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POVZETEK 
 

 

Ocenjevanje in vrednotenje znanja pri učencih je eno od učiteljevih najpomembnejših nalog, 

zato se nam zdi pomembno, da so učitelji (dobro) izobraženi na tem področju. Predvsem pri 

predmetu tehnika in tehnologija (TiT) morajo biti učitelji še posebej pozorni, saj pogosto 

ocenjujejo konkretne izdelke, za kar pa morajo imeti dobro zasnovan kriterij, v nasprotnem 

primeru lahko hitro pride do odstopanj in pristranskosti, kar pa privede do nepravičnih ocen.  

 

Zato bomo tekom pisanja diplomskega dela pogledali, kaj je o ocenjevanju izdelkov zapisano 

v učnem načrtu, kakšne so smernice in predlogi. Nato bomo pogledali nekaj konkretnih 

primerov kriterijev za ocenjevanje izdelkov, ki so trenutno v uporabi v slovenskih osnovnih 

šolah (OŠ). Naredili bomo tudi analizo teh kriterijev in analizirali, kaj so njihove prednosti in 

kaj njihove pomanjkljivosti. Predstavili bomo tudi druge oblike ocenjevanja pri TiT, poleg 

ocenjevanja izdelkov.  

 

Velik del diplomskega dela bomo namenili uporabnosti kriterijskega ocenjevanja izdelkov. 

Predstavili bomo intervju z izkušeno učiteljico TiT ter prikazali njen pogled na ocenjevanje 

izdelkov. Nato bomo podali analizo obstoječih kriterijev v slovenskih OŠ ter izpostavili 

njihove prednosti in pomanjkljivosti. V poglavju 3.3 pa bomo predstavili naš predlog 

kriterijskega ocenjevanja izdelkov. Podan bo zelo preprosto, z namenom da ga razumejo 

predvsem vsi učenci, vendar še vedno dovolj strokovno, da vsak učitelj takoj vidi, da so v 

njem zavzeti vsi parametri.  

 

V zadnjih dveh poglavjih (diskusija in zaključek) se bomo ukvarjali z odgovarjanjem na 

vprašanja zastavljena na začetku diplomske naloge in podajanjem zaključnih misli. Tekom 

diplomske naloge smo pregledali in analizirali več kriterijev ocenjevanja. Izpostavili smo 

njihove prednosti in pomanjkljivosti. Pomanjkljivost je predvsem ta, da ne dajejo dovolj 

poudarka ocenjevanju odnosa do predmeta in izdelka in da so opisniki napisani preveč 

obsežno in nerazumljivo. V ta namen smo napisali svoj primer kriterija, ki pa bi ga bilo treba 

preveriti še v praksi, kar pa je dobro izhodišče za nadaljnje raziskovanje.  
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ocenjevanje izdelkov



 

 

Assessment of Products in Technology and Engineering 

Lessons 
 

SUMMARY 

 

Evaluating and evaluating pupils' knowledge is one of the teacher's most important 

tasks. Therefore, it seems to us that teachers are educated in this field. Especially with 

Design and technology, teachers need to be particularly careful because they often 

evaluate products for which they must have a well-designed criterion, otherwise, 

deviations or unfair estimates can quickly occur. Therefore, during the graduation thesis 

we will look at what the product's evaluation of the product is about, the curriculum, 

what are the guidelines and suggestions. Next, we will look at some concrete examples 

of the criteria for evaluating products that are currently being used by Slovenian 

elementary schools. We will also analyse these criteria and look at what their 

advantages are and what their weaknesses are. We will also present other forms of 

evaluation at Design and technology, in addition to product evaluation. 

 

A large part of the thesis will be dedicated to the usefulness of the criterion evaluation 

of products. We will present an interview with an experienced Design and technology 

teacher and present her view of product evaluation. We will then analyse the existing 

criteria in the Slovenian elementary schools, and highlight their advantages and 

disadvantages. In Chapter 3.3, we will present our proposal for a Critical Product 

Evaluation. It will be very simple to be understood, especially by all students, but still 

sufficiently professional, so that each teacher immediately sees that all the parameters 

are taken. 

 

In the last two chapters (discussion and conclusion) we will deal with answering the 

questions posed at the beginning of the thesis and giving final thoughts. During the 

graduation thesis we examined and analyzed several evaluation criteria. We highlighted 

their advantages and disadvantages. The disadvantage is, in particular, that they do not 

give enough emphasis to assessing the relation to the object and the product, and that 

the descriptors are written too extensive and incomprehensible. To this end, we have 

written our example of a criterion, which should be checked in practice, which is a good 

starting point for further research. 



 

  

KEY WORDS: Design and Technology, assessment, evaluation, criterion-based product 

assessment. 
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1 UVOD 

 

Učni načrt predmeta tehnika in tehnologija (TiT) opredeljuje tudi cilje, ki so 

osredotočeni na izdelavo izdelkov in vrednotenje postopkov. Praktično delo je za 

učence vedno zanimivo, saj so zanj zelo motivirani in v pričakovanju lastnega izdelka, 

ki ga bodo lahko tudi uporabili pri učenju ali kako drugače v vsakdanjem življenju. 

Učitelj pa po navadi na koncu tehnološkega postopka tudi poda učencu povratno 

informacijo o njegovi uspešnosti. Ocenjevanje je eno najpomembnejših, če ne kar 

najpomembnejše delo učiteljev tehnike poleg samega poučevanja. Zato mora imeti 

učitelj zelo dobro razdelan kriterij, kako bo ocenjeval, saj hitro pride do napak pri 

ocenjevanju. Vsaka napaka ali odstopanje od dejanske vrednosti pa lahko pri učencih 

povzroči nelagodje, frustracijo in tudi odpor do vsebin tehnike in tehnologije, kar ima 

lahko negativne posledice v smeri zanimanja za poklice na področju tehnike in 

inženirstva. Učenčeva visoka pričakovanja glede dosežkov pri TiT se lahko hitro 

obrnejo v negativen odnos do samih vsebin TiT, zlasti če se njihova percepcija veliko 

razlikuje od zaznave učitelja, še zlasti če ne zna dobro utemeljiti ocene samega dosežka 

učenca.  

 

1.1 OPREDELITEV PODROČJA IN OPIS PROBLEMA 
 

 »V svojem bistvu je ocenjevanje merjenje, s katerim se poskuša določiti, za koliko in 

kako se je učenec približal predpisanim učnim smotrom na posameznih predmetnih 

območjih.« (Šilih 1961). Na Šiliha se, čeprav v točki »merjenja« že manj kategorično, 

mnogo kasneje opre tudi Strmčnik, ki o ocenjevanju trdi, da »kot sklepna stopnja 

učnega procesa /.../ meri ali presoja predvsem lastno učno storilnost učencev in v 

kolikšni meri so dosegli učne cilje.« (Strmčnik 2001). Vsaj na začetku bi bilo potrebno 

definicijo označiti kot nekoliko protislovno, saj ocenjevanje znanja ne more biti hkrati 

tudi merjenje znanja. Če bi znanje lahko izmerili, ga ne bi bilo treba ocenjevati. 

Ocenjevanje lahko pojmujemo tudi kot posredno merjenje znanja, kjer izražamo stopnjo 

učenčevega znanja v obliki ocene na večstopenjski ocenjevalni lestvici. (Marentič 

Požarnik, 2012).  
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V današnjem času, ko si morajo učenci zapomniti vedno večje količine snovi, je zelo 

pomembno, s kakšnimi orodji si lahko pomagajo tako učitelji pri učenju kot učenci pri 

usvajanju znanj. Konceptualni načrti so grafično orodje za organizacijo in predstavitev 

znanj. Uporabljajo se lahko tudi za vrednotenje in ocenjevanje v šoli. (Stepic, 2016). 

 

Različni avtorji navajajo (Šilih 1961, Strmčnik 2001), da je problem v tem, da ima 

učenec lahko znanje za odlično oceno, a če tega ne izkaže pri pisnem ocenjevanju in 

odda denimo prazen list, bo vseeno prejel negativno oceno. In obratno, učenec znanja 

morda celo nima, a pisno nalogo s pomočjo nedovoljenih pripomočkov reši v celoti 

pravilno, bo prejel odlično oceno.  

 

V učnem načrtu za TiT piše, da učitelj z ocenjevanjem ugotavlja, koliko učenec dosega 

cilje oziroma standarde znanja. Pri tehniki in tehnologiji (TiT) naj bi učitelji ocenjevali 

tri elemente: znanje, proces dela in rezultate dela. Teoretično znanje je smiselno 

vrednotiti ob učenčevi ustni predstavitvi izdelka, konstrukcije ali drugih oblik, npr. 

zaključkov raziskovalne ali opazovalne naloge itd. Pri procesu dela lahko ocenjujemo le 

tiste spretnosti in veščine, za katere so imeli učenci na voljo dovolj časa in možnosti za 

njihovo pridobitev in utrditev. Obvladovanje obdelovalnih postopkov lahko ugotovimo 

tudi na končanem predmetu. Postopkov, ki so jih učenci pri izdelavi predmeta lahko 

izvedli samo enkrat, ne ocenjujemo. Med rezultate dela uvrščamo izdelke, konstrukcije, 

skice, tehnično in tehnološko dokumentacijo, poročila idr. Estetskega videza ne 

ocenjujemo, ocenimo posamezne elemente, ki vplivajo na estetski videz, na primer 

poravnanost robov, nanos lepila, površinska obdelava ipd. (Fakin, 2011).  

 

Učni načrt za tehniko in tehnologijo (za 6., 7. in 8. razred) sporoča, da morajo imeti 

učitelji oblikovane kriterije, ki pa morajo biti jasno razloženi učencem pred začetkom 

dela. Preberemo lahko tudi, da ocena izdelka ali tehnične risbe ne predstavlja vsega 

učenčevega znanja. V učnem načrtu TiT ne piše konkretno, kaj naj bi potem še 

ocenjevali. Učitelj naj bi za vsak standard znanja pripravil opisnike, s katerimi bi lahko 

določil stopnjo učenčevega znanja. S standardi in opisniki naj bi bili učenci seznanjeni 

na začetku učnega sklopa.  
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Poleg ustnega in pisnega ocenjevanja se vse bolj širi uporaba drugačnih, alternativnih 

metod ocenjevanja (Plavec, 2016). Marentič Požarnik (2012) navaja še nekaj drugačnih 

načinov preverjanja: 

 samostojno sestavljanje pojmovnih mrež iz strokovnega besedila ali iz 

predloženih pojmov; 

 samoocenjevanje po dogovorjenih in obrazloženih kriterijih; 

 ocenjevanje izvajanja; 

 ocenjevanje dnevnika in zapiskov; 

 ocenjevanje na osnovi portfolia. 

 

Vse zgoraj omenjene načine bi lahko uporabili pri TiT. Za potrebe diplomskega dela 

smo opravili intervju z izkušeno učiteljico predmeta TiT. Predstavili in interpretirali 

bomo njene odgovore. 

 

Izmed več različnih kriterijev in opisnikov bomo pripravili takšnega, ki bi lahko bil 

najbolj primeren za ocenjevanje izdelkov v 6., 7. in 8. razredu (izdelki iz papirja, lesa, 

umetnih snovi in kovin) osnovne šole. 

   

 

1.2 NAMEN, CILJI IN HIPOTEZE  NALOGE 
 

Osnovni namen našega dela je pogledati dosedanje kriterije ocenjevanja izdelkov pri 

TiT in sestaviti najbolj optimalnega. 

  

Z diplomskim delom želimo doseči naslednje cilje (C 1–5): 

C 1: Podati ključne ugotovitve ocenjevanja iz učnega načrta TiT. 

C 2: Predstaviti nekatere kriterije in opisnike za ocenjevanje pri TiT. 

C 3: Umestiti ocenjevanje izdelkov v kontekst učenčevih rezultatov pri TiT. 

C 4: Na osnovi intervjuja podati ključne specifike ocenjevanja izdelkov s stališča tehnik 

in kriterijev uporabnih pri TiT.  

C 5: Določiti optimalen kriterij ocenjevanja izdelkov na primeru vsebin TiT.  
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1.3 METODE RAZISKOVANJA 
 

Pri raziskavi smo uporabili kvalitativni raziskovalni pristop. 

 

Uporabili smo naslednje metode:  

- zbiranje in proučevanje domače ter tuje literature,  

- strukturiran intervju,   

- deskriptivna metoda 

- študija primerov, 

- primerjalna metoda, 

- analiza in ovrednotenje izsledkov. 

  

 

1.4 PREGLED VSEBINE OSTALIH POGLAVIJ  
 

 

V diplomski nalogi obravnavamo ocenjevanje pri predmetu tehnika in tehnologija. 

 

V drugem poglavju je najprej predstavljeno, kako je ocenjevanje izdelkov predstavljeno 

v UN. Nato je predstavljenih in opisanih več primerov kriterijev ocenjevanja izdelkov v 

slovenskih OŠ. Sledi pa še opis drugih virov ocenjevanja pri TiT. 

 

V tretjem poglavju je predstavljena uporabnost kriterijskega ocenjevanja izdelkov. 

Najprej je predstavljen intervju z izkušeno učiteljico, nato pa sledi analiza nekaterih 

obstoječih kriterijev. Poglavje se zaključi s predlogom kriterija za ocenjevanje izdelkov. 

 

Četrto poglavje je namenjeno diskusiji glede zastavljenih ciljev v diplomski nalogi. 

 

Peto poglavje zajema zaključek, v katerem so na kratko opisane pridobljene ugotovitve. 

Prav tako se tam nahajajo sklepne misli in priporočila za nadaljnje delo.  
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2 OCENJEVANJE DOSEŽKOV POUKA TEHNIKE 

IN TEHNOLOGIJE 

 

Ocenjevanje dosežkov je zelo pomembno delo učitelja tehnike in tehnologije. Zato 

učitelj potrebuje kakovosten in celosten kriterij. Učitelju je vedno glavno vodilo učni 

načrt, zato ga mora poznati in razumeti in uporabljati.  

 

2.1 Učni načrt in ocenjevanje izdelkov pri TiT 

 
V učnem načrtu Republike Slovenije za TiT (Fakin in ostali, 2011) je v poglavju 5.4 

(str. 28) zapisano, kako naj bi potekalo preverjanje in ocenjevanje znanja. In sicer, 

učitelj naj bi pri TiT ocenjeval tri elemente, znanje, proces in rezultate dela. Teoretično 

znanje naj bi bilo smiselno vrednotiti ob učenčevi ustni predstavitvi izdelka, 

konstrukcije ali drugih oblik (zaključki raziskovalne ali opazovalne naloge). Pri procesu 

lahko učitelj ocenjuje samo tiste spretnosti in veščine, za katere so imeli učenci na voljo 

dovolj časa in možnosti za pridobitev in utrditev. Obvladovanje obdelovalnih postopkov 

lahko ugotovimo tudi na končanem predmetu. Postopkov, ki so jih učenci pri izdelavi 

predmeta lahko izvedli samo enkrat, naj učitelj ne ocenjuje. Med rezultate dela učni 

načrt uvršča izdelke, konstrukcije, slike in tehnično in tehnološko dokumentacijo, 

poročila idr. Estetskega videza naj učitelj ne ocenjuje, oceni naj samo posamezne 

elemente, ki vplivajo na estetski videz, na primer poravnanost robov, nanos lepila, 

površinska obdelava ipd.  

 

Učni načrt še sporoča, da mora učitelj imeti pri vseh vrstah vrednotenja oblikovane 

kriterije, ki morajo biti učencem jasni že na začetku dela. Učitelj pri pridobivanju ocen 

ne sme dati vsega poudarka samo na ocenjevanje izdelka ali tehnične risbe, saj to ne 

predstavlja vsega učenčevega znanja. Za oblikovanje ocene naj učitelj izdela opisnike za 

vsak standard, s katerimi bo lahko določil stopnjo učenčevega znanja. S standardi in 

opisniki morajo biti učenci seznanjeni že na začetku učnega sklopa. 

 

Vodila, ki so podana v učnem načrtu, si lahko vsak učitelj razlaga po svoje oziroma 

lahko pride do različnih interpretacij. Vsak učitelj lahko sam sestavi svoje kriterije, po 
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katerih bo ocenjeval. V nadaljevanju bo predstavljenih nekaj različnih kriterijev, 

izpostavljene bodo dobre in slabe stvari.  (Fakin M, 2011). 

 

2.2 Pregled nekaterih obstoječih kriterijev in opisnikov  

 
V nadaljevanju so predstavljeni nekateri obstoječi kriteriji in opisniki, ki so v uporabi v 

slovenskih osnovnih šolah.  

 

 

2.2.1 OŠ Rakek 

 
Na OŠ Rakek imajo poenotena merila za preverjanje in ocenjevanje znanja pri 

naravoslovnih predmetih. Merila so bila usklajena 28. 6. 2016.  

 

Merila so razdeljena na šest podsklopov: merila za ocenjevanje znanja,  lestvica 

ocenjevanja pisnih izdelkov (NIT), lestvica ocenjevanja pisnih izdelkov (NAR, BIO, 

KEM, FIZ, GOS, TIT), merila za ocenjevanje plakata/predstavitev/govorni nastop, 

merila za ocenjevanje izdelka in merila za ocenjevanje eksperimentalnega dela.  

 

Za nas sta aktualna dva, merila za ocenjevanje izdelka in lestvica ocenjevanja pisnih 

izdelkov. V Preglednici 2.1 je prikazana lestvica ocenjevanja pisnih izdelkov. Iz lestvice 

lahko razberemo, da je za pozitivno oceno potrebno zbrati 50 % točk.  

 

Preglednica 2.1: Lestvica ocenjevanja izdelkov (NIT).  

 

ODLIČNO PRAV DOBRO DOBRO ZADOSTNO 

90 %–100 % točk  79 %–89 % točk  65 %–78 % točk  50 %–64 % točk  

 

Vir: http://osrakek.si/kriteriji-ocenjevanja-znanja/

http://osrakek.si/kriteriji-ocenjevanja-znanja/
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Spodaj je pod Preglednica 2.2 predstavljeno merilo z opisniki za ocenjevanje izdelka.  

 

Preglednica 2.2: Merila za ocenjevanje izdelka.  

 

Vir:  http://osrakek.si/wp-content/uploads/2013/08/MERILA-ZA-OCENJEVANJE-

ZNANJA-naravoslovno-področje-16-17-2.pdf 

 

Učitelji pri učencih ocenjuje štiri področja: načrtovanje izdelka, uporabo materialov in 

pripomočkov, varnost in urejenost prostora ter sam izdelek. Pri načrtovanju izdelka 

mora učenec za odlično oceno sam brati navodila in izdelati načrt dela. Manj kot je 

učenec pri branju navodil in izdelovanju načrta samostojen, nižja je ocena. Za odlično 

oceno učenec samostojno uporablja materiale in pripomočke, samostojno dela, 

uporablja in vzdržuje orodja, pripomočke in materiale. Manj kot je učenec pri delu 

samostojen, nižja je ocena. Pri varnosti in urejenosti prostora je velik poudarek na varni 

in pravilni rabi orodij in pripomočkov ter da učenec s svojimi dejanji ne ogroža drugih 

sošolcev. Pri področju izdelek se ocenjuje organizacija, spretnost in natančnost 

izdelovanja izdelka, njegova dovršenost in predstavitev le njega ter njegovega 

delovanja. Manj kot je učenec samostojen in suveren, nižja je ocena. (Merila za 

preverjanje pri naravoslovnih predmetih OŠ Rakek, 16. 7. 2018) 

 

Kriterij je dobro zastavljen in pokriva vse elemente ocenjevanja, ki jih predvideva učni 

načrt (znanje, proces in rezultate dela).  

 

http://osrakek.si/wp-content/uploads/2013/08/MERILA-ZA-OCENJEVANJE-ZNANJA-naravoslovno-področje-16-17-2.pdf
http://osrakek.si/wp-content/uploads/2013/08/MERILA-ZA-OCENJEVANJE-ZNANJA-naravoslovno-področje-16-17-2.pdf
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2.2.2 OŠ Ig 

 
Na OŠ Ig imajo poenotena merila ocenjevanja za TiT, OGL (obdelava gradiv les) in 

NTE (naravoslovje in tehnika). V Preglednici 2.3 je prikazan kriterij. 

 

Preglednica 2.3: Kriterij ocenjevanja pri TiT, NTE in OGL 

 

OCENA odlično (5) prav dobro (4) dobro (3) zadostno (2) nezadostno (1) 

 90–100 % 75–89 % 61–74 % 50–60 % 0–49 % 

PRAKTIČNO 

DELO 

Izdelek ali vajo opravi 

spretno, hitro (v 

predvidenem času ali še 

prej) in tudi zelo 

kakovostno. Vsi 

obdelovalni postopki so 

opravljeni pravilno. 

Vpliva na druge, da bi 

varno delali in sam 

upošteva navodila v 

celoti. 

Samoiniciativno izvaja 

aktivnosti in vzpodbuja 

ostale udeležence. V 

situaciji se popolnoma 

samostojno in suvereno 

znajde. 

Izdelek ali vajo 

opravi v 

pričakovanem 

času, kakovost je 

pričakovano 

dobra. Vsi 

obdelovalni 

postopki so 

opravljeni 

pravilno z 

manjšimi 

odstopanji. 

Upošteva vsa 

pravila varnosti. 

Samoiniciativno 

izvaja aktivnosti 

in vzpodbuja 

ostale 

udeležence. V 

situaciji se 

znajde. Pomoč 

potrebuje le 

občasno. 

Izdelek ali vajo 

opravi v 

pričakovanem 

času, hitro, a z 

nekaj napakami. 

Večino 

obdelovalnih 

postopkov je 

opravljenih 

pravilno z 

manjšimi 

odstopanji. 

Upošteva večino 

varnostnih pravil. 

Aktivno izvaja 

aktivnosti. 

Uspešno rešuje 

zastavljene 

naloge ob 

pomoči drugih. 

Izdelka ali vaje ne 

uspe opraviti 

povsem do konca, a 

mu ne manjka dosti. 

Kakovost ni dobra. 

Obdelovalni 

postopki so 

opravljeni površno, a 

še sprejemljivo. 

Pravila varnosti 

upošteva le, kadar je 

nadzorovan. 

Izvaja aktivnosti. 

Uspešno rešuje 

zastavljene naloge le 

ob pomoči drugih. 

Izdelka ali vaje ne uspe 

opraviti do konca in 

dela počasi. Kakovost 

dela je slaba. 

Obdelovalni postopki so 

opravljeni površno in 

niso v skladu z ustaljeno 

prakso, na trenutke tudi 

nevarni. 

Ne upošteva pravil 

varnosti. 

Ne izvaja aktivnosti. Ne 

rešuje zastavljenih 

nalog. 

TEHNIČNO 

RISANJE 

Samostojno pravilno 

skicira in nariše 

tehnično risbo. 

Upošteva pravila 

kotiranja in tehnično 

pisavo. Nariše tehnično 

risbo zahtevnejših 

izdelkov. Pravilno 

izpolni tehnološki list 

in kosovnico. Načrt 

izdela v programu 

QCAD. 

Skicira in nariše 

tehnično risbo. 

Opiše pravila 

kotiranja. Z 

učiteljevo 

pomočjo nariše 

tehnično risbo 

izdelka, izpolni 

tehnološki list in 

kosovnico. Z 

učiteljevo 

pomočjo izdela 

načrt v programu 

QCAD. 

Z učiteljevo 

pomočjo skicira 

in nariše 

tehnično risbo, 

kotira, izpolni 

tehnološki list in 

kosovnico, izdela 

načrt v programu 

QCAD. 

Z učiteljevo pomočjo delno 

skicira in nariše tehnično 

risbo, delno kotira, delno 

izpolni tehnološki list in 

kosovnico. 

Izdela nepopolno 

in nenatančno 

tehnično risbo, 

nepopolno 

izpolni tehnološki 

list in kosovnico.. 

Vir: http://www.osig.si/ucenci/kriteriji-ocenjevanja/2683-kriteriji-ocenjevanja-tit-2 

 

 

http://www.osig.si/ucenci/kriteriji-ocenjevanja/2683-kriteriji-ocenjevanja-tit-2
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Iz preglednice razberemo, danna OŠ Ig razdelijo ocenjevanje na dva dela, in sicer 

praktično delo in tehnično risanje. Takoj tudi opazimo, da se kriterij ne začne z oceno 

zadostno (kot prej), ampak z oceno nezadostno. Praktično delo je razdeljeno še na tri 

podsklope. Za odlično oceno mora učenec izdelek narediti v predvidenem času in s 

pravilno opravljenimi obdelovalnimi postopki. Poleg tega mora upoštevati navodila za 

varno delo in vplivati na druge, da tudi oni delajo varno. Učenec mora biti samostojen, 

suveren in spodbujati ostale učence. Manj kot je učenec samostojen, suveren in 

natančen, nižja je ocena.  

 

Pri tehničnem risanju mora učenec pravilno in samostojno narisati tehnično risbo z 

upoštevanjem pravil kotiranja in tehnično pisavo. Učenec mora tudi pravilno izpolniti 

tehnološki list in kosovnico ter načrt izdelati v programu QCAD. Bolj kot je učenec 

nesamostojen in potrebuje pomoč učitelja, nižjo oceno si zasluži. (Kriterij ocenjevanja 

OŠ Ig, 16. 7. 2018) 

 

 
2.2.3. OŠ Ankaran 

 

Na OŠ Ankaran je kriterij ocenjevanja razdeljen na več delov. In sicer imajo posebej 

kriterij za ocenjevanje tehničnega risanja (posebej za 6., 7. in 8. razred). Mi si bomo 

pogledali samo kriterij za ocenjevanje izdelka. V Preglednici 2.4. vidimo, da je kriterij 

razdeljen na 5 delov, in sicer: tehnična dokumentacija, pravilna izvedba delovnih 

postopkov, varstvo pri delu, uporabnost izdelka ter ustvarjalnost. Nato lahko učenec pri 

vsakem od delov dobi od 1 do 5 točk, skupaj torej največ 25 in najmanj 5. V samem 

kriteriju ni zapisano, katero oceno dobi učenec za določeno doseženo število točk. 

(Kriterij ocenjevanja OŠ Ankaran, 16. 7. 2018)  
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Preglednica 2.4: Kriterij ocenjevanja izdelka na OŠ Ankaran 

 

 

Vir: https://www.osv-ankaran.si/storage/doc/201701/kriteriji-ocenjevanja-tit.pdf  

https://www.osv-ankaran.si/storage/doc/201701/kriteriji-ocenjevanja-tit.pdf
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2.2.4. OŠ Sostro 

 

Na OŠ Sostro znanje učencev ocenjujejo večkrat v celem šolskem letu. Ocenjevanje 

poteka pisno, grafično in ustno. Možne so tudi ocene iz projektne (ali seminarske) 

naloge in ocena iz udeležbe na tehničnih tekmovanjih. Večino ocen učenci pridobijo z 

obdelavo materialov oz. z izdelki, ostale pa z grafičnimi izdelki (načrtovanjem, tehnično 

pisavo, tehnično dokumentacijo) in pisnim preverjanjem teoretičnega znanja. Za vsako 

od ocenjevanj imajo pripravljen kriterij, mi pa se bomo osredotočili samo na 

ocenjevanje izdelkov. V Preglednici 2.4 vidimo, da je kriterij razdeljen na 5 delov 

(usposobljenost za delo, praktično delo, odnos do dela, sodelovanje in sam izdelek).  

(Kriterij ocenjevanja OŠ Sostro, 16. 7. 2018) 

 

Ta kriterij zajema vse postavke, vendar je premalo razdelan.  

 

Preglednica 2.4: Kriterij ocenjevanja izdelka na OŠ Sostro. 

 

Vir: https://www.os-sostro.si/images/stories/pdf/sola/pouk/krit_oc/l_1617/TIT_1617.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.os-sostro.si/images/stories/pdf/sola/pouk/krit_oc/l_1617/TIT_1617.pdf
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2.3 Drugi viri o ocenjevanju pri TiT 
 

 

Profesor Paul Black iz Londona v svojem članku piše o formativnem, sprotnem 

spremljanju in ocenjevanju učencev. V svojem članku formativno oceno opredeli kot 

oceno za učenje, katere prednostna naloga je spodbujati učenje učencev (Black P. 

2003). Prav to želimo doseči pri učencih tehnike in tehnologije. Želimo jih spodbuditi, 

da se učijo in odkrivajo vedno nekaj novega.  

 

Drugi način ocenjevanja opisuje Petra Štepic v svoji diplomski nalogi, to je ocenjevanje 

s pomočjo konceptualnih načrtov. Konceptualni načrt je grafično orodje za organizacijo 

in predstavitev znanj. Sestavljeni so iz konceptov, ki so zaprti v krogih ali okvirčkih. 

Koncepti so predstavljeni z besedo oziroma pojmom ali besedno zvezo, ki nam opisuje 

dogajanje oziroma dejanje na nekem področju. Med seboj so povezani s povezavami, 

pušicami ter besedami, ki nam sporočajo odnos med dvema konceptoma. Ko sta vsaj 

dva koncepta združena v smiselno izjavo, katera je učencu razumljiva, to imenujemo 

predlog. Primer vidimo spodaj na Sliki 1. (Štepic, 2016) 

 

 

Konceptualni načrt lahko uporabljamo za različne namene in različne tematike. Učenci 

ga lahko dopolnjujejo individualno ali v skupini, lahko ga uporabimo kot motivacijo 

pred napovedjo nove snovi ali kot ponovitev. Načinov uporabe je res neskončno. Lahko 

 

Slika 1: Primer konceptualnega načrta. 
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se poigramo tudi z načinom predstavitve. Lahko ga projiciramo na tablo ali damo 

učenem kot delovni list, lahko vključimo fotografije in posnetke. Seveda pa lahko s 

pomočjo konceptualnega tudi vrednotimo znanje in ocenjujemo. (Štepic, 2016) 

 

Znanje preverjamo in ocenjujemo z različnimi oblikami. Najpogostejše so (Marentič 

Požarnik, 2012): izvajanje (nastopi, poklicno delo), izdelki (tehnični in drugi izdelki, 

projektna poročila, seminarske naloge), ustno (izpraševanje) in pisno (standardizirani 

testi). Po učnem načrtu naj bi za predmet TiT uporabljali: učenčevo ustno predstavitev, 

ocenjevanje izdelkov in kombinirane metode. V praksi se največkrat pokaže, da je 

najbolj razširjeno ustno preverjanje znanja (Plavec, 2016).  

 

Na Finskem stremijo k temu, da učence naučijo reševati vsakdanje probleme in jih 

spodbujajo k samostojnemu razmišljanju. Poskušajo se izogniti temu, da učenci 

izdelujejo izdelke s kopiranjem izdelka, ki ga je učitelj oblikoval in ustvaril. V ta namen 

so prilagodili učni model, da bi bolje ustrezal finski tehnološki izobrazbi. Ta model je 

predlog za učitelje, kako naj pri učencih ocenijo razvoj učnih spretnosti. Sestavljen je iz 

šestih korakov. Te korake bomo opisali na konkretnem primeru Ptičja krmilnica. V 

prvem koraku so morali študenti določiti problem oziroma nalogo, ki naj bi jo potem 

rešili. Skupina Ptičja krmilnica band (Birdhouse band) so začeli z idejo, da bi ustvarili 

nekaj, kar je bilo na splošno narejeno v šoli na nov način. V drugem koraku so študenti 

naredili majhno raziskavo o različnih rešitvah. Ker imajo vsi trije člani skupine radi 

glasbo (igranje kitare ali bobnov), so se odločili, da bodo izdelali inštrumente, ki pa 

bodo izgledali kot ptičja krmilnica. Vsak član je začel izdelovati svoj inštrument. 

Glavna ideja je bila, da je skupina delala skupaj, da so si člani med seboj pomagali, pa 

vendar je bil vsak član odgovoren za izdelavo lastnega inštrumenta. V tretjem koraku 

mora skupina odgovoriti na vprašanje Kakšne značilnosti je potrebno upoštevati pri 

oblikovanju rešitve? Hitro so opazili, da se bosta morala bas kitara in kitara razlikovati 

v konstrukciji (bas kitara potrebuje vrat, da lahko proizvaja nižje zvoke). V četrtem 

koraku študenti izberejo eno od skic in narišejo podrobno tehnično risbo. Pri 

načrtovanju so upoštevali vse značilnosti in karakteristike inštrumentov (vrat, mikrofon, 

debeline žic …). V petem koraku so izdelali prototip in ptičje krmilnice oziroma 

inštrumente testirali. V šestem koraku so se študentje spraševali, ali načrtovanje rešuje 

problem? Na začetku so poskušali najti nekaj, kar bi bilo na splošno narejeno v šoli, 

ptičja krmilnica, vendar bi bilo uporabljeno na drugačen način. In to jim je tudi uspelo. 
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Naredili so tri različne ptičje krmilnice, katere je bilo mogoče uporabljati tudi kot 

inštrument. (Leponiemi, 2012). 

 

Ocenjevanje je bistveni del cikla poučevanja in učenja. Ocenjevanje je najbolj 

učinkovito, ko učenci (New South Wales Government, 2019): 

- sodelujejo pri določanju učnih ciljev, 

- poznajo in razumejo merila ocenjevanja, 

- so sposobni spremljati svoje učenje in razmišljati o svojem napredku, 

- prejemajo povratne informacije, ki jim pomagajo razumeti, kako izboljšati 

svoje učenje. 

 

Učitelji med ciklom poučevanja in učenja uporabljajo neformalne možnosti 

ocenjevanja. Zbirajo dokaze o tem, kako se učenci učijo in kaj vedo. Neformalna ocena 

lahko vključuje vrsto strategij, kot je npr.: spraševanje, razprava v razredu, opazovanja 

in samoevalvacija učencev. 

 

Formalni pisni izpit se uporablja za zbiranje dokazov o dosežkih učencev učnega načrta 

v določenem trenutku. Oblika pregleda običajno črpa iz večine ali vseh vsebinskih 

področij ali tem ali modulov v tistem času.  

 

Dokazi, zbrani s formalnim ocenjevanjem, pomagajo učiteljem, da poročajo študentu 

dosežke v zvezi z rezultati in standardi učnega načrta v določenem trenutku. 

 

Ocenjujemo lahko še na dva druga načina, in sicer s predstavitvijo ali s poročilom. Pri 

predstavitvi se ocenjuje učenčevo zanje in razumevanje na ključni točki. Predstavitev 

vsebuje razvoj idej, vso tehnološko dokumentacijo, razvoj načrtovanja ter modeliranje 

in preizkušanje izdelka. 

 

Poročilo se največkrat piše po zaključku pomembnih vidikov razvoja in proizvodnje. Pri 

poročilu se zahteva, da učenci pokažejo, kako so razvojni dejavniki prispevali k razvoju 

glavnega projekta.  (New South Wales Government, 2019).  
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3 UPORABNOST KRITERIJSKEGA OCENJEVANJA 

IZDELKOV  

 

 

Tekom prakse v 4. letniku smo veliko pozornosti namenili ocenjevanju znanja in 

izdelkov pri TiT. V diplomskem delu se osredotočamo na izdelavo uporabnih navodil in 

kriterijev za ocenjevanje izdelkov pri vsebinah TiT. Sestavili smo strukturiran intervju, 

na katerega nam je odgovorila izkušena učiteljica tehnike in matematike Blanka Kren.    

 

3.1 INTERVJU: OCENJEVANJE IZDELKOV PRI TiT 

 

1. Nekaj splošnih podatkov: 

Ime in priimek: Blanka Kren 

št. let izkušenj: 30 od tega na mestu učitelja TiT: 30 

izobrazba: višja matematika tehnika Univerza: Ljubljana 

 

 2. Ali ste tekom vašega študija pridobili dovolj znanja, veščin in informacij, 

kako ocenjevati izdelke (nekaj, kar učenci sami izdelajo)? 

 

Ne, o tem se sploh nismo pogovarjali, to ni bila tema predavanj ali vaj.  

 

3. Ali imate poenoten kriterij ocenjevanja izdelkov ali ločeno po 

razredih/skupinah? Če imate ločeno zakaj? 

 

Kriterij ocenjevanja je enoten za vse razrede (6., 7. in 8. razred).  

 

4. V učnem načrtu piše, da naj bi učitelj ocenjeval teoretično znanje (ustno ob 

predstavitvi izdelka), proces dela (spretnosti in veščine, ki se jih je imel učenec 

možnost naučiti in utrditi) in rezultate dela (izdelki, konstrukcije, skice, tehnična 

in tehnološka dokumentacija, poročila; estetskega videza NE ocenjujemo). 

 

Ali se vam zdi takšna opredelitev dovolj natančna oz. kako vi komentirate 

navedeno? 
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Opredelitev se mi zdi v redu. Kar se tiče estetike, po mojem mnenju, je bolj 

pomembna ličnost, ali je izdelek popisan, porisan ali so vidne sledi lepila.  

 

5. Po UN učenci v 6. razredu izdelajo škatlo (rezanje, zgibanje, lepljenje) in 

izdelek iz lesa. Za oba izdelka UN predvideva tudi, da učenci vrednotijo izdelek. 

Ali ga vrednotijo po vaših kriterijih ali zasnujejo svoje? Kako lahko 

umestite/primerjate to vrednotenje učencev? 

 

Skupaj na tablo napišemo kriterije, po katerih nato učenci sami ocenijo svoj 

izdelek. Ko imajo predlagano oceno, se o njej pogovorimo, če je realna, korektna.  

 

 V 7. razredu učenci izdelajo izdelek iz US ter konstruirajo in zgradijo model z 

uporabo spreminjanja smeri gibanja v eno oziroma drugo smer (vrtenje ali 

premo gibanje). Kako ocenjujete takšno konstrukcijo? 

 

Vsi učenci imajo pri TiT škatle z gradivi. V njej je že pripravljen namizni 

ventilator, ki ga morajo učenci izdelati in mora delovati. Pri sestavi učenci 

uporabijo tudi stikala. Ocenim jim izdelek, vezje in namizni ventilator mora 

delovati.  

 

 7. V 8. razredu učenci izdelajo izdelek iz kovin. Kar se pa tiče motorjev in gonil, 

 pa UN opisuje vse cilje samo: opišejo, opredelijo, ugotovijo, razložijo. Kako vi 

 preverjate znanje motorjev in gonil? 

 

To je edina snov pri TiT, kjer učenci pišejo test, in sicer test o motorjih. Vprašanja 

so podobna kot pri NPZ-jih. Kar pa se tiče gonil, učenci dobijo učni list in zbirko 

Fisher technik. Sestaviti morajo vsa štiri gonila in rešiti učni list, ki je ocenjen.  

 

8. V UN piše: Pri vseh vrstah vrednotenja je treba imeti oblikovana kriterije, ki 

naj bodo jasni tudi učencem že na začetku dela. Pridobivanje ocene v 

posameznem ocenjevalnem obdobju izključno z ocenitvijo izdelka ali 

tehnične risbe, ne predstavlja vsega učenčevega znanja. Za oblikovanje 

ocene naj učitelj za vsak standard znanja izdela opisnike, s katerimi bo lahko 
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določil stopnjo učenčevega znanja. S standardi znanja in opisniki naj bodo 

učenci seznanjeni na začetku učnega sklopa.  

Piše, da učitelj ne sme ocenjevati samo izdelka ali tehnične risbe, vendar pa nič 

ne piše, kaj naj potem ocenjujemo. Kaj mislite o tem? Ocenjujete vi še kaj 

drugega kot samo izdelke in risbe?  

 

Kot sem povedala pri prejšnjem vprašanju, učenci v 8. razredu pišejo test o 

motorjih in ocenim jim učni list o gonilih. Dam pa jaz pri ocenjevanju velik 

poudarek tudi na odnos. Odnos do dela, odnos do predmeta. Četudi je izdelek 

narejen korektno in bi si zaslužil vse točke, jih učenec ne dobi, če se ne zna 

obnašati v delavnici ali razredu.  

 

9. Učni cilji so zasnovani za doseganje zlasti prvih treh nivojev Bloomove 

taksonomije (znanje, razumevanje, uporaba). Kako ocenjujete doseganje 

višjih ciljev, kje nastopajo? 

Od višjih taksonomskih stopenj prakticiram vrednotenje. Učenci morajo 

velikokrat sami ovrednotiti svoj izdelek in seveda tudi povedati zakaj.  

Ker imamo majhno delavnico in kar nekaj učencev, se na začetku dogovorimo, 

katere izdelke lahko izdelajo iz materiala, ki ga imajo v škatli. Nato določimo, 

kateri so obvezni in kateri so izbirni. Prve tri obvezne izdelke naredimo skupaj, 

nato učenci delajo poljubno, pomembno je le, da imajo na koncu dovolj narejenih 

izdelkov.  

 

 10. Kako preverjate/ocenjujete stanje veščin učenca? 

V sklopu izdelave opazujem, nato upoštevam pri oceni izdelka.  
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11. Kako preverjate/ocenjujete sposobnost učenca za kritično mišljenje in 

sposobnost odločanja na področju TiT? 

Že med samo izdelavo in pri ocenjevanju izdelka jih sprašujem določene stvari 

povezane z izdelkom ali materialom in jim dovolim, da povejo, kaj mislijo in kako 

bi izdelek nadgradili.  

 

3.2 Analiza obstoječih kriterijev ocenjevanja 
 

V tem poglavju bomo analizirali prednosti in slabosti dosedanjih modelov v naših šolah, 

v šolah drugje po svetu in po mnenju naše intervjuvanke.  

 

Na OŠ Rakek imajo poenotena merila za preverjanje in ocenjevanje znanja pri vseh 

naravoslovnih predmetih. Kriterij je dobro zastavljen in pokriva vse elemente 

ocenjevanja, ki jih predvideva učni načrt (znanje, proces in rezultate dela). 

Pomanjkljivost tega kriterija je, da je vsaka ocena vsakega področja ocenjevanja 

(načrtovanje izdelka, uporaba materialov in pripomočkov, varnost in urejenost prostora 

ter izdelek) opisana s povedmi. Kriterij je napisan za učence in mora biti napisan 

čimbolj enostavno.  

 

Na OŠ Ig imajo poenotena merila ocenjevanja za TiT, OGL (obdelava gradiv les) in 

NTE (naravoslovje in tehnika). Iz preglednice takoj razberemo, da ocenjevanje razdelijo 

na dva dela, praktično delo in tehnično risanje. Opazimo, da se kriterij začne z 

negativno oceno. Tudi v tem primeru so opisniki napisani zelo obsežno, z veliko 

povedmi. 

 

Na OŠ Ankaran imajo kriterij za ocenjevanje izdelka razdeljen na 5 delov (tehnična 

dokumentacija, pravilna izvedba delovnih postopkov, varstvo pri delu, uporabnost 

izdelka ter ustvarjalnost). Vsak del pa je potem razdeljen še na ocene od 1 do 5. Pri tem 

kriteriju je prednost to, da so opisniki napisani jasno in v eni povedi, da jih učenci lažje 

razumejo. Pomanjkljivost kriterija je to, da ni zapisano, kako pridemo do končne ocene 

izdelka. Verjetno učitelj pogleda povprečje ocen oziroma točk doseženih pri posamezni 

postavki.  
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Na OŠ Sostro imajo kriterij za ocenjevanje izdelkov razdeljen na 5 delov 

(usposobljenost za delo, praktično delo, odnos do dela, sodelovanje in izdelek). 

Pomanjkljivost tega kriterija je, da je vsak del opisan samo z eno povedjo. To je za 

učence premalo natančno, saj lahko hitro pride do nepravilnosti pri ocenjevanju.  

 

Vsi ti kriteriji so dobro zasnovani, vendar imajo pomanjkljivosti predvsem na področju 

opisnika. Opisniki morajo biti napisani tako, da je učencem takoj jasno, kje in kdaj bodo 

dobili določeno število točk in zakaj jih nekje ne bodo. Prav tako je pomembno, da ni 

možnosti za napake.  

 

3.3 Predlog kriterija za ocenjevanje izdelkov pri TiT 
 

Ocenjevanje oziroma vrednotenje znanja je eno najpomembnejših, če ne kar 

najpomembnejše delo učiteljev. Zato se kot bodoča učiteljica tega še kako zavedam. Pri 

ocenjevanju učencev oziroma njihovega znanja želim biti pravična in korektna do vseh 

učencev. Zato je pomembno, da imam dobro pripravljen kriterij z opisniki. Ta kriterij 

mora biti jasen učencem, vseeno pa mora zajemati vse cilje iz učnega načrta. V 

Preglednici 3.1 je podan konkreten primer kriterijskega ocenjevanja z opisniki.  

 

Pomembno pri kriteriju ocenjevanja izdelkov in opisnikov je, da najprej upoštevamo 

vse, kar je zapisano v učnem načrtu. Učitelj naj bi pri TiT ocenjeval tri elemente, 

znanje, proces in rezultate dela. Teoretično znanje naj bi bilo smiselno vrednotiti ob 

učenčevi ustni predstavitvi izdelka, konstrukcije ali drugih oblik (zaključki raziskovalne 

ali opazovalne naloge). Pri procesu lahko učitelj ocenjuje samo tiste spretnosti in 

veščine, za katere so imeli učenci na voljo dovolj časa in možnosti za pridobitev in 

utrditev. Obvladovanje obdelovalnih postopkov lahko ugotovimo tudi na končanem 

predmetu. Postopkov, ki so jih učenci pri izdelavi predmeta lahko izvedli samo enkrat, 

naj učitelj ne ocenjuje. Med rezultate dela učni načrt uvršča izdelke, konstrukcije, slike 

in tehnično in tehnološko dokumentacijo, poročila idr. Estetskega videza naj učitelj ne 

ocenjuje, oceni naj samo posamezne elemente, ki vplivajo na estetski videz, na primer 

poravnanost robov, nanos lepila, površinska obdelava ipd.  (Fakin M, 2011) 

 

 



 

 22 

 

Preglednica 3.1: Kriterij z opisniki. 

 

 

 

 

 

IZDELEK točke   točke   

funkcionalnost 1 izdelek služi svojemu 

namenu 

0 izdelek ne služi 

svojemu namenu 

dokončanost 1 izdelek je dokončan 0 izdelek ni popolnoma 

dokončan 

trdnost 4 vsi spajani deli so 

trdni 

3 en del je slabše 

pritrjen 

  2 dva dela izdelka sta 

slabše pritrjena  

1 več delov je slabše 

pritrjenih 

natančnost 4 izdelek je narejen 

natančno (rezanje, 

brušenje, krivljenje 

...) 

3 izdelek je narejen 

malo površno, ena 

napaka (rezanje, 

brušenje,  

krivljenje ...) 

  2 izdelek je površen, z 

dvema napakama 

1 izdelek s tremi ali več 

napakami 

PROCES         

odnos do orodja 

in pripomočkov 

2 urejeno delovno 

mesto 

1 delovno mesto je le 

delno urejeno  

pravilna in 

varna uporaba 

orodij 

2 pravilna in varna 

uporaba orodij 

1  ne povsem pravilna 

in varna uporaba 

orodij 

pravilna in 

varna uporaba 

pripomočkov 

2 pravilna in varna 

uporaba 

pripomočkov 

1 ne povsem pravilna 

in varna uporaba 

pripomočkov 

odnos do izdelka 2 primeren odnos do 

izdelka 

1 delno primeren odnos 

do izdelka 
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Za učence se nam zdi pomembno, da so kriteriji napisani kratko, jasno in razumljivo. Če 

učenec prebere kriterij, ga mora razumeti in vedeti, kaj se od njega pričakuje.  

 

Zato smo napisali takšen kriterij, ki zajema vse in je razumljiv vsem učencem.  

 

Najprej smo kriterij razdelili na dva dela, in sicer na ocenjevanje izdelka in procesa. Pri 

ocenjevanju izdelka smo dali velik poudarek na trdnost in natančnost (pri vsakem lahko 

učenec dobi 4 točke) ter po eno točko za dokončanost in funkcionalnost. Skupaj lahko 

učenec za izdelek dobi 10 točk od skupno 18 točk. Ostalih osem točk lahko učenec 

doseže, osvoji že med samim izdelovanjem izdelka. Po dve točki so ovrednotene 

naslednje postavke: odnos do orodja in pripomočkov, pravilna in varna raba orodij, 

pravilna in varna raba pripomočkov in odnos do izdelka. Opazili smo namreč, da učenci 

izdelujejo nek izdelek zato, ker ga morajo, vendar ko dobijo oceno, ga takoj zavržejo in 

celo vržejo v koš.  

 

Pomembno se nam zdi, da sam kriterij oziroma opisniki niso napisani preobsežno, 

ampak z uporabo jasnih besed, ki so vsem razumljive.  

 

Učenci se lahko tako tudi sami ocenijo oziroma vidijo, kje bodo izgubili točke. To je 

pomemben proces, ki ga poskušamo z učenci osvojiti pri TiT.  

 

Nato pa glede na število točk dobijo oceno, prikazano v Preglednici 3.2.  

 

Preglednica 3.2: Kriterij za oceno 

 

Točke Ocena Odstotki 

17–18 odl (5) 90–100 

14–16 pdb (4) 75–89 

12–13 db (3) 63–74 

9–11 zd (2) 50–62 
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4 DISKUSIJA 

 

 

V tem poglavju bo podano doseganje ciljev C1–C5, zastavljenih v poglavju 1.2.  

 

C 1: Podati ključne ugotovitve ocenjevanja iz učnega načrta TiT. 

 

Zastavljeni cilj je bil dosežen s pregledom učnega načrta za TIT v poglavju 2.1. V tem 

poglavju je opisano, kaj naj bi učitelji ocenjevali v posameznem razredu in koliko ocen 

naj bi učenci pridobili tekom šolskega leta.  

 

C 2: Predstaviti nekatere kriterije in opisnike za ocenjevanje pri TiT. 

 

Primere kriterijev v naših osnovnih šolah smo poiskali na internetu in so predstavljeni v 

poglavju 2.2. Izbrali smo čim bolj raznovrstne kriterije in merila za ocenjevanje 

izdelkov. Opazili smo, da se kriteriji med seboj razlikujejo in nimajo neke enotne 

oblike. Menimo, da bi morale vse šole imeti podobna merila, saj vsi učitelji delajo po 

istih učnih ciljih. Veliko pomanjkljivost vidimo predvsem v predolgih in preobsežnih 

opisnikih.  

 

C 3: Umestiti ocenjevanje izdelkov v kontekst učenčevih rezultatov pri TiT. 

 

Ta cilj smo opisovali tekom celega diplomskega dela, saj je bistvo vsega umestiti 

ocenjevanje izdelkov učenca pri TiT.  

 

C 4: Na osnovi intervjuja podati ključne specifike ocenjevanja izdelkov s stališča 

tehnik in kriterijev uporabnih pri TiT.  

 

Z izvedbo intervjuja izkušene učiteljice smo dobili veliko podatkov. Med drugim tudi 

to, da je zelo pomembno, da pri učencih ocenjujemo tudi njihov odnos do predmeta in 

izdelka in ne samo njihove delovne sposobnosti.  
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C 5: Določiti optimalen kriterij ocenjevanja izdelkov na primeru vsebin TiT.  

 

V poglavju 3.3 je podrobno predstavljen in opisan predlog kriterija za ocenjevanje 

izdelkov. Pomembno pri kriteriju je, da ga učitelj lahko uporabi za vse izdelke v okviru 

predmeta TiT ter prav tako pri vseh izbirnih predmetih, kjer se ocenjuje izdelek. Kriterij 

smo najprej razdelili na ocenjevanje izdelka in ocenjevanje procesa. Pri ocenjevanju 

izdelka smo dali velik poudarek na trdnost in natančnost. Pri ocenjevanju procesa 

ocenjujemo odnos do predmeta, do izdelka ter pravilno in varno rabo orodij in 

pripomočkov. Kriterij je napisan jasno, preprosto in razumljivo.  
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5 ZAKLJUČEK 

 

 

Ocenjevanje in vrednotenje izdelkov učencev je ena najpomembnejših nalog 

učiteljev tehnike in tehnologije v osnovni šoli. S pregledom UN smo ugotovili, da ni 

nekega vzorca kriterija, po katerem naj bi učitelji vrednotili izdelke. Obstajajo sicer 

smernice, kaj naj bi ocenjevali, vendar nič konkretnega. Glede na to, da naj bi vsi 

učenci po končani OŠ osvojili iste cilje (vsaj minimalne), bi bilo smiselno imeti 

enoten kriterij ocenjevanja.  

 

Ker takšnega kriterija ni na voljo, ima vsaka šola svojega. Katere so njihove 

prednosti in pomanjkljivosti, smo opisali v poglavju 3.2. Največja pomanjkljivost 

obstoječih kriterijev je ta, da niso napisani dovolj enostavno in razumljivo za učence 

ter da dopuščajo preveliko možnost napak. Po izkušnjah intervjuvane izkušene 

učiteljice, je nujno potrebno ocenjevati tudi učenčev odnos do predmeta in izdelka. 

Ker nekateri učenci so lahko zelo spretni in naredijo izdelek, ki zadostuje vsem 

merilom, vendar pa je njihov odnos do orodja in predmeta zelo slab in si ne 

zaslužijo vseh točk oziroma najboljše ocene. 

 

V ta namen smo pripravili enostaven in pregleden primer kriterijskega ocenjevanja 

izdelkov. Napisan je preprosto, tako da ga lahko razume vsak učenec. Seveda se je 

potrebno pred začetkom izdelave pogovoriti z učenci in jim dovoliti, da tudi sami 

izrazijo mnenje, kakšno oceno bi si zaslužili in zakaj. Tako spodbujamo tudi 

učenčevo samokritičnost in samovrednotenje, kar pa je tudi eden od ciljev pri TiT.  

 

Ta kriterij na papirju izgleda popoln in bi ga lahko uporabljali vsi učitelji v 

slovenskih OŠ. Mislimo pa, da bi bilo dobro to stvar še preveriti v praksi. V 

naslednjem koraku bi morali kriterij preizkusiti v vseh razredih (6., 7. in 8.) ter pri 

različnih izdelkih. Videti je potrebno, ali res deluje za vse izdelke ali je potrebno pri 

katerih izdelkih kaj prilagoditi. To je dobro izhodišče za nadaljnje raziskovanje.  
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7 PRILOGE 

 

 

7.1 Intervju 
 

1. Nekaj splošnih podatkov: 

Ime in priimek:  

št. let izkušenj:          od tega na mestu učitelja TiT:  

izobrazba:    Univerza:  

2. Ali ste tekom vašega študija pridobili dovolj znanja, veščin in informacij, kako  

 ocenjevati izdelke (nekaj, kar učenci sami izdelajo)? 

3. Ali imate poenoten kriterij ocenjevanja izdelkov ali ločeno po 

razredih/skupinah? Če imate ločeno, zakaj? 

4. V učnem načrtu piše, da naj bi učitelj ocenjeval teoretično znanje (ustno ob 

predstavitvi izdelka), proces dela (spretnosti in veščine, ki se jih je imel učenec 

možnost naučiti in utrditi) in rezultate dela (izdelki, konstrukcije, skice, tehnična in 

tehnološka dokumentacija, poročila; estetskega videza NE ocenjujemo). 

Ali se vam zdi takšna opredelitev dovolj natančna oz. kako vi komentirate 

navedeno? 

5. Po UN učenci v 6. razredu izdelajo škatlo (rezanje, zgibanje, lepljenje) in izdelek 

iz lesa. Za oba izdelka UN predvideva tudi, da učenci vrednotijo izdelek. Ali ga 

vrednotijo po vaših kriterijih ali zasnujejo svoje? Kako lahko umestite/ 

primerjate to vrednotenje učencev? 

6. V 7. razredu učenci izdelajo izdelek iz US in konstruirajo ter zgradijo model z 

uporabo spreminjanja smeri gibanja v eno oziroma drugo smer (vrtenje ali 

premo gibanje). Kako ocenjujete takšno konstrukcijo? 

7.  V 8. razredu učenci izdelajo izdelek iz kovin. Kar se pa tiče motorjev in gonil, 

pa UN opisuje vse cilje samo: opišejo, opredelijo, ugotovijo, razložijo. Kako vi 

preverjate znanje motorjev in gonil? 

8.  V UN piše: »Pri vseh vrstah vrednotenja je treba imeti oblikovane kriterije, ki 

naj bodo jasni tudi učencem že na začetku dela. Pridobivanje ocene v 

posameznem ocenjevalnem obdobju izključno z ocenitvijo izdelka ali 

tehnične risbe, ne predstavlja vsega učenčevega znanja. Za oblikovanje 

ocene naj učitelj za vsak standard znanja izdela opisnike, s katerimi bo lahko 



 

 

določil stopnjo učenčevega znanja. S standardi znanja in opisniki naj bodo 

učenci seznanjeni na začetku učnega sklopa.«  

Piše, da učitelj ne sme ocenjevati samo izdelek ali tehnične risbe, vendar pa nič 

ne piše, kaj naj potem ocenjujemo. Kaj mislite o tem? Ocenjujete vi še kaj 

drugega kot samo izdelke in risbe?  

9. Učni cilji so zasnovani za doseganje zlasti prvih treh nivojev Bloomove 

taksonomije (znanje, razumevanje, uporaba). Kako ocenjujete doseganje višjih 

ciljev, kje nastopajo? 

10. Kako preverjate/ocenjujete stanje veščin učenca? 

11. Kako preverjate/ocenjujete sposobnost učenca za kritično mišljenje in 

sposobnost odločanja na področju TiT? 

 


