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Erasmus+ projekt 

“Sedanji deležniki za razvoj veščin bodočega velneškega turizma"  

(WellTo) 

Skupna kvalifikacija “Receptor v velneškem centru” 

 

Poenotene zahteve ocenjevanja znanja 

Ocenjevanje dijakov je eden pomembnejših elementov poklicnega izobraževanja in 

usposabljanja. Ocenjevanje institucijam ponuja informacije o učinkovitosti poučevanja in 

podpori dijakom.                                                                                             

 Ocenjevanje:  

• zasnovano tako, da meri doseganje pričakovanih učnih izidov in drugih ciljev 

programa; 

• primerno za doseganje svojih namenov, bodisi diagnostičnih, formativnih ali 

sumativnih; 

• vključujejo jasna in objavljena merila; 

• izvajajo jih ljudje, ki razumejo vlogo ocenjevanja pri napredk dijakov (pridobivanje 

znanj in veščin, ki so ustezna za srednješolsko stopnjo); 

• se ne zanaša na mnenje posameznega učitelja, ki ocenjuje; 

• zagotovlja, da se ocenjevanje izvaja v skladu spravili ocenjevanja, ki jih je določila 

šola; 

• je pod nadzorom šolskega inšpektorata, ki zagotovlja skladnost z izvajanjem zakonov, drugih 

predpisov in aktov. 

Dijakom je potrebno zagotoviti jasne informacije o ocenjevanju in standardih, ki jih bodo 

morali doseči. 
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Terminologija, povezana z ocenjevanjem: 

Ocenjevanje znanja, spretnosti, veščin (v nadaljevanju znanja) je vrednotenje doseženih standardov 

znanja in učnih ciljev z oceno. 

 

Kriterij - vnaprej opredeljena znanja, spretnosti in veščine 

Dokaz - specifični kvalitativni in kvantitativni podatki o znanju 

Instrument - orodje za pridobivanje dokazov 

Metoda – način zbiranja dokazov. 

Ocenjevalna lestvica – opredeljene stopnje kakovosti dokazov 

Merila za ocenjevanje znanja - gradivo za zbiranje in analizo dokazov 

Demonstracijski kazalniki - zbrani podatki, ki zagotavljajo dokazilo o usposobljenosti za 

določeno kompetenco 

 

Načela ocenjevanja  

Načela ocenjevanja navajajo, da mora biti ocenjevanje veljavno, zanesljivo, fleksibilno in 

pravično. 

Veljavnost se nanaša na podkrepitev ocene zdokazi. 

Ocenjevanje je veljavno, če:  

• je primerna svojemu namenu; 

• je zasnovano tako, da omogoča dokazati potrebno znanje, razumevanje in spretnosti 

za doseganje standardov znanja; 

• vsem ocenjevalcem omogoča sprejemanje zanesljivih odločitev o ocenjevanju; 

• omogoča, da so razlaga in sklepi, ki jih je mogoče izpeljati iz rezultatov ocene, 

smiselni in upravičeni. 
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Ključni koraki pri zagotavljanju veljavnosti so: 

• poznavanje učnih enot; 

• izdelava načrt ocenjevanja; 

• izbiranje metod ocenjevanja; 

• zbiranje dokazov za ocenjevanje. 

 

Zanesljivost se nanaša na stopnjo doslednosti in natančnosti ocene. Zanesljive ocene imajo 

številne značilnosti, vključno z:                                                                         

• ocenjevanjem vseh razsežnosti znanja;                                                                         

uporabo postopka, ki vključi znanja pridobljena na delovnem mestu;                                                                                                                     

• temelji na večkrat zbranih dokazih in v različnih okoliščinah;                                                   

• zajema komponente usposabljanja tako na delovnem mestu kot širše.   

 

Fleksibilnost se nanaša na možno uskaljevanje elementov ocenjevanja (npr. termin 

ocenjevanja) s svojim ocenjevalcem.                                                                                     

Pravičnost se nanaša na nefavoriziranje dijaka ali skupine dijakov. Metode ocenjevanja so 

prilagojene posameznim dijakom. Ocenjevanje tudi ne sme postavljati dodatnih zahtev, ki bi 

lahko preprečile dokazovanje znanje (na primer, ocena ne bi smela zahtevati višjega nivoja 

znanja pri angleščini kot se zahteva za opravljanje delovnega mesta).                                                                                                    

Demonstracijski kazalniki so zbrani podatki, ki zagotavljajo dokazilo o usposobljenosti za 

določeno kompetenco. Dokazila so lahko v različnih oblikah in se lahko zbirajo iz številnih 

virov. Dokazi so lahko neposredni, posredni ali dodatni. 
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Tabela 1 

Neposredni dokaz Posredni dokaz Dodatni dokaz 

• opazovanje znanja, 

spretnosti in veščin 

• ustno ocenjevanje znanja, 

spretnosti in veščin 

• prikaz specifičnih spretnosti 

• končni izdelek 

• predhodno 

opravljeno delo 

• podporno znanje 

• poročila 

nadzornikov 

• delovni dnevnik  

•  poročila ali 

delovni 

dokumenti 

Seznam demonstracijskih kazalnikov ocenjevalec uporabi za izbor možnih metod 

ocenjevanja. 

 

Tabela 2 
 

METODE ZA OCENJEVANJE ZNANJA 

 

PRIMER 

Opazovanje Delovne situacije na delovnem mestu 

Pregled izdelkov Delovni vzorci/izdelki 

Ustno ocenjevanje Samoocenjevalni obrazec 
Intervju 

Pisni vprašalnik 

Pregled portfolija Reference 
Delovni vzorci/izdelki 

Evidence o usposabljanju 
Zapisnik o oceni 

Dnevnik/delovni dnevnik 
Podatki o življenjskih izkušnjah 

Povratne informacije drugih Intervjuji ali dokumentacija delodajalca, 
nadzornika, vrstnikov 

Strukturirane dejavnosti Projekt 
Predstavitev 

Demonstracija 
Zahtevnejše naloge 

Simulacijske vaje, npr. igra vlog 

 

Vse metode, naštete v zgornji preglednici imajo prednosti in slabosti pri ocenjevanju učnih 

izidov. Glede na naravo učnega izida, ki se ocenjuje, je priporočljiva ena ali druga metoda, 
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skupna uporaba več metod ocenjevanja pa poveča veljavnost ocenjevanja in zmanjša 

možnost pristranskosti. Poleg tega lahko prizadevanje za večjo objektivnost ocenjevanja vodi 

k uporabi drugih metod, ki so morda manj poznane, vendar imajo pomembne prednosti (na 

primer: ocena portfolija ali neposredno opazovanje).                                                                          

Ker obstaja več načinov metod doseganja določenih učne izide je zato ključnega pomena 

izbira najustreznejše metode ocenjevanja ob upoštevanju razpoložljivega časa in virov. 

 

Smernice za izbor metod ocenjevanja: 

• kombinacija več metod ocenjevanja za posamezen učni izid; 

• izbira posrednih in neposrednih metod ocenjevanja; 

• izbira kvalitativnih in kvantitativnih metod; 

• izbira metod, ki omogočajo ocenjevanje tako prednosti kot slabosti; 

• upoštevanje uveljavljenih standardov pri oblikovanju ocenjevalnega načrta. 
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Orodja za ocenjevanje 

 

Ko je metoda izbrana, se določijo ocenjevalna orodja. Z njimi se zbira in analizira dokaze. Za 

zbiranje in analiziranje uporabimo instrument in postopke.  

• instrumenti - posebna vprašanja ali aktivnosti razvite iz izbrane metode ocenjevanja 

(vključi se lahko tudi opis minimalnega standarda in kriteriji);                                                                                                           

• postopki/navodila – za kandidata in/ali ocenjevalca glede izvedbe in dokumentiranja 

ocenjevanja.                                                                            

Primer: če se spremlja dijakovo usposabjanje na delovnem mestu, ki mu sledi kratek intervju, 

potem ocenjevalno orodje vključuje: seznam dejavnosti, ki jih mora opraviti dijak, ključne 

točke, ki jih je treba upoštevati, in vprašanja o uspešnosti, ki jih mora upoštevati ocenjevalec; 

kontrolni seznam za ključne točke opazovanja in merila uspešnosti ter seznam vprašanj in 

odgovorov. 

 

 Načrt ocenjevanja 

Načrt ocenjevanja mora vsebovati:  

 • kaj se ocenjuje (enota učnih izidov);                                                                                                  

• kako se ocenjuje (metode cenjevanja); 

• kdaj se ocenjuje;                                                                                                                                    

• kje se ocenjuje;                                                                                               

• kriteriji. 
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Tabela 3 

Kontrolni seznam za pripravo načrta ocenjevanja 

1. Kaj ocenjujem?  

2. Katere aktivnosti bodo dijaku omogočile 

pokazati to znanje? 

 

3. Ali je ocenjevanje pravično?  

4. Kateri dokazi bodo pridobljeni?  

5. Ali je metoda sorazmerna s časom, ki ga 
imam na razpolago? 

 

6. Ali so razpoložljivi viri maksimalno 
izkoriščeni? 

 

7. Ali pomaga, če vsi ocenjevalci za enako 
nalogo uporabimo enako metodo? 

 

 

 

Ocenjevanje učnih izidov 

 

Opisi učnih izidov v kvalifikacijskem profilu, so izražene namere ali cilji. Niso realni učni izidi, 

ampak željeni cilji. Dosežene učne izide je mogoče identificirati šele po zaključenem učnem 

procesu, tekom ocenjevanja in med prikazom doseženega učenja pri delu. 

 

 

Vir: CEDEFOP reference series; No105,” Application of learning outcomes approaches across Europe", A 

comparative study. 

Predvideni

učni

izidi

Doseženi

učni

izidi
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Zapisani učni izidi so učiteljem v pomoč pri prepoznavanju in kombiniranju ustreznih učnih 

metod.                

 

Naloga učitelja je ustvariti učno okolje, ki podpira učne dejavnosti primerne za doseganje 

želenih učnih izidov. Pomembne so vse komponente, ki sestavljajo sistem poučevanja in 

učenja – kurikul 

 in njegovi predvideni učni izidi, uporabljene učne metode, sredstva za podporo učenju ter 

ocenjevalne naloge in merila za vrednotenje učenja - vse mora biti usklajeno med seboj in 

podpirati načrtovane učne izide. 

 
Pristop usmerjen k učnim izidom zahteva, da učitelji razmislijo o naslednjih vprašanjih: 
 

➢ Kaj nameravam dijake naučiti (katere učne izide želim, da dosežejo)? 

➢ Katere metode poučevanja spodbujajo dijake k doseganju učnih izidov? 

➢ Kakšne naloge in merila ocenjevanja bodo dali pravo povratno infomacijo o doseženih 

učnih izidih? 

➢ Kako lahko povežemo formativno in končno ocenjevanje, da bo v podporo učnemu 

procesu in doseganju učnih izidov? 

 

Vrste ocenjevanja: 

• Formativno spremljanje – ocenjevalne aktivnosti, ki dijaku zagotavljajo povratne 

informacije med učnim procesom. Učitelju in dijaku dajo možnost, da spremenita 

poučevanje in učne dejavnosti in s tem izboljšata učenje. 

• Diagnostično ocenjevanje – je oblika predhodnega ocenjevanja, ki učitelju 

omogoča, da pred poukom določi posamezne prednosti, slabosti, znanje in 

spretnosti dijakov. Uporablja se predvsem za diagnosticiranje težav pri dijakih in 

za usmerjanje načrtov pouka in učnih načrtov. 

• Končno ocenjevanje, ki poteka na koncu modula ali celotnega programa. 

Namenjeno je predvsem merjenju dosežkov, vključuje pa tudi razvrščanje in 

potrjevanje usposobljenosti. 
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Ocenjevanje omogoča, da dijaki dokažejo načrtovano učenje, formativno ocenjevanje pa 

daje še sprotne povratne informacije, s katerimi lahko dijaki izboljšajo načine učenja. Nato 

sledi ocenjevanje, kako dobro so dijaki usvojili načrtovane učne izide in na podlagi tega se 

določi ocena in / ali kvalifikacija. 

Formativno spremljanje lahko deluje kot most med fazo poučevanja in učenja in končnega 

ocenjevanja. Formativno spremljanje omogoči dijaku, da razmišlja o svojem napredku 

usvajanja načrtovanih učnih izidov in ga uporabi kot “kritično orodje”, ki neposredno podpira 

učni proces. Sprotna refleksija, ki izhaja iz formativnega spremljanja preprečuje ozko 

interpretacijo učnih izidov.  

Učitelj mora paziti, da ocenjevanje odraža vsebino učnega procesa. 

 
 

 

 

Prilagoditev poučevanja/učenja in ocenjevanja načrtovanim učnim izidom 

Vir: A European handbook “Defining, writing and applying learning outcomes” 

 

 

 

 

Poučevanje/

učenje

Ocenjevalne 
naloge

Predvideni   

učni               

izidi 

Demonstra-

cijski      

kazalniki 
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Zagotavljanje povratnih informacij o o delu dijakov 

Konkretne in jasne povratne informacije dijakom pomagajo pri učenju/delu in nadaljnem 

razvoju. Povratne informacije prav tako pomagajo dijakom razumeti standarde, na podlagi 

katerih se presoja njihovo delo/učenja, kar jim omogoča, da bodo postali boljši pri 

ocenjevanju svojega dela. 

Povratne informacije potekajo v treh smereh: 

1.Učitelj dijakom - učitelj daje dijaku informacije o njihovih trenutnih dosežkih in nadaljnih 

korakih, ki jih morajo opraviti. 

2. Dijaki učitelju - učitelj prejme povratne informacije dijakov o njihovem učenju. 

3. Dijak dijaku – vrstniško ocenjevanje. 

Povratne informacije učiteljev o delu dijakov morajo biti: 

• Usmerjene – vključevati bi morale največ dva do tri področja za izboljšanje. 

• Razumljive - nedvoumne in jasne. 

• Konstruktivne - vključevati morajo enoznačne smernice za izboljšanje in usmerjati k 

ustreznim merilom za uspeh. 

• Podporne – biti morajo pozitivne. 

• Povezane z učnimi izidi. 

• Spodbudne - spodbuditi morajo dijaka k poglobljenemu razmišljanju o pridobljenih 

znanjih in spretnostih. 

 

Merila za ocenjevanje znanja 

Posamezni dijaki dosežejo načrtovane učne izide na različnih ravneh. Te stopnje uspešnosti 

- definirane z merili ocenjevanja - je mogoče pojasniti s predvidenimi učni izidi. Merila za 

ocenjevanje znanja so pripravljena v podporo ocenjevanju. 

Stopnje doseženih učnih izidov so opisane na podlagi predvidenih učnih izidov in 

demonstracijskih kazalnikov, opredeljenih v kvalifikacijskem profilu in v modulih na treh 
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ravneh: zadostno, dobro in odlično. Opisi stopenj izhajajo iz revidirane Bloomove 

taksoninomije oz. akcijskih glagolov. (tabela spodaj: Primer: Merila za ocenjevanje znanja: 

finska poklicna kvalifikacija (natakar) in akcijski glagoli revidirane Bloomove taksonomije. 

 

Tabela 4 

Primer: Merila za ocenjevanje znanja: finska poklicna kvalifikacija (natakar) 

Učni izidi Merila za ocenjevanje znanja 

Dijak  Dijak  

1. Poskrbi za gosta v skladu z vizijo ali smernicami 

podjetja. 

 

 

 

 

 

 

1. Odlično: Sprejme goste in vljudno ter na 

lastno pobudo poskrbi za njih. 

2. Dobro: Sprejme goste in vljudno in na lastno 

pobudo poskrbi za njih v skladu z zastavljenimi 

smernicami. 

3. Zadostno: Sprejme goste in vljudno in na 

lastno pobudo poskrbi za njih, z občasno 

pomočjo. 

 

2. Zagotavlja zadovoljstvo gostov. 

1. Odlično: aktivno zbira povratne informacije o 

storitvah ali izdelkih, se gostu zahvali in 

posreduje povratne informacije svojim 

nadrejenim. 

2. Dobro: zbira povratne informacije o storitvah 

ali izdelkih, se gostu zahvali in povratne 

informacije posreduje svojim nadrejenim. 

3. Zadostno: zbira povratne informacije o 

storitvah ali izdelkih, se gostu zahvali. 

Vir: A European handbook “Defining, writing and applying learning outcomes” 
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Tabela 5 Glagoli revidirane Bloomove taksonomije 

Definicija 1. Spomniti 

se 

II. Razumeti III. 

Uporabiti 

IV. 

Analizirati 

V. Evalvirati VI. Ustvariti 

Bloomova  
definicija 

Priklicati 
znanje iz 
dolgoročnega 
spomina 

Izgraditi 
pomen 
sporočil, 
vključno z 
ustno, pisno 
in grafično 
komunikacijo. 

Izvesti ali 
uporabiti 
postopek v 
dani 
situaciji. 

Razčleniti 
nek material 
na sestavne 
dele in 
ugotoviti, 
kako so ti deli 
povezani 
drug z 
drugim in s 
celotno 
strukturo ali 
namenom. 

Oblikovati 
sodbe na 
podlagi 
kriterijev in 
standardov. 

Združiti 
elemente v 
koherentno in 
funkcionslno 
celoto; 
reorganizirati 
elemente v 
nov vzorec ali 
strukturo. 

Glagoli Izbrati 
Določiti 
Najti 
Navesti 
Povezati 
Poimenovati 
Izpustiti 
Spomniti se 
Pokazati 
Črkovati 
Povedati 
Kaj 
Kdaj 
Kje 
Kateri 
Kdo 
Zakaj 

Razvrstiti 
Primerjati 
Prikazati 
Pojasniti 
Obrazložiti 
Ilustrirati 
Sklepati 
Razložiti 
Orisati 
Povezati 
Preoblikovati 
Pokazati 
Povzeti 
Prevesti 

Uporabiti 
Izbrati 
Sestaviti 
Razviti 
Preizkušati 
Prepoznati 
Intervjuvati 
Narediti 
Uporabiti 
Organizirati 
Načrtovati 
Rešiti 
Izkoristiti 

Analizirati 
Predpostaviti 
Kategorizirati 
Razvrstiti 
Primerjati 
Sklepati 
Nasprotovati 
Odkriti 
Razlikovati 
Razdeliti 
Preučiti 
Funkcionirati 
Sklepati 
Pregledati 
Našteti 
Motivirati 
Poenostaviti 
Anketirati 
Sodelovati  
Testirati 
Tematizirati 

Dogovoriti se 
Oceniti 
Nagraditi 
Izbrati 
Primerjati 
Skleniti 
Kritično 
oceniti 
Odločite se 
Braniti 
Določiti 
Ovreči 
Oceniti 
Evalvirati 
Pojasniti 
pomen 
Vplivati 
Razložiti 
Soditi 
Upravičiti 
Označiti 
Izmerititi 
Imeti mnenje 
Zaznati 
Dati prednost 
Določiti 
Dokazati 
Oceniti 
Priporočiti 

Prilagoditi 
Zgraditi 
Spremeniti 
Izbrati 
Združiti 
Sestaviti 
Ustvariti 
Izbrisati 
Oblikovati 
Razviti 
Pogovoriti se 
Izdelati 
Oceniti 
Formulirati 
Predstavljati si 
Izboljšati 
Izumiti 
Popraviti 
Povečati 
Zmanjšati 
Spremeniti 
izvirnik 
Načrtovati 
Napovedati 
Predlagati 
rešitev 
Rešiti 
Predpostaviti 
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Merila za ocenjevanje so na splošno zasnovana tako, da so natančnejša od predvidenih učnih 

izido. Za razumevanje doseženih učnih izidov je zelo pomembno podrobno opisati merila za 

ocenjevanje znanja. 

Vloga skupnih meril za ocenjevanje znanja 

1. Skupna in dogovorjena merila za ocenjevanje znanja v skupnem kurikulu zagotavljajo 

zanesljivo osnovo za oceno, ki zajema celoten proces učenja in poučevanja (formativno 

spremljanje), vmesno (po vsakem modulu) in končno (vodi k prepoznavanju in certificiranju) 

zato mora podpirati razvoj znanj, spretnosti in veščin dijakov med učenjem. 

 2.  Enaka merila bi se lahko uporabljala za ocenjevanje kurikula, ki se izvaja v šoli, na 

delovnem mestu, in za samoevalvacijo dijakov / vajencev (glej različne obrazce za 

ocenjevanje v prilogah) in za ocenjevanje skupnega programa „receptor v velneškem centru“ 

(poklicno znanje, spretnosti in kompetence, pridobljene kot rezultat formalnega in 

priložnostnega učenja).  

3. Pripravljena merila za ocenjevanje znanja za vsako skupino učnih izidov v modulu se lahko 

uporabijo za oceno pridobljenih kompetenc med geografsko mobilnostjo in zagotovijo 

enotno razumevanje ocenjevanja (glej Prilogo 3 - Obrazec za ocenjevanje učne mobilnosti 

(strokovni modul, ki vključuje izobraževanje v šoli in usposabljanje na delovnem mestu). 

 

Partnerske države projekta WellTo smo izdale naslednja skupna in dogovorjena merila za 

ocenjevanje znanja:  

1. merila za ocenjevanje znanja petih modulov skupnega kurikula “receptor v velneškem 

centru” izdelana na podlagi Tabele 6 „Merila za ocenjevanje modula“ (spodaj) in ob 

upoštevanju Tabele 4 Primer: "Merila za ocenjevanje znanja: finska poklicna 

kvalifikacija (natakar)“. Glej Prilogo 5. Merila za ocenjevanje kurikula “receptor v 

velneškem centru”. 

2. Opisi ocenjevalnih lestvic po državah in preoblikovanje Meril za ocenjevanje skupnih 

modulov v nacionalne lestvice za ocenjevanje. Priloga 4 
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Tabela 6 Merila za ocenjevanje modula  

 
 
 

Predvideni učni 
 izidi 

 

Demonstracijski 
kazalniki 

 

 
Ravni doseženih učnih izidov 

 
 

Zadostno 
(potrebuje stalno 

usmerjanje in 
navodila) 

 

Dobro 
(zmožen je  

delovati v skladu z 
navodili) 

Odlično 
(zmožen je 

delovati 
samostojno in 

kreativno) 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   

Projekt WellTo (project No.: 597861-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA3-VET-JQ) je financiran s podporo Evropske komisije. To 
sporočilo odraža samo mnenje avtorja in Komisija ne more biti odgovorna za kakršnokoli uporabo podatkov, ki jih vsebuje. 

 

 

Priloga 1 

Ocenjevalni obrazec modula za učitelja ali za mentorja na delovnem mestu 

Ime modula  

EQF stopnja programa  

Ime dijaka  

Ime in vloga (učitelj/mentor v 
podjetju) ocenjevalca 

 

Trajanje mobilnosti (od - do)  

 

Lestvica ocenjevanja  - Zadostno 
(potrebuje stalno usmerjanje in navodila) 

- Dobro 
(zmožen je delovati v skladu z navodili) 

- Odlično 
(zmožen je delovati samostojno in kreativno) 

Metode ocenjevanja  
 
 
 

Učni izidi  
 
 
 

 

Merila za ocenjevanje znanja 

 
 

 
Predvideni  

učni 
 izidi 

 
 

Demonstracijski 
kazalniki 

 

 
 

Ravni doseženih učnih izidov 
 

Zadostno 
(potrebuje stalno 

usmerjanje in 
navodila) 

 

Dobro 
(zmožen je  

delovati v skladu z 
navodili) 

Odlično 
(zmožen je 

delovati 
samostojno in 

kreativno) 
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Skupna ocena     

 

 

Priloga 2 

Obrazec za samoevalvacijo dijakov 

Ime modula  

Stopnja EQF  

Ime dijaka  

Trajanje mobilnosti (od - do)  

 

Lestvica ocenjevanja  - Zadostno 
(potrebuje stalno usmerjanje in navodila) 

- Dobro 
(zmožen je delovati v skladu z navodili) 

- Odlično 
(zmožen je delovati samostojno in kreativno) 

Učni izidi  
 
 
 

 

Merila za ocenjevanje znanja 

 
 

 
Predvideni  

učni 
 izidi 

 
 

Demonstracijski 
kazalniki 

 

 
 

Ravni doseženih učnih izidov 
 

Zadostno 
(potrebujem stalno 

usmerjanje in 
navodila) 

 

Dobro 
(delujem v skladu z 

navodili) 

Odlično 
(delujem 

samostojno in 
kreativno) 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

Skupna ocena     
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Priloga 3 

Ocenjevalni obrazec za mobilnost 

Ime modula  

Stopnja EQF  

Ime dijaka  

Ime in vloga (učitelj/mentor v 
podjetju) ocenjevalca 

 

Trajanje mobilnosti (od - do)  

 

Lestvica ocenjevanja  - Zadostno 
(potrebuje stalno usmerjanje in navodila) 

- Dobro 
(zmožen je delovati v skladu z navodili) 

- Odlično 
(zmožen je delovati samostojno in kreativno) 

Metode ocenjevanja  
 
 
 

Učni izidi  
 
 
 

 

Merila ocenjevanja 

 
 
 
 

Predvideni  
učni 
 izidi 

 
 

Demonstra-
cijski kazalniki 

 

 
Ravni doseženih učnih izidov 

 
 

 
Ocenjevalci 

Zadostno 
(potrebuje 

stalno 
usmerjanje 
in navodila) 

 

Dobro 
(zmožen je  
delovati v 
skladu z 
navodili) 

Odlično 
(zmožen je 

delovati 
samostojno 
in kreativno) 

Dijak Učitelj mentor v 
podjetju 
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Skupna 
ocena 

       

 

Priloga 4   

Ocenjevanje in lestvice ocenjevanja znanja v državah projektnih partnerjev 

1. Bolgarija 
 
Ocenjevanje v Bolgariji v srednjih šolah (EQF 2 - 4) in institucijah poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja za odrasle (EQF 2 - 5) je določeno z Odlokom 11 (veljavnim od 01. 09. 2016) za 
ocenjevanje rezultatov učnih izidov. 
 
Ocena je sestavljena iz kvantitativnega in kvalitativnega kazalnika. Ocene so: 
Odlično (6) 
Prav dobro (5) 
Dobro (4) 
Zadostno (3) 
Nezadostno (2) 
 
Če kvantitativni kazalnik ni celo število, je treba kvalitativni kazalnik določiti na naslednji 
način: 
1. Za kvantitativni kazalnik od 2,00 do 2,99 je kvalitativni kazalnik nezadostno 
2. Za kvantitativni kazalnik od 3,00 do 3,49 je kvalitativni kazalnik zadostno 
3. Za kvantitativni kazalnik od 3,50 do 4,59 je kvalitativni kazalnik dobro 
4. Za kvantitativni kazalnik od 4,50 do 5,49 je kvalitativni kazalnik prav dobro 
5. Za kvantitativni kazalnik od 4,50 do 5,49 je kvalitativni kazalnik odlično 
 
Ocenjevanje vključuje ocenjevanje med učnim procesom in ob zaključka modula. Lahko je 
individualno in v skupinah, odvisno od nalog in vsebine izpita. 

Izpiti pokrivajo praktično in teoretično znanje, veščine in kompetence.  

Poklicna kvalifikacija (teoretični in praktični deli) in delna kvalifikacija se pridobi z 
opravljenim državnim izpitom. 

Ministrstvo za šolstvo in znanost razvija in potrjuje državne izpitne programe za državne 
poklicne izpite. Ti izpitni programi vključujejo smernice za vsebino izpita, naloge in merila za 
ocenjevanje.  

Priprave in organizacijo izpitov izvajajo različne komisije. Te komisije določi direktor Državne 
ustanove za poklicno izobraževanje in usposabljanje. Določijo imena članov, odgovornosti, 
kraj in datum izpitov ter druga dodatna navodila.                              

Končna ocena dijaka na zaključnem ocenjevanju je sestavljena iz: 

• teoretičnega dela in 
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• praktičnega dela izpita. 

 

Za namen projekta Wellto so bila izbrana skupna merila za ocenjevanje: 

- zadostno (potrebuje stalno usmerjanje in navodila) 

- dobro (zmožen je delovati v skladu z navodili) 

- odlično (zmožen je delovati samostojno in kreativno). 

Stopnje za ocenjevanje pretvorjene po naslednih kriterijih: 

Ocenjevalna lestvica 
projekta WellTo  

 Bolgarska ocenjevalna 
lestvica 

odlično 100% - 86% 6 - odlično 

 85% – 71% 5 – prav dobro 

dobro 70% - 56% 4 - dobro 

zadostno 55% - 41% 3 - zadostno 

 40% - 0% 2 - nezadostno 
 

 

 

2. Slovaška 

Na Slovaškem ocenjevanje učencev in dijakov v osnovnih in srednjih šolah (EQF / SKKR 1-5) 

ureja Zakon št. 245/2008  o vzgoji in izobraževanju ter o Spremembe in dopolnitve zakona 

(Šolski zakon)1. V skladu s 55. členom zakona, ocenjevanje temelji na ravni doseženih 

rezultatov z 

- ustnim ocenjevanjem, 

- pisnim ocenjevanjem ali 

- kombinacijo ustnega in pisnega ocenjevanja. 

Uspeh dijakov pri posameznih predmetih se ocenjuje na 5-stopenjski lestvici: 

- 1 - odlično, 
- 2 – zelo dobro 
- 3 - dobro, 
- 4 - zadostno, 
- 5 - nezadostno. 

 

 
1 https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/20150901.html 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/20150901.html
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Šolsko leto je razdeljeno na dva semestra, ob zaključku vsakega semestra dobijo potrdilo o 
opravljenih obveznostih, na koncu šolskega leta pa spričevalo, ki odraža dijakove ocene pri 
obveznih predmetih in njegovo vedenje. 

Ocena dijaka na zaključnem izpitu, je  izražena v odstotkih.  

Rezultati zunanjega dela zaključnega izpita in pisni del internega dela izpita se dijakom 
osporočijo najpozneje deset dni pred datumom internega dela izpita. 

Dijak uspešno opravi zaključni izpit, če uspešno opravi vse predmete. 

 

Zaključni izpit 

Oceno pisnega dela zaključnega izpita, oceno praktičnega dela končnega izpita ali ustnega 
dela končnega izpita potrdi izpitna komisija z glasovanjem. V primeru nepoenotenega 
mnenja o končni izpitni oceni odloči predsednik izpitne komisije. Če se dijak izobražuje v 
dualnem sistemu, je ključen  glas predstavnika delodajalca, pri katerem je dijak opravljal 
praktično usposabljanje. 

Končna ocena dijaka na zaključnem izpitu temelji na: 

- oceni pisnega dela zaključnega izpita,  

- oceni praktičnega dela zaključnega izpita in  

- oceni ustnega dela zaključnega izpita. 

 

Za namen projekta Wellto je bila pripravljena tri-stopenjska lestvica za ocenjevanje: 

- zadostno (potrebuje stalno usmerjanje in navodila) 

- dobro (zmožen je delovati v skladu z navodili) 

- odlično (zmožen je delovati samostojno in kreativno). 

Stopnje za ocenjevanje pretvorjene po naslednih kriterijih: 

Ocenjevalna lestvica 
projekta WellTo  

 Slovaška ocenjevalna lestvica 

odlično 100% - 80% 1 - odlično 

 80% – 60% 2 – pohvalno 

dobro 60% - 40% 3 - dobro 

zadostno 40% - 20% 4 - zadostno 

 20% - 0% 5 - nezadostno 
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3. Latvija 

Način in postopek ocenjevanja v poklicnem in strokovnem izobraževanju v Latviji določata 

Nacionalni standard poklicnega srednješolskega izobraževanja in Nacionalni standard 

poklicnega izobraževanja. V okviru izobraževanja se ocenjevanje izvaja tekom teoretičnih in 

praktičnih predavanj, seminarjev, laboratorijskih vaj, projektnih svetovanj, neodvisnih 

študijskih nalogin pri predmetnih izpitih na 10-stopenjski lestvici. Pri ocenjevanju se 

uporabljajo različne metode: testi, projektno delo, portfolio, individualno in timsko delo, 

praktična poročila. 

Za zaključek programa poklicnega srednješolskega izobraževanja morajo dijaki opraviti 5 

centraliziranih izpitov. Eden od njih je strokovni izpit, ki je zaključni izpit za programe 

poklicnega izobraževanja. Preostali 4 centralizirani izpiti so iz splošnih predmetov. 

 

Sistem ocenjevanja 

V Latviji se uspešnost dijakov ocenjuje na podlagi 10-stopenjske lestvice. Najvišja ocena je 
10, zadnja pozitivna ocena pa je 4. Izjema je le pri zaključnem strokovnem izpitu, kjer morajo 
dijaki, za uspešno opravljen izpit prejeti vsaj oceno 5.  

Ocena 
 

Obrazložitev ocene  

10 Izjemno  Znanje dijaka je bistveno višje od pričakovane ravni.  

9 Odlično Znanje dijaka je višje od pričakovane ravni.  

8 Prav dobro Znanje ustreza najvišji pričakovani ravni.  

7 Dobro 

  

Dijak predmet obvlada poglobljeno in z razumevanjem, 
napreduje v pričakovanih mejah, vendar dela manjše 
napake. 

 

6 Skoraj dobro Dijak je na splošno uspel v predpisanih mejah, vendar 
znanje zgolj reproducira, ne uporablja ga aktivno ali dela 
več bistvenih napak. 

 

5 Zadostno Dijak napreduje v mejah svojih individualnih sposobnosti, 
na splošno ne zaostaja za ustrezno starostno skupino, 
ampak dela bistvene napake in zgolj reproducira dejstva. 

 



                                                                                                   

Projekt WellTo (project No.: 597861-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA3-VET-JQ) je financiran s podporo Evropske komisije. To 
sporočilo odraža samo mnenje avtorja in Komisija ne more biti odgovorna za kakršnokoli uporabo podatkov, ki jih vsebuje. 

 

4 Skoraj 
zadostno 

  

Zadnja pozitivna ocena. Dijak se potrudi, vendar kljub 
temu dela večje napake in samo reproducira večino 
znanja. 

 

3 - 1 Nezadostno Ocene, za znanje, ki je pod pričakovanim.  

    

 

Nacionalni standard poklicnega srednješolskega izobraževanja in Nacionalni standard 

poklicnega izobraževanja določata štiri ravni doseženih učnihi izidov modula/predmeta, 

programa in državnega izpita: 

Visoka raven: oceni 10 in 9. 

Optimalna raven: ocene 8, 7 in 6. 

Povprečna raven: oceni 5 in 4. 

Nezadostna raven:  ocene 3, 2 in 1. 

 

Za namen projekta Wellto so bila izbrana skupna merila za ocenjevanje: 

- zadostno (potrebuje stalno usmerjanje in navodila) 

- dobro (zmožen je delovati v skladu z navodili) 

- odlično (zmožen je delovati samostojno in kreativno). 

 

Stopnje za ocenjevanje pretvorjene po naslednih kriterijih: 

Latvijske štiri stopnje (ki temelji na 10-
točkovnem sistemu ocenjevanja)  

3 stopenjska ocenjevalna lestvica projekta 
WellTo 

Povprečna raven: oceni 5 in 4 Zadostno 
(potrebuje stalno usmerjanje in navodila) 

Optimalna raven: ocene 8, 7 in 6 
 

Dobro 
(zmožen je delovati v skladu z navodili) 

Visoka raven: oceni 10 in 9 
 

Odlično 
(zmožen je delovati samostojno in 

kreativno) 

Nezadostna raven:  ocene 3, 2 in 1 
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3. Slovenija 

 

Na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja v Sloveniji preverjanje in ocenjevanje znanja 

opredeljujeta Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju in  Pravilnik o ocenjevanju znanja v 

srednjih šolah . Vsaka šola ima še lastna pravila ocenjevanja, ki jih pripravi učiteljski zbor, potrdi pa 

ravnatelj posamezne šole. 

 

Učitelji v nižjem in srednjem poklicnem ter srednjem strokovnem izobraževanju znanje 

ocenjujejo pri vseh predmetih in strokovnih modulih. Znanje pri praktičnem usposabljanju 

preverjajo in ocenjujejo delodajalci in o rezultatih obvestijo šolo. V vajeniški obliki izobraževanja 

se ob zaključku drugega letnika preveri znanje in usposobljenost vajenca (vmesni preizkus). To 

organizirajo pristojne zbornice, ki delodajalcem dajo povratno informacijo o nadaljnem izvajanju 

praktičnega izobraževanja.  

 

Po obravnavani učni snovi in pred pisnim ali ustnim ocenjevanjem znanja učitelji preverijo 

doseganje učnih ciljev. 

 

Učitelj ocenjuje dijake na podlagi ustnih odgovorov, rešenih pisnih nalog, likovnih in drugih 

izdelkov, seminarskih nalog, projektnega dela in nastopov ter opravljenih storitev. Za vsak 

predmet in strokovni modul je z izobraževalnim programom določeno kateri načini ocenjevanja 

znanja so obvezni. Merila ocenjevanja znanj uskladijo strokovni aktivi šole na podlagi učnih 

načrtov ali katalogov znanja. Dijaki so pred ocenjevanjem seznanjeni z učnimi cilji, obsegom 

učne vsebine, oblikami, načini, merili in roki za ocenjevanje.  

 
Praviloma ocenjevanje znanja izvede učitelj, ki predmet ali modul poučuje, ter določi končno 

oceno predmeta. Če predmet poučujeta dva ali več učiteljev, se ti vnaprej dogovorijo za merila in 

sorazmernost posameznih delov in jo določijo skupaj. V vajeniški obliki izobraževanja znanje 

dijaka ocenjujeta učitelj in mentor pri delodajalcu.  

 

Znanje dijakov se ocenjuje s številčnimi in opisnimi ocenami. 

 

Številčne ocene:  

1 (nezadostno),  

2 (zadostno),  

3 (dobro),  

4 (prav dobro) in  

5 (odlično).  

 

Opisne ocene:  

Obvezne izbirne vsebine in praktično usposabljanje pri delodajalcu se ocenjuje z »opravil« in »ni 
opravil«.  

Ocene od 2 do 5 in »opravil« so pozitivne. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200679&stevilka=3449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200679&stevilka=3449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201060&stevilka=3343
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201060&stevilka=3343
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201060&stevilka=3343
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Splošni učni uspeh se ocenjuje z ocenami »zadosten«, »dober«, »prav dober« in »odličen«. 

 
 

Napredovanje dijakov 
Za napredovanje v višji letnik mora biti dijak ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjen iz vseh 

predmetov in opraviti vse obveznosti po izobraževalnem programu. Če ima bo koncu pouka iz 

največ treh predmetov negativno oceno, lahko opravlja popravne izpite. 

Če ne opravi vseh obveznosti lahko dijak letnik enkrat ponavlja. 

 

Zaključna spričevala 
 

Srednje strokovno izobraževanje 
Srednje strokovno izobraževanje se zaključi s poklicno maturo. Dijaki pridobijo »Spričevalo o poklicni 
maturi«. Poklicno maturo urejata Zakon o maturi ter Pravilnik o poklicni maturi. 

 
Poklicna matura obsega obvezni del, ki ga sestavljata pisni in ustni izpit iz slovenščine (ali 

italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanem območju), ter pisni in ustni izpit iz 

strokovno- teoretičnega predmeta, ter izbirni del, ki ga sestavljata ustni in pisni izpit iz tujega jezika 

ali matematike ter seminarska naloga ali izdelek oziroma storitev z zagovorom. 

 

Uspeh pri maturitetnem izpitu se ocenjuje v točkah in odstotnih točkah. Točke se po merilih 

Državne  komisije za poklicno maturo pretvorijo v ocene. Ocenjevalna lestvica obsega ocene 1 

(nezadostno), 2 (zadostno), 3 (dobro), 4 (prav dobro) in 5 (odlično), pri čemer je ocena 1 

negativna, ostale pa so pozitivne. Pri predmetih, ki jih dijaki opravljajo na višji ravni zahtevnosti, 

se ocenjevalna lestvica spremeni v točkovne ocene od 1 do 8. 

 

Sredje poklicno in nižje poklicno izobraževanje 

Nižje in srednje poklicno izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom, dijaki pa pridobijo 

»Spričevalo o zaključnem izpitu«. Zaključni izpit urejata Pravilnik o zaključnem izpitu in interna 

pravila posamezne šole. 

 

Srednje poklicno izobraževanje 

V srednjem poklicnem izobraževanju obsega zaključni izpit dve enoti, in sicer izpit iz slovenščine 

(ali italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanem območju), ki obsega pisni in ustni del, 

ter zaključno delo, kar je izdelek in zagovor ali opravljena storitev in zagovor. Ocenjevalna lestvica 

obsega ocene 1 (nezadostno), 2 (zadostno), 3 (dobro), 4 (prav dobro) in 5 (odlično), pri čemer je 

ocena 1 negativna, ostale pa so pozitivne. Dijak mora doseči pozitivno oceno pri obeh izpitnih 

enotah. 

 
Nižje poklicno izobraževanje 
 
V nižjem poklicnem izobraževanju je zaključni izpit zaključno delo, ki je izdelek in zagovor ali 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2064
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6710
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV7722
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storitev in zagovor. Ocenjevalna lestvica obsega ocene 1 (nezadostno), 2 (zadostno), 3 (dobro), 4 

(prav dobro) in 5 (odlično), pri čemer je ocena 1 negativna, ostale pa so pozitivne.   

 

WellTo 

Za namen projekta Wellto  in z  usklajenim pristopom k pripravi skupnega učnega načrta in 
standardi ocenjevanja so bila izbrana skupna merila za ocenjevanje znanja: 

- zadostno (potrebuje usmerjanje in navodila) 

- dobro (sledi navodilom) 

- odlično (deluje samostojno in kreativno). 

 

Stopnje za ocenjevanje pretvorjene po naslednih kriterijih: 

Ocenjevalna lestvica 
projekta WellTo  

 Slovenska ocenjevalna lestvica 

odlično 100% - 90% 5 - odlično 

 90% – 75% 4 – prav dobro 

dobro 75% - 60% 3 - dobro 

zadostno 60% - 50% 2 - zadostno 

 50% - 0% 1 - nezadostno 

 

 

Priloga 5.  Skupna kvalifikacija “receptor v velneškem centru”- merila za 

ocenjevanje znanja.  Glejte ločen dokument 
 

 

 

 

 


