
Sprotno vrednotenje znanja študentov
z uporabo IKT

Mateja Bevčič



Socrative:
• Katere oblike vrednotenja znanja poznamo?
• Kakšen je cilj formativnega spremljanja znanja študentov?

https://b.socrative.com/login/student/

Room name: DNEVICENTRA



Oblike vrednotenj znanja

• Diagnostično ali začetno vrednotenje znanja (predznanje)
• Formativno ali sprotno vrednotenje znanja (vodenje, 

prilagoditve)
• Sumativno ali končno vrednotenje znanja (ocena)



Sprotno spremljanje in vrednotenje

• CILJ:
• pridobivanje podrobnih informacij za izboljšanje poučevanja in 

učenja.

• NAMEN:
• spremljanje dosežkov,
• načrtovanje študijskega procesa,
• podajanje povratne informacije,
• razvijanje strategij učenja s strani študentov,
• prevzemanje odgovornosti za učenje s strani študentov.



Prednosti

• Študente spodbuja k odgovornosti za svoje učenje,
• Učenje in študent v središču,
• Spodbuja motivacijo,
• Individualizacija dela,
• Poudarek na povratni informaciji,
• Pripomore k izboljšanju študijskih dosežkov.



Vloga IKT pri formativnem spremljanju 
znanja
• Kako lahko z IKT izboljšamo obstoječe strategije vrednotenja
• Olajša spremljanje študentovega napredka
• Poenostavi izmenjavo povratnih informacij
• Poročilo o rezultatih
• Lažje deljenje



Strategije sprotnega vrednotenja

• Kvizi
• ABCD kartice
• „Vstopni in izstopni lističi“
• Ocenjevalne lestvice
• Opazovanje

• Medvrstniško vrednotenje
• Dnevniki
• Portfelj
• Strateško spraševanje
• Samovrednotenje



Kvizi

OPIS UPORABA „BREZ“ IKT UPORABA Z IKT

• Ugotavljanje predznanja
• Preverjanje razumevanja

Tip vprašanj:
• Ena ali več možnosti izbire
• Drži/ne drži
• Kratek odgovor
• Ujemanje
• Esejski tip vprašanja

• Učitelj kviz natisne na 
list/pošlje po e-pošti

• Učitelj pripravi kviz z IKT 
(Moodle kviz, MS Forms, 
Kahoot, Quizizz, Nearpod, 
Mentimeter, Socrative, 
Formative)



ABCD kartice (ABCD Cards)

OPIS UPORABA BREZ IKT UPORABA Z IKT
Odgovarjanje na vprašanja

• Hitri odgovori
• Spontana/vnaprej 

pripravljena vprašanja

• Učitelj postavi vprašanje s 4 
možnimi odgovori 
(odgovarjanje na papir z 
vprašanji; dvigovanje 
kartončkov različne barve)

• Učitelj postavi vprašanje s 4 
možnimi odgovori:

o Moodle kviz, MS Forms, Kahoot, 
Quizizz, Nearpod, Mentimeter, 
Socrative, Formative

o Uporaba natisnjih kartic in 
skeniranje odgovorov z mobilno 
napravo (Plickers)

o Priprava razpredelnice, kjer 
študenti vnašajo svoj izbor 
(Office 365) – graf

o MS Whiteboard

Plickers kartice



»Vstopni in izstopni lističi« (Entry and Exit 
Slips/Tickets)

OPIS UPORABA „BREZ“ IKT UPORABA Z IKT
Odgovarjanje na vprašanja na 
začetku in/ali koncu ure

• 1-2 vprašanji
• Vstopni: aktivacija predznanja
• Izstopni: sprožijo razmislek
• Učitelju pomagajo analizirati 

posameznika/skupine, PI o 
svojem poučevanju

• Učitelj pripravi krajša vprašanja
o v MS Word in jih natisne
o pošlje MS Word po mailu

• Učitelj pripravi krajša 
vprašanja: 

o Moodle kviz, MS Forms, 
Kahoot, Quizizz, Nearpod, 
Mentimeter, Socrative, 
Formative)

o Anketa v videokonferenčnih 
sistemih (Zoom, MS Teams ...)



Ocenjevalne lestvice (Rubrics)

OPIS UPORABA „BREZ“ IKT UPORABA Z IKT
Ocenjevanje s pomočjo lestvic

• Vrednotenje oddanih nalog
• Merila vrednotenja
• Stopnjevanje – kaj se od 

študentov pričakuje
• Olajša ocenjevanje

• Učitelj pripravi ocenjevalne 
lestvice (MS Word, MS Forms) 
in

o jih natisne
o posreduje po e-pošti

• Učitelj pripravi ocenjevalne 
lestvice pri oddaji Moodle 
naloge, foruma ipd., MS 
Teams naloge



Naloga v Moodlu

• Vse vrste datotek
• Načini vrednotenja:
• Enostavno ocenjevanje
• Navodila za vrednotenje 

(ocenjevalni obrazec)
• Ocenjevalne lestvice

• Možnost pisanja po PDF
• Obveščanje študentov
• Ponovna oddaja



Naloga v MS Teams
• Vse vrste datotek + 

OneDrive, MS Teams, 
povezave
• Načini vrednotenja:
• Točke
• Ocenjevalne lestvice

• Možnost popravljanja v 
Office programu
• Ponovna oddaja
• Obveščanje študentov



Opazovanje (Observation)

OPIS UPORABA „BREZ“ IKT UPORABA Z IKT

Opazovanje/beženje rezultatov

• Pomaga pri načrtovanju 
študijskega načrta, določanja 
ciljev, ugotavljanju napačnih 
razumevanj

• Usmerjevalna vprašanja

• Učitelj pripravi predlogo v MS 
Word in jo natisne (ime, 
datum, učni namen/cilj, 
merila, opombe)

• Opombe zapiše na listek in ga 
nato posreduje študentu

• Učitelj pripravi predlogo v MS 
Forms, Moodle (ocenjevalne 
lestvice)



Medvrstniško vrednotenje
(Peer feedback)

OPIS UPORABA „BREZ“ IKT UPORABA Z IKT

Študenti v središču študijskega 
procesa

• Študenti podajajo povratne 
informacije (ocena ali kriteriji)

• Podajanje PI vrstnikom pred 
oddajo

• Odgovornost vrednotenja

• Učitelj združi vse dokumente v 
eno predstavitev (MS 
PowerPoint) in jih 
natisne/pošlje po e-pošti.

• Učitelj pripravi opazovalni list 
(MS Forms), ga natisne in da 
študentom za opazovanje 
vrstnikov pri predstavitvah.

• Medvrstniško vrednotenje z 
uporabo ocenjevalnih lestvic, 
točkovanj, strinjanj/nestrinjanj 
(Moodle delavnica, forum, slovar, 
podatkovna zbirka; Padlet; Trello)

• Povratne informacije preko 
opazovalnega lista/obrazca (MS 
Forms)



Dnevniki (Learning logs)

OPIS UPORABA „BREZ“ IKT UPORABA Z IKT
Študenti beležijo opažanja in 
razmišljajo o svojem učenju

• Rekleksija, opažanja
• Vprašanja za usmeritev

• Učitelj pripravi vprašanja 
(natisne ali pošlje po e-pošti)

• Učitelj časovno omeji 
samorefleksijo

• Učitelj pripravi obrazce za 
enostavno uporabo (MS 
Teams (Onenote, (zasebni) 
kanali), Moodle (wiki, 
podatkovna zbirka)

• Študenti opažanja beležijo z 
uporabo post-it listkov 
(Padlet, Trello)

• Študenti uporabijo zavihek 
Moje učenje v e-listovniku 
Mahara



Portfelj (Portfolios)

OPIS UPORABA „BREZ“ IKT UPORABA Z IKT

Zbirka študentovega dela

• Sprotno delo
• Pomagajo razmišljati
• Lahko vključuje pisne ocene, 

datoteke, slike, razmišljanja
• Učitelj oddaja opombe

• Učitelj pripravi predlogo (jo 
natisne ali pošlje po e-pošti)

• Študenti zbirajo izdelke 
fizično ali z uporabo IKT 
(lokalno/oblak)

• Učitelj pripravi prostor, 
kamor bodo študenti 
oddajali svoja dela (MS 
Teams (Onenote, kanali), 
Moodle (wiki, podatkovna 
zbirka), Mahara)



Strateško spraševanje in izjave (Strategic 
questioning and statemets)
OPIS UPORABA „BREZ“ IKT UPORABA Z IKT

Študenti odgovarjajo na 
premišljena vprašanja (višja 
raven) 

• „Zakaj, ..., kako ... ?"
• Takojšnja PI o razumevanju
• Neformalno, sprotno 

preverjanje
• Pravočasen popravek 

vrzeli/nesporazumov

• Učitelj vprašanja postavi 
ustno, študenti si odgovore 
zapišejo/povedo ustno.

• Učitelj vprašanja pošlje po e-
pošti, na katero študenti doma 
odgovorijo.

• Učitelj za postavljanje vprašanj 
uporabi Moodle forum, Padlet, 
Trello, Maharo.

• Učitelj pripravi vprašanje 
odpretga tipa z orodjem 
Moodle kviz, MS Forms, 
Kahoot, Quizizz, Nearpod, 
Mentimeter, Socrative, 
Formative.



Samovrednotenje (Student self-assessment)

OPIS UPORABA „BREZ“ IKT UPORABA Z IKT

Študent prevzame odgovornost za 
svoje učenje.

• Pomaga razumeti namene, 
merila uspeha

• Kriteriji za presojo stanja učenja
• Spozna, kdaj se najbolje uči
• Upošteva PI učitelja in vrstnikov
• Organizira učenje

• Učitelj postavi ustno/natisne 
vprašanje

• Učitelj razdeli kartice, ki jih 
študenti dvigujejo ob vprašanjih

• Učitelj pripravi kviz, ga 
natisne/pošlje po e-pošti, 
študenti odgovorijo

• Učitelj študenti pripravijo učne 
kartice

• Učitelj natisne/pošlje po e-pošti 
ocenjevalne lestvice

• Učitelj postavi vprašanje/nalogo 
(orodja za kvize)

• Učitelj pripravi ocenjevalne 
lestvice (Moodle delavnica)

• Učitelj pripravi učne kartice 
(H5P)

• Učitelj pripravi razpredelnico s 
stolpci (MS Excel)



Kviz v Moodlu

Izbirni tip

Drži/ne drži

Ujemanje

Kratek odgovor

Povleci in spusti v besedilo

Esejski tip



Kviz v Moodlu

Števični tip

Izračunano



Kviz v Moodlu

https://digitalna.uni-lj.si/2021/06/16/uvoz-vprasanj-v-
kviz-v-spletni-ucinici-moodle/

Dodajanje vprašanj

Uvoz vprašanj

https://digitalna.uni-lj.si/2021/06/16/uvoz-vprasanj-v-kviz-v-spletni-ucinici-moodle/


Kviz v MS Teams (Forms)

Izbira

Besedilo

Ocena



Kviz v MS Teams (Forms)

Datum

Razvrstitev

Likertova lestvica

Nalaganje datotek



https://b.socrative.com/login/student/

Socrative:
• Ali katero izmed predstavljenih metod uporabljate brez IKT? 
Če da, katero?
• Ali katero izmed predstavljenih metod uporabljate z uporabo

IKT? Če da, katero?
• Navedite primer izvedbe formativnega spremljanja. Katero IKT 

(če jo) uporabljate?

Room name: DNEVICENTRA



Hvala za pozornost.
Kontaktni e-naslov: digitalna@uni-lj.si 
Spletna stran: https://digitalna.uni-lj.si
Facebook: www.facebook.com/centerdigitalnaul
Instagram: www.instagram.com/centerdigitalnaul/

mailto:digitalna@uni-lj.si
https://digitalna.uni-lj.si/
http://www.facebook.com/centerdigitalnaul
http://www.instagram.com/centerdigitalnaul/

