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Poročilo seminarja Kaj ocene v resnici odražajo? 

 

V sredo, 21. 4. 2021, smo imeli v IC Pika spletni seminar Kaj ocene v resnici odražajo?, 

ki smo ga izvedli s pomočjo spletne aplikacije Zoom. Seminar je trajal 8 ur; od 8. 30 do 

14. 30. Potekal je v živo po spletu, udeleženci pa so predhodno dobili izročke. Sestavljen 

je bil iz petih predavanj oz. delavnic. Na koncu vsakega dela so predavateljice 

odgovarjale na vprašanja udeležencev. Vsebino so pripravile: Špela Seifert 

(Pomembnost realnega ocenjevanja), Katarina Bučar in Aleksandra Fleischmann 

(Preizkus tekočnosti branja besed v praksi), Jasmina Balažič in Katarina Koprivnikar 

Grošelj (Preizkus pisnega sporočanja), Klara Vester (Kako preveriti in spremljati veščine 

računanja) in Monika Radivojević (Formativno spremljanje vedenja); za organizacijo 

seminarja in tehnično podporo pa je poskrbela koordinatorica v IC Pika Sabina Pšeničnik. 

Seminarja se je udeležilo 26 slušateljev, ki so ves čas aktivno sodelovali pri odgovarjanju 

na zastavljena vprašanja in delavnicah. 

Na koncu seminarja so slušatelji izpolnili kratek evalvacijski vprašalnik, kamor so zapisali 

svoje pohvale in predloge. Najpogostejša mnenja smo zapisali v spodnjem zapisu. 

POHVALE 

- Pohvala predavateljicam za strokoven prikaz vsebin in uporabo le-teh v praksi ter 

odzivnost na vprašanja udeležencev, 

- pohvala organizaciji seminarja (poslani izročki, urnik) in tehnični podpori, 

- pohvalili so tudi izbor tem (aktualne, koristne informacije), razumljivo razlago, 

pregledne prosojnice, razgiban način seminarja (mentimeter, polls, video 

posnetki), prikaz primerov iz prakse. 

 

PREDLOGI 

- Več takih izobraževanj, da bodo lažje dostopna (ker se prosta mesta zelo hitro 

zapolnijo), 

- manj vsebin, da bodo le-te bolj počasi in podrobno predstavljene, 

- širša testiranja in lestvica rezultatov za primerjanje, 

- manj mentimetra na začetku ali pa diskusijo, mnenje predavateljice o naših 

besedah, 

- le tako navdušeno naprej, 

- da naslednjič podate bolj podrobnejši opis predavanj že pred prijavami, kajti teme 

predavanj so se razlikovale oz. bolj oddaljile od naslova predavanja,
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- še kakšen tak seminar, morda posebej posvečen samo bralnemu treningu ali 

pisnemu preizkusu. 

 

Slušatelji so dodali še nekaj vprašanj, na katere smo se potrudili odgovoriti. Odgovore so 

udeleženci prejeli po elektronski pošti.  

Dan smo preživeli v prijetnem vzdušju. 

 

Zapisala: Klara Vester, predavateljica 

Fotografija in oblikovanje: Sabina Pšeničnik, koordinatorica 

Ljubljana, 6. 5. 2021 
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