitelja kot tudi za učence. To argumentirajo s tem, 
da so mnoga prosto dostopna orodja nasploh dovolj kvalitetna oziroma kvalitetna vsaj za 
osnovne korake dela. Večina zagovarja tudi registracijo vseh uporabnikov prosto dostopnih 
digitalnih orodij in spletnih aplikacij Kljub prostemu dostopu za učitelja in za učenca pa je 
večina nadalje zagovornikov registracije – za učitelja kot tudi za učenca. Učitelj naj bi se 
registriral vsakič, ko bi želel kreirati novo preverjanje ali pa le dostopati do učenčevih 
rezultatov; z geslom seveda. Učenec pa naj bi ravno tako opravil registracijo, in sicer 
predvsem zaradi dostopa do povratnih informacij preverjanj in do končnih ocen; za dostop do 
samih formativnih preverjanj znanj pa bi lahko uporabil le kodo ali spletno povezavo. Kljub 
večinski naklonjenosti brezplačnim orodjem oz. aplikacijam sta dva anketiranca izpostavila 
plačljiv dostop, saj bi si s tem  zagotovili večjo kvaliteto orodja; posledično registracija ne bi 
bila potreba niti za učitelja niti učenca. Pazljivi bi morali biti le na to, da bi učitelj dostopal do  
doseženih rezultatov vseh učencev, učenec pa samo do svojih. 

Mnenja vprašanih potrjujejo kreirane tehnične elemente kriterijev vrednotenja – dostopnost, 
dostop za učitelja, dostop za učenca ter hkrati potrjujejo razvrščanje njihovih lastnosti, saj 
lahko iz odgovorov anketirancev potrdimo njihovo naklonjenost brezplačnim prosto 
dostopnim digitalnim orodjem in spletnim aplikacijam, hkrati pa zagovarjajo tudi nujno 
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potrebo po registraciji za učitelja in učenca; za učenca v kombinaciji s kodo ali spletno 
povezavo. 
 

5.5.7. ANONIMNOST DIGITALNIH ORODIJ IN SPLETNIH APLIKACIJ 

Sedmo raziskovalno vprašanje − Na kakšen način lahko, po mnenju vrstnikov, anonimnost 
učenca pri uporabi digitalnega orodja in spletne aplikacije, pripomore k večjemu interesu 
učencev za sodelovanje pri formativnem preverjanju znanja? Ali morda ne pripomore?, nam 
je podalo mnenje anketirancev o anonimnosti izbranih digitalnih orodjih in spletnih 
aplikacijah za formativno preverjanje znanja. 
 

Tabela 21: Pregled ugotovitev, dobljenih z anketo, o anonimnosti digitalnih orodij in spletnih 

aplikacij. 

ANKETIRANCI anonimnost za večji interes f 
Anketiranec 1 - občutek varnosti � boljše učenje 1 

- brez truda � nič ne pripomore 1 
Anketiranec 6 - pripomore � sproščenost uporabnikov 1 

- ne pripomore � zakritje težav učencev 1 
Anketiranec 7 - delno pripomore 1 

- anonimnost, problem staršev 1 
Anketiranec 2 - ni dodatne motivacije; a le brez vpogleda drugih učencev/ učiteljev 1 
Anketiranec 3 - pripomore � brez posmeha ostalih pri nepravilnih odgovorih 1 
Anketiranec 4 - pripomore � anonimnost pravica vsakega 1 
Anketiranec 8 - pripomore z vidika učenca � prikritje neznanja 1 
Anketiranec 5 - ne pripomore � ni učenčevega truda 1 
 

Anonimnost, po mnenju dobre tretjine vprašanih, pripomore k večjemu interesu učencev za 
sodelovanje pri formativnem preverjanju znanja. Menijo, da s pomočjo anonimnosti učenci 
niso deležni posmeha ostalih ob morebitnih nepravilnih odgovorih, ter da je anonimnost 
pravica vsakega udeleženca; z vidika učenca pa je anonimnost pozitivna, da prikrije 
posameznikovo neznanje. Druga tretjina anketirancev pa je o anonimnosti delno opredeljena. 
Pripomogla naj bi k občutku varnosti pri reševanju, k boljšemu učenju in k sproščenosti 
uporabnikov pri delu, podpirala pa naj bi tudi brezdelje in manjši trud, kar vodi v slabe 
rezultate formativnega preverjanja znanja. Eden med njimi poudari tudi to, da bi z 
anonimnostjo imeli probleme predvsem starši. Četrtina vprašanih pa je povsem proti 
anonimnosti iz preprostega razloga – nazadovanje učencev pri delu. 

Sklepamo, da mnenja anketirancev potrjujejo kreiran tehnični element kriterijev vrednotenja –
anonimnost ter hkrati potrjujejo razvrščanje njenih lastnosti, saj iz mnenj lahko sklepamo, da 
večina še vedno podpira anonimnost, ki bi posledično vplivala na boljše delo in učenje 
učencev, njihovo sproščenost ter večjo samozavest pri delu, saj učenci tako ne bi bili deležni 
komentarjev in posmeha sošolcev ob morebitnih nepravilnih odgovorih. 
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5.5.8. KREIRANJE VPRAŠANJ Z RAZLIČNIMI MOŽNIMI ODGOVORI ALI 
PREDSTAVNOSTMI 

Osmo raziskovalno vprašanje − Ali je, po mnenju vrstnikov, večje število ponujenih možnosti 
kreiranja različnih odgovorov pri zastavljenih vprašanjih in večje število ponujenih možnosti 
vključitve različnih oblik predstavnosti nujno za dobro digitalno orodje in spletna aplikacija in 
zakaj?, nam je podalo mnenje anketirancev o vplivu večjega števila ponujenih možnosti 
kreiranja različnih odgovorov pri zastavljenih vprašanjih in večjega števila ponujenih 
možnosti vključitve različnih oblik predstavnosti pri formativnem preverjanju znanja. 
 

Tabela 22: Pregled ugotovitev, dobljenih z anketo, o več možnostih kreiranja odgovorov pri izbranih 

digitalnih orodjih in spletnih aplikacijah. 

ANKETIRANCI več možnosti kreiranja 
odgovorov za dobro orodje 

razlog f 

Anketiranec 1 
 

ni nujno - dobro kakovostno orodje ima 
svoj namen obstoja 
(kakovostno in osmišljeno 
implementirano) 

1 

Anketiranec 2 
Anketiranec 3 
Anketiranec 4 
Anketiranec 6 
Anketiranec 7 
Anketiranec 8 

je nujno - več različnih tipov vprašanj 1 
- več možnosti vprašanj in 
odgovorov 

1 

- na trgu veliko dobrih orodij 1 
- bolj zanimivo, fleksibilno orodje 1 
- več izbire, ni dolgočasno, bolj 
zanimivo 

1 

- težave pri izražanju učencev 1 
Anketiranec 5 
Anketiranec 7 

je in ni nujno - raje manj možnosti in 
osredotočanje le na vprašanja in 
odgovore 

1 

 

Večina vprašanih je mnenja, da je več ponujenih možnosti kreiranja odgovorov dobrodošlo, 
nujno in tudi prednost, saj s tem dosežemo bolj zanimivo in fleksibilno formativno 
preverjanje znanja. Poleg tega pa pestrost ponujenih možnosti kreiranja različnih odgovorov 
zadosti potrebam tudi pri šibkejši skupini učencev, ki imajo težave pri izražanju in jim 
določeni tipi vprašanj z možnimi odgovori ne ustrezajo do te mere, da bi lahko konkretno, 
kvalitetno in brez zadržkov izrazili svoje mnenje. Preostanek sodelujočih v anketi meni, da ni 
potrebna tolikšna količina ponujenih možnosti kreiranja različnih odgovorov, saj ima 
kakovostno orodje že samo po sebi svoj namen obstoja (kakovostno in osmišljeno 
implementirano), zato je bolje ponuditi manj. 
 

Tabela 23: Pregled ugotovitev, dobljenih z anketo, o več možnostih kreiranja predstavnosti pri 

izbranih digitalnih orodjih in spletnih aplikacijah. 

ANKETIRANCI več možnosti kreiranih 
predstavnosti za dobro orodje 

razlog f 

Anketiranec 1 
Anketiranec 2 
Anketiranec 4 
Anketiranec 5 

nujno - boljša predstavnost za učenca 1 
- slike in video posnetki nujni 1 
- večja fleksibilnost 1 
- zadoščanje vsem učnim tipom 2 
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Anketiranec 7 
Anketiranec 8 

- vizualna predstavitev prikliče 
asociacijo 

1 

Anketiranec 3 
Anketiranec 6 

nujno in ni nujno - ja: več možnosti 1 
- ne: preusmeritev pozornosti 1 
- naloge bolj interaktivne 1 

 

Glede uporabe več možnosti kreiranih predstavnosti pri formativnem preverjanju znanja so 
vprašani dokaj složni, saj so vsi, razen enega, mnenja, da je uporaba različnih predstavnosti 
nujna, saj le-ta predstavlja večjo fleksibilnost dela in večjo interaktivnost nasploh. Hkrati 
uporaba različnih predstavnosti v formativnem preverjanju znanja zadosti dobri vizualni 
predstavitvi, ki učencu prikliče asociacijo. Na ta način zadostimo tudi različnim učnim stilom 
in s tem pestrosti odgovorov, ki so zagotovo kvalitetnejši, saj imajo učenci priložnost izraziti 
mnenje na način, ki jim je blizu. Eden od anketirancev pa je vseeno mnenja, da je večja 
količina možnosti kreiranja predstavnosti sicer dobrodošla, vendar lahko pretirana uporaba 
predstavnosti preveč preusmeri pozornost učencev. 

Sklepamo, da mnenja anketirancev potrjujejo kreirana tehnična elementa kriterijev 
vrednotenja – vprašanja z možnimi odgovori in večpredstavnost ter hkrati dokaj potrjujejo 
razvrščanje njunih lastnosti, saj lahko iz mnenj anketirancev sklepamo, da je v vsakem 
primeru dobrodošla vključitev večjega števila možnosti različnih odgovorov ali predstavnosti, 
saj s pomočjo tega zadostimo večini učnih tipov, naredimo preverjanje bolj zanimivo in 
fleksibilno. Omeniti je potrebno še, da mnenja vprašanih o dodatnih plačljivih možnostih 
kreiranja vprašanj z različnimi možnimi odgovori ali predstavnostmi nismo zasledili; nekatera 
orodja iz našega nabora orodij namreč to omogočajo. Zagotovo pa bo tudi to v prihodnosti 
vedno bolj v porastu. 
 

5.5.9. ČASOVNE OMEJITVE AKTIVNOSTI 

Deveto raziskovalno vprašanje − Na kakšen način lahko, po mnenju vrstnikov, na učenca 
vplivajo časovne omejitve za aktivnosti pri formativnem preverjanju znanja? Ali so le-te 
(vedno) potrebne pri reševanju nalog? ALI naj bi to možnost omogočalo vsako digitalno 
orodje in spletna aplikacija in zakaj?, nam je podalo mnenje anketirancev o vplivu časovnih 
omejitev aktivnosti pri formativnem preverjanju znanja. 
 

Tabela 24: Pregled ugotovitev, dobljenih z anketo, o časovnih omejitvah aktivnosti pri formativnem 

preverjanju znanja. 

ANKETIRANCI (ne)prisotnost časovnih omejitev  vpliv časovnih omejitev f 
Anketiranec 1 
 

- odločitev učitelja 
- fleksibilno orodje 

- odvisno od tipa naloge 1 

Anketiranec 2 - potrebna prisotnost - nimajo negativnega vpliva 
- del povratne informacije 

1 

Anketiranec 3 - časovna omejitev ni nujna  
- omejeno celotno preverjanje 

/ 1 

Anketiranec 4 - učenčeva ovira 
- prisotnost potrebna 

- površnost učencev 
- učenčeva koncentracija (npr. 
kviz) 

 
1 

Anketiranec 5 - potrebna prisotnost 
- učenčeva izbira o prisotnosti 
- racionalna funkcionalnost orodja 

- negativni vpliv � časovni 
pritisk 
- pozitiven vpliv � tekmovalnost 

 
 

1 
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Anketiranec 6 - prisotnost � krajša vprašanja 
- neprisotnost � odprta vprašanja 

/  
1 

Anketiranec 7 - potrebna prisotnost  
- prisotnost � omejitev šolske ure 

- negativni vpliv � nervoza 
učencev 

1 

Anketiranec 8 - prisotnost 
- delna časovna omejitev 

- pozitiven vpliv � tekmovalnost 
- negativen vpliv � stres in 
pritisk 

1 

 

Glede prisotnosti časovnih omejitev aktivnosti v formativnem preverjanju znanja so 
anketiranci dokaj enotni. Večina jih je mnenja, da je prisotnost časovnih omejitev aktivnosti 
po eni strani dokaj potrebna, saj nimamo neomejenega trajanja šolskih ur, niti neomejenega 
trajanja preverjanja znanja, po drugi strani spet ne. Predlagajo, da bi časovno omejitev 
uporabili le pri krajših vprašanjih preverjanja oziroma, da bi bila časovna omejitev aktivnosti 
povsem učenčeva izbira. Ne zavračajo niti možnosti, da bi bila prisotnost časovne omejitve 
aktivnosti odvisna od učitelja, saj on najbolje pozna zahtevnost kreiranih aktivnosti. Prisotnost 
časovnih omejitev aktivnosti ima lahko različen vpliv na učenca, ki je odvisen tudi od tipa 
naloge. Časovna omejitev aktivnosti lahko privede do hudega časovnega pritiska, nervoze 
učencev, stresa, učenčeve slabše koncentracije, učenčeve  površnosti in podobno ali pa je 
lahko tudi del povratne informacije; lahko spodbudi tudi učenčevo tekmovalnost. 

Mnenja anketirancev potrjujejo kreiran tehnični element kriterijev vrednotenja – časovna 
omejitev ter hkrati dokaj potrjujejo razvrščanje njegovih lastnosti, saj iz podanih mnenj lahko 
sklepamo, da je časovna omejitev potrebna oziroma včasih tudi ne. To pomeni, da bi bilo 
najboljše, če digitalno orodje in spletna aplikacija vsebuje možnost časovnih omejitev 
aktivnosti, le da z njimi lahko upravlja ali samo učitelj, morda na situacijo tudi učenec sam, 
ali pa časovne omejitve preprosto odstranimo, da se v določenih primerih izognemo 
časovnemu pritisku, učenčevemu stresu in nervozi. Ugotovili smo, da naj bi, digitalno orodje 
in spletna aplikacija v vsakem primeru vsebovala možnost časovnih omejitev aktivnosti; 
ustvarjalec preverjanja pa odloča o njeni morebitni uporabi. 
 

5.5.10. TOČKOVANJE ODGOVOROV 

Deseto raziskovalno vprašanje − Kako vrstniki ocenjujejo pomembnost točkovanja 
odgovorov pri formativnem preverjanju znanja? Na kakšen način naj bi bilo točkovanje 
izvedeno?, nam je podalo mnenje anketirancev o pomenu in načinu izvedbe točkovanja 
odgovorov pri formativnem preverjanju znanja. 
 

Tabela 25: Pregled ugotovitev, dobljenih z anketo, o točkovanju odgovorov pri formativnem 

preverjanju znanja. 

ANKETIRANCI pomembnost točkovanja način izvedbe točkovanja f 
Anketiranec 1 
Anketiranec 2 
Anketiranec 4 

ni potrebno � kakovost znanja 
poda povratna informacija 

/ 3 

Anketiranec 5 ni potrebno � le motivacija za 
učence 

/ 1 

Anketiranec 3 
Anketiranec 6 

pomembno � informacija o 
znanju/ povratna informacija 

- točkovanje kot na preizkusu 
znanja 
- fleksibilno točkovanje 

2 

Anketiranec 8 pomembno - točkovanje, ni ocene 1 
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Anketiranec 7 / - točkovanje kot na ocenjevanju 
za oceno 
- učenčev vpogled v ocenjevanje 

1 

 

Analiza desetega raziskovalnega vprašanja je pokazala, da je polovica anketirancev 
točkovanju naklonjena, polovica pa ne. Tisti, ki so proti, menijo, da točkovanje ni potrebno, 
ker količino kakovosti znanja poda dobra povratna informacija; točkovanje je lahko le večja 
motivacija za delo. Načina točkovanja oziroma kako bi bilo izvedeno, niso opredelili; kot 
možnost so našteli samodejno točkovanje, ki ga izvede orodje in točkovanje glede na 
učiteljevo zahtevo. Drugi polovici anketirancev pa je se točkovanje odgovorov zdi 
pomembno, saj pokaže realno stanje o količini usvojenega znanja oziroma služi kot dobra 
povratna informacija za učenca in učitelja. Poudarili so tudi, da naj bi bilo točkovanje 
fleksibilno s prisotnostjo ali odsotnostjo končne ocene. Izgledalo naj bi kot točkovanje 
običajnega preverjanja ali preizkusa znanja. V način ocenjevanja bi imel vpogled tudi učenec. 

Na podlagi mnenja anketirancev lahko potrdimo kreiran tehnični element kriterijev 
vrednotenja – točkovanje odgovorov ter hkrati delno potrjujejo razvrščanje njegovih lastnosti, 
saj iz mnenj lahko sklepamo, da je točkovanje za polovico anketiranih pomembno, druga 
polovica pa v njem ne vidi prednosti, prej slabosti. Ugotovili smo, da naj bi, digitalno orodje 
in spletna aplikacija, glede na mnenja anketirancev, v vsakem primeru vsebovalo možnost 
točkovanja odgovorov; avtor formativnega preverjanja znanja pa bi se odločil o njeni 
morebitni uporabi. 
 

5.5.11. POVRATNE INFORMACIJE 

Enajsto in s tem zadnje raziskovalno vprašanje − Kakšna naj bi bila, po mnenju vrstnikov, 
dobra povratna informacija, ki jo dobi učenec po končanem formativnem preverjanju znanja 
in kakšno pomembnost ji vrstniki pripisujejo? Kaj z dobljeno povratno informacijo pridobi 
učenec in kaj učitelj?, nam je podalo mnenje anketirancev o značilnostih, o stopnji 
pomembnosti povratne informacije ter o pomenu povratne informacije za učitelja in učenca. 
 

Tabela 26: Pregled ugotovitev, dobljenih z anketo, o značilnostih povratne informacije. 

ANKETIRANCI značilnosti povratne informacije f 
Anketiranec 1 
Anketiranec 2 
Anketiranec 6 
Anketiranec 7 
Anketiranec 8 

jasna, razumljiva 3 
takojšnja, čimprejšnja 3 
temeljita 1 
informativna 2 

Anketiranec 2 obsežna 1 
Anketiranec 3 
Anketiranec 4 

razlaga odgovora 1 
podane pogoste napake, informacija o napakah 2 
obrazložitev napak 1 

Anketiranec 4 personalizirana 1 
usmerjena 1 
način rešitve napak 1 

Anketiranec 5 lestvica učencev, od najboljšega do najslabšega 1 
Anketiranec 6 konkretna 1 

korektna 1 
Anketiranec 7 celostna 1 
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prijazna 1 
Anketiranec 8 jedrnata 1 

spodbudna 1 
 

Opaziti je, da so bili anketiranci dokaj enotni glede preprostih in splošnih značilnosti dobre 
povratne informacije. Menijo, da naj bi bila povratna informacija predvsem razumljiva, 
takojšnja ter informativna. Nadalje navajajo še temeljitost, jedrnatost, obsežnost, konkretnost, 
korektnost, prijaznost in personaliziranost povratnih informacij. Znotraj povratnih informacij 
naj bi bile podane pogoste učenčeve napake, pojasnilo napak ter način njihove rešitve. Eden 
izmed vprašanih celo izpostavi povratno informacijo z vključeno lestvico učencev od 
najboljšega do najslabšega, kot motivacijo za boljše nadaljnje učenje in delo. 
 

Tabela 27: Pregled ugotovitev, dobljenih z anketo, o pomembnosti povratne informacije. 

ANKETIRANCI pomembnost razlog f 
Anketiranec 1 
Anketiranec 4 
Anketiranec 5 
Anketiranec 7 
Anketiranec 8 

zelo pomembna - efektivno učenje 1 
- natančnejši vpogled v trenutno 
količino znanja, trenutno 
razumevanje snovi 

2 

- motiv za trud 1 
- vpogled v trenutno znanje 
- možnost izboljšanja znanja 

1 

Anketiranec 2 
Anketiranec 3 
Anketiranec 6 

pomembna - informacija o napakah, vpogled 
v napake, informacija o količini in 
vrsti napak 

3 

 

Večini anketirancev je povratna informacija zelo pomembna, saj naj bi omogočala natančnejši 
vpogled v trenutno količino usvojenega znanja učenca, kar naj bi bil dober motiv za nadaljnji 
trud in možnost izboljšanja. Preostalim vprašanim pa se zdi povratna informacija ob koncu 
formativnega preverjanja znanja pomembna, saj učenec dobi podatek o narejenih napakah, 
njihovi količini in vrsti,  kar posledično botruje k izboljšanju učenčevega znanja. 
 

Tabela 28: Pregled ugotovitev, dobljenih z anketo, o pridobitvah učenca in učitelja s povratno 

informacijo. 

ANKETIRANCI pridobitev učenca pridobitev učitelja f 
Anketiranec 1 
Anketiranec 4 
Anketiranec 5 

- količina njegovega znanja - količina znanja razreda 3 
- potreba po spremembah, potreba 
po drugačnih načinih dela 

2 

- količina učenčevega sprotnega 
učenja 

1 

Anketiranec 2 
Anketiranec 3 
Anketiranec 6 
Anketiranec 7 
Anketiranec 8 

- svoje neznanje, napake - učenčeve nejasnosti 1 
- učenčeve pomanjkljivosti 1 
- količina znanja razreda, količina 
učenčevega znanja 

3 

 

Glede prednosti, ki jih učenec ali učitelj pridobita s pomočjo povratne informacije, so 
vprašani dokaj enotni. Menijo, da naj bi učenec pridobil predvsem oceno količine že 



 

79 
 

usvojenega znanja in pa pregled nad svojimi napakami oziroma morebitnim neznanjem. 
Učitelj pa s povratno informacijo pri formativnem preverjanju znanja pridobi predvsem 
informacijo o usvojenem znanju razreda na splošno ter spoznanje o potrebnih spremembah, na 
primer sprememba učiteljevega dela, pristopa do učencev, razlage nove snovi, ponovnih 
večjih poudarkov na določene teme, večja količini utrjevanja snovi in podobno.  

Mnenja anketirancev potrjujejo postavljena tehnična elementa kriterijev vrednotenja – 
povratno informacijo za učenca in povratno informacijo za učitelja ter vsebinska elementa 
kriterijev vrednotenja – obliko formativnega preverjanja, spremljanja ali vrednotenja in 
povratno informacijo pri formativnem preverjanju, spremljanju in vrednotenju znanja ter 
hkrati potrjujejo razvrščanje njihovih lastnosti, saj iz mnenj lahko sklepamo, da sta povratna 
informacija za učenca in učitelja zelo pomembni; še bolj pomembno pa je, da sta razumljivi, 
takojšnji in interaktivni. Poglavitno je tudi, da učenec s povratno informacijo dobi potrditev 
usvojenega znanja, učitelj pa količino znanja vseh sodelujočih učencev v razredu. Povratna 
informacija mora biti predvsem učinkovita; predpostavka za to pa je učinkovito formativno 
preverjanje znanja. 
 

5.5.12. SKLEP INTERPRETACIJE 
Po opravljeni analizi in vrednotenju rezultatov ankete o izbranih digitalnih orodjih in spletnih 
aplikacijah na smo podlagi zbranih mnenj ugotovili relativno visoko uspešnost kreiranja 
lastnih elementov kriterijev vrednotenja; rezultati analize in vrednotenja orodij so podobni 
mnenjem anketirancev. Izkazalo se je, da anketiranci v največji meri uporabljajo orodje 
Kahoot, ki je po njihovem mnenju preprosto za uporabo ter priljubljeno pri učencih. Strinjali 
so se tudi , da bi bilo najbolje, če bi učitelji formativno preverjanje znanja z digitalnimi orodji 
in spletnimi aplikacijami izvajali enkrat tedensko ali pogosteje, ker bi pridobili predvsem 
informacije o količini znanja učencev. Da pa sploh dosežemo kvalitetno povratno informacijo, 
je nujna učinkovitost pri formativnem preverjanju znanja; tu ima na učinkovitost največji 
vpliv učenec sam, ki lahko z izkazanim sodelovanjem ter izpolnjevanjem obveznosti naredi 
največ.  
Nadalje se bomo dotaknili še nekaterih tehničnih elementov kriterijev vrednotenja, ki so se po 
opravljenem anketiranju in izkazanih mnenjih anketirancev pokazali za morda malenkost 
pomanjkljive oziroma nerodno definirane lastnosti elementov kriterijev vrednotenja. Znotraj 
analize in vrednotenja orodij smo izpostavili tudi sposobnost orodij, da uporabniku ponudijo 
možnost kreiranja dodatnih plačljivih vprašanj z možnimi odgovori ali predstavnostmi. Tega 
med odgovori anketirancev, ni bilo moč zaslediti. Anketiranci so na splošno poudarili, da tudi 
brezplačno dostopna orodja omogočajo dovolj raznolikih možnosti kreiranja in predstavnosti, 
kar v večini zadovolji učenčeve potrebe. Pokazalo se je tudi drugačno mnenje anketirancev o 
časovnih omejitvah, kot smo jih postavil pri analizi in vrednotenju digitalnih orodjih in 
spletnih aplikacijah. Anketiranci so namreč poudarili, da mora orodje v vsakem primeru 
vsebovati možnost časovnih omejitev aktivnosti, ustvarjalec pa naj sam odloča o njihovi 
morebitni uporabi; časovne omejitve so na nek način lahko velika motivacija za delo oziroma 
povod za tekmovalnost med učenci. Ravno tako, kot pri časovnih omejitvah, so anketiranci 
tudi pri možnostih točkovanja odgovorov izpostavili, da bi orodje moralo vsebovati možnost 
točkovanja, od avtorja formativnega preverjanja znanja pa je odvisno, ali točkovanje vključi v 
preverjanje ali ne. Razlogi so podobni, kot pri časovnih omejitvah. 
Ugotoviti je bilo mogoče tudi, da sta bila analiza in vrednotenje izbranih digitalnih orodij in 
spletnih aplikacij zares uspešna, saj je pilotna raziskava pokazala skoraj identična mnenja 
anketirancev na osnovi njihovih praktičnih izkušenj iz vsakdanjega življenja. 
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6. SKLEP 
V magistrski nalogi smo se osredotočili na raziskovanje kvalitete izbranih dostopnih 
digitalnih orodij in spletnih aplikacij za formativno preverjanje znanja pri pouku.  
Na osnovi teoretske podlage o formativnem preverjanju znanja in izbora množice digitalnih 
orodij in spletnih aplikacij smo naredili podroben pregled in analizo le-teh. Na podlagi tega 
smo postavili lastne kriterije za njihovo vrednotenje,  s pomočjo katerih smo nato analizirali 
in ovrednotili izbrana dostopna orodja za formativno preverjanje znanja. Poleg tega smo s 
pregledom želeli prispevati tudi k izboljšanju kakovosti učenja vseh, ki orodja in aplikacije 
uporabljajo za formativno preverjanje znanja, da bi iz nabora znali izbrati najkvalitetnejše 
pripomočke za uporabo pri pouku.  
Dobljene rezultate analize in vrednotenja nabora digitalnih orodij in spletnih aplikacij smo 
preverili z enostavno kvalitativno pilotno raziskavo, v kateri je sodelovalo osem študentov 
Pedagoške fakultete UL, smeri računalništvo z vezavami z matematiko, fiziko ali tehniko. 
Izvedli smo jo s pomočjo anketnega vprašalnika s štirinajstimi odprtimi vprašanji. Poleg 
preverbe rezultatov analize in vrednotenja nabora digitalnih orodij in spletnih aplikacij smo s 
pomočjo pilotne raziskave želeli pridobiti tudi nekaj povratnih informacij anketirancev o 
poznavanju formativnega preverjanja znanja, digitalnih orodij in spletnih aplikacij ter 
pridobiti vpogled v praktične izkušnje dela z njimi. Ker je šlo za kvalitativno pilotno 
raziskavo, kjer smo imeli majhen vzorec sodelujočih, ugotovitev nismo mogli posploševati, 
ampak služijo kot kvalitativni pogled na anketirančeve izkušnje, mnenja in vrednote glede 
izbranih dostopnih digitalnih orodij in spletnih aplikacij; hkrati pa služijo za razmišljanje o 
tem, kako in koliko ugotovitve omenjene raziskave integrirati v pedagoško delo. 
Glede na naša opažanja ter rezultate končne analize anketnega vprašalnika s pomočjo enajstih 
raziskovalnih vprašanj sklepamo, da je bila začetna analiza in vrednotenje izbranih digitalnih 
orodij in spletnih aplikacij podana in izpeljana korektno in razumljivo.  
Za razliko od tradicionalnega načina preverjanja znanja pa uporaba formativnega preverjanja 
znanja s pomočjo digitalnih orodij in spletnih aplikacij pri pouku vzpodbuja aktivno 
sodelovanje vseh učencev in ohranja nenehen učenčev stik z obravnavano snovjo, z 
utrjevanjem le-te ter ohranja stik z učiteljem, ki je tako lahko nenehno seznanjen s kvaliteto 
znanja svojih učencev. Največji pomen pri vsem pripisujemo povratni informaciji, ki  je lahko 
konkretna in kvalitetna, če  so izpolnjeni naslednji pogoji: kvalitetna vsebina preverjanja 
znanja, kvaliteten izbor digitalnega orodja in spletne aplikacije, premišljeno kreiranje 
formativnega preverjanja znanja, premišljeno vrednotenje le-tega, učenčeva zavzetost in 
resnost pri delu in učiteljeva pomoč učencu pri razlagi povratne informacije – odkrivanje 
napak, reševanje le-teh in preprečevanje nastanka novih. Učenci se pri takšnih preverjanjih 
pogosto srečujejo tudi z moderno digitalno tehnologijo, ki lahko pomembno prispeva k 
učenčevemu znanju in služi kot dobra motivacija za učenje , če jo le premišljeno uporabljamo.  
Ugotovili smo, da sta bila analiza in vrednotenje izbranih digitalnih orodij in spletnih aplikacij 
uspešna, saj je pilotna raziskava pokazala skoraj identične rezultate pri  praktičnih izkušnjah 
anketirancev. Želimo si le še to, da bi s svojo raziskavo in njenimi rezultati  pripomogli k 
izboljšanju kakovosti učenja. 
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8. PRILOGA 

8.1. Priloga 1 - ANKETNI VPRAŠALNIK 

IZKUŠNJE Z DOSTOPNIMI ORODJI  
ZA FORMATIVNO PREVERJANJE ZNANJA 

 

Spoštovani /-a kolega /-ica,  
 
za potrebe magistrskega dela z naslovom ANALIZA IN VREDNOTENJE SPLETNIH 
ORODIJ ZA SPROTNO PREVERJANJE ZNANJA, ki ga pripravljam na Pedagoški fakulteti 
UL, potrebujem tudi tvoje mnenje oziroma izkušnje z uporabo dostopnih orodij (digitalna 
orodja oziroma spletne aplikacije) za sprotno oziroma formativno preverjanje, spremljanje ali 
vrednotenje znanja učencev pri pouku. V magistrskem delu analiziram predvsem  naslednja 
digitalna orodja oziroma spletne aplikacije: 1ka, GoClass, GoFormative, Kahoot, Nearpod, 
Pear Deck, Plickers, ProProfs, Socrative in Learning Navigator. Poznavanje vsaj večine od 
naštetih digitalnih orodij oziroma spletnih aplikacija je prednost, ni pa pogoj za sodelovanje v 
anketi. 
Hvala za izraženo mnenje! 
 
 
Ana Zgonc Možina 

___________________________________________________________________________ 

Spol:             a) moški                     b) ženski 

1. S katerim digitalnim orodjem ali spletno aplikacijo si tekom študija ali pri poklicnem delu v 
razredu največkrat oziroma najraje pripravil formativno preverjanje znanja. Navedi tudi 
razlog za to. 

 
2. Katere karakteristike mora imeti dobro digitalno orodje in spletna aplikacija za formativno 
preverjanje znanja? 

 
3. Kako pogosto naj bi učitelj izvajal formativno preverjanje znanja pri pouku in zakaj tako 
pogosto? 

 
4. Zakaj se ti zdi uporaba digitalnih orodij in spletnih aplikacij dobra oziroma slaba izbira za 
izvajanje formativnega preverjanja znanja pri pouku? Odgovor utemelji. 

 

5. Kdo ima največji vpliv na to, da je formativno preverjanje znanja učencev učinkovito – 
učenec sam, učitelj ali morda digitalno orodje? Zakaj? 
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6. Kakšno mnenje imaš glede prostodostopnih in plačljivih digitalnih orodij in spletnih 
aplikacij? Meniš da je registracija za delo z digitalnimi orodji in spletnimi aplikacijami 
obvezna za učitelja kot tudi za učenca ali zagovarjaš tudi druge vrste dostopov (le s spletno 
povezavo, s kodo, …)? 

 
7. Na kakšen način lahko po tvojem mnenju anonimnost učenca pri uporabi digitalnega orodja 
in spletne aplikacije, pripomore k večjemu interesu učencev za sodelovanje pri formativnem 
preverjanju znanja? Ali morda ne pripomore? 

 
8. Kako pomembna se ti zdi dobra povratna informacija, ki jo dobi učenec po končanem 
formativnem preverjanju znanja? Obkroži.  
a) ZELO POMEMBA                         b) POMEMBNA                            c) NI POMEMBNA 
 
Zakaj? 

 
9. Ali je večje število ponujenih možnosti kreiranja različnih odgovorov pri zastavljenih 
vprašanjih (kot na primer kratek odgovor (besedilo ali števila), daljši odgovor na odprto 
vprašanje, izbor med pravilnim ali nepravilnim odgovorom, možnost »drag and drop«, itd.) 
nujno za dobro digitalno orodje in zakaj?   

 
10. Ali je večje število ponujenih možnosti vključitve različnih oblik predstavnosti (kot na 
primer slike, dokumenti, besedilni bloki, video posnetki, avdio posnetki in spletne strani) 
nujno za dobro digitalno orodje in zakaj? 

 
11. Kakšna mora biti po tvojem mnenju povratna informacija, ki jo dobi učenec pri 
formativnem preverjanju znanja? Navedi vsaj tri značilnosti in jih pojasni. 

 
12. Na kakšen način lahko na učenca vplivajo časovne omejitve za aktivnosti pri formativnem 
preverjanju znanja? Ali so le-te (vedno) potrebne pri reševanju nalog? ALI naj bi to možnost 
omogočalo vsako digitalno orodje in zakaj? 

 
13. Del formativnega preverjanja znanja je tudi točkovanje odgovorov. Je točkovanje sploh 
potrebno? Na kakšen način naj bi bilo točkovanje izvedeno? 

 
14. Povratni informaciji pridobljeni pri formativnem preverjanju znanja, sta pomembni za 
učenca ter tudi za njegovega učitelja. Kaj z dobljenima povratnima informacijama pridobi 
učenec in kaj učitelj? 

 
 

 


