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POVZETEK
Organizacije naj bi imele postavljene jasne cilje kakovosti, upravljanje sistema in
odločanje na različnih nivojih naj bi temeljilo na analizah in relevantnih podatkih.
Tradicionalni vzgojno-izobraževalni sistemi in šolske prakse pogosto ne sledijo tem
zahtevam.
Načrtovanje v šolstvu ne more temeljiti zgolj na naštevanju učnih vsebin in metod,
ampak mora biti usmerjeno učno-ciljno. Kurikul že v konceptu pomeni nekaj drugega
kot učni načrt, presega zgolj načrtovanje poučevanja in učenja. Osnovne zahteve
kurikularnega pristopa so racionalnost, eksaktnost in preverljivost učnih ciljev.
Kurikul se obravnava na treh ravneh: načrtovani, izvedbeni in še posebej doseženi
kurikul, kjer se preverja v učnem procesu dosežene merljive učne cilje. V šolskem
sistemu je potrebno opredeliti standarde znanja. Opisovanje vsebinskih standardov
znanja (ang. content standards) ni dovolj. Z nacionalnimi preizkusi znanja in/ali
državnimi izpiti je potrebno umeriti standarde dosežkov (ang. performance
standards). V šolskih sistemih z državnimi izpiti, kot je v Sloveniji matura, ali drugimi
oblikami nacionalnih preverjanj znanja se dosežke poleg certificiranja lahko uporabi
za povratno informacijo učiteljem, šolam in drugim strokovnjakom. Tako pridobljeni
rezultati sumativnega (zbirnega) preverjanja znanja se lahko uporabijo za
načrtovanje učiteljevega dela v prihodnje in za poučevanje naslednjih generacij
učencev; to se opredeli kot drugi nivo formativnega preverjanja znanja. Namen
formativnega preverjanja je, da se ugotovi katere prilagoditve, dopolnitve in
usmeritve pri poučevanju in učenju so potrebne, ko se znanje še oblikuje (formira).
Metoda stalnega analiziranja izkazanega znanja kot orodje upravljanja v šolstvu
lahko na dolgi rok sistematično vodi k izboljšavam pri poučevanju, večji učinkovitosti
in managementu kakovosti.
Disertacija v empiričnem delu opisuje razvoj, zgradbo in zmožnosti Orodja za
analize izkazanega znanja ob zaključku srednje šole, slovenskega sistema
povratnih informacij za šole (ang. School Performance Feedback System). Z
razvojnim in raziskovalnim delom, je bila kot nadgradnja razvito Orodje za
upravljanje v šolstvu, kot prispevek k razvoju managementa kakovosti v šolskih
sistemih z zunanjim preverjanjem znanja. Disertacija vsebuje rezultate in izsledke
več raziskav:
• Prikaz zgolj enega kazalca lahko ustvarja zmotno predstavo o uspešnosti
šole pri pripravi in usposabljanju dijakov za maturo.
• Pri izbiri maturitetnih predmetov pride do pomembnih razlik med predmeti;
naravoslovne predmete izbirajo dijaki z višjim doseženim splošnim znanjem,
družboslovne predmete pa dijaki z nižjim doseženim splošnim znanjem.
• Šola oz. oddelki na šoli po dosežkih v znanju med predmeti niso homogeni;
niso enako uspešni pri vseh šolskih predmetih. Šola oz. oddelek na šoli je pri
enem od predmetov lahko nadpovprečno uspešen, pri drugem pa
podpovprečno.
• V nekaj zaporednih letih na šoli lahko pride do pomembnih sprememb v
splošnem uspehu zaradi variabilnosti v dosežkih pri posameznih predmetih.
• Poleg variabilnosti dosežkov v splošnem uspehu in/ali pri posameznem
predmetu med šolami je enako pomembna tudi variabilnost dosežkov
splošnega uspeha in/ali variabilnost dosežkov pri posameznem predmetu
med oddelki znotraj šole.

•
•

Pri izključno eksterno ocenjenih delih izpitov se fantje pri ocenjevanju
doseženega znanja in spretnosti približajo dekletom in jih lahko celo
presežejo.
Dodeljene učiteljeve točke za interne dele izpitov so pri nekaterih predmetih
v povprečju bližajo maksimalni vrednosti in se iz leta v leto povečujejo. Ta
pojav se lahko opredeli kot inflacija ocen.

Metoda stalnega analiziranja izkazanega znanja učencev kot orodje upravljanja v
šolstvu se lahko uporablja pri ekspertnem vodenju nacionalnih šolskih politik
(državni nivo), na nivoju šolskega managementa (ravnateljev) in v svetih šol v okviru
managementa kakovosti (šolski nivo), na nivoju strokovnih aktivov in predmetnih
učiteljev kot vodij v razredih znotraj šole (nivo učitelja) in za udeležence
izobraževanja kot usmerjevalec za nadaljnje učenje (nivo učenca).
Namen disertacije s področja raziskav o učinkovitosti v edukaciji je prispevati k
preseganju antagonizma med usmerjenostjo v rezultat (dosežek) ali usmerjenostjo v
procese (izboljšave). Z analizami večletnih podatkov o dosežkih dijakov pri
eksternem preverjanju znanja in šolskega ocenjevanja v Sloveniji so nakazana
izhodišča za potrebne procese, ki vodijo do izboljšav tako, da se procesni in
rezultatski pristop medsebojno dopolnjujeta. Raziskave učinkovitosti na področju
edukacije so usmerjene v rezultate – dosežke učencev in poskušajo opisati
spremenljivke šolskega uspeha v merljivih vrednostih. Izboljšave v šolstvu pa so
usmerjene v procese in se ukvarjajo z različnimi spremenljivkami in lahko prispevajo
k izboljšavam. Preseči je potrebno vsiljeno dilemo ali eno ali drugo; ali lepi in
moderni učni načrti in nove oblike in metode učenja in poučevanja ali doseganje
odličnosti in netoleranca za neznanje pri temeljnih znanjih in drugih učnih ciljih.
Odgovor je v dualizmu, potrebno je eno in drugo.
Metoda stalnega analiziranja izkazanega znanja učencev kot orodje upravljanja v
šolstvu je lahko izhodišče za strokovne razprave, analize, interpretacije in
ugotavljanje trendov, pripomoček za postavljanje standardov dosežkov, merilo pri
(samo)evalvaciji uvajanja sprememb, posodobitev in šolskih reform, pripomoček pri
ugotavljanju potreb in usmerjanju kadrovskih in finančnih virov ter upravljanju s
časom, instrument pri odločanju za člane svetov šol, za zunanje predmetne
eksperte, vir informacij pri razvoju učnih pripomočkov in pisanju učbenikov in je
odprt za povezovanje z drugimi pristopi managementa kakovosti v šolstvu. Znotraj
cikličnega modela managementa kakovosti PDCA se upravljanje sistema izvaja na
osnovi zbranih podatkov in analiz ugotovitev. Identificira se primere dobre prakse in
odličnosti, kakor tudi slabosti v sistemu, kar v cikličnem procesu omogoča uvajanje
premišljenih izboljšav ter prispeva k učinkovitejšemu sistemu na vsakem in na vseh
nivojih izobraževanja. V šolstvu je potrebno preseči antagonizem med
avtonomnostjo in odgovornostjo. Priznavanje različnih individualnih pristopov in
strokovne avtonomije posameznih subjektov mora hoditi z roko v roki z
odgovornostjo za dosežke.
Ključne besede:
standardi znanja v izobraževanju, kurikul, sumativno preverjanje znanja, dosežki
učenca, kakovost v izobraževanju, orodje za upravljanje, orodja managementa
kakovosti, učinkovitost v izobraževanju, samoevalvacija, izboljšave v šolstvu, stalno
izboljševanje, analiza variabilnosti, s podatki podprto odločanje, podatki o
doseženem znanju, sistem povratnih informacij v šolstvu

Ongoing Analyses of Student Assessment Data
Method as a Management Tool in Education
ABSTRACT
Organisations should have clear quality goals, and the managing of the system and
decision-making on different levels should be based on analyses and relevant data.
Traditional educational systems and practices often do not follow these
requirements.
Planning in education cannot be based simply on lists of learning contents and
methods, but must be oriented towards learning objectives. The curriculum is
conceptually different from an instructional plan and it goes beyond the mere
planning of teaching and learning. The fundamental requirements of the curricular
approach are rationality, exactness, and the verifiability of learning objectives. The
curriculum is considered on three levels: the intended, implemented, and especially
attained or achieved curriculum, where the achieved measurable learning objectives
are assessed. Within the school system, the standards of knowledge must be
defined. Describing content standards is not sufficient. With the help of the national
assessment of knowledge and/or public examinations it is necessary to set
performance standards. Within school systems with public examinations, for
example, the Matura exam in Slovenia or other formats of a national assessment of
knowledge, such achievements can be used as feedback for teachers, schools, and
other experts, in addition to being used for certification. Thus the gathered data of
summative assessment can be used for planning future instructional activities –
proposed for new groups of students; this is considered as a secondary level of
formative assessment. The function of formative assessment is to establish which
adjustments, additions, and directions are needed in the teaching and learning
process while the knowledge is still forming. The ongoing analysis of the student
assessment data method used as a management tool can in the long run
systematically lead to improvements in teaching, effectiveness, as well as
assessment and quality assurance.
In its empirical part, this dissertation describes the development, structure, and
capabilities of the Assessment of/for Learning Analytic Tool (ALA Tool), the
Slovenian School Performance Feedback System. Within our researches, as a
contribution to the development of quality management in school systems with
external examinations, we upgraded the Tool for management in education. The
dissertation contains results and outcomes of several studies:
• Showing only one indicator can paint an erroneous picture of how successful
a school is in preparing and instructing students for the Matura exam.
• When selecting the subjects for the Matura exam, the following important
variability can be observed: science optional subjects are selected by
candidates with better overall achievement, while social science optional
subjects are selected by candidates with significantly lower overall
achievement.
• Schools, or individual classes within the school, are not homogenous as far
as their achievements in particular subjects are concerned; they are not

•
•

•
•

equally successful at all school subjects. A school, or an individual class, can
be above average in one subject, and below average in another.
Over several consecutive years there can be important changes in overall
achievement in a school due to the variability in results in individual subjects.
In addition to the variability of the overall achievement and/or in individual
subjects in different schools, the variability of the overall achievement and/or
in individual subjects between classes within the same school is equally
important.
The gap between boys and girls in externally assessed exam achievements
is narrowing, and boys can even surpass girls.
Teacher-allocated points at internal parts of examinations have on average
approached the maximum value in some subjects and increase every year.
This phenomenon can be defined as grade inflation.

The ongoing analyses of the student assessment data method as a management
tool in education can be used in the expert management of school policy (the
national level), among principals (the school management level), in school councils
within the frame of quality management (the school level), among teachers of
individual subjects as the leaders of individual classes within schools (the teacher
level), and for the participants in education as an indicator for future learning (the
student level).
The aim of the dissertation dealing with the field of Educational Effectiveness
Research (EER) is to contribute to bridging the antagonism between the result
(achievement) orientation and the process (improvement) orientation. With the
ongoing analyses of student external assessment data and school grades in
Slovenia over several years we have indicated the starting points for the necessary
processes that would lead to improvements by letting the process and the result
approaches complement each other. The EER is result-oriented (student
achievement) and tries to describe the variables of school effectiveness in
measurable parameters. The improvements in education, on the other hand, are
process-oriented and deal with different variables that can contribute to
improvements. It is necessary to overcome the imposed dilemma of this duality:
attractive and modern instructional plans and new forms and methods of learning
and teaching, versus achieving excellence and zero tolerance for the lack of
knowledge in fundamental objectives and other learning goals. The answer is both;
the former and the latter are necessary.
The ongoing analyses of student assessment data method as a management tool in
education represents a starting point for expert discussions, analyses, and
interpretations. With the management tool we can recognise trends and set
performance standards, it can be used as criteria for the (self) evaluation and in
decision-making for changes and educational reforms, for identifying needs and
targeting of human and financial resources and time management, for school boards
in decision-making and for outside experts, as a source of information for the
development of teaching aids and writing textbooks. The management tool in
education is opened for integration with other quality management approaches in
education. Within a cyclical model of quality management with the PDCA feedback
loop, the system management is carried out on the basis of the gathered data and
the analyses of the findings. The cases of good practice and excellence are

identified, as are the weaknesses of the system; in a cyclical process this allows the
implementation of carefully considered improvements and contributes to a more
effective system on every level of education and on all levels as a whole. In
education, we must overcome the antagonism between autonomy and
accountability. Acknowledging different individual approaches and professional
autonomy of individual schools and teachers must go hand in hand with the
accountability for achievements.
Keywords:
Educational Standards, Curriculum, Summative Assessment, Student achievement,
Quality in Education, Management Tool, Quality Management Tool, Educational
Effectiveness, Self-evaluation, School Improvement, Ongoing Improvement,
Variability Analysis, Data-driven decision making, Student Assessment Data, School
Performance Feedback System
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UVOD

Sistemi vzgoje in izobraževanja so v različnih državah po svetu lahko zelo različni.
Veliko je odvisno od tradicije. Centralna in vzhodna Evropa, tudi Slovenija, sta
tipičen primer, kjer je v šolski tradiciji, da so bili učni načrti predpisani na nacionalni
ravni. V vseh osnovnih in srednjih šolah in v oddelkih znotraj šol se je in se še
poučuje po enotnih učnih načrtih oz. katalogih znanj. Eksterno preverjanje1 znanja v
teh sistemih nima tradicije. Koncept centraliziranih šolskih sistemov je, da se z
nadziranjem vstopnih pogojev – vložkov (kadrovski in materialni pogoji za
poučevanje, predpisani enotni učni načrti, predpisani učbeniki in inšpekcije…)
predvideva, da bo doseženo znanje in spretnosti učencev – dosežki (ang.
outcomes) na izhodu iz šolskega sistema enako načrtovanemu (Zupanc, Urank in
Bren, 2009).
V državah, kjer niso imeli oz. še vedno nimajo nacionalnih kurikulov (ZDA) (Kliebard,
2004), zahteve na naslednji - višji stopnji v sistemu izobraževanja do neke mere
povratno poenotijo poučevanje na predhodni - nižji stopnji. Ker srednje šole od
dijakov pri vstopu zahtevajo neka temeljna znanja, se temu osnovne šole
prilagodijo. Podobno univerze od brucev zahtevajo določena znanja in to vpliva na
poenotenje učnih ciljev v srednjih šolah. V takšnih šolskih sistemih ključno vlogo za
napredovanje igrajo zbirni eksterni izpiti ob prehodu med šolskimi stopnjami. Anglija
je primer, ko vse do leta 1988 niso imeli nacionalnega kurikula in so dosežki pri
eksternih izpitih ob koncu obveznega šolanja in še posebej pred vstopom na
univerzitetni študij za šolski sistem zelo pomembni, tako na nacionalni ravni, na
ravni okrožij, šol, za učitelje v oddelkih in nenazadnje za učence (Bennett in
Desforges, 1991; Tattersall, 2003). Če v sistemu ni sprejet nacionalni kurikul in učni
cilji niso predpisani (dogovorjeni), le-to za posamezni predmet nadomesti izpitni
katalog (ang. syllabus). Katalog mora definirati vse potrebno za izpit, da so pred
preverjanjem informacije dostopne in so tako vsi kandidati v enakovrednem položaju
(Cresswell, 2000; Statistics of Education, 2001).
Ker so v šolskem sistemu dosežki pri preverjanju znanja (zelo) pomembni (ang. high
stakes) (Standards & testing, 2001), se poudarja, da je preverjanje znanja merjenje,
zato je pri tem pomembno spremljati in izboljševati značilnosti merskih instrumentov
- izpitov. Šolske reforme še vedno ljudje razumejo različno (Smith, 2008), v ZDA pa
je pri tem v zadnjih letih vse bolj enotno stališče, da gre za merjenje znanja učencev
glede na standarde in iskanje izboljšav ter večjo učinkovitosti šol, ki temeljijo v
meritvah doseženega znanja. Predpogoj za zanesljivo, veljavno in objektivno
merjenje dosežkov so merljivi učni cilji oz. standardi znanja v izobraževanju. Vsi
različni pomeni standardov znanja imajo opraviti z nivojem dosežkov, dejavnostjo
učencev (Bartholomew, 2000; Oosterhof, 2001). Mejnik, da učenec doseže
standarde znanja na koncu nekega obdobja izobraževanja, je mišljen, kot točka na
lestvici dejavnosti, ki se lahko primerja z dejavnostmi ostalih učencev ali kriterijem
za uspešno opravljen izpit ali dosego določene stopnje, nivoja ali ocene v razredu.
Za merjenje znanja ni dovolj učne cilje zgolj opisati – navesti vsebinske standarde
(ang. content standards), ampak je za doseganje posameznega cilja potrebno
definirati »kako dobro je dovolj dobro«, potrebno je definirati standarde dosežkov
1

Izraz 'preverjanje' ne vključuje nobenih omejitev iz slovenskih pravilnikov o preverjanju in
ocenjevanju znanja. Ocenjevanje bi moralo biti en izmed načinov poročanja o dosežkih
učencev staršem in učencem ob koncu učnega procesa. Angleški izraz 'assessment'
uporabljamo v slovenščini kot 'preverjanje' in ga neposredno ne povezujemo in
prepletamo z ocenjevanjem.

Metoda stalnega analiziranja izkazanega znanja učencev kot orodje upravljanja v šolstvu

Stran 19

Darko Zupanc – doktorska disertacija

Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede

(ang. performance standards) (Cizek, 2001; Cresswell, 2000; Linn in Gronlund,
2000; Morgan in Perie, 2004; Standards for educational and psychological testing,
1999; Taylor, 2002; Zupanc, 2005a, 2005b; Zupanc, 2007a).
Standardov dosežkov brez merjenja - preverjanja znanja - in analize dosežkov ni.
Interpretacijo dosežkov pri preverjanju znanja ali spretnosti (izpitu) lahko delimo na
normativno ali/in kriterijsko. Pri normativni interpretaciji dosežek primerjamo z
dosežkom 'normirne skupine' (npr. pri skoku v višino je nad/pod povprečjem); pri
kriterijski interpretaciji pa se primerja dosežek učenca z določenim (vsebinskim)
kriterijem (npr. preskoči letvico na višini 150 cm).
Tako kot za vsak sistem, tudi v vzgoji in izobraževanju velja, da so med
načrtovanjem, izvedbo in dosežki razlike. Načrtovane vsebine in učni cilji pri
določenem predmetu v praksi še ne pomenijo, da se vse načrtovano pri poučevanju
tudi izvaja. Kaj od načrtovanega in s strani učitelja izvedenega se učenci naučijo in
dosežejo, pa se brez preverjanja znanja in spretnosti ne more ugotoviti (Zupanc,
2005b). Šolski kurikul se obravnava na treh nivojih (Mullis idr., 2004):
• načrtovani kurikul (ang. intended curriculum),
• izvedbeni kurikul (ang. implemented curriculum) in
• doseženi kurikul (ang. attained – achieved curriculum) (Štraus, 2005).
Pri načrtovanem kurikulu gre za (učne) načrte, kaj naj se uči in kako naj se poučuje,
da se bodo učenci (na)učili in kako naj se organizira vzgojno-izobraževalni sistem,
da bi se to doseglo. Pri izvedbenem kurikulu gre za izvedbo v praksi: kaj in koliko se
v resnici poučuje v šoli, kdo poučuje, kako se v razredih poučuje in kaj, koliko in
kako se učenci v resnici učijo. Pri tem gre za dejansko izvedbo načrtovanega
kurikula v praksi, to je izvedbeni ali 'skriti' kurikul. Končni cilj pa so dosežki, zato je
pri doseženem kurikulu pomembno, kaj se učenci naučijo – kolikšen je učinek
izobraževanja (Zupanc, 2007c).
Šolstvo je specifično področje, pa vendar so uporabne mnoge vzporednice iz
sistemov managementa kakovosti v gospodarstvu in javnem sektorju. Pristop
celovitega managementa kakovosti (ang. Total Quality Management – TQM) je
predstavil Deming (Deming, 1982; Goldberg & Cole, 2002) in mnoga načela tega
pristopa so uporabna tudi v vzgoji in izobraževanju. Stalno zbiranje podatkov in
njihova statistična obdelava presega staro množično končno »kontrolo« in
»selekcioniranje« skladnih od neskladnih. V vzgoji in izobraževanju se govori o
formativnem preverjanju (Earl & Katz, 2006, Formative assessment, 2005, McGaw,
2005, Smith, 2008) sproti, ko se znanje še formira. Podatki naj bi sproti pokazali, kaj
se dogaja v procesu, da se lahko pravočasno ukrepa. Ko se problem odkrije, ga je
potrebno osvetliti in prediskutirati v skupinah, kjer ne sme priti do obtoževanja, kdo
je kriv, ampak k spremembam procesov, da se to ne bi več dogajalo (Weaver,
1992). S statističnim nadzorom procesov in nazorno predstavitvijo z diagrami je
Deming prikazoval, kdaj je proces 'ušel' iz nadzora. Potrebno je bilo najti temeljni
vzrok za napako v procesu in po ugotovitvi izbrati ustrezno strategijo, da bi se
vzroke odpravilo. Naloga vodstva je, da se zmanjšajo naključni in sistemski vzroki
napak in s tem zmanjša variabilnost procesov. Zmanjšanje variabilnosti naredi
proces bolj predvidljiv in bliže želenim oziroma predpisanim ciljem (Deming, 1982).
Za kakovost v šolstvu je pomembna ugotovitev iz celovitega managementa
kakovosti -TQM (Senge, 1990), da se preseže institucionaliziran model obravnave
posamezne šole kot sistema. Za učinkovit management kakovosti v šolstvu je
potrebno kot sistem obravnavati okrožje oz. pokrajino (v ZDA district). V Sloveniji bi
bil to lahko kar državni (nacionalni) nivo, kjer so šole in razredi znotraj šol podsistemi. Znotraj celotnega sistema mora usklajeno delovati mreža medsebojnih
povezav, ki morajo biti enotno razumljene in upravljane kot sistem, usmerjen k jasno
zastavljenemu(im) cilju(em) (Deming, 1982, str. 50).
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Dosedanji izsledki in ugotovitve

Ali šole iz generacije v generacijo učence naučijo približno enako, več ali manj, je
vprašanje, ki se v različnih državah stalno zastavlja. V ZDA se od leta 1940 vsako
desetletje izvede vsaj ena večja študija o javnem šolstvu, ki ugotavlja, da šolski
sistem ni dober in se poslabšuje (Dobyns in Crawford-Mason, 1994). Ne glede na
nove reforme, prizadevanje strokovnjakov in vložena finančna sredstva se
sistematično ne dosega želene kakovosti v edukaciji. Perkinson (1995) je navedel
štiri najpomembnejše probleme na tem področju: premajhen poudarek na t. i.
akademskih predmetih, pomanjkanje standardov, slabo poučevanje in odsotnost
vodenja (ang. leadership). Pred tridesetimi leti je Edmonds (1979) navedel pet
najpomembnejših faktorjev šolske učinkovitosti: vodenje, usmerjenost v poučevanje,
klima usmerjena v učenje, visoka pričakovanja in konsistentno merjenje dosežkov
učencev.
Raziskava se ne bo ukvarjala z modeli učinkovitosti organizacij, kot so kazalniki oz.
merila učinkovitosti: vključenost, prilagodljivost, stalnost in odzivnost organizacij na
zunanje dejavnike (Scheerens in Bosker, 1997, str. 9). Raziskava se bo naslonila na
pristope k učinkovitosti na področju šolstva, ki so usmerjeni v rezultate – doseženo
in objektivno ocenjeno znanje učencev, zato poskušajo opisati kazalce šolskega
uspeha v merljivih vrednostih. Merilo učinkovitosti učenja in poučevanja je obseg in
zahtevnost doseženih izobraževalnih ciljev, ki se jih praviloma meri s testi dosežkov
(Creemers, 1994). Izboljšave v šolstvu pa so usmerjene v procese, ki lahko
prispevajo k izboljšavam. Oba pristopa potrebujeta drug drugega in morata biti pri
posodabljanju šolskega sistema povezana (Smink, 1991, str. 3). Izboljšave v šolstvu
se lahko izpeljejo, če tisti, ki odločajo, raziskovalci in praktiki, povezano uporabljajo
kvantitativne – merljive pristope šolske učinkovitosti in kvalitativne – procesne
pristope za izboljšave v vzgoji in izobraževanju (Stoll in Sammons, v Townsend,
2007, str. 207-222). Creemers (v Townsend, 2007, str. 223-244) pri razvoju šolskih
sistemov govori o stalni napetosti med učinkovitostjo - prizadevanjem za doseganje
dobrih rezultatov in procesnimi izboljšavami v vzgoji in izobraževanju. Povezava
med dosežki in procesi, s katerimi so bili dosežki ustvarjeni, je osnova sistemov
managementa kakovosti (Frazier, l997). Ne gre za antagonizem, ampak za
dualizem (sinergijo) dveh pristopov, medsebojno priznavanje in dopolnjevanje - za
eno IN drugo, ne za izključevanje eno ali drugo. Ideja, da se sistem vzgoje in
izobraževanja lahko izboljšuje skozi modele managementa kakovosti, ni nova, le
dolgo se je tak pristop zanemarjal (Tribus, 1993).
1.1.1

Avtonomija in odgovornost

Avtonomija šol in strokovna avtonomija učiteljev se v šolskih sistemih dopolnjuje z
odgovornostjo (ang. accountability). Na tem področju je v šolskih sistemih po svetu
aktualno vprašanje, kako se uporabljajo rezultati preverjanja znanja in spretnosti –
še posebej rezultati in analize dosežkov pri nacionalnih preverjanjih, državnih izpitih
z enotnimi standardiziranimi testi. Ponekod so (npr. ZDA, Velika Britanija) vzdrževali
odgovornost šolskih uprav, učiteljev in učencev tako, da so dosežke pri zunanjem
testiranju učencev uporabljali tudi za plačevanje in odpuščanje učiteljev, za
določanje višine dotacije šolam in za akreditacije šol (Elmore, Abelmann in
Fuhrman, 1996, str. 66). To je med šolniki povzročalo vznemirjenje (Linn, 2000). Če
mere dosežkov postanejo za kandidate in šole preveč pomembne (ang. high
stakes), kot so v Angliji lestvice šol po dosežkih izpitov (ang. league tables), po
mnenju Goldsteina (1999) popačijo sliko in ne bodo več prikazovale podpovršinske
realnosti o dosežkih učencev v šoli. Podatke naj bi uporabljali v šolah in sicer kot
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povratne informacije za nadaljnje načrtovanje in izboljšave dela na šoli (Goldstein,
1999). Rezultati morajo biti namenjeni razpravljanju in ugotavljanju, kje bi lahko bili
problemi, ne morejo pa biti natančne diagnoze. Tudi sodobni pristopi na področju
množičnega testiranja in iskanja kazalcev uspešnosti šol ne dajejo dobrih rezultatov
(npr. 'No Child Left Behind' v ZDA, 2001). Rezultati niso dobri, če ni podrobnih
analiz znotraj posamezne šole, ki bi podrobneje osvetlile zbrane podatke in bi
interpretacije lahko pomagale neposrednim akterjem sprememb: ravnateljem,
učiteljem in učencem, (Kochan v Townsend, 2007, str. 485-502). Novejša
mednarodna študija OECD - Programme for International Student Assessment –
(PISA) 2006, ki je bila izvedena v 57 državah sveta, ugotavlja, da šole, ki imajo več
avtonomije, dosegajo boljše rezultate. Na drugi strani pa je študija pokazala tudi, da
je s stališča odgovornosti šol in učiteljev transparentnost dosežkov šolanja zelo
pomembna. Šole z javnim objavljanjem dosežkov učencev dosegajo boljše rezultate
(Gurria, 2007).
1.1.2

Stalno analiziranje in posredovanje povratnih informacij o dosežkih

V zadnjih letih so v šolskih sistemih s tradicionalnim eksternim preverjanjem znanja
(Velika Britanija, Nizozemska, ZDA, Avstralija idr.) pristopili k izdelavi sistemov, kako
šolam posredovati povratno informacijo o dosežkih njihovih učencev (Visscher in
Coe, 2003). Sistem posredovanja povratnih informacij o dosežkih (ang. School
Performance Feedback Systems - SPFS) je zunanji informacijski sistem, ki šolam
posreduje zaupne informacije o njihovih dosežkih in delovanju šole (Coe in
Visscher, 2002). Poudarek je na zaupnosti informacij in samoevalvaciji, ki vključuje
monitoring, analize, diagnoze in predstavlja osnovo za seznanjanje zunanjih
udeležencev o dosežkih v šoli in v oddelkih.
Med različnimi sistemi posredovanja povratnih informacij o dosežkih šol
predstavljajo skrajnost uradni sistemi odgovornosti (ang. Official Accountability
System), ki so namenjeni staršem in učencem pri izbiri šol ter vzdrževanju
odgovornosti javnih šol. Takšni sistemi tudi z rangiranjem šol vzdržujejo
odgovornost učiteljev in ravnateljev, generirajo podatke za pregledovanje in analize
s strani zunanjih presojevalcev, s testi starši in inšpekcijske službe lahko vrednotijo
delo šole in tako znotraj šolskega sistema delujejo tržni mehanizmi (Teddlie, Kochan
in Taylor, 2002).

1.2

Strnjen zapis problema

Aktualni svetovni razvojni trendi na področju preverjanja znanja v izobraževanju in
zakladnica (pre)malo izkoriščenih večletnih podatkov notranjega (učiteljevega) in
zunanjega preverjanja o doseženem znanju (maturitetni podatki v Sloveniji)
predstavljajo izziv za opredelitev raziskovalnega problema in izpeljavo aplikativne
razvojne študije ter izdelavo managementskega orodja za upravljanje na osnovi
analiz izkazanega znanja ob zaključku srednje šole.
Kako preverjanje znanja in spretnosti v izobraževanju ter analize dosežkov le-tega
uporabiti kot orodje upravljanja, za stalno izboljševanje kakovosti, za večjo
učinkovitost in kot podporo pri odločanju o izboljšavah na različnih nivojih v šolstvu:
na sistemskem (nacionalnem) nivoju, šolskem, oddelčnem nivoju in bistveno kot
pomoč posamezniku, ki je vključen v sistem šolanja. S sistematičnim večletnim
zbiranjem podatkov o dosežkih v znanju in spretnostih, analizami, ustreznim
prikazovanjem in interpretacijami se lahko razvije orodje za upravljanje. Z njim bi v
šolstvu dobili pregledno sliko o dosežkih učencev, primerjali dosežke s primerljivimi
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skupinami v državi, ugotavljali razlike med oddelki in učitelji znotraj šole, analizirali
neuspešnost in osip, primerjali rezultate iz različnih oblik preverjanja: učiteljeve
ocene, eksterno pridobljene pisne in ustne ocene, ocenjevanje praktičnega dela
ipd., primerjali število dijakov z izbiro različnih izbirnih predmetov na šoli oz. oddelkih
znotraj šole, ugotavljali medletne trende in primere dobrih praks ipd. Orodje se lahko
uporablja kot povratna informacija pri ekspertnem vodenju nacionalnih šolskih
politik, na nivoju šolskega managementa (ravnateljev) v okviru managementa
kakovosti, na nivoju predmetnih učiteljev kot vodij v razredih znotraj šole in za
udeležence izobraževanja kot usmerjevalec za nadaljnje učenje.
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TEORETIČNI DEL RAZISKAVE

Osnova za kakovostno odločanje in upravljanje v vsakem sistemu so analize
verodostojnih podatkov. Za šolanje kot organiziran sistem so pomembni vnaprej
načrtovani učni cilji in standardi znanja. Za analiziranje izkazanega znanja je
predpogoj, da se znanje veljavno, zanesljivo in objektivno meri. Sistemi
managementa kakovosti delujejo po načelu krožne zanke, da analize izkazanega
znanja povratno vplivajo na odločitve za spremembe v načrtovanju in izvedbi.
V teoretičnem delu raziskave so predstavljeni gradniki in mehanizmi, ki v stalnem
kroženju prepletajo procesne izboljšave v šolstvu z analiziranjem učinkovitosti na
osnovi izkazanega znanja. Tako upravljanje v šolstvu na razredni (učiteljski) ravni,
šolski (ravnateljski) ravni kakor tudi na sistemski ravni sprejema in vzpodbuja
strokovno avtonomijo učiteljev in avtonomijo šol s sočasno odgovornostjo za
dosežene cilje.

2.1

Kurikul

4. oktobra 2007 je minilo pol stoletja od velikega zgodovinskega dogodka, ko je
Sovjetska zveza uspešno poslala v orbito okoli Zemlje prvi umetni satelit – Sputnik.
V ZDA so ob tem velikem znanstvenem in tehničnem podvigu ugotovili, da je
ogrožen njihov primat svetovne velesile in da jih velika politična tekmica, Sovjetska
zveza, prehiteva (Bybee, 1998). Državna politika je usmerila pogled v vzgojo in
izobraževanje, najprej v ZDA, kasneje pa tudi v drugih državah razvitega sveta. V
Veliki Britaniji so prve nacionalne kurikule dobili šele z reformo šolstva po letu 1988
(Whetton, 2004). Prizadevanja pri reformah v izobraževanju so šla v smeri
sprememb v upravljanju šol, kurikulu, poučevanju, preverjanju znanja, pedagogiki,
različnih praksah poučevanja, diferenciaciji in managementu (Smith, 2008). Največji
poudarek je bil dan branju in pisanju, matematiki in naravoslovnim znanostim.
V šolstvu že zelo dolgo tečejo razprave o tem, kaj naj se učenci učijo, kako naj se
poučuje in o odgovornosti šol za doseganje zastavljenih ciljev. Sputnik je bil povod
za odločitev o konceptu kurikula v edukaciji in pospešitev že začetega kurikularnega
reformnega gibanja v šolstvu. Snovalca kurikula v vzgoji in izobraževanju sta Tyler,
R.W. (1949) in že pred njim Bobbitt, J. F. (1918). Naše sedanje preverjanje in
standardi znanja so pravnuki Tylerjevih temeljnih konceptov kurikula. Osnovne
zahteve kurikularnega pristopa so racionalnost, eksaktnost in preverljivost, ki naj
temeljijo na učno-ciljnih in ne na učno-vsebinskih učnih načrtih. Iz zapisa učnega
cilja se mora razbrati učenčevo dejanje in vsebino, ki ga z dejanjem izkaže, je
zapisal Tyler (1949). Tudi sodobni avtorji (Linn in Gronlund, 2000) o učnih ciljih
pišejo podobno: učni cilji so opisi tega, kar naj bi bil učenec vprašan ali mu bo
naročeno, da naredi; učni cilji opisujejo zaznavne dogodke, ki naj pokažejo, če se je
učenec naučil, usvojil zaželeno znanje oz. veščino. Po mnenju Linna in Gronlunda
(2000) so izhodišče za izboljšave v edukaciji jasni dosežki, kaj se od učencev
pričakuje, da se (na)učijo.
Slovenci imamo v svoji zgodovini izkušnje z enotnim načinom poučevanja že s
prizadevanji za slovensko knjigo. Primož Trubar je že leta 1550 vedel, da slovenske
šole ni brez slovenske knjige; njegovi prvi tiski so bili osnovnošolski učbeniki Abecedarium (Schmidt, 1988). Prvikrat po Trubarjevi Cerkovni ordnungi (1564) se je
po presledku dobrih dvesto let spet pojavila zahteva po slovenski osnovni šoli, to pot
kot eno od znamenj slovenskega narodnega prebujenja (Schmidt, 1988, str. 168).
Še preden je izšel temeljni zakon Splošna šolska naredba iz leta 1774, ki je v
habsburški monarhiji kot eni izmed prvih držav v Evropi uvedel splošno šolsko
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obveznost, je slovenski prosvetljenec Blaž Kumerdej cesarici Mariji Tereziji leta
1772 predlagal svoj načrt za organizacijo osnovnih šol na Kranjskem, ki je eden
najpomembnejših dokumentov v zgodovini šolstva na slovenskem ozemlju (Ciperle
in Vovko, 1988). V slovenskem šolstvu se je že pred več kot 200 leti uresničevala
zahteva, da se morajo vsi v državi učiti predpisane učne snovi in za uporabo
predpisanih šolskih knjig (Schmidt, 1988, str. 217 in str. 223-224). Enotni učni načrti
se v šolskih dokumentih na Slovenskem tradicionalno pojavljajo vse do danes.
V osemdesetih letih prejšnjega stoletja se je v slovenski pedagoški stroki prvič
pisalo o kurikulu (Širec, v Kroflič, 2002) in o prehodu iz učno-vsebinskega
načrtovanja pouka k učno-ciljnemu (Širec, 1984). Kurikul že v konceptu pomeni
nekaj drugega kot učni načrt, lahko bi rekli, da presega zgolj načrtovanje
poučevanja in učenja (Zupanc, 2005c).
Tako kot za vsak sistem tudi pri vzgoji in izobraževanju velja, da so med
načrtovanjem, izvedbo in rezultati (dosežki) razlike. Načrtovane vsebine in učni cilji
pri določenem predmetu v praksi še ne pomenijo, da se vse načrtovano pri
poučevanju tudi izvaja. Kaj od načrtovanega in s strani učitelja izvedenega se
učenci naučijo in dosežejo, pa se brez preverjanja znanja in spretnosti ne more
ugotoviti (Zupanc, 2005b). O kurikulu se govori na treh ravneh oz. ločevanju (Mullis
idr., 2004):
• načrtovanega kurikula (ang. intended curriculum) in
• izvedbenega kurikula (ang. implemented curriculum) od
• doseženega kurikula (ang attained – achieved curriculum) (Štraus, 2005).
Pri načrtovanem kurikulu gre za (učne) načrte, kaj naj se uči in kako naj se poučuje,
da se bodo učenci (na)učili in kako naj se organizira vzgojno-izobraževalni sistem,
da bi se to doseglo. Pri izvedbenem kurikulu gre za izvedbo v praksi; kaj in koliko se
v resnici poučuje v šoli, kdo poučuje, kako se v razredih poučuje in kaj, koliko in
kako se učenci v resnici učijo. Pri tem gre za izvedbo načrtovanega kurikula v
praksi. Končni cilj pa so dosežki (ang. outcomes), zato je pri doseženem kurikulu
pomembno, kaj se učenci naučijo – kolikšen je učinek šolanja. Že poimenovanja
treh različnih ravni kurikula povedo, da načrtovane vsebine in učni cilji pri
določenem predmetu v praksi še ne pomenijo, da se vse to pri poučevanju tudi
izvaja. Kaj od načrtovanega in s strani učitelja izvedenega pa se učenci naučijo in
dosežejo, pa se brez preverjanja znanja in spretnosti ne more ugotoviti (Zupanc,
2005b).

2.2

Merjene znanja in spretnosti

V različnih izobraževanih sistemih v državah po svetu so znane različne izvedbe
preverjanja znanja, veliko pa je odvisno od tradicije (Zupanc, 2004b). V literaturi
največkrat uporabljen pojem 'assessment' izvira iz latinske besede 'assidere', kar
pomeni sedeti poleg. V vzgojno-izobraževalnem kontekstu je to proces opazovanja
učenja; opisovanja, zbiranja, točkovanja, snemanja in beleženja ter interpretacije
informacij o učenju kandidata (Glossary of Educational Assessment, Examination
and Testing Terms, 2003)1
Z merjenjem oz. preverjanjem v izobraževanju se poskuša dognati karakteristike
posameznika ali skupine posameznikov, običajno učencev. V literaturi se v
angleškem jeziku pojavljajo najmanj trije sorodni izrazi: 'measurement', 'assessment'
in 'evaluation', poleg tega pa še testiranje (Linn in Gronlund, 2000). Izraz preverjanje
– 'assessment' se velikokrat uporablja le kot stilistična različica merjenja 'measurement' znanja. Merjenje v edukaciji pomeni procese določanja kvantitativnih
in kvalitativnih vrednosti posameznikom ali skupinam posameznikov, ki imajo
akademski pomen. Včasih se izrazu meritev pripiše bolj številčno, 'hladno', manj
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zaželeno dejavnost, medtem ko naj bi bilo preverjanje bolj kvalitativno in 'toplo'. Da
je šolsko ocenjevanje znanja merjenje, se vidi iz tega, da v sebi vključuje vse nujne
komponente, ki jih najdemo pri vsakem merjenju (Grgin, 1994). Vsako merjenje
predpostavlja: predmet (vsebino, pomen) ali tisto, kar se meri, instrument, s katerim
se meri in tehniko merjenja. Merilo se umeri. Navadno uporabijo za to natančnejše
merilo. Tudi tega so umerili, navadno s še natančnejšim merilom. Ta veriga se
konča pri dogovorjeni enoti, se pravi pri njeni izvedbi, etalonu ali standardu. Lord
Kelvin (Thomson, v Strnad, 2001, str. 5), je že leta 1883 zapisal: »Pogosto pravimo:
če lahko merite to, o čemer govorite, in izrazite s števili, potem nekaj veste o tem; če
pa ne znate tega meriti, če ne znate tega izraziti s števili, je vaše znanje borne in
nezadostne vrste.« Airasian (1997) definira preverjanje kot zbiranje, sintezo in
interpretacijo informacij, ki so učitelju v pomoč pri odločanju. Pri vrednotenju oz.
evalvaciji (ang. evaluation) se kombinira podatke iz merjenja in ostalih opazovanj,
kjer se opredeli glede zaželenosti in pomembnosti tega, kar se opazuje. Evalvacija
je rezultat meritve, ki se jo ovrednoti. S testiranjem pa se razume posebno vrsto
preverjanja, z naborom nalog, ki jih kandidati rešujejo v dogovorjenem času v za vse
enakih pogojih (Zupanc, 2004b).
2.2.1

Merljivi učni cilji

Učitelj lahko vidi, sliši ali kako drugače zazna, kaj in koliko se je učenec naučil. Za
preverjanje znanja je potrebno imeti zaznavne dokaze o naučenem. Narediti
naučeno vidno pa je težko. Večinoma so znanje človeka in druge miselne dejavnosti
nevidne. Ker se ne more enostavno pogledati, kaj in koliko se je nekdo naučil, se
moramo zanesti na zunanje kazalce. To ni nič nenavadnega tudi pri merjenju v
drugih znanstvenih disciplinah. Za razvidnost prisotnosti znanja je potrebno narediti
različne vidne stvari. Pri preverjanju znanja pri učencih učitelj naloži določeno
dejavnost, da prisotnost znanja postane razvidna (Zupanc, 2004b).
Tyler (1949) navaja, da je najuporabnejša taka oblika za zapis učnega cilja, da se iz
nje razbere učenčevo dejanje in vsebino, ki ga z dejanjem izkaže. Opis tega, kar naj
bi bil učenec vprašan ali mu je bilo naročeno, da naredi, se imenuje učni cilj (Linn in
Gronlund, 2000). Učni cilji opisujejo zaznavne dogodke, ki naj pokažejo, če se je
učenec naučil (usvojil) zaželeno znanje oz. veščino. Anderson in sodelavci (2001)
poudarjajo, da je v zapisu učnega cilja glagol, s katerim se običajno opiše kognitivni
proces, in samostalnik, s katerim se opiše znanje, ki naj bi ga učenec izkazal.
Po mnenju Mayerja in Wittrocka (1996) sta dva najpomembnejša učna cilja, da se
vzpodbuja spomin in prenos (transfer). Spomin je sposobnost zapomniti si naučeno
tudi kasneje na enak način, kot je bilo podano med učenjem. Prenos oz. transfer je
sposobnost uporabiti naučeno pri reševanju novih problemov, odgovarjati na nova
vprašanja in omogoča naučiti se novo snov. Spomin zahteva od učencev, da si
zapomnijo to, kar so se naučili, medtem ko morajo pri prenosu oz. transferju poleg
pomnjenja videti smisel v tem in znati uporabiti naučeno (Bransford idr., 1999). Z
drugimi besedami to pomeni, da se spomin ukvarja s preteklostjo, prenos oz.
transfer pa s prihodnostjo.
Uporabno vodilo za prikaz izobraževalnih ciljev je taksonomija (Zupanc, 2004b). Gre
za podrobno klasifikacijo ciljev, podobno kot jo uporabljajo biologi za sistematično
klasifikacijo rastlin in živali. Pri tem se poskuša zaznati in razvrstiti vse možne
vzgojno-izobraževalne dosežke. Sistem cilje najprej razvrsti v tri glavna področja
• kognitivno: dosežki v znanju, intelektualnih sposobnostih in spretnostih oz.
veščinah;
• emocionalno: vedenje, interesi, presojanje in možnosti prilagajanja;
• psihomotorično: zaznavne in motorične spretnosti.
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Vsako od treh glavnih področij se deli v skupine in podskupine. Glavne skupine v
kognitivni domeni so, na primer: znanje, razumevanje, uporaba, analiza, sinteza in
evalvacija (Bloom, 1970). Začne se s preprostim poznavanjem in se nadaljuje z vse
bolj kompleksnimi intelektualnimi sposobnostmi. Tak vzorec razdelitve je tipičen za
vsa tri glavna področja (Linn in Gronlund, 2000).
2.2.2

Taksonomija znanj: deklarativno in proceduralno znanje

Raziskovalci na področju kognitivne psihologije so opredelili dve temeljni kategoriji,
deklarativno znanje in proceduralno znanje (tabela 2.1). Bloom (1970) deklarativno
znanje poimenuje z izrazom 'znanje', medtem ko Gagne (1985) to imenuje 'verbalna
informacija'. Winne in Butler (v Izhodišča za pripravo nacionalnih preizkusov znanja
v devetletni osnovni šoli, 2000) ter Kendall in Marzano (1997) poleg deklarativnega
in proceduralnega znanje omenjajo še kondicionalno (strateško) znanje.
Deklarativno znanje (prav tam) predstavlja deskriptivne informacije (dejstva,
koncepte, sisteme, sheme, trditve, mnenja, razlage, pesmi, prozne sestavke ipd.).
Proceduralno znanje (prav tam) zajema postopke za uporabo znanja v določenih
procesih ali rutinah (npr. deliti ulomke, očistiti uplinjač, prevesti odlomek v španščino
ali obratno, pravilno umestiti geometrijske oblike). Učenci pokažejo proceduralno
znanje z neko praktično dejavnostjo, npr. če znajo samo verbalno obnoviti pravilo
deljenja ulomkov, je to deklarativno znanje, če pa rešijo konkretno nalogo, ki
zahteva delitev ulomkov, gre za proceduralno znanje.
Ostalih 5 kategorij proceduralnega znanja Bloom (1970) poimenuje z intelektualnimi
veščinami. Oosterhof (2001) pa deklarativno znanje poveže z najnižjo taksonomijo
znanja po Bloomu, ostalih pet kategorij, tako imenovane intelektualne veščine, pa s
proceduralnim znanjem – tabela 2.1. Deklarativno znanje se nanaša na informacije,
ki jih lahko pojasnimo verbalno. Deklarativno znanje vključuje obnovo določenih
dejstev, načel, trendov, kriterijev in načine urejanja dogodkov. Nekateri podcenjujejo
pomen deklarativnega znanja, mislijo, da gre samo za pomnjenje dejstev.
Deklarativno znanje je poznavanje dejstev, kakor tudi poznavanje trendov,
abstrakcij, kriterijev, načinov, kako so dogodki urejeni. Tako Bloom (1970) kakor
Gagne (Oosterhof, 2001) sta v svojih objavah jasno poudarila pomen znanja, ki se
lahko deklarira – navede, objavi, opiše.
Tudi Marzano in Pickering (1997) znanje delita na deklarativno in proceduralno. Med
deklarativna znanja štejeta: opise dejstev ali pojmov, časovna zaporedja
(dogodkov), vzročno-posledične zveze, različne vrste epizod – povezane s časom,
krajem, po udeležencih ipd., posplošitve in načela ter koncepte. Med proceduralna
znanja štejeta veščine oz. spretnosti in procese. Proceduralno znanje je znanje,
kako stvari narediti (PALS quide – Glossary, 2004). Primeri proceduralnega znanja
so: narediti pretvorbo iz Celzijeve v Kelvinovo temperaturno lestvico, pravilno
razvrstiti morske živali na ribe in sesalce, ustvariti pravilo ali se bo objekt v vodi
potopil ali bo plaval (Oosterhof, 2001).
Enaka vsebina se mnogokrat pojavi v obeh vrstah znanja, tako proceduralnem
kakor tudi deklarativnem, vendar je razlika v sposobnostih. Žal se velikokrat
napačno predpostavi, da je učenec usvojil obe vrsti znanja o določeni vsebini,
čeprav se preveri samo eno vrsto sposobnosti – običajno deklarativno. Pogosto
učitelj naredi napako, ko učenca vpraša, naj pove o stvari, kar ve, preveriti pa želi
proceduralno znanje: uporabo, analizo ali celo kompleksne veščine oz. procese. Če
učenec pove nekaj o stvari, s tem preverjamo deklarativno znanje. Tak način je
neuporaben za preverjanje proceduralnih znanj (Oosterhof, 2001).
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Taksonomija znanj: deklarativna in proceduralna znanja (Oosterhof, 2001)

Bloomova taksonomija
Deklarativno
znanje

Proceduralno
znanje
ali
INTELEKTUALNE
VEŠČINE
(ang. SKILLS)

Znanje (ang. Knowledge)
Informacije kot so določeni podatki, načela, trendi, kriteriji in
načini urejanja dogodkov.

Razumevanje (ang. Comprehension)
Uporaba informacij, kjer ni nujno znanje uporabe teh informacij v
novih situacijah in brez popolnega razumevanja globljega
pomena tega znanja.
Uporaba (ang. Application)
Uporaba abstraktnega koncepta v specifični, vendar še ne
predhodno uporabljeni situaciji.
Analiza (ang. Analysis)
Razstaviti koncept ali sporočilo na sestavne dele.
Sinteza (ang. Synthesis)
Združiti elemente v smiselno celoto.
Evalvacija (ang. Evaluation)
Presojanje in vrednotenje o dosežkih ali procesih za določen
namen.

Šolnike skrbi, da učenci ne bi znali uporabiti znanja, o katerem se učijo. Velikokrat
se zdi kot temeljni cilj izobraževanja pomagati učencem, da bi dosegli proceduralno
znanje. To odseva pogosto zmoto, pravita Marzano in Pickering (1997), da je
proceduralno znanje najpomembnejše znanje. Poleg tega ljudje pogosto mislijo, da
učenci, ki so vključeni v določene dejavnosti in »ročne« spretnosti, pri tem
uporabljajo proceduralno znanje. Dejavnosti in »ročne« spretnosti (npr. izdelava
modela sončnega sistema) so mnogokrat metode uporabe, ki učencem pomagajo
prikazati in se s tem naučiti deklarativno znanje. Čeprav včasih to ni tako očitno, je
uporabnost deklarativnega znanja zelo pogosta in pomembna.
Veliko je primerov, ki vključujejo uporabo znanja in potrebujejo tako deklarativno kot
proceduralno znanje. Zaključiti proces odločanja, rešiti problem ali izvesti
eksperiment zahteva od učenca, da izvede korake v določenem procesu – gre za
proceduralno znanje. Pogosto pa je prav deklarativno znanje, kaj učenec ve o
vsebini oz. jo razume, primarni element, da učenec nalogo lahko uspešno opravi in
dobi uporaben rezultat. Na primer, če učenec dobi nalogo, da izvede poskus, s
katerim naj določi neznano substanco in jo kemijsko razvrsti, mora biti vešč
znanstvenega dela. Vsekakor pa na raziskavo pomembno vpliva njegovo
poznavanje in razumevanje lastnosti kemikalij (Zupanc, 2004b).
Naučiti se veščine brez razumevanja različnih konceptov, ki so povezane s to
veščino, lahko prispeva k pridobljenemu znanju, ki ima omejeno veljavo. Na primer:
če so se učenci naučili rešiti linearno in kvadratno enačbo, ne poznajo pa značilnosti
in lastnosti teh enačb in kdaj se posamezna enačba uporablja, jim manjka
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deklarativno znanje, ki je nujno za razumevanje, kako in kdaj uporabiti naučene
postopke reševanja enačb (Zupanc, 2004b).
Kondicionalno znanje (Winne in Butler, 1995) zadeva ugotavljanje, kdaj, kje in zakaj
uporabiti proceduralno in deklarativno znanje. Vključuje tudi načrtovanje strategij za
reševanje problemov (npr. vedeti, kakšen postopek je primeren za reševanje
različnih matematičnih problemov, vedeti, kdaj je potrebno natančno prebrati vsako
posamezno besedo v tekstu, kdaj pa zadostuje, da tekst samo preletimo).
Kondicionalno znanje vključuje informacije oz. spretnosti, ki zaradi opisanih pogojev
in okoliščin dajejo učencem določen pomen (Kendall in Marzano, 1997).

2.3

Standardi znanja v izobraževanju

Glass (1978) je že pred več kot tridesetimi leti zapisal, da je problem vzpostavitve
standardov temeljni problem izobraževanja, ki je še danes nerešen, kot je bil pred
tridesetimi leti. O tem se piše in govori že najmanj pol stoletja. Britanska akademija
je leta 1998 organizirala poseben simpozij na temo standardov v edukaciji. Med
povabljenimi uglednimi akademiki in raziskovalci nihče ni ponudil enostavne rešitve
problema definicije standardov znanja in spretnosti, merjenja le-teh, niti recepta za
uradno šolsko politiko (Goldstein in Heath, 2000).
V ZDA so v začetku 80-tih let prejšnjega stoletja v dveh nacionalnih študijah, Peters
in Waterman (1982) in National Commission on Excellence in Education (1983) zelo
kritično ugotavljali kakovost javnega šolstva – da je »nacija v nevarnosti« (ang.
nation at risk). Prizadevanja so v 80-tih letih tekla v dveh smereh; preko uvajanja
izboljšav in reform na posameznih šolah in z decentralizacijo odločanja o šolstvu na
lokalne nivoje. To na nacionalni ravni ni obrodilo sadov. Cannell (1987) je vzbudil
pozornost javnosti v ZDA, kar je znano kot efekt Lake Wobegon (Gipps, 1994;
Koretz, 1988), ko je ugotovil, da so pravzaprav vse države v ZDA in večina okrožij
objavljali, da njihovi učenci dosegajo nadpovprečne rezultate glede na nacionalne
normative. Na osnovi njegovih podatkovnih preglednic je zaključil, da učencem,
staršem, šolskemu sistemu, zakonodajalcem in sredstvom javnega obveščanja
prikazujejo napihnjena in zavajajoča poročila o doseženih nivojih pri
standardiziranih, nacionalno normiranih testih dosežkov. Reforme šolstva v ZDA so
šle v smeri kurikularnih prenov z ustanovitvijo prvega nacionalnega foruma za
izobraževanje na osnovi standardov. Leta 1989 je predsednik ZDA G. H. W. Bush
na srečanju s 50 guvernerji dosegel dogovor o postavitvi nacionalnih ciljev za
področje izobraževanja do leta 2000 (Vinovskis, 1999; Symcox, 2002). To je dalo
zagon razvoju kurikula na osnovi standardov (ang. Standards-Based Curricula) s
prizadevanji za določitev nacionalnih standardov za akademske šolske predmete.
Svet za temeljno izobraževanje (ang. Council for Basic Education) je v eni publikaciji
izdal standarde in mejnike za 4. in 8. razred ter za 12. leto šolanja za osem
predmetnih področij (Council for Basic Education, 1998). Busheva zakonodaja v
ZDA iz leta 2001, znana pod geslom 'No Child Left Behind – NCLB', zahteva od
vseh držav v ZDA, da imajo teste znanja, ki temeljijo na standardih znanja (Morgan
in Perie, 2004). S tem se na različne načine ukvarjajo tudi v drugih državah po svetu
(Looney, 2009).
Večina držav centralne in vzhodne Evrope je imela v preteklosti zapisane t. i.
izobraževalne standarde; šlo je za naslove in podnaslove vsebinskih področij in
število ur, ko naj bi to obravnavali, redko pa je bilo napisano, kakšne dosežke naj bi
učenci dosegli (West in Crighton, 1999). V Sloveniji se pojem 'standard znanja'
uporablja zelo različno (Zupanc, 2005a). V veljavnih katalogih znanja za srednje
strokovne šole standardov znanja pri strokovno-teoretičnih predmetih sploh (še) ni.
V učnih načrtih za predmete v gimnaziji so do pred kratkim obstojali zapisi o
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standardih znanja, med različnimi predmeti pa je bilo očitno razumevanje le-tega
zelo različno, celo znotraj posameznega predmeta je bila uporaba tega termina
nekonsistentna. V učnih načrtih za osnovno šolo je besednjak o standardih bogatejši
in celo šolski predpisi govorijo o njih. Razen redkih izjem termin standard znanja
nadomešča ali celo podvaja termin 'učni cilj' (Zupanc, 2005a). Iz učnih načrtov za
osnovne šole so v zadnjih letih standardi znanja izginili.
Če termin standard znanja v izobraževanju v Sloveniji predstavlja novost, se za
dobro umestitev le-tega lahko pogleda vire. Pregledati je potrebno zapise v državah
in vzgojno-izobraževalnih sistemih, kjer se to že dolgo uporablja. Looney (2009) za
države članice OECD ugotavlja, da je za šolski sistem ključnega pomena
usklajenost kurikula, standardov znanja in preverjanja z ocenjevanjem. Govori o
sistemu, kjer preverjanje in ocenjevanje temelji na standardih znanja (ang.
standards-based assessment system).
V različnih šolskih sistemih so zaradi lastne zgodovine in tradicije poimenovanja
različna. Tako kot je bilo v zgodovini znanosti, tehnike in nenazadnje trgovine in
gospodarstva za pretok blaga, ljudi in idej pomembno, da se pojme natančno
definira in prevaja, je to pomembno tudi med edukacijskimi sistemi. Poimenovanje
določenega izraza samo po sebi ni pomembno, pomembno je, da je razumevanje
(vsaj med strokovnjaki) enako (Zupanc, 2005a). Če različni strokovnjaki določen
temeljni pojem razumejo in interpretirajo različno, je to slabo in povzroča nejasnosti
2.3.1

Standardi znanja

Pojem 'standard' človek običajno poveže s tehničnimi zahtevami in fizikalnimi
količinami. V slovarjih se standard2 pojavlja kot norma, pravilo, merilo; enotna mera
ali teža; vzorec, vzor, splošno veljaven tip; smernica ipd. V posebnem slovarju s
področja preverjanja znanja v edukaciji se standardi navajajo kot dogovorjena
vrednotenja, ki se uporabljajo pri merjenju kakovosti dejavnosti učenca, metod
poučevanja ali kurikula (Glossary of Educational Assessment, 2003). Standardi so
ključni pojem sodobne diskusije v edukaciji in če raziščemo kontekst, v katerem se
pojem uporablja, ugotovimo, da je njegovo bistvo predvsem kvantitativno
(Bartholomew, 2000). Ob standardih človek običajno pomisli na kaj števnega,
merljivega in podobno tudi 'standarde znanja' povezujemo z merjenjem znanja in
spretnosti v izobraževanju, s preverjanjem znanja, poročanjem o rezultatih,
ocenjevanjem, zaključevanjem ocen in certifikati. To pa je najbrž najobčutljivejši
proces edukacije, kjer vse slabosti in pomanjkljivosti pri načrtovanju in izvajanju
vzgoje in izobraževanja ter morebitnih nerazčiščenih pojmih povzročajo težave.
Izboljšave v edukaciji se morajo začeti z jasnimi pojmi, kaj se od učencev pričakuje,
da se (na)učijo. To izhodišče je osnova za izboljšanje sistema izobraževanja (Linn in
Gronlund, 2000). Zapisi v učnih načrtih določajo, kaj naj se poučuje in kaj naj se
učenci (na)učijo. Standardi določajo pričakovane cilje za učence, vendar ne
opredeljujejo določenega učnega načrta, učbenika ali učnega pristopa. Načinov,
kako doseči cilje je veliko.
V strokovni literaturi s področja preverjanja v edukaciji (Cresswell, 2000; Linn in
Gronlund, 2000; Morgan in Perie, 2004; PALS guide – Glossary, 2004; Standards
2

Pojem 'standard' se v angleških zapisih prvič pojavi leta 1138, v povezavi z bitko 'Battle of
the Standard', med Angleži in Škoti, 22. avgusta 1138 (Aldrich, 2000). ‘Standard’ v
angleškem jeziku pomeni prapor, posebno zastavo, ki se ji izkazuje lojalnost; kraljevska
zastava ('the royal standard') plapola, ko je kraljica v rezidenci. Figurativno 'standard'
predstavlja prominentnega vodjo v določeni stvari (Hornby, 1975).
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for educational and psychological testing, 1999; Taylor, 2002) se govori o dveh
vrstah standardov, vsebinskih standardih in standardih dejavnosti oz. dosežkov.
Vsebinski standardi navajajo, kaj je pomembno, da učenci znajo oz. naredijo,
kakšne vrste veščin in katero znanje naj bi bili učenci sposobni prikazati. Standardi
dejavnosti oz. dosežkov so vezani na empirično izmerjene vrednosti znanja in
spretnosti. Standardi dosežkov kvantificirajo vsebinske standarde; koliko in v kakšni
meri mora učenec znati in narediti glede na vsebinske standarde. Koliko in v kakšni
meri učenec dosega vsebinske standarde, da se ga lahko prišteva med poznavalca
oz. med tiste, ki so standard dosegli.
Standarde znanja se povezuje s kriterijsko uporabo oz. interpretacijo preverjanja
znanja (Izhodišča za pripravo nacionalnih preizkusov znanja v devetletni osnovni
šoli, 2000; Standards for educational and psychological testing, 1999), kjer je izbran
kriterij tista kritična točka, ki razdeli preizkušance na one, ki so dosegli, in na tiste, ki
niso dosegli določenih standardov znanja. Natančna opredelitev v učnem načrtu
zapisanih operativnih ciljev je pri tem nujna.
Teorija poučevanja s sklicevanjem na kriterije Magerja (Kearsley, 2006; Mager,
1984) in kriterijsko testiranje ima za osnovo standarde, natančno opredeljene učne
cilje, na katerih temeljijo dosežki. Njeni poudarki so:
• analiza učnih ciljev – za ugotavljanje, kaj se je potrebno učiti;
• dosežki – natančna specifikacija izidov, ki jih je potrebno doseči in kako (kriteriji)
se bo to vrednotilo;
• testiranje s sklicevanjem na kriterije – vrednotenje naučenega glede na znanje in
spretnosti, ki so navedene v učnih ciljih;
• razvoj učnih pristopov, ki so povezani z doseganjem specifičnih ciljev.
2.3.2

Standardi znanja v drugih državah

Preverjanje znanja lahko služi različnim namenom: certificiranju dosežkov, selekciji
ali nadzoru doseganja izobraževalnih standardov (The Nature Of Public
Examinations, 2002). Nadzor nad doseganjem standardov v vzgoji in izobraževanju
se najboljše doseže z nacionalnimi preverjanji (ang. national assessment). Gre za
sistematično merjenje tipičnega nivoja dosežkov učencev oz. standarde dosežkov
na nacionalni ravni. Pri nacionalnem preverjanju se ugotavlja doseganje nacionalnih
vzgojno-izobraževalnih standardov in se običajno izvaja na reprezentativnem vzorcu
učencev (Glossary of Educational Assessment, 2003). Pri opredeljevanju ciljev na
nacionalni ravni je potrebno imeti v mislih dvoje (National Educational Goals Panel,
1991):
• vrsto dokaza – evidence (esej, matematični dokaz, znanstveni eksperiment,
projekt, izpit ali kombinacijo naštetih), ki je potrebna za prikaz doseganja
vsebinskega standarda in
• kakovost opravljene dejavnosti učenca, ki bo pri presojanju sprejemljiva (s čim si
učenec prisluži zadostno, dobro ali odlično oceno).
Kellaghan in Grisay navajata (1995), da države pri nacionalnih preverjanjih merijo
dosežke pri prvem (maternem) jeziku in matematiki. Poleg tega je mnogokrat
vključeno še naravoslovje, včasih pa tudi drugi jezik, umetnost, glasba in
družboslovje. Če nacionalna preverjanja niso usmerjena v pridobivanje informacij o
dosežku posameznega učenca, učitelja ali šole, kot je pri nacionalnih preverjanjih v
Veliki Britaniji, ni potrebno, da se preverja vse učence. Namesto celotne populacije
se lahko preverja le vzorec.
Sistem nacionalnega preverjanja znanja v šolstvu ZDA (NAEP – 'National
Assessment of Educational Progress') je zelo znan in velja kot primer dobrega
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poročanja o rezultatih. V bogati dokumentaciji je podrobno zapisano, kaj se pri
NAEP preverja pri določenem predmetu – t. i. vsebinski standardi. Z umerjenimi
preizkusi znanja, ki jih dograjujejo in izvajajo že več kot trideset let, imajo dobro
določene standarde dosežkov za posamezno starostno skupino na treh stopnjah oz.
štirih, če se šteje še neuspešne (The NAEP Mathematics Achievement Levels,
2004). S t. i. ravnmi dosežkov (ang. basic, proficient, advanced) so podrobno
opisani standardi dosežkov, ki opredeljujejo znanje učencev. V prizadevanjih za
nacionalni kurikul so v ZDA razvrstili in postavili nivoje za standarde znanja v štirih
pasovih: Nivo I za standarde znanja od vrtca do 2. razreda, Nivo II za razrede od 3
do 5, Nivo III za 6. do 8. razred in Nivo IV za 9. do 12. leto šolanja. Na tej osnovi so
v Mid-Continent Regional Educational Laboratoryju za 14 predmetnih področij
ustvarili bazo 256 standardov in z njimi povezanih 3.968 mejnikov - priročnik McREL
(Kendall in Marzano, 1997).
V Angliji in Walesu so v nacionalnem kurikulu zapisani standardi znanja z ravnmi
zahtevnosti, ki jih vsako leto preverjajo z nacionalnimi preizkusi v različnih starostnih
obdobjih (ang. Key Stage 1, pri 7 letih; Key Stage 2, pri 11 letih; Key Stage 3, pri 14
letih). Za celotno obdobje obveznega šolanja so ravni znanja – standardi dosežkov
– opredeljeni v 9 oz. 10-stopenjski lestvici (Statistics of Education, 2001).
V Kanadi je nacionalno preverjanje (SAIP – School Achievement Indicators
Program) pri 13 in 16-letnikih (Canada - Council of Ministers of Education, 1996).
Dosežki v znanju – standardi dosežkov – iz posameznega predmetnega področja so
razvrščeni na pet ravni, ki predstavljajo kontinuum znanja in spretnosti, ki jih
dosegajo učenci v osnovni in srednji šoli (SAIP Mathematics III Assessment 2001:
The Public Report, 2002).
V Avstraliji so postavili nacionalne profile ravni znanja za obdobje obveznega
šolanja učencev, preverjanja izvajajo v 3., 5. in 7. letu šolanja. Z zgodnjim
preverjanjem znanja si pridobijo informacije, ki so potrebne za ukrepanje, še
posebej pri učencih, ki ne dosegajo minimalnih standardov znanja. Merijo napredek
v znanju glede na nacionalne profile ravni in poročajo o dosežkih (National Report
on Schooling in Australia, 2003).
V raziskavi o znanju matematike in naravoslovja TIMSS so kot enega od možnih
načinov (Mullis idr., 2004) uporabili opisovanje znanja na štirih mejnikih, tako da so
učence po znanju razdelili v pet skupin. Po večletnih pripravah in izvedbi preverjanja
znanja v 51 državah in deželah po svetu so s kompleksno obdelavo rezultatov
preverjanja znanja prišli do standardov – kaj učenci znajo in so sposobni narediti.
Poleg opisov dosežkov znanja na vsaki od štirih ravni v TIMSS-u empirično
prikažejo primere konkretnih nalog iz preverjanja, ki jih učenci na določeni ravni
dosežkov (tipično) rešijo pravilno oz. jih tisti, ki ne dosegajo določenih standardov
dosežkov, ne dosežejo. Gre za odgovore na vprašanja, 'kako dobro je dovolj dobro'
za doseganje določenega mejnika znanja. To razvijejo z metodo sidrnih nalog na
različnih točkah zahtevnosti v celotnem območju merjenja znanja za vsak predmet
in vsako starostno skupino posebej. Preko mednarodne raziskave množica držav
pride do standardov dosežkov za učne cilje, ki jih takšna raziskava preverja. TIMSS
je preverjal več učnih ciljev matematike in naravoslovja za učence po štirih in osmih
letih šolanja.
Države gredo skozi procese, ki spreminjajo razmere: liberalizacija šolske politike in
predpisov, kurikula, učbenikov, izobraževanja učiteljev in tudi k bolj centraliziranemu
sistemu eksternega preverjanja z namenom najprej vzpostaviti in nato zaščititi
nacionalne standarde (West in Crighton, 1999). Večina držav centralne in vzhodne
Evrope, tudi Slovenija, je včasih imela izobraževalne standarde zapisane, vendar je
to pomenilo, da je šlo pri vsakem predmetu za naslove in podnaslove vsebinskih
področij in število ur, v katerih naj bi to obravnavali, redko pa so imeli napisano,
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kakšne dosežke naj bi pričakovali od učencev. Včasih so bili dosežki omenjeni,
vendar nejasno in običajno v nemerljivih kategorijah. Crightonova (1993) poudarja,
da razvoj in uporaba nacionalnih standardov pri izpitih ob zaključkih šolanja
neizogibno vodi do vzpostavitve nacionalnega ali osrednjega organa za nadzor nad
standardi in priznavanjem. Dejstvo je, da decentralizirani standardi ne obstojajo; to
je protislovje. Določena stopnja nadzora je neizogibna, če se želi zagotoviti kakovost
v sistemu vzgoje in izobraževanja.
2.3.3

Standardi znanja v slovenskih šolskih dokumentih

V učnih načrtih in katalogih znanj za osnovne in srednje šole v Sloveniji je bila leta
2005 opravljena analiza konsistentnosti zapisov glede razumevanja in uporabe
termina standard znanja (Zupanc, 2005a), kako se le-ta (ne)dosledno uporablja
znotraj enega dokumenta, med sorodnimi dokumenti – istimi predmeti na različnih
stopnjah izobraževanja in med različnimi predmeti. Opravljena je bila še primerjava
opredelitev standardov znanj in zahtev, ki jih za osnovno šolo postavljajo šolski
predpisi, če so glede na učne načrte, kakršni so, predpisi sploh izvedljivi.
Pojem standard se v izobraževalnih programih gimnazij (Izobraževalni programi
gimnazij, 2003) v Sloveniji pojavlja v zvezi normativi in standardi, kjer gre za
vprašanja, koliko ur pouka je učna obveznost za učitelja, laboranta, delitve v skupine
ipd. kot maturitetni standard - koliko ur pouka naj bi bil deležen učenec pri
posameznem predmetu za pristop k maturi – 280 ur ipd. Npr. »prvi in drugi tuji jezik
sta maturitetna predmeta, tretji tuji jezik pa le izjemoma, če se mu v 4. letniku iz
fonda ur za izbirne predmete dodeli dovolj ur, da se doseže maturitetni standard«.
V slovenskih učnih načrtih predmetov v gimnaziji izstopata fizika in tudi pedagogika,
ki sploh ne govorita o standardih znanja. Večina predmetov govori o standardih v
smislu vsebinskih ali kurikularnih standardov, ki jih dobesedno ali posredno
povezujejo s cilji, potjo do ciljev, operativnimi cilji, temeljnimi operativnimi cilji in celo
katalogi znanj. Pri večini predmetov so standardi znanj razumljeni kot t. i. minimalni
standardi, kjer je doseganje le-teh potrebno za napredovanje pri predmetu oz. za
zadostno oceno. O zahtevnejših standardih v večini učnih načrtih ni govora. Pri
psihologiji in kemiji standard znanja preseže enačenje s kurikularnimi standardi ali
učnimi cilji. Pri psihologiji se zapiše odstotek – približno 55 % ciljev - na ravni
najnižjih kognitivnih ciljev po Bloomu. Pri kemiji se poskuša holistično opisati
standarde dosežkov za vsako šolsko oceno: zadostno (2), dobro (3), prav dobro (4)
in odlično (5) (Zupanc, 2005a). Nesporna ugotovitev raziskave je, da učni načrti
kažejo zelo različno razumevanje standardov znanja med predmeti, pri nekaterih se
kaže celo nekonsistentna uporaba termina znotraj učnega načrta. Tudi analize
Zavoda RS za šolstvo (Žakelj, 2006) je pokazala, da je precej nedorečenosti pri
standardih znanja in, da so na tem področju med predmeti velike razlike. Razlike so
tako v zahtevnosti (taksonomskih ravneh) kot tudi v formulaciji zapisov.
Zanimivo je, da v katalogih znanj za strokovne predmete v srednjih strokovnih šolah
o standardih znanj ni zapisov. V učnih načrtih za osnovnošolske predmete je
besednjak o standardih bogatejši in celo predpisi govorijo o minimalnih, temeljnih
standardih in ravneh zahtevnosti. Vsi predmeti tudi tu nimajo zapisov o standardih
(npr. fizika) in tudi pri drugih predmetih (npr. vzgojnih) bi bile najbrž težave, če bi v
skladu s šolskimi predpisi, ki zahtevajo minimalne standarde, le-te na konkretni ravni
iskali v teh dokumentih. Prav tako bi bile najverjetneje težave z doslednim
izvajanjem predpisov, če bi iskali opredeljene standarde znanja na treh ravneh
zahtevnosti (npr. angleščina). Razen redkih izjem, termin standardi znanja
nadomeščajo ali podvajajo (mnogokrat tudi nedosledno) učne cilje, kar je v tuji
literaturi poznano kot vsebinski ali kurikularni standard. V slovenskem šolskem
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prostoru pa manjka kvantitativni pristop pri postavitvi standardov, kjer bi resnično
lahko govorili o standardih dosežkov (Zupanc, 2005a).
Na osnovi ugotovitev, da se standardi znanja v učnih načrtih razumejo zelo različno,
se je posodabljanje učnih načrtov v Sloveniji v letih od 2006 do 2008 (žal) vodilo
tako, da bi standarde znanja iz šolskega sistema izrinili (Žakelj, 2006; Zavod RS za
šolstvo, 2008a). V dokumentih so se začeli pojavljati zapisi o pričakovanih dosežkih
oz. rezultatih, ki naj bi bili nekakšen »nadomestek« standardov znanja, čeprav nov
termin pričakovani rezultat v tuji strokovni literaturi ni poznan. Taka doktrina je bila
sprejeta na, za to posebej ustanovljeni, Državni komisiji za spremljanje in
posodabljanje učnih načrtov in katalogov znanj za področje splošnega
izobraževanja in splošno-izobraževalnih znanj v poklicnem izobraževanju (Zavod
RS za šolstvo, 2007), učne načrte brez standardov znanja je sprejemal strokovni
svet za splošno izobraževanje in v parlamentu so bile vložene spremembe šolskih
zakonov. Še v letu 2009 je bila na tem področju v Sloveniji »zmeda«, ker so bili v
nekaterih šolskih dokumentih standardi znanja umaknjeni, v drugih, prav tako
veljavnih, pa ne. Zato je še toliko bolj pomembno, da se v Sloveniji, na osnovi dobrih
zgledov iz razvitih držav in teroretičnih izhodišč, odprta vprašanja glede standardov
znanja zaprejo in se na tem temeljnem šolsko-sistemskem področju vodi enotna
politika.
Slovenija se je ob prenovi vzgoje in izobraževanja zavezala, da bo svoj sistem in
spremembe v njem vrednotila (Zupanc, 2005a). V Izhodiščih za evalvacijo
kurikularne prenove vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (1999) je na prvem
mestu med problematiko, na katero se bodo na vsebinskem področju znanja vezale
evalvacijske študije, navedena mednarodna primerljivost standardov znanja.
Slovenija se je vključila v različne mednarodne raziskave (npr. TIMSS) in je s tem
pridobila bogato zbirko informacij o doseženih standardih za matematiko in
naravoslovje v različnih starostnih obdobjih učencev v osnovni šoli. Poleg tega so
zbrani podatki o dosežkih v znanju matematike in slovenščine pri nacionalnem
preverjanju znanja (NPZ). Rezultati pri slovenščini kot obveznem predmetu na
splošni in poklicni maturi ob koncu srednje šole bi se lahko uporabili za obdelave, ki
bi pripeljale do standardnih dosežkov, pri splošni maturi velja enako tudi za
matematiko in podobno za prvi tuj jezik. Pri poklicni maturi pri tretjem predmetu
kandidati izbirajo med tujim jezikom in matematiko, pri vseh drugih predmetih
splošne mature po opravljenem preverjanju ni nikakršnih podatkov o mejnem,
tipičnem ali povprečnem dosežku in znanju slovenskega srednješolca. V skladu s
teorijo o postavljanju standardov in ob poudarku, da pojem standard pomeni merljiv
standard dejavnosti oz. dosežka (ang. performance standard), v Sloveniji ni
postavljenih nacionalnih standardov znanja.
Ne samo, da v Sloveniji ne zbiramo podatkov v smeri, da bi lahko prišli do
nacionalnih standardov dosežkov, ampak je bilo pri analizi učnih načrtov in
katalogov znanja za osnovne in srednje šole ugotovljeno (Zupanc, 2005a), da je tudi
konceptualna zmeda pri razumevanju pojma standard znanja. Zmotno je mišljenje,
da tisto, kar je o standardih zapisano in sprejeto z učnimi načrti in katalogi znanj, že
uvršča Slovenijo med izobraževalne sisteme, kjer imamo standarde dosežkov v
izobraževanju določene in lahko doseženo znanje posamezne generacije učencev
ali dosežke v znanju in spretnostih posameznega učenca primerjamo z
opredeljenimi nacionalnimi standardi dosežkov. Sistem tudi ni zastavljen tako, da bi
lahko doseganje standardov znanja spremljali in vrednotili longitudinalno, med leti.
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Vsebinski standardi (še) niso standardi dosežka(ov)

Svetovna banka za zgled vzgoje in izobraževanja, ki temelji na standardih, ponuja
primere iz Avstralije, Kanade in ZDA (Standards & testing, 2001). V ameriški (Linn in
Gronlund, 2000) in britanski (Cresswellu, 2000) strokovni literaturi je nesporno, da
morajo biti učinkoviti standardi postavljeni tako, da opredelijo dvoje:
• kaj se mora učenec (na)učiti oz. kaj se bo preverjalo in
• določiti, kdaj je standard dosežen oz. nivo dosežkov; umerjen s tistim, ki je
potreben za vsako oceno pri primerljivih izpitih.
Za razumevanje izpitnih standardov je potrebno upoštevati oboje. Oba namena –
opredelitvi, kaj se mora učenec (na)učiti in določitev, kdaj je standard dosežen – sta
v povezavi z dvema vrstama standardov, ki jih običajno ločimo na: vsebinske
standarde in standarde dosežkov oz. dejavnosti. Vsebinski standardi določajo »kaj«,
medtem ko standardi dejavnosti določajo »kako dobro«. Vsebinski standardi so
javne navedbe (izjave, ang. statements), ki določajo, kaj naj bi učenec znal in bil
sposoben narediti pri določeni vsebini ali šolskem predmetnem področju na določeni
stopnji izobraževanja in usposabljanja (npr. branje v 4. razredu; pri matematiki v 8.
razredu). Vsebinskim standardom sledi razvoj opisov in empirično ugotovljenih
(izmerjenih) ciljev ali nivojev dosežkov. Takšni standardi dosežkov imajo namen
definirati potrebna znanja in veščine za vse različne kategorije znanja ali
sposobnosti. (Standards for educational and psychological testing, 1999).
Pavešić (2005) poudarja, da brez dobro izbranih vzorčnih nalog celo skrbno izdelani
standardi ne zmorejo natančno posredovati različnih spoznavnih ravni, potrebnih za
doseganje ustreznega matematičnega znanja. Samo besede, četudi jasne in
pravilne, ne morejo v celoti opisati matematičnega razumevanja. Na primer, »reši
sistem dveh linearnih enačb z dvema neznankama« je povsem jasna naloga,
vendar ne pove nič o zahtevnosti, ki izvira iz tipa neznank ali koeficientov. Dobro
premišljeni problemi lahko posredujejo to značilno enovitost matematike na način, ki
ga naštevanje in opisovanje standardov nikoli ne more. Matematiki lahko (Pavešić,
2005) najbolje pomagajo gibanju za standardizacijo znanja v preduniverzitetni
matematiki z izbiro problemov – nalog, ki so izzivalni, ki presenečajo, ki širijo obzorja
– torej z nadgradnjo opisov učnih ciljev oz. vsebinskih standardov h konkretnim
empiričnim standardom dosežkov.
Na mednarodnem posvetu v okviru projekta JOint National ASsessment project JONAS so ugotavljali, da obstajajo različna pojmovanja terminov: cilj in standard
(National Examinations and their meaning for Quality Assessment, 2001). Dogovorili
so se, da bodo pojem standard uporabljali le za vrednotenje rezultatov preverjanja
znanja. Vse vhodne standarde (ang. input standards), ki se v procesu edukacije
pojavljajo pred konkretnim preverjanjem, naj bi poimenovali izpitne cilje (angexamination objectives).
Če se že uporablja izraz vsebinski standardi, so to široko dogovorjena pričakovanja,
kaj naj bi učenec znal, razumel in bil sposoben narediti, za določeno oceno pri
določenem predmetu. (PALS guide – Glossary, 2004). Nekateri avtorji menijo, da ni
nujno, da učni cilji vključujejo tudi standarde izvedbe oz. rezultata za zadostno
oceno (Oosterhof, 2001), drugi (Mager, 1984) pa zagovarjajo, da bi morali vsi učni
cilji vsebovati tudi standard izvedbe oz. definirano uspešnost izvedbe. Oosterhof
(2001) meni, da to vedno ni možno niti ni nujno.

2.4

Postavljanje standardov dosežkov

Če je sistem vzgoje in izobraževanja usmerjen učno-ciljno, temelji na standardih
znanja (Standards & testing, 2001) in je med svoja temeljna načela prevzel
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doseganje mednarodno preverljivih standardov znanja razvitih dežel (Krek, 1995,
str. 16), mora imeti standarde znanja postavljene in to na način, ki je uglašen s
postavljenimi standardi znanja v drugih razvitih državah. Pod pojmom standard
znanja se ne razume zgolj operativne učne cilje in zapise o želenih rezultatih učenja
in poučevanja – t. i. vsebinske standarde znanja (Zupanc, 2005a), ampak na osnovi
preverjanja znanja empirično dobljene standarde dosežkov oz. dejavnosti.
Postaviti standarde dosežkov za različne predmete na določenih stopnjah vzgoje in
izobraževanja v bistvu pomeni postaviti merljive in preverljive kriterije pri doseganju
znanja in spretnosti na določeni stopnji pri izbranem predmetu. »Večne« polemike o
učenju »za točke«, o tekmovalnosti med učenci, ki si pri normativnih interpretacijah
rezultatov preverjanja in ocenjevanja neposredno konkurirajo, o t. i. Gaussovi krivulji
pri različnih ocenjevanjih ipd. so samo osvetlitev iste problematike o (ne)postavljenih
standardih z druge strani. V sodobni slovenski strokovni literaturi Marentič Požarnik
in Peklaj (2002, str. 91-92) omenjata možnost absolutnega oz. stalnega kriterija
ocenjevanja, kjer bi se lahko uporabilo čisto kriterijsko ocenjevanje in bi ugotavljali, v
kolikšni meri je kandidat dosegel cilje, ki so pomembni pri posameznem predmetu.
Po njunih ugotovitvah je tako ocenjevanje žal izjemno redko, ker bi vsaka stroka
morala zase določiti standarde znanja.
Prav za to gre! Da bi za vsako strokovno področje, najprej pa za ključna akademska
šolska znanja in spretnosti, strokovno določili standarde znanja - standarde
dosežkov (Zupanc, 2005c). To bi bila osnova, da bi lahko na nacionalnem nivoju in v
šolah preverjali in tudi ocenjevali znanje na osnovi teh standardov.
V obsežnih državnih ali nacionalnih programih testiranja se mora vpeljati in določiti
standarde dosežkov, ki jih morajo učenci doseči (Oosterhof, 2001). V idealnih
razmerah se standardi v izpitnih sistemih velikega obsega postavljajo v okoliščinah,
ko so kurikuli in programi poučevanja in učenja že dobro vzpostavljeni, obstoja
obsežna in urejena dokumentacija, so zbrani izmerjeni rezultati znanja in spretnosti
učencev na osnovi sistema preverjanja in ocenjevanja v povezavi s kurikulom in
imamo izkušene razsodnike za predmetna področja (Shaykhah al Shamsi, Ball in
Tognolini, 2003).
Standardi dosežkov opisujejo nivo dejavnosti, ki imajo osnovo na širokem
pričakovanju in rezultatih testiranja. Včasih se predstavljajo preprosto s
karakteristikami, črkovnimi ali številčnimi ocenami ali z besedami: odlično, dobro,
zadostno, nezadostno (Taylor, 2002). Vsaka od teh mora biti povezana s kriteriji.
Včasih pa so predstavljeni z jasno zapisanimi opisi in primeri dosežkov pri
preizkusih. Od opisov se pričakuje, da vsaka karakteristika in priloženi primeri jasno
razložijo, kaj vsak standard predstavlja. O standardih dosežkov se govori šele na
ravni merljive dejavnosti kandidatov pri oz. po konkretnem testiranju (Zupanc,
2005c). Pri poročanju o rezultatih pri takšnem testnem instrumentariju se ugotavljajo
deleži učencev, ki so v določenem razponu.
Tako kot za vse standarde je tudi za določanje minimalnih standardov predvidenih
več postopkov (Berk, 1986; Shepard, 1984). Običajno je minimalni standard3
definiran kot točka, pod katero učenec ne bo mogel učinkovito slediti in nadaljevati z
učenjem v nadaljnjem šolanju.
Pri merjenju v družboslovju, psihologiji in edukaciji gre za gradnjo teoretičnih
pojmov, konceptov, modelov – to, kar želimo meriti; kar se prepleta z izkustvom,
opazovanjem in beleženjem. Empirična faza vpliva nazaj na potrditev, dopolnitev ali
spremembe v
konceptih in teoretičnih modelih. Med teoretičnim pojmom
3

Če se ocena nezadostno (1) ali v ZDA črka F uporablja za določanje (ne)znanja pod to
točko, bi se morala uporabljati samo za ta namen. Zaradi svojega pomena se ne bi smela
dodeljevati že za vnaprej določen odstotek učencev.
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(konceptom), ki ga želimo meriti, in merskim postopkom (instrumentom) mora biti
ustrezna usklajenost (Ferligoj, Leskošek in Kogovšek, 1995). Merjenje je proces, ki
se začne z opredelitvijo teoretičnega pojma in nadaljuje z razvojem merskega
postopka, s katerim je mogoče proučevani pojem operacionalizirati. Natančno je
potrebno opredeliti predmet merjenja, to je konceptualizirati teoretični pojem, na
drugi strani pa določiti merske metode, tehnike in postopke, s katerim se bo mogoče
temu teoretičnemu pojmu najlažje empirično približati (Bucik, 1997). V prvem koraku
se z razjasnitvijo teoretičnega pojma (konceptualizacijo) opravi predvsem: pregled
različnih definicij pojma in izbor, če ni ustrezne definicije – pa formulacija le-te ter
razgradnja pojma z določitvijo razsežnosti teoretičnega pojma (dimenzioniranjem)
(Ferligoj, Leskošek in Kogovšek, 1995). V naslednjem koraku sledi
operacionalizacija, kjer se za teoretične spremenljivke opredeli specifične operacije,
merske instrumente ali postopke. Operacionalizacija povezuje teorijo z empiričnim
merjenjem, z realnostjo, ki jo lahko opazujemo. Naslednji korak je izvajanje
konkretnega merjenja, ko se dobi izmerjene spremenljivke. Sledijo analize empirično
dobljenih meritev, popravki, razreševanje problemov z merskimi napakami,
zanesljivostjo in veljavnostjo merjenja idr.
Ko se v edukaciji za učne vsebine pri vsakem predmetu razmišlja o preverjanju
znanja in spretnosti – merjenju, je tudi potrebno prehoditi vse korake. Z natančno
opredelitvijo učnih ciljev oz. vsebinskih standardov (»kaj«) je postavljen šele
teoretični konstrukt – dimenzioniranje oz. razsežnost pojma znanja in spretnosti.
Samo z zapisi, kaj naj bi učenec znal in bil sposoben narediti, v učnih načrtih in
katalogih znanj, brez konkretnih nalog za preverjanje, postopkov in metod, ni
opravljen niti drugi korak – operacionalizacija, da bi se preverjanje znanja
obravnavalo kot merjenje. Od tu naprej je za postavitev standardov dosežkov
(standardov znanja) še dolga pot; kjer se empiričnemu delu – preverjanju znanja
kandidatov s konkretnimi nalogami ne da izogniti.
Pri postavitvi standardov znanja v edukaciji se ne more izogniti nekaterim ključnim
dejavnostim, ki so značilna za vsako merjenje. Postopek izdelave psihološkega
testa kot merskega instrumenta se lahko strne v šest dejavnosti (Bucik, 1997):
opredelitev testa, izbira vrste in ravni lestvice, sestava testnih nalog in zbiranje
podatkov za delovno verzijo testa, analizo reševanja testnih nalog in na podlagi
opravljenih analiz potrebni popravki testa ter izdaja testa. Pred izdajo končne verzije
testa je potrebno testiranje izvesti na reprezentativnem vzorcu posameznikov in v
tem delu govorimo o določanju standardov.
2.4.1

Absolutni - apriorni in relativni - statistični kriteriji

Za postavitev standardov dosežkov je potrebno imeti nabor testnih nalog, ki jih je oz.
jih bo rešila ustrezna vzorčna skupina ali populacija kandidatov, za katere se
standarde postavlja. V Sloveniji je to v konkretnih primerih povezano z
ocenjevanjem in tradicionalno lestvico od 1 do 5, kar pa pri postavitvi standardov
dosežkov ni nujno. Pri vpeljavi standardov dosežkov je najbrž celo bolje, da se
nivojev ne zamenjuje s tradicionalno šolsko lestvico ocen.
Žagar (1995, str. 15) navaja, da pri pretvarjanju testnih rezultatov v šolske ocene
lahko uporabimo dve vrsti modelov: modele, ki upoštevajo relativne standarde
ocenjevanja, in modele, ki upoštevajo absolutne standarde. Prvi temeljijo na
medsebojnem primerjanju učencev. Vrednost posameznega odgovora je relativna in
odvisna od rezultatov ostalih preizkušancev, merska lestvica je sidrana na ravni
povprečnega dosežka določene normativne skupine preizkušancev (Izhodišča za
pripravo nacionalnih preizkusov znanja v devetletni osnovni šoli, 2000, str. 13).
Modeli absolutnega ocenjevanja izhajajo iz učnih ciljev, nekateri bolj upoštevajo
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obseg, drugi pa tudi kakovost usvojenih učnih ciljev. Žagar (1995, str. 17) med
modeli absolutnega ocenjevanja posebej omenja kriterijsko referenčno ocenjevanje,
ki zahteva temeljito presojo učnih ciljev in v povezavi z njimi naloge v testih. Pri
kriterijski interpretaciji preizkusa znanja je vrednost posameznega rezultata
absolutna in odvisna od apriornega kriterija, merska lestvica je sidrana na svojih
ekstremih; izbran kriterij je tista kritična točka, ki razdeli preizkušance na one, ki so
dosegli in na tiste, ki niso dosegli določenih standardov znanja; natančna
opredelitev v učnem načrtu zapisanih operativnih ciljev je tu nujna. Razlika med
kategorijama preizkusov znanja v tej razdelitvi je torej predvsem v vrsti informacije,
do katere pridemo s pomočjo rezultatov preizkusov in v ciljih, ki jih hočemo z vsako
vrsto preizkusa doseči (Izhodišča za pripravo nacionalnih preizkusov znanja v
devetletni osnovni šoli, 2000, str. 14).
Tudi Marentič Požarnik in Peklaj (2002, str. 91) pri spreminjanju doseženih točk na
preizkusu znanja v oceno ponujata dve možnosti: absolutni ali stalni oziroma
relativni ali spremenljivi kriterij. Avtorici ugotavljata, da se pogosto uporablja t. i.
tretja možnost – vnaprej postavljeni stalni kriterij za posamezne ocene – poljuben
(arbitraren), statistični kriterij, ki se ga določi za posamezne ocene glede na
odstotek pravilno rešenih nalog. Na primer: do 50 % pomeni nezadostno, od 50 – 60
% zadostno itd. do 90 – 100 % za odlično. Prednost tega naj bi bila, da se zmanjša
tekmovalnost med študenti in da lahko vsi dobijo dobro oceno. Če pa bi se izkazalo,
da bi jih po tem kriteriju veliko moralo dobiti negativno oceno, avtorici zagovarjata
razmislek in možnost spremembe kriterija. Zupanc (2005c) si zastavlja vprašanje,
kako je po daljšem času v takšnih primerih z absolutnimi standardi znanja, če
množica dobrih ocen ni razlog za razmislek in korekcijo, veliko negativnih ocen pa
vodi k nižjim kriterijem. Uporabo relativnega oz. spremenljivega kriterija, kjer se
študente ocenjuje glede na to, kakšni so ostali rezultati v skupini, avtorici ne
priporočata. Absolutni oz. stalni kriterij ocenjevanja pa je po njunem mnenju izjemno
redek.
Pri slovenski maturi se je pričakovalo (Kališnik in Drole, 1998, str. 21) od predmetnih
komisij, v katerih sodelujejo srednješolski in univerzitetni profesorji, da so sposobne
oceniti tipično znanje maturantov. Osnovno izhodišče je odgovor na vprašanje, če je
kandidat dosegel izobraževalne cilje predmeta na minimalno zadostnem nivoju.
Državna komisija je predlagala prag 50 % možnih točk, posamezna predmetna
komisija pa se je lahko odločila tudi za višji prag, v utemeljenih primerih pa tudi za
nižjega. Pri maturi je ta prag variiral med 30 % in več kot 60 %. Pri predmetih na
maturi, kjer je število kandidatov večje, je po navedbah Kališnika in Droleta (1998,
str. 21) možno uporabiti tudi relativni kriterij, ki predpostavlja normalno porazdelitev
rezultatov točkovanja. Pri tem je mogoče določiti za spodnjo mejo pozitivne ocene
vrednosti, ki so med poldrugim do enim standardnim odklonom pod povprečjem, kar
bi imelo za posledico med 7 % in 16 % negativnih ocen (seveda s pogojem, da to ni
v nasprotju z osnovnim izhodiščem za določitev ustreznega praga za minimalno
zadostni nivo. Gabršček in Bethell (1996) ob uporabi statističnih norm pri
postavljanju pragov za ocene pri slovenski maturi poudarjata, da je to primerno
samo pri predmetih z veliko kandidati, kjer so rezultati stabilni in ta način
predmetnim komisijam ni vsiljen. Po njunem mnenju bi postavljanje ocen moralo
sicer temeljiti na kriterijsko postavljenih standardih, ne pa s sklicevanjem na
statistične norme.
V praksi se uporablja nekakšna kombinacija relativnega in absolutnega kriterija pri
določanju pragov za ocene, kar navajajo tudi Izhodišča za pripravo nacionalnih
preizkusov znanja v devetletni osnovni šoli (2000, str. 14). Največkrat se odloči za
kombinacijo: preizkus je kriterijski v tem smislu, da so vsebinsko vsaj približno
določene meje, ki opredeljujejo doseganje različnih standardov znanja, vendar je
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ocena uspeha učencev določena tudi glede na uspešnost celotne generacije, glede
na težavnost učne snovi ali posameznega preizkusa pri določenih predmetih in
podobno (to se namreč lahko iz leta v leto – in od predmeta do predmeta – deloma
razlikuje). Absolutni in relativni kriterij se kombinirata torej tako, da o najnižji pozitivni
oceni odloča absolutni kriterij (cilji, ki jih mora učenec doseči za zadostno oceno, naj
bi bili vnaprej vendarle ekspertno določeni), pri ostalih pozitivnih ocenah pa je ta
kriterij po potrebi kombiniran z relativnim (tudi pri regulaciji meje za oceno pozitivno,
če bi se izkazalo, da so absolutni kriteriji v določenem letu previsoko ali prenizko
postavljeni). Takšna kombinacija obeh kriterijev je (Izhodišča za pripravo
nacionalnih preizkusov znanja v devetletni osnovni šoli, 2000) strokovno upravičena,
ker težavnosti preizkusov znanja ni mogoče vnaprej statistično v popolnosti preveriti,
zato se lahko zgodi, da je preizkus v določenem trenutku bodisi prezahteven bodisi
prelahek.
Podobne postopke so izpeljali strokovnjaki na področju bivše Jugoslavije – v Bosni
in Hercegovini in Republiki Srbski (Džumhur idr., 2003; Kovačević idr., 2003).
Standarde dosežkov učencev iz maternega jezika in matematike ob koncu
razrednega pouka so postavljali s kombinacijo ekspertnih (apriornih) standardov in
empiričnih (statističnih) ugotovitev (Zupanc, 2005c). Ekspertne (apriorne) standarde
predstavljajo mišljenja o potrebnem in želenem nivoju dosežkov učencev pri vsakem
predmetu – pričakovanje ekspertov. Empirične (statistične) podatke pa so dobili s
testiranjem na določenem vzorcu učencev iz vseh delov Bosne in Hercegovine in lete so imeli kot realne kazalce stanja v pedagoški praksi.
Tudi ko so strokovnjaki iz Avstralije začeli s svetovanjem pri programu uvajanja
nacionalnega preverjanja znanja in spretnosti na osnovi novega kurikula v
Združenih arabskih emiratih (Shaykhah al Shamsi, Ball in Tognolini, 2003), so pri
pripravi testa morali sestavljavci upoštevati snovno pokritost in zahtevnost od zelo
lahkih nalog pa do zelo težkih. Teste so predtestirali na vzorčni skupini učencev in
analizirali rezultate. Po eni metodi je komisija, ki je naloge pripravljala na podlagi
vsebinske pokritosti in predvidene težavnosti nalog (apriori), predlagala točkovno
mejo za določeno oceno oz. razred. Poleg tega je komisija, ki je naloge pripravljala,
okrepljena z učitelji praktiki ocenila delež učencev v generaciji, ki dosegajo znanje
za določeno oceno oz. razred. Ko je bil med njimi dosežen konsenz, so mejne točke
določili na osnovi porazdelitve rezultatov testiranja.
2.4.2

Metode za postavljanje standardov dosežkov

Ko je potrebno postaviti standarde dosežkov, se pojavi vprašanje, katera je
najboljša metoda. Ni metode, ki bi imela splošno soglasje, da je najboljša (Morgan in
Perie, 2004). Najboljša je tista, ki se najbolj prilega karakteristikam preizkusov, s
katerimi se preverjajo standardi, in populaciji, za katere se standardi pripravljajo. Ker
je možno, da bi različne metode privedle do različnih priporočenih pragov, je zelo
pomemben skrben premislek o izbiri ustrezne metode. Del tega premisleka so
argumenti o zagovarjanju veljavnosti uporabe konkretne metode pri določenem
testiranju. Pri uporabi vsake metode je potrebno evidentiranje in dokumentiranje
vseh postopkov. Potrebno je predhodno zbiranje gradiva in sprotno beleženje pri
izvedbi določene metode med uporabo le-te, ker se to potrebuje pri odločanju ob
postavitvi pragov. Kadar je več nivojev dosežkov, več stopenj standardov dosežkov
in s tem več pragov za ocene, je v ameriških standardih za testiranje, v standardu
4.19 predpisano (Standards for educational and psychological testing, 1999, str. 59)
dokumentiranje postopkov, ki se uporabijo za postavitev mej med ocenami.
Komentar k navedenemu standardu pa navaja, da mora biti dokumentiranje
upoštevano že med oblikovanjem testa.
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Preizkusi so lahko sestavljeni iz množice različnih tipov nalog, v grobem pa se jih
lahko razvrsti v dve kategoriji: tiste, ki se točkujejo enoznačno (naloge izbirnega tipa
in naloge, kjer je odgovor bodisi enoznačno pravilen oz. nepravilen), in tiste, ki se
točkujejo večznačno (esejska vprašanja, naloge odprtega tipa, preverjanje
dejavnosti in naloge s kratkimi odgovori, kjer se lahko dobi delno število točk za
delno pravilno oz. nepopolno rešitev).
Nekatere metode za postavitev standardov so dobre samo za določen tip nalog v
testu, kar je potrebno pri izbiri metode upoštevati. Npr.: Angoffova metoda (Angoff,
1971) ima dolgo zgodovino uporabe pri postavitvi standardov. Prednostno se
uporablja pri nalogah izbirnega tipa in drugih nalogah z enoznačnimi odgovori. Na
drugi strani pa se sodobnejša metoda knjižnega zaznamka pogosto uporablja pri
postavitvi standardov tako za teste z nalogami enoznačnih odgovorov kakor tudi za
teste z nalogami, kjer so odgovori večznačni.
Pri izbiri metode je potrebno upoštevati tudi, koliko in kakšne vrste informacij o testu
bo potrebno preskrbeti za porotnike, ko bodo odločali o mejnem(ih) pragu(ovih).
Metod za postavitev standardov dosežkov je veliko (Green, Trimble in Lewis, 2003;
Morgan in Perie, 2004; Oosterhof, 2001; Taylor, 2002; Zupanc, 2007a), predlaganih
je več načinov, kako določiti mejo za uspešno opravljen program oz. za dosežke na
določeni ravni. Vse te metode lahko razvrstimo v dve skupini (Cizek, 1996; Kane,
1994; Veitch, 1998; Zupanc, 2007a):
• metode, ki so usmerjene h kandidatom in
• metode, ki so usmerjene k testnim nalogam.
Pri metodah usmerjenih h kandidatom se presojevalci osredotočijo h kandidatom, ne
pa k nalogam v testu. Za tak pristop presojevalci potrebujejo podatke o kandidatih
ali podatke o njihovih preteklih dosežkih. Pri metodah usmerjenih k testnim nalogam
se do standardov pride z osredotočenjem na naloge v testu. Pri tem pristopu pa
presojevalci pregledajo testne naloge in po tem odločijo, kakšen mejni nivo
dosežkov je primeren. Odločitve so sprejete na nivoju testne naloge, najprej
individualno, in po tem v skupini. Skupinske rezultate se združi v standard za
celoten test.
Angoffova metoda
Najširše uporabljen pristop pri postavljanju standardov je metoda, ki je usmerjena k
testnim nalogam in se imenuje po Angoffu (1971). Porotniki - razsodniki imajo
nalogo, da napovedo verjetnost, da kandidat, ki bi ravno še zadostil pogojem za
uspešen zaključek pri predmetu, reši posamezno nalogo v testu. Najpogosteje
različni porotniki pogledajo vsebino, ki se preverja (Oosterhof, 2001). Pri tej metodi
so porotniki vprašani za njihovo napoved verjetnosti, da bi bil tipični - minimalno
kompetentni kandidat sposoben pravilno odgovoriti na posamezno vprašanje ali
doseči določeno število točk pri vsaki testni nalogi odprtega tipa. Upošteva se
napovedna težavnost naloge, prav tako pa pričakovanje, da bo posameznik na meji
lahko odgovoril pravilno oz. dosegel določen rezultat. Če je naloga izbirnega tipa in
porotnik meni, da bi jo mejni kandidat uspešno rešil, ji pripiše verjetnost 1, če pa
meni, da je ne bo uspel rešiti, pa verjetnost 0. Kot pomoč pri presojanju se porotnike
včasih vpraša, če bi bilo 100 takšnih mejnih kandidatov, koliko bi jih na posamezno
vprašanje odgovorilo pravilno. Napovedane verjetnosti s strani vseh porotnikov za
vsako nalogo se povprečni in se šteje za vse naloge, tako se dobi prag za celotni
test (Taylor, 2002). Najpogosteje različni porotniki pogledajo vsebino, ki se preverja.
Izvede se več krogov ocenjevanja verjetnosti, vmes pa teče diskusija med porotniki.
Če je potrebno določiti več pragov za različne ravni standardov, je potrebno več
krogov odločanja. Vsakič morajo porotniki imeti v mislih mejnega kandidata, ki bi
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ravno dosegel določeno raven znanja. V literaturi se to navaja kot izpeljane –
modificirane Angoffove metode (Morgan in Perie, 2004; Shaykhah al Shamsi, Ball in
Tognolini, 2003). Modificirana verzija lahko opredeli različne standarde, kot na
primer: odličen, dober, zadosten in nezadosten ali kako drugače, s številčno ali
črkovno oceno. Ta metoda je dobro raziskana. Metoda ne potrebuje podatkov o
rezultatih kandidatov pri testu in se uporabi predhodno pred izvedbo testiranja.
Kritika metode je, da je za porotnike pogosto težko določati verjetnosti. Lahko pride
do uporabe samo nekaterih številčnih vrednosti za določene verjetnosti, kar je lahko
vzrok za manjšo notranjo konsistentnost. Druga slabost te metode je, da porotniki
zgubijo vpogled v uspešnost kandidatov pri celotnem preverjanju, ker so
osredotočeni le na verjetnosti za uspešno rešitev posamezne naloge.
Nedelskyjeva metoda
Nedelsky (1954) je že več kot pred 50 leti za teste z nalogami izbirnega tipa
predlagal, da porotniki ovrednotijo vse opcije pri vsaki nalogi izbirnega tipa in
poiščejo tiste, ki bi jih učenec z minimalnim, pa že zadostnim znanjem, najverjetneje
izločil. Iz takšnih informacij se oceni število točk za test kot celoto, s katerimi bi
kandidati z minimalnim pa že zadostnim znanjem uspešno opravili test (Oosterhof,
2001). Pri postavljanju standardov po Nedelskyjevi metodi, ki je tudi primer metode
usmerjene k testnim nalogam, se od porotnikov zahteva, da se opredelijo, koliko
ponujenih odgovorov pri vprašanjih izbirnega tipa bo minimalno kompetentni
kandidat spoznal kot nepravilne (Taylor, 2002). Za mero minimalne kompetence za
vsako nalogo izbirnega tipa se število ena, ki predstavlja pravilni odgovor, deli s
številom ostalih opcij, ki so še ostale v nalogi in so odštete tiste, ki jih bi kandidat
spoznal kot nepravilne. Npr. če bi minimalno kompetenten kandidat spoznal za
nepravilni rešitvi dve opciji od petih možnih, bo rezultat ena tretjina - ena deljeno s
preostalimi tremi možnostmi.
Za vsako nalogo se po tem izračuna povprečje med razsodniki, ta vrednost pa se
sešteje za vse naloge in tako se dobi mejna vrednost ali prag za test.
Ebelova metoda
Ebel (1972) je od ocenjevalcev zahteval razvrstitev nalog v testu po težavnosti in
pomenu in po tem ocenil verjetnost, da kandidat, ki bi ravno še zadostil pogojem za
uspešen zaključek programa, reši vsako nalogo v vsaki kategoriji v testu (Oosterhof,
2001). Ebelova metoda se uvršča med metode, ki so usmerjene k testnim nalogam.
Pri uporabi Ebelove metode porotniki, ki postavljajo standarde, kategorizirajo testne
naloge v dveh razsežnostih: po težavnosti in po pomembnosti za odločitev, ki jo
morajo sprejeti (Ebel, 1972). Tak pristop generira odgovore v dveh razsežnostih.
Npr. če gre za štiri nivoje zahtevnosti in pet nivojev po pomembnosti, morajo
razsodniki razsojati o deležih pravilno odgovorjenih nalog za mejno kompetentne
kandidate v vseh 20 kategorijah (Taylor, 2002). Ta odstotek se ustrezno obteži za
vsako kategorijo. Posledično se vrednosti za vsako kategorijo seštejejo, da se dobi
pričakovano vrednost za mejnega kandidata pri testu. To se na osnovi dobljenih
rezultatov pri vseh razsodnikih združi in tako se dobi končni mejni prag.
Jaegerjeva metoda
Jaegerjeva metoda se osredotoči na vprašanje, kaj naj bi bili kompetentni kandidati
sposobni narediti, ne pa na ocenjevanje parametrov za minimalno kompetentnega
kandidata. Vključuje ponavljajoč proces, kjer se skupine razsodnikov sprašujejo o
odločitvi, če bi moral biti vsak kandidat, ki bo izpit opravil, sposoben pravilno
odgovoriti na določeno testno vprašanje (Taylor, 2002). Drugo zastavljeno vprašanje
porotnikom pa je, če si vsak, ki ni uspešen pri rešitvi določene naloge, tudi ne
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zasluži, da ima ta predmet ocenjen pozitivno in uspešno zaključi izobraževalni
program. Tudi ta metoda je iz skupine, ki je usmerjena k testnim nalogam in je v
desetletjih doživela različne dopolnitve (Green, Trimble in Lewis, 2003).
Metoda pregleda izdelkov
Pri tej metodi, ki sodi med metode usmerjene k testnim nalogam, se pregleda
celoten nabor izdelkov (ang. body of work) kandidatov, tako odgovore na vprašanja
z enoznačnimi odgovori kakor tudi nalog odprtega tipa. Izdelke kandidatov se
razvrsti glede na vrednotenje v skladu z opisanimi nivoji dosežkov oz. delovnimi
definicijami. Vzame se majhen vzorec izdelkov kandidatov v območju, kjer je
predvidena meja za prag (Morgan in Perie, 2004). Sledi diskusija med porotniki, ko
imajo možnost območje, kjer bi bila lahko meja, še spremeniti. Ko je območje
predlagano, se vzame po nekaj izdelkov v celotnem območju, običajno po 4 izdelke
za vsako točko na sredini tega območja in po 2 izdelka za vsako točko na robovih
tega območja. Porotniki delajo na enem pragu naenkrat in razvrščajo izdelke
kandidatov v bližini praga. Končne meje so običajno poišče z regresijsko formulo.
Prednost te metode je sorazmerno preprosta naloga za porotnike, za razvrstitev
izdelkov v skupine, in dejstvo, da delo poteka z resničnimi izdelki oz. odgovori
kandidatov. Slabost metode je časovna zahtevnost za pripravo in izvedbo, velika
količina pregledanih izdelkov kandidatov, ko za vsako mejo natančno določajo
število točk, kjer bo prag.
Ta metoda je uporabna tudi za postavitev standardov pri alternativnih načinih
preverjanja znanja za kandidate s posebnimi potrebami. Olson, Mead in Payne
(2002) ugotavljajo, da se metoda lahko uporabi enako dobro tudi za alternativne
oblike preverjanja znanja, kot so zbirne mape – portfelj ipd.
Metoda zaznamka
Pogosto se uporablja metoda zaznamka v knjižici izpitnih nalog (ang. bookmark
procedure), ki je tudi usmerjena k testnim nalogam. Glavna razlika z Angoffovo
metodo je, da pri novejši metodi zaznamka porotniki dobijo izpitne naloge v knjižici
po vrstnem redu težavnosti, od najlažje k težjim. Od njih se zahteva, da naredijo
zaznamek pri najtežji nalogi, ki jo po njihovem mnenju mejni kandidat, ki bi si
prislužil določeno oceno, še reši pravilno. Prednost te metode je, da od porotnikov
zahteva manjše število odločitev, ki pa so na določeni meji zelo občutljive. Slabost
je, da je pri tem postopku potrebno več dejavnosti za podporo odločitvam
strokovnjakov, še posebej pri vprašanju težavnosti nalog (Bradshaw in Schagen,
2003; Green, Trimble in Lewis, 2003).
Pri metodi knjižnega zaznamka se testne naloge najprej razvrstijo po težavnosti,
idealno se to naredi po kalibrirani uporabi teorije odgovorov na postavko (ang. Item
Response Theory - IRT). Porotniki imajo zadolžitev, da naloge pregledajo po vrsti, v
potrebnem naraščajočem znanju, veščinah in sposobnostih, ki so potrebne za
zaporedno reševanje nalog, in postavijo knjižni zaznamek pri tisti nalogi, ki
predstavlja prelomno točko med kompetentnostjo in nekompetentnostjo.
Tradicionalno je to pri nalogi, kjer je 2/3 verjetnosti, da bo nalogo rešil pravilno
(Morgan in Perie, 2004). Pri tem pristopu razsodniki opišejo pričakovano dejavnost
kandidatov, ki je potrebna, da prestopijo mejno točko. Posamezne presoje in opisi
se združijo v podskupinah, ki jim sledi presojanje v celotni skupini porotnikov.
Običajno se postavljanje zaznamka v knjižico izvede v treh krogih, vmes pa med
porotniki teče diskusija. Končna postavljena meja se izračuna, med predlogi
porotnikov so upošteva mediana.
Zadnje dopolnitve metode knjižnega zaznamka so, da se med krogi pogovorov
vključuje porotnike v manjše skupine. Lahko se uporabijo izračuni težavnosti po
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klasični testni teoriji in ne po teoriji odgovorov na postavko (IRT). Prednost te
metode je, da se lahko hkrati določajo meje za več nivojev dosežkov. Metoda je
časovno primerna in izgleda, da je med porotniki dobro sprejeta in razumljiva.
Metoda je primerna za naloge z enoznačnimi in tudi z večznačnimi odgovori.
Omenjena metoda ima eno pomembno omejitev, in sicer, da so za to potrebni
empirični podatki o karakteristikah testnih nalog (Taylor, 2002). Metoda je najbolj
razširjena pri postavitvi standardov v šolskih sistemih v ZDA.
Metoda profila dosežkov
Metoda profila dosežkov (ang. performance profile method) je usmerjena k testnim
nalogam in je podobna metodi zaznamka (California Alternate Performance
Assessment, 2003). Uporabna je za naloge odprtega tipa in še posebej pri
preverjanju dejavnosti, kjer se težko pripravi vzorce izdelkov kandidatov za pregled
pred poroto. Porotniki so seznanjeni s profili dosežkov, ki vsebujejo različne naloge,
ki jih je kandidat moral narediti. Porotniki dobijo razvrščene te izdelke po izvedenem
surovem točkovanju. Porotniki vstavijo zaznamek tem, kjer menijo, da je meja med
različnimi nivoji dosežkov. Postavljanje zaznamkov poteka v več krogih, priporočeni
so trije, med tem pa teče diskusija. Metoda omogoča postavljanje standardov hkrati
za več ravni dosežkov. Metoda je relativno nova in so o njej potrebne še raziskave.
Porotniki radi uporabljajo to metodo (Morgan, 2004), ker dobijo vpogled v celotno
znanje, ki ga premore kandidat, ne pa, da so osredotočeni samo na posamezne
naloge. Metoda se uporablja pri postavitvi standardov za kandidate s posebnimi
potrebami in za učence v predšolskem obdobju.
Metoda Kellyjeve mrežne zbirke
Pri določenih tipih nalog (esejskega tipa) se do standardov dosežkov pride z
opisniki. Uporabljajo se za opisovanje pričakovane kakovosti kandidatovih
odgovorov na določeni ravni oz. za določeno oceno. Običajno so napisani na osnovi
pričakovanj sestavljavcev izpita. Smiselno je, da se do opisnikov pride na podlagi že
rešenih nalog (Greatorex, Green in Johnson, 2003). V prvem koraku se po
predlaganih ocenah za izdelke kandidatov pripravi statistična analiza, da se naloge
uredi po ocenah. V naslednjem koraku se dvojici ekspertov za ocenjevanje
določenega predmeta dodeli v presojanje po tri izdelke. Dva, kjer bi kandidata
dosegla določeno oceno in enega, kjer bi kandidat dosegel oceno nižje. Njuna
naloga je, da s sistematičnim primerjanjem opišeta podobnosti v kakovosti izdelkov,
ki bi dosegla določeno oceno in razlike z izdelkom, ki bi bil upravičen do nižje ocene.
To se lahko dvakrat ali trikrat ponovi na dodatnih treh izdelkih za vsako mejo v
lestvici ocen. Metoda se v literaturi pojavlja pod imenom Kellyjeve mrežne zbirke
(ang. Kelly's Repertery Grid).
Metoda nasprotnih skupin
Metoda nasprotnih skupin (ang. Contrasting-Groups Method) je metoda, ki je
usmerjena h kandidatom. Porotniki morajo ločiti kandidate v dve skupini: na tiste, za
katere presodijo, da so kompetentni, in tiste, ki niso. Razsodniki potrebujejo
informacijo, ki nima osnove v testu, npr. njihove predhodne ocene, s katerimi pridejo
do tega testiranja. Ko so enkrat ti kandidati razdeljeni v takšni dve skupini, se
razišče porazdelitev testnih rezultatov za vsako skupino. Meja oz. prag se določi
glede na možnost razločevanj med skupinama (Taylor, 2002).
Pri metodi nasprotnih skupin učitelj, ki je seznanjen s sposobnostmi učencev po
proučitvi opisov ravni dosežkov pri testu, razvrsti učence v ravni dosežkov. Kasneje
se teste izvede in za vsako skupino se po ravneh dosežkov pripravi porazdelitev
rezultatov. Prag se postavi tam, kjer se porazdelitvi rezultatov za dve skupini
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kandidatov sekata. Alternativna rešitev je, da se vzame srednja vrednost obeh
povprečij.
Znana je tudi malo drugačna metoda nasprotnih skupin, ko se test izvede in
porotniki razvrstijo izdelke po ravneh dosežkov, ne pa kandidate. Na ta način se
lahko razvrsti tako teste z nalogami, kjer so odgovori enoznačni in tudi večznačni. V
prvem primeru se lahko podatke zbere pred izvedbo testiranja. Metoda je uporabna
v manjših testnih situacijah. Slabost metode nasprotnih skupin je dilema, kako dobro
učitelji poznajo kandidate in po kakšnem osebnem principu jih razvrščajo v ravni
(Green, Trimble in Lewis, 2003).
Metoda mejne skupine
Metoda mejne skupine (ang. Borderline-Group Method), ki je tudi usmerjena h
kandidatom, od porotnikov zahteva, da poiščejo posameznike, katerih nivo
dejavnosti je na meji oz. blizu meje standardnega dosežka. Zaradi tega je
pomembno, da so razsodniki seznanjeni s kandidati v tej skupini in z znanjem oz.
veščinami, ki se testirajo. Ko so enkrat kandidati z ustreznimi sposobnostmi
kategorizirani, se srednja vrednost mejne skupine kandidatov določi za prag, ki je
potreben za določen standard dosežka (Taylor, 2002).
Metoda določitve sposobnosti za rešitev naloge
Metoda določitve sposobnosti za rešitev naloge (ang. Item-Descriptor Matching
Method) je kombinacija usmeritev, tako h kandidatom kot tudi k testnim nalogam. Pri
tej metodi so porotniki pozvani, da opredelijo, kaj mora kandidat znati oz. narediti,
da lahko pravilno reši posamezno zastavljeno nalogo. Po tem morajo porotniki
primerjati ustreznost sposobnosti za rešitev naloge s prej opisanimi ravnmi
dosežkov. Naloge so urejene po težavnosti. Ker porotniki primerjajo naloge z
opisanimi ravnmi dosežkov, se pri obravnavanju nalog po vrstnem redu zgodi, da se
nekatere naloge bolj prilegajo opisu naslednje višje ravni dosežkov, druge naloge pa
se bolj prilegajo opisu nižje ravni. Območje, kjer bo meja, je tam, kjer se pojavljajo
takšni spremenljivi primeri nalog. Prag se običajno postavi v sredino takšnega
spremenljivega območja. Natančna meja se določi po diskusiji, kjer se določi
skupina nalog, ki najbolj ustreza opisu ravni dosežkov za določeno raven. Metoda je
primerna tako za naloge z enoznačnimi odgovori, kakor tudi naloge z večznačnimi
odgovori. Metoda je relativno nova in so za njeno pogostejšo uporabo potrebne še
raziskave (Morgan in Perie, 2004).
2.4.3

Skupne značilnosti metod postavitve standardov dosežkov

Kane (1994) je opisal pet stopenj pri postavitvi standardov: definiranje ciljev v
procesu odločanja, izbira porotnikov, usposabljanje porotnikov, definiranje
standardov dosežkov in beleženje zbranih podatkov. Vsaka stopnja je pomembna
enota celotnega procesa. Rezultati so običajno izraženi z deleži, koliko kandidatov
doseže določeno raven standardov dosežkov. Nujno je pripraviti test in opredeliti
proces za oblikovanje pragov pri tem instrumentu. Postavitev standardov je
subjektiven postopek, pri katerem se pričakovanja usposobljenih presojevalcev –
porotnikov združijo, da bi dosegli konsenz. Pri postavitvi in zagotavljanju doseženih
standardov je le-te potrebno ponazoriti na več različnih primerih in o njih večkrat
opraviti diskusije, ki se jih beleži, ter shranjevati vzorce za bodoče primerjave
(Aldrich, 2000).
Vsaka metoda postavitve standardov dosežkov ima svoj nabor potrebnih postopkov,
Morgan in Perie (2004) izpostavita deset korakov, ki so značilni za vse:
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izbira porote,
izbira metode,
opis ravni dosežkov,
usposabljanje porotnikov za uporabo metode, ki vključuje tudi prakso
razvrščanja,
seznanitev porotnikov s testom,
razvrščanje nalog ali drugih podatkov, da se dobi standarde dosežkov,
voditi diskusijo med porotniki v večjih in/ali manjših skupinah,
predstavitev posledic oz. vpliva rezultatov poroti,
voditi evalvacijo dela v poroti in nivoja zaupanja v nastale standarde,
sestaviti tehnično dokumentacijo za podporo veljavnosti standardov.

1) Izbira porote
Pri izbiri porote za postavitev standarda je zelo pomembno število. Zaželeno je imeti
20 do 30 porotnikov. Predstavniki v poroti morajo biti primerno zastopani po spolu,
etnični pripadnosti, geografsko, po znanju in času, v katerem so povezani s
predmetom in populacijo, za katero se pripravljajo standardi, ter s predstavniki, ki
zastopajo posebnosti med kandidati. Predstavniki stroke, predvsem učitelji, morajo
biti v večini in morajo vključevati izkušene učitelje, kakor tudi tiste s krajšo delovno
dobo pri tem predmetu. Porotniki, ki zastopajo posebnosti med kandidati, morajo
predstavljati kandidate s posebnimi potrebami, nadarjene in talentirane ter tiste,
katerih materni jezik je različen od jezika poučevanja. Priporočilo je, da so v skupini
tudi predstavniki staršev in domačega okolja.
2) Izbira metode
Število različnih metod za postavitev standardov se vsako leto povečuje. Pridobitev
dokumentacije o metodi in pregled uporabe le-te je zahtevna naloga. Pri izbiri
primerne je potreben tehten premislek glede na vrsto in funkcijo preverjanja in glede
na populacijo, za katero je preverjanje namenjeno.
3) Opis ravni dosežkov
V začetni fazi pri postavitvi standardov je pomembno opisati ravni dosežkov (PLD 'Performance Level Descriptor') ali delovne definicije za vsako raven dosežkov.
Običajno je, da imajo porotniki težko v mislih vsebinske standarde, veščine in cilje,
ki naj bi jih pri določanju standardov ves čas upoštevali. Za zmanjšanje obremenitve
se porotnikom pogosto ponudijo vsebinski standardi vnaprej, pred skupnimi
zasedanji, da si jih lahko pregledajo. To je posebej pomembno za tiste porotnike, ki
niso učitelji in redno ne delajo s temi vsebinskimi standardi. Porotniki imajo osebne
izkušnje in lastne poglede; te razlike so vrednota, ki jih porotniki vnašajo v proces
postavitve standarda, po drugi strani pa predstavljajo razlog za napake v procesu.
Nujno je potrebno iti skozi diskusijo in uravnavati stališča porotnikov glede na
vsebinske standarde in stopnjo, do katere jih morajo dosegati kandidati, ki naj se
uvrstijo na določeno raven. Ustvarjanje opisnikov za ravni dosežkov mora privesti do
tega, da vsak porotnik enako razume delovne definicije za vsako standardno raven.
Opisovanje ravni dosežkov ali delovnih definicij za vsako raven dosežkov je
časovno zahteven proces. Če se želi v tem delu prihraniti na času, lahko predhodno
to delo opravi skupina predmetnih strokovnjakov. Opisi ravni dosežkov oz. delovne
definicije za vsako raven morajo vsebovati (Morgan in Perie, 2004):
• opise, kaj učenec na vsaki ravni zna in je sposoben narediti,
• neposredne povezave z vsebinskimi standardi,
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jasno razlikovanje med ravnmi,
zapise v pozitivnem tonu,
zapise v jasnem in natančnem jeziku, brez uporabe nemerljivih kvalifikatorjev,
kot so: večinoma, včasih, pogosto, pedantno ipd.
osredotočenje na učenje.

4) Usposabljanje porotnikov
Usposabljanje porotnikov je pomemben del v vsakem postopku postavljanja
standardov. Usposabljanje mora vsebovati seznanjanje z metodo, dejavnostmi med
postopkom postavitve standardov, prav tako pa pregled namena postavitve
standardov, vsebine standardov in preizkusov, na katerih se bodo postavljali
standardi. Za postopek je pomembno, da porotniki v celoti razumejo proces, v
katerega so vključeni, in posledice, ki bodo sledile iz tako postavljenih standardov.
Porotniki morajo imeti možnost, da preizkusijo metodo in vprašajo, kar jim ni
razumljivo.
5) Seznanitev porotnikov s testom
Porotniki naj pred odločanjem o mejah opravijo test, ki so ga oz. ga bodo opravljali
kandidati, da se pri tem seznanijo z vsebino in strukturo testa. Če so porotniki
postavljeni v enake pogoje pri opravljanju testa, imajo možnost, da se vživijo v vlogo
in dobijo boljši občutek za težavnost nalog. Med samim procesom postavljanja
standardov bodo porotniki seznanjeni z odgovori in razvrstitvijo nalog glede na
vsebino. Brez časovne obremenitve in z rešitvami v roki običajno test izgleda lažji,
kot je v resnici za kandidate. V tej fazi procesa naj bi se postavilo porotnike v vlogo
kandidatov.
6) Razvrščanje nalog ali drugih podatkov, da se dobi standarde dosežkov
Pri vseh metodah postavitve standardov je potrebno od porotnikov zbrati ugotovitve,
ki priporočajo meje za postavitev standardov. Pri različnih metodah so ugotovitve in
potrebni podatki za to povsem različni, namen pa je enak. Pri večini metod
postavitve standardov je oblika in zapis na obrazcu določena. Zbiranje podatkov se
običajno izvaja trikrat v celotnem procesu; med vsakim presojanjem se odvija
diskusija. Običajno je priporočilo za postavitev meje nekje v sredini predlogov
porotnikov. Ker ekstremni predlogi lahko bistveno vplivajo na povprečje, se običajno
odloči za sredino izbora, za mediano. Kje naj bo mejna vrednost, se lahko odloči po
bolj komplicirani metodi: uporaba teorije odgovorov na postavko (IRT), regresijske
formule ipd.
7) Voditi diskusijo med porotniki
Diskusije se lahko vodijo v manjših ali/in večjih skupinah. Glede na metodo so lahko
velikosti skupin priporočljive. Prednost velike skupine je, da vsi porotniki slišijo
argumente in tako ni možnosti, da bi del skupine sprejemal priporočila samo na
osnovi delnih informacij. Včasih pa v veliki skupini nekateri bolj zadržani porotniki ne
izrazijo svojega mnenja, lahko prevladajo 'agresivni' posamezniki, ki s svojimi
stališči prevladajo nad drugimi. V manjših skupinah bodo lažje vsi porotniki izrazili
svoja stališča in tako pomagajo nadzirati vpliv posameznikov. Slaba stran majhnih
skupin pa je, da vsi niso seznanjeni z razmišljanji ostalih porotnikov in bodo dajali
priporočila glede na argumente, ki so jih slišali samo v ožji skupini. Zaradi tega je
pomembno, da se v neki točki v procesu, običajno je to po drugem krogu, porotniki
sestanejo in diskutirajo v celotni skupini, kjer se predstavijo razmišljanja in
priporočila, ki so nastala v manjših skupinah. Že pred zasedanjem celotne skupine
se že v manjših skupinah seznanijo s priporočili drugih manjših skupin, da lahko
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primerjajo njihove presoje in argumente. Vodje(a) skupin(e) morajo vložiti
maksimalni napor, da se ustvari vzdušje, ki je prijazno in vzpodbuja predstavitev
različnih pogledov.
V prvem krogu naj bo diskusija v poroti omejena na razpravo o standardih in opisih
ravni dosežkov oz. delovnih definicij za vsako raven dosežkov. Tako lahko porotniki
kar se da neodvisno in neobremenjeno predstavijo svoja stališča. Izogibati se je
potrebno diskusij o pragovih, o nalogah, posameznem kandidatu, posamezni šoli ali
šolskem okolišu. V drugem krogu naj se priporoči pragove neodvisno, seveda pa v
povezavi z dotedanjo razpravo. V tretjem krogu imajo porotniki še enkrat priložnost
korigirati pragove, običajno je to zadnjič.
8) Predstavitev posledic
Običajno se porotnike seznani s podatki o vplivu in posledicah, ki jih bodo imeli
postavljeni standardi, če bodo dokončno sprejeti takšni, kot so predlagani. To se
lahko naredi v različnih fazah procesa, običajno pa se porotnike seznani s tem po
drugem krogu diskusij. So pa različni pogledi glede te seznanitve, če naj sploh do
nje pride. To je odločitev naročnika. Informacija je lahko bolj splošna, kolikšni deleži
kandidatov bodo pri tako priporočenih mejah razvrščeni v določene ravni. Včasih so
zaželeni bolj podrobni podatki, ne samo odstotni deleži, ampak za posamezne
podskupine kandidatov: etnične skupine, po spolu, kandidati s posebnimi potrebami
ipd.
9) Voditi evalvacijo dela v poroti in nivo zaupanja v standarde
Evalvacijo je potrebno opraviti v več fazah procesa postavitve standardov. Porotnike
se sprašuje, če razumejo postopke in zaupajo procesu, v katerega so vključeni in
imajo možnost povratne informacije. Po fazi seznanjanja porotnikov s postopki je
potrebna povratna informacija z njihove strani, da ni napačnega razumevanja in
zmede. Evalvacijski postopki se običajno izvedejo po usposabljanju, po sestanku za
postavitev standardov in po vsakem krogu postavljanja standardov, še posebej pri
postavitvi standardov pri testih, ki bodo za kandidate imele odločilen pomen.
10) Dokumentirati postopke
V postopku postavitve standardov je potrebno shranjevati dokumentacijo. Če bi bilo
kdaj kasneje potrebno za nazaj pregledati postopke, je potrebno hraniti podatke, kaj
so porotniki predlagali v določenih fazah. Tehnični podatki, ki se hranijo, so tudi
izračuni standardnih napak pri presojanju porotnikov in standardne napake
merjenja.
Tabela 2.2:

Uporaba metod za postavitev standardov v ZDA

Metoda postavitve standarda
Metoda zaznamka

Število držav v ZDA
30

Metoda pregleda izdelkov

8

Modificirana Angoffova metoda

4

Metoda nasprotnih skupin

3

Metoda določitve sposobnosti za rešitev naloge

2

Metoda profila dosežkov

2
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Uporaba različnih metod v ZDA
Morgan in Perie (2004) sta izmed obilice različnih metod postavitve standardov
pripravila pregled uporabe le-teh v državnih sistemih vzgoje in izobraževanja v ZDA.
Izmed velikega nabora različnih metod jih uporabljajo šest – tabela 2.2.
Najpogosteje se uporablja metoda zaznamka.
Tabelarično so prikazani povzetki nalog, prednosti in omejitve pri uporabi šestih
metod ter najboljše razmere za uporabo – tabela 2.3 (Zupanc, 2007a).
Tabela 2.3:

Naloge, prednosti in omejitve pri uporabi šestih metod postavljanja standardov
znanja

Metoda

Naloga

Najboljše
razmere

Prednosti

Omejitve

Metoda
zaznamka

Poišče se mesto v
knjižnjici testnih
nalog, ki imajo
naloge urejene po
težavnosti, in
(do)loči minimalno
kvalificirane
kandidate.
Določiti vsak primer
izdelka kandidata
po ravni dosežka
glede na opisane
ravni.
Kolikšen delež
mejnih kandidatov
bo rešilo
posamezno nalogo
pravilno?

Test lahko vsebuje samo
naloge izbirnega tipa,
lahko pa tudi naloge s
kratkimi odgovori.

Dobro poznana metoda,
ki se uporablja v večini
držav ZDA. Kombinirajo
se psihometrični podatki
o težavnosti nalog in
presoja razsodnikov.

Originalna metoda v
postopku vključuje
zahtevno prilagoditev,
ki je za porotnike
nerazumljiva.
Potrebne so dodatne
raziskave.

Testi, ki so primarno
odprtega tipa, z le
nekaterimi, če sploh,
nalogami izbirnega tipa.

Kognitivne naloge so
primerne za porotnike, ki
pregledujejo resnične
odgovore kandidatov.

Metoda potrebuje
veliko priprave in
materiala z izločanjem
želenih izdelkov
kandidatov.
Metoda je težka za
porotnike, ki morajo
določati verjetnosti,
kar lahko vodi k
notranji
nekonsistentnosti.
V osnovi metoda
temelji na človekovi
presoji brez
seznanitve z
resničnimi rezultati pri
testu.
Je nova metoda, ki se
v ZDA uporablja samo
v nekaj državah.
Potrebne so še
raziskave o metodi.

Metoda
pregleda
izdelkov
Modificirana
Angoffova
metoda

Metoda
nasprotnih
skupin

Metoda
določitve
sposobnosti
za rešitev
naloge
Metoda profila
dosežka

Testi, ki imajo samo ali
predvsem naloge
izbirnega tipa; nalog s
kratkimi odgovori je malo

Metoda je dobro
raziskana. Ne potrebuje
podatkov o reševanju
kandidatov in se lahko
uporabi pred izvedbo
testiranja.
Učitelji, ki kandidate Manjše testne situacije, Podatke se lahko zbere
poznajo in so
kjer učitelji veliko vedo o pred izvedbo testiranja.
seznanjeni z opisi
sposobnostih kandidatov Tehnika uporablja
ravni dosežkov
ali imajo o tem zanesljive zunanje vrednotenje
razvrstijo kandidate podatke.
informacij kot dopolnitev
v posamezne ravni.
testnim rezultatom.
Kognitivne naloge
Primerja se znanje Test lahko vključuje
samo naloge izbirnega
porotnikov so primerne
in veščine, ki so
tipa ali pa kombinacijo
za delo v ekspertni
potrebne za
teh nalog z nalogami
skupini.
pravilno rešitev
kratkih odgovorov.
naloge, glede na
opisane ravni
dosežkov.
Dobro se obnese z nekaj Metoda se je uporabila
Opredeli se mesto, Za teste z nekaj
le pri redkih izvedbah.
kjer naj bi bil mejni nalogami, ki so primarno nalogami preverjanja
dosežkov, kot je
profil za
odprtega tipa; posebej
kompetentnost.
uporabno za vrtce in pri alternativno preverjanje
za kandidate s
kandidatih s posebnimi
posebnimi potrebami.
potrebami.

V velikih sistemih se pogosto govori o standardih, največkrat o standardiziranih
postopkih, kjer je bolj ali manj natančno po korakih opisano, kaj storiti v določenih
primerih. Predpostavlja se, da ob nadzoru vseh vhodnih podatkov (ang. input) dober
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izid (ang. output), ki ga sistem proizvede, ne more izostati. V sistemu, kot je vzgoja
in izobraževanje, tako enostavno ne gre. Tudi šolski sistemi v zgodovini, ki so imeli
»vse« postopke predpisane, so se temu odpovedali. Standardizirane postopke v
procesu vzgoje in izobraževanja naj bi nadomestila avtonomija ter strokovnost
učiteljev in šol, šolski sistem pa naj bi odgovornost zagotavljal preko nacionalno
postavljenih standardov znanja, ki so preko standardov dosežkov preverljivi in tudi
mednarodno primerljivi (Zupanc, 2007a).
Slovenija je obstala nekje na poti postavljanja standardov dosežkov. Nadzoru v
procesu vzgoje in izobraževanje se je odpovedalo, o standardih se je govorilo in
pisalo (o vsebinskih) (Zupanc, 2005a), do merljivih in preverljivih nacionalnih
standardov dosežkov pa se ne pride. V zadnjih posodobitvah učnih načrtov se celo
poskuša standarde znanja izriniti iz šolskih dokumentov (Zavod RS za šolstvo,
2007; 2008a). Tudi drugje po svetu je postavitev nacionalnih standardov dosežkov
občutljivo področje. Morgan in Perie (2004, str. 3) opozarjata, da je izbira ustrezne
metode za postavitev nacionalnih standardov tako psihometrično kakor tudi širše
družbeno (politično) vprašanje.
Vsak šolski sistem, ki je v svojem konceptu učno-ciljno usmerjen in temelji na
standardih znanja, mora vsaj za temeljna področja postaviti svoje lastne nacionalne
standarde dosežkov, ki so merljivi, tudi časovno preverljivi in v delih, kjer je to
možno, primerljivi z mednarodnimi. To je vzgojno-izobraževalni temelj za premik od
normativnih k strokovno želenim kriterijskim interpretacijam dosežkov pri
preverjanjih znanja (Zupanc, 2004a) na različnih stopnjah šolanja in v vseh
sredinah, od oddelčne, šolske in vse do nacionalne.
Eden od glavnih naukov, ki sta ga pri postavitvi standardov znanja pokazala praksa
in čas, je, da vse metode temeljijo na presoji (Zieky, 1994) in sicer na presoji
strokovnjakov in drugih razsodnikov – porotnikov (Engelhard in Stone, 1998).
Navkljub izzivom, ki nastajajo pri tem in aktualnim strokovnim polemikam o različnih
standardih, ki so postavljeni z uporabo različnih metod (Green, Trimble in Lewis,
2003; Poggio, Glasnapp in Eros, 1981; Zupanc, 2007a), gre za postopkovno in
strokovno verificiran, dokumentiran, ponovljiv ter nepristranski način odločanja, kjer
se išče konsenz v širšem strokovnem in družbenem okolju.
Če je potrebno na osnovi rezultatov preverjanja sprejeti odločitev glede uvrstitve,
razvrstitve v skupine ali podelitve spričevala ali diplome, je pragove potrebno
postaviti. Določanje pragov za uspešno opravljen program je do neke mere
arbitrarno dejanje. Za odločanje, kdo bo opravil in kdo ne bo opravil programa, so
možni tudi drugi pristopi. Lapajne (1993) je zapisal, da takrat kadar »na odločitve o
izboru kandidatov, prehodu pri šolanju, podeljevanje certifikatov, spričeval in diplom
v resnici ne vplivajo predvsem merljivi izobraževalni učinki dela, bodo v situaciji
negotovosti vplivale neke druge lastnosti«.

2.5

Funkcije preverjanja in ocenjevanja znanja

2.5.1

Funkcije preverjanja znanja

Bloom, Madaus in Hastings (1981) namen preverjanja znanja (ang. assessment)
vidijo v hitrejši formativni, diagnostični in sumativni evalvaciji (Zupanc, 2004b).
Airasian in Madaus (1972) pri razdelitvi preverjanja glede na funkcijo, ki jo ima v
izobraževanju, govorita še o uvodnem oz. predhodnem preverjanju. Predhodno
vrednotenje se dogaja v prvih dneh šole ali šolskega obdobja in predstavlja osnovo
za pričakovanja v šolskem letu. Lahko se dogaja povsem naravno in predstavlja
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pomembno vodilo pri nadaljnjih povezavah za celoletno ali celo večletno delo z
učenci.
Formativno vrednotenje se dogaja med poučevanjem. Ugotavlja se, če so učenci
dosegli znanje in veščine v zadostni meri in ali je potrebno dodatno delo v tej smeri.
Formativno preverjanje je v sodobni strokovni literaturi zelo poudarjeno (Bloom,
Hastings in Madaus, 1971; Ramaprasad, 1983; Sadler, 1989). Black in Wiliam
(1998) sta v pregledu uporabe formativnega preverjanja ugotovila, da ima izjemen
vpliv na dosežke učencev. Predstavlja enega največjih učinkov, ki se jih dosega v
šolstvu z različnimi intervencijami. Navajata tudi izsledke drugih študij, da uporaba
formativnega preverjanja znanja najbolj pomaga učencem z nižjimi dosežki.
Namen formativnega vrednotenja je, da se ugotovi, katere prilagoditve, dopolnitve in
usmeritve pri poučevanju so še potrebne oz. kaj mora učenec še narediti ali
spremeniti pri učenju. Formativna evalvacija temelji na ponavljajočem se
neformalnem preverjanju, kot je poslušanje učenca(ev), ustna vprašanja,
preverjanju, če je bilo povedano tudi razumljeno, opazovanju izraza(ov) na
obrazu(ih) učenca(ev) in ostala opažanja pri obnašanju. York (2003, str. 496)
formativno preverjanje razume zelo kompleksno, sestavljeno je iz jasno
predstavljenih učnih ciljev in kriterijev vrednotenja le-teh, različnih pristopov za
preverjanje naučenega, vključno s spraševanjem in opazovanjem, uravnotežene in
opisne povratne informacije v različnih oblikah, prilagajanja poučevanja in učenja kot
rezultata preverjanja ter aktivne udeležbe učencev. York (2003, str. 496) v osnovi
vidi formativno preverjanje kot nujno sodelovanje med učiteljem in učencem.
Guskey (2005) pri formativnem preverjanju poudarja krožno zaporedje dejavnosti:
poučevanje s strani učitelja, povratno informacijo učencu in korekcijske ukrepe.
Pogostost in kakovost medsebojnih akademskih interakcij med učiteljem in učenci je
v zelo visoki korelaciji s pozitivnimi dosežki učencev. Formativna evalvacija lahko
temelji tudi na formalnih oblikah preverjanja kot je delo po skupinah v razredu, pri
domačih nalogah, kvizih ipd. Večina preverjanja, ki se dogaja v razredu, vodi k
formativni evalvaciji.
Na nek način bi lahko poudarjanje formativnega preverjanja znanja označili kot
premik od ugotavljanja kakovosti k zagotavljanju kakovosti, trdi Beller (2003). Pri
formativnem preverjanju je ključnih več vidikov:
• uporaba nalog oz. problemov odprtega tipa, ki motivirajo učence za učenje,
• premišljeno zastavljene naloge, ki dajejo priložnost učencem, da izrazijo svojo
razumevanje,
• podaljšan čas, ki omogoča učencem, da razmislijo in formulirajo inteligentne
odgovore,
• vzpostavitev učnega okolja in postopkov v razredu, ki so vzpodbudni za vse
učence, ne le za najhitrejše in najsposobnejše, da se izkažejo s pravilnimi
odgovori,
• iz odgovorov učencev najti poti za učinkovito analizo in razumevanje, kaj so se
naučili,
• učencem zagotoviti povratno informacijo o njihovem delu z namenom, de se jim
pove, kaj naj delajo, da izboljšajo rezultate, in se izogibati primerjavam z drugimi
učenci,
• učiti učence, kako naj sami preverijo svoje znanje, da bodo razumeli glavni
namen svojega učenja, in za kaj si morajo prizadevati, da dosežejo cilj.
Diagnostično vrednotenje se izvaja pred oz. med poučevanjem. Pri diagnostičnem
vrednotenju je zanimanje usmerjeno k ciljem in ostalim karakteristikam, ki so
predpogoj za tekoče poučevanje in ki omogočajo usvojitev učnih ciljev. Z
diagnostično evalvacijo naj bi ugotavljali morebitne vzroke za neuspeh učenca(ev)
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pri doseganju učnih ciljev. Če se diagnostična evalvacija uporablja pred
poučevanjem določenih vsebin, je namen predvideti vzroke, ki bi lahko vplivali na
učenje. Za diagnostično evalvacijo se največkrat uporablja neformalno preverjanje,
čeprav se včasih uporabijo tudi formalni testi (Zupanc, 2004b).
Sumativno (zbirno) vrednotenje se izvede ob zaključku, bodisi poglavja, dela ali
celotnega šolskega leta. Sumativno vrednotenje se uporabi za potrjevanje –
certificiranje dosežkov učenca, kjer se oceni njihovo delo ob koncu obdobja semestra. Služi za napredovanje in včasih za združevanje učencev v skupine. Za
razliko od formativne evalvacije, ki opravlja funkcijo preverjanja posameznega
učnega cilja, se pri sumativni opravi pregled dosežkov čez množico ciljev – čez
celoto. Posamezni cilj je lahko preverjen samo pri enem vprašanju, kar ni dovolj za
potrjevanje, če je posamezni cilj v celoti dosežen. Včasih se preverja samo del učnih
ciljev. Vsekakor pa sumativna evalvacija temelji na formalnem preverjanju (Zupanc,
2004b).
V Veliki Britaniji 'Qualifications and Curriculum Authority – QCA' 'preverjanje za
učenje' (ang. assessment for learning) oz. formativno preverjanje (ang. formative
assessment) definirajo kot (Glossary, 2006):
»proces iskanja in interpretacijo dosežkov učencev in njihovih učiteljev za
odločitve, kje so učenci s svojim učenjem v določen obdobju, kam naj se
usmerijo in kako naj učinkovito pridejo do tega.«
Gre za opazovanje, ki omogoča opredeliti stopnjo znanja določenega učnega cilja
ali dosežene veščine pri učencih, in za ugotavljanje, česa učenec ne zna oz. ni
sposoben narediti. Fullan (2005, str. 56) ugotavlja, da je 'assessment for learning'
pomemben element za doseganje visokih dosežkov. Velik pomen pripisuje sistemu
preverjanja, stalnim analizam in glede na to načrtovanju nadaljnjih ukrepov:
• zbiranju podatkov o učenju učencev;
• analizi in prikazovanju zbranih podatkov za poglobljeno razumevanje;
• razvoju akcijskih načrtov glede na zbrane podatke in poglobljene prikaze za
izboljšave ter
• usposobljenosti za jasno in sistematično razpravo o dosežkih s starši in
zunanjimi eksperti.
Fullanova trditev je (2005, str. 56), »ko šole in šolski sistem kot celota poveča
kolektivno sposobnost za stalno preverjanje za učenje, se bo dosegalo pomembne
izboljšave v šolstvu«.
Pri 'assessment of learning' pa gre za sumativno preverjanje oz. preverjanje
naučenega, ki se izvaja na koncu učnih obdobij, s katerimi se vrednotijo rezultati
učencev. Gre za vrednotenje ob zaključku(ih) učne(ih) enot(e). Rezultati so
kulminacija učnega procesa za enoto, predmet ali šolsko leto (Glossary of
Educational Assessment, Examination and Testing Terms, 2003). V svoji osnovi in
tradiciji so zunanji državni izpiti (npr. matura) opravljali sumativno (zbirno) funkcijo
preverjanja, kjer so se ob koncu izobraževalnega cikla šole in učenci lahko primerjali
s povprečnim dosežkom, z dosežki drugih šol in z vrstniki. Ne samo v Sloveniji, tudi
drugod po svetu je izziv, da državni izpiti in nacionalna preverjanja znanja poleg
sumativne funkcije vsaj delno opravijo tudi formativno funkcijo preverjanja znanja
(Zupanc; Urank in Bren, 2009).
Pri mnogih državnih izpitnih sistemih se rezultate uporabi le normativno za
razvrstitev kandidatov, za dodelitev ocen in za selekcijske namene v nadaljnjem
izobraževanju. Pri izpitih bi lahko podali tudi kriterijsko interpretacijo rezultatov, ki
določa nivo doseženih standardov za kandidate. V nekaterih sistemih se vodi
'brezkončna diskusija' o primerljivosti ocen na dolgi rok, če je ocena »A« ali »5«
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enako vredna kot je bila »A« ali »5« v preteklosti. Te vrste diskusij kličejo pa
kriterijski interpretaciji rezultatov, ki bi zagotavljala konstantnost dosežkov
kandidatov, ki so dosegli določeno oceno. Standardi, ki naj bi jih kandidati dosegli
pri učenju (kriteriji), so običajno dobro določeni v kurikulih in to predstavlja osnovo
za dosežke pri preverjanju. Dobro zastavljeni postopki pri pripravi in pregledu izpitov
so primer dobre povezave med kurikuli in izpiti. Rešitve učencev pri izpitnih
vprašanjih predstavljajo informacijo o dosežkih učencev v povezavi s standardi oz.
kriteriji. Potencial zbranih podatkov, ki bi se lahko uporabil kot povratna informacija
za izboljšave, bolj učinkovito poučevanje in delo učiteljev v razredih, za delo vodstev
šol, za predmetne strokovnjake na nacionalnem nivoju itd., tako ostajajo
neuporabljeni (Brejc in Trunk Širca, 2007). V zadnjem desetletju se povečuje
zanimanje za uporabo teh podatkov za monitoring, procese učinkovitosti v šolstvu in
vzdrževanje odgovornosti za doseženo znanje učencev v šolah (Crighton, 2002).
Študije o preverjanju znanja v edukaciji se v okviru OECD usmerjajo v preseganje
ostrih razmejitev med sumativnim in formativnim preverjanjem (McGaw, 2005), med
'preverjanjem naučenega' (ang. assessment of learning) in preverjanjem za učenje
(ang. assessment for learning). Ob ugotavljanju prednosti in ugodnih povratnih
vplivih formativne interpretacije rezultatov na poučevanje v razredih se poskuša pri
že tradicionalnih sistemih državnih izpitov sumativni funkciji dodati še formativne
elemente, ki bi pozitivno vplivali na učenje v razredih in šolah (McGaw, 2006).
Glavne omejitve za širšo uporabo formativnega preverjanja, ki izhajajo iz ugotovitev
OECD študij (McGaw, 2006; Formative assessment, 2005), vključujejo:
• napetost med formativnim preverjanjem, ki se dogaja v razredih znotraj šol in
testiranji z visokimi pričakovanji – sumativnim (zbirnim) preverjanjem znanja in
• pomanjkanjem povezave med sistemskim, šolskim in razrednim pristopom pri
preverjanju in vrednotenju.
Pogosto se zbrane informacije na nacionalnem ali regionalnem nivoju ali celo pri
vrednotenju na ravni šole razumejo kot neuporabne za poučevanje v razredih.
Prepogosto se tudi informacije zbrane v razredih znotraj šol zdijo neuporabne za
upravljanje šolskega sistema (McGaw, 2006).
Študije OECD so prikazale nekaj uspešnih strategij za bolj široko uporabo
formativnega preverjanja znanja. Gre za predpise, ki dajejo prioriteto formativnemu
preverjanju, vzpodbujanju formativne uporabe podatkov iz sumativnih preverjanj,
vstavljanju navodil v kurikularna gradiva, pripravi orodij in primerov za učitelje,
podpori iniciativam, ki vključujejo formativno preverjanje znanja in vlaganje v
učiteljev strokovni razvoj pri uporabi formativnega preverjanja znanja (Formative
assessment, 2005).
Uporaba formativnega preverjanja znanja se lahko pospeši tudi z uravnavanjem
formativnega in sumativnega preverjanja. Strategije za to so (McGaw, 2006):
• zagotovi se podatke iz sumativnih preverjanj ključnih znanj, kjer se pričakuje
napredek;
• prepričuje se učitelje, da uporaba formativnega preverjanja vodi tudi k boljšim
sumativnim rezultatom preverjanja;
• vzpodbuja se učitelje, da prevzamejo tudi tveganje pri raziskovanju novih poti za
poučevanje in preverjanje;
• širi se osnova za presojanje o učiteljskem delu tudi z usposabljanjem učencev,
da presojajo svoj napredek.
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Druga stopnja formativnega preverjanja

Šole, ki preverjanje usmerjajo v formativne namene, so bolj učinkovite (Kyriakides,
2005; Kyriakides, Campbell in Gagatsis, 2000), zato je pomembno, kakšno funkcijo
v sistemu opravljajo obstoječa obvezna zbirna (sumativna) preverjanja. Čeprav je
težko za obe vrsti preverjanja uporabljati isti sistem vrednotenja, je izziv uravnavati
formativna in sumativna preverjanja in jih bolje povezati med seboj na vsaki stopnji v
sistemu. Podatki naj se ne bi uporabljali samo za zbirna vrednotenja s sklicevanjem
na kriterije (ang. assessment of learning), ampak kot orodje za formativno
vrednotenje s kriterijsko interpretacijo rezultatov (ang. assessment for learning), kjer
naj bi rezultati prispevali k bolj učinkovitemu poučevanju in učenju (Zupanc, Urank in
Bren, 2009).
Povratna informacija je ključna, ker pomaga učiteljem in učencem, da zapirajo vrzel
med trenutnimi in želenimi dosežki. Informacija mora biti v pravem trenutku,
konkretna, transparentna, prijazna uporabniku in mora vsebovati predloge za
izboljšanje dosežkov v prihodnje. Dobra povratna informacija mora biti povezana
tudi s konkretnimi kriteriji glede pričakovanj, kaj naj bi učenec znal, in mora
prispevati k transparentnosti učnega procesa. Koncept povratne informacije je
sistem, ki deluje s štirimi komponentami (Black in William, 1998):
• podatki o nivoju dosežkov učencev v določenem trenutku,
• podatki o referenčnem nivoju dosežkov,
• mehanizem za primerjavo nivojev dosežkov in
• mehanizem, ki naj se uporabi za zmanjšanje razkoraka.
Pomembno je usmeriti pozornost učencev, da zastavljene naloge obvladajo, ne pa,
da tekmujejo med seboj. Učencem je treba pomagati, da v razredu brez strahu
sprejemajo tudi tveganje za napake. Učenci, ki brez zadrege sprejemajo tveganje,
da se zmotijo, bodo bolj verjetno sami ugotovili, kaj razumejo in česa ne, kar je
glavni namen formativnih procesov. Preverjanje je formativno, ko se zbrane
informacije res uporabijo za oženje vrzeli do želenih dosežkov (Formative
assessment, 2005). V širši perspektivi formativnega preverjanja je ideja, da se
popravljanje težav pri učenju (povratna informacija + korekcija) nadomesti s širšim
konceptom regulacije učenja (povratna informacija + prilagoditev) (Allal, 1979).
Smiselno je ločevati dve stopnji formativnega preverjanja, ki se dopolnjujeta. Na
prvem nivoju formativnega preverjanja imajo neposredno korist učenci. Na drugem
nivoju formativnega preverjanja pa se podatki uporabijo za načrtovanje učiteljevega
dela v prihodnje in za poučevanje naslednje(ih) generacije učencev. Učitelje je
potrebno vzpodbujati, da izvajajo tudi drugi nivo z regulacijo, ki lahko na dolgi rok
sistematično vodi k izboljšavam pri poučevanju. To definiramo kot drugi nivo
formativnega preverjanja (Allal, Mottier in Lopez, 2005).

2.6

Interpretacija dosežkov, prikazovanje in poročanje

2.6.1

Interpretacija dosežkov, ki se sklicuje na kriterije in norme

Ko učitelj vrača popravljene teste, je lahko vse, kar je dopisano, le številka. Prvo
vprašanje bo, kaj ta številka pomeni. Bistven je referenčni okvir za razlago interpretacijo rezultatov preverjanja znanja.
Linn in Gronlund (2000) navajata dve najširše uporabljeni interpretaciji rezultatov
preverjanja: da se učitelj sklicuje na norme (ang. Norm-Referenced Interpretation)
ali se sklicuje na kriterije (ang. Criterion-referenced Interpretation).
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Pri normativni interpretaciji preizkusa znanja (Izhodišča za pripravo nacionalnih
preizkusov znanja v devetletni osnovni šoli, 2000) je vrednost posameznega
odgovora relativna in odvisna od rezultatov ostalih preizkušancev, merska lestvica
pa je sidrana na ravni povprečnega dosežka določene normativne skupine
preizkušancev. Pri kriterijski interpretaciji preizkusa znanja je vrednost
posameznega rezultata absolutna in odvisna od apriornega kriterija, merska lestvica
je sidrana na svojih ekstremih. Izbran kriterij je tista kritična točka, ki razdeli
preizkušance na one, ki so dosegli, in na tiste, ki niso dosegli določenih standardov
znanja. Natančna opredelitev v učnem načrtu zapisanih operativnih ciljev je tu
nujna. Razlika med kategorijama preizkusov znanja v tej razdelitvi je torej predvsem
v vrsti informacije, do katere pridemo s pomočjo rezultatov preizkusov, in v ciljih, ki
jih hočemo z vsako vrsto preizkusa doseči (Zupanc, 2004b).
Linn in Gronlund (2000) navajata, da se dva skrajna načina interpretacije ne
izključujeta, ampak se ju lahko kombinira v večjem ali manjšem obsegu.
Slovar pojmov s področja izpitov, testiranja in preverjanja znanja (Glossary of
Educational Assessment, Examination and Testing Terms, 2003) govori o različnih
interpretacijah dosežkov kot o različnih modelih preverjanja. Poleg teh dveh
najpogostejših, interpretacijo dosežkov oz. rezultatov učencev pri merjenju znanja,
se včasih uporabljata še interpretaciji, ko se sklicuje na sposobnosti učenca ali na
napredek oz. prejšnje dosežke učenca. Če so dosežki učencev interpretirani s
sklicevanjem na učenčeve sposobnosti, zmožnosti, potencialni možni dosežek –
rezultat, je tipični komentar učitelja: »To je približno to, kar se od tega učenca
pričakuje, da zmore.« Ali: »Učenec bi lahko dosegel več, če mu ne bi zmanjkalo
časa.« Za takšno interpretacijo bi učitelj potreboval dobro osnovo, kaj učenec res
zmore. Te pa običajno nima in se pri tem naslanja na občutek, pretekle dosežke,
informacije od drugih. Vse to pa so prej nedoločeni podatki o tem, kaj je učenec že
kdaj zmogel, kakor pa resnična zgornja meja njegovih sposobnosti (Zupanc, 2004b).
Največja ovira vrednotenja sposobnosti je ocena, katera sposobnost je predpogoj za
določeno veščino ali znanje. Ker je zelo težko določiti učenčev maksimalni dosežek,
razlaga dosežkov s sklicevanjem na sposobnosti običajno ni dober referenčni okvir
za interpretacijo dosežkov (Zupanc, 2004b).
Pri interpretaciji glede na napredek se dosežki učencev interpretirajo s primerjanjem
glede na pretekli(e) dosežek(e). To je naraven referenčni okvir za razred, kjer je
izboljševanje in napredek zelo pomemben. Napredek pomeni spremembo v času, to
pomeni spremembo v dosežkih med preteklostjo in kasnejšim merjenjem dosežkov
učenca. S stališča zanesljivosti je potrebno, da je tako preteklo kot sedanje merjenje
zanesljivo. Če je preteklo merjenje enostavno učiteljevo mnenje o preteklih dosežkih
učenca, je to merjenje nezanesljivo, in boljši ne more biti niti rezultat napredka na tej
osnovi. Interpretacija dosežkov, ki se sklicuje na napredek, se običajno dopolnjuje z
interpretacijo s sklicevanjem na norme. Dosežki učencev so interpretirani s
sklicevanjem na dosežke drugih učencev. Izjave: »Učenec je napredoval bolj kot
ostali.« ali: »To je eden od najboljših razredov, kjer so se učenci največ naučili.«,
govorijo o kombinaciji obeh kriterijev. Zanimivo je, da se zanesljivost kombiniranih
interpretacij, npr. napredka in norm zmanjša, ker je korelacija med dosežki učencev
v preteklosti in sedanjosti visoka (Oosterhof, 2001, str. 14-15).
Tako interpretacija dosežkov s sklicevanjem na sposobnosti kot tudi interpretacija
dosežkov s sklicevanjem na napredek imata pri uporabi veliko težav in se jih
običajno kombinira z interpretacijo dosežkov s sklicevanjem na norme ali
interpretacijo dosežkov s sklicevanjem na kriterije. Pri ocenjevanju z velikim vplivom,
pri sumativnem vrednotenju, se uporablja le interpretacije dosežkov s sklicevanjem
na norme ali interpretacija dosežkov s sklicevanjem na kriterije (Zupanc, 2004b).
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Pri interpretaciji dosežkov s sklicevanjem na norme je učitelj omejen z informacijami,
kaj učenec zna oz. česar ne zna. Pomaga si z odgovori na vprašanja, kaj je za
vrstnike tipično in sprejemljivo. Pri interpretaciji dosežkov, ki se sklicujejo na kriterije,
pa ravno obratno, vključuje primerjavo dosežkov učencev z dobro definiranimi
vsebinskimi področji oz. učnimi cilji. Npr. sposobnost poiskati neznano besedo v
slovarju, umestiti znane skladatelje v ustrezno zgodovinsko obdobje ali rešiti enačbo
z eno neznanko. Temelj za interpretacijo dosežkov sklicujoč se na kriterije je, da
obstojajo dobro definirana področja – učni cilji. Seveda pa te vrste interpretacija ne
daje odgovorov na vprašanja, kaj je tipično in sprejemljivo.
Interpretaciji dosežkov, ki se sklicujeta na norme in kriterije, sta v splošnem najbolj
uporabna referenčna okvirja za opisovanje dosežkov učencev (Zupanc, 2004b).
Pomen interpretacije rezultatov, ki se sklicujejo na norme in (ali) kriterije
Žal pri testiranju lahko ni ne interpretacije rezultatov, ki se sklicujejo na norme, ne na
kriterije oz. ni nobene ustrezne interpretacije. To je slabo, saj rezultat sam po sebi
nima pravega smisla. Žal nekateri učitelji na ta način poročajo o rezultatih testa. Npr.
učenec je dosegel pri testu 87 % možnih točk. To ni interpretacija na podlagi norm,
saj se iz rezultata 87 % ne ve, kako so (bi) pisali drugi učenci iste starosti. Ali je bil
to zahteven test, je rezultat odličen in visoko nadpovprečen ali je bil to zelo lahek
test in je to podpovprečen rezultat? Za interpretacijo, ki se sklicuje na norme, bi
morali povedati še druge ocene, da bi jih lahko primerjali. To tudi ni interpretacija na
podlagi kriterijev, saj iz tega podatka ne vemo, katere vsebine in cilje je test
preverjal oz. kaj učenec zna in česa (še) ne zna. Iz tega se ne da razbrati, kaj naj se
učenec (še bolje) nauči (Zupanc, 2004b).
Nitko (1984) poudarja pomen dobro definiranih področij – učnih ciljev za pripravo
testov za interpretacijo, ki se sklicuje na kriterije. Dobro definirana področja – učni
cilji so lahko urejeni ali neurejeni. Če je področje ciljev urejeno, lahko z umestitvijo
dosežkov učenca znotraj področja določimo tudi, kaj učenec zna in česa ne zna.
Primer urejenega področja je serija slik, ki upodabljajo pozicijo prstov pri igranju
klavirja, rangirane so od enostavnih k bolj zahtevnim, ali serija matematičnih nalog,
ki so razvrščene po zahtevnosti, kjer pravilna rešitev naloge iz serije zagotavlja, da
učenec obvlada tudi bolj enostavne stvari, ki so zajete pri lažjih nalogah v seriji.
Sicer v praksi običajno rangiranje nalog po zahtevnosti ni popolno, saj se lahko
zgodi, da učenec težjo nalogo reši pravilno, pri eni od lažjih pa bi imel težave
(Zupanc, 2004b). Veliko število ciljev, ki se jih mora učenec naučiti v šoli, se ne
more razvrstiti urejeno. Cilji in s tem vprašanja in naloge v testu so lahko zelo dobro
definirani, pa se jih vseeno ne more rangirati. Primeri neurejenega področja so
množenje ali seštevanje dveh trimestnih števil ali iskanje besed v slovarju.
Meja med negativno in pozitivno oceno ali med drugimi ocenami ni pomembna s
stališča kriterijske interpretacije dosežkov pri testu. Tako pri testih, kjer se
interpretira dosežke, ki se sklicujejo na norme ali na kriterije, je uporaba praga med
negativno in pozitivno oceno lahko zaradi organizacijskih razlogov zelo uporabna.
Test, ki odloča o sprejemu na fakulteto ali v službo, se sklicuje na norme in s
postavitvijo praga izbere najboljše kandidate. Učitelj v razredu postavi prag za
zadostno oceno običajno z namenom, da skupini pod pragom predpiše še dodatno
delo in pomoč. Četudi so v testu naloge z dobro definiranimi področji in cilji,
določitev praga za zadostno oceno ne omogoča interpretacije s sklicevanjem na
kriterije. Učitelji velikokrat zmotno mislijo, da postavitev praga za zadostno oceno,
ne pa dobro definirana področja in cilji, omogočajo interpretacijo dosežkov, ki se
sklicujejo na kriterije (Oosterhof, 2001).
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Primerne interpretacije za različne funkcije preverjanja

Po Messicku (2003) je veljavnost testov neločljivo povezana z interpretacijo testnih
rezultatov in namenom uporabe testa. Pomembno vprašanje je, kakšne bodo
posledice uporabe testa. Katero vrsto interpretacije se uporabi, je odvisno od
parametrov, ki so na voljo, in od vrste informacije, ki jo želimo dobiti ob rezultatih.
Interpretacija dosežkov, ki se sklicuje na kriterije, je primerna, ko imamo dobro
definirana področja – cilje in je pomembno vedeti, kaj učenci znajo in česa ne.
Interpretacija dosežkov, ki se sklicuje na norme, je primerna, ko imamo dobro
opredeljeno skupino, na kateri dosežke normiramo, in ko želimo interpretacijo, kaj je
običajno in sprejemljivo. Običajno uporabimo obe interpretaciji s poudarkom na eni.
Vrsta vrednotenja zaradi svoje narave včasih določa vrsto interpretacije. Če imamo,
na primer, predhodno vrednotenje, smo lahko brez skupine in podatkov za
normiranje. V takem primeru uporabimo interpretacije dosežkov, ki se sklicuje na
kriterije. Na drugi strani pa so pri sumativnem (zaključnem) vrednotenju področja in
cilji tako široki, da jih težko dobro definiramo. V takem primeru uporabimo
interpretacije dosežkov, ki se sklicuje na norme.
Preliminarno vrednotenje se običajno izvede, ko se učence prvič sreča, v prvih dveh
tednih pouka. Za predhodno vrednotenje sta primerni obe interpretaciji dosežkov,
sklicujoč se na norme in na kriterije (Zupanc, 2004b).
Formativno vrednotenje se izvaja med usvajanjem učne snovi. Za spremljanje
procesa učenja, da ugotavljamo, če naj se proces nadaljuje, ali naj se spremeni ali
celo prekine. Bistvo je, da se ugotovi, kaj učenec zna in česa ne, zato je za te
namene najbolj uporabna interpretacija dosežkov, ki se sklicuje na kriterije.
Najpogostejša so neformalna učiteljeva opažanja in vprašanja učencem. Če želimo,
da so podatki uporabni za interpretacijo dosežkov, ki se sklicuje na kriterije, je
potrebno imeti v mislih dobro definirana področja – cilje. To je za učitelja zelo
izzivalen proces, tako z vidika pomembnosti in zahtevnosti. Podobno kakor za
diagnostično vrednotenje običajno uporabimo interpretacijo dosežkov, ki se sklicuje
na kriterije, tako tudi za formativno evalvacijo, vendar ni nič nenavadnega, če se
poleg tega uporabi tudi interpretacijo dosežkov, ki se sklicuje na norme. Primerjava
dosežkov učencev znotraj oddelka in oddelkov na šoli ali s preteklimi leti učitelju
pomaga ugotoviti, kaj je običajno in sprejemljivo (Zupanc, 2004b).
Diagnostično vrednotenje se uporablja za presojo nivoja znanja pred podajanjem
nove učne snovi ali za ugotavljanje vira problemov, ko med podajanje snovi izgleda,
da ni pravega napredka. Za diagnostično vrednotenje so zanimive predhodne
spretnosti, znanja in tiste, za katere je učence potrebno usposobiti. Za diagnostično
evalvacijo običajno uporabimo interpretacijo dosežkov, ki se sklicuje na kriterije.
Predhodne spretnosti, znanja in tiste, za katere je učence treba usposobiti, morajo
biti dobro opredeljene. Običajno je težko dobro predvideti predhodno potrebne
spretnosti in znanja in niti ni dovolj časa za merjenje vsake od teh. Diagnostična
evalvacija je iz tega razloga izvedena bolj poredko. Za diagnostično evalvacijo
običajno uporabimo interpretacijo dosežkov, ki se sklicuje na kriterije vendar ni nič
nenavadnega, če se poleg tega uporabi tudi interpretacijo dosežkov, ki se sklicuje
na norme. Mnogokrat bi želeli vedeti, če je problem posameznega učenca tipičen,
množičen ali je samo enkraten. Od tega je odvisno, kako bo učitelj ukrepal v
prihodnje (Zupanc, 2004b).
Sumativno vrednotenje sledi učnemu načrtu in običajno vsebuje teste po poglavjih,
semestrske teste, zaključne teste, projekte in druge zaključne naloge. Sumativno
vrednotenje običajno obravnava celotno in splošno področje dela. Pogosto se
preverja samo vzorec posameznih področij – ciljev. Sumativno vrednotenje običajno
uporabi interpretacijo dosežkov, ki se sklicuje na norme. Če so podatki o dobro
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definiranih področjih – ciljih, je možna tudi interpretacija, kjer se sklicujemo na
kriterije, kar je zaželeno predvsem s strani staršev in drugih učiteljev, da vedo, kaj
učenec zna, ne pa da imajo primerjavo samo z drugimi učenci.
Interpretacija posameznega preverjanja znanja je lahko s sklicevanjem na kriterije, s
sklicevanjem na norme ali oboje in, na žalost, lahko tudi na nič od tega, kar pa je
najslabše (Zupanc, 2004b).
2.6.3

Poročanje o dosežkih

Šole po svetu uporabljajo različne načine poročanja o dosežkih svojih učencev.
Najbolj pogosti so: roditeljski sestanki, opisni načini, pisma staršem, kontrolni
seznami in ocene – številčne ali črkovne (Glossary of Educational Assessment,
Examination and Testing Terms, 2003; Oosterhof, 2001). Različni sistemi se
pogosto pojavljajo v kombinaciji eden z drugim. Na primer, roditeljski sestanek se
kombinira s podelitvijo ocen.
Pri ocenah se postavljajo vprašanja, na čem temeljijo in nivo znanja, ki je potreben
za določeno oceno. Pomen ocen je pogosto nejasen, ker z eno samo številko ali
črko poročamo o kompleksni stvari. Učitelji mora zmanjšati nedoločenost ocene z
vzpostavitvijo skrbno postavljenih kriterijev ocenjevanja. Pri tem opredeli vsebino in
število sumativnih preverjanj, na katerih bo temeljila končna ocena, določi težo
posameznega sumativnega preverjanja pri končni oceni in postavi standarde
dosežkov za vsako oceno. Najpomembnejše je, da se v oceni izrazi doseganje
učnih ciljev (vsaj reprezentativnega vzorca) in da vsi udeleženci vnaprej poznajo vse
pogoje in okoliščine, ki so povezane z ocenjevanjem (Zupanc, 2004b).
Včasih se na ocene vežejo tudi drugi učinki, npr. učenčeva motivacija, pristop in
trud. Z ocenami se včasih izraža disciplina, ko se ocena prilagodi zaradi
nepravočasno opravljene naloge ali goljufanja pri testu. Vključevanje znanja,
motivacije, pristopa, prizadevnosti in discipline lahko širi pomen ocene, vsekakor pa
zaplete njeno interpretacijo (Oosterhof, 2001).
Še posebej pri mlajših učencih in dijakih je najbolj pogosto ocenjevanje, s katerim
učitelji in šola poročajo o dosežkih učencev. Na Danskem se vse do 7. razreda
najmanj dvakrat letno poroča staršem; šele od 8. razreda naprej se dodeljujejo
ocene pri predmetih, pri katerih se lahko opravljajo zaključni izpiti (CVUU, 2002).
Prav tako učenec na Švedskem prvič dobi ocene ob koncu prvega semestra v
osmem razredu devetletne osnovne šole in kasneje vsak semester (Guide for
Foreign Researchers, 2004).
V pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah je v Sloveniji
zapisano, da se s preverjanjem znanja pred posredovanjem novih učnih vsebin
ugotavlja predznanje, kar je v teoriji znano kot preliminarna oz. predhodna funkcija
preverjanja in ocenjevanja (Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah, 2005). S
preverjanjem znanja med posredovanjem novih učnih vsebin se ugotavlja
razumevanje učnih vsebin ter analizirajo in odpravljajo vzroki, zaradi katerih dijak
učne vsebine slabo razume ali ne razume, kar je opredeljeno s formativno funkcijo
preverjanja in ocenjevanja. S preverjanjem in ocenjevanjem znanja ob koncu
posredovanja novih učnih vsebin se ugotavlja razumevanje celotne posredovane
učne vsebine, gre za sumativno oz. zaključno funkcijo.
Ker se v Sloveniji na področju vzgoje in izobraževanja ocenjevanje pojmuje z
ocenami od nezadostne (1) do odlične (5), je najbolje, če se 'assessment' ne
prevaja v ocenjevanje (Zupanc, 2004a). Preverjanju znanja v različnih funkcijah
obvezno sledi interpretacija rezultatov, poročanje o dosežkih z ocenami pa je le ena
od možnosti in, teoretično gledano, ni obvezno. Strmčnik (v Štefanc, 2004 )
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preverjanje znanja terminološko loči od ocenjevanja, in opozarja, da to logično ni
sinonim, niti naj se preverjanje in ocenjevanje ne uporablja v povezavi.
V Sloveniji se uveljavlja ločitev dveh pojmov: preverjanje in ocenjevanje. S
preverjanjem znanja naj bi se ugotavljalo razumevanje4 posredovane učne vsebine
in ni namenjeno ocenjevanju. Vprašanje je, zakaj v tem načinu razmišljanja ena
(formativna) od štirih funkcij vrednotenja znanja (preliminarna, diagnostična,
formativna in sumativna) (Bloom idr., 1981; Linn in Gronlund 2000; Oosterhof, 2001)
v bistvu postane nadredna in zaobjame ostale tri, vendar se veže le na pojem
preverjanja, izključi pa se ocenjevanje. Najbrž je z ocenjevanjem mišljeno to, kar v
tujih virih (v angleškem jeziku) poimenujejo z 'grading and reporting' (Linn in
Gronlund, 2000, str. 377; Oosterhof, 2001, str. 320) – poročanje učencem, staršem
in drugim uporabnikom v: številčnih (1, 2, 3 …) ali črkovnih (A, B, C …) ocenah,
opisnih ocenah (ang. written description), govorilnih urah za starše ipd.
Če se npr. o rezultatu vrednotenja znanja med poučevanjem poroča s številčno
(črkovno) oceno ali celo z rangom in percentili, s formativnim namenom, to ni nič
nenavadnega ali strokovno spornega. Le funkcijo oz. formativni namen je potrebno
razumeti in uporabljati tako, kot je strokovno opredeljena – vsekakor ne za
ugotavljanje o doseženih učnih ciljih, saj se formativno preverjanje vrši v času
poučevanja in usvajanja nove učne snovi (Zupanc, 2004a).
2.6.4

Številčno in opisno poročanje o rezultatih – normativna ter kriterijska
interpretacija

Tudi po neformalno pridobljenih zaznavah učitelja na osnovi opazovanj učencev pri
delu v šoli si mora učitelj ustvariti svojo razlago – interpretacijo zaznanega ali
izmerjenega in to na nek način posredovati učencem in, kadar je potrebno, tudi
staršem. Učitelj učenca opomni zaradi nepokončne drže, napačno prepisanega
stavka s table, ga pohvali ali samo nakaže z roko ali pokima, da je učenec nekaj
naredil dobro. Tudi če se zaradi množice pridobljenih informacij pri neformalnih
opazovanjih ne odzove na vsako posebej, si učitelj na teh osnovah ustvarja sliko,
vsaj zase interpretira ugotovljeno in na nek način reagira, da učenci dobijo povratno
informacijo: vpraša učence, nekaj ponovno razloži, samo nakaže poudarke, naloži
delo za domov, lahko pa nadaljuje s poučevanjem, če sklepa, da je vse v redu
(Oosterhof, 2001).
Po vsakem formalnem merjenju znanja, ne glede na namen oz. funkcijo, ki jo
merjenje ima, je povratna informacija in interpretacija rezultatov ter ukrepanje na tej
osnovi toliko bolj nujno. Nepredstavljivo je, da bi učenci morali pisati test, ki ga nihče
ne bi pregledal in popravil – točkoval. Pregledovanje (točkovanje) izmerjenega
znanja pa ni dovolj, potrebna je interpretacija rezultatov na neki osnovi. Zaželena je
čim boljša interpretacija, tudi več interpretacij na več osnovah, če je to smiselno in
mogoče. Če učitelj ima objektivne podatke o učenčevih sposobnostih in (ali) o
njegovem znanju na začetku podajanju nove učne snovi, je dobro, če poda
informacijo o doseženem rezultatu glede na sposobnosti in o napredku učenca.
Najpogostejši pa sta interpretaciji glede na dobro opredeljeno (normirno) skupino
učencev – rezultat učenca se primerja z rezultatom vrstnikov (nadpovprečen,
podpovprečen, med najboljših 10 % ipd.) ali glede na dosežene konkretne
operativne učne cilje (seštevanje števil do 100 mu ne dela težav, pri množenju
4

Zakaj samo preverjanje »razumevanja (comprehension) posredovane učne snovi«, zakaj
ne preverjati doseganja učnih ciljev v vsem svojem zahtevnostnem taksonomskem
spektru: poleg deklarativnega znanja ne samo »razumevanje«, ampak tudi uporabe,
analize, sinteze in vrednotenja. Najbrž je mišljeno tako, pa ni zapisano.
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dvomestnih števil pa se pogosto zmoti). Zelo slabo je, če povratna informacija nima
nobene osnove za interpretacijo (dosežek je 60 %) (Zupanc, 2004a).
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja v slovenskih osnovnih šolah (Pravilnik
OŠ, 2003) govori o dveh oz. treh oblikah poročanja učencem in staršem – o ocenah
('grading and reporting'). O opisnih ocenah, številčnih ocenah od nezadostno (1) do
odlično (5) in v prvem razredu med letom lahko tudi o ustnih ocenah. V različnih
šolskih sistemih v različnih državah, tudi glede na tradicijo in glede na razvoj vzgoje
in izobraževanja, učitelji in šole uporabljajo različne oblike ocenjevanja z namenom
poročanja o rezultatih šolskega dela. Pomembno je, da je posredovana informacija v
poročilu (ocenah) enolično razumljena, tako s strani tistega, ki poroča, kot na strani
prejemnika poročila.
V Sloveniji se je glede tega ustvarila zmeda, da bi pri poročanju o rezultatih in delitvi
na opisne (izjemoma ustne) in številčne ocene lahko nekateri razumeli (Zupanc,
2004a), da:
• Pri opisnem (izjemoma ustnem) ocenjevanju učitelj ne sme uporabiti nobenih
številk. Na primer: pri 20-ih računih iz poštevanke v obsegu do 10 x 10, učenec
2-krat odgovori nepravilno.
• Pri številčnem ocenjevanju učitelj ne sme ustno ali pisno dodatno pojasniti
učencu in staršem, kje so njegove prednosti ali slabosti v doseženih konkretnih
učnih ciljih.
Z opisno oceno (tudi ustno) kakor tudi s številčno oceno se lahko poroča o rezultatu
merjenja znanja glede na sposobnosti, na napredek učenca, na norme ali glede na
vnaprej določene kriterije v skladu z učnimi cilji. Opisno se lahko poroča, da bi bil
učenec z določenim izmerjenim znanjem npr. v skupini najboljši (najslabših) treh
učencev v razredu ali da bi bil v skupini najboljših (najslabših) 10 % učencev v
Sloveniji. Tako kot se opisno in številčno ocenjevanje ne izključujeta, o čemer v
Pravilniku OŠ govori zahteva za poročanje v drugi triadi devetletne osnovne šole, se
tudi različne interpretacije med seboj ne izključujejo, ampak se lahko dopolnjujejo.
Če se v slovenskih osnovnih šolah, v različnih vzgojno-izobraževalnih obdobjih, želi
priporočiti, zahtevati ali prepovedati določen način interpretacije rezultatov
preverjanj in ocenjevanja znanja, naj se to naredi z univerzalnimi strokovnimi izrazi
(Zupanc, 2004a).
Na primer:
• V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju v osnovni šoli se zahteva
interpretacija glede na kriterije in glede na napredek učenca, normativna
interpretacija pa ni zaželena. O znanju se v šolski dokumentaciji poroča opisno.
• V tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju se priporoča dopolnilna interpretacija
glede na kriterije in glede na napredek, obvezna pa je normativna. O znanju se v
šolski dokumentaciji poroča z ocenami od 1 do 5, v komunikaciji z učencem in s
starši pa se poleg tega interpretira rezultate v znanju glede na zastavljene učne
cilje ustno, lahko tudi pisno.

2.7

Javno objavljanje izpitnih rezultatov po šolah – rangiranje
šol

V državah ali deželah, v katerih je preverjanje znanja že tradicionalno potekalo
enotno, na primer z državnimi izpiti ali nacionalnimi preizkusi znanja, in so bili
podatki o tem zbrani na enem mestu, so se že zelo zgodaj začeli spopadati z
dilemo, ali javno objavljati izpitne rezultate šol (Travers, 1981). Javno objavljanje
podatkov o šolah je bilo vedno sporno (Rowley, Congdon in Varghese, 2003).
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Zastavljale so se dileme, kateri podatki so last posameznika, kaj je last šole in kaj
splošne javnosti. Po svoje je razumljivo, da glede vprašanja o javnem objavljanju
razvrstitve šol po kazalcih uspešnosti učencev pri zunanjem preverjanju znanja
prihaja do neke vrste konflikta interesov med različnimi strukturami v družbah.
Zagovorniki ukrepov na temelju rezultatov zunanjega preverjanja znanja po šolah so
ponavadi nešolniki, tudi politiki, ki se sklicujejo na javno dostopnost do informacij,
saj šolstvo porablja javna finančna sredstva.
Po uvedbi centraliziranih državnih izpitov, mature, enotnih zunanjih preverjanj in
nacionalnih preizkusov znanja se tudi v Sloveniji vsake toliko časa odpira dilema v
zvezi z javnim objavljanjem rezultatov izpitov ali preverjanj po šolah (Crighton, 2002;
Zupanc, 2002). Leta 2005 je bilo to vprašanje zelo odmevno, ko je novinarka od
Ministrstva za šolstvo in šport (MŠŠ) zahtevala podatke o uspehu pri splošni maturi
po šolah (Odločba št. 021-61/2005/7, 2006). MŠŠ je zahtevo odstopilo v reševanje
Državnemu izpitnemu centru (Ric), ki je zahtevo prosilke zavrnil (Zupanc, 2006a),
sklicujoč se na določbo iz pravilnika (Pravilnik o maturi, 1993), »da so podatki o
razvrstitvi srednjih šol po splošnem uspehu in uspehu pri posameznem predmetu pri
maturi tajni«. Prosilka se je pritožila pooblaščenki za informacije javnega značaja, ki
je julija leta 2005 v zvezi s tem začela postopek. Po skoraj letu dni je bila izdana
odločba (Odločba št. 021-61/2005/7, 2006), da je treba podatke objaviti, in
Ministrstvo za šolstvo in šport (MŠŠ) se takrat nanjo ni pritožilo.
2.7.1

Kritike javne objave podatkov in njene posledice

Če se v državi odločijo, da bodo javno objavljali rezultate dosežkov učencev v šolah
pri državnih izpitih ali nacionalnih preizkusih znanja, je zelo pomembno, kaj se
objavlja oziroma po katerem(ih) kazalcu(ih) bi šole razvrščali v lestvice po
»uspešnosti«. Objavi se lahko, na primer (Zupanc, 2006a):
• delež uspešnih ob zaključku šolanja ali izpita;
• delež uspešnih učencev v celotnem obdobju šolanja v izobraževalnem programu
(ponavljavci in učenci, ki so zapustili šolanje, znižujejo rezultat);
• delež učencev, ki dosežejo dovolj dober uspeh (v Angliji je to vsaj pet predmetov
z ocenami od A* do C);
• delež učencev, ki dosežejo določeno raven – temeljno ali najvišjo možno;
• povprečna ocena obveznih in nekaj izbranih predmetov ali vseh predmetov;
• ipd.
Ponavadi se za kazalce uporablja preproste številske podatke. Poleg enostavnega
računanja je bistveni razlog v tem, da je preproste izračune mogoče pojasniti tudi
laični javnosti. Poenostavljanje in prikazovanje kompleksnih procesov, kot je vzgoja
in izobraževanje, s preprostimi – surovimi ('raw scores') številčnimi kazalci pa
povzroča težave (Zupanc, 2006a).
V državah in deželah, ki imajo zgodovinske izkušnje z javnimi objavami dosežkov
učencev po šolah, je bilo v zvezi s tem tudi največ polemik, analiz, raziskav,
strokovnih diskusij in veliko razprav. Največ kritik prihaja od učiteljev in ravnateljev
šol ter strokovne šolske javnosti. Kritike lahko zasledimo v različnih okoljih in
državah po vsem svetu: v ZDA (Coffman, 1993; Elmor, Abelmann in Fuhrman,
1996; Haladyna, Nolen in Haas, 1991; Oosterhof, 2001; Travers, 1981), Avstraliji
(Kemp, 1999; Rowley, Congdon in Varghese, 2003), na Novi Zelandiji (McKenzie,
1994; Philips, 2003) in morda še največ in najbolj argumentiranih v Veliki Britaniji
(Crighton, 2002; Goldstein, 1999; Gray idr., 1999; Wilson, Croxson in Atkinson,
2004), torej povsod tam, kjer so v zgodovini šolstva poskušali uvesti javno
objavljanje rezultatov šol po dosežkih učencev pri testiranju, tj. razvrščanje šol, ali
pa je do njega v resnici prišlo. Pomembno je, da bi se iz več kot stoletne zgodovine
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rangiranja šol v državah ali deželah, ki so takšna obdobja preživljale ali kjer je to še
v veljavi, kaj naučili.
2.7.2

Odvisnost od predhodnih dosežkov, socialno-ekonomskega statusa,
jezika

Ali so najbolje uvrščene šole po izpitnih rezultatih res najbolj kakovostne? Po
mnenju Crightonove (2002) se tega iz tabele o rangiranju ne da razbrati. Čeprav
avtorica ne nasprotuje v celoti kakršnemukoli objavljanju podatkov o delu šole, pa
meni, da je razvrščanje šol le na podlagi surovih izpitnih rezultatov zavajajoče in
krivično. Odvisno je od njihovega izhodišča, virov, socialnega in ekonomskega
položaja učencev, pa tudi od tega, kaj za koga kakovost pomeni; nekateri starši si
za svoje otroke želijo bolj tekmovalno ozračje, drugi imajo raje manj tovrstnih
pritiskov.
Pri vsakem merjenju učinkovitosti šole prek testnih rezultatov učencev je rezultat
močno odvisen od predhodnih dosežkov teh učencev in njihovega socialnoekonomskega statusa. MacBeath in Sammons (1997) sta ugotavljala, da je od 40 %
do 64 % variabilnosti pri dosežkih učencev na različnih šolah treba pripisati
predhodnem znanju učencev. Kakšni so rezultati učencev na šoli v določenem letu,
je torej močno odvisno od tega, kakšne rezultate so imeli učenci pred leti. Tudi vpliv
socialno-ekonomskega ozadja učencev ni zanemarljiv, saj neodvisno od drugih
vplivov prispeva do 15 % variabilnosti pri dosežkih učencev na različnih šolah. Na
šolah z velikim deležem učencev, ki prejemajo brezplačne malice (kosila), je
značilen nižji rezultat pri testih vseh učencev na šoli.
Raziskave o šolski učinkovitosti so zelo kritične do predstavljanja lestvice šol s
surovimi podatki o rezultatih preverjanja znanja kot sredstva za spremljanje in
nadzor uspešnega dela šole in vzpodbujanja politike odgovornosti pri šolskem delu.
Številne raziskave so ugotovile, da je ključnega pomena, kakšni učenci vstopajo v
vzgojno-izobraževalni program na šoli. Že v zadnjem desetletju prejšnjega stoletja je
bilo veliko strokovnega dela namenjenega temu, da bi statistično ugotavljali razlike
med učenci ob vstopu na različne stopnje šol in jih ustrezno upoštevali pri merjenju
učinkovitosti šole (Goldstein idr., 1993; McPherson, 1992; Mortimore, 1991;
Mortimore, Sammons in Thomas, 1994; Nuttall, 1990; Sammons, Nuttall in
Cuttance, 1993; Sammons, 1996; Sammons, 2001; Scheerens, 1992). Tudi minister
za izobraževanje v Avstraliji Kemp (1999), navaja, da šole nasprotujejo javnemu
objavljanju rezultatov po dosežkih, ker so tiste, ki imajo večji delež otrok s slabšim
izobrazbenim izhodiščem, prikazane v slabi luči. Rowley, Congdon in Varghese
(2003, str. 3) poudarjajo, da so se v avstralskih časopisih na podlagi podatkov o
dosežkih šol pojavljali prispevki o t. i. »slabih« šolah, ki so bile večinoma v krajih,
kjer je poučevanje pomenilo poseben izziv, saj je bil delež učencev iz emigrantskih
družin, v katerih angleščina ni bila njihov prvi jezik, velik, pa tudi na področjih z
velikim deležem brezposelnih, z nizkimi družinskimi prihodki, zaradi česar so se
učenci v srednji šoli preživljali tudi z občasnim delom ipd.
Po mnenju Elmorja, Abelmanna in Fuhrmana (1996, str. 93) bi bilo pošteno, da bi
bile šole odgovorne le za dejavnike, ki jih lahko nadzorujejo, zato bi moral sistem
odgovornosti za dejavnost najprej uravnavati socialno-ekonomski status učencev.
Coffman (1993, str. 8) na koncu svojega razmišljanja o tej temi meni, da je
primerjava šolskih povprečij ali povprečij okrožij ali držav pri kateremkoli testu v
bistvu nepoštena, dokler ni mogoče ločiti učinkov šole od učinkov, ki so rezultat
nešolskih dejavnikov.
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Nezaželene posledice javnega objavljanja

Odličen primer preučevanja delovanja šol v sorodnem jezikovnem, kulturnem in
pravnem okolju je Velika Britanija, saj je v Angliji, Walesu in na Škotskem praksa
glede javnega objavljanja rangiranja šol različna. V Angliji poznajo javne objave
rangiranja šol, na Škotskem pa ne. Tymms in Wiggins (2000) sta v raziskavo zajela
54 naključno izbranih osnovnih šol iz Anglije in Škotske. Angleške šole so se veliko
bolj osredotočile na doseganje zgolj določenih ciljev, o katerih pri rangiranju
objavljajo podatke, in to na račun drugih pomembnih ciljev. Manj so se ukvarjale s
posebnimi skupinami, z učenci s posebnimi potrebami, bodisi z izjemno nadarjenimi
ali tistimi, katerih dosežki pri učenju so slabši, poudarek je bil na mejnih kategorijah,
saj so si prizadevale prestopiti prag, ki »šteje« pri rangiranju. Zaradi rangiranja šol je
v Angliji v primerjavi s Škotsko prihajalo do krčenja dejavnosti, v šolah se je
ustvarjala kultura »iskanja odgovornih in krivde«, manj je bilo sodelovanja med
udeleženci v šolskem procesu in medsebojnega zaupanja. Sicer pa so si šole v
obeh deželah prizadevale za čim boljše rezultate pri preverjanjih znanja in so bile
pod približno enakim pritiskom, da bi dosegle želene in zastavljene cilje.
V raziskavi – potekala je prek intervjujev z ravnatelji, ki so jim zastavili vprašanje,
kako objavljanje rangiranja šol v Angliji vpliva na njihovo delo in katere so
spremembe, ki naj bi jih rezultati rangiranja povzročili pri delu šole – so Wilson,
Croxson in Atkinson ugotovili (2004), da to prinaša mnogo neželenih učinkov, ki ne
prispevajo k boljšim dosežkom šole. Šole se osredotočijo predvsem oziroma zgolj
na vzvode, ki lahko premaknejo kazalec, pomemben pri rangiranju; v Angliji so to
učenci, ki pri petih predmetih dosežejo dobre ocene (od A* do C) oz. pri najboljših
petih predmetih nimajo slabe ocene – slabše od C. Učitelji in ravnatelji v šolah so
razdvojeni glede tega, ali naj se prednostno posvečajo zagotavljanju boljšega
uspeha za vse učence ali naj se, v kar jih sili objava rezultatov rangiranja, ukvarjajo
predvsem z mejnimi učenci, za katere ni zanesljivo, da bodo pri petih predmetih
dobro ocenjeni. V to jih sili »šolski marketing«, ki si prizadeva za promocijo šole, za
čim boljšo uvrstitev na lestvici šol, s čimer bi zadovoljili starše otrok, ki že obiskujejo
njihovo šolo, in privabili nove.
Avtorji so na podlagi raziskave prišli do sklepa, da javno objavljanje rangiranja šol
vpliva na delo v šolah. Če je takšno objavljanje dovoljeno, bi ga bilo po njihovem
mnenju treba strokovno dograditi, da ne bi povzročalo škode. Tudi Tymms in
Wiggins (2002) empirično ugotavljata, da enostranski javni kazalci uspešnosti
povzročajo večinoma disfunkcijske učinke – motnje delovanja v šolah kot vzgojnoizobraževalnih organi(zacija)h. Objava podatkov o dosežkih šole ter rangiranju slabo
učinkujeta na upravljanje, organizacijo dela na šoli in doseganje vzgojnoizobraževalnih ciljev šole v vsej kompleksnosti in širini, ki naj bi jo šola kot vzgojnoizobraževalna ustanova opravljala.
2.7.4

Veljavnost rezultatov testiranja je odvisna od namena

Veljavnost kot ena od temeljnih merskih karakteristik testov ni samo stvar
interpretacije testnih rezultatov, ampak tudi vprašanje uporabe testa in posledic, ki
jih povzročijo različne uporabe in interpretacije testnih rezultatov (Messick, 1989).
Vnaprej je treba poznati in napovedati vlogo oziroma namen vsakega testiranja, ker
je od tega odvisna njegova veljavnost. Tudi Bucik (1997) navaja, da nima smisla
govoriti o veljavnosti testa na splošno. Test, ki je ustrezen za neke vrste odločanje,
je lahko popolnoma neuporaben pri drugih odločitvah. Problem veljavnosti je v
vprašanju, ali test res meri tisto, kar mislimo, da bi moral meriti. Če je izvorni namen
zunanjega preverjanja znanja, kandidatom in učiteljem posredovati povratno
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informacijo o doseganju učnih ciljev in oceno znanja pri določenih predmetih,
veljavnost rezultatov za te namene ni nikakršno strokovno zagotovilo za veljavnost
izračunanih različnih povprečij ter interpretacij za rangiranje šol na tej podlagi
(Cankar, 2000).
Haladyna, Nolen in Haas (1991) izpostavljajo, da je uporaba standardiziranih testov
lahko skrb vzbujajoča, in opozarjajo na širši pogled na veljavnost testa, pri čemer so
pomembne posledice, ki jih prinašajo uporaba testa in rezultati. Testne rezultate je v
ZDA mogoče uporabljati, in to ne samo za vrednotenje šolskih programov in osebja,
ampak so na voljo tudi novinarjem za razvrščanje šol in šolskih okrožij in celo
nepremičninskim posrednikom, ki na njihovi podlagi rangirajo šolske okoliše po
kakovosti. Pritisk na učitelje in osebje v šolah je zato lahko tako velik, da bi naredili
»vse, kar je v njihovi moči«, da bi izboljšali testne rezultate, četudi ne bi nujno
izboljšali znanja učencev.
Če bi testiranju, ki je bilo opravljeno z določenim namenom, in so bili s tem
namenom predhodno seznanjeni vsi sodelujoči, naknadno, šele po rezultatih in
poznejših interpretacijah, poskušali spremeniti vlogo ali namen, je to v temelju
sporno za vse sodelujoče, ki s tem niso bili seznanjeni vnaprej. Tudi strokovno je
veljavnost rezultatov in interpretacij izračunov za drugačne namene vprašljiva. Če
mere dosežkov postanejo zelo pomembne informacije za kandidate in šole ('high
stakes'), kot so v Angliji to lestvice šol po dosežkih izpitov, po mnenju Goldsteina
(1999) neizbežno popačijo sliko in ne bodo nič več prikazovale podpovršinske
realnosti o dosežkih učencev v šoli.5 Z uporabo podatkov za takšne namene se
uničuje kredibilnost in uporabnost teh mer.
2.7.5

'Onesnaženje' testnih rezultatov

V šolah v ZDA so znani različni pristopi, s katerimi si učitelji in učenci prizadevajo
izboljšati testne rezultate. Haladyna, Nolen in Haas (1991) so jih razdelili v tri
skupine: moralni, nemoralni in zelo nemoralni.
Moralni so, če učence vzpodbujajo k čim boljšim dosežkom, pregledujejo in vadijo
na praznih ocenjevalnih obrazcih in usposabljajo učence k »pametnemu pristopu«
pri reševanju testov. Nemoralni so, če se samo zaradi določenega testa spremeni
obstoječi kurikul, če je poučevanje namenjeno predvsem odgovarjanju na vprašanja,
ki so podobna kot v testu, in če je dovoljena uporaba komercialno dostopnih
pripomočkov, ki pripravljajo učence za točno določene vsebine, ki jih zajema točno
določen test. Takšni pristopi bodo izboljšali dosežke pri testu in najbrž tudi dosežke
učencev na ozkem področju tistih vsebin predmeta, ki jih pokrivajo naloge v
izbranem testu, popačili ali celo izničili pa bodo dosežke učencev pri celotnem
področju predmeta. Pristopi, ki so zelo nemoralni, pa so tisti, pri katerih gre za
učenje odgovorov na vprašanja v določenem testu na pamet, če slabši učenci na
dan, ki je za to določen, testa ne pišejo in če gre za različne oblike prepisovanja in
goljufanja.
V Avstraliji so v državi Viktoriji do leta 2002 prikazovali uspešnost šol z indeksom
dosežkov na podlagi razlik med rezultati dijakov srednjih šol pri dveh izpitih:
kasnejšem VCE ('Victorian Certificate of Education') in predhodnem GAT ('General
Achievement Test'). V šolah so se začeli pojavljati dvomi, da šola lahko doseže
visok indeks, če učenci dobro opravijo zaključne izpite VCE, lahko pa tudi tako, da
5

V skladu z razmišljanji profesorja Goldsteina (1999) naj bi se podatki uporabljali v šolah,
in sicer kot zaupne povratne informacije, ki bi jih uporabljali pri nadaljnjem načrtovanju in
izboljševanju dela na šoli. Rezultati morajo biti namenjeni razpravljanju, ugotavljanju, kje
bi lahko bili problemi, ne morejo pa biti natančne diagnoze.
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slabo opravijo predhodno preverjanje GAT (Rowley, Congdon in Varghese, 2003).
Da bi to na šolah namerno vzpodbujali, ni bilo nikoli dokazano, številni učitelji pa so
izražali sum, da naj bi to delali na drugih šolah. Znani so bili primeri šol, ki so z
indeksom dosežkov statistično izstopale, pa so bili njihovi dosežki pri VCE
povprečni, pri GAT pa zelo nizki. Če se šole zaradi pritiskov glede javnega
objavljanja podatkov o dosežkih zatekajo tudi k nemoralnim postopkom, se za to v
literaturi uporablja termin „onesnaženje” testnih rezultatov ('test score pollution'). Do
takega onesnaženje testnih rezultatov bo po mnenju Oosterhofa (2001) prihajalo,
vse dokler se bodo rezultati testov uporabljali kot edini oziroma dominantni kazalec
kakovosti šol. Preverjanje s testi se mora po njegovem mnenju nadaljevati, ker
predstavlja kazalce dosežkov učencev, ki se jih na druge načine ne da dobiti. Do
zmanjševanja pomena testiranja in s tem tudi do manjšega onesnaženja testnih
rezultatov pa bo prišlo, če teh podatkov ne bodo javno objavljali kot razvrščanje šol
ali če bodo prikazani v primernem razmerju z drugimi kazalci kakovosti šol (Zupanc,
2006).
2.7.6

Nagrajevanje in 'kaznovanje' šol ter učiteljev in trendi objavljanja
rezultatov

Predvsem v državah, kjer je bilo zunanje testiranje s standardiziranimi testi (npr.
ZDA) in centralnimi državnimi izpiti (npr. Velika Britanija) tradicionalno uveljavljeno,
so šole in delo učiteljev v šolah vrednotili izključno ali predvsem po teh kazalcih.
Prihajalo je do plačevanja in odpuščanja učiteljev po tem kriteriju, do usklajevanja
višine dotacij šolam in do akreditacije šol (Elmore, Abelmann in Fuhrman, 1996, str.
66). Primeri plačila po rezultatih, do kakršnih je prihajalo v šestdesetih letih
prejšnjega stoletja v ZDA, so bile posebne pogodbe za dosežke in drugi načini, s
katerimi so pravzaprav vzdrževali odgovornost šolskih uprav, učiteljev in učencev.
Vse to je povzročalo vznemirjenje (Linn, 2000). Travers (1981) poudarja, da je
uporaba dosežkov učencev pri testih kot merilo uspešnosti učiteljev razmeroma
mlad pojav, čeprav so učinkovitost učiteljev v ZDA vrednotili že dlje časa. Vse do
dvajsetega stoletja so učitelje obravnavali kot menedžerje. Od njih so pričakovali, da
bodo učencem, s posredovanjem snovi in poslušanjem njihovih odgovorov,
omogočili pridobiti znanje. V dvajsetem stoletju se je odgovornost za dosežke
učencev preusmerila na učitelja: ta postane odgovoren za vzpostavitev takšnega
učnega okolja, ki daje učne rezultate. Posledično se je kriterij za dobrega učitelja
preusmeril od dobrega menedžerja na odgovornost za dosežke učenca. Travers
(1981) se sprašuje o primernosti takšnih kriterijev. Opozarja, da so bili učitelji
plačani po deležu učencev, ki presegajo rezultate povprečja in so zato dajali prevelik
poudarek ozkim vsebinam, ki so jih obravnavale naloge v testu. Oblast na področju
sedanje Velike Britanije je zunanje izpite že dolgo uporabljala za nadzorovanje šol in
standardov znanja. Že leta 1862 je bil sprejet sistem plačevanja šol po rezultatih
(Tattersall, 2003, str. 8; Goldstein in Heath, 2000, str. 4). Plačevanje šol po
rezultatih se je v Britaniji končalo v zadnjem desetletju devetnajstega stoletja
(Aldrich, 2000, str. 52).
Tudi na Novi Zelandiji so imeli ob koncu 19. stoletja nacionalno predpisane izpitne
kataloge z natančno opisanimi standardi. Glavna naloga šolske inšpekcije je bilo
izvajanje zunanjega sistema preverjanja znanja. Šol niso plačevali neposredno po
rezultatih, vendar so rezultate javno objavljali v časopisih. Vlada je leta 1880
razglasila, da bo šola z najnižjim starostnim povprečjem udeležencev in najvišjim
odstotkom uspešnih kandidatov za določen standard najbolj učinkovita. Nasprotno
pa bo šola z visokim starostnim povprečjem učencev na izpitu in nizkim odstotkom
uspešnih slabo učinkovita (McKenzie, 1994, str. 249). McKenzie ugotavlja, da je bil
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tak sistem v svojem bistvu zgrešen, neizobraževalen. Z njim so zavirali pobude
boljših učiteljev, slabši pa so poučevali le za teste, nekateri so se zatekli celo k
goljufanju. Predvideni minimum je kmalu postal maksimum, dobro poučevanje so
zadušili. Če se na osnovi rezultatov nagrajujejo šole, bodo učitelji v posamezni šoli v
manj učinkovitih oddelkih pridobili na račun bolj prizadevnih učiteljev v oddelkih iste
šole z dobrimi rezultati (Sammons, 1996; Scheerens, 1993). Cawley in drugi
(Cawley, Heckman in Vytlacil, 1999) opozarjajo, da tudi nagrajevanje učiteljev in šol
po principu dodane vrednosti ni primerno.
V razvitih državah, kjer imajo v šolskih sistemih tudi centralno vodene državne izpite
in razvite mehanizme civilne družbe s nadzorom javnosti, pri javnem objavljanju
izpitnih rezultatov po šolah ne poznajo enakih rešitev (Zupanc, 2006a). Značilen
primer je Velika Britanija, kjer imajo celo različni deli države glede javnih objav
podatkov po šolah različne prakse. Ob istem pravnem okviru glede javnega interesa
za dostop do informacij javnega značaja in uveljavljeni instituciji »informacijskega
pooblaščenca« sprejemajo odločitve tudi ob upoštevanju strokovnih argumentov,
četudi so rešitve različne.
Pri javnem objavljanju podatkov o dosežkih učencev po šolah lahko v državah s
takšno tradicijo zasledimo naslednje trende (Zupanc, 2006a):
• prenehanje uradnega javnega objavljanja podatkov o dosežkih pri zunanjem
preverjanju znanja po šolah, na podlagi katerih je šole mogoče rangirati;
• delno opuščanje javnega objavljanja rezultatov, vsaj na nižjih stopnjah
izobraževanja;
• prenehanje uradnega objavljanja podatkov o dosežkih po šolah s preprostimi –
surovimi številskimi kazalci;
• prehod k prikazovanju dosežkov po modelu dodane vrednosti6 – 'value added';
• bolj kompleksne meritve dosežkov, z večvrstnimi kazalci po šolah in v širšem
kontekstu.
Uporaba lestvic šol s surovimi podatki o rezultatih preverjanja znanja je povečevala
pritisk na šole, da bi izključevale moteče otroke, da ne bi sprejemali starejših, ki pri
pouku več manjkajo, in vse tiste, ki bi se pri eksternem preverjanju znanja lahko
slabo izkazali. Pri prikazovanju lestvic s surovimi podatki je imelo vse to negativen
vpliv na uvrstitev šole na lestvici (Gray idr., 1999). V Angliji in Walesu so od sredine
leta 1990 rangirali šole po zaključenih tako imenovanih ključnih obdobjih ('Key
Stage') 1 in 2, ko so učenci stari 7 oziroma 11 let. Podatkov za prvo ključno obdobje
ne objavljajo več; v Angliji še vedno objavljajo podatke za drugo ključno obdobje, v
Walesu pa so v zadnjih letih sklenili, da teh podatkov ne bodo objavljali. Na
Škotskem pa rangiranja šol sploh ne poznajo (Crighton, 2002).
Časnik Standard iz Avstrije, kjer sicer nimajo centraliziranega sistema enakih
državnih izpitov za vse učence, je pred leti sprožil kampanjo za razpravo o kakovosti
izobraževalnega sistema (Bachmann, 2002). Razvrščanje je zajelo »najboljše šole«
določenega tipa (osnovne, visoke itd.) po vsej Avstriji in naredilo selekcijo tudi po
deželah. Po razpravi strokovnjakov za izobraževanje je Standard kampanjo končal.
Večina strokovnjakov je namreč menila, da to ne prispeva k razvoju njihovega
izobraževalnega sistema.
6

Po modelu dodane vrednoti ('value added') (Glossary of Educational Assessment,
Examination and Testing Terms, 2003) merimo stopnjo, do katere šola izboljša dejavnost
svojih učencev z upoštevanjem znanja in spretnosti učencev na začetku. Na primer: z
merjenjem dodane vrednosti se primerja rezultate v srednji šoli v primerjavi z napovedmi,
ki jih kažejo izpitni rezultati učencev istih šol ob koncu osnovne šole.
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Model dodane vrednosti

V Angliji je pred leti dvesto šol prostovoljno sodelovalo pri poskusu vlade, da bi
izdelali ustreznejši kriterij za merjenje šolskega dela (Henry, 2001). V pilotnih
projektih in nadaljnjih razpravah so preizkušali nove kriterije pri razvrščanju vseh šol.
Vse to je prispevalo k razvoju vrednotenja šolskega dela po modelu dodane
vrednosti, ki se že uveljavlja v različnih državah. Največ strokovnega dela in polemik
v zvezi s tem je v Angliji, ki se sicer ni odpovedala javnemu objavljanju rangiranja
šol, je pa že opustila model objavljanja surovih podatkov in je prešla na model
dodane vrednosti. Pri prikazovanju rezultatov šol po modelu dodane vrednosti šteje
pri vrednotenju dela na šoli napredek vsakega učenca (Gray idr., 1999). Predsednik
Združenja ravnateljev srednjih šol v Angliji je izjavil (Henry, 2001), da je bilo po več
letih razprav o drugačnem merjenju dosežkov šol in po prehodu na način dodane
vrednosti pomembno, da vlada izbere pravo merilo. Odločitev pa ni preprosta, vsak
način prinaša nova strokovna vprašanja in dileme. V Angliji naj bi napredek med 14.
in 16. letom starosti računali z upoštevanjem povprečnega rezultata pri izpitih GCSE
(ang. General Certificate of Secondary Education) pri 16 letih in ga primerjali z
dosežki v tretjem ključnem obdobju (ang. Key Stage 3) pri 14 letih. Po mnenju
nekaterih ravnateljev naj bi bile v prednosti šole, kjer so učenci v pilotni študiji izbirali
večje število predmetov. Po njihovem mnenju bi bilo bolj pravično, če bi upoštevali
povprečen rezultat za šest ali sedem izpitov GCSE. Zadržki glede verodostojnosti
tudi tako pridobljenih podatkov se porajajo predvsem zaradi velike mobilnosti
prebivalstva in iskalcev za azil. Lahko se zgodi, da v nekaterih šolah tudi do četrtine
učencev ne bi mogli vključiti v podatke za računanje dodane vrednosti (Henry,
2001). To pomeni, da čas in prizadevanje, ki so ju v šolah vložili v napredek teh
učencev, na seznamu rezultatov ne bi bila nikjer upoštevana. Prav tako naj v
izračune ne bi bili vključeni dosežki učencev s posebnimi potrebami, ki se ne kažejo
na lestvici povprečnih dosežkov.
Tudi po navedbah ministra za izobraževanje (Kemp, 1999) so v nekaterih državah in
območjih v Avstraliji že poskusili z naprednejšimi pristopi, in sicer naj bi o dosežkih
poročali na podlagi sistema dodane vrednosti (ang. value added). Leta 1996 so se v
državi Viktoriji dogovorili (Rowley, Congdon in Varghese, 2003), da ne bodo več
javno objavljali surovih podatkov o dosežkih šol, ker pri tem načinu ne upoštevajo
razlik med učenci pri vstopu v šolo. Od leta 1996 do 2001 je uradna institucija
(VCAA – Victorian Curriculum and Assessment Authority) objavljala indekse šol, kjer
so surove rezultate pri izpitih za VCE (ang. Victorian Certificate of Education)
prilagodili glede na dosežke učencev pri drugem merjenju – splošnem merjenju
dosežkov GAT (ang. General Achievement Test). Postopek izračuna indeksov je bil
tak, da je bil osredotočen na vrednost 100. Če je imela šola indeks manj kot 100, so
dosežki učencev pri dosežkih izpitov VCE pod pričakovanji glede na napovedi iz
preverjanja GAT, če pa je bil indeks več kot 100, so dosežki nad pričakovanji.
Dejanskih vrednosti indeksov za šole niso objavljali; za vsako šolo so izračunali
interval zaupanja, in ta je bil tudi objavljen. Tako so opozorili na previdnost pri
uporabi teh podatkov in zadrževali tiste (vsaj začasno), ki bi objavljanje podatkov po
šolah radi spremenili v rangiranje šol.
2.7.8

Objavljanje podatkov v širšem kontekstu in etični kodeks

Od leta 2002 v državi Viktoriji v Avstraliji ne posredujejo informacij o delu šole samo
z enim samim indeksom dosežkov. Vsaka šola lahko preverja svoje dosežke pri
vsakem predmetu z več kazalci (Rowley, Congdon in Varghese, 2003). Philips
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(2003, str. 4) navaja, da tudi na Novi Zelandiji uradne ustanove od leta 2002
podatkov NCEA o nacionalnih certifikatih v srednjih šolah (ang. National Certificate
of Educational Achievement) ne objavljajo ali ne posredujejo več v obliki lestvic.
Učenci lahko v šoli namesto enega podatka pri enem predmetu v odstotnih točkah,
kar je bila praksa v preteklosti, dobijo šest ali sedem različnih podatkov za predmet
(Philips, 2003, str. 15).
Ameriška tradicija glede javnega objavljanja različnih podatkov je posebna in tudi
konceptualni pravosodni okvir ZDA je drugačen od tistih v evropskih državah. Pod
vplivom strokovnih razprav o problematiki javnega objavljanja podatkov o merjenju
znanja v šolah je v aktualnem zveznem izobraževalnem zakonu NCLB (No Child
Left Behind Act of 2001, 2002) objavljena norma o omejitvi uradne objave ravni
dosežkov. Sistem nacionalnih preverjanj znanja v šolstvu NAEP (ang. National
Assessment of Educational Progress) se izvaja v vseh zveznih državah (Greaney in
Kellaghan, 1996), za odločitev o tem, ali so oziroma kdaj so izmerjene ravni
dosežkov »razumne, veljavne in poučne za javnost«, pa zakon NCLB pooblašča
komisarja za statistiko v izobraževanju. Pri tem gre za merjenje in možnost
objavljanja rezultatov NAEP po zveznih državah, po spolu, etnični pripadnosti ipd.
Vse dotlej se mora v vseh delovnih gradivih in poročilih navajati „status”, da je
gradivo še v razpravi ('trial status') in s tem še ni dokončano, ni potrjeno oziroma
sprejeto (The Status of Achievement Levels, 2005). Indikativno je, da že vse od
sprejema zakona leta 2001 več let niso dokončno sprejeli doseženih nivojev pri
NAEP. Nacionalni center za statistiko v izobraževanju (ang. NCES – National
Center for Education Statistics), ki je odgovoren za izvedbo nacionalnih preverjanj
NAEP v ZDA, skupaj z raziskovalci išče ustrezne modele za prikazovanje rezultatov
NAEP (Percentage of students, by mathematics achievement level and gender,
grade 8: 1990–2003, 2004). Skupaj z Nacionalno akademijo (ang. National
Academy) se strinjajo, da je pri uporabi omenjenih kazalcev dosežkov znanja
potrebna previdnost. Podatki so še v razpravi in jih uporabljajo v razvojnoraziskovalne namene.
Problematika rangiranja šol in javnega objavljanja testnih dosežkov po šolah je
pripeljala do tega, da so se strokovnjaki, ki so se zavedali omejenosti posameznih
surovih in obdelanih podatkov, pridobljenih pri merjenju znanja, organizirali in
sprožili razpravo o t. i. etičnem kodeksu, ki bi ga bilo treba oblikovati in sprejeti za to
področje. Goldstein in Myers (1996, str. 6) iz Velike Britanije sta se čutila odgovorna
opozoriti, da družba lahko zaide v razvrednotenje vsega, če bo prišlo do zavračanja
dobrih in uporabnih informacij, ker jih ne bo mogoče razlikovati od slabih in
zavajajočih. Myers in Goldstein (1996) sta za postavitev etičnega kodeksa kazalcev
dosežkov predlagala nekaj temeljnih načel.
Načelo neupravičene škode
Temeljno načelo bi moralo biti, da so nedolžni zaščiteni pred zavajajočimi
namigovanji. Če so šole razvrščene po izpitnih ali testnih rezultatih, to ne pomeni
rangiranja po kakovosti vzgoje in izobraževanja v šolah.
Načelo pravice do informacije
Za informacije pričakujemo, da so točne in relevantne in tudi pri javnem objavljanju
informacij se to predpostavlja. Glede na prvo načelo to pomeni, da absolutne
pravice do objavljanja podatkov ni.
Iz teh dveh temeljnih načel izhajajo tudi naslednja.
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Načelo kontekstualizacije
Kazalci bi morali dajati informacije, ki bi omogočale pošteno primerjavo. Kazalcev, ki
so močno odvisni od zunanjih dejavnikov, od konteksta (na primer: predznanja
učencev ob vstopu v šolo, socialno-ekonomskega statusa ipd.), ne bi smeli
uporabljati brez regulacije. Na primer: rangiranja šol, ki je narejeno zgolj na podlagi
surovih izpitnih ali testnih rezultatov, ne bi smeli objavljati, ampak bi bilo treba
raziskati, opisati in nazorno prikazati vso regulacijo in kontekstualizacijo.
Načelo nedoločljivosti ocenjevanja
Vsi kazalci bi morali biti prikazani z ocenami nedoločljivosti merjenja in statističnega
prikazovanja. Prikazana bi morala biti spremenljivost zaradi vzorčenja, izbire
merjenja, modelov in uporabljenih statističnih postopkov. Pri številnih meritvah
dosežkov po šolah in prikazovanju s tabelami in grafi za potrebe rangiranja šol se
namreč izkaže, da s tradicionalno 95-odstotno zanesljivostjo ne smemo trditi, da sta
rezultata dveh šol z višjim in nižjim dosežkom, ki na prvi pogled odstopata, v resnici
različna. Med povprečnimi dosežki šol praviloma ni tako velikih razlik in/ali so
intervali nedoločljivosti teh meritev tako široki, da brez velikih zadržkov ne moremo
trditi, da je dosežek šole z boljšo izmerjeno vrednostjo zanesljivo boljši kot dosežek
šole s slabšo izmerjeno vrednostjo.
Načelo več vrst kazalcev
Kjerkoli je mogoče in relevantno, bi bilo namesto enega kazalca treba prikazovati
več vrst kazalcev. Z upoštevanjem tega načela bi se izognili prevelikemu vplivu
samo enega pogleda na dejavnost.
Načelo pravice institucij
Vsaka institucija, o kateri govorijo objavljeni kazalci, bi morala imeti pravico, da
podvomi v točnost teh podatkov. Podatki bi morali biti pripravljeni tako, da bi z njimi
lahko nekdo tretji preveril izračunane kazalce, upoštevaje zaupnost in prvo načelo –
to je (ne) povzročati neupravičene škode.
Načelo odgovornosti agencij, ki kazalce objavljajo
Od agencij, ki kazalce objavljajo, se pričakuje, da bodo pri širjenju točnih podatkov
in spremljajočih informacij o postopkih pri njihovem zbiranju in pripravi pred objavo
odgovorne. Dostopne bi morale biti relevantne tehnične informacije, vključno s
podatki o vzorčenju, statističnih metodah in analizah. Odgovorno bi se morali vesti
tudi vsi, ki kazalce objavljajo (časopisi, radio, televizija itd.), saj mora biti javnost
pravilno in vsestransko obveščena o dejanskem stanju in o vseh omejitvah
objavljenih kazalcev. Znan je primer, ko so se v državi Viktoriji v Avstraliji dogovorili
o protokolu, da ne bodo uporabljali podatkov za rangiranje šol po enem samem
kriteriju iz dostopnih tabel in da bodo objavljali vse podatke ali nobenega (Rowley,
Congdon in Varghese, 2003). V državah, kjer so kazalce javno objavljali, imajo z
mediji tudi zelo slabe izkušnje.7
7

V Veliki Britaniji so leta 1993 v časniku Guardian želeli prikazati tabele izpitov 'A-level' po
metodi dodane vrednosti (Goldstein in Myers, 1996). Strokovnjaki iz agencije, ki je
podatke posredovala, so vztrajali, da se prikaže tudi statistična nedoločljivost izmerjenih
kazalcev, da bi bila javnost seznanjena tudi z omejitvami, ki jih izmerjeni podatki
prinašajo. Guardian je objavo kazalcev z intervali (ne)zaupanja zavrnil.
Od leta 1996 do leta 2001 so v državi Viktorija v Avstraliji podatke o šolah posredovali
časopisom s točno določenim protokolom, ki je od njih zahteval, da ne bodo objavljali
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Tako kot velja za vsak etični kodeks, je tudi pri objavljanju kazalcev dosežkov
bistveni namen ta, da se povečuje zavedanje ljudi o problematiki in o prednostih ter
slabostih, ki bi lahko sledile iz določenih dejavnosti (Goldstein in Myers, 1996).
Vlada in državno uradništvo imajo pri tem posebno odgovornost, pravi Rowe (2000),
in med njimi še posebej tisti, ki imajo dostop do teh informacij.
V Avstraliji so zaradi možnosti objavljanja zavajajočih informacij tudi opozarjali na to,
da bi zavrnili objavo vseh statističnih informacij o šolah in šolanju, tako kakovostnih
kot slabih (Rowe, 2000). Pri tem so poudarili tri načela:
• potrebo po razvoju in prikazovanju več vrst dosežkov, ki pokrivajo širši spekter
ciljev vzgoje in izobraževanja;
• potrebo po zbiranju podatkov, upoštevanju konteksta in prikazovanju dosežkov v
teh okvirih;
• potrebo po vzporednem objavljanju omejitev, ki jih prinaša objavljanje dosežkov.
Med sedmimi predlogi za povečanje veljavnosti, nepristranskosti in pozitivnega
vpliva preverjanja in ocenjevanja znanja ter odgovornosti šolskega sistema pri
porabi javnih sredstev oziroma za zmanjševanje negativnih učinkov tudi v ZDA
(Linn, 2000) navajajo:
• da celotne teže ne moremo pripisati samo enemu testu; treba je poiskati več
kazalcev, kar povečuje veljavnost in sklepanje na podlagi opaženih dosežkov in
napredka učencev;
• da je treba večji poudarek nameniti primerjavam dejavnosti po letih, ne pa med
eno in drugo šolo;
• da je treba upoštevati oboje, dodano vrednost in status v sistemu; načelo
dodane vrednosti omogoča šolam, da imajo izhodišče dovolj oddaljeno, da je
mogoče prikazati napredek, z ustreznim statusom v sistemu pa se izognemo
institualizaciji nizkih pričakovanj za prav te učence ali šole;
• da je treba priznati, vrednotiti in v poročila obvezno zapisati stopnjo
nedoločljivosti rezultatov merjenja.
2.7.9

Ali javno objavljati rezultate po šolah?

V večini držav, predvsem v novih članicah v EU, ni javnega objavljanja testnih
rezultatov (Sixteen quality indicators, 2001, str. 42). V 10-tih državah, vključno z
vsemi skandinavskimi državami, se objavlja izpitne rezultate bolj splošno. V štirih
državah se objavlja bolj podrobne podatke o dosežkih pri testiranju. V vsaki od teh
držav (Velika Britanija, razen Škotske, Španija, Francija in Belgija (francoska)) pa je
praksa v podrobnostih različna. Na primer v Franciji so testi vsako leto in se
uporabljajo za diagnostične namene, izpitne rezultate pa se objavlja z namenom
postavljanja mejnikov šolam, da primerjajo svoje dosežke z drugimi in na ta način
dvigajo standarde. Objavljanje izpitnih dosežkov odraža prepričanje o odgovornosti
do širše javnosti. Glavna vprašanja povezana z kazalcem kakovosti izobraževanja v
Evropi – o evalvaciji in usmerjanju šolskega izobraževanja, ki ostajajo odprta, so
(Sixteen quality indicators, 2001, str. 42-43):
razvrščanja šol ali šolskih lestvic (Rowley, Congdon in Varghese, 2003). V praksi pa se je
dogajalo, da so lokalni časopisi, ki podatkov niso dobili neposredno, objavljali lestvice šol
za svoje okrožje. V letih 2001 in 2002 je bilo v časopisih objavljenih mnogo prispevkov o
t. i. slabih šolah, pri čemer so se sklicevali na nizke indekse. Prispevki so praktično prezrli
objavljene intervale zaupanja pri indeksih in v celoti zanemarili možnost odstopanja in
napak v sklepanju na tej podlagi.
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1) Kaj je ključno sporočilo, ki naj se izraža z objavljanjem podatkov o dosežkih šol?
2) Kakšno moč in vlogo naj dobijo šole pri poročanju o svojih dosežkih in kako naj
to dosežejo?
3) Kakšno vlogo naj imajo pri tem, če sploh kakšno, zunanji nadzorni sistemi?
• 4) Na katerem nivoju (na nivoju šole, skupine šol, regionalnem, nacionalnem)
naj bo osredotočeno poročanje z namenom, da se čim bolj učinkovito in
ekonomično zadovolji namene.
Vprašanja o objavljanju podatkov o dosežkih učencev v oddelkih in šolah sama po
sebi niso neproduktivna, saj so izkušnje, kaj se dogaja po šolah drugod, ne samo
dobrodošle, ampak celo nujne (Barle, 2005, str. 102). Vsekakor ne bi bilo smiselno,
da razlik med šolami in oddelki na šolah pri doseganju znanja ne bi preučevali in da
o tem ne bi potekale diskusije. Takšne analize in zastavljanje tovrstnih vprašanj so
lahko dobro izhodišče za strokovno razpravo. Če bi vsi, ki so od znotraj in od zunaj
vpleteni v vzgojno-izobraževalno politiko, resno premislili tudi o možnosti, da bi
tovrstne podatke v Sloveniji javno objavljali, bi se morala sprožiti živahna razprava,
ki bi bila lahko tudi zelo plodna. Ali bi po takšni strokovni in širši diskusiji do
»uradnih« javnih objavljanj prišlo ali ne, je težko presoditi vnaprej; vsekakor pa bi že
razprave med šolniki, drugimi strokovnjaki, politiki in predstavniki zainteresirane
javnosti lahko pripeljale do sklepov in usmeritev: kakšen je namen, kaj vse je
pomembno, kaj od tega je mogoče meriti ter o čem in kako naj bi se javno poročalo
(Zupanc, 2006a).
Za noben del družbenega sistema ni dobro, da pride do pomembnih (pravnih)
odločitev o resnih strokovnih vprašanjih od zunaj in brez strokovnih razprav in
analiz. Še posebej ni primerno, da te odločitve veljajo za nazaj. Dosti manj sporno bi
bilo, če bi se odločitev o objavi izpitnih rezultatov po šolah nanašala za naprej in bi
bili vsi udeleženi o tem prej seznanjeni. To je temelj za vsak korekten odnos do
sodelujočih v vsakem procesu, tako do posameznikov, kakor tudi za organizacije – v
tem primeru za šole .
Vsaj v prihodnje bi morala ustrezna pravna norma, najbrž na ravni zakonske
določbe (Zupanc, 2006a):
• opredeliti postopek, kako lahko pride do odločitve o javni objavi izpitnih
rezultatov po šolah;
• kdo pripravi konsistenten strokoven predlog in
• kdo znotraj šolskega sistema o tem odloči.
Če za analize in podatke o dosežkih učencev po šolah za vnaprej ni absolutne
prepovedi, je pomembno, da se končno odločanje o tem prepusti šolski stroki in
oblastem s šolskega področja. Konkretna vsebina, katere podatke o šolah morajo
državni organi posredovati, ne sme biti prepuščena naključju in posameznikom.
Pred končno odločitvijo bi bilo treba predvideti, kakšen bo postopek in kdo so akterji,
ki morajo biti vključeni v strokovno razpravo. V pripravo predloga bi moral(i) biti
vključen(i) ustrezni strokovni organ(i). Pri tem bi vsekakor morale imeti primerno
mesto tudi šole, ki jih to zadeva, in veljati bi moralo načelo, da je treba iskati čim
širše soglasje (Zupanc, 2006).

2.8

Merjenje znanja – urejenostni nivo merjenja

Nunnally in Bernstein (1994) merjenje opredelita s pravili pri določanju simbolov
objektom s pripisovanjem številčnih vrednosti za določene lastnosti - lestvičenje
(ang. scaling) ali z opredelitvijo, če se objekti razvrščajo v isto ali različne kategorije
glede na določeno lastnost – razvrščanje (ang. classification). Pri tem je za merjenje
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pomembno, da imajo objekti določene značilnosti (ang. features). Meri se lastnosti
pri objektih – osebah, ne pa oseb. Različne osebe morajo za merjenje določene
lastnosti imeti različne značilnosti, da se le-te lahko razvrsti ali oštevilči v določeni
merski lestvici.
Merske lestvice (Bucik, 1997): imensko (nominalno), urejenostno (ordinalno),
razmično (intervalno) in razmernostno lahko v zapisanem vrstnem redu razumemo
nivojsko (Nunnally in Bernstein, 1994). Z izmerjenimi vrednostmi v lestvici, ki je višje
razvrščena, so dovoljene zahtevnejše temeljne operacije: primerjanja enako/ni
enako, razvrščanja po velikosti, računanja razlik, razmerij ipd. Če se obravnava
fenomen, ki se ga lahko opisuje v imenski lestvici, gre samo za poimenovanje stvari,
dogodkov ali pojmov in klasifikacijo le-teh na osnovi nekih lastnosti. Ne more se
opredeljevati niti, kaj je večje ali manjše, boljše ali slabše. Lestvica, ki omogoča vsaj
rangiranje, večje – manjše, boljše – slabše ipd., razlike med rangi pa niso določene,
je urejenostna lestvica. Šele razmična lestvica omogoča izražanje velikosti in
enakosti intervalov, računanje razlik med vrednostmi in druge računske operacije.
V šolstvu se poskuša meriti znanje in spretnosti učencev oz. doseganje opredeljenih
učnih ciljev. Če naj bo preverjanje znanja merjenje, se je potrebno zavedati, da je
nujno potrebno različne dosežke v znanju učencev razlikovati in jih enoznačno
razvrstiti v določene kategorije znanja (standardne dosežke) ali določiti številčne
vrednosti glede na doseženo znanje. V kateri od naštetih štirih merskih lestvic bi
lahko merili znanje? Zapise v učnih načrtih in katalogih znanja - vsebinske
standarde - brez empiričnega merjenja znanja težko prikazujemo v merski lestvici, ki
bi bila višje kot imenska. Preverjanje znanja učencev naj bi potekalo v skladu z
zapisanimi cilji (standardi) v učnih načrtih (Zuapanc, 2005b). Znanje geografije se pri
učencu ob koncu osnovne šole preverja tako, da na primer s pomočjo ustrezne
karte opredeli lego Slovenije; ali da ovrednoti lego Slovenije z vidika odprtosti in
prehodnosti v prometnem in gospodarskem smislu; da opiše lego Slovenije na
stičišču Alp, Dinarskega gorstva, Panonske kotline in Jadranskega morja. Pri
slovenščini učenec po poslušanju dramskega besedila z poimenovanjem prvin
zvočne opreme zvočnega posnetka pove, kako je to doživel, ali da učenec po
ogledu in branju prikaže doživljanje dramskega besedila, kar pokaže tako, da pisno
primerja dramsko besedilo in uprizoritev. Učitelji na osnovi množice takšnih zapisov
v učnih načrtih lahko večrazsežnostni pojem – znanje neke učne snovi –
dimenzionirajo in pristopijo k operacionalizaciji – pripravijo naloge in načine
preverjanja. Ko učenci pri opravljenem preverjanju prikažejo različne konkretne
dosežke oz. izdelke, jih učitelji na osnovi takšnih zapisov v učnih načrtih težko
enoznačno rangirajo vsaj v urejenostni merski lestvici. Kakšen je opis lege Slovenije
ali katero doživljanje dramskega besedila, ki je izraženo s pisno primerjavo
prebranega in uprizorjenega besedila, je boljše in katero slabše? O tem zapisi v
učnih načrtih ne povedo nič. Učni načrti naj bi zagotavljali, da bi za vse šole, učitelje
določenega predmeta in učence veljalo enako – »kaj« se (na)učijo. V učnih načrtih
pa ni odgovorov na vprašanja o rangiranju dosežkov (vsaj v urejenostni lestvici) in
na vprašanja: »Kako dobro je dovolj dobro za…?«. Učitelj je bolj ali manj prepuščen
samemu sebi, da si ustvari svojo 'mersko lestvico'. Standardi dosežkov, še posebej
v razsežnosti nacionalnih standardov dosežkov, v učnih načrtih (še) niso postavljeni
(Zupanc, 2005b).
Merjenje znanja v šolah naj bi bilo opredeljeno tako, da šolske ocene predstavljajo
urejenostno lestvico (Zupanc, 2005b). Ocene ali točke v enem ali več oddelkih, za
vse učence na šoli, v skupini šol ali na nacionalnem nivoju so diskretne
spremenljivke dosežkov učencev s končno zalogo vrednosti; na primer ocene od 1
do 5, v nekaterih državah črkovne ocene ali v splošnem točke uspeha (Bren,
Zupanc in Blejec, 2008).
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Količine, merske enote in standardi v fiziki

Cresswell (2000) je poudaril kočljivost pojma standardi v edukaciji, še posebej, če
se uporablja in primerja izpitne in izobraževalne standarde s standardnimi merami v
fiziki. Zgodovina fizike je (tudi) zgodovina merjenja. Včasih so imeli v vsakem
okrožju, na razdaljah nekaj deset ali sto kilometrov, drugačne enote (mere) za iste
količine: dolžino, maso, prostornino. Mednarodni sistem merskih enot (SI), ki ga
uporabljajo skoraj vse države sveta, je vpeljal osnovne fizikalne količine in njim
pripadajoče osnovne merske enote (Bueche, 1986). Enake merske enote
omogočajo enostavno sporazumevanje med ljudmi po vsem svetu. To velja za vsa
področja, od znanosti in tehnike do trgovine. Z državami, ki uporabljajo druge
sisteme merskih enot, moramo pri prenašanju podatkov poznati pretvornike med
enotami.
Zanimivo je, da se samo iz sedmih fizikalnih količin in njim pripadajočih merskih enot
lahko izpelje vse ostale. To je razlog, da se tem sedmim reče osnovne fizikalne
količine, ki imajo svoje osnovne merske enote: To so: dolžina z mersko enoto meter
[m], čas z enoto sekunda [s], masa z enoto kilogram [kg], temperatura z enoto kelvin
[K], električni tok z enoto amper [A], množina snovi z enoto mol [mol] in svetilnost z
mersko enoto kandela [cd]. Nivoji merjenja fizikalnih količin so vsaj razmični ali celo
razmernostni, kjer ima vrednost nič svoj absolutni pomen. V izrazu 'merska enota' v
fiziki ni poudarek na enoti kot enici in merski lestvici kot taki, ampak na dogovoru in
postopku za enoznačno merjenje npr. metra, kilograma, sekunde itd. Z mersko
enoto je enoznačno opredeljena fizikalna količina, tako da navedba fizikalne količine
ni več nujna, če se izmeri neka vrednost in se zapiše z mersko enoto, npr. 1,75 [m],
73 [kg] in 45 [s], je nesporno, da gre v prvem primeru za fizikalno količino dolžino, v
drugem za maso in v tretjem za čas. Pomembno je natančno in dobro opredeliti in
definirati vsako fizikalno količino, da je vsebina in lastnost dobro opisana ter
natančno merljiva. Pri opredelitvi fizikalne količine ali vpeljavi nove je potrebno znati
odgovoriti na vprašanja, ki se začnejo z vprašalnico kaj… (Zupanc, 2005b)?
Ko se ukvarja z merljivostjo fizikalne količine, se misli na njeno mersko enoto. Ko se
poroča o meritvi, se poroča o obeh skupaj, izmerjena vrednost katerekoli količine se
mora vedno zapisati z mersko enoto. Za vsako mersko enoto, še posebej
pomembno je to za osnovnih sedem, je opredeljen in definiran poseben (primarni)
standard. Primarni standard je bil osnova za sekundarne standarde, ki so bili
shranjeni v nekaterih večjih državah sveta. Pri opredelitvi standardov za merske
enote fizikalnih količin je potrebno znati ponovljivo izmeriti in odgovoriti na
vprašanja, ki se začnejo z vprašalnicami: koliko...
Fizikalno količino se priredi lastnosti telesa ali posebnosti pri pojavu ali stanju telesa,
ki se ga želi opazovati (Strnad, 1985). Za vsako količino je potrebno navesti
postopek za merjenje in standard za mersko enoto. Zanimiva je zgodovina vsakega
standarda, kako se je spreminjal z razvojem znanosti, tehnike, metod in natančnosti
merjenja. Že sv. Avguštin (Bartholomew, 2000) naj bi o vprašanju 'časa' govoril:
»Kaj je čas? Če nihče ne vpraša o tem, potem vem, če pa moram na vprašanje, kaj
je to, nekomu odgovoriti, pa ne vem.« V podobni zadregi smo tako pri vsem znanih
fizikalnih količinah: masi, električnem toku, temperaturi, toploti, energiji … in v nič
manjši zadregi nismo, če želimo definirati učne cilje oz. kurikularne standarde
znanja. V fiziki opisovanje posamezne (fizikalne) količine prav tako ni (bila)
preprosta stvar. Vsekakor pa se to ne enači s standardom za mersko enoto, s
katerim izmerimo posamezno količino; npr.: meter za dolžino, kilogram za maso ali
kelvin za temperaturo.
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Najbrž je v primerjavi s fiziko v edukaciji fenomene oz. količine težje definirati. Če se
v fiziki meri vsaj v razmični, če ne v razmernostni lestvici, je pri opredelitvah
merjenja znanja pogosto težko zadostiti pogojem za uporabo urejenostne, kaj šele
razmične lestvice. Težko se časovno absolutno vpelje mero za določeno količino,
npr. znanje nečesa, kar je odvisno od stanja v družbeni(ih) sredini(ah) in se z
razvojem družbe z generacijami spreminja. Pa vendarle se mora operativne učne
cilje v edukaciji poskušati opredeliti tako, da so merljivi vsaj v urejenostnih lestvicah,
in pristopiti k izdelavi merskih instrumentov, ki vodijo do standardov znanja (Zupanc,
2005b).
2.8.2

Učni cilji kot merljive količine, standardi dosežkov kot merske enote

Izraz preverjanje znanja se velikokrat uporablja le kot različica merjenja znanja
(Zupanc, 2004a). Iz opisa fizikalnih količin in merjenja le-teh v fiziki se lahko prikaže
mnogo podobnosti z učnimi cilji in standardi znanja v vzgoji in izobraževanju. Za
definicijo količine se mora specificirati pravilo ali postopek, kar se v naravoslovju
imenuje 'operativna definicija' (ang. 'operational definition') (Giancoli, 1991).
Podobno morajo biti operativni učni cilji za preverjanje (merjenje) znanja podrobno
opisani tako, da so merljivi v lestvici, ki je vsaj urejenostna. Če se izraz standard
znanja (že) uporablja za te namene, je najbolje uporabiti besedno zvezo 'vsebinski
standard' oz. 'kurikularni standard' znanja (Linn in Gronlund, 2000).
Merjenje vsake fizikalne količine je v resnici relativno – primerjanje izmerjene
vrednosti z dogovorjenim standardom za določeno mersko enoto (Giancoli, 1991).
Včasih je osnova za dogovor neka naravna lastnost, stalna vrednost ali pojav.
Standard za dolžino [m] je definiran z zvezo s hitrostjo svetlobe v vakuumu, ki je
nespremenljiva; standard za čas [s] je določen z nihajnimi časi sevanja svetlobe
atomov cezija ipd. V zgodovini fizike pa vedno ni bilo tako in še danes za nekatere
količine veljajo dogovori, katerih glavna vrednost je, da vzdržijo primerljivost v času
in/ali prostoru. Primera takih dogovorov med osnovnimi merskimi enotami sta enoti
za električni tok – amper in morda za sodobni čas še najbolj »starinska«,
(pra)kilogram za maso enega [kg]. Pomembno dejstvo, razpoznavno tudi iz
standardov za merske enote v fiziki je, da so lahko določeni posredno – preko
lastnosti snovi, učinkov pojava ipd. Standard za dolžino je določen kot pot, ki jo
prepotuje svetloba v vakuumu v določenem času; standard za celzijevo
temperaturno lestvico je bil določen ob upoštevanju dejstva, da je voda v različnih
agregatnih stanjih, razlika temperatur pa se je določila z merjenjem raztezanja snovi
pri segrevanju (Zupanc, 2005b). Tudi v naravoslovnih znanostih so nekateri
standardi za merske enote določeni oz. (še) veljajo zaradi tradicije. Standard za
maso je najbrž dober primer preprostega in tradicionalnega standarda, tudi stopinje
celzija se še uporabljajo za merjenje temperature, čeprav se zaradi kasneje odkrite
naravne zakonitosti v znanosti uporabljajo stopinje kelvina [K]. Pri odločitvah za
postavitev (novih) standardov igra pomembno vlogo zanesljiva izvedba meritve, ki je
ponovljiva in natančna. Za katero lastnost, pojav ali učinek se odloči, katero
posredno meritev se uporabi za določitev standarda, je v naravoslovju pomembna
tudi matematična eksaktnost zapisa posledic pojava. Zveze med fizikalnimi
količinami se zapiše s funkcijskimi zvezami – matematičnimi formulami. Za merjenje
dolžine ob znani stalni hitrosti svetlobe v vakuumu in določenem času je funkcijska
zveza preprosta – dolžino poti se izračuna s produktom hitrosti in časa. Pri
računanju sile med dvema vzporednima vodnikoma, po katerih teče električni tok, se
v fiziki pozna funkcijska zveza med električnim tokom in silo med vodnikoma.
Zaželeno je, da se izbira takšne posredne pojave, da so funkcijske zveze, ki te
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pojave opisujejo, matematično »enostavne« - najboljše premosorazmerne. Ker so
merske lestvice v fiziki (vsaj) razmične, se lahko uporablja funkcijske zapise (npr.
linearne funkcije), računa razlike vrednosti, povprečja ipd. Pri merjenju znanja pa se
je potrebno pri urejenostnih lestvicah zadovoljiti z razvrščanjem, računanjem rangov,
median ipd. (Nunnally in Bernstein, 1994), pa čeprav se v šolskih sistemih s
številčnimi šolskimi ocenami pogosto računa tudi povprečne ocene, kar bi se smelo
le, če je lestvica vsaj razmična.
Tako kot ima vsaka fizikalna količina svojo mersko enoto, bi morali operativni učni
cilji oz. vsebinski ali kurikularni standardi imeti svoje standarde dosežkov. Če se
preverjanje znanja in spretnosti obravnava kot merjenje znanja, so očitno meritve
takšne, da se tisti, ki meri, pri interpretaciji rezultatov sklicuje na nekaj - najbolj
pogosto na primerljivo skupino drugih učencev ali na vnaprej postavljene kriterije –
tabela 2.4.
Tabela 2.4:

Učni cilji kot merljive količine, standardi dosežkov kot merske enote analogije med učnimi cilji in fizikalnimi količinami ter standardi dosežkov in
merskimi enotami

FIZIKA

EDUKACIJA

FIZIKALNE KOLIČINE

UČNI CILJI oz. VSEBINSKI ali
KURIKULARNI STANDARDI

OPERATIVNA DEFINICIJA –
PODROBEN OPIS PRAVILA ALI POSTOPKA

OPERATIVNI UČNI CILJ – PODROBEN IN MERLJIV OPIS
VSEBINE IZKAZANEGA ZNANJA ALI SPRETNOSTI – CILJA

MERSKE ENOTE

STANDARDI DOSEŽKOV

Relativno merjenje količine glede na
standard
Dogovori
Posredne definicije
Tradicija
Ponovljivost
Funkcijske zveze - (premo)sorazmernost
V razmičnih ali razmernostnih lestvicah

Relativno merjenje dosežkov glede na standard
Dogovori
Posredne definicije
Tradicija
Ponovljivost
Opisi stopenj, ravni, lestvice ocen
V imenskih; (nujno) vsaj v urejenostnih in (idealno)
v razmičnih lestvicah

V ameriški literaturi se uporabljajo izrazi 'norm-referenced measurement' ali
'criterion-referenced measurement' (Linn in Gronlund, 2000). Gre za relativno
meritev, primerjanje dobljenih vrednosti znanja z dosežki drugih oz. drugimi dosežki.
Čeprav se včasih za razliko od interpretacije rezultatov s sklicevanjem na norme
interpretacija s sklicevanjem na kriterije omenja kot absolutna (Izhodišča za pripravo
nacionalnih preizkusov znanja v devetletni osnovni šoli, 2000), je kot absolutni
mišljen nek »apriorno« postavljen kriterij. Pri vrednotenju znanja nekega učenca je
tudi v tem primeru meritev relativna, ker se pri interpretaciji rezultatov dosežek
učenca primerja z nekim vnaprej postavljenim kriterijem.
Pri preverjanju znanja so že učni cilji postavljeni z dogovorom, prav tako je stopnja
doseženih ciljev dogovor. V določenem času, na določeni stopnji se v družbi
standardi znanja pri doseganju učnih ciljev ustrezno dogovorijo. Naravnih
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standardov znanja ni, tudi »apriorni« kriteriji morajo biti dogovorjeni. Dull (v West in
Crighton, 1999) je zabeležil trditev učenca, kako naj bi včasih kakšen učitelj postavil
standard:»Bog zna za 5, jaz znam za 4, učenci pa največ lahko znate za 3. Mogoče
boste lahko tudi vi znali za 4, če boste znali to, kar vam bom jaz povedal.« Takšni
časi postavljanja »standardov« so najbrž minili.
Pri preverjanju znanja in spretnosti je očitno, da se ne more meriti neposredno. Ne
da se »pogledati v glave« učencev in izmeriti njihovega znanja. Merjenje znanja
in/ali spretnosti vedno poteka posredno: preko neke dejavnosti učencev, reševanja
nalog pri testih, odgovarjanja na zastavljena vprašanja, nastopov ipd. V državah z
uglednimi in urejenimi šolskimi sistemi pri učnih ciljih na določeni stopnji
izobraževanja in pri doseganju standardov znanja pomembno vlogo igra tradicija
(Zupanc, 2005b). Čeprav se časi spreminjajo in z njimi tudi vzgoja in izobraževanje,
se zelo pogosto postavlja vprašanje zahtevnosti šole v časovni dimenziji in pogosto
vprašanja: »Kako je s ponovljivostjo?«, »Ali standardi padajo?«. Anglija je primer,
kjer ob razglasitvi rezultatov eksternih izpitov vsako leto potekajo javne diskusije o
tem. Patersonova (2003) razumevanje pojma standard ponazori z dialogom med
učencem in ravnateljem v angleški šoli.
Učenec: »Ravnatelj, ali ste kdaj pomislili, da so vaši standardi morda malo 'za
časom'?«
Ravnatelj: »Seveda so 'za časom'. Standardi so vedno 'za časom'. To je tisto,
kar jih naredi za standarde.«
Ko se preverja doseganje učnih ciljev, je potrebno odgovore učencev objektivno
vrednotiti, potrebno je imeti na voljo enoznačna pravila za presojanje in ocenjevanje
(Bucik, 1997). Boljše znanje pri učencih naj bi pri preverjanju pomenilo višji dosežek.
Rezultati pri izmerjenem znanju naj bi bili enoznačno razvrščeni v ravni ali lestvice
ocen, morda celo v (so)razmerju z doseženimi učnimi cilji. Težko je zagotoviti
funkcijski zapis (premosorazmerje), pa vendarle bi se moralo z mejniki, opisi stopenj
ali lestvico ocen v urejenostnih lestvicah izraziti različne ravni doseženega znanja.
Za standarde pri merjenju rezultatov vzgoje in izobraževanja se uporablja t. i.
standarde dosežkov (ang. performance standards), ki so merljivi in jih lahko
kvantificiramo ali razvrščamo (Nunnally in Bernstein, 1994). Npr. učenec za
določeno raven znanja (oceno), pri testu z »določenimi« nalogami doseže
»določen« rezultat.
2.8.3

Merilni instrumenti in merjenje na osnovi standardov znanja

Čeprav se o standardih znanja veliko govori, ni enostavnega merilnega inštrumenta,
ki bi ga uporabili za šolo ali za učenca in enostavno z inštrumenta prebrali določeno
vrednost, pravi Bartholomew (2000). Prav tako ni nobene 'naravne' enote za
merjenje.
Ko se v fiziki definira standard oz. mersko enoto za določeno količino, se s tem
določa merilni postopek in gradi merilni instrument. Podobno se pri merjenju znanja
in spretnosti s testnim ali drugim postopkom določa preverjanja znanja in gradi
merilni instrument za merjenje doseganja učnih ciljev. Vsak merilni instrument je
potrebno umeriti. Če je primarni standard neke vrste dogovor, se mora vse druge
merilne instrumente, sekundarne in etalone, umeriti po primarnem oz. bolj
zanesljivem. Standardi dosežkov pri merjenju znanja morajo dobro opredeliti
kategorije ali vrednosti, ker predstavljajo neke vrste standardno enoto oz. mero pri
preverjanju doseganja določenih učnih ciljev. Različni testi znanja morajo biti
umerjeni s standardnimi dosežki, če se uporabijo v različnih časovnih obdobjih oz.
na različnih mestih. Tako v fiziki in psihologiji kakor tudi v edukaciji se je potrebno
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zavedati, v katerih pogojih je merilni instrument uporaben. Če pogoji niso izpolnjeni,
meritve z merilnim instrumentom niso veljavne oz. uporabne. Obseg delovanja
določenega instrumenta ima svoje meje. Kakor isti termometer ni uporaben za
merjenje temperature pri zelo nizkih in zelo visokih temperaturah in v različnih
drugih pogojih, tudi en instrument za preverjanje določenega znanja običajno ni
uporaben za zelo različne stopnje znanja in v zelo različnih sredinah. Vsako
merjenje s seboj nosi tudi napake merjenja. Vsak merilni instrument ima določene
tolerance oz. odstopanja, kar je potrebno pri zanesljivosti merjenja upoštevati
(Zupanc, 2005b).
Ali je oz. naj bo preverjanje znanja in spretnosti v šolstvu - merjenje? Med
nekaterimi strokovnjaki in praktiki s šolskega področja v Sloveniji je najbrž še dvom,
če se standarde znanja in standarde dosežkov sploh potrebuje. V zadnjih letih se
standarde znanja v Sloveniji namreč želi izriniti iz učnih načrtov (Zavod RS za
šolstvo, 2007 in 2008a). Če se enkrat že preseže dilema, da je preverjanje in
ocenjevanje znanja sestavni del poučevanja in učiteljevega dela in se znova in
znova ne odpira vprašanje, ali standardi znanja v šolstvu bodo ali ne, je potrebno
vseeno ugotoviti, da zapisani učni cilji oz. vsebinski standardi o tem, kaj naj bi se v
šoli (na)učili, še niso standardi (dosežkov).
T. i. vsebinskim oz. kurikularnim standardom lahko ne bi rekli standardi, ampak kako
drugače, morda merljivi učni cilji. Postopek opredeljevanja le-teh je bolj podoben
določanju učnih ciljev, razvrščanju in dimenzioniranju večrazsežnostnega pojma
znanja. V teh postopkih ni konkretnih testnih nalog, (še) ni opravljenih meritev
znanja in spretnosti in ni podatkov, kako so kandidati reševali konkretne naloge, ni
opredeljeno, kaj je boljše, kaj slabše, kar je za urejenostno lestvico bistveno. O
standardih naj se govori šele na ravni merljive dejavnosti oz. dosežkov kandidatov
pri konkretnem empiričnem merjenju znanja. Če kurikularni standardi v terminologiji
ostanejo, je dejstvo, da je določitev merljivih učnih ciljev, pa četudi se jih proglasi za
kurikularne oz. vsebinske standarde, proces, ki s tem še ni zaključen. Z zamenjavo
imena učnih ciljev v učnih načrtih za (vsebinske) standarde ni bilo narejeno (še) nič
ključnega na poti merjenja znanja. Še vedno je potrebno priti do standardov
dosežkov. To v Sloveniji (še) ni bilo narejeno. Da bi bilo preverjanje znanja v
edukaciji merjenje znanja, je potrebno postoriti še veliko (Zupanc, 2005b).
Postavlja se tudi vprašanje, če sta dva procesa lahko ostro ločena. Ali je lahko
določanje merljivih učnih ciljev oz. vsebinskih standardov neodvisno od določanja
standardov dosežkov? Najbrž ne. Pri določanju standardov dosežkov se pri
empiričnih ugotovitvah v praksi lahko pokaže marsikaj, ker lahko vpliva na odločitve
o nekaterih konkretnih učnih ciljih. To je običajen proces pri graditvi vsakega
merskega instrumenta, ko se je po že obdelanih empiričnih podatkih in analizah
potrebno vrniti na začetek, preveriti izhodiščne opredelitve in narediti popravke in
dopolnitve (Zuapnc, 2005b).

2.9

Interno ter eksterno preverjanje in ocenjevanje dosežkov

2.9.1

Testi in eksterno preverjanje

Dosežki učencev v bivših socialističnih državah Centralne in Vzhodne Evrope so bili
pred 20-imi leti redko kdaj preverjeni z enotnimi testi. Čeprav so bili v nekaterih
državah (Poljska in Romunija) enotni zaključni izpiti, so bili običajno točkovani
interno v šolah s strani učiteljev, ki so učence tudi učili. V skoraj vseh državah so se
izvajali v šolah ustni izpiti (West in Crighton, 1999, str. 271). Večina držav v regiji je
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šla v zadnjih letih skozi procese, ki spreminjajo razmere: liberalizacija šolske politike
in predpisov, kurikula, učbenikov in izobraževanja učiteljev in nasprotno, k bolj
centraliziranem sistemu eksternih izpitov z namenom vzpostaviti in zaščititi
nacionalne standarde (Zupanc, 2004c). V sisteme so vpeljali izpite - testiranje, ki je
po večini pisno, pripravljeno in dostavljeno šolam iz centra (Gabršček in Bethell,
1996). Pisne oblike preverjanja znanja v izobraževanju so v strokovni literaturi zelo
podrobno obdelane. V želji, da bi bilo vrednotenje le teh čimbolj objektivno, je pri
pisnih preizkusih dan velik pomen pripravljenim navodilom za točkovanje. Pri tem se
množično uporablja izraz test in testiranje učencev.
Ugotovitve kanadske študije Elementary School Climate Study (Willms, 2000, str.
248-249) so, da se potrebuje državni ali okrožni sistem nadzora v obliki testiranja
učencev, ki:
• vzdržuje odgovornost učiteljev, učencev in staršev za šolske dosežke,
• preverja napredek učencev pri njihovih učnih dosežkih, ne pa samo dosežke v
določenih časovnih obdobjih,
• vzpodbuja strategije poučevanja, ki imajo za cilj povečati dosežke učencev na
vseh stopnjah njihove sposobnosti, ne pa samo, da dosežejo določen minimalni
standard znanja,
• preverjajo šole na osnovi napredka učencev v dosežkih, pri tem pa upoštevajo
socialni in ekonomski kontekst,
• vzpodbujajo organizirano poučevanje v mešanih skupinah po sposobnosti in ne
vzpodbujajo praks, ki povečujejo razlike med etničnimi skupinami in učenci z
različnim socialno-ekonomskim statusom,
• ne proučujejo samo napredka učencev, ampak tudi hitrosti rasti napredka za
različne skupine: po spolu, etnični pripadnosti, po socialno-ekonomskem ozadju
ipd.
Veliko najpomembnejših odločitev o mladih ljudeh v vzgoji in izobraževanju zadeva
zaključna, pogosto nepovratna vrednotenja za vstop ali zaključek programov ali
institucij (Willingham, Pollack in Lewis, 2002). Ocene in testni rezultati sta dva
načina dokazovanja, ki se najpogosteje uporabljata za podporo tem presojam. Ko se
zbrane ocene v spričevalu uporabijo za pomembne odločitve v izobraževanju, po
učinku postanejo odločilni kriteriji z napovedno veljavnostjo za nadaljnje
izobraževanje. V tej vlogi dobijo ocene pri preverjanju in ocenjevanju širši pomen, ki
je različen od osnovnega učiteljevega vrednotenja učenčevega znanja v določenem
razredu pri določenem predmetu.
Za Kodeljo (2000) je ocenjevanje pravično, če je v skladu z retributivnim načelom
pravičnosti, ki se glasi: za enako izkazano znanje enaka ocena. Če se ga krši, je
nepravično. Pri tem je vseeno, ali je ocena previsoka ali prenizka. V obeh primerih je
krivična. Pomembno je, da veljajo isti kriteriji pri ocenjevanju vseh učencev. Če na
primer nek učitelj uporablja zelo visoke kriterije in drastično kaznuje najmanjšo
napako, potem zanj sicer lahko rečemo, da je prestrog, nikakor pa ne, da je
nepravičen. In obratno, če na primer učitelj pri ocenjevanju učenca, ki ima težave z
nekim učnim predmetom, a se hkrati zelo trudi, uporabi milejši kriterij kot pri ostalih
učencih, da bi ga rešil popravnega izpita ali ponavljanja razreda, potem je učitelj
ravnal krivično, četudi obenem dobrosrčno. Kodelja (2000) opozarja, da ne samo,
da so razlike med šolami, ampak imajo učitelji tudi znotraj iste šole različne kriterije
pri ocenjevanju posameznih učnih predmetov in tudi istega predmeta. Zato sta
zunanje preverjanje in ocenjevanje po njegovem mnenju protiutež subjektivnosti,
arbitrarnosti in (zlo)rabi ocen za doseganje drugih ciljev (discipline, oblastnih
razmerij, moči v razredu itd.), značilnih za individualno ocenjevanje posameznega
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učitelja. Tega dejstva kritiki eksternega preverjanja znanja ne upoštevajo ali
zavestno zamolčijo in poudarjajo zgolj njegove negativne posledice (Kodeljo, 2000).
Medveš (1990) meni, da so nekatere na videz drobne šolsko-sistemske rešitve,
povezane s preverjanjem in ocenjevanjem znanja kot ključnim delom učnega
procesa. Po njegovem mnenju so učenci zelo zgodaj spoznali negativni pomen
sprotnega preverjanja in ocenjevanja, ki nekako navaja na to, da si je za sprotno
učenje pomembno zapomniti le tisto, kar si lahko trenutno vprašan, ne pa kaj je
bistveno znati in katero znanje je bistveno trajneje ohraniti.
Nekatere države, ki v šolskem sitemu še nimajo eksternih izpitov in/ali inšpekcijskih
nadzorov, razmišljajo o vpeljavi takšnih pristopov z namenom povečanja
odgovornosti v šolstvu (Zupanc, Urank in Bren, 2009). Nasprotno, nekatere države
(Kanada, Avstralija, Nova Zelandija, Anglija), ki imajo eksterne izpite tradicionalno
že vpeljane, pozorno proučujejo potenciale vrednotenja dosežkov učencev znotraj
šol, da bi delo šol izboljšali. Strokovnjaki z različnih šolskih sistemov se lahko
mnogo naučijo drug od drugega. Ne glede kateri sistem je v veljavi, so preverjanje in
evalvacije resnično učinkovite le, če se zbrane podatke upošteva v celotnem
sistemu šolstva (Formative assessment, 2005). Eksterno preverjanje znanja
praviloma učiteljem ne pove nič novega o razlikah v dosežkih med učenci znotraj
razreda. To, kar je novega, so podatki o dosežkih učencev v drugih razredih znotraj
šole, v podobnih šolah in v različnih šolah. V tem smislu lahko eksterno preverjanje
postaja mehanizem za izboljšave v šolstvu (McGaw, 2006, str. 4).
2.9.2

Neformalno preverjanje

Oosterhof (2001) meni, da je več kot 25 % učiteljevega časa posvečenega pripravi,
izvedbi in vrednotenju preverjanja znanja v razredu. Osnovna razlika med formalnim
in neformalnim preverjanjem je v spontanosti. Formalna preverjanja so planirana
vnaprej, neformalna preverjanja pa so stvar trenutka. Formalna preverjanja so
določena: zaključni in drugi testi, ocenjene domače naloge, govorni nastopi,
laboratorijske naloge, ocenjene predstavitve in druge dejavnosti. To so tudi športni
nastopi in igranje vloge v (šolskih) predstavah.
Neformalna preverjanja so številčnejša in običajno manj opazna (Zupanc, 2004b).
Neformalno preverjanje je, ko učitelj posluša vprašanje, ki ga postavlja učenec, ali
ko opazuje na učenčevem obrazu izraz, ko spremlja podajanje nove učne snovi.
Neformalna preverjanja so prva opažanja učitelja, kje učenec sedi, kako je oblečen,
kako se izraža. Neformalno preverjanje je pogovor o reševanju matematičnega
problema, da si učitelj ustvari predstavo, zakaj je učenec narobe odgovoril. Za
neformalno preverjanje je značilno, da se dogaja med tem, ko se poučuje, predava
nova snov, pri formalnih preverjanjih pa je običajen vmesni odmor, časovna
razmejitev. Rezultat neformalnega preverjanja je, da ima učitelj možnost
preusmeritve pri podajanju in razlagi učne snovi. Neformalna preverjanja so
nesistematična, zato bolj pogosto vodijo k napačnim zaključkom o delu učencev.
Vemo, da se učitelji morajo zanesti tudi na neformalna preverjanja, kot so občasna
opazovanja in ustna vprašanja. Nekateri so pri tem bolj učinkoviti kot drugi in so pri
tem bolj spretni, da si ustvarijo sliko dejanskega stanja. Nekateri si ohranijo sliko, ki
jo dobijo pri prvem stiku z učencem, drugi so bolj občutljivi na spremembe pri
učencih in upoštevajo zmote pridobljene po prvem vtisu. Nekateri učitelji učinkovito
uporabljajo neformalno preverjanje pri vodenju učenca pri učenju. Opazovanje in
ustna vprašanja so najobičajnejša oblika preverjanja v razredu. Več kot 90 % vseh
meritev dejavnosti učencev v razredu je vezano na občasno opazovanje in
zastavljanje vprašanj, manj kot 10 % pa predstavljajo bolj formalne oblike: pisni testi,
dejavnosti ipd. (Zupanc, 2004b).
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Čeprav so opazovanja in ustna vprašanja učinkovita in prilagodljiva v razredni
situaciji, imajo tudi pomembne omejitve. Opazovanje se običajno nanaša na
dejavnost učenca, ki je spontana. Če učenčeva dejavnost v takšni situaciji ne potrdi
obvladovanja določene spretnosti, je razlog lahko, da je učenec res ne obvlada ali
pa je ni izvedel iz zelo različnih razlogov. Poleg tega učitelj zazna le majhen del
učenčevih dejavnosti. Ker so opazovanja in ustna vprašanja spontana, so tehnično
gledano slabša kakor pri testih in planiranih dejavnostih. Poleg tega imajo občasna
opazovanja in ustna vprašanja še pomanjkljivost, da so nedokumentirana. To se
rado pozabi ali ustvari popačena slika le-tega. Kljub omejitvam so opazovanja in
ustna vprašanja bistvena pri celovitem pristopu k preverjanju znanja učencev. Druge
tehnike ne omogočajo učitelju vzpostaviti ustrezne spontanosti, ki je pomembna za
učinkovito poučevanje (Zupanc, 2004b).
Cilj učiteljevega dela je, da se osredotoči na pomembno izboljšanje učenčevih
sposobnosti (Oosterhof, 2001, str. 191). Dweckova (1986, str. 1041) ugotavlja, da
so primerno izzivalne naloge tiste, ki najbolje izkoriščajo in povečujejo
posameznikove sposobnosti. To je ključno področje, kamor mora biti usmerjeno
delo učencev in to je tudi odgovor, kaj mora učitelj opazovati. Učitelj ne more vedeti,
kaj učenec misli in kaj zna. O učenčevih sposobnosti in znanju se sklepa iz
dosežkov, ki so zaznavni. Ko so cilji jasno postavljeni in tudi, kaj se bo opazovalo, je
pomembno, da se osredotoči na resnična opažanja, ki predstavljajo rezultat merjene
sposobnosti. Najboljši čas za opredelitev, kaj naj se opazuje, je čas, ko se planira
učna ura (Oosterhof, 2001).
Značilnost sprotnega opazovanja je, da se lahko spontano opazuje več stvari
naenkrat ali v zaporedju. Če se osredotoči samo na en dogodek, se ga lahko
opazuje bolj podrobno. Kritična opazovanja so potrebna, če se odloča o nadaljnji
dodatni pomoči učencu(em).
Izkušnje, strokovnost in umirjenost pripomorejo k sposobnosti opazovanja. Učitelj, ki
je strokovnjak za vsebino, ki se poučuje in je ne poučuje prvič, je mnogo bolj
učinkovit pri opazovanju, kakor učitelj, ki vsebinsko področje površno pozna.
Sklepanje je osnovano na predpostavkah. Zaključki, ki so narejeni na osnovi bolj ali
manj pomembnih predpostavkah, so pogosto napačni, ker je verjetnost, da je vsaj
ena predpostavka napačna, velika. Domneve so preizkusi za razumno razlago tega,
kar je bilo opaženo. Domneve niso zaključki. Z oblikovanjem domneve se planira
nadaljnja opazovanja, da se potrdi oziroma zavrne učiteljevo razlago za učenčevo
dejavnost. Oblikovanje in kasneje preizkus domneve pomaga, da se izogne
nepravilnemu sklepanju. Vedno je potrebno jasno razlikovati med tem, kar je bilo
opaženo, in interpretacijo tega, kar je bilo opaženo. To veliko pripomore pri odločitvi
o nadaljnjih opazovanjih, da se domneva potrdi ali zavrne (Oosterhof, 2001).
Sklepanja o dosežkih so precenjena, če temeljijo na opažanju. Učitelj v razredu raje
opazi znanje pri boljših učenci, kakor opazuje reakcije slabših. Neformalna
opazovanja v razredu so običajno usmerjena k boljšim, kjer so učinki poučevanja
bolj opazni, kakor pa pri slabših, kjer je pomanjkanje naučenega. Učence, ki hitro
osvojijo znanje, učitelj opazi že po reakcijah ali s podvprašanjem. To pa še ne
pomeni, da vsi učenci v razredu že razumejo snov, ki se poučuje (Oosterhof, 2001).
Učenci bodo sodelovali pri opazovanju v razredu, še posebej, če jih učitelj pri tem
vzpodbuja in usmerja. Učenci bodo boljši opazovalci, če vedo, kaj učitelj namerava,
in učenci se boljše odzivajo, če so namere učitelja jasne in predvidljive. Učitelj lahko
takšne informacije posreduje učencem v različnih oblikah: napove cilje, postopke in
veščine, ki jih bodo učenci znali, ko bodo cilje dosegli. Učenci bodo pri opazovanjih
sodelovali, le če bodo imeli to možnost. Če gre za podrobnosti pri pomembnih
opažanjih, morajo biti le ta dokumentirana, sicer se pozabijo.
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Ustno 'spraševanje'

Sprotna opazovanja omogočajo preverjanje, kako učenci napredujejo. V razredu
učitelj lahko opazovanja podkrepi še z ustnimi vprašanji. Vprašanja lahko prisilijo ali
ohrabrijo učenca k dejavnosti. Spraševanje je uporabna tehnika preverjanja, če je
čas pomnjenja opaženega kratek. Na primer: preverjanje za predhodno, formativno
in diagnostično vrednotenje. Če odgovori učencev niso dokumentirani, preverjanje ni
primerno za kasnejša zaključna (sumativna) vrednotenja. Podrobnosti se pozabijo
ali ostanejo v spominu popačene. Če učitelj od neformalnih oblik uporablja samo
opazovanje, ne preverja pa s postavljanjem vprašanj, ne bo uspel zbrati uporabnih
informacij. Vprašanja zelo pospešijo neformalno opazovanje. Ker pa je zastavljanje
vprašanj bolj vsiljivo kot opazovanje, je potrebno biti pri tem previden in preudaren,
pravi Oosterhof (2001).
Pri zastavljanju neformalnih vprašanj v razredu učitelj lahko v minuti zastavi več
vprašanj. Učenci hitro odgovarjajo. Dve ali tri sekunde tišine pred odgovorom je že
relativno dolg čas. Takšno razmerje med vprašanji in odgovori je primerno za
merjenje deklarativnih znanj, neprimerno pa za proceduralna znanja. Ustna
vprašanja niso primerljiva s pisnimi nalogami odprtega tipa, za merjenje
proceduralnih znanj. Že vprašanje je običajno zastavljeno z nekaj podvprašanji, ki jih
je potrebno zastaviti bolj počasi in s poudarkom. Tudi tišina nekaj sekund, preden
učenec začne z odgovorom, je običajna, če gre za nalogo preverjanja razumevanja,
uporabe, analize ali celo kompleksnih znanj.
Prednost ustnega spraševanja je vzgajanje veščine javnega nastopanja. Za mnoge
učence pa je to slabost, odgovarjati mora pred ostalimi. To lahko pri učencu
povzroča strah in zadrego, čeprav nenamerno. Tudi če učitelj sam prisostvuje
preverjanju, mora učenec odgovarjati pred učiteljem. Pri pisnih preverjanjih je
razlika, saj učenec odgovarja brez pogledov ostalih. V zmernih količinah je strah in
zadrega lahko motivacijska za učenca. To pa za vse učence ni enako, bolj pogosto
je strah in zadrega neproduktivna. Največji vir strahu in zadrege je lahko reakcija
učitelja na odgovarjanje učenca (Oosterhof, 2001).
Reagiranje učitelja na odgovore učenca je pomemben del neformalnih preverjanj.
Večina teh reakcij nima podobnosti pri formalnih pisnih testih. Učitelj lahko takoj
povzame, kar je učenec odgovoril ali ga pozove, da razširi obrazložitev na določeni
točki. Učitelj lahko uporablja mimiko obraza, ki izraža zadovoljstvo, sprašuje po
dodatni pojasnitvi ali izraža neodobravanje (Oosterhof, 2001).
V slovenski šolski tradiciji ima ustno spraševanje posebno mesto (Zupanc, 2004c).
Poleg tega je še široko področje možnosti preverjanja različnih dejavnosti učenca
(ang. performance assessment) in v zadnjem času popularno preverjanje z zbirnimi
mapami oz. portfeljem. Nekateri viri to poimenujejo alternativne oblike preverjanja
znanja. Če gre za formativno preverjanje znanja s ciljem povratne informacije,
najbrž ni velikih problemov, ker je učitelj strokovno avtonomen po kakšni poti pride
do zastavljenih učnih ciljev. Vprašanje pa je, kako je z uporabo alternativnih načinov
preverjanja v sumativne namene za ocenjevanje znanja? V strokovni literaturi, še
posebej v knjigah, ki se ukvarjajo z merjenjem oz. preverjanjem in ocenjevanjem
znanja v šoli oz. razredu (Linn, Gronlund, 2000; Oosterhof, 2001), se v pregledu
različnih oblik testov in načinov preverjanja in ocenjevanja znanja ustnega
spraševanja ne najde. Pravzaprav se ustno spraševanje pojavi med oblikami
neformalnega opazovanja o šolskem delu učencev. Nastopi učencev, ki so seveda
tudi ustni, pa se navajajo med preverjanjem in ocenjevanjem dejavnosti učencev.
Redko, če sploh, se za sumativno preverjanje in ocenjevanje znanja uporabi oblika
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ustnega spraševanja. Razlog je najbrž v tradiciji izobraževalnega sistema, najbrž pa
so razlogi tudi strokovni (Zupanc, 2004a).
V Veliki Britaniji so bila ustna preverjanja znanja popularna pred več kot 50-imi leti, v
tem času pa je večina preverjanja v obliki pisnih testov. Morda za nekatere skupine
slabših učencev pisni testi niso idealna oblika preverjanja znanja predmeta?
Prednosti ustnih izpitov so po mnenju Ahmedove in sodelavcev (1999c) lahko
predvsem za slabše učence, ki imajo težave z branjem in pisanjem in s tem, da jim
lahko učitelj spraševalec z vpletanjem – podvprašanji pomaga. Slabosti ustnih
izpitov so lahko zaradi večje nervoze pri odgovarjanju pred učiteljem in zaradi težav
z usmerjanjem kognitivnih sposobnosti, (da se učenci spopadajo sami s seboj, ne
pa s čim boljšim prikazom znanja). Večjo nervozo je opaziti pri dekletih kot pri fantih,
predvsem pa so med kandidati velike razlike. Večkrat so slabši učenci, ki bi z
ustnimi izpiti lahko imeli drugačno možnost, da izkažejo svoje znanje, tudi zelo
nesamozavestni, kar znižuje uspeh pri tem načinu izpitov (Zupanc, 2004c).
Ko učenec odgovarja na ustnem izpitu, gre za različne kognitivne procese, ki se
dogajajo v njegovih možganih. Ena od pomembnih stvari je učenčeva pozornost.
Spraševalec usmerja učenčevo pozornost, učenec ne kontrolira svoje pozornosti
samostojno, tako kot jo lahko pri pisnem izpitu. Naslednja velika razlika med pisnimi
izpiti in ustnimi izpiti je količina časa in upravljanje z njim. Časovni pritisk je povsem
drugačen, po eni strani je čas do neke mere fleksibilen, vendar v večji meri s časom
upravlja spraševalec. Učenec ne more preskočiti vprašanja in se ne more vračati na
prejšnje vprašanje, če bi želel še kaj dopolniti. Pisni izpiti so lahko emocionalno
stresni zaradi branja, pisanja oz. zahtevnosti izpitne situacije, posebej za slabše
učence. Ustni izpit sprosti takšne vrste pritiska pri učencu, pojavijo pa se drugi. Bolj
pomemben postane odnos med učiteljem in učencem in do izraza pride učenčeva
samozavest. Glede samozavesti so med učenci pri ustnih izpitih velike razlike. Zelo
samozavestni učenci bodo pri ustnih izpitih lahko bolje predstavili svoje znanje.
Intervjuji in vprašalniki z učitelji so pokazali, da pri ustnih izpitih fantje izgledajo bolj
samozavestni kot dekleta (Zupanc, 2004c).
Pri ustnem spraševanju se pogosto preverja in ocenjuje predvsem ali izključno
deklarativno znanje - ponavljanje informacij in pomnjenje, preverja se reprodukcija
povedanega in zapisanega, kar je posredoval učitelj ali obnavljanje znanih primerov
(Zupanc, 2004a). Obveznost nabiranja ustnih ocen vsekakor ne pomeni vzpodbude
za preverjanje in ocenjevanje doseganja višjih taksonomskih ciljev – proceduralnih
znanj. Zaradi rednega ustnega spraševanja se učenci sproti učijo, vsaj tisti, ki še
nimajo ustne ocene v določenem ocenjevalnem obdobju, žal gre predvsem za
deklarativna znanja, pa vendarle naj bi bila le-ta tudi na ta način v razredu dobro
utrjena. Vprašanje pri takšnih 'delnih' ocenah je, da po nobenem kriteriju ne morejo
biti enakovredne ocenam, ki jih učenci pridobijo s pravim sumativnim preverjanjem
in ocenjevanjem ob koncu obdobja, ko je preverjena in ocenjena večina učnih ciljev.
Pri preduniverzitetnem izobraževanju v ZDA so ustni izpiti zelo redka oblika
preverjanja znanja, razen pri poučevanju jezikov. Ker je za to potrebno veliko časa,
ker pri kandidatih povzročajo strah in ker se težko točkujejo, razen če se izpiti ne
snemajo. Profesorji matematike so eksperimentirali s 30-minutnimi ustnimi izpiti v
manjših razredih. Kandidati so izbirali naloge in so imeli pravico, da se enemu
izbranemu vprašanju izognejo. Med ustnimi izpiti so profesorji preverjali nivo
razumevanja teorije in bistvene sestavine predmeta pri kandidatih. Ugotovitev Gross
Davisove (1993) je bila, da lahko na ta način preverijo in ocenijo znanje osmih
kandidatov na dan.
V Angliji so pripravili ustni izpit za certifikat dosežkov znanja iz geografije. Ahmed,
Pollitt in Rose (1999a) so podrobno obdelali prakso in intervjuje s štirimi učitelji in 16
dijaki pri šestnajstih letih. V postopkih, ki imajo elemente »zaslišanja« se udeleženci
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na obeh straneh obnašajo različno. Pri tem lahko ljudje »nosijo maske«. Če učitelju
uspe, da učenca prepriča, da gre za preverjanje znanja, potem ustni izpiti ne
izgledajo kot »zasliševanje«.
Low (1991) opisuje dvanajst značilnosti, ki jih ima lahko ustno preverjanje z
metodami zasliševanja. Ahmed, Pollitt in Rose (1999b) so pri ustnih izpitih iz
geografije opazili elemente devetih:
• nesorazmerno pogosto spraševanje,
• pogosto se isto vprašanje ponavlja,
• obstojijo določeni zaželeni (pravilni) odgovori,
• pogovorni vložki na željo vprašanega niso zaželeni – na zastavljeno vprašanje ni
opravičil,
• redkeje, kot bi bilo pričakovati, se pojavijo vljudnostne formulacije,
• spraševalec menja temo brez posvetovanja z vprašanim,
• vprašani ne more spreminjati teme ali kontrolirati smeri medsebojne interakcije,
• če vprašani ne odgovori pravilno, obstojijo »sankcije«,
• odgovarjanje vprašanega se formalno beleži, bodisi pisno ali se pogovor snema.
Največjo težavo učiteljevega ocenjevanja, tudi ustnega, pa povzroča majhna
zanesljivost učiteljevih ocen (Đurić, 1997), posledično nizka zanesljivost predstavlja
tudi nizko veljavnost takega preverjanja znanja. Black in William (v Rutar Ilc, 2001)
sta na podlagi metaštudije 76 revij iz obdobja 1988 do 1997 ugotovila, da na vseh
stopnjah šolanja in v različnih državah zanesljivost ni večja od 0,7, kar je za
razvrščanje in selekcioniranje (pre)majhna zanesljivost. Pojavi se problem
zanesljivosti zaradi vpletanja oz. pomoči spraševalca (Zupanc, 2001a). Potrebno je
imeti jasno in vnaprej opredeljeno politiko te vrste pomoči, če se želi zanesljivo
meritev znanja. Pristopi so lahko takšni, da se prišepetavanja oz. pomoči ne
dopušča, da učitelj lahko ponovi vprašanje, ga morda lahko preoblikuje ali prepusti
učitelju v odločanje, kako bo pomagal učencu. Pri tem se pojavi vprašanje, kdaj naj
učitelj pomaga; po daljšem času, ko učenec molči, ali naj poseže, če učenec
odgovarja narobe; ali naj pomaga dokler ne dobi pravega odgovora ali dokler ne
ugotovi, da pravega odgovora ne bo dobil? Ali naj mu pomaga dokler učenec ne
dobi občutka o pozitivnem dosežku? Vprašanje je, kako učiteljevo pomoč upoštevati
pri točkovanju (Zupanc, 2004c)?
Pomembna je ugotovitev Toličiča in Zormana (1977, str. 251) glede ocenjevanja s
strani učiteljev. Dokazala sta, da dosegajo otroci iz različnih socialno-ekonomskih
skupin (SES) kljub različni inteligentnosti in podobnih rezultatov pri testih znanja
različne uspehe, ki jih ocenjujejo učitelji. »To pomeni, da pride pri učiteljevem
subjektivnem ocenjevanju učenčevega znanja SES družine bolj do izraza kot v
primeru, če učno storilnost merimo s testi znanja.«. Subjektivno ocenjevanje
prizadene predvsem otroke nekvalificiranih in deloma tudi kvalificiranih delavcev. Ti
dobijo nekoliko nižje ocene, kot bi jih dobili, če bi jih določali na podlagi dosežkov v
testih znanja. »Iz tega bi lahko sklepali, da so mnogi učitelji prepričani, da otroci iz
delavskih vrst, zlasti iz družin nekvalificiranih delavcev manj zmorejo in znajo,
čeprav so resnično uspešnejši« (Toličič in Zormana, 1977, str. 334). Tudi Makarovič
(1984, str. 185) ugotavlja, da so učitelji pristranski pri ocenjevanju učencev z
različnim socialnim izvorom Učiteljevo razvrščanje je v večji korelaciji s šolskimi
ocenami kakor pa s testnimi rezultati. Učitelji pogosto spustijo učence naprej, če se
le dovolj potrudijo (Public Agenda, 2000). McMillan in sodelavci (2002) so
raziskovali preverjanje in ocenjevanje znanja v praksi pri 900 učiteljih od tretjega do
petega razreda osnovne šole. Ugotovili so, da učitelji dajejo prav tolikšno težo
prizadevnosti in napredku v znanju kakor resničnemu znanju. Zato Oosterhof (2001)
zagovarja, da se mora pomen učiteljevega ocenjevanja iz ustnega preverjanja
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znanja zmanjšati, če le ima učitelj na razpolago tudi zaključno (sumativno)
vrednotenje znanja.
2.9.4

Alternativne oblike preverjanja znanja

Primer preverjanja dejavnosti je povzetek zgodbe kratkega besedila, da učenec
prebere prej neznano kratko zgodbo in o zgodbi napiše povzetek. S preverjanjem
dejavnosti se lahko meri kompleksne cilje. Lahko se preverja dejavnost pri
laboratorijskem ali terenskem delu, pri izdelavi in predstavitvi seminarskih nalog,
govornih nastopov ipd. Pri preverjanju takšnih sposobnosti mora imeti učenec
možnost, da po svoji presoji predstavi in uporabi prej naučene informacije, koncepte
in pravila, da reši nalogo, ki jo dobi pri preverjanju. Običajni pisni testi ne omogočajo
te fleksibilnosti in niso najbolj primerni za ta namen. Pri postopkih priprave in
izdelave preverjanja dejavnosti so trije temeljni koraki (Oosterhof, 2001; Zupanc,
2004c). Prvič: sposobnost, ki jo želimo preverjati, je potrebno opisati; v drugem
koraku moramo opredeliti dejavnost, ki zaznamuje to sposobnost, in tretjič je
potrebno pripraviti načrt točkovanja dejavnosti.
Pri preverjanju dejavnosti je več subjektivnosti in razlik med ocenjevalci. Če bi želeli
preverjati znanje in spretnosti z različnimi dejavnostmi, so študije pokazale (Taylor,
2003), da bi bilo za zanesljiv test potrebno vključiti preverjanje več različnih
dejavnosti. Pri vključevanju preverjanja dejavnosti iz razreda v sisteme zunanjega
preverjanja znanja velikega obsega v Washingtonu so se pokazali problemi z:
• usposobljenostjo učiteljev in pripravo za preverjanje v razredu,
• izbiro dejavnosti, ki se preverja in zapiskov o tem - zmanjšuje se primerljivost
rezultatov med kandidati,
• zanesljivostjo točkovanja dejavnosti in
• spremenljivostjo rezultatov zaradi učinkov, ki niso povezani z znanjem in
spretnostmi kandidatov – neprimerna pomoč učitelja, sošolcev, staršev ipd.
Tudi Shavelson (1992) je s sodelavci ugotavljal, kakšna je možnost uporabe
preverjanja dejavnosti s področja naravoslovja za opazovanje in razvrščanje
učencev. Predlog raziskave je, da se v preverjanje vključi več različnih področij
preverjanja veščin in praktičnih preizkusov, ker se s preverjanjem na enem primeru
ne more posploševati rezultatov. Pri kompleksnih nalogah in veščinah naj se
uporabi širše področje opazovanja in s tem naj bi se lažje posplošilo rezultate
preverjanja. Avtorji so pred leti ugotavljali, da za uporabo preverjanja dejavnosti za
opazovanje in razvrščanje učencev še ni bil pravi čas (Shavelson idr., 1997).
Pri ne-testnih oblikah preverjanja znanja so težave z zanesljivostjo in posledično tudi
z veljavnostjo. Mnogokrat so tudi zagovorniki alternativnih načinov preverjanja
znanja nedosledni v stališčih; v kakšnem deležu, če sploh, naj bi alternativne oblike
preverjanja znanja poleg formativne funkcije uporabljali tudi kot sumativno in bi to
vodilo k ocenam ter zaključni oceni pri predmetu. Marentič Požarnikova (2004, str.
17) govori, »da navadno ni namen samoocenjevanja oblikovanje ocen«; Black in
William (v Sentočnik, 2004, str. 72) avtentično učenje in uporabo porfelja povezujejo
s formativnim preverjanjem. Dokler se v omejen obsegu alternativne oblike
uporabljajo v formativni, diagnostični ali celo v manjšem, skrbno načrtovanem in
pripravljenem deležu, sumativni funkciji preverjanja znanja, lahko prednosti
prevladajo nad slabostmi.
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Interno ocenjevanje pri slovenski maturi

V večini evropskih držav se znanje na zaključnih izpitih preverja tako pisno kot ustno
(Gabršček, 1998), v posameznih državah pa so pri nekaterih predmetih tudi
praktični izpiti. V državah z eksternim preverjanjem znanja je način preverjanja v
veliki meri izveden s pomočjo pisnih izpitov, informacijo o kandidatovih dosežkih pa
dopolnijo z ocenami internega dela izpita, ki ga kandidati opravljajo na šoli v času
priprave na izpit. Ta je lahko usten, lahko je laboratorijsko ali projektno delo ali
seminarska, projektna naloga idr. Tam, kjer obstaja zunanje preverjanje znanja, so
tudi interni deli izpita moderirani, tako da učitelji ocenjujejo znanje in dosežke
dijakov na osnovi vnaprej postavljenih in usklajenih kriterijev.
Pri slovenski maturi se izvajajo izpiti iz več kot 30 predmetov (Zupanc, 2001a). Za
koncept izpita pri predmetu, za sestavo izpitnega kataloga in pripravo nalog so
oblikovane Državne predmetne komisije (DPK). Ob uvedbi mature so si DPK same
izbrale različne načine internega ocenjevanja in tudi različna razmerja med internimi
in eksterno pridobljenimi točkami v končni oceni izpita. Vsi materni jeziki na maturi in
tuji jeziki imajo interni ustni izpit, ki k skupni oceni prispeva 20 %, enako ima
matematika. Pri zgodovini umetnosti in likovni teoriji ustni del prispeva 30 %.
Naravoslovni predmeti, geografija, mehanika in rudarstvo imajo v internem
ocenjevanju laboratorijske vaje, eksperimentalno delo, terensko delo, ekskurzije, ki k
skupni oceni prispevajo 20 %. Zgodovina umetnosti ima poleg ustnega dela še
seminarsko nalogo, ki prispeva 10 %, računalništvo ima 20 % vredno seminarsko
nalogo oziroma projektno nalogo, filozofija, psihologija in sociologija imajo 25 %
vredno interno ocenjeno seminarsko nalogo. Različni moduli pri glasbi imajo 70 %
vredno nalogo oziroma nastop.
Laboratorijske vaje, eksperimentalno delo, terensko delo, ekskurzije, seminarske
naloge in projektne naloge kandidati izvajajo že med šolskim letom v zaključnem
letniku, mentorji, ki so praviloma njihovi učitelji, jih interno ocenijo že pred
zaključkom pouka v zadnjem letniku. Ustni izpiti se izvajajo pred šolsko komisijo po
zaključku pouka.
Osnovni namen internega ocenjevanja bi moral biti, da se na ta način preverja
doseganje tistih ciljev in standardov v učnih načrtih in katalogih znanj, ki jih z
internim ocenjevanjem lažje preverjamo kot s pisnimi testi oz. jih je eksterno
praktično nemogoče preverjati. Pa v praksi to vedno ni tako. Npr. pri slovenščini se
velik del učne snovi – književnosti, ki bi se lahko preverjala pisno, le-to preverja v
zelo majhnem delu samo ustno.
Doseženo število odstotnih točk pri vseh oblikah interno ocenjenih delov maturitetnih
izpitov je pri vseh predmetih in vsa leta mnogo višje kot pri eksterno ocenjenih delih.
Na grafu je prikazana porazdelitev odstotnih točk pri geografiji na eni gimnaziji;
posebej za eksterno ocenjeni del (svetlo modro) in posebej za interno ocenjeni del
(temno rdeče). Ko se graf porazdelitve točk na eksterno ocenjenem delu zaključi (pri
80 %), se graf porazdelitve točk pri interno ocenjenem delu šele začne (pri 85 %)
(slika 2.1).

Stran 84

Metoda stalnega analiziranja izkazanega znanja učencev kot orodje upravljanja v šolstvu

Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede

Darko Zupanc – doktorska disertacija

Slika 2.1: Porazdelitev odstotnih točk pri splošni maturi 2007 pri geografiji na eni gimnaziji;
posebej za eksterno ocenjeni del (svetlo modro) in posebej za interno ocenjeni
del (temno rdeče).

Tudi pri filozofiji na maturi v povprečju vsako leto kandidati pri seminarskih nalogah
dosežejo bistveno boljše rezultate kot pri pisnem delu izpita. Tako izboljšajo tudi
svojo skupno oceno pri tem izbirnem predmetu (Šimenc in Slavec, 1999). Pri maturi
iz sociologije se je leta 1998 povečalo število tistih šol, na katerih so bile zelo velike
razlike med notranjo in zunanjo oceno. Ni bilo nobene šole, na kateri bi kandidati pri
pisnem delu izpita dobili boljšo oceno kot pri maturitetni nalogi (Počkar in Slavec,
1999, str. 25-29). Pri psihologiji podobno; prevladujejo take šole, na katerih znašajo
razlike med interno in eksterno oceno med 20,1 in 30,0 %. Na petih šolah so razlike
presegle 40 %. Največja razlika je znašala 75,55 % (Skarza-Žerovnik in Slavec,
1999).
Rezultati internega ocenjevanja laboratorijskega dela pri fiziki so si iz leta v leto zelo
podobni. Kandidati v glavnem dosegajo visoko številu točk, razlika med povprečnim
dosežkom in možnim številom točk je vse manjša, sta že pred leti ugotavljala glavni
ocenjevalec in koordinator za maturitetni predmet fizika (Trampuš in Kranjčevič,
1998, str. 15). Analiza interne ocene za leto 1997 je pokazala, da stanje nikakor ni
zadovoljivo, upravičeno se lahko domneva, da gre pri postavljanju interne ocene za
subjektivno nagrajevanje kandidatov. Pokazalo se je, da je razkorak med obema
ocenama največji ravno na šolah, katerih kandidati so pri pisnem delu maturitetnega
izpita dosegli najnižje rezultate. Da notranja ocena vključuje tudi nagrajevanje truda
kandidatov in potemtakem ni objektivna, so ugotavljali tudi pri kemiji (Osredkar in
Kranjčevič, 1999).
Gaber (2006, str. 25) ugotavlja, da so očitki učiteljem, da preveč zahtevajo, dosegli,
da imamo višje notranje – šolske ocene, kot kažejo mednarodni rezultati. Kodelja
(2000) opisuje primer, ko učitelji vedo, da je za nadaljnje šolanje učencev
odločujoča skupna ocena, sestavljena iz interne in eksterne ocene in jim namenoma
dvigujejo interne ocene (ali pa znižajo kriterije ocenjevanja) in tako vnaprej
kompenzirajo njihov predvideni slabši uspeh na eksternem preverjanju. Kljub
samovoljnemu zvišanju ocen (ali znižanju kriterijev ocenjevanja) je ocenjevanje na
ravni šole še vedno pravično, če učitelji pri zviševanju ocen ne delajo razlik med
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učenci in recimo vse učence ocenijo z eno oceno višje kot bi jih, če bi upoštevali le
njihovo znanje. Nepravično pa je tako dejanje v odnosu do učencev na šolah, kjer
učitelji tega ne počnejo (Kodelja, 2000).
»Če bi kriterije ocenjevanja znižali vsi učitelji, bi bili učinki nični. Iz tega sledi, da
zniževanje kriterijev ocenjevanja kot subjektivnega vodila za domnevno pravično
ravnanje učiteljev ni mogoče univerzalizirati, ne da bi hkrati izničili prav tiste
posledice, ki naj bi jih na ta način dosegli. V vsakem primeru pa je tako ravnanje
učiteljev v nasprotju z retributivnim načelom pravičnosti, ki pravi, da je za enako
znanje treba dobiti enako oceno«(Kodelja, 2000).
2.9.6

'Inflacija' ocen

V tuji strokovni literaturi je znan primer, ko je ameriška javnost leta 1983 v poročilu
(National Commission on Excellence in Education, 1983) izvedela, da je celoten
narod v nevarnosti (Cizek, 2001). Raziskave o učiteljskih ocenjevalnih navadah so
razkrile fenomen, ki so ga kasneje poimenovali inflacija ocen. Zgodnje študije so
pokazale, da se rast splošnih povprečnih ocen učencev ni odražala v hkratni rasti
dejanskega znanja učencev, merjenega s takrat prevladujočimi metodami. Novejši
podatki iz programov testiranja ACT in SAT so kazali na inflacijo ocen. Najbrž je bil
temu kriv razširjen nesporazum glede razmerja med pozitivnim mišljenjem o sebi in
uspehom. Učitelji so želeli, da bi vsi njihovi učenci uspeli in da bi vsi imeli visoko
samopodobo in dobro mnenje o sebi. Toda podeljevanje višjih ocen z namenom
izboljšanja samopodobe in spodbude uspeha pogosto ni imelo učinka (Cizek, 2001).
Mejne točke na testu so bile določene z metodami, ki so podredile strokovno sodbo
statističnim manipulacijam, ki so v zameno dale celotnemu procesu navdih
strokovnosti in spodobnosti. Rowley (1982, str. 94) piše, da nobena od metod
določanja standardov, ki so jih uporabljali, ni ustvarjala sodb; procesirali so sodbe, ki
so že bile ustvarjene. Bolj ko je bila manipulacija kompleksna, manj očiten je bil
razsodniški značaj rezultata in več ljudem se je standard zdel 'objektivno določen',
kar pa dejansko ni bil.
Študija primera druge majhne države Macao prikazuje (Morrison in Fun Hei Joan,
2002, str. 292-293), da so učitelji pod pritiskom šolske oblasti, ker jih ravnatelji krivijo
za nizke rezultate. Učitelji morajo popraviti ocene navzgor, da bi krepili javno
podobo o uspešni šoli in dosegli želeno število učencev, ki šolo uspešno zaključijo.
Učitelji, ki ne »spustijo« zadostnega števila učencev, postanejo pri učencih
nepopularni. Mnogi učitelji se bojijo, da bi bili zatoženi ravnatelju zaradi nizkih
rezultatov pri preverjanjih. Ravnatelji želijo ustreči željam staršev. Zaradi negovanja
javne podobe o uspešni šoli so nekateri ravnatelji v Macau zaskrbljeni nad nizkimi
ocenami, ne pa nad znanjem svojih učencev. Če se učitelji ne strinjajo, odidejo iz
šole prostovoljno ali so v to prisiljeni. Ocene učencev, ki so pridobljene z internim
testiranjem, in delež učencev, ki se vpiše na univerzo, je v Macau široko sprejet
kriterij za uspešnost šole.
Welle-Strand in Tjeldvoll (v The Situation in Primary and Secondary Education in
Norway, 2003, str. 22) tudi za norveške šole, ki so se prav tako kot Slovenija
(Zupanc, 2005c) slabše odrezale v mednarodni primerjavi znanja matematike in
naravoslovja leta 2003, navajata bolj radikalen pristop. Trdita, da je njihova
populistična izobraževalna politika v zadnji polovici dvajsetega stoletja razlog za
znižanje kakovosti norveškega šolskega sistema. Značilno za takšno šolsko politiko
je antiintelektualni pristop, kjer so praktične spretnosti in lokalno znanje bolj
pomembni kot formalno znanje in temeljne veščine. Učenje z igro in praktičnim
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delom ima pri poučevanju večji pomen kot sistematika in graditev znanja preko
zastavljenih ciljev. Usmeritev, da sistem ne bi proizvajal »zgub« med drugim vodi k
temu, da se zanemarja velike razlike, da se ne uporablja tekmovalnosti, ampak
povprečja, in se ne usmerja pozornosti k zelo nadarjenim učencem. Po njunem
mnenju vse to prispeva k zniževanju ravni dosežkov učencev.
Nasproten primer pa je Finska, ki ima visok življenjski standard in zelo visoke
dosežke v mednarodnih primerjavah v znanju učencev. Gaber (2006, str. 50)
ugotavlja, da šolstvo ni popustilo želji po lagodnem življenju in zlahka pridobljenih
ocenah. Ognili so se pojmovanju upravičenosti do uspeha brez truda in priznali
pomen dejanskega spoprijema z neuspehom. Na Finskem vedo, »da je nezahtevna
šola slaba šola« (Gaber, 2006).
O problemu inflacije ocen v slovenskih šolah se v zadnjih letih govori med šolniki praktiki. Voglarjeva in Sevnikova (2005) opisujeta konkretne primere, povezane z
ocenjevanjem v gimnazijah, kjer zaradi določb v pravilniku profesorji raje zamižijo –
močno mižijo. Učitelji v osnovnih šolah (Škrlovnik, 2006) ne vidijo smiselne
povezave med splošnim uspehom, ki zajema ocene vseh predmetov, in uspehom
učencev, ki so bili vključeni v najnižjo zahtevnostno skupino. Znane so jim absurdne
situacije z zaključnih konferenc v osnovnih šolah, ko imajo učenci iz najnižjih
zahtevnostnih skupin dober ali celo prav dober splošni učni uspeh ob treh zadostnih
ocenah iz slovenščine, angleščine in matematike. Osnovnošolski učitelji raje
zapišejo višjo oceno kot nižjo, da se ognejo očitkom. Zato je v osnovni šoli preveč
odličnih ocen. (Na našem forumu o… isti učenec, isti predmet, drug učitelj drugačna
ocena, 2005).
Upad števila otrok v Sloveniji je neprikrita grožnja za učiteljska delovna mesta,
ugotavlja Zabretova (2005). Učitelji se v praksi že nekaj let srečujejo z bolj ali manj
prikritimi ukazi, naj svoje »neumne strokovne principe« pospravijo v ropotarnico, če
želijo obdržati službo. Predpisano minimaliziranje osipa — ob hkratni integraciji
otrok s spodnjega intervala intelektualnih in socializacijskih sposobnosti ter
ohranjanju predpisanega števila učencev/dijakov v oddelku — se izkaže kot
dvorezen meč ter povzroči znižanje kakovosti in konkurenčnosti slovenskega
šolstva (Zabret, 2005).
Zabretova (2005) opisuje zgodbo, ki jo je slišala od osnovnošolkine matere:
»Končno mi je uspelo spraviti v red tole hčerino osnovno šolo. Sem se kar
pošteno namatrala, da punca zdaj dobi vnaprej domov spisek točno tistih
nalog, ki jih bo vprašana!« se je pred kratkim pohvalila mama mami ...«
Tudi ravnatelji ugotavljajo (Račečič, 2006), da je potrebna prevetritev. Pretirana
liberalizacija in popuščanje trendovski preobremenjenosti, navidezni storilnosti in
vsiljenim novostim lahko slovensko šolo privede do točke, ko si bo prisiljena
natakniti zanko nezahtevnosti in neznanja, iz katere bomo težko ušli.
Jurman (1989) je v Sloveniji že pred 20-imi leti pisal, da kvaliteta znanja na šolah
pada že več let zaporedoma, tako vsaj zatrjujejo učitelji v šolah. Učitelji pri
ocenjevanju znanja ne morejo uveljavljati v vseh oddelkih istih standardov za ocene,
temveč v »boljših« oddelkih zahtevnost dvigajo, v »slabših« jo spuščajo. Pojavijo se
pritiski na vzgojno-izobraževalni kader, naj popusti kriterije pri ocenjevanju znanja,
olajšajo se zakonska določila v šolski zakonodaji za napredovanje učencev ali pa se
celo menjajo skale za ocenjevanje. Čeprav je »cilj« sicer dosežen, zadene znanje
učencev inflacija ocen (Jurman, 1989, str. 129). Prišlo je do sprememb v oblikovanju
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standardov za posamezne ocene pri učiteljih ter s tem do spremenjenega grupiranja
ocen. Mejne vrednosti potrebnega znanja se vedno bolj pomikajo proti levi, število
učencev, ki dobivajo vedno višje ocene pa proti desni. Spričevala učencev nikakor
ne odražajo tistega znanja, ki naj bi ga zagotavljale v njih napisane ocene. Učenci
»mejni primeri«, ki bi po vseh pedagoških zakonitostih sodili v šolo s prilagojenim
poukom, so sedaj učitelju kriterij za opredelitev standarda za oceno zadostno. Ta
moment opredeli potem pri učitelju tudi standarde za vse druge ocene. Te ocene
nimajo nikakršne realne vrednosti. Kadar obstaja v vzgojno-izobraževalnem sistemu
proces inflacije znanja, za temi ocenami še daleč ni znanja, ki ga te izkazujejo, pravi
Jurman (1989, str. 141).
Pred tridesetimi leti je bilo ob zaključku osnovne šole okrog 15 % odličnih, več prav
dobrih – 25 %, veliko dobrih – 35 %, 25 % zadostnih, nekaj pa tudi nezadostnih. V
generaciji je bilo pri splošnem uspehu 40% z oceno višjo od dobro (3), tako da se je
povprečna ocena splošnega uspeha lahko ovrednotila s solidnim dobrim (3,3)
(Zupanc, 2006b). V zadnjih letih je bila ob zaključku osemletne osnovne šole
porazdelitev ocen splošnega uspeha že takšna, da nezadostnih praktično ni bilo,
odličnih je bilo že več kot četrtina – 28 %. Skupaj s pravdobrimi, z nadpovprečnim
uspehom, je bilo že več kot polovica – 54 % populacije. Povprečna ocena splošnega
uspeha se je že bliža prav dobremu (3,6). Kakšna je porazdelitev ocen splošnega
uspeha v novi devetletni osnovni šoli? Za celotno populacijo vrstnikov (21.000) so
bili uradno objavljeni podatki splošnega uspeha za šolsko leto 2003/04, ko je bila
prva polna generacija v 7. razredu. Zadostnih skoraj ni bilo več – 4 %, odličnih je
bilo že 37 %, po uspehu »nadpovprečnih« - prav dobrih in odličnih pa je bilo že
skoraj sedemdeset odstotkov – 69,4 %. Povprečna ocena splošnega uspeha že
presega prav dobro (4) (Zupanc, 2006b).
Kako je bil porazdeljen splošni uspeh ob koncu osnovne šole v šolskem letu
(1987/1988) in 18 let po tem (2005/2006), prikazuje slika 2.2.
Učenci po splošnem uspehu v 8. razredu OŠ 1987/1988 - v [%]
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Slika 2.2: Porazdelitev splošnega uspeha ob koncu osnovne šole, ob koncu šolskega leta
(1987/1988), in 18 let po tem (2005/2006) (Vir: Statistični urad RS)

Še večji razkorak v porazdelitvi ocen splošnega uspeha je na nižji stopnji osnovne
šole. V 4. razredu devetletne OŠ, ko so že številčne ocene in se je do sedaj še
določal splošni uspeh, je bilo leta 2005/2006 85,0 % nadpovprečnih, od tega samo
odličnih 53,0 %, prav dobrih 32,0 %, 12,7 % dobrih in 2 % zadostnih. Takrat sicer še
ni bila vsa generacija v 4. razredu devetletke, pa vendar jo je bilo že več kot
polovico. Na sliki 2.3 je prikazana tudi porazdelitev splošnega uspeha enako starih
otrok (takrat v 3. razredu) pred 18 leti – v šolskem letu 1987/1988.
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Učenci po splošnem uspehu v 3. razredu OŠ 1987/1988 - v [%]

Učenci po splošnem uspehu v 4. razredu OŠ 2005/2006 - v [%]
80,0

40,0
33,4

70,0

29,0

30,0

26,7

60,0

53,0

50,0

20,0

40,0

32,0

30,0

10,0
10,0

20,0

1,1

10,0

0,0

12,7
0,4

2,0

NEZD(1)

ZD(2)

0,0

NEZD(1)

ZD(2)

DB(3)

PDB(4)

ODL(5)

DB(3)

PDB(4)

ODL(5)

Slika 2.3: Porazdelitev splošnega uspeha v 3. oz. 4. razredu osnovne šole, ob koncu
šolskega leta (1987/1988), in 18 let po tem (2005/2006) (Vir: Statistični urad RS)

V novi slovenski devetletni osnovni šoli je splošni uspeh tak, da neuspešnih
praktično ni, je malo zadostnih in izjemno veliko odličnih. Osnovne šole ob koncu
šolskega leta z nadpovprečnim uspehom v vseh letnikih razveselijo družine 70 %
osnovnošolcev; skoraj 40 % je izjemnih – odličnih. Manj kot 7 % je podpovprečnih
(Zupanc, 2006b). Lahko se zastavi vprašanje, kaj je povprečje? Morda tudi zaradi
nenavadno visokih številk je Ministrstvo za šolstvo in šport leta 2007 s spremembo
Zakona o osnovni šoli ukinilo določanje splošnega uspeha. Drugih ukrepov, ki bi bili
usmerjeni v odpravljanje vzrokov, ni!
Pomembno družbeno vprašanje je nevključenost mladih v sistem izobraževanja in
usposabljanja – tisti, ki v mladosti prezgodaj zapustijo izobraževanje oz. osip v
šolah. V 25-ih članicah EU je bil delež populacije v starosti med 18-24 letom z nizko
stopnjo izobrazbe (ISCED 0-2) in so se opredelili, da v zadnjih 4 tednih pred
raziskavo niso bili deležni nikakršne oblike izobraževanja ali usposabljanja, 16 %.
Evropa si je do leta 2010 zastavila cilj – 10 %. Slovenija je bila po istem kriteriju že
leta 2003 najboljša med petindvajseterico evropskih držav, saj je ta delež le 4,3 %.
(Ne)vključenost mladih v izobraževanje in usposabljanje je bilo leta 2003 v Sloveniji
s 4,3 % skoraj štirikrat manjše kot v EU in več kot dvakrat manjše, kot si je EU
zastavila šele za cilj do leta 2010 (Tessaring in Wannan, 2004, str. 36-37; Zupanc,
2005c).
Med delovno aktivnim prebivalstvom, med 25 in 64 let je leta 2006 v Sloveniji delež
tistih, ki imajo zaključeno vsaj srednjo šolo 82 %, kar je visoko nad povprečjem
OECD, ki je 68 % in povprečjem EU (19), ki je 69 %. Med mladimi odraslimi, starimi
med 25 in 34 let, je ta delež že 91%. Smo v samem svetovnem vrhu, visoko nad
povprečjem OECD, ki je 78 % in povprečjem EU (19), ki je 80 %; skupaj v skupini s
Kanado, Finsko, Švedsko (OECDa, 2008, str. 43). Leta 1999 je v Sloveniji uspešno
zaključilo srednješolsko izobraževanje 85,8 % mladostnikov v letni generaciji8, leta
2003 že 90,7 % (Tessaring in Wannan, 2004, str. 35), leta 2006 pa že 97 %. S tem
odstotkom smo v samem svetovnem vrhu, na tretjem mestu (OECDa, 2008, str. 65),
prehitevamo Korejo, Japonsko, Finsko, Švedsko, Francijo, Nizozemsko… Tudi
vstop v nadaljnje izobraževanje je v Sloveniji zelo, zelo visok – 89 % letne kohorte
se vpiše v eno od smeri terciarnega izobraževanja. To je mnogo več kot v 19
članicah EU – 68 % in tudi več kot v državah članicah OECD – 72 % (OECDa, 2008,
str. 68; Zupanc in Bren, 2009).
8

Odstotek dijakov iz letne kohorte mladih Slovencev, ki so v uspešno zaključili srednjo
šolo (leto 2006).
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Svetovna deklaracija o vzgoji in izobraževanju za vse (UNESCO, 1990, str. 9)
poudarja, da je poleg statističnih kazalcev rasti pomembno, da se povečane
možnosti za šolanje pretvorijo v razvoj posameznika in družbe, pri čemer je
odločilno, koliko in kaj so se posamezniki ob povečanih izobraževalnih priložnostih
naučili. Z majhnim osipom in visokim deležem mladih, ki zaključijo vsaj srednjo šolo
in se vpisujejo v terciarno izobraževanje, bi moral biti vsak zadovoljen! Praktiki na
vseh stopnjah izobraževanja pa vsaj tiho, če že ne glasno izražajo dvom, da so
majhen osip in visoki deleži doseženi z zniževanjem zahtevnosti znanja in
prilagajanjem kriterijev pri ocenjevanju – z inflacijo ocen in spričeval (Zupanc,
2005c; Zupanc, 2006b).

2.10

Mednarodna primerjava dosežkov učencev

Evropski komisar za izobraževanje, usposabljanje, kulturo in mladino, Figel poudarja
(European Commission, 2008), da je »visoko kakovostno izobraževanje in
usposabljanje ključnega pomena, če naj se Evropa razvije v družbo znanja in
učinkovito tekmuje v globalnem svetovnem gospodarstvu«. V priporočilu
(Recommendation 2001/166/EC) evropskega parlamenta iz leta 2001 o kakovosti
preverjanja šolskega izobraževanja se predlaga sodelovanje organov, ki so za
kakovost izobraževanja zadolženi in vzpodbujanjem povezovanj na evropski ravni.
Čeprav se kakovost sistema edukacije ne more definirati v absolutnem smislu, se
lahko zastavi cilje in analizira poti, kako jih doseči. Priporočila poudarjajo, da
izmenjava informacij predstavlja pomemben del dodane vrednosti v skupnosti.
Izmenjava informacij mora biti osredotočena predvsem na razvoj metodologij in
izmenjavo dobrih praks, še posebej skozi uporabo novih tehnologij, s konferencami,
seminarji in zbiranjem podatkov in z razvojem orodij ter objavo rezultatov. Evropsko
poročilo o kakovosti šolskega izobraževanja predstavlja 16 kazalcev in časovno
opozorilo za države, da niso zaverovane same vase, ampak da pogledajo navzven
in se primerjajo, kako dobri so v dosežkih v primerjavi z drugimi (Sixteen quality
indicators, 2001, str. 11). V političnem diskurzu se pojavlja termin 'benchmarks'.
'Benchmarks' predstavljajo nov način razmišljanja glede nacionalnih dosežkov, o
lokalni in regionalni učinkovitosti in na nivoju dosežkov na posamezni šoli.
Uporabljajo se lahko v diagnostične namene in formativno, da se usmerja vodenje in
praksa, včasih pa se jih razume kot pritisk. Enajsti (od šestnajstih) kazalnik govori o
evalvaciji in usmerjanju šolskega izobraževanja (ang. evaluation and steering of
school education). Vsi izobraževalni sistemi potrebujejo evalvacijo in usmerjanje
(ang. steering). Vrednotenje služi pomembnim zadevam tako na nacionalnem,
lokalnem in šolskem nivoju. Meri se, če izobraževalni sistem dosega zastavljene
cilje, nudi diagnostične in formativne informacije za upravljavce sistema, vodstva
šol, učitelje in za širšo javnost. Odpira se možnosti za razprave in omogoča osnovo
za razvojno načrtovanje in izboljšave v šolstvu. Mejniki omogočajo šolam, da merijo
svoje dosežke s primerljivimi drugimi šolami. Lahko se uporabljajo pri inšpekciji ali
pri drugih zunanjih institucijah za primerjavo dosežkov na posamezni šoli. Evalvacije
in usmerjanje so lahko osredotočeni na procese, da se pride do zastavljenih
dosežkov. Evalvacija je lahko interna oz. samoevalvacija ali eksterna, lahko pa
kombinacija obeh. Vsaka od njih sega po virih in potrebuje usposabljanje. Večina
evropskih držav išče najboljše in učinkovite oblike evalvacij. Načeloma se interna in
eksterna evalvacija medsebojno dopolnjujeta kot pomembna vira informacij.
Mednarodna preverjanja znanja vključujejo merjenje dosežkov v izobraževalnih
sistemih v več državah, običajno istočasno. Predstavniki iz različnih držav se
Stran 90

Metoda stalnega analiziranja izkazanega znanja učencev kot orodje upravljanja v šolstvu

Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede

Darko Zupanc – doktorska disertacija

uskladijo o uporabi instrumentarija za merjenje dosežkov na različnih področjih
kurikula. Instrument se uporabi na vzorcu učencev določene starosti ali v določenem
razredu v vsaki državi, naredijo se primerjalne analize podatkov (Kellaghan in
Grisay, 1995). Glavna prednost mednarodnega preverjanja znanja v primerjavi z
nacionalnimi je primerjalni okvir, ki ga le-to omogoča pri preverjanju dosežkov
učencev in izvedbi kurikula (Husen, 1967). Mednarodna primerjava ponuja nekaj
kazalcev, kje je znanje učencev določene države v primerjavi z drugimi državami.
Pokaže se tudi, v kolikšnem obsegu se splošni kurikuli razlikujejo med državami. Pri
mednarodnih študijah se lahko nacionalni timi učijo strogega vzorčenja,
pregledovanja nalog, dobijo izkušnje pri tiskanju in distribuciji gradiva, nadzora,
točkovanja, vnašanja podatkov in pripravljanja poročila. Dejstvo pri mednarodnih
preverjanjih je tudi, da rezultati mnogo bolj privlačijo politiko in medije kot študije iz
nacionalnih preverjanj.
Vsaka država ima svoj šolski sistem, ki je lahko podoben sistemu(om) iz druge(ih)
države, vendar nikoli ni povsem enak. Poleg eksterne mature je Slovenija v zadnjih
letih tudi pri nacionalnem preverjanju znanja ubrala pot, ki je v nekaterih elementih
podobna zgledom razvitih držav, v nekaterih pa je nekaj posebnega (Zupanc,
2005c). Novo nacionalno preverjanje znanja, s katerim se tudi na državnem nivoju
ugotavlja, v kolikšni meri se dosega zastavljene učne cilje, se povezuje z večjo
avtonomijo šol in učiteljev. Nacionalni preizkusi znanja in občasno internacionalno
preverjanje znanja so obsežna, bogata in tudi kompleksna zakladnica podatkov.
Mednarodna zveza za vrednotenje dosežkov v izobraževanju - IEA (ang.
International Association for the Evaluation of Educational Achievement) je prvič leta
1995 izvedla testiranje učencev v znanju matematike in naravoslovja TIMSS (ang.
Trends in International Mathematics and Science Study) v različnih državah po
svetu. Raziskava se ponavlja in nadgrajuje vsaka štiri leta: 1999, 2003 in 2007.
Kasneje (2001) so začeli tudi z mednarodno raziskavo bralne pismenosti (ang.
Progress in International Reading Literacy Study – PIRLS), ki se ponavlja vsakih 5
let. V okviru OECD pa od leta 2000 na vsaka tri leta poteka raziskava o bralni,
matematični in naravoslovni pismenosti – PISA (ang. Programme for International
Student Assessment). Slovenija je vsaj občasno vključena v vsako od teh
mednarodinih primerjav v znanju (Pedagoški inštitut, 2009).
2.10.1

Mednarodna raziskava trendov znanja matematike in naravoslovja
TIMSS

TIMSS je mednarodna raziskava trendov znanja matematike in naravoslovja. TIMSS
2003 je tretja ponovitev te mednarodne raziskave osnovnošolskega izobraževanja
na ravni 9-letnih in 13-letnih učencev (Japelj Pavešić idr., 2004). Potekala je v letih
od 2001 do 2004 kot skupni projekt 51 držav in dežel članic Mednarodne zveze za
proučevanje učinkov izobraževanja – IEA. Namen raziskave je na mednarodni ravni
omogočiti državam, da z enakimi preizkusi znanja v enakih pogojih ugotovijo raven
znanja svojih šolarjev iz vsebin, ki se jih učijo v šoli. Naloge v preizkusih znanja
zajemajo snov, ki je zajeta v učnih načrtih vseh sodelujočih držav. V sodelujočih
državah istočasno in na enak način izmerijo tudi stališča učencev, učiteljev in
ravnateljev šol do poučevanja in znanja, pa tudi druge dejavnike, ki vplivajo na
pridobivanje znanja. V mednarodnih primerjavah ugotavljajo prednosti in slabosti
svojih šolskih sistemov ter jih izboljšujejo (Zupanc, 2005c).
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Leta 2004 (Mullis idr., 2004) so bili objavljeni rezultati mednarodne raziskave
trendov znanja matematike in naravoslovja – TIMSS iz leta 2003. Zupanc (2005c) je
na osnovi teh podatkov izvedel dodatno raziskavo o nacionalnem preverjanju znanja
v petih državah (Švedski, Angliji, Združenih državah Amerike, Avstraliji in Kanadi) in
v Sloveniji. Države, v katerih se je analiziralo njihove nacionalne sisteme preverjanja
znanja, so bile v raziskavi izbrane zato, ker so vse s starejšo populacijo
osnovnošolcev sodelovale v raziskavi TIMSS 2003. Skupna mednarodna raziskava,
v katero so bile vključene naštete države, je bila osnova za primerjavo, analizo in
interpretacijo podobnosti in razlik. Raziskava se je osredotočila na izmerjeno znanje
matematike v višjih razredih osnovne šole s poudarkom na doseganju določenih
ravni znanja. Leta 2003 je bila v TIMSS v večjem delu vključena generacija učencev
osemletnih osnovnih šol, nekaj podatkov pa se je pridobilo tudi za skupino učencev
v 9-letni osnovni šoli, ki so v teh letih opravljali nacionalno preverjanje znanja (NPZ);
skoraj vsi iz matematike in le nekateri iz naravoslovnih predmetov. Po mnogih
usklajevanjih med strokovnjaki za vzorčenje je vzorec za Slovenijo v raziskavi
TIMSS 2003 zajel mlajšo populacijo, učencev 3. razreda osemletke in 4. razreda
devetletke (20 %), ter starejšo populacijo, učence 7. razreda osemletke in 8. razreda
devetletke (16 %).
Dosežke učencev v raziskavi TIMSS prikazujejo v lestvici od 0 do 800 točk (Mullis
idr., 2004). V tej skali postavijo štiri mejnike (pri 400, 475, 550 in 625 točkah), ki
skupine učencev razdelijo po dosežkih v pet ravni znanja :
• ne doseže nižje ravni znanja (pod 400 točk),
• doseže nižjo raven znanja (400 točk ali več),
• doseže srednjo raven znanja (475 točk ali več),
• doseže visoko raven znanja (550 točk ali več) in
• doseže najvišjo raven znanja (625 točk ali več).
Dosežene točke same po sebi ne povedo, katera znanja imajo učenci z določenim
številom točk. V TIMSS se lahko primerja države po deležih učencev, ki dosegajo
določene mejnike – tabela 2.5. Mejniki določajo znanje, ki ga zelo verjetno imajo
učenci, ki so dosegli mejnik.
Tabela 2.5:

Porazdelitev učencev po ravneh znanja matematike (starejša populacija) pri
TIMSS 2003 (Zupanc, 2005c)

TIMSS - 2003
Quebec - Kanada

Ne doseže Nižja
nižje ravni
raven
1%
11 %

Srednja
raven
43 %

Visoka
raven
37 %

Najvišja
raven
8%

Ontario - Kanada

3%

22 %

41 %

28 %

6%

ZDA

10 %

26 %

35 %

22 %

7%

Avstralija

10 %

25 %

36 %

22 %

7%

Anglija

10 %

29 %

35 %

21 %

5%

Švedska

10 %

30 %

39 %

18 %

3%

Slovenija: 8.razr. 9.letke

15 %

33 %

37 %

14 %

2%

Slovenija: 7.razr. 8.letke

10 %

31 %

38 %

18 %

3%

Učenci so bili glede na svoje dosežke razvrščeni v percentilne ravni (25., 50., 75. in
90. percentil) po dosežku. Mednarodna skupina strokovnjakov za poučevanje
matematike in naravoslovja je vsem nalogam, ki jih je pravilno rešila večina učencev
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posamezne percentilne ravni, določila opise zahtevanega znanja, ki ga je moral
učenec izkazati, da je nalogo pravilno rešil. Skupen nabor opisov znanj, ki so
potrebna za pravilno rešitev tipičnih nalog določene percentilne ravni, sestavljajo
opis znanj na ravni ustreznega mejnika. Števila točk, ki so med seboj ločevala
učence po pripadnosti v percentilne ravni, so bila zaokrožena in določajo dosežek
posameznega mejnika. Učenci, ki so dosegli določen mejnik, so izkazali znanje tudi
vseh nižjih mejnikov. Mejniki ne obsegajo vseh matematičnih in naravoslovnih znanj,
ampak le tista, ki so bila preizkušena v testih TIMSS.
V tabeli 2.5 so porazdelitve učencev starejše populacije (8 let šolanja oz. starost 14
let) v državah oz. šolskih sistemih v provincah, ki so obravnavane v raziskavi po
mednarodnih ravneh znanja matematike.
2.10.2

Primerjava doseženih ravni pri nacionalnih preverjanjih znanja z
mednarodnim – TIMSS 2003

Tako nacionalna preverjanja znanja kakor tudi mednarodna v poročilih razvrščajo
učence po znanju na več ravni. Običajno gre pri preverjanju za ravni znanja, ki
merijo znanje globoko pod nivojem in tudi znatno više, kot je pričakovano znanje
večine učencev pri določeni starosti oz. razredni stopnji. Pri nekaterih nacionalnih
preverjanjih so ravni znanja opredeljene zvezno za vse razrede šolanja od vstopa v
šolo pa do zaključka obveznega šolanja v državi (Anglija, Kanada). Pristopi v
državah so različni, različno je število ravni, o katerih se poroča, in različne so
vsebinske interpretacija znanja na vsaki ravni. Pa vendarle se lahko s poznavanjem
nacionalnih preverjanj v državah in z rezultati skupne mednarodne raziskave o
doseženem znanju, v katero so bile posamezne države vključene, primerja
porazdelitve dosežkov v znanju učencev po ravneh. Poudarek je na primerjavi
porazdelitev, ne na primerjanju znanja posamezne skupine učencev v absolutnem –
kriterijskem smislu. V spodnjih primerjavah so prikazane porazdelitve znanj po
ravneh, kjer isti učenci niso pisali obeh preverjanj, nacionalnega in mednarodnega,
niti leto preverjanja ni bilo isto, niti starost oz. število let šolanja ni bilo povsem
enako. Pri primerjanju porazdelitev je poudarek na tem, kakšno normativno povratno
informacijo o dosežkih dobijo učenci, starši, učitelji, strokovnjaki in javnost iz
nacionalnega preverjanja v državi in koliko je le-ta realna v mednarodnem merilu.
Gre za vprašanja, če so povratne informacije o deležih učencev z nadpovprečnimi,
povprečnimi in podpovprečnimi dosežki olepšane, realne ali (pre)stroge (Zupanc,
2005c).
Švedska
Švedsko nacionalno preverjanje v poročilih za uspešne uporablja tristopenjsko
lestvico: G - opravil, VG - opravil odlično in MVG - izjemno odlično. Lestvica se za
neuspešne razširi s stopnjo IG - ni opravil, čeprav na Švedskem učencem, ki ne
dosežejo ciljev za oceno opravil, ocene ne dodelijo. V raziskavi TIMSS je 5
doseženih ravni znanja poimenovanih z: nižja, srednja, visoka in najvišja ter ne
doseže nižje ravni. V tej lestvici je ena stopnja več. Če se poskuša obe porazdelitvi
prikazati na istem grafu, lahko najnižjo stopnjo in najvišji dve (ni opravil = ne doseže
nižje ravni in opravil odlično = visoka in izjemno odlično = najvišja) prikaže na istem
mestu, raven G - opravil pa se sorazmerno razporedi med dve TIMSS-ovi stopnji,
nižjo in srednjo.
Prekrivanje porazdelitev na sliki 2.4 seveda ni popolna, pa vendarle se še posebej s
trendno črto vidi, da informacija, ki jo dobijo na Švedskem pri svojem nacionalnem
preverjanju, ne odstopa bistveno od mednarodne primerjave TIMSS. Izkaže se, da
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manj kot deset odstotkov učencev dosega izjemno znanje, na drugi strani pa jih 10
% ali več ne dosega zastavljenih ciljev pri tej starosti.
Odstotek učencev, ki je na Švedskem pri MAT dosegel določeno raven znanja

39%

40%
30%

30%

29%

27%

22%
18%

20%
13%
10%

10%

9%
3%

0%
IG

G

NPZ (2001)

TIMSS (2003)

G
Polinomsko (TIMSS (2003))

VG

MVG

Polinomsko (NPZ (2001))

Slika 2.4: Primerjava porazdelitve učencev po doseženih ravneh znanja matematike pri
nacionalnem preverjanju (2001) na Švedskem in mednarodnem TIMSS-u (2003).
(IG - ni opravil; G - opravil; VG - opravil odlično; MVG - izjemno odlično)

Anglija
V Angliji so pri nacionalnih preverjanjih ravni znanja opredeljene za celotno obdobje
obveznega šolanja v lestvici od: W (ang. working toward) – se približuje ravni 1, 1 do
8 in izjemne ravni (ang. exceptional level – EP). Pri 14 letih je pričakovana raven za
večino učencev 5 ali 6, učenci z najnižjim znanjem dosežejo raven 2, najboljši pa
raven 8 ali celo izjemno EP. Ravni je mnogo več kot v TIMSS-u, kjer jih je 5. Če se
poskuša obe porazdelitvi prikazati na istem grafu, bi lahko najnižjo stopnjo v TIMSSu prikazali z nacionalnimi ravnmi, ki za dve stopnji ali več navzdol odstopajo od
pričakovane za večino (ne doseže nižje ravni = 2 in 3) in podobno najvišjo stopnjo z
ravnema, ki za dve stopnji ali več presegata pričakovano za večino (najvišja = 8 in
EP). Sredini obeh porazdelitev se prekrivata: nižja z ravnijo 4, srednja s pričakovano
za večino 5 in 6 ter visoka z ravnjo '7.
Prekrivanje porazdelitev na sliki 2.5 pri višjih ravneh znanja je izrazito. Informacije, ki
jih z vsakoletnim nacionalnim preverjanjem znanja dobijo v Angliji, se dobro ujemajo
s podatki iz mednarodne raziskave TIMSS, ki je občasna. Na robovih se izkaže, da
5 odstotkov učencev dosega izjemno znanje, na drugi strani pa jih do 10 % ne
dosega zastavljenih ciljev pri starosti 14 let oz. dosegajo cilje, ki jih večina učencev
doseže že med sedmim in enajstim letom starosti. Tako sklepanje jim omogočajo
postavljene enotne ravni znanja za obdobje šolanja od začetka pa vse do 16. leta in
merjenje ravni znanja v tako širokem razponu.
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Odstotek učencev, ki je v Angliji pri MAT dosegel določeno raven znanja
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Slika 2.5: Primerjava porazdelitve učencev po doseženih ravneh znanja matematike pri
nacionalnem preverjanju (2003) v Angliji in mednarodnem TIMSS-u (2003)

ZDA
ZDA pri svojem nacionalnem preverjanju National Assessment of Educational
Progress (NAEP) - poročajo o dosežkih v (štiristopenjski) lestvici, ki je manj
številčna kot je pri TIMSS-u (petstopenjska). Izjemno veliko, kar tretjina ali več
učencev, naj ne bi dosegla temeljnega (ang. basic) znanja. Če se poskuša obe
porazdelitvi prikazati na istem grafu, bi lahko najnižjo stopnjo pri nacionalnem
preverjanju (manj od temeljnega – ang. below basic) pri prikazovanju razdelili na
dva dela v lestvici TIMSS (ne doseže nižje ravni in nižja raven). Ravni znanja na
višjih stopnjah pa bi se prekrivale: basic s srednjo, proficient z visoko in advanced z
najvišjo.
Odstotek učencev, ki je v ZDA pri MAT dosegel določeno raven znanja
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Slika 2.6: Primerjava porazdelitve učencev po doseženih ravneh znanja matematike pri
nacionalnem preverjanju NAEP (2003) v ZDA in mednarodnem TIMSS-u (2003).
(Below Basic - manj od temeljnega; Basic – temeljno; Proficient – poznavanje;
Advanced – napredno)

Prikazano prekrivanje porazdelitev na sliki 2.6 je izjemno. Informacije, ki jih z
nacionalnim preverjanjem znanja dobijo v ZDA, se v srednjem in zgornjem delu zelo
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dobro ujemajo s podatki iz mednarodne raziskave TIMSS. Stvar interpretacije pa je
opredelitev znanja, ki je pri NAEP opisano kot manj od temeljnega oz. pri TIMSS-u
nižja raven in manj, ko učenci ne dosegajo niti nižje ravni znanja. Temeljno in višja
znanja po TIMSS-ovi lestvici oz. basic, proficient in advanced po lestvici NAEP
dosega skoraj do odstotka enak delež učencev, izmerjeno pri mednarodni primerjavi
znanja ali nacionalnem preverjanju.
Kanada – Ontario in Quebec
V Kanadi so pri nacionalnih preverjanjih School Achievement Indicators Program
(SAIP) ravni znanja opredeljene za celotno obdobje obveznega šolanja v lestvici od
1 do 5. Gre za eno stopnjo več kot pri TIMSS-u. V starosti 13 let, pri kateri se izvaja
SAIP, je večina učencev v Ontariu v 8. ali izjemoma 9. razredu šole, v Quebecu pa v
drugem letniku nižje srednje šole. Za večino učencev v tej starosti je pričakovana 2.
raven, zato se pri prikazovanju na skupnem grafu le-ta prekrije s srednjo ravnjo pri
TIMSS-u. Dve nižji ravni (ne doseže nižje = pod 1 in nižja = 1) in dve višji ravni
(visoka = 4 in najvišja = 5) od srednje se ustrezno prikrivajo med seboj. Poleg tega
še najvišjo, raven 5 ki je v SAIP-u predvidena za boljše učence ob koncu srednje
šole, se priključi ravni 4 in s tem najvišji v TIMSS-u. V poročilu nacionalnega
preverjanja za Kanado (SAIP Mathematics III Assessment 2001: The Public Report,
2002) je množica podatkov, ki se jih je za primerjavo s podatki iz raziskave TIMSS
ustrezno prikazalo, da se lahko naredi primerjave. V TIMSS-u ni podatkov za
celotno Kanado, so pa podatki posebej za dve provinci, Ontario in Quebec.
Prekrivanje porazdelitev seveda v nobeni provinci ni idealno, sliki 2.7 in 2.8, pa
vendarle se vidi, da informacija, ki jo dobijo v Ontariu in Quebecu v Kanadi pri
svojem nacionalnem preverjanju, ne odstopa izrazito od mednarodne primerjave
TIMSS.
Odstotek učencev, ki je v Ontariu (Kanada) pri MAT dosegel določeno raven znanja
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Slika 2.7: Primerjava porazdelitve učencev po doseženih ravneh znanja matematike pri
nacionalnem preverjanju SAIP (2001) v Ontariu (Kanada) in mednarodnem
TIMSS-u (2003)

Porazdelitvi iz nacionalnega preverjanja sta v obeh provincah glede na mednarodno
primerjavo TIMSS nekoliko zamaknjeni. Razlike so izrazite na obeh robovih, kjer so
podatki z nacionalnega preverjanja »strožji«, saj nakazujejo, da več kot 10 %
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učencev pri 13-letih ne dosega nižje ravni znanja, kar naj bi večina dosegla v nižjih
razredih osnovne šole, TIMSS pa izmeri le 1 % v Quebecu ali 3 % takšnih učencev
v Ontariu. Podobno 'strogo' je tudi z najvišjimi dosežki, ko nacionalno preverjanje
izmeri le 1 % učencev, ki za dve stopnji ali več presegajo pričakovano znanje v tej
starosti, TIMSS pa izmeri, da za dve stopnji ali več pričakovano znanje matematike
presega 6 % učencev v Ontariu in 8 % v Quebecu.
Odstotek učencev, ki je v Quebecu (Kanada) pri MAT dosegel določeno raven znanja
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Slika 2.8: Primerjava porazdelitve učencev po doseženih ravneh znanja matematike pri
nacionalnem preverjanju SAIP (2001) v Quebecu (Kanada) in mednarodnem
TIMSS-u (2003)

Avstralija
Dosežke učencev pri preverjanju Australian Capital Territory Assessment Program –
(ACTAP) merijo v primerjavi z nacionalnimi profili ravni. V celotni vertikali imajo
opisane dosežke učencev na 8. ravneh. V devetem letu šolanja, ko so učenci
običajno stari 14 let, naj bi učenci dosegli raven 5 ali 6. Preizkusi pa so takšni, da
merijo znanje tudi na eni ravni nižje in na eni višji ravni, pri 14-letih od ravni 4 do
vključno ravni 7. Pri primerjanju porazdelitev dosežkov znanja matematike pri
ACTAP in TIMSS-u se učence, ki dosežejo le raven 4 primerja s tistimi, ki v TIMSSu ne dosežejo nižje ravni. Najboljše, ki dosežejo raven 7 pa se primerja s skupino, ki
v TIMSS-u doseže najvišjo raven. Porazdelitvi srednjih dveh stopenj v lestvici
ACTAP (raven 5 in 6) se sorazmerno razporedi med tri srednje stopnje v
petstopenjski lestvici TIMSS-a (nižja, srednja in visoka raven).
Prikazano prekrivanje porazdelitev na sliki 2.9 je izjemno. Eden od razlogov je v
tem, da so srednji deleži učencev, ki pri ACTAP dosežejo raven 5 (43 %) in raven 6
(39 %) porazdeljeni v tri kategorije in sicer v deležih, ki so izmerjeni v TIMSS-u.
Ujemanje dveh porazdelitev pa je tudi na obeh robovih več kot očitna. Nacionalni
preizkus izmeri, da 11 % učencev z doseženo ravnijo 4 zaostaja za pričakovanim
znanjem matematike 14-letnikov, TIMSS pa izmeri 10 % takšnih, ki ne dosežejo niti
nižje ravni. Le odstotek razlike je tudi pri najboljših; 8 % učencev z doseženo ravnijo
7 bistveno preseže pričakovano znanje matematike 14-letnikov, TIMSS pa izmeri 7
% takšnih na najvišji ravni.
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Odstotek učencev, ki je v ACT (Avstralija) pri MAT dosegel določeno raven znanja
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Slika 2.9: Primerjava porazdelitve učencev po doseženih ravneh znanja matematike pri
nacionalnem preverjanju ACTAP (1999) v Teritoriju glavnega mesta v Avstraliji in
mednarodnem TIMSS-u (2003)

Slovenija
Ocene nacionalnih preizkusov znanja matematike v Sloveniji se je lahko prikazovalo
v dveh lestvicah, desetstopenjski ali tradicionalni petstopenjski, ki je enako številčna
kot pri TIMSS-u. Učenci 7. razreda osemletne osnovne šole niso bili vključeni v
nacionalne preizkuse znanja, zato se primerja porazdelitve rezultatov učencev 8.
razreda devetletne osnovne šole (čeprav je bilo njihovo število manjše), ki so bili
vključeni tako v TIMSS 2003 kakor tudi v NPZ v Sloveniji.
V nobeni od držav, v katerih se je primerjalo porazdelitve dosežkov znanja po
ravneh pri nacionalnem preverjanju in mednarodnem TIMSS-u, ni ugotovljenega
tako velikega razkoraka. Rezultati TIMSS-a so v Sloveniji med strokovnjaki sprožali
različne razprave. Izrazito velik delež učencev ne doseže niti najnižje ravni znanja
(med učenci 8. razreda 9-letne osnovne šole jih je 15 %) in zelo malo (2 %) jih
doseže visoko raven znanja. Če pa se to primerja z informacijo, ki jo učenci, starši,
učitelji in drugi strokovnjaki dobivajo ob koncu šolanja z nacionalnimi preverjanji,9 je
ugotovljena razlika vredna streznitve – slika 2.10. Ne samo, da so deleži učencev pri
nacionalnem preverjanju, ki komaj dosežejo nižjo raven znanja (15 %) ali niti ne
dosegajo nižje ravni znanja (3 %) 2-krat oz. celo 5-krat nižji kot jih izmeri
mednarodno preverjanje TIMSS, nadpovprečno oceno, več kot dobro (3), pridobi
več kot polovica populacije (53 % = 24 % + 29 %), celo več je izjemnih – odličnih kot
prav dobrih. Desnega repa krivulja sploh nima, TIMSS pa izmeri, da je pri približno
tej starosti izjemno dobrih v znanju matematike v Sloveniji le 2 %.
Lahko se utemeljeno vprašamo, če si v Sloveniji ne prikazujemo izrazito olepšane
slike o znanju (matematike), kako skoraj 100 % dosegamo t. i. minimalne standarde
in o velikem deležu populacije otrok v osnovni šoli, ki dosega izjemne uspehe v
znanju. Spuščanje kriterijev pri nižjih ravneh znanja posledično najbrž vodi k
spuščanju kriterijev tudi na višjih ravneh. Verjetno se to dogaja v Sloveniji in je to
9

Tudi porazdelitev učiteljevih ocen v šolah ob koncu pouka je podobna porazdelitvi ocen
nacionalnega preverjanja.
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pomemben razlog za nenormalno porazdelitev učencev po ravneh znanja pri
nacionalnem preverjanju (Slavec Gornik, 2002; Zupanc, 2005c).
Odstotek učencev, ki je v Sloveniji pri MAT dosegel določeno raven znanja
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Slika 2.10: Primerjava porazdelitve učencev 8. razreda 9-letne osnovne šole po doseženih
ravneh znanja matematike pri nacionalnem preverjanju v Sloveniji (2003) in
mednarodnem TIMSS-u (2003).

2.11

Odgovornost in avtonomija šol ter učiteljev

V državah zahodnega sveta je bilo v 80-ih in 90-ih letih prejšnjega stoletja zaznati
družbeno in politično klimo, ki je bila usmerjena v poudarjanje odgovornosti (ang.
accountability) za porabo sredstev v javnem sektorju. Ideja o sistemu obvladovanja
odgovornosti šol preko rezultatov preverjanja znanja učencev se je pojavila v Veliki
Britaniji v 80-tih letih s postavitvijo in razvojem vladne enote Assessment of
Performance Unit (APU). Do konca 80-tih let se je enota APU razpustila in
ugotavljanje odgovornosti za šolski sistem se je iz celote obrnil na ugotavljanje
odgovornosti posamezne šole (Goldstein, 2001, str. 2). To gibanje se je v Angliji
razširilo z objavljanjem rang lestvic šol glede na dosežke njihovih učencev (Coe in
Visscher, 2002) ali z nacionalnim projektom v ZDA, da naj noben otrok ne zaostane
za vrstniki (ang. No Child Left Behind - NCLB). Odgovornost se lahko razume kot
deljeni proces, ki:
• v prvi fazi vključuje ugotavljanje stanja in učinkov izobraževalnega sistema v
določenem času glede na zastavljene cilje (Broadfoot, 1996, str. 38);
• v drugi fazi zajema odzive in dejavnosti, ki so jih sprejele in jih izvajajo
izobraževalne organizacije glede na ugotovitve sistemskega nadzora in glede na
pomanjkljivosti in razhajanja med stanjem in zastavljenimi cilji.
Čeprav sta ta dva dela konceptualno različna, se v praksi izvajata sočasno.
Avtonomija šol in strokovna avtonomija učiteljev se v šolskih sistemih dopolnjuje z
odgovornostjo. Avtonomija šol in učiteljev sama po sebi še ne vodi k večji
učinkovitosti šolskega sistema. Stringfield in soavtorji (1997) navajajo, da se učitelji
pri večji fleksibilnosti pri podajanju učne snovi in deljenju učencev v skupine počutijo
bolj avtonomne, raziskave pa ne kažejo povezanosti z boljšimi dosežki učencev.
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V šolskih sistemih po svetu je aktualno vprašanje, kako se uporabljajo rezultati
preverjanj – še posebej rezultati in analize dosežkov pri nacionalnih preverjanjih,
državnih izpitih z enotnimi standardiziranimi testi. Glavni namen sistemov
posredovanja povratnih informacij o dosežkih učencev je prizadevanje za večjo
učinkovitost in izboljšave v šolah. Pri tem večinsko sprejetem cilju je zelo
pomembno razlikovanje, ali se v svojem bistvu sistemi uporabljajo predvsem za
nadzor odgovornosti šol in učiteljev za porabljena javna sredstva in za posredovanje
teh podatkov javnosti z namenom, da starši in njihovi otroci lahko tudi na tej osnovi
izbirajo šole ali so takšni sistemi v svoji osnovi namenjeni šolnikom za izboljšave
svojega dela. Podatke naj bi uporabljali v šolah, in sicer kot povratne informacije za
nadaljnje načrtovanje in izboljšave dela na šoli (Goldsteina, 1999). Rezultati morajo
biti namenjeni razpravljanju, ugotavljanju, kje bi lahko bili problemi, saj sami po sebi
ne morejo dati natančne diagnoze. Tudi sodobni pristopi na področju množičnega
testiranja in iskanja kazalcev uspešnosti šol v celotnem sistemu (NCLD v ZDA), brez
podrobnih analiz znotraj posamezne šole, ki bi podrobneje osvetlile zbrane podatke
in bi interpretacije lahko pomagale tistim, ki so neposredni akterji sprememb:
ravnateljem, učiteljem in učencem, ne dajejo dobrih rezultatov (Kochan v Townsend,
2007, str. 485-502).
Večina študij se osredotoči bolj na zbiranje procesnih podatkov na nivoju šole, ne pa
na nivoju razreda, kjer se odvija pouk (Scheerens in Bosker, 1997). Šolska politika
pogosto zapostavlja spremenljivke na nivoju razreda, kar ni dobro. Velike
variabilnosti glede učenja in znanja učencev niso med šolami, ampak so znotraj šol,
med predmeti in med posameznimi učitelji (Reynolds, 1998). Ugotovitve raziskav
poudarjajo pomen učiteljev in oddelkov v šolah za učenje, dosežke in napredek
(Burstein, 1980; Cronbach idr., 1997; Guion, 1995; Kyriakides, Campbell in
Gagatsis, 2000; Lee, Bryk in Smith, 1993; Muijs in Reynolds, 2000; Webster in
Fisher, 2000). Enako pomembne kot so za ugotavljanje odgovornosti šol
spremenljivke na nivoju šole, so tudi spremenljivke na nivoju razreda (Zupanc,
Urank in Bren, 2009).
Najnovejša mednarodna študija OECD - PISA 2006, ki je bila izvedena v 57 državah
sveta, ugotavlja, da so šole, ki imajo več avtonomije, dosegle boljše rezultate
(OECD, 2008b). Na drugi strani pa je študija pokazala tudi, da je s stališča
odgovornosti šol in učiteljev transparentnost dosežkov šolanja zelo pomembna.
Šolski sistemi z javnim objavljanjem dosežkov učencev so dosegli boljše rezultate
(Gurria, 2007). Učinkovitejši so sistemi zunanjega spremljanja doseganja
standardov znanja, kot pa je zanašanja na notranje preverjanje znanja v razredih in
šolah. Pomembno pa je, če se rezultate preverjanja znanja prvenstveno uporablja
za pregled dobrih praks in ugotavljanje slabosti - z namenom spodbujati učitelje in
šole k izboljšanju učnega okolja ali pa se rezultate uporablja za tekmovanje med
šolami in učitelji ter uvajanje tržnih mehanizmov pri delitvi virov.
Fullan in Watson (2000) ugotavljata, da je ena izmed strategij za redefiniranje pojma
odgovornosti, da učitelji v šolah in ravnatelji postanejo bolj opismenjeni za
preverjanje (ang. assessment literate) in da preverjanje postane bolj transparentno.
Tudi v Sloveniji Zupanc (2008a) ugotavlja, da se informacije, ki se zberejo pri
izvedbi državnih izpitov kot je matura v Sloveniji, lahko uporabne za vrednotenje
dela v šolah in v razredih znotraj šol, poleg tega pa so sistematično zbrane
informacije o dosežkih dijakov znotraj posameznih oddelkov v šoli. Za šole v državi
je to lahko osnova (Formative assessment, 2005) za:
• sistem odgovornosti znotraj šol;
• usmerjanje šolske politike in
• kurikularne spremembe.
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Učinkovitost in izboljšave v vzgoji in izobraževanju

Coleman in sodelavci so se že pred letom 1970 ukvarjali s pravičnostjo in enakimi
možnostmi v izobraževanju. Kasneje je še ena skupina raziskovalcev ugotavljala
podobno, da namreč vpliv šole na akademske dosežke učencev prispeva do 10 %
(Coleman idr., 1966; Jenks idr. 1972). Zaključili so, da na večino razlik v testnih
dosežkih ne prispevajo šole s svojim delom. Kasneje so raziskovalci to vprašanje
ponovno proučili in prišli do 23 % vpliva šole na dosežke učencev, kar ni
zanemarljivo. Raziskave o tem, zakaj nekatere šole delajo bolje kot druge, so se
pojavile v ZDA v začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja, zelo hitro jim je
sledila Velika Britanija, Izrael in Nizozemska (Zupanc, 2001b). Edmonds (1979) je
navedel pet najpomembnejših faktorjev šolske učinkovitosti:
• močno pedagoško vodenje, ki vizijo šole usmerja v realnost,
• visoka pričakovanja do dosežkov učencev,
• usmerjenost v poučevanje – predvsem v branje, pisanje in matematiko,
• varna klima in red, ki prispeva k učenju in poučevanju in
• pogosto merjenje dosežkov učencev kot osnova za programe vrednotenja in
izboljšav.
Od 80. let dalje se raziskovalci s področja izobraževanja, ustvarjalci politike in
praktiki vse bolj zavzeto ukvarjajo z učinkovitostjo šol, skoraj hkrati pa so začeli
pristopati k izboljšavam v šolstvu. Gre za dva različna prijema, ki pa imata isti končni
cilj, to je »dobra, uspešna in učinkovita šola«. Značilnosti takšne šole opiše Stollova
(Stoll v Erčulj, 1999):
• da skrbi za napredek vseh učencev, ne glede na njihovo predznanje in na okolje,
iz katerega izhajajo,
• da zagotavlja, da vsak učenec doseže najvišji možni standard znanja,
• da spodbuja vse vidike razvoja in dosežkov pri učencih in
• da je iz leta v leto boljša.
Po njenem mnenju kazalniki uspešne šole izrazito poudarjajo pomen osnovnih
procesov učenja in poučevanja, vse druge dejavnike je treba razumeti predvsem kot
podporo le-tem. Zgodnje raziskave v osemdesetih letih so pokazale, da se je treba
usmeriti vsaj na dva nivoja dejavnikov, tiste, ki zajemajo šolo kot celoto, hkrati pa
upoštevati razred kot celico, kjer se dogaja osnovna dejavnost šole, proces učenja
in poučevanja. Dejavnike, kazalnike ali merila uspešnih šol bi lahko dali na skupni
imenovalec, ki se mu reče dosežki učencev v najširšem pomenu besede.
Za Astuta in Clarka (1986) je temeljni kriterij šolske učinkovitosti ta, da učenci v
učinkoviti šoli relativno presegajo dosežke učencev drugih šol s podobno populacijo.
Učinkovito šolo naj bi poznali tako tisti, ki uporabljajo njene prostore in vire, kot tudi
zunanji opazovalci – strokovnjaki v izobraževalni praksi in (ali) pri ocenjevanju.
Učinkovita šola je prepoznavna v dosežkih in podpori ter uživa ugled med sovrstnimi
šolami. Nekateri zelo koristni vpogledi v šolsko učinkovitost niso rezultat
kvantitativnih raziskav na vseh šolah v državi, ampak študij primerov, kjer so
ugotavljali razlike v rezultatih učencev v različnih šolah. Edmonds in Rutter (v Hill,
1995) sta povzela osnovne karakteristike učinkovite šole, kjer je vse v šoli podrejeno
prvenstveni dejavnosti, to je učenju. V šoli se od učencev pričakuje veliko, standardi
znanja so nastavljeni dovolj visoko, poudarek je na osnovah, učitelji so vključeni v
odločanje in so strokovnjaki v svojem poklicu, glede domačih nalog in obnašanja
učencev so si enotni, na šoli je zaznavna enotna politika glede dogovorjenih prioritet
z močnim vodstvom itd.
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Gibanje za učinkovito šolstvo je prispevalo pomembno spoznanje, da družbeno
okolje ni odločujoč faktor za uspešnost otrok in mladine. Učinkovita šola si prizadeva
za poučevanje vseh otrok (Sanders in Horn, 1994; Wright, Horn in Sanders, 1997).
To ne pomeni, da se lahko vsi otroci učijo do enake mere, na isti dan in na isti način,
pač pa se poučevanje prilagaja sposobnostim in potrebam različnih učencev.
Pomembno je, da se v gibanju za učinkovitost v šolstvu prizadeva za doseganje
standardov znanja za učence iz vseh družbenih sredin, socialno-ekonomskih status
ov (SES), različnih ras, ne samo za nekatere (privilegirane) med njimi. Sammons
(2001) učinkoviti šoli pripiše, da prispeva večjo dodano vrednost dosežkom učencev
glede na druge podobne šole. Glede na to, da se spremlja dodana vrednost, mora
biti vzpostavljena osnova za predhodno in kasnejše merjenje dosežkov. Spremlja se
tudi druge faktorje, spol, socialno-ekonomski status, mobilnost in jezikovna
(de)privilegiranost glede na učni jezik, kar vpliva na dosežke in napredek učencev.
Učinkovitost šole se ugotavlja kot napredek v dosežkih učencev z upoštevanjem
vpliva predhodnjih dosežkov in socialno-ekonomskih statusov.
Poudarek na odgovornosti, ki se odraža na dosežkih učencev pri standardiziranih
testih, odraža klimo v edukaciji, ki je podobna modelom kakovosti v gospodarstvu. V
bistvu učenci niso samo glavni uporabniki izobraževalnih procesov, ampak
prevzemajo vlogo primarnih tvorcev podatkov o dosežkih preverjanja. S poudarkom
na dosežkih pri standardiziranih testih le-ti odločajo o učinkovitosti izobraževanja
(Marzano, Pickering in Pollock, 2001).
Izboljšave se v šolstvu začnejo z jasno idejo, kaj se od učencev pričakuje, da se
naučijo. Učni cilji na ravni učnih ur v razredu (vsebinski standardi) so zapisi, ki
specificirajo, kaj naj učitelj poučuje in kaj naj se učenci naučijo. Vsebinski standardi
podrobno opredelijo učne cilje ali pričakovanja, za doseganje le-teh pa je pri
poučevanju mnogo različnih pristopov. Standardi morajo biti dobro postavljeni, da se
lahko preveri, ali je bil standard dosežen. Preverjanje znanja mora dati informacije,
do katere mere so bili standardi doseženi, medtem ko naj bi analize dale povratno
informacijo učiteljem in učencem, da si z njo lahko pomagajo pri odločitvah za
morebitne spremembe, popravke in za izboljšave, da se premosti vrzel med
trenutnim doseženim znanjem in tistim, ki ga določajo učni cilji. Preverjanje in
analize variabilnosti so ključni korak v stalnem krožnem procesu Plan Do Check Act
(PDCA) (Načrtuj Izvajaj Preverjaj Ukrepaj) (Deming, 1982), kakor tudi za
načrtovanje za naprej in zagotavljanje kakovosti izobraževanja na vseh nivojih.
Raziskave učinkovitosti na področju edukacije so usmerjene v rezultate – dosežke
učencev in poskušajo opisati spremenljivke šolskega uspeha v merljivih vrednostih.
Izboljšave v šolstvu pa so usmerjene v procese, ukvarjajo se z različnimi
spremenljivkami, ki lahko prispevajo k izboljšavam. Oba pristopa potrebujeta drug
drugega in morata biti pri posodabljanju šolskega sistema povezana (Smink, 1991,
str. 3). Resnične spremembe v edukaciji se lahko izpeljejo le, če tisti, ki odločajo,
raziskovalci in praktiki, povezano uporabljajo kvantitativne – merljive pristope šolske
učinkovitosti in kvalitativne – procesne pristope za izboljšave v edukaciji (Stoll in
Sammons, v Townsend, 2007, str. 207-222). Creemers (v Townsend, 2007, str.
223-244) pri razvoju edukacijskih sistemov govori o stalni napetosti med
učinkovitostjo - prizadevanjem za doseganje dobrih rezultatov in procesnimi
izboljšavami v edukaciji. Ne gre za antagonizem, ampak za dualizem (vzporednost)
obeh pristopov, medsebojno priznavanje in dopolnjevanje - za eno in drugo, ne za
izključevanje enega ali drugega.
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Učinkovitost šol

Pri vsakem merjenju učinkovitosti šole prek testnih rezultatov učencev je rezultat v
veliki meri odvisen od predhodnih dosežkov teh učencev in njihovega socialnoekonomskega statusa. Različne raziskave pa so pokazale, da šole same tudi veliko
prispevajo k dosežkom svojih dijakov. Šole v zelo podobnih okoljih in z učenci s
podobnimi predhodnimi dosežki in socialnih sredin dosegajo zelo različne rezultate.
Če izključimo vpliv predhodnega znanja in okolja, iz katerega učenci izhajajo, in tako
primerjamo rezultate učencev, govorimo o učinku šole (Sammons, 2001; Zupanc,
2001b).
Na podlagi merljivih rezultatov: rezultati preverjanja znanja, število izostankov,
disciplinski problemi in podobno, so ugotavljali (Stoll v Erčulj, 1999), da so
uspešnejše tiste šole, ki dosegajo ravnotežje med delom s kognitivno bolj in manj
sposobnimi učenci, sprotno evalvirajo napredek učencev, gojijo visoka pričakovanja
do učencev in njihovih dosežkov, poudarjajo osnovne spretnosti – v osnovni šoli
branje, pisanje in računanje, imajo varno urejeno okolje, imajo jasno urejen sistem
kazni in nagrad, spodbujajo odgovornost učencev, imajo izdelano šolsko politiko
domačih nalog, imajo jasno izražene akademske cilje in jih tudi dosegajo ter imajo
ustrezno, participativno pedagoško vodenje.
Tudi MacBeath, Sammons in sodelavci so z različnimi sofisticiranimi in občutljivimi
tehnikami v 36 srednjih šolah s 5500 učenci merili rezultate učencev pri testih,
izključili pa vpliv različnih faktorjev: starost, spol, predznanje in socialno-ekonomsko
ozadje (MacBeath in Sammons, 1997). Za rezultate pri testih so upoštevali
standardizirane ocene iz matematike in maternega jezika ter povprečje
standardiziranih ocen iz sedmih najboljše ocenjenih predmetov. Za najboljši
socialno-ekonomski faktor se je v škotskih šolah izkazalo merilo, ali učenec v šoli
prejema brezplačno malico (kosilo) ali ne. Korelacija med tem faktorjem in dosežki
učencev je visoka. To velja tudi za predznanje. Ugotovili so, da je od 40 % do 64 %
variabilnosti pri dosežkih učencev na različnih šolah potrebno pripisati predhodnim
rezultatom učencev. Kakšni so rezultati učencev na šoli v tem letu, je močno
odvisno od tega, kakšne rezultate so imeli učenci pred dvema letoma. Tudi vpliv
drugega socialno-ekonomskega ozadja učencev ni zanemarljiv. Neodvisno od
drugih vplivov prispeva do 15 % variabilnosti pri dosežkih učencev na različnih
šolah. Na šolah z velikim deležem učencev, ki prejemajo brezplačne malice (kosila),
je značilen nižji rezultat pri testih vseh učencev na šoli. Izkaže se, da prispeva tako
imenovani učinek šole do 33 % variabilnosti pri dosežkih učencev na različnih šolah.
To vsekakor kaže, da imajo nekatere šole zelo močan vpliv na pozitivne rezultate
učencev, druge šole pa vplivajo na učence z zmanjšanjem vrednosti pričakovanih
rezultatov.
Pomembno je poudariti, katere šole so po rezultatih učencev visoko nad
pričakovanji. Raziskava je pokazala, da so iz celotnega spektra šol, v njih so tudi
učenci z močnim socialno–ekonomskim ozadjem. V šolah, kjer učenci v večjem
številu prejemajo brezplačne obroke hrane, torej so po socialno ekonomskem
kriteriju deprivilegirani, dosegajo učenci nadpovprečne ocene pri dveh od treh
ocenjevanj. Ena tretjina šol, ki dosega izjemno dobre rezultate iz vseh treh
ocenjevanj, ima sorazmerno visok delež učencev iz nižje socialno-ekonomske
sredine. Vse to pomeni, da se s šolskim delom lahko kompenzira negativni vpliv
socialno-ekonomskega faktorja. Ker študija potrjuje, da delo v šoli prispeva k
razlikam, je smiselno raziskovati procese v šoli.
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Nekaj zaključkov škotske raziskave je (MacBeath in Sammons, 1997):
• Nekatere šole imajo mnogo boljše rezultate, kot jih glede na učence, ki jih imajo,
statistično lahko predvidimo.
• Veliko šol dosega boljše rezultate, kot jih predvidevajo izračuni na vseh področjih
merjenja rezultatov. Zato tudi za druge šole velja, da so pri njihovem delu še
neizkoriščene kapacitete, da izboljšajo dosežke.
• Večina šol dosega različne rezultate pri različnih predmetih.
• Šole lahko dosežejo visoko učinkovitost v dodani vrednosti, ne glede na
izhodišče.
Hattie (2009) je objavil knjigo Visible Learning, kjer povzema, kaj vpliva na dosežke
učencev, kar so analizirali raziskovalci v 800 študijah objavljenih v strokovni
literaturi. Morda ne presenečajo toliko ugotovitve, kaj ima velike učinke, bolj so
zanimivi primeri, kaj ima majhne učinke. Med velikimi učinki je navedeno predčasno
napredovanje učencev v starejšo skupino, za tiste, ki kažejo sposobnosti za
»preskakovanje« razreda. Velike učinke imajo jasnost in razumljivost učitelja pri
poučevanju, odlični odnosi med učenci in učitelji ter dobre povratne informacije med
učenci in učitelji, še posebej, če učitelj po obravnavani snovi pridobi od učenca
informacijo, kaj zna in česa ne zna oz. celo eventualno napačno razumevanje in
sklepanje kot razlog za neznanje. Našteti dejavniki imajo po Hattie-ju tolikšen ali
celo večji vpliv kot predhodni dosežki učenca in njihov SES. Na drugi strani pa imajo
na znanje učencev majhen vpliv splošne reforme poučevanja, programirano
poučevanje, individualiziran pouk, tudi problemsko učenje ali bolj »odprti« razredi
kot nasprotje tradicionalnim. Zanimivo je, da ima na znanje učencev majhen vpliv
zniževanje števila učencev v razredih, kakor tudi izobrazba učiteljev in timsko
poučevanje…
2.12.2

Razlike med šolami, razlike med razredi v šolah

Po prvih ugotovitvah iz šestdesetih oz. sedemdesetih let prejšnjega stoletja, kolikšen
vpliv na dosežke imajo šole (Coleman idr., 1966; Jenks idr., 1972), so pomembne
kasnejše ugotovitve, da imajo močan učinek učitelji, četudi ga pogosto šola nima.
Veliko variabilnosti v kakovosti pouka je med različnimi učitelji. Brophy in Good
(1986) sta na podlagi metaštudije več sto raziskav iz sedemdesetih let zavrgla mit,
da učitelji ne ustvarjajo razlik glede učenja pri učencih. Kasnejše raziskave (Sanders
in Horn, 1994; Wright, Horn in Sanders, 1997) so potrdile, da ima posamezni učitelj
zelo pomemben vpliv na dosežke svojih učencev. Za izboljšave v šolstvu se lahko
največ naredi, če se poveča učinkovitost poučevanja učiteljev v razredih. Po
ugotovitvah Wrighta s sodelavci so učinkoviti učitelji učinkoviti za vse različne
stopnje sposobnosti učencev, ne glede na heterogenost učencev v razredu.
Neučinkoviti učitelji ne vplivajo dobro na akademsko znanje učencev, ne glede na
predhodno akademsko znanje učencev. Haycock and Huang (2001) ugotavljata, da
»imajo najboljši učitelji šestkrat tolikšen učinek na svoje učence
kot slabi učitelji«.
Luyten (1998) navaja, da šole lahko dosegajo dobre rezultate pri enem predmetu,
pri drugem predmetu pa so rezultati lahko zelo slabi. To je zanimivo za zunanje
uporabnike: starše, učence, za politiko itn. Če starši izbirajo šolo za svojega otroka,
to lahko pomeni, da morajo izbirati na primer med šolo z dobrimi rezultati v
matematiki in slabimi pri maternem jeziku ali obratno. Konsistentnost med
predmetoma je lahko celo visoka na nivoju celotne šole, je pa zelo slaba na
individualnem nivoju, ko skupine na šoli dosegajo dobre rezultate pri enem
predmetu, pri drugem predmetu pa slabe. Na Nizozemskem (Luyten, 1998) so
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primerjali rezultate pri matematiki in maternem jeziku na različnih osnovnih in
srednjih šolah. Pomembne so razlike pri poučevanju v osnovni in srednji šoli.
Vsebine, ki jih učitelj predava, so mnogo zahtevnejše v srednji kot v osnovni šoli. Še
posebno, če mora učitelj poučevati več predmetov, je v srednji šoli to zahtevno. V
srednji šoli so razredi bolj homogeno sestavljeni po kognitivnih sposobnostih
učencev kakor v osnovni šoli. Učenci gredo v poklicne, strokovne šole in gimnazije,
v nekaterih državah pa še oddelke v šolah naredijo bolj homogene po kognitivnih
sposobnostih učencev. Učitelji v srednji šoli običajno učijo le en predmet, poučujejo
pa veliko število oddelkov. Učitelji v osnovni šoli, predvsem v nižjih razredih, pa učijo
samo en oddelek različne temeljne predmete. Psihologi trdijo (Cattell, 1987), da se s
starostjo večajo razlike v sposobnostih za različna področja, npr. matematiko,
verbalno izražanje, tehniko itn. Pri odraščanju se z leti usklajenost sposobnosti za
različna predmetna področja zmanjšuje. Vse to so razlogi za različno konsistentnost
med rezultati učencev pri dveh različnih predmetih v osnovni oziroma srednji šoli.
Če upoštevamo vse te faktorje, še vedno pridemo do ugotovitve, da je učitelj v enem
oddelku bolj uspešen kot njegov kolega v drugem oddelku.
Različni avtorji v različnih državah so ugotavljali, kolikšen delež pri odstopanju v
rezultatih učencev prispeva šola. Coleman je leta 1966 prišel do številke 9 % in tudi
Reynolds s sodelavci ugotavlja majhen vpliv šole – od 8 – 15 %, Bosker in Witziers
sta leta 1986 v 75 britanskih in nizozemskih šolah prišla do 7 %, Avstralci (Hill,
1995) pa so leta 1992 ocenili vpliv šole od 16 do 19 %. V avstralski študiji so številke
višje, ker so v drugih državah merili predvsem splošne sposobnosti, v Avstraliji pa
predvsem vsebine, ki so se poučevale pri pouku. Še vedno pa so številke, predvsem
neto učinki, manjše, kot so pričakovali (Zupanc, 2001b).
Ko so se problema lotili poglobljeno, so ugotovili, da je veliko večje odstopanje med
razredi v šolah kakor med šolami. Monk (v Hill, 1995) citira mnoge študije, kjer
ugotavljajo, da je učenje učencev v močni povezavi z razredom, v katerem je
učenec. Scheerens (Scheerens v Hill, 1995) je leta 1989 obdelal podatke za
matematiko iz srednjih šol v devetih državah, kjer ugotavlja, da vpliv razreda
presega tudi 40 %, medtem ko je vpliv šole od 0 do 15 % - tabela 2.6.
Tabela 2.6:

Vpliv razreda in šole po državah (Scheerens v Hill, 1995)

Država
Kanada
Finska
Francija
Izrael
Luksemburg
Nova Zelandija
Škotska
Švedska
ZDA
Avstralija – OŠ angleški jezik
Avstralija – SŠ angleški jezik
Avstralija – OŠ matematika
Avstralija – SŠ matematika

Vpliv razreda [%]
17
45
16
21
29
42
31
45
45
45
38
55
53

Vpliv šole [%]
9
0
6
8
15
0
5
0
9
9
4
4
8

Pouk poteka v razredu, ki ima veliko večji vpliv kot šola kot celota, učenci dosegajo
zelo različen napredek v različnih razredih znotraj iste šole. Šole tudi ne dosegajo
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enakega učinka pri vseh predmetih, nasprotno, razlike so lahko zelo velike. V nižjih
razredih osnovne šole učijo učence isti učitelji več predmetov (matematiko, materni
jezik…) in rezultati se razlikujejo pri istem učitelju za različne predmete. Učitelji so
različno učinkoviti pri različnih področjih kurikula. Ni empiričnih dokazov za obstoj
znatnega števila šol, ki so zelo učinkovite na vseh področjih. V Avstraliji so
ugotavljali, da so šole različno učinkovite za različne etnične skupine v isti šoli, za
učence z različnimi sposobnostmi, za učence z različnim socialno-ekonomskim
ozadjem ipd.
Scheerens (v Hill, 1995) ugotavlja, da pozitivno razliko pri pouku v šolah prinaša
strukturirano poučevanje z jasnimi učnimi cilji, kjer snov razdelijo na manjše enote,
ki jih po delih posredujejo učencem, jih pogosto vzpodbujajo, stalno spremljajo in pri
težavah pomagajo preseči probleme. Strukturirano poučevanje je najbolj primerno
za prva šolska leta. Prav tako je pomembno, kako učinkovito je porabljen čas za
učenje, kako je razporejen šolski čas vsak dan in v celem letu, razporeditev domačih
nalog itd. Vsekakor pa je pretiravanje v časovnem obsegu lahko doseže nasprotne
učinke.
Pozitiven vpliv na rezultate učencev ima vedenje, da je učenje pomembno, da je
zdrava konkurenca za dosežke in da se do učencev goji visoka pričakovanja.
Scheerens prav tako ugotavlja zanemarljiv vpliv materialnih učinkov na dosežke
učencev. Večkrat v preteklosti so različne materialne izboljšave učiteljem prinašale
bolj udobno delo v razredu, kar pa ni imelo vpliva na večjo učinkovitost. Ni toliko
pomembno, koliko virov ima učitelj na razpolago, ampak kako učinkovito vire
uporablja. Scheerens (v Hill, 1995) prav tako ne ugotavlja velikega vpliva močnega
pedagoškega vodenja na učinkovito učenje. Če ravnatelj v šoli zagotavlja
predpogoje za učinkovito poučevanje, ga učitelji v razredu lahko izvajajo.
V avstralski raziskavi niso ugotovili, da je velikost šole in lokacija pomembna za
učinkovitost njenih učencev. Pri uvajanju kakovosti v šole so povsem drugačni
prijemi, če je šola med neučinkovitimi ali je že med učinkovitimi in mora najmanj
takšna ostati. Hill (1995) navaja, da v svetu veliko šolskih reform v smeri večje
učinkovitosti ni prineslo želenih rezultatov, če so se ustavile pred vrati razreda, kjer
poteka pouk.
Ugotovitve v državah, kjer so uvedli sistem kazalcev šolske učinkovitosti in merjenje
rezultatov (Hill, 1995), so, da so takšne informacije velika stimulacija za šolsko
učinkovitost. V povzetku raziskave Hill in Rowe (1998) poudarjata, da rezultati
potrjujejo predpostavko, da je ključni dejavnik za izkušnje in doživljanje učencev pri
njihovem šolanju razred oziroma učitelj. Prav tako je to glavni dejavnik pri
izobraževalnih dosežkih in napredovanju učencev. Učitelji lahko in tudi ustvarjajo
razlike, njihov vpliv je bistveno večji kakor vpliv socialno-ekonomske sredine in
drugih faktorjev.
Rezultati slovenske raziskave (Zupanc, 2001b) potrjujejo ugotovitve različnih tujih
avtorjev (Luyten, 1998; MacBeath in Sammons, 1997; Hill, 1995; Stoll v Erčulj,
1999), da:
• so na šoli lahko rezultati učencev nadpovprečni pri enem predmetu (učitelju), pri
drugem pa ne,
• v različnih razredih, kjer so učenci iz istih okolij, primerljivih socialnih sredin in s
podobnimi predhodnimi dosežki, dosegajo zelo različne rezultate in je vpliv
razreda in učitelja na dosežke učencev bistveno večji kot vpliv šole kot celote,
• je poglavitni kazalec učinkovite šole, če se v razredih kakovostno odvijajo
osnovni procesi poučevanja in učenja.
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Nekatere raziskave so opazovale učinkovitost na nivoju šole in razredov v šoli
sočasno (Mortimore idr., 1988) in ugotavljale vpliv šol in razredov na akademske
dosežke učencev (De Fraine idr., 2003; Scheerens in Bosker, 1997; Opdenakker idr.,
2002) in tudi na dosežke na nekognitivnem področju (Van Landeghem idr., 2002).
Dejstvo, da je variabilnost med učitelji in razredi znotraj šol velika, kot navaja tudi
študija Kyriakidesa in sodelavcev (2000) ter najnovejša študija 800 metaanaliz
(Hattie, 2009), izziva nadaljnje proučevanje pojavov učinkovitosti v izobraževanju na
nivoju razreda, kjer je odločilni dejavnik učitelj. Hattie (prav tam) polovico
variabilnosti za dosežke pripiše učencem, tretjino učiteljem in samo manjši vplivu
šole, vodenju ravnateljev, vrstnikom idr.

2.13

Demingov krog PDCA kot orodje managementa kakovosti

Izboljšave v izobraževanju se lahko izvaja z managementom kakovosti. Marolt in
Gomišček (2005, str. 85) govorita o stalnem izboljševanju, ko način vodenja
vključenost zaposlenih in kultura v organizaciji spodbuja zaposlene, da stalno
razmišljajo o možnih izboljšavah, dajejo predloge in jih skladno s postavljenimi
prioritetami ciljev tudi uresničujejo. Management kakovosti skrbi za povezavo med
dosežki in procesi (Tribus, 1993). Management kakovosti v izobraževanju ima tri
nivoje (Herman in Herman, 1994). Prvi nivo je management procesov v šoli. V šoli
management procesov vključuje: strateško načrtovanje, angažiranje in
usposabljanje osebja, razvoj resursov in uskladitev, kaj se poučuje, kako se poučuje
in kako se preverja. Naslednji nivo je kakovost poučevanja učencev. Učenci v tem
pristopu predstavljajo tako uporabnike kot aktivne »delavce« v izobraževalnem
sistemu. Učence je potrebno vključiti v svoje izobraževanje z usposabljanjem za
vrednotenje učnega procesa in s sprejemanjem odgovornosti za lastno učenje. Kako
bo učenje izgledalo, ni vnaprej predvideno. Šolniki vedo, kaj bodo vrednotili, je pa
mnogo poti kako bodo učenci in učitelji dosegli cilje, ki si jih zastavijo (Herman in
Herman, 1994). Najvišji nivo principa kakovosti je učenje. To je kar zadeva vpliv
razreda. Za dosego želenih rezultatov se morajo učitelji kritično spraševati o svojem
poučevanju, učnem procesu in metodah poučevanja. Vzpostavljeni morajo biti
standardi kakovosti za vsako vrsto dela, ki ima osnovo v doseženih rezultatih,
izboljšanju ocen in testnih rezultatov. Ko je v žarišču učni proces in učenje učencev,
je vpliv managementa kakovosti v izobraževanju največji.
Leta 1982 je Deming izdal knjigi z naslovom Out of the Crises in leta 1993 The New
Economics for Industry, Government and Education, kjer v svojih 14 točkah opisuje
uvajanje stalnega izboljševanja kakovosti v organizacijo (Deming, 1982). Deming je
bil sodelavec in varovanec Walterja Shewharta. Iz tega časa je tudi pojem nikoli
končanega procesa izboljševanja, ki je v teoriji znan pod imenom Shewhartova
oziroma Demingova krožna zanka PDCA (ang. Plan Do Check Act) oz. načrtuj,
izvajaj, preverjaj, ukrepaj in ponovno načrtuj… To je princip preproste povratne
zanke, ki je znana v teoriji procesov – slika 2.11. Deming (1982) trdi, da organizacija
ne more kupiti kakovosti, kakovost je mogoče doseči le z učinkovitim vodenjem s
strani najvišjih managerjev. Za izboljšanje kakovosti je potrebno opazovati in meriti
ter voditi evidenco o dosežkih, da vemo, če organizacija napreduje, nazaduje ali
ostaja pri isti stopnji kakovosti (Marolt in Gomišček, 2005).
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Demingov krog v sistemih kakovosti in v procesih odločanja - PDCA
Načrtuj ‘Plan’

Izvajaj ‘Do’

Preverjaj ‘Check’

Ukrepaj ‘Act’
Slika 2.11: Shewhartova oziroma Demingova krožna zanka PDCA – 'Plan Do Check Act' oz.
načrtuj, izvajaj, preveri, ukrepaj in ponovno načrtuj (Vir: Deming, 1982)

Podobno je v edukaciji. Kurikul se lahko načrtuje na nacionalnem nivoju, vsekakor
pa na šolskem in vsak učitelj tudi na nivoju oddelka – (ang. intended curriculum).
Osrednje mesto v procesu ima izvedba v praksi (ang. implemented curriculum).
Pomembno je, kakšno začetno znanje, motivacijo in pričakovanja imajo učenci in
učitelji, kaj se v resnici v šolah in oddelkih poučuje, kako učitelji učijo (ang. teach),
kako in koliko se učijo (ang. learn) učenci, kakšne možnosti imajo za poučevanje in
učenje. V procesih je potrebno ciklično preverjati dosežke - doseženi kurikul (ang.
attained – achieved curriculum) – slika 2.12 (Mullis idr., 2004).

KURIKUL
Načrtovani kurikul

Izvedbeni kurikul

Doseženi kurikul

Spremembe, posodobitve, prenove, reforme…

Kurikul - na nacionalnem, šolskem in na nivoju razreda

Načrtovani
kurikul
‘Planed’
‘Intended’

Izvedbeni kurikul
‘Implemented’

Doseženi
kurikul
‘Attained’
’Achieved’

Dejavnosti za spremembe – izboljšave;
‘Action for Improvement – Change’
Slika 2.12: Krožna kurikularna zanka kakovosti v edukaciji na nacionalnem, šolskem in
razrednem nivoju

Analize doseženega so lahko oz. morajo biti povratna informacija, ki se jih nadgradi
s korekcijami, dopolnitvami, popravki oz. dejavnostmi za spremembe – izboljšave.
To je osnova za spremljanje izobraževalnih procesov in stalne izboljšave v sistemu.
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Spremembe, posodobitve, prenove in/ali reforme v načrtovanem in izvedbenem
kurikulu morajo izvirati iz ugotovitev in analiz doseženega kurikula – slika 2.13.
Povratna zanka pri poučevanju in učenju na šoli in v razredih

Opredeliti učne cilje –
vsebinske standarde –
'Determine Objectives’
‘Content standards'

Pouk
Poučevanje in učenje
Učitelji poučujejo, učenci se
učijo
‘Implement’, ‘Instruction’

Preverjanje doseganja učnih
ciljev; Doseženi standardi
‘Performance standards’
‘Achieved performance’
‘Analyze Effectiveness’

Dejavnosti za spremembe – izboljšave; povratna informacija+ korekcije, dopolnitve,
popravki; ‘Action for Improvement - feedback + correction, adaption’

Slika 2.13: Povratna zanka pri poučevanju in učenju na šoli in v razredih

Načela in postopki celovitega managementa kakovosti Total quality management
(TQM) izhajajo iz managementa kakovosti v gospodarstvu in imajo osnovo v
ugotovitvah Deminga in sodobnikov ter so uporabna tudi v izobraževanju (Goldberg
in Cole, 2002). V sistemu celovitega managementa kakovosti stalno zbiranje
podatkov in statistično analiziranje le-teh presega staro množično končno kontrolo
izdelkov in selekcioniranje skladnih od neskladnih. Podatki naj bi sproti pokazali, kaj
se dogaja v procesu, da se lahko pravočasno ukrepa. Ko se problem odkrije, ga je
potrebno osvetliti, prediskutirati v skupinah, kjer ne sme priti do obtoževanja, kdo je
kriv, ampak k spremembam procesov, da se to ne bi več dogajalo (Weaver, 1992).
Variabilnost procesov je temeljna misel statističnega nadzora procesov (Deming,
1982). Odstopanje v procesih se deli na dve vrsti: naključni vzroki za odstopanje in
sistemski vzroki. Običajni vzroki so posledica nedoločenosti, ki je naraven vsakdanji pojav, posebni vzroki pa so posledica izjemnih dogodkov, problemov. S
statističnim nadzorom procesov in risanjem diagramov je Deming prikazoval, kdaj je
proces »ušel« iz nadzora. Potrebno je bilo najti ključni vzrok za napako v procesu in
po ugotovitvi izbrati ustrezno strategijo, da se vzrok odpravi. Naloga vodstva je, da
se zmanjšajo običajni in zlasti posebni vzroki in se s tem zmanjša variabilnost
procesov. Zmanjšanje variabilnosti naredi proces bolj predvidljiv in bliže želenim
oziroma predpisanim vrednostim.
Sytsma (1999) filozofijo celovitega upravljanja kakovosti TQM deli na koncepte, ki
sestavljajo ogrodje sistema in na koncepte podpore. Ogrodje sistema in analize
sistema pomagajo pri uvajanju sprememb v procesih in predstavljajo:
• variabilnost procesov, ki vključuje naključne in sistemske vzroke za odstopanja;
• statistični nadzor procesov in nadzorni diagrami, ki prikažejo sistemske vzroke
za odstopanja;
• neprestano izvajanje Demingove krožne zanke dejavnosti PDCA: načrtuj, izvajaj,
preveri, ukrepaj in ponovno načrtuj… , z namenom zmanjševanja običajnih
vzrokov za odstopanje in s tem variabilnosti procesov;
• orodja, s katerimi ugotavljajo temeljne vzroke za težave.
Pri konceptu podpore se je potrebno osredotočiti:
• na uporabnike, zunanje in notranje, ter njihove potrebe in
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•

na ljudi, ki so zaposleni v organizaciji; poveča se jim moč odločanja in njihov
pomen, vključuje se jih v timsko delo, uvaja se jih v nove procese in se jih
izobražuje.
Za kakovost v šolstvu iz sistema celovitega managementa kakovosti -TQM izhaja
pomembna ugotovitev (Senge, 1990), da se preseže institucionaliziran model
obravnave posamezne šole kot sistema. Za učinkovit management kakovosti v
šolstvu je potrebno kot sistem obravnavati okrožje oz. pokrajino (v ZDA ang.
district). V Sloveniji bi bil to lahko regionalni ali kar državni (nacionalni) nivo, kjer so
šole in razredi znotraj šol - podsistemi. Znotraj celotnega sistema mora usklajeno
delovati mreža medsebojnih povezav, ki morajo biti enotno razumljene in upravljane
kot sistem usmerjen k jasno zastavljenemu(im) cilju(em) (Deming, 1984, str. 50).
2.13.1

Primer uspešne izvedbe celovitega upravljanja kakovosti v šolstvu

V šolskem okolju The Brazosport Independent School District v Teksasu v ZDA so
pristopili k izboljšavam po Demingovih načelih celovitega sistema managementa
kakovosti. Bistveno so izboljšali dosežke učencev in zmanjšali razlike med dosežki v
skupnosti, ki je izrazito polarizirana v socialno-ekonomskem smislu (Smith, 2008).
Šolski nadzornik in sodelavci so razvili osemstopenjski proces poučevanja, ki je le
zdravorazumska priredba Demingovega PDCA kroga (Goldberg in Cole, 2002, str.
17-18):
1) Posredovanje podatkov iz testiranj. Ravnatelj podatke dobi iz centrale in jih
posreduje učiteljem, ki jih analizirajo glede na razred in predmet. Iz državnih
izpitov se testni podatki uredijo od slabših do boljših, da se določi skupine za
nadaljnje poučevanje in šibka ter močna področja v znanju. Napake pri
reševanju se uporabi za izboljšave v poučevanju in kot pomoč za pripravo
boljših pristopov.
2) Izdelava časovne razporeditve učne snovi. Učitelji pripravijo časovne
razporeditve za celotno šolo, po razredih in po predmetih. Namen je, da se
načrtuje potreben čas za doseganje predvidenih učnih ciljev. Načrtovanje časa
je odvisno od skupine in od zahtevnosti in pomembnosti učnih ciljev.
3) Osredotočenost na poučevanje. Glede na načrtovano časovno razporeditev
učne snovi se izvaja pouk, dosega učne cilje, ciljna področja in preverjanje letega. Po januarskem poskusnem preverjanju se delajo prilagoditve. Celotni
kolektiv šole je usmerjen k istemu cilju. Vse je zapisano, tudi na tabli, in se
vsako jutro objavi. Tudi učitelji neakademskih predmetov poskušajo prispevati k
skupnemu cilju.
4) Preverjanje. Po koncu pouka se s preverjanjem ugotavlja doseganje ciljev. Ob
koncu vsake zaključene celote se znanje preverja pri matematiki, vsake tri tedne
branje in vsaka dva tedna pisanje. To testiranje ocenjujejo učitelji in je običajno
dolgo od 4 do 10 vprašanj. Rezultati se zabeležijo in se obravnavajo na
konferencah. Do podatkov o tem ima dostop tudi šolsko vodstvo okrožja.
5) Dodatne učne ure. Za tiste, ki učnih ciljev niso dosegli, se izvajajo dodatne učne
ure in ponavljanje snovi, kjer učenci niso dosegli ciljev. To predstavlja tedensko
90 minut.
6) Utrjevanje. Za učence, ki so dosegli predvidene učne cilje, se organizira skupini
čas za utrjevanje snovi.

Stran 110

Metoda stalnega analiziranja izkazanega znanja učencev kot orodje upravljanja v šolstvu

Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede

Darko Zupanc – doktorska disertacija

7) Vzdrževanje doseženega znanja ter ponavljanje. Vzdrževanje doseženega
znanja ter ponavljanje poteka vse do izpitov. V Brazosport okolišu to pojmujejo
kot najpomembnejši korak. Ta del ni podprt z delovnimi listi, ampak s kreativnim
poučevanjem.
8) Spremljanje in nadzor, kako potekajo procesi in izboljšave. Celoten proces
poučevanje se spremlja s strani s strani ravnatelja šole in tudi šoskega okrožja.
Ugotavlja se, če se dejavnosti, ki so pomembne za uspeh, izvajajo. Ali učitelji
gojijo visoka pričakovanja, varno klimo in red v razredih, da lahko poteka
poučevanje in učenje, timsko delo in predanost ter stalno merjenje, ki prispeva k
uporabnim podatkom za sprejemanje odločitev. Goji se tudi model močnega
pedagoškega vodenja. Z usmerjenostjo v zbiranje podatkov, stalno analiziranje
le-teh, s spremljanjem dejavnosti učiteljev in dosežkov učencev upoštevajo
kriterije celovitega managementa kakovosti TQM.
To je bil prvi primer v ZDA, da je bila podeljena nagrada za kakovost - za učinkovito
uvajanje sprememb za področje šolstva. Pri celotni zgodbi je šolski nadzornik
odigral pomembno vlogo. Imel je vizijo, svojo filozofijo je kot pravi vodja z vnemo in
gorečnostjo prenašal na druge in prepričeval skeptike. Praktično vsak dan je prihajal
na šole, da je bil vedno v prvi vrsti, ko so se pojavljali problemi. Ni pristajal na
izgovore, da se učenci ne učijo.
Iz tega primera je pomembna še ena ugotovitev, in sicer, da se je osemstopenjski
proces poučevanja enako uspešno izkazal v različnih stopnjah šolanja, tako v nižjih
kot v višjih razredih (Goldberg in Cole, 2002, str. 15). Iz primera okrožja Brazosport
v ZDA je lahko priporočilo drugim. Ko se v organizaciji ustali krožni proces
načrtovanja, analiziranja in s stalnimi izboljšavami, z uporabo množice podatkov za
podporo odločanju, ugotavljanjem uspešnih primerov, ki služijo kot primeri dobre
prakse…, v šolskem sistemu pride do izboljšav (Goldberg in Cole, 2002, str. 20-21).
Dosežki učencev se izboljšajo. Regije oz. okoliši morajo stalno meriti in analizirati
dosežke in na tej osnovi izvajati stalne izboljšave v sistemu in v procesih.
Uspeh v šolskem okrožju Bazasport je temeljil na štirih načelih: konsistentnosti,
odgovornosti, motivaciji in visokih pričakovanjih. S sistemskim pristopom se je v
okrožju premagala navada, da se k izboljšavam pristopa naključno in posamično.

2.14

Analize dosežkov kot orodje upravljanja za učinkovitost in
izboljšave v šolstvu

McGaw (2006) poudarja, da je preverjanje znanja močno orodje v izobraževanju:
• daje informacije o učenju učenca, ko učenec lahko vidi napredek pri svojem
znanju;
• omogoča učiteljem nadzorovanje napredka posameznega učenca in
• tudi omogoči evidenco o učinkovitosti svojega poučevanja.
Programi preverjanja za celoten izobraževalni sistem določajo, kaj je za sistem
glede učenja pri učencih pomembno. Te specifikacije so lahko tiha sporočila, kje naj
učitelji in šole vlagajo večja prizadevanja. Če je sistem z visoko pomembnostjo
('high-stakes'), to v resnici pomeni močan vpliv, kaj šole v resnici poudarjajo. Če je
preverjanje primerno osredotočeno, lahko učinkovito vodi reforme.
Učitelji se pogosto pritožujejo, da preverjanje na sistemski ravni ne prispeva k
pozitivnim reformam in da povzroča prizadevanje, ki ima nasprotni učinek. Pravijo,
da se zaradi omejitev v tehniki preverjanja le-to osredotoči na tisto, kar se lahko
meri, namesto na tisto, kar je pomembno. Posledično naj bi se poučevanje usmerilo
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na dosežke, ki so merljivi, namesto na tisto, kar je pomembno. McGaw (2006, str. 2)
opozarja: ker vzpodbude vplivajo na obnašanje, mora tudi sistem preverjanja
uravnavati vzpodbude z vedenjem, ki je zaželeno. Če je le uspeh nagrajen, je lahko
prevzemanje tveganj zatrto. Če je zaželena inovativnost, je potrebno najti načine, da
se jih identificira in tudi nagradi. Tudi kritiki ne zanikajo, da so pomembne stvari, ki
se lahko in se merijo. Gre za kognitivne dosežke, izpostavljajo pa nekognitivne, kot
so delo v skupini in vedenje. Kritiki sistemov preverjanja izpostavljajo tudi
dolgoročne cilje vzgoje in izobraževanja in opozarjajo, da so lahko ogroženi, če se
praksa preverjanja usmeri predvsem na kratkoročne učinke šolanja (McGaw, 2006).
Bernhardt (2004) v svojem sistemu analize podatkov za stalne izboljšave v šolstvu
poudarja potrebo po uporabi podatkov za sprejemanje odločitev pri poučevanju. Po
njegovem prepričanju podatki predstavljajo moč za sprejemanje razumnih odločitev,
za dobro in učinkovito delo, spreminjanje stvari na boljše, poznavanje vplivov
našega dela, kakšno korist imajo od tega učenci in pripravo na izzive prihodnosti.
Priporočila Evropskega parlamenta in Sveta EU (Qualitative assessment of school
education, 2001) poudarjajo, da izmenjava informacij predstavlja pomemben
prispevek k dodani vrednosti v družbi. Cilji so, da se:
• oblikujejo internetne podatkovne baze za posredovanje orodij, primerov dobre
prakse in učinkovitih orodij za preverjanje kakovosti vzgojno-izobraževalnih
zavodov kot povratno informacijo za izboljšave;
• pripravi popis instrumentov in strategij za management kakovosti v osnovnih in
srednjih šolah, ki se že uporabljajo v različnih članicah EU;
• vključi dosežene rezultate v obstoječe programe in razvija obstoječe mreže.
Države članice EU so se uskladile, da šole lahko vrednotijo svoje delo v primerjavi z
drugimi primerljivimi šolami. Vse države iščejo najboljše načine za poročanje o
dosežkih šole in za to uporabljajo interne ali eksterne sisteme vrednotenja ali
sisteme, ki kombinirajo oboje (Indicators on the quality of school education, 2000).
Vse to se lahko uporablja za vrednotenje, nadzor in upravljanje šolskega sistema.
V šolskih sistemih, ki temeljijo na kurikularnih ciljih, preverjanje in ocenjevanje
znanja sledi dosežkom učencev na določeni stopnji izobraževanja (Zupanc, Urank in
Bren, 2009). Sistem strokovnega monitoringa (ang. Professional Monitoring System
– PMS) je pristop kjer se opazuje delo in spremlja dosežke, se opozarja učence,
starše, učitelje in ravnatelje ter presoja stanje. Informacije o dosežkih iz monitoringa
morajo biti predstavljene v določenem kontekstu, upoštevati je treba različne nivoje
v sistemu in so prvenstveno namenjene podpori učenju in poučevanju (Husen in
Tuijnman, 1994). Sistem strokovnega monitoringa je zaupen in namenjen za
samoevalvacijske procese znotraj šole (Tymms, 1999). V tem se bistveno razlikujejo
od uradnih sistemov odgovornosti (ang. Official Accountability Systems – OAS ali
ang. Public School Performance Accountability), ki so namenjeni javnemu
objavljanju dosežkov po šolah ter staršem in učencem pri izbiri šole.
Včasih se tri cilje v edukaciji: odgovornost, izbirnost šole in izboljšave, katerim bi
radi služili, težko ločuje. Pritiski po javnem objavljanju in rangiranju šol po dosežkih
učencev so posredno prispevali k razvoju sistemov, ki posredujejo povratne
informacije o dosežkih le šolam, ne za javno presojanje, ampak za samoevalvacijo,
ki zajema spremljanje, analize, napovedi, kakor tudi osnovo za uvajanje sprememb
in izboljšav. Coe in Visscher (2002) definirata sisteme posredovanje povratnih
informacij šolam in učiteljem (ang. School Performance Feedback Systems - SPFS)
kot zunanje informacijske sisteme, ki šolam posredujejo zaupne informacije o
dosežkih in delovanju in so namenjene samoevalvaciji. Spremembe v šolah, ki jim
jih nekdo določi od zunaj, pogosto niso zelo uspešne. Izboljšave so bolj uspešne, če
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so v šolah sami prepričani, da je potrebno nekaj spremeniti in se čutijo 'lastniki'
informacij in ustvarjalci sprememb. Povratne informacije učiteljem in šolam, kakšni
so dosežki njihovih učencev v primerjavi z vrstniki v drugih šolah, imajo lahko močan
vpliv na zavest in odločenost, da je potrebno kaj spremeniti in izboljšati (Visscher in
Coe, 2003, str. 324). Na osnovi posredovanih povratnih informacij mora biti pomoč
šolam decentralizirana; ni univerzalnih pristopov, ki bi si jih domislili nekje »na
vrhu«, strokovni delavci se morajo prilagoditi konkretni situaciji, izbrati morajo
ukrepe, za katere sami menijo, da so najboljši. Praktiki poznajo razmere v razredih
in na šoli in oni sami si morajo zastaviti konkretne cilje in načine, ki bodo vodili k
izboljšavam. Sistemi posredovanja povratnih informacij in analize na tej osnovi so
lahko dobro orodje za prilagoditve uporabnikom in za dejavnosti, ki jih vodijo praktiki
(Visscher in Coe, 2003, str. 324-325).
V ZDA so v Tennesseeju pred leti razvili sistem ugotavljanja dodane vrednosti
Tennessee Value Added Assessment System (TVAASS), ki pri več predmetih
nepristransko vrednoti kolikšen vpliv ima šolski sistem, šola in učitelji na akademski
napredek učencev. Za podporo temu procesu združujejo velike podatkovne baze o
vsakoletnih dosežkih učencev. Z razvitim programskim orodjem, ki iz podatkov v
bazi, ob uporabi posebne statistične metodologije določijo kazalce sistema ter
šolske in učiteljeve učinkovitosti (Topping in Sanders, 2000). V ZDA je znan tudi
sistem monitoringa kazalcev in povratne informacije ABC+ (Attitudinal / Behavioural
/ Cognitive plus Context), kjer je bil cilj razvoja, da se šolam posreduje procesne
podatke na ravni učenca, oddelka in šole (Teddlie, Kochan in Taylor, 2002). Kot
reakcijo na javno objavljanje rangov šol so v Avstraliji v Viktoriji šolam posredovali
povratne informacije o zunanjih izpitih po 12-ih letih šolanja (ang. Victoria Certificate
of Education - VCE). Osnovni namen VCE je certificiranje. Ideja v ozadju projekta je,
da je povratna informacija nujen predhodnik za ugotavljanje dobrih plati in slabosti
pri poučevanju in učenju. Podatki posredovani šolam so v obliki, ki je v pomoč
ravnateljem, da spremljajo in izboljšujejo učinkovitost pri poučevanju, učenju in
posledično dosežke učencev pri izpitih VCE (Rowe, Turner in Lane, 2002). Kot del
programa preverjanja dijaki v 12. letu šolanja ob polletju pišejo test iz splošnih znanj
(ang. General Achievement Test - GAT). Rezultate GAT se v sistemu uporablja za
nadzor kakovosti, katere naloge, ki so jih opravljali v šoli, so precenjene oz.
podcenjene.
V Kanadi vse province in teritoriji sodelujejo v nacionalnem programu preverjanja
dosežkov (Formative assessment, 2005). Vsaka provinca in teritorij dobi svoje
rezultate in analize za vsak test. Na tej osnovi delajo sekundarne analize, ki vplivajo
na oblikovanje učnih praks. Na osnovi obsežnih in podrobno analiziranih podatkov,
ki jih dobijo šole, lokalne šolske uprave za vodstva šol organizirajo delavnice za
interpretacijo podatkov. Šolam, iz katerih se vodstvo ne udeleži delavnic za
interpretacije, se podatkov ne posreduje. Na teh delavnicah je pozornost usmerjena
k uporabi podatkov iz preverjanja za izboljšave pri učenju v šolah. Šole lahko
podatke uporabijo za postavljanje svojih ciljev, razporejanje virov in načrtovanje
ukrepov na področjih, kjer so potrebne izboljšave, kakor tudi za promocijo dobrih
plati in izboljšav (Formative assessment, 2005). Od leta 2001 Ministrstvo za šolstvo
v Novi Fundlandiji in Labradorju vsako leto testira dosežke učencev pri jeziku,
umetnosti in matematiki. Na ministrstvu se zavzemajo, da se rezultate testov
nedvoumno povezuje z razvojem šole. V nekaterih okrožjih morajo šole narediti
analizo, kako bodo na šoli izboljšali kakovost poučevanja in katere konkretne cilje si
bo šola zastavila na osnovi analiz podatkov dosežkov. Testiranje je spremenilo
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kulturo komunikacije o dosežkih v Novi Fundlandiji in Labradorju in sprožilo razprave
na različnih nivojih (Formative assessment, 2005).
Za pomoč pri izboljšavah kakovosti edukacije so na Nizozemskem v projektu ZEBO
razvili sistem z več instrumenti, procedurami in logistiko za samoevalvacijo v šolah.
V projektu so združili podatke iz baz o šolski administraciji in obstoječe baze
rezultatov testiranja, da so šolam posredovali podatke o kakovosti izobraževanja.
ZEBO je samoevalvacijski instrument v osnovnih šolah, s katerim lahko preverjajo
dosežke z namenom, da izboljšajo svoje delovanje. Merijo procesne spremenljivke v
šoli, ki so posredno ali neposredno povezane z dosežki učencev tako, da o istih
temah sprašujejo različne skupine vključenih. Uporabijo vprašalnike za ravnatelje,
učitelje in učence. Povprečni dosežki v znanju na šolah se merijo s testi Pupil
Monitoring System (PMS) pri jeziku in matematiki, ki jih pripravlja in izvaja 'National
Institute for Educational Measurements' – CITO (Hendriks, Doolaard in Bosker,
2002). Sistem monitoringa učencev PMS predstavlja koherenten nabor
standardiziranih testov za longitudinalno preverjanje skozi celotno obdobje šolanja v
osnovni šoli. Učenci so testirani dvakrat letno. Pomembna značilnost povratne
informacije je primerjava rezultatov šole in oddelkov na šoli z nacionalnimi povprečji.
Tudi v Belgiji, v flamskem delu, razvijajo svoj sistem povratnih informacij z imenom:
Vsaka šola sama sebi ogledalo (Verhaeghe, 2006).
V Angliji Center CEM (ang. Curriculum, Evaluation and Management Centre) iz
univerze Durham šolam posreduje sistem kazalcev. Posredovane informacije
temeljijo na razvoju, izdelavi in izvedbi testiranj in prek izpolnjevanja vprašalnikov, ki
jih pod standardnimi pogoji izpolnjujejo učenci (Fitz-Gibbon in Tymms, 2002). Prek
analiz in grafičnih prikazov, ki jih povratno dobijo, se šole lahko primerjajo z drugimi.
Podatki o dosežkih so obdelani po načelu dodane vrednosti (ang. value added).
Center CEM za osnovne šole ponuja sistem PIPS (ang. Performance Indicators in
Primary Schools) (Tymms in Albone, 2002), za nižje srednje šole MidYIS (ang.
Middle Years Information System), za dijake med 14. in 16. letom Yellis (ang. Year
11 Information System) in Alis (ang. Advanced Level Information System) za dijake
starejše kot 16. let (Coe, 2002). Udeležba šol pri tem je prostovoljna, sodelovanje pa
je plačljivo (Visscher in Coe, 2003). Nekatere od teh sistemov uporabljajo tudi izven
Anglije, na Škotskem, Nizozemskem, Avstraliji, Hong Kongu, Južni Afriki idr. Sistemi
monitoringa, ki so jih razvili v centru CEM, vključujejo več področij: emocionalno
(aspiracije, prizadevnost, kakovost življenja), vedenje (veščine in sodelovanje),
kognitivno področje (dosežke in mnenja) kakor tudi demografske opisnike (spol,
narodnost, socialno-ekonomski status), rabo (virov in časa) in pretočnost (prisotnost
in ponavljanje) (Fitz-Gibbon in Tymms, 2002). V poročilih se prizadeva podatke
prikazati tako, da lahko transparentno vplivajo na procese in prakso ter so
osredotočeni na dosežke. Center CEM ne interpretira informacij, ker naj bi bilo to v
domeni šol, kjer je mesto in so mehanizmi za podporo procesom. Center nudi
podporo šolam pri interpretacijah, izvaja tečaje za ravnatelja in učitelje na šolskih
konferencah, kjer se prikazuje različne analize podatkov. Šolam je ponujena
telefonska podpora, kakor tudi odgovori prek pisem in prek spletnih strani (Tymms in
Coe, 2003).
V jugozahodni Angliji je Stubbs (2004) v sodelovanju s šolami razvil analize
dosežkov učencev SPA (ang. Student Performance Analysis) – analize na osnovi
dodane vrednosti med GCSE izpiti (ang. General Certificate of Secondary
Education) in izpiti na preduniverzitetnem nivoju (ang. A-level). To storitev
uporabljajo šole v različnih delih Velike Britanije in v Novi Zelandiji, da se posreduje
šolam informacija o spremljanju njihove učinkovitosti. Ko vse šole posredujejo svoje
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podatke v sistem, se lahko prikazuje tabele in grafe porazdelitve dosežkov in
regresijske krivulje za vsako predmetno področje. To omogoča vsaki šoli in
predmetnim aktivom znotraj šol, da primerjajo svoje dosežke s povprečnimi dosežki
šol na različnih področjih.
Sistemi posredovanje povratnih informacij šolam o dosežkih njihovih učencev –
SPFS (ang. School Performance Feedback System) ustvarjajo in posredujejo
podatke šolam na prostovoljni osnovi, za šolsko uporabo, da si z njimi lahko sami
pomagajo, za posvetovanja, razprave, samoevalvacijo in izboljšave. Obstojajo
različice SPFS; druga skrajnost na kontinuumu sistemov povratnih informacij šolam
pa je uradni sistem odgovornosti šol (ang. Official Accountability System). Podatke
uporabljajo izven šol, da s pregledovanjem dosežkov zagotavljajo odgovornost
učiteljev in ravnateljev, inšpekcijske službe na tej osnovi presojajo delo na šoli,
starši lahko nadzirajo, če šola uspešno opravlja svoje poslanstvo in znotraj šolskega
sistema se vzdržuje delovanje tržnih sil (Teddlie, Kochan in Taylor, 2002). V Angliji
imajo učenci med šolanjem več predpisanih nacionalnih testiranj (ang. Key Stage);
pri sedmih, enajstih, štirinajstih, šestnajstih (GCSE) in osemnajstih letih (ang. Six
Form). Nekaj sistemov povratnih informacij šolam (SPFS) ima osnovo v rezultatih
testov Key Stage. Lokalne šolske uprave v Angliji LEA (ang. Local Education
Authoritie’) na različne načine posredujejo povratne informacije o dosežkih učencev
(Gray, 2002). 'Lancashire LEA Value Added Project' je primer sistema povratnih
informacij o dosežkih učencev po načelu dodane vrednosti, ki je v pomoč učiteljem
in drugim strokovnjakom pri monitoringu in vrednotenju dosežkov in kakovosti
izobraževanja (Scheerens, Glas in Thomas, 2007).
Poročila o preverjanjih in dosežkih v šolah PANDA (ang. Performance AND
Assessment Reports) so v Veliki Britaniji najprej pripravili v inšpekcijskih službah
OFSTED (ang. Office for Standards in Education, Children's Services and Skills), da
so si s tem inšpektorji pomagali pri vrednotenju vseh dostopnih statistik o dosežkih
šol. Po ugotovitvi, kako zelo je to uporabno, so dostopnost do njih omogočili tudi
šolam. V istem času je ministrstvo izdelalo svojo interaktivno aplikacijo PAT (ang.
Pupil Achievement Tracker), ki se je osredotočilo na sledenje dosežkom
posameznega učenca. Pred nekaj leti sta obe organizaciji združili prizadevanja in
predstavili interaktivno orodje RAISEonline (Matters arising, 2006). Poročanje o
podatkih in analiziranje le-teh se prek samoevalvacije uporablja za izboljšave v
šolah – RAISEonline (ang. Reporting and Analysis for Improvment through School
self-Evaluation). RAISEonline je v pomoč vsem, ki jih zanima kakovost šol in njeno
izboljševanje na osnovi podatkov: ravnateljem, učiteljem, lokalnim upravam,
menedžerjem, inšpektorjem in drugim partnerjem (Charman, 2008). V letu 2009 so
dostop do podatkov preko RAISEonline v Veliki Britaniji omogočili članom svetov šol
– nadzornikom (ang. governors) (Ofsted, 2009). Člani svetov šol predstavljajo zelo
veliko skupino prostovoljcev, ki zagotavljajo odgovornost šol navzven, skrbijo za
doseganje in dvig standardov znanja v šolah in nadzirajo in vrednotijo dosežke šol.
Uporaba programskega orodja naj bi bila članom v pomoč pri boljšem razumevanju
potreb šole, vodstva šole in zaposlenih na šoli. Za člane nadzornega organa
aplikacija ne omogoča dostopa do podatkov o posameznih učencih (Owen, 2009).
Orodje je fleksibilno in omogoča zaznavanje posebnosti na šoli ter odkrivanje
področij in primerov, kjer so izboljšave na ravni učencev najbolj ali najmanj
potrebne. Vsaka šola ima dostop do svojih rezultatov nacionalnih testov in izpitov,
do napredka, ki so ga učenci dosegli, in do kontekstualnih informacij o njihovi šoli.
Šole imajo svoj izvod podatkov, ki jih lahko posodobijo in dopolnijo, ne da bi čakali
na uradne analize. Šole se lahko same odločijo, da bodo o dopolnitvah in
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spremljevalnih analizah na osnovi teh podatkov razpravljali s predstavniki lokalne
uprave, inšpektorji in drugimi partnerji. Spletno dostopna je enotna pomoč in
pripomočki, da bi šole čim lažje in učinkoviteje uporabljale nov sistem. Osnovna
ideja sistema je, da se dosežke posameznikov in šol primerja z drugimi učenci in
šolami. Analize so predstavljene v obliki grafov za skupine učencev in posameznike,
ki omogočajo ugotavljanje dobrih in slabih strani šol in učencev. Šole uporabljajo
sistem za postavljanje ciljev za posamezne učence in spremljanje napredka glede
na zastavljene cilje skozi šolsko leto.
V mnogih šolskih sistemih, v državah srednje, vzhodne in južne Evrope, ni enotnih
državnih (nacionalnih) preverjanj, zato ni centralno zbranih vsakoletnih podatkov o
dosežkih dijakov. V teh državah ni pritiskov po odgovornosti, ki bi zahtevali javno
objavljanje razvrščanja šol po dosežkih. Slovenija, ki je v tem delu Evrope eksterno
preverjanje uvedla prva, že 15 let na enem mestu vsako leto zbira podatke o
dosežkih dijakov ob koncu gimnazije - pri splošni maturi. Na eni strani so se v vseh
teh letih odvijale razprave o ukinitvi za Slovenijo netradicionalnih eksternih izpitov,
na drugi strani pa, da bi morda rezultate mature po šolah javno objavljali (Zupanc,
2006a).
V bistveno drugih okoliščinah, do neke mere pa podobno kot v bolj razvitih državah
s tradicijo eksternih izpitov, so se v Sloveniji znotraj Državnega izpitnega centra
spontano začel razvojni projekt, da se šolam ne samo vrne rezultate njihovih
učencev, ampak da se razvije informacijsko orodje in analize, da bi šole to lahko
uporabile za samoevalvacijo in izboljšave pri svojem delu. Kakšni točno določeni
podatki se zbirajo pri maturi, je v šolskem sistemu določeno in se brez širšega
soglasja in sprememb predpisov težko spreminja. Zato zbiranje še drugih
relevantnih podatkov od dijakov, staršev, učiteljev in ravnateljev v danih razmerah ni
bilo mogoče, in so se strategija, cilji in fleksibilnost v procesu oblikovanja prvega
slovenskega sistema povratnih informacij šolam podredili temu, kar je bilo na voljo
(Zupanc, Urank in Bren, 2009). Slovenija se je s tem pridružila državam in šolskim
sistemom s tradicionalnim eksternim preverjanjem znanja in z novimi informacijskimi
sistemi SPFS, ki šolam posredujejo povratne informacije o dosežkih njihovih
učencev.
Oddelek za izobraževanje pri Vladi ZDA in v mnogih šolskih okoljih v zadnjih letih
uporabljajo veliko virov za zbiranje in analize podatkov, ki opisujejo dosežke šol. V
večini primerov so vzpostavili nadzorni sistem, ki letno ali na dve leti poroča o
dosežkih pri testiranjih. Takšni podatki so uporabni za šole, okrožja in državo pri
vsakodnevnih odločitvah o dodeljevanju sredstev, učinkovitosti določenih programov
in pri ugotavljanju prednosti in slabosti v šolskem sistemu. Strokovnjaki verjamejo,
da le z nadzornim sistemom lahko upravljajo izboljšave v šolah. Nadzorni sistem je
pogoj za posodabljanje izobraževanja na osnovi standardov (Looney, 2009). Če
države postavijo visoke standarde dosežkov in vzdržujejo odgovornost šol za
doseganje teh standardov skozi nadzorovanje dosežkov, bodo učitelji in šole
spreminjale svoje dejavnosti v smeri, ki vodijo do boljših dosežkov pri učencih.
Poudarek je na nadzoru dosežkov učencev, ne na nadzoru šolskega procesa. V
primeru reforme na osnovi standardov je nujna predpostavka, da se dosežke
učencev meri glede na predpisane standarde (Zupanc, Urank in Bren, 2009).
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3

METODE RAZISKOVANJA

3.1

Cilji

Darko Zupanc – doktorska disertacija

Namen raziskave je, da se na osnovi teoretičnih izhodišč in svetovnih trendov
kurikularne teorije, postavljanja standardov dosežkov v izobraževanju in merjenja
znanja, dognanj s področja managementa kakovosti v izobraževanju, raziskav s
področja učinkovitosti in izboljšav v vzgoji in izobraževanju:
• prouči vlogo in pomen množičnega zunanjega preverjanja znanja v
izobraževalnih sistemih,
• na tej osnovi utemelji stalno analiziranje dosežkov,
• razvije instrumente aplikativnega orodja upravljanja v izobraževalnem sistemu,
• na konkretnih primerih z večletnimi podatki o dosežkih dijakov pri maturi za
Slovenijo poišče različne možne zglede prikazov dosežkov in interpretacij le-teh,
• razvije programski paket za analize izkazanega znanja ob zaključku srednje
šole,
• z analizami zbranih podatkov razvije posamezne instrumente za ugotavljanje
variabilnosti med dosežki šol, v oddelkih znotraj šol in posameznikov,
• na tej osnovi razišče možnosti za uporabo analiz v izobraževalnih sistemih na
več nivojih: sistemskem, šolskem (za ravnatelje), na nivoju oddelka (za učitelje)
in na nivoju posameznega učenca ter
• se koncept analiz dosežkov in razvitih instrumentov umesti kot orodje upravljanja
za boljšo učinkovitost in izboljšave v šolstvu v cikličnem modelu managementa
kakovosti - PDCA.
Orodje za upravljanje je razvito za različne nivoje šolskega sistema. Med nivoji so
podatki, analize, interpretacije in instrumenti smiselno povezani:
• Sistemski nivo bi v Sloveniji pomenil možnost uporabe orodja za upravljanje s
šolskim sistemom na nivoju ministrstva, javnih zavodov na nivoju države (Zavod
Republike Slovenije za šolstvo – ZRSŠ, Center za poklicno izobraževanje – CPI,
Državni izpitni center – Ric, Pedagoški inštitut – PI), pedagoških fakultet in
drugih ekspertnih skupin. Na tem nivoju orodje predstavlja pripomoček za
odločanje na organizacijskem kot tudi na posameznem predmetnem
kurikularnem področju, kot izhodišče za različne didaktične pristope idr.
• Na nivoju posamezne šole Orodje za upravljanje predstavlja pripomoček pri
pedagoškem vodenju v rokah ravnatelja, pomočnikov ravnatelja in ožjem
šolskem vodstvenem timu.
• V Sloveniji so najvišji organi upravljanja v javnih zavodih sveti šol; dostop do
orodja bi lahko pomagal članom svetov šol, da kakovostnejše in podprto s
podatki opravljajo svojo vlogo nadzora, saj stalne analize doseženega znanja
učencev predstavljajo pri tem pomemben dejavnik.
• Orodje je usmerjeno k potrebam ključnega uporabnika, temeljnega nosilca
kakovosti vzgoje in izobraževanja, učitelja, ki poučuje določen predmet v
posameznem oddelku. Orodje omogoča analize in interpretacije dosežkov
učencev posameznega učitelja predmeta v primerjavi s primerljivimi skupinami
učencev v šoli in v državi.
• Nenazadnje bi s pomočjo orodja lahko v bodoče posredovali povratne
informacije o dosežkih posameznim učencem in njihovim staršem; ne samo
relativnih primerjav z drugimi, ampak tudi »absolutnih«, o doseganju posameznih
učnih ciljev (standardov dosežkov) oz. po različnih kategorijah učnih ciljev.

Metoda stalnega analiziranja izkazanega znanja učencev kot orodje upravljanja v šolstvu

Stran 117

Darko Zupanc – doktorska disertacija

Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede

Namen raziskav ni razvoj modela, kako se lahko podatke pri množičnem zunanjem
preverjanju znanja učencev obdeluje, prikazuje in analizira zgolj za akademsko
uporabo in nadaljnje raziskave v ozkih skupinah ekspertov in za publiciranje
teoretičnih znanstvenih in strokovnih člankov. Namen raziskav s področja šolskega
managementa je, da se stalno analiziranje izkazanega znanja učencev kot orodje
upravljanja v šolstvu ustrezno umesti v sodobne teoretične modele učinkovitosti v
šolstvu, prispeva k promociji učenja in poučevanja kot temelju pri doseganju
standardov znanja in kot orodje managementa kakovosti v izobraževanju za
uvajanje stalnih izboljšav. Namen je, povezati teorijo in prakso (Townsend, 2007,
str. 953), da bi uporabniki na različnih nivojih: snovalci šolske politike na sistemskem
nivoju, ravnatelji na nivoju šole, učitelji v razredih in nenazadnje učenci lahko
uporabljali dejanske podatke in izsledke za ukrepanje in načrtovanje za nadaljnje
delo.
Na osnovi spoznanj iz raziskav in ugotovitev posameznih konkretnih analiz so se
izdelali primeri analiz in instrumentov, ki jih je pri upravljanju v razredih, šolah in v
šolskem sistemu vredno uporabljati. Nakazane so možne smeri razvoja pri uporabi
orodja v praksi, kakor tudi predlogi za nadaljnje raziskave.

3.2

Teza in domneve v raziskavah

Izhodišče je, da se v šolskih sistemih s sistematično zbranimi podatki o dosežkih
učencev z eksternim državnim izpitnim sistemom in/ali z nacionalnim preverjanjem
znanja lahko na osnovi rednih analiz izkazanega znanja učencev razvije orodje za
upravljanje na vseh nivojih v šolskem sistemu.
Osnovna teza doktorske disertacije se glasi:
Stalno analiziranje izkazanega znanja učencev ob podpori razvitega programskega
paketa lahko odkriva pomembna odstopanja oz. variabilnosti v šolskem sistemu na
različnih nivojih. Večje variabilnosti v dosežkih, ki se jih z instrumenti izmeri in
prikaže na različnih nivojih, pri splošnem uspehu, v dosežkih pri različnih predmetih,
v longitudinalnih študijah, po različnih strukturah učencev idr., in se jih ne more
pojasniti s slučajno napako, kažejo na sistematične razloge: v šolskem sistemu, na
ravni programov, znotraj šole, pri določenem predmetu, skupini predmetov,
posameznem učitelju ali pri določenem učencu. To je osnova za strokovne
razprave, analize, interpretacije in znotraj cikličnega orodja managementa kakovosti
s povratno zanko PDCA za ukrepanje in izboljšave na osnovi zbranih podatkov in
izmerjenih ugotovitev. Identificira se primere dobre prakse, kakor tudi slabosti v
sistemu, kar v cikličnem procesu omogoča upravljanje na osnovi podatkov in
uvajanje premišljenih izboljšav ter prispeva k bolj učinkovitemu sistemu na vsakem
in na vseh nivojih izobraževanja.
Domneve v raziskavah:
Domneva 1. Prikaz zgolj enega kazalca lahko ustvarja zmotno predstavo o
uspešnosti šole pri pripravi in usposabljanju dijakov za maturo.
Na primer: delež uspešnih dijakov ali povprečen splošni uspeh na maturi na
posamezni šoli v Sloveniji.
Domneva 2.
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Pri izbiri predmetov ne pride do pomembnih razlik med predmeti; da bi posamezni
predmet oz. skupino izbirnih predmetov (npr. naravoslovne) izbirali dijaki z višjim
doseženim splošnim znanjem, drug predmet oz. skupino izbirnih predmetov (npr.
družboslovne) pa bi izbirali dijaki z nižjim doseženim splošnim znanjem.
Domneva 3.

V nekaj zaporednih letih na šoli lahko pride do pomembnih
sprememb v splošnem uspehu zaradi variabilnosti v dosežkih pri
posameznem predmetu.
Dvig oziroma padec uspeha na šoli je lahko v petih ali šestih letih pri enem od
predmetov, pri drugih pa spremembe niso pomembne.
Domneva 4.

Variabilnosti dosežkov splošnega uspeha in/ali variabilnost dosežkov
pri posameznem predmetu med oddelki znotraj šole so pomembne.
Poleg variabilnosti dosežkov v splošnem uspehu in/ali pri posameznem predmetu
med šolami je enako pomembna tudi variabilnost dosežkov splošnega uspeha in/ali
variabilnost dosežkov pri posameznem predmetu med oddelki znotraj šole.
Domneva 5.

Šola oz. oddelki na šoli po dosežkih v znanju med predmeti niso
homogeni; niso enako uspešni pri vseh šolskih predmetih.
Tako kot posamezniki je šola oz. oddelek na šoli pri enem od predmetov lahko
nadpovprečno uspešen, pri drugem podpovprečno.
Domneva 6.

Pri izključno eksterno ocenjenih delih izpitov se fantje pri ocenjevanju
doseženega znanja in spretnosti približajo dekletom in jih lahko celo
presežejo.
V času preduniverzitetnega izobraževanja dekleta praviloma dosegajo boljše ocene
od fantov. Največje razlike pri tem so pri internem ocenjevanju, ki ga izvajajo učitelji
pri pouku na šolah v Sloveniji in pri interno ocenjenih delih maturitetnih izpitov (ustni
del, laboratorijsko delo, seminarske naloge in druge praktične oblike).
Domneva 7.

Interno ocenjevanje, ki ga izvajajo učitelji v slovenskih šolah za t. i.
praktične dele maturitetnih izpitov, kaže na inflatorno višje ocenjeno
znanje in spretnosti kot pri eksterno ocenjenih delih izpitov.
Dodeljene učiteljeve točke za interne dele izpitov (ustni del, laboratorijsko delo,
seminarske naloge ipd.) so pri večini predmetov v povprečju bližajo maksimalni
vrednosti in se iz leta v leto povečujejo. Ta pojav lahko opredelimo kot inflacijo ocen.
Stalno analiziranje izkazanega znanja učencev in prikaz dogajanja v šolskem
sistemu z različnih perspektiv predstavljajo relevantne temelje za upravljanje šolske
politike in sprejemanje odločitev za ukrepanje na osnovi podatkov; tako na
sistemskem nivoju, regionalnem, šolskem, oddelčnem in na nivoju posameznega
učenca. Analize dosežkov in prikazi so na vsakem nivoju namenjeni uporabniku, ki
odloča o ukrepih in načrtuje nadaljnje delo: ekspertom in šolskim politikom na
sistemskem nivoju, vodstvom šol (ravnateljem) na nivoju šole, učiteljem na nivoju
oddelka in tudi posameznim učencem in njihovim staršem. Analize, prikazi in
interpretacije so na različnih nivojih povezljive in se smiselno dopolnjujejo tako, da
predstavljajo uporabno orodje za upravljanje v šolstvu in prispevajo k dvigu
kakovosti v izobraževanju.

Metoda stalnega analiziranja izkazanega znanja učencev kot orodje upravljanja v šolstvu

Stran 119

Darko Zupanc – doktorska disertacija

3.3

Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede

Metode

Raziskave se ukvarjajo z doseženim znanjem in spretnostmi, ki se v šolskih sistemih
sicer lahko merijo na različne načine: bodisi učitelji interno ali pa zunanji ocenjevalci
eksterno izmerjeno znanje ocenijo v dogovorjeni merski lestvici – z ocenami ali z
odstotnimi točkami.
Predmet raziskovalnega dela je, kako v šolskih sistemih, kjer se podatke o dosežkih
vseh učencev zbira sistematično tudi z državnimi izpiti ali nacionalnimi preverjanji
znanja, le-te zajame in obdela. Šele tako zbrani, urejeni in z analizami obdelani
podatki pomenijo povratno informacijo. Orodje za upravljanje v rokah šolskih
strokovnjakov, vodstev šol, ravnateljev in učiteljev lahko prispeva k višji kakovosti z
uvajanjem ustreznih ukrepov in povratno vplivajo na boljše doseženo znanje in
spretnosti.
V izhodišču raziskav so uporabljene metode prvenstveno deskriptivne. V
teoretičnem delu raziskave temeljijo na najsodobnejših prispevkih v tujih in domačih
znanstvenih revijah in strokovnih knjigah, tudi na starejši relevantni strokovni
literaturi, na prispevkih z mednarodnih konferenc s področja preverjanja znanja
IAEA in s področja učinkovitosti in izboljšav v šolstvu ICSEI, na ugotovitvah iz
mednarodnih študij o merjenju znanja TIMSS in PISA, na dokumentih, ki so dostopni
prek svetovnega spleta in nenazadnje na dolgoletnem strokovnem in raziskovalnem
delu, podatkih in analizah pri merjenju znanja na državnem nivoju v Sloveniji
(Splošna matura v gimnazijah, Poklicna matura v srednjih strokovnih šolah,
Nacionalno preverjanje znanja v osnovnih šolah). V teoretičnem delu se je v
raziskavah z deskriptivno metodo ne le zbralo in uredilo podatke in informacije z
relevantnega področja, opisovalo in analiziralo stanje, ampak s tehniko kritične
analize presojalo in interpretiralo ugotovitve ter v ustreznem kontekstu sprejemalo
zaključke.
Interdisciplinarnost zastavljenih raziskav zahteva tudi svojo specifiko v
metodološkem smislu. V empiričnem delu so raziskave v svoji osnovi kvantitativne,
obdelani so primarni viri podatkov o dosežkih dijakov srednjih šol, ki so bili ocenjeni
eksterno na državnem izpitu pri splošni oz. poklicni maturi in tudi v zaključnih letnikih
srednjih šol – interno – s strani učiteljev v šoli. Značilnosti raziskav so, da ni
vzorčenja, ker se obdeluje podatke celotne vsakoletne populacije dijakov, ki
zaključujejo bodisi gimnazijsko izobraževanje s splošno maturo (SM) ali srednjo
strokovno šolanje oz. poklicno tehnično izobraževanje s poklicno maturo (PM). V
svojih zaključkih, ugotovitvah in priporočilih so raziskovalne metode kavzalne, kjer
se na osnovi razvitih instrumentov znotraj orodja upravljanja in z analizami
variabilnosti ugotavlja večja odstopanja, ki se jih ne da pojasniti s slučajnimi razlogi.
To je izhodišče za iskanje povezanosti med različnimi spremenljivkami in možnih
vzročno posledičnih interpretacij ter osnova za izbiro zanimivih študijskih primerov.
Usmeritev pri uporabi orodja za upravljanje, ki je razvito v raziskavah, tudi sledi
kavzalni metodi; če in kako naj se na osnovi analiz dosežkov ukrepa in povratno
vpliva na proces načrtovanja in izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v prihodnje,
kar skozi izboljšave vodi k višji kakovosti in večji učinkovitosti.
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EMPIRIČNI DEL RAZISKAV

Z maturo in Državnim izpitnim centrom kot strokovno izpitno organizacijo smo
Slovenci poznani tudi daleč izven naših državnih meja. Našo maturo se v strokovnih
virih (Gabršček in Bethell, 1996; West in Crighton, 1999; Gabršček, 2001) navaja
kot primer dobre prakse pri vpeljavi izpitnega sistema v sistem edukacije v državi.
Na svetovnem spletu Svetovne banke (The Nature Of Public Examinations, 2002)
so bile nekatere slovenske izvedbene rešitve navedene kot referenčne pri vpeljavi
državnih izpitnih sistemov v druge države sveta.
Državni izpitni center je
neposredno sodeloval v projektih Svetovne banke s Škotskim izpitnim centrom v
projektu Phare pri vpeljavi izpitnih sistemov v Moldaviji, Litvi in Makedoniji
(Gabršček, 1998a). Kot nosilec projekta je večkrat izvajal usposabljanja za
strokovnjake iz JV Evrope in kot partner izvedel usposabljanje za tujce v Sloveniji
skupaj z največjo izpitno institucijo CITO iz Nizozemske. Državni izpitni center je
primarni član največje mednarodne organizacije s področja preverjanja znanja v
edukaciji IAEA (International Association for Educational Assessment, 2005) in je
leta 1998 na Bledu gostil letno konferenco tega uglednega združenja (Zupanc,
2004d).
Vse obdelave in analize v raziskavah so narejene na maturitetnih podatkih iz
podatkovnih bank Državnega izpitnega centra v Sloveniji. Za spremljanje svojega
dela, uvajanje sprememb in izboljšav v šolah je bilo za vsa vodstva srednjih šol v
Sloveniji razvito programsko orodje Orodje za analize izkazanega znanja ob
zaključku srednje šole (ang. Assessment of/for Learning Analytic Tool – ALA Tool)
(Urank in Zupanc, 2007). Vzporedno z razvojem omenjenega orodja in
implementacijo v šolsko prakso je bilo stalno analiziranje izkazanega
srednješolskega znanja za potrebe upravljanja v šolstvu predstavljeno na različnih
slovenskih in mednarodnih konferencah ter seminarjih (Bren in Zupanc, 2008; Bren
in Zupanc, 2009a; Bren in Zupanc, 2009b; Bren, Zupanc in Blejec, 2007; Bren,
Zupanc in Blejec, 2007; Bren, Zupanc in Blejec, 2008; Zupanc, 2007; Zupanc,
2008b; Zupanc in Cankar, 2008; Zupanc in Bren, 2007; Zupanc in Bren, 2008;
Zupanc in Bren, 2009a; Zupanc in Bren, 2009b; Zupanc in Bren, 2009c; Zupanc,
Urank in Bren, 2006; Zupanc, Urank in Bren, 2007) ter uveljavljenih znanstvenih
revijah (Zupanc, Urank in Bren, 2009).

4.1

Vrste podatkov in njihovo zbiranje

Splošna matura v svoji novi - eksterni formi - v Sloveniji poteka od leta 1995. Analize
dosežkov so se v raziskavah opravljale na zbranih maturitetnih podatkih zadnjih 7
let. Od leta 2002 do vključno 2008 so zbrani podatki o dosežkih dijakov v znanju v
srednjih šolah v Sloveniji: učiteljeve ocene pri posameznih predmetih v zaključnem
letniku in vsi podatki o dosežkih dijakov pri eksterni maturi. Zbrani so podatki o učnih
dosežkih kandidatov ob zaključku šolanja in pri splošni maturi v 14 izpitnih rokih –
skupaj 80.000 kandidatov oz. 64.000 tistih, ki so splošno maturo opravljali prvič v
celoti. Zbrani so podatki o 64.000 krat 5, torej 320.000 izpitih pri splošni maturi.
Poklicna matura v novi, delno eksterni formi, se je prvič v Sloveniji izvedla leta 2002.
Zbrani so podatki o dosežkih kandidatov v znanju ob zaključku šolanja in pri poklicni
maturi v 21 izpitnih rokih – skupaj 115.000 kandidatov oz. 86.000 tistih, ki so
poklicno maturo opravljali prvič. Gre za podatke o 86.000 krat 4, torej 340.000 izpitih
pri poklicni maturi.
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Skupaj so v obdelavi dosežki 150.000 predvsem mladih državljanov Slovenije, ki so
splošno ali poklicno maturi opravljali prvič, kar predstavlja več kot 7,5 % slovenske
populacije. V bazi se obdeluje 660.000 izpitov pri posameznih predmetih. Zbrani
podatki se po svojem izvoru uporabljajo za certificiranje ob zaključku srednje šole in
tudi za selekcijske postopke ob vpisu v terciarno izobraževanje. Podatkovna baza
vsebuje tudi učiteljeve (šolske) ocene in splošni uspeh v zaključnih letnikih.
Podatki o dosežkih dijakov pri eni ali drugi vrsti mature so strukturirani:
• po letu opravljanja mature oz. izpitnem roku (spomladanskem, jesenskem in pri
poklicni maturi še zimskem);
• po skupini izobraževalnega programa (gimnazije, srednje strokovno
izobraževanje, poklicno tehnično izobraževanje, maturitetni tečaj, poklicni tečaj);
• po izobraževalnih programih - v ožjem smislu (splošna gimnazija, strokovna
gimnazija, ekonomska, elektro, strojna šola …);
• po šolah;
• po načinu opravljanja mature (prvič, izboljševanje, popravljanje);
• po statusu (dijak ali odrasel udeleženec izobraževanja);
• po spolu;
• po oddelkih oz. skupinah oddelkov (z istim učiteljem);
• po predmetih, ki so jih izbrali za maturo in po zahtevnosti predmeta (osnovni ali
višji nivo).
Strukturiranje podatkov je omejeno z danostjo, kakšni podatki se v Sloveniji pri
eksternem preverjanju sistematično zbirajo. Za vsak predmet, h kateremu se je
kandidat prijavil za maturo, so poleg ocene učitelja v zadnjem letniku
srednješolskega izobraževanja in splošnega uspeha ob zaključku srednje šole
zbrani še podrobni podatki o dosežkih na maturi: splošni uspeh na maturi, ocene in
točkovne ocene pri vsakem predmetu, dosežene odstotne točke na izpitu, posebej
za eksterno ocenjen del in posebej za interno ocenjen del izpita. Kandidati so lahko
uspešni ali neuspešni, spremlja pa se tudi, če se je kandidat prijavil k maturi, pa
mature ni opravljal – največkrat je razlog, da ob koncu pouka v šolskem letu ni
uspešno zaključil zadnjega letnika srednješolskega izobraževanja.
Na zbranih podatkih je z razvitim programskim orodjem omogočeno opravljanje več
vrst analiz in različne kombinacije med njimi (Urank in Zupanc, 2007):
• analiza splošnega uspeha pri maturi (splošna matura je 5-predmetna, poklicna
4-predmetna);
• analiza splošnega uspeha v zaključnem letniku srednje šole;
• analiza uspeha pri posameznem maturitetnem predmetu po ocenah oz.
točkovnih ocenah;
• analiza uspeha po ocenah pri posameznem predmetu v zaključnem letniku;
• analiza uspeha pri predmetu na maturi po doseženih odstotnih točkah;
• analiza uspeha pri posameznem delu izpita (pisni, ustni, praktični) na maturi po
doseženih odstotnih točka.
Pri splošni maturi je ocenjevanje vseh pisnih delov zunanje. Usposobljeni zunanji
ocenjevalci v skladu z enotnimi navodili za ocenjevanje vrednotijo maturitetne pole
anonimnih dijakov (šifrirane). Vse naloge, ki niso zaprtega tipa, se vrednotijo
neodvisno dvakrat, in če je razhajanje med dvema ocenjevalcema večje, nalogo
oceni tretji izkušenejši ocenjevalec – pomočnik glavnega ocenjevalca. Manjši del
izpita (ustni, praktični, seminarsko delo ipd.) je ocenjen interno v šoli. Zanesljivost
testnih rezultatov, merjena z notranjo konsistentnostjo (Cronbachov alfa), se med
leti giblje med 0,7 za materinščine, približno 0,8 za družboslovne predmete in
matematiko, do 0,9 za tuje jezike, fiziko in kemijo (Sočan, 2000; Šimenc, 2007).
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Retroaktivna veljavnost izpitov, kot Pearsonov koeficient med učiteljevimi ocenami v
zaključnem letniku in ocenami na maturi, se gibljem med 0,6 in 0,7.
Na teh podatkih in z zastavljenimi analizami so v raziskavah preizkušene domneve
in izpeljane ugotovitve ter zaključki. Cilj je bil tudi razvoj orodja, s katerim se lahko
upravlja na več nivojih v šolskem sistemu. Za širšo uporabo so pripravljeni različni
tabelarični in grafični prikazi.
Poleg tradicionalnega prikazovanja povprečij ocen in izračunanih standardnih
odklonov so v raziskavah ponujene še drugačne metodološke rešitve, ki imajo
osnovo v urejenosti ocenjevalne lestvice. Za primerjave oz. razlikovanje dveh
porazdelitev se predlaga zgled prikaza - graf ordinalne dominantnosti med
porazdelitvama (ODG), mera različnosti ρ in usmerjena različnost d.
Razvito orodje za upravljanje v šolstvu, analize in inštrumenti ter računalniška
programska rešitev niso razvite samo za namene te raziskave, ampak so
namenjene širši uporabi. Ne samo za ozko skupino ekspertov, ampak za vodstva
šol, ravnatelje in učitelje v srednjih šolah v Sloveniji. Zato je bilo pri delu potrebno
iskati rešitve, ki so uporabniku prijazne in nazorne, še vedno pa strokovno in
metodološko korektne.

4.2

Populacija in njeni deli

Leta 1995 se je prvič k novi splošni maturi prijavilo 7.956 kandidatov. V obeh rokih
skupaj je maturo opravljalo 7.892 kandidatov, uspešnih pa jih je bilo 7.196 oz 91,18
%. Število kandidatov se je iz leta v leto povečevalo, vse do leta 2002 – tabela 4.7.
Kandidati drugih srednjih strokovnih šol so leta 2002 prvič šolanje zaključevali s
poklicno maturo (Zupanc, 2005d).
Tabela 4.7:

Število kandidatov v štirinajstih letih splošne mature: prijavljeni, maturo
opravljali in jo opravili, delež uspešnih. Vir: Maturitetna letna poročila od 19952008, Državni izpitni center – Ric
LETO

Prijavljeni

Opravljali

OPRAVILI

Uspešnost
v %

1995

7956

7892

7196

91,18

1996

8601

8199

7388

90,10

1997

9148

8666

7662

88,41

1998

9820

9235

8307

89,95

1999

10325

9652

8501

88,07

2000

10723

9965

8841

88,72

2001

10960

10251

9158

89,34

2002

9397

8851

8199

92,60

2003

10236

9615

8442

87,80

2004

10960

10218

9040

88,50

2005

10996

10136

8770

86,5

2006

11625

10742

9249

86,1

2007

11557

10644

9216

86,6

2008

11067

10199

8802

86,3

Vse do leta 2002 so se vsako leto povečevale tudi ostale številke povezane s
kandidati, prijavljenimi k maturi. Tistih, ki so opravljali maturo in tudi uspešno opravili
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maturo, je bilo vsako leto več. Po uvedbi poklicne mature leta 2002 k splošni maturi
pristopajo le gimnazijci, zato je bilo leta 2002 število splošnih maturantov nižje. V
naslednjih letih je število ponovno naraščalo in največjo vrednost doseglo leta 2006.
Čeprav so generacije mladostnikov v teh letih v Sloveniji iz leta v leto manjše, se je
zaradi povečevanja deleža vpisa v gimnazije zmanjšanje števila maturantov začelo
poznati šele v zadnjih letih. Tako se je leta 2008 k splošni maturi prijavilo 11.067
kandidatov, opravljalo jo je 10.199, opravilo pa 8.802. V tabeli 4.7 in sliki 4.14 je v
številu kandidatov zajet spomladanski in jesenski izpitni rok. Uspešnost kandidatov
na maturi se vsako leto giblje okoli 90 %.
Opravljali in opravili splošno maturo
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Slika 4.14: Število kandidatov, ki so maturo opravljali in jo opravili. Vir: Maturitetna letna
poročila od 1995-2008, Državni izpitni center - Ric

Po štirinajstih letih mature po novem sistemu v Sloveniji ima spričevalo o uspešno
opravljeni splošni maturi že 118.900 maturantov, kar predstavlja skoraj 6 odstotkov
državljanov Slovenije.
Povečevanje števila maturantov splošne mature je bila v teh letih posledica vse
večjega srednješolskega vpisovanja v gimnazije. Če se primerja prvo leto 1995, ko
je maturo opravljalo 7.892 maturantov, in maturo 2008, ko je bilo maturantov že
2.307 več – 10.199, to kaže na 29 odstotno absolutno povečanje števila. Če pa se
primerja tiste, ki so maturo uspešno opravili, gre za 22 odstotno povečanje.
Relativno gledano pa je povečanje še mnogo večje. Leta 1995 je bilo v Sloveniji
preko 30 tisoč devetnajstletnikov, leta 2008 pa že manj kot 25 tisoč; generacija se je
zmanjšala za 20 %. Relativno gledano se je delež splošnih maturantov med vrstniki
ob koncu srednje šole v zadnjih štirinajstih letih povečal za več kot 40 %. Če se
pogleda še daljše časovno obdobje nazaj, je povečevanje števila maturantov še
mnogo večje. Slika 4.15 prikazuje, koliko kandidatov je v zadnjih desetletjih v
Sloveniji opravilo (splošno) maturo - v intervalu 5 let (ob koncu 80-ih in v začetku 90ih je bilo usmerjeno izobraževanje, ko se matura v Sloveniji ni izvajala). Prikazani so
deleži; število maturantov deljeno s številom rojenih v Sloveniji pred 19 leti…
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Delež maturantov (splošne mature) po letih (interval 5 let)
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Slika 4.15: Delež maturantov splošne mature v tekoči letni kohorti

Zadnja leta srednje šole s splošno maturo v Sloveniji zaključi že skoraj 40 % letne
kohorte mladih. Od leta 2002 srednje strokovne šole zaključi še večje število
maturantov s poklicno maturo. Leta 2008 jih je bilo 11.952, ta delež je predstavljal
že 48 % tekoče generacije mladostnikov starih 19 let. V tabeli 4.8 in sliki 4.16 so v
številu kandidatov poklicne mature zajeti spomladanski, jesenski in zimski izpitni rok.
Uspešnost kandidatov na poklicni maturi se vsako leto giblje nad 90 %. Po sedmih
letih poklicne mature v Sloveniji ima spričevalo o uspešno opravljeni poklicni maturi
že 90.790 maturantov, kar predstavlja 4,5 odstotka državljanov Slovenije.
Tabela 4.8:

Število kandidatov v sedmih letih poklicne mature: prijavljeni, poklicno maturo
opravljali in jo opravili, delež uspešnih. Vir: Letna maturitetna poročila o
poklicni maturi od 2002-2008, Državni izpitni center – Ric
LETO

Prijavljeni

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

15306
17598
17435
17380
17092
15817
15268

Opravljali OPRAVILI
12489
14898
14623
14775
14438
13162
12653

11317
14006
13738
13874
13572
12331
11952

Uspešnost
v %
90,6
94,0
93,9
93,9
94,0
93,7
94,5

V bazah Državnega izpitnega centra so podatki za vse maturante. Prikazani so
podatki za celotne letne populacije maturantov od leta 2002 naprej. Letno v Sloveniji
pridobi t. i. peto stopnjo izobrazbe z eno ali drugo vrsto mature že skoraj 90 % letne
kohorte mladih, ki se vpisujejo na fakultete, visoke in višje šole. Ob zaključku
srednješolskega izobraževanja v Sloveniji v zadnjih letih je v grobih obrisih razmerje
letne kohorte mladostnikov sledeče: srednješolsko izobraževanje zaključi 97 %
mladostnikov, med njimi jih do 40 % opravi splošno maturo in več kot toliko jih
opravi poklicno maturo – do 50 %, skoraj vsi z eno ali drugo vrsto mature se v
Sloveniji vpišejo v terciarno izobraževanje – 89% (OECDa, 2008, str. 68).
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Slika 4.16: Število kandidatov, ki so opravljali in opravili poklicno maturo. Vir: Letna
maturitetna poročila o poklicni maturi od 2002-2008, Državni izpitni center - Ric

4.3

Orodje za analize dosežkov (izkazanega znanja) ob
zaključku srednje šole

Na Državnem izpitnem centru – Ricu je bilo ob finančni podpori Ministrstva za
šolstvo in šport (MŠŠ) in Evropskega socialnega sklada (ESS) razvito Orodje za
analize izkazanega znanja ob zaključku srednje šole (ang. Assessment of/for
Learning Analytic Tool - ALA Tool) (Urank in Zupanc, 2007). Tuja sorodna orodja in
sistemi praviloma vključujejo podatke in omogočajo analize le na dosežkih
materinščine in matematike (Kyriakides idr., 2000). Slovensko orodje pa vključuje
podatke o dosežkih dijakov pri različnih predmetih in splošne uspehe, tako na maturi
kakor tudi v zadnjih letih šolanja od leta 2002. Orodje omogoča analize na treh
nivojih šolskega sistema: nacionalnem oz. sistemskem, šolskem in tudi na
razrednem nivoju znotraj šole:
• za strokovnjake, ki se ukvarjajo s kurikuli za posamezne predmete, za državne
predmetne komisije pri maturi in za druge strokovnjake ter odgovorne za
sprejemanje odločitev na sistemskem šolskem nivoju v Sloveniji;
• za ravnatelje za zagotavljanje kakovosti in samoevalvacijske time v šoli ter svete
šol in
• za predmetne učitelje in šolske aktive v srednjih šolah za izboljšave poučevanja
in učenja na nivoju razreda.
4.3.1

Analize dosežkov

Orodje omogoča sedem različnih vrst analiz (Urank in Zupanc, 2007) in različne
kombinacije med njimi (Zupanc, Urank in Bren, 2009) – slika 4.17.
1) Analize splošnega uspeha pri maturi
Vsak kandidat pri maturi dobi oceno za vsakega od petih predmetov, od nezadostno
- nzd(1), zadostno – zd(2), dobro – db(3), prav dobro – pdb(4) do odlično - odl(5) za
predmete na osnovni ravni in od 1 do 8 za predmete na višji ravni in pri materinščini.
Kandidat uspešno zaključi maturo, če je pri vseh predmetih ocenjen z najmanj
zadostno oceno zd(2) (izjema je pogojno pozitivna ocena). Uspešni kandidat z
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najnižjim splošnim uspehom pri splošni maturi dosežejo 10 točk, najboljši pa
dosežejo 34 točk. Pri poklicni maturi pa je najnižji možni splošni uspeh 8 točk,
najvišji pa 23 točk.

Slika 4.17: Vrste analiz in kombinacije med njimi v Orodju za analize izkazanega znanja ob
zaključku srednje šole (Urank in Zupanc, 2007)

2) Analize splošnega uspeha v zaključnem letniku
Kandidati morajo pred pristopom k maturi uspešno zaključiti srednjo šolo. Pri vseh
šolskih predmetih morajo biti ocenjeni z oceno zd(2) ali višje. Vsakemu kandidatu
šola ob zaključku – pred pristopom k maturi določi splošni uspeh v šoli. Lestvica gre
od nzd(1), takrat kandidat ne more pristopiti k maturi, uspeha zd(2) pa do najvišjega
odličnega uspeha – odl(5).
3) Analiza uspeha pri predmetu po ocenah
Tradicionalna ocenjevalna lestvica pri predmetih na maturi je petstopenjska, od
nzd(1) do odl(5). Tudi pri materinščini in predmetih na višjem nivoju, ki imajo 8stopenjsko ocenjevalno lestvico, se vsaka ocena pretvori tudi v tradicionalno 5stopenjsko, tako da se lahko primerja predmete na osnovni in na višji ravni
zahtevnosti na enaki petstopenjski ocenjevalni lestvici.
4) Analiza uspeha pri predmetu po točkovnih ocenah
Pri materinščini in pri predmetih na višji ravni zahtevnosti se znanje oceni v lestvici
od 1 do 8, pri predmetih na osnovni ravni pa od 1 do 5. Na osnovni ravni se
točkovne ocene ne razlikujejo od tradicionalnih ocen.
5) Analiza uspeha pri predmetu po ocenah v zaključnem letniku
Vsak kandidat je pred pristopom k maturi v svoji šoli pri svojem učitelju v zaključnem
letniku srednje šole ocenjen iz obveznega in tudi izbranega maturitetnega predmeta.
Šolske ocene so od nzd(1) do odl(5), k maturi pa lahko pristopijo samo kandidati, ki
so imeli šolsko oceno pozitivno – od zd(2) do odl(5).
6) Analiza uspeha pri predmetu po odstotnih točkah
Dosežke pri vseh delih maturitetnega izpita se točkuje v surovih točkah, v izpitnih
katalogih so določeni deleži pisnih (eksternih) delov izpita pri maturi in tudi internih
delov (ustni izpiti, seminarske naloge, laboratorijske vaje…) tako, da skupaj
predstavljajo 100 %. Pri vsakem maturitetnem izpitu ima kandidat pred določitvijo
ocene v 5- ali 8-stopenjski lestvici določen dosežek v odstotnih točkah. Vsako leto
se po posebnem postopku postavijo meje za pretvorbo odstotnih točk v ocene.
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7) Analiza uspeha pri posameznih delih izpita po odstotnih točkah
V podatkovnih bazah se zbere dosežke za vsakega kandidata pri vsakem izpitu,
posebej za pisni (eksterni) del mature in posebej za interno ocenjeni del mature, ki
se vrednoti na šolah – s strani učitelja predmeta, ki je kandidata učil, ali komisije, v
kateri je učitelj izpraševalec.
Kjer je smiselno, se analize znotraj Orodja za analize izkazanega znanja ob
zaključku srednje šole lahko kombinira med seboj.
Orodje omogoča kombiniranje različnih analiz, kar predstavlja veliko možnosti in
daje orodju dodatno uporabnost. Ob uporabi različnih kombinacij analiz je potrebno
poznati šolski sistem in način zbiranja podatkov, da so ugotovitve smiselne in
relevantne. Zanimive so kombinacije analiz, npr. 1 in 2, Analiz splošnega uspeha na
maturi in Analiz splošnega uspeha v zaključnem letniku. Ali 3 in 5, Analiza uspeha
pri predmetu po ocenah na maturi in Analiza uspeha pri predmetu po ocenah v
zaključnem letniku. Ali Analize uspeha pri posameznih delih izpita po odstotnih
točkah, posebej eksterno in posebej interno ocenjeni deli izpita istega predmeta.
Primerjati kakršnekoli številke iz sistema pa seveda ni smiselno.
4.3.2

Izbira možnih nastavitev po korakih

Orodje ima za izbiro možnih nastavitev tri dele – tri zavihke: okno za Nastavitve,
okno za Podatke in okno za Grafe. Prvi zavihek Nastavitve omogoča izbiro ene
izmed sedmih možnih analiz – slika 4.17. V drugem zavihku Podatki uporabnik
podrobneje določi, na katerih podatkih iz obsežne baze bo opravil analizo – določi
podskupino kandidatov za analizo – slika 4.18. Uporabnik z opredelitvijo parametrov
izbira karakteristike skupine kandidatov. Na nacionalnem nivoju vsak uporabnik
lahko analizira podatke za katerokoli opredeljeno skupino kandidatov. Ravnatelji in
učitelji na šoli pa lahko na nivoju šole analizirajo dosežke svojih kandidatov in jih
primerjajo s primerljivo skupino v šoli ali na nivoju države. Parametre se določi v
devetih korakih (Zupanc, Urank in Bren, 2009):

Slika 4.18: Določanje parametrov (pod)skupine kandidatov (Urank in Zupanc, 2007)
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V prvem koraku se izbere nacionalni nivo, kjer bodo analize narejene na podatkih za
celotno letno kohorto dijakov ali na šolskem nivoju, ko bodo analize narejene na
podatkih za dijake celotne šole ali skupine dijakov znotraj šole. Vsaka šola ima svojo
kodo. Uporabniki na šolah lahko dostopajo do vseh podatkov na nacionalnem
nivoju, na šolskem pa le za svojo šolo. Za predstavitve in delavnice je pripravljena
maska, kjer se oznaka šole skrije in se na mestu kode šole izpišejo zvezdice.
V drugem koraku se izbere izpitni rok. Pri splošni maturi sta vsako leto dva, kar
pomeni, da je bilo v zadnjih sedmih letih skupaj 2 krat 7, torej 14 izpitnih rokov. Pri
poklicni maturi pa so vsako leto trije izpitni roki.
Da šole lahko primerjajo dosežke svojih dijakov z vrstniki, je v tretjem koraku
pripravljena izbira vrste programa. Gimnazije v Slovenije se delijo na splošne,
strokovne, klasične, umetniške; vrsta programa je tudi maturitetni tečaj. K poklicni
maturi pa pristopajo dijaki iz srednjega strokovnega izobraževanja, poklicno
tehničnega izobraževanja in poklicnega tečaja. Sistematično so navedeni vsi
srednješolski izobraževalni programi, ki ob zaključku vodijo k zunanjemu izpitu maturi. Še bolj raznoliko je srednje strokovno šolstvo, ki vodi do poklicne mature.
Gre za različne programe s področja elektrotehnike, elektronike, strojništva,
ekonomije, turizma ipd.
Namen četrte izbire je, da se lahko primerja dosežke pri maturi na šoli ali v razredih
šole samo z dosežki vrstnikov v enakih izobraževalnih programih v Sloveniji.
Kandidati opravljajo maturo na različne načine. Največje število kandidatov opravlja
maturo prvič v celoti vse predmete. Nekateri pa opravljajo maturo drugič, tretjič…,
ker prvič niso bili uspešni (imajo popravni izpit iz maturitetnega predmeta) ali si želijo
izboljšati sicer že pozitivno oceno. Namen pete izbire je, da se lahko primerja samo
primerljive skupine med seboj.
Nekatere podskupine kandidatov pri maturi so pred pristopom k maturitetnim izpitom
izbrale različne poti in njihovi dosežki bistveno odstopajo od najpogostejše skupine
rednih dijakov, ki po zaključku srednje šole pristopajo k maturi. Pri obdelavi
podatkov se lahko s šestim korakom te posebne skupine vključi v obravnavo, izloči
iz obravnave, ali se posebej obravnava samo takšna skupina. Gre za kandidate, ki
so pristopili k maturi po zaključku enoletnega maturitetnega tečaja ali poklicnega
tečaja, in za kandidate, ki lahko po 21-letu starosti pristopijo k maturi, ne da bi morali
uspešno zaključiti srednješolskega izobraževanja. Lahko se združuje ali ločuje
podskupine rednih dijakov in/ali odraslih kandidatov.
V sedmem koraku se lahko izbira spol kandidatov; oba spola skupaj ali posebej
fante in posebej dekleta.
Med izobraževalnim procesom so kandidati znotraj šol - pred maturo, vključeni v
razrede - oddelke: 4A, 4B,… ,4H. Za obdelavo podatkov se v osmem koraku lahko
izbere posamezni razred na šoli ali več razredov. Oddelke se lahko združi v
skupino, ki jo je učil isti učitelj.
Ob analizah dosežkov po predmetih se v devetem koraku lahko izbere posamezni
maturitetni predmet. Pri splošni maturi je 33 maturitetnih predmetov, nekateri od njih
se podvojijo, ker se izpiti pripravljajo in izvajajo na osnovni in tudi na višji ravni
zahtevnosti (matematika in tuji jeziki). Pri poklicni maturi je izbira predmetov še
mnogo večja, ker so v programih zelo različne strokovne usmeritve. Orodje
omogoča izbiro specifične skupine dijakov, ki na nacionalnem nivoju ni nujno
vezana na eno šolo ali na en oddelek znotraj šole; npr. mogoče je analizirati
dosežke skupine dijakov, ki so opravljali maturo iz enega izbirnega predmeta, ne
glede na to, v kateri oddelek na šoli so bili vključeni.
Ko uporabnik programskega orodja izbere (pod)skupino in izvede dejavnost Dodaj
podatke se na centralnem računalniku na Državnem izpitnem centru izvede
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poizvedba v realnem času, določi število kandidatov obravnavane (pod)skupine in
se iz dosežkov izbrane skupine izračuna povprečje točk, standardno deviacijo, in
vse potrebno za prikaz frekvenčne porazdelitve: ocen, točk, odstotkov…

4.4

Prikazi dosežkov

Pri slovenski maturi je pred razvojem novega programskega orodja vsaka šola
dobila elektronsko bazo podatkov o dosežkih svojih dijakov pri maturi. Povratna
informacija je imela osnovo v primerjavah samo na skupnih podatkih na
nacionalnem nivoju in niso bile možne primerjave šole s primerljivimi šolami ali celo
različnimi oddelki znotraj šole.
Ko uporabnik v novem orodju izbere vrsto analize (eno od sedmih) in določi
karakteristike (pod)skupine, se nazorno grafično prikažejo rezultati. V tretji zavihek –
Graf programsko Orodje omogoča prikaz porazdelitev in primerjanje več
porazdelitev z različnimi grafičnimi prikazi – stolpčni ali črtni diagrami, prikaz v obliki
kolača ipd. – slika 4.19. Za vsako (pod)skupino kandidatov, ki izbirajo posamezne
predmete ali skupine maturitetnih predmetov, za vsak izpitni rok, za vsako šolsko
leto - od 2002 naprej, se s programskim orodjem lahko izvozi frekvenčne
porazdelitve ocen oz. točk splošnega uspeha in povprečne vrednosti s standardnimi
odkloni – grafe in/ali tabele v Microsoft Excel (Zupanc, Urank in Bren, 2009). Po
postopku 'Izreži – Prilepi' se tabele in grafe lahko vključi v opisovanje analiz in za
razna poročila.

Splošni
(šolski) uspeh
Niso zaključili
Nezadostni(1)
Zadostni(2)
Dobri(3)
Prav dobri(4)
Odlični(5)

A
B
Kandidati
VSI
kandidati s PSI
v [%]
[%]
13,7
5,2
1,5
0,0
8,7
9,7
32,6
39,0
29,4
31,9
14,1
14,2

Slika 4.19: Porazdelitev splošnega uspeha v zaključnem letniku gimnazije pred
spomladanskim rokom splošne mature 2008; za vse kandidate (A – levo/rdeče) in
za tiste, ki so na maturi izbrali psihologijo PSI (B – desno/zeleno) (Urank in
Zupanc, 2007)

Enake obdelave podatkov se lahko dela na nivoju oddelkov, šole in na nacionalnem
nivoju; podatki so zajeti iz iste baze in analize so primerljive. Pomembne so
primerjave in variabilnosti med šolami, med razredi znotraj šol, med predmeti in
trendi med zaporednimi šolskimi leti. Zbrane informacije na vsakem od treh nivojev
šolskega sistema razkrivajo variabilnosti in odstopanje ter dobre in slabe strani v
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edukaciji ter s tem omogočajo razvoj postopkov za izboljšave, za bolj učinkovito
poučevanje in učenje.
4.4.1

Številčni in grafični prikazi ter izvozi podatkov

Na sliki 4.19 je kot primer prikazana frekvenčna porazdelitev splošnega uspeha v
zaključnem letniku (v lestvici od 1-5). Levi del slike prikazuje frekvenčno
porazdelitev točk splošnega uspeha v zaključnem letniku gimnazije pred
spomladanskim rokom splošne mature; uspeh je bil določen interno, s strani
učiteljev, ki so dijake poučevali.
Če kandidati niso bili uspešni, imajo na abscisni osi X uspeh nezadosten (1),
uspešni pa so lahko zadostni (2), dobri (3), pravdobri (4) ali odlični (5). Na ordinatni
osi Y so prikazani deleži kandidatov (v %) z določenim splošnim uspehom. Prikazani
sta dve porazdelitvi, levi stolpci so za vse kandidate, ki so opravljali maturo v celoti
na spomladanskem roku 2008 (nA = 8.564, brez nezadostnih) in desni stolpci samo
za tiste kandidate, ki so se na maturi pri izbirnem predmetu odločili za psihologijo
(nB = 1.606). V spodnjem delu slike 4.19 je zapisano število kandidatov (n),
povprečna vrednost – v tem primeru povprečni splošni uspeh in standardni odklon
za vsako skupino kandidatov. Na desnem delu slike 4.19 so prek izvoza podatkov v
programsko orodje Microsoft Excel prikazane ustrezne številčne vrednosti
frekvenčne porazdelitve splošnega uspeha v zaključnem letniku.

Slika 4.20: Primerjava porazdelitev točk splošnega uspeha vseh kandidatov in tistih, ki so pri
spomladanskem roku splošne mature 2008 izbrali psihologijo (PSI); dva različna
grafična prikaza, ki jih orodje omogoča

Za iste kandidate se lahko opravi tudi analiza splošnega uspeha na maturi. Levi del
na slike 4.20 prikazuje frekvenčno porazdelitev točk splošnega uspeha na eksterni
maturi. Vsi kandidati, ki niso bili uspešni, so na abscisni osi X prikazani pod številom
1 – nezadosten uspeh nzd(1). Uspešni kandidati pri slovenski splošni maturi pa
imajo lahko seštevek točk splošnega uspeha od 10 do največ 34. Na ordinatni osi Y
so prikazani deleži kandidatov (v %) z določenim splošnim uspehom. Prikazani sta
dve porazdelitvi, levi stolpci so za vse kandidate, ki so opravljali maturo v celoti na
spomladanskem roku 2008, in desni stolpci samo za tiste kandidate, ki so se na
maturi pri izbirnem predmetu odločili za psihologijo (PSI). V desnem delu slike 4.20
je ista porazdelitev prikazana še s črtnim grafom, ki jo programsko orodje tudi
omogoča in je za ta namen bolj nazorna. Na spodnjem delu obeh grafov so,
podobno kot v prejšnjem primeru, podatki o analiziranih (pod)skupinah kandidatov:
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število kandidatov (n), povprečna vrednost splošnega uspeha na maturi in
standardni odklon.
Porazdelitve splošnega uspeha istih dveh (pod)skupin na spomladanskem roku
mature 2008 kaže razliko. Povprečna točkovna oceno splošnega uspeha
kandidatov, ki so izbrali PSI, je nižja (16,50) kot je povprečna točkovna ocena
splošnega uspeha za vse kandidate (17,36), kar se vidi tudi iz zamikov krivulj obeh
porazdelitev.

4.5

Primerjava porazdelitev

Izvožene podatke iz programskega orodja se dodatno obdela z neparametrično
statistiko - Mann-Whitney-Wilcoxon-ovim (MWW) U testom (Jesenko, 2001, str. 370375; Siegel in Castellan, 1988, str. 128-137) in se izračuna število ρ (Herrnstein,
Loveland in Cable, 1976). V študiji je razvit inštrument z vpeljavo mere različnosti
dveh porazdelitev; ali sta dve porazdelitvi uspeha kandidatov v šoli ali na maturi (za
različno stopenjske lestvice ocen oz. točk) pomembno različni; katera porazdelitev je
po ocenah ali točkah »boljša« in »kako velika« je razlika med porazdelitvama.
Z MWW neparametričnim testom se lahko razlikuje porazdelitev dveh spremenljivk
A in B, kjer ocene v znanju učencev predstavljajo urejenostni nivo merjenja. Najprej
se dve seriji ocen (točk) A in B oz. kandidate s temi ocenami rangira. Najslabši
začnejo z rangom 1 in pri boljših ocenah (točkah) rang raste. Izračuna se vsoto
rangov za vsako porazdelitev RA in RB, kjer je nA in nB število kandidatov v
posamezni porazdelitvi. Za kontrolni izračun vsote rangov velja

R A + RB =

(n A + n B ) (n A + n B + 1)
.
2

Za vsako porazdelitev se izračuna statistika U :

U A = RA −

n A ( n A + 1)
2

U B = RB −

in

nB ( nB + 1)
.
2

Velja
UA + UB = nA. nB.
Za večje vzorce, kjer je število večje od 8 (Jesenko, 2001, str. 373), večje od 10
(Siegel in Castellan, 1988, str. 132) oz. večje od 20 (Mann-Whitney, 2008), se lahko
uporabi približek z normalno porazdelitvijo, izračuna se vrednost z in matematično
upanje mU

mUA =

n A (n A + n B + 1)
2

mUB =

in

n B (n A + n B + 1)
2

ter varianca σU slučajnih spremenljivk UA in UB (Siegel in Castellan, 1988, str. 132):

σU =
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Ocenjevanje v šolah in točkovanje pri izpitih je tipičen primer, ko enako oceno ali
enako število točk lahko dobita dva ali več učencev. V takih primerih, ko gre pri
računanju rangov za podvajanje (ang. ties), je pri računanju variance potrebno
upoštevati korekcijo (Lehmann, 2006, str. 18-23)
⎡ ( nA + nB )3 − ( nA + nB ) g ( t 3j − t j ) ⎤
−∑
⎢
⎥,
( nA + nB )( nA + nB − 1 ) ⎣⎢
12
12 ⎦⎥
j =1
nA nB

σ Ut =

kjer se korekcija zaradi podvojitev sešteva do števila stopenj ocenjevalne (točkovne)
lestvice; npr. pri tradicionalni petstopenjski ocenjevalni lestvici je g = 5, za ti pa se
uporabi frekvenca ocen (točk) obeh porazdelitev na vsaki stopnji ocenjevalne
(točkovne) lestvice: i = 1, 2,…,g.
V približku normalne porazdelitve se izračuna

zA =

RA ± 0,5 − mUA

σ Ut

oz.

zB =

RB ± 0,5 − mUB

σ Ut

.

V računu za zA se vrednost 0,5 odšteje, če se verjetnost računa v desnem repu
porazdelitve (Siegel in Castellan, 1988, str. 132) oz. če je UA > UB. Vrednost 0,5 se
prišteje, če se verjetnost računa v levem repu porazdelitve oz. če je UA < UB. Enako
pravilo velja za zB. Vrednosti zA in zB sta po velikosti enaki, različni v predznaku. To
je vrednost v dvorepi Gaussovi krivulji, zato se verjetnosti p izračuna kot ustrezna
ploščina pod krivuljo in le-ta odloča o statistični pomembnosti razlik porazdelitev.
4.5.1

Število ρ kot mera različnosti porazdelitev in graf dominantnosti
urejenostnih (ang. ordinalnih) porazdelitev - ODG

Za izračun prekrivanja dveh porazdelitev uporabimo število ρ ('ro') (Herrnstein,
Loveland in Cable, 1976), ki je linearno povezan s statistiko U. Če vrednosti UA oz.
UB delimo s produktom nA nB, kot mero različnosti dveh urejenostnih (ang.
ordinalnih) porazdelitev, dobimo število

ρA =

UA
n A nB

in

ρB =

UB
.
n A nB

Velja, da je vsota vedno enaka ena

ρ A + ρ B = 1,
tako da ima ρ lahko vrednost med 0 in 1. Obe skrajni vrednosti pomenita popolno
razlikovanje porazdelitev, vrednost ρA = ρB = 0,5 pa pomeni popolno prekrivanje
porazdelitev (Zupanc in Bren, 2009a; Zupanc in Bren, 2009b).
Bamber (1975, str. 401) je vrednost števila ρ ponazoril z delom ploščine na grafu
dominantnosti dveh urejenostnih porazdelitev (Darlington, 1973; Darlington, 1975).
Naj imata diskretni spremenljivki A in B končno število vrednosti od c1, …,cg, kjer
velja urejenost - ∞ < c1 < … < cg < - ∞. Verjetnosti, da spremenljivki dosežeta
posamezno vrednost ci mora biti različna od nič: P(A = ci) > 0 ali P(B = ci) > 0.
Označimo - ∞ s c0 in + ∞ s cg+1, točke T(c) na grafu pa s koordinatami P(A ≤ c) in
p(B ≤ c). Verjetnosti za obe spremenljivki imata lahko vrednosti med nič in ena, zato
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so točke T(c) vedno znotraj kvadrata s stranico 1. Kvadrat ima oglišča s
koordinatami (0,0), (1,0), (1,1) in (0,1). Točke so, razen zadnje, med seboj različne
T(c0) ≠ T(c1) ≠ … ≠ T(cg), le T(cg) = T(cg+1).
Na grafu je vedno končno mnogo (g+1) točk T(c0), T(c1),…,T(cg). Začetna točka ima
koordinati (0,0), končna točka pa koordinati (1,1).
Površina nad črto v grafu ordinalne dominantnosti - ODG (slika 4.21) je enaka
verjetnosti, da je naključno izbran kandidat iz skupine B uvrščen višje kot naključno
izbran kandidat iz skupine A; prišteta je še verjetnost, da sta oba naključno izbrana
kandidata rangirana enako. Velja zveza

ρ B = P (B > A ) + 1 2 P (B = A ) .
Indeks ρ - površina področja nad ali pod črto na grafu - ODG se uporabi kot mera
različnosti dveh urejenostnih porazdelitev.
Na sliki 4.21 je graf dominantnosti dveh urejenostnih porazdelitev A in B s slike 4.19;
porazdelitev splošnega uspeha vseh kandidatov (A – levo/rdeče) in porazdelitve
splošnega uspeha kandidatov, ki so na maturi izbrali psihologijo (B – desno/zeleno).
G ra f ordi na l ne dom i na ntnosti O DG
1,0

1,00; 1,00

0,9
0,8

0,84; 0,85

p ( B <= c i )

0,7
0,6
0,50; 0,51

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

0,12; 0,10
0,02; 0,00
0,00; 0,00

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
p ( A <= c i )

Slika 4.21: Graf ordinalne dominantnosti dveh porazdelitev A in B (slika 4.19) - porazdelitev
ocen splošnega uspeha v zaključnem letniku za vse kandidate (A) in porazdelitev
ocen kandidatov, ki so na maturi izbrali psihologijo (B) - ρB = 0,495.

Kumulativne verjetnosti, da se med vsemi kandidati pred spomladanskim rokom
mature 2008 dosežejo določene ocene splošnega uspeha v zaključnem letniku
c=(1; 2; 3; 4; 5) so bile P(A)=(0,015; 0,12; 0,50; 0,84; 1,00). Kumulativne verjetnosti,
da se med kandidati, ki so za maturo 2008 izbrali psihologijo, dosežejo ocene
splošnega uspeha v zaključnem letniku c=(1; 2; 3; 4; 5) pa so bile P(A)=(0,00; 0,10;
0,51; 0,85; 1,00). Ker so kumulativne verjetnosti za dosežene ocene pri obeh
spremenljivkah - porazdelitvah A in B skoraj enake, je graf črta, ki povezuje točke
T(c) - skoraj identična diagonali in kvadrat razpolavlja praktično na dve polovici.
Izračunano število ρ za spremenljivko B je ρB = 0,495; za vse kandidate na maturi,
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za porazdelitev A pa je ρA = 0,505. Vrednost 0,5 v kvadratnem grafu s stranico
velikosti 1,0 pomeni površino polovice kvadrata. Torej graf dominantnosti dveh
urejenostnih porazdelitev A in B na sliki 4.21 približno razpolavlja kvadrat po
diagonali, malenkost večjo površino zavzema spremenljivka A (ρA = 0,505) – na sliki
4.21 desno spodaj, manjšo pa spremenljivka B (ρB = 0,495) – na sliki 4.21 levo
zgoraj.
Cliff (1993) je predstavil urejenostno statistiko d

d ( A, B ) = P ( A > B ) − P (B > A) ,
ki predstavlja antisimetrično različnost (vrednosti so med –1 in +1) dveh
urejenostnih porazdelitev kot razliko v površinah na grafu ordinalne dominantnosti ODG. Velja

d ( A, B ) = 2 ρ − 1

oziroma

d ( A, B ) = 2 U (N AN B ) − 1.

Usmerjeno različnost (ang. directed dissimilarity) d(A,B) oz. d(B,A) med dvema
porazdelitvama definiramo (Zupanc in Bren, 2009a; Zupanc in Bren, 2009b)

d ( A, B ) = ρ A − ρB

in

d (B, A) = ρB − ρ A

torej

d ( A, B ) = − d (B, A) .

Če ima d(A,B) negativno vrednost, porazdelitev A zaostaja za porazdelitvijo B.
Skupina A je po rangih podrejena glede na skupino B. Če je d(A,B) pozitivno število,
porazdelitev A dominira nad porazdelitvijo B. Obe ekstremni vrednosti d(A,B) = 1 oz.
d(B,A) = –1 predstavljata popolno razlikovanje porazdelitev, med tem ko d(A,B) =
d(B,A) = 0 predstavlja popolno prekrivanje porazdelitev.
Kot nadgradnja programskega Orodja za analize izkazanega znanja ob zaključku
srednje šole (Urank in Zupanc, 2007) se lahko razvije programski modul –
inštrument za merjenje razlik med porazdelitvama: MWW test dveh porazdelitev,
število ρ kot mera različnosti porazdelitev, prikaz z grafi dominantnosti dveh
porazdelitev in usmerjena različnost d. Izračune se opravi na izvoženih podatkih iz
Orodja: obeh obravnavanih frekvenčnih porazdelitev in številu kandidatov v
posamezni porazdelitvi. Poleg grafičnega in/ali tabelaričnega prikaza porazdelitev se
lahko različnost prikaže tabelarično (tabela 4.9); npr. za razliko porazdelitev iz slike
4.19:
Tabela 4.9:

Različnost porazdelitev: vrednosti MWW U-testa, statistična pomembnost p,
število ρ kot mera različnosti in usmerjena različnost d
ρ
n
U
z
p
d
PSI
A VSI
8712 7072411
0,74 0,461
0,505
0,011
1606 6919061
-0,74 0,461
0,495 -0,011
B

V primeru kandidatov, ki na maturi izberejo psihologijo (PSI), se v porazdelitvi vidi
(slika 4.19), da imajo le ti približno enak povprečen splošen uspeh (3,53), izračunan
brez kandidatov, ki letnika niso zaključili, kot je povprečna ocena splošnega uspeha
vseh kandidatov v zaključnem letniku gimnazije pred splošno maturo 2008, to je
3,58. Z opravljenim ρ - testom je mera različnosti porazdelitev kandidatov z izbrano
PSI v primerjavi z vsemi maturanti: ρB = 0,495 oz. dB = –0,011. Porazdelitev uspeha
dijakov v zaključnem letniku je pri kandidatih, ki so izbrali PSI, sicer nekoliko slabša
Metoda stalnega analiziranja izkazanega znanja učencev kot orodje upravljanja v šolstvu

Stran 135

Darko Zupanc – doktorska disertacija

Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede

kot je porazdelitev uspeha vseh dijakov - vendar statistično nepomembno (p = 0,461
>> 0,05).
Če pa se na sliki 4.20 pogleda porazdelitve splošnega uspeha istih dveh skupin na
spomladanskem roku mature 2008, pa je povprečna točkovna ocena splošnega
uspeha kandidatov, ki so izbrali PSI, nižja (16,50) kot je povprečna točkovna ocena
splošnega uspeha za vse kandidate (17,36). MWW U test v tem primeru pokaže
statistično pomembne razlike (p = 0,000012 < 0,001). Mera različnosti porazdelitev
je ρB = 0,466 oz. usmerjena različnost dB = –0,067, porazdelitev uspeha dijakov na
maturi je pri kandidatih, ki so izbrali PSI, že malo, vendar statistično pomembno
slabša, kot je porazdelitev splošnega uspeha vseh dijakov na maturi.
Koordinate točk
T(ci) = T(A ≤ ci , B ≤ ci),

ci = (1, 10, 11, …, 34)

na sliki 4.22 so verjetnosti, da vsi kandidati na spomladanskem roku mature 2008
dosežejo določene točke (ci) splošnega uspeha na maturi P(A ≤ ci) in verjetnosti P(B
≤ ci), da se med kandidati, ki so za maturo 2008 izbrali psihologijo dosežejo točke
splošnega uspeha na maturi ci = (1, 10, 11, …, 34).
Graf ordinalne dominantnosti ODG
1,0
0,9
0,8

p (B <= ci)

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
p (A <= ci)

n
PSI
A VSI 8726
B 1670

U
7776776
6795644

z
4,38
-4,38

p
0,000012
0,000012

ρ
0,534
0,466

d
0,067
-0,067

Slika 4.22: Izračun različnosti porazdelitev splošnega uspeha na maturi za kandidate, ki so
izbrali PSI; v primerjavi z vsemi kandidati v enem roku in graf dominantnosti dveh
urejenostnih porazdelitev A in B - porazdelitev splošnega uspeha za vse
kandidate na maturi (A) in porazdelitev uspeha kandidatov, ki so na maturi izbrali
psihologijo (B) - ρB = 0,466

Izračunano število ρ za spremenljivko B je ρB = 0,466; za vse kandidate na maturi –
za porazdelitev A pa ρA = 0,534. Število ρ oz. površina pod ali nad črto na grafu
dominantnosti dveh urejenostnih porazdelitev predstavlja mero različnosti dveh
spremenljivk – porazdelitev A in B. Število ρB oz. površina nad črto na grafu
dominantnosti dveh urejenostnih porazdelitev se lahko interpretira tudi kot
verjetnost, da je naključno izbran kandidat iz porazdelitve B dominira oz. je boljše
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ocenjen (rangiran) na maturi kakor naključno izbran kandidat iz porazdelitve A plus
polovica verjetnosti, da sta naključno izbrana kandidata iz obeh porazdelitev enako
ocenjena (Bamber, 1975, str. 394 in 401)

ρ B = P (B > A ) + 1 2 P (B = A ) .
Ker je ρA + ρB = 1, je vsota površin pod in nad črto na kvadratnem grafu
dominantnosti dveh urejenostnih porazdelitev enaka ena. V prikazanem primeru na
sliki 4.22 oz. 4.20 gre za malenkostno, vendar statistično pomembno podrejenost
kandidatov (porazdelitve B), ki izberejo PSI (ρB = 0,466 < 0,5), saj je za celotno
generacijo maturantov (porazdelitev A) število ρ oz. površina pod črto večja od
polovice: ρA = 0,534.

Metoda stalnega analiziranja izkazanega znanja učencev kot orodje upravljanja v šolstvu

Stran 137

Darko Zupanc – doktorska disertacija

5

Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede

REZULTATI RAZISKAV

Izhodišča raziskav so, da se v šolskih sistemih s sistematično zbranimi podatki o
dosežkih učencev z eksternim državnim izpitnim sistemom in/ali z nacionalnim
preverjanjem znanja lahko na osnovi rednih analiz izkazanega znanja učencev
razvije orodje za upravljanje v šolstvu na vseh nivojih sistema. Raziskave so
potekale v zadnjih letih 2005 – 2009. Vsekakor so dosežki posameznih učencev
osebni podatki; v Sloveniji tudi ni dovoljeno objavljati dosežkov posameznih šol,
oddelkov v šolah, uspeha učencev po njihovih učiteljih ipd., kar bi lahko vodilo do
rangiranja šol in učiteljev. Kjer se v rezultatih raziskav pojavlja dosežek posamezne
šole, šolskega razreda ali učencev, ki jih je učil posamezni učitelj, so prikazi takšni,
da je identiteta zakrita. Nekatere ugotovitve so bile že sproti publicirane v domačih
in tujih znanstvenih revijah in/ali predstavljene na mednarodnih in domačih
znanstvenih konferencah.
Na koncu vsakega podpoglavja so povzete domneve disertacije in zaključek glede
potrditve ali zavrnitve domneve.
Prvo leto splošne mature »po novem« – centralno vodena in eksterna, 1995, so
kandidati izpite opravljali na 115 šolah po Sloveniji. Vse do leta 1999 je število šol
naraščalo – do števila 133. Zaradi ločitve gimnazijskega zaključka izobraževanja od
zaključnega izpita v srednjih strokovnih šolah in vpeljave poklicne mature, je leta
2002 splošno maturo izvedlo le 78 gimnazij (Zupanc, 2005d). Po tem letu število šol
z gimnazijskim izobraževanjem ponovno počasi narašča, tako da je bilo leta 2004 s
splošno maturo 83 šol in 90 v letu 2008.
Srednje šole na katerih so dijaki opravljali maturo, so (bile) različne. Do leta 2001 so
k maturi pristopali dijaki iz zelo različnih srednješolskih izobraževalnih programov, v
zadnjih devetih letih pa le iz gimnazijskega programa; poleg splošnih gimnazij še iz
strokovnih, umetniških in klasičnih. Tudi število oddelkov na šoli in število
maturantov je zelo različno. Na šolah je lahko več kot 200 ali celo 300 maturantov
letno, so pa šole, ki imajo le nekaj dijakov, manj kot 10, na leto. Zaradi
neenakomerne porazdelitve, različne strukture maturantov in učinkov poučevanja so
med šolami znatne razlike tudi v rezultatih maturantov. Obstojajo šole, ki z
maturanti10 letno dosegajo skoraj 100 % delež uspešnosti, na drugi strani pa so
šole, kjer je delež uspešnih tudi pod 50 %. Najdemo tudi gimnazije, kjer je
povprečen splošni uspeh uspešnih maturantov vsako leto več kot 20 ali celo 23
točk, so pa šole, kjer je uspeh pod 15 ali celo pod 12 točk.
Med 153 šolami, kjer so vsaj eno leto dijaki opravljali splošno maturo, je 59 takšnih,
kjer se je matura od leta 1995 do vključno 2004 opravljala vsako leto (Zupanc,
2005d). V njih je maturo opravljalo tri četrtine celotne populacije maturantov. Če bi
šole vsako leto razvrščali po povprečnem številu točk splošnega uspeha dijakov in
pregledali skupine šol: zgornja četrtina, srednja polovica in spodnja četrtina šol, bi
lahko zaznali marsikatero posebnost.
Praviloma so v zgornji četrtini šol vsako leto gimnazije z velikim številom
maturantov, v njih maturo opravlja 39 % vseh dijakov. V šolah zgornje četrtine je
delež neuspešnih kandidatov majhen. V desetih letih mature se je povprečni delež
neuspešnih v tej skupini zmanjšal s 5 do 6 odstotkov v letih 1995 – 1997, na 2 do 3
odstotke letno v zadnjih letih (slika 5.23). Pet gimnazij izmed petnajstih je bilo vsako
10

Pri vseh številčnih podatkih v tem podpoglavju so bili upoštevani vsi, ki so spomladi
opravljali maturo prvič. Niso upoštevani dijaki, ki so opravljali maturo kot dijaki
maturitetnega tečaja ali kot 21-letniki.
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leto v skupini gimnazij z najboljšim povprečnim dosežkom splošnega uspeha. Samo
v teh petih gimnazijah z velikim številom kandidatov maturo opravlja 15 % vseh
maturantov. Še sedem gimnazij je takšnih, ki so bile skoraj vsako leto (vsaj
sedemkrat v desetih letih) v tej skupini, nekaj gimnazij pa je bilo v tej skupini
občasno. Več kot polovica šol (32 od 59) je bilo vsaj enkrat med četrtino najboljših.
V skupini šol zgornje četrtine je poleg šol iz večjih mest tudi več šol iz manjših mest
oz. krajev po Sloveniji.
V teh podatkih niso upoštevane šole, ki so dijake pripravljale na maturo manj kot
deset let; med njimi so šole z zelo visokim uspehom dijakov in šole z manjšim
številom točk splošnega uspeha.
Uspešnost na maturah med skupinama šol
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Slika 5.23: Delež uspešnosti maturantov v %; na šolah z visokim povprečjem splošnega
uspeha in na šolah z nizkim povprečjem splošnega uspeha (Zupanc, 2005d)

V četrtini 15-ih šol z nizkim povprečnim splošnim uspehom dijakov so vsako leto
šole, ki imajo v povprečju manjše število maturantov, v njih maturo opravlja 14 %
vseh dijakov. V šolah spodnje četrtine je delež neuspešnih bistveno večji kot je
ustrezen delež v populaciji. V teh šolah je 38 % vseh neuspešnih dijakov pri maturi.
V desetih letih mature se je povprečni delež neuspešnih v tej skupini tudi
zmanjševal; od 30 odstotkov v letih 1995 – 1997, do 17 oz. 16 odstotkov v zadnjih
letih (slika 5.23). Pet šol izmed petnajstih je bilo vsako leto v skupini z nižjim
povprečnim dosežkom splošnega uspeha. V teh petih šolah maturo opravlja 5 %
vseh maturantov. Še sedem šol je takšnih, ki so bile skoraj vsako leto (vsaj
sedemkrat v desetih letih) v tej skupini, nekaj šol pa je bilo v tej skupini občasno.
Manj kot polovica šol (26 od 59) je bilo vsaj enkrat v četrtini z najnižjim povprečnim
splošnim uspehom. V skupini šol spodnje četrtine so praviloma šole iz večjih mest;
med njimi je le redko šola iz manjšega mesta oz. kraja izven regijskega središča v
Sloveniji.
V četrtini šol z boljšimi rezultati je bil povprečen splošni uspeh dijakov, ki so na
spomladanskem izpitnem roku maturo opravljali prvič, v prvih desetih letih med 19 in
21 točkami, v šolah s srednje dobrim uspehom je bil 17 ali 18 točk, v četrtini šol z, v
povprečju, nižjim splošnim uspehom, pa je bil med 15 in 16 točkami. Razlika v
povprečnem splošnem uspehu med šolami zgornje in spodnje četrtine je 4 ali 5 točk.
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Med strokovnjaki na nacionalnem nivoju in tudi med starši in v širši javnosti se
mnogokrat zastavlja vprašanje uspešnosti šol. Po desetih letih splošne eksterne
mature Zupanc (2005d) ugotavlja, da so razlike v uspešnosti srednjih šol. Šole se po
deležu uspešnih razlikujejo po različnih kazalcih Zupanc (2006a): po deležu dijakov,
ki izdelajo brez ponavljanja, po deležu odličnjakov in nezadostnih, po povprečni
oceni ipd. Pri slovenski maturi bi lahko izbirali med različnimi merili: delež uspešnih
oziroma neuspešnih dijakov na maturi, povprečno število zbranih točk pri uspešnih
oziroma vseh dijakih, ocene pri obveznih treh predmetih, število kandidatov z
izjemnim uspehom na maturi itd. Pri tem bi morali upoštevati, koliko vpisanih dijakov
šole sploh ni prišlo do mature. Po določenem ključu bi lahko upoštevali uspeh
dijakov, ki se vpisujejo na določeno šolo, in vrednotili razliko med uspehom pri
vstopu in izstopu – t. i. dodano vrednost.
Slovenske gimnazije, na katerih dijaki opravljajo splošno maturo, se med seboj
razlikujejo. Pomembne razlike so:
• glede števila dijakov v gimnazijah;
• v vrsti gimnazijskih izobraževalnih programov (splošna, strokovna, klasična,
športna, umetniška, maturitetni tečaj) in različnem številu dijakov v oddelkih z
različnim programom znotraj ene gimnazije;
• v okolju gimnazij (v velikih urbanih središčih, kjer imajo dijaki veliko možnosti, da
izbirajo med gimnazijami, in gimnazijami v manjših krajih);
• v različnem socialno-ekonomskem statusu družin, iz katerih prihajajo gimnazijci;
• v izobrazbeni ravni staršev gimnazijcev;
• v deležu dijakov, katerih materni jezik ni slovenščina;
• v različno opremljenih šolah in različno usposobljenih učiteljih;
• v različnem predznanju dijakov ob začetku gimnazijskega izobraževanja;
• v prehodnosti dijakov od vpisa do zaključka pouka v četrtem letniku in do
pristopa k maturi;
• itd.
Številnih podatkov, s katerimi bi lahko v širšem kontekstu vrednotili navedene vplive,
ki nesporno močno vplivajo na dosežke učencev pri preverjanju znanja, v Sloveniji
sploh ne zbiramo oziroma je zbiranje prepovedano ali pa ni dogovorov o strokovnih
podlagah za ustrezne analize in uporabe, ki bi omogočale predstavljanje
maturitetnih dosežkov v določenem kontekstu. Narejene niso niti pilotne študije, kaj
šele, da bi se na ravni stroke dogovorili, katere podatke zbirati, kako jih objavljati ter
ustrezno interpretirati.11

5.1

Delež uspešnih dijakov na maturi na posamezni šoli

Ali to želimo ali ne, se vprašanje o uspešnosti šol mnogokrat poenostavi na
vprašanje, kolikšen delež dijakov po koncu srednje šole (npr. splošne gimnazije)
uspešno opravi maturo. Zupanc, Urank in Bren (2009) so analizirali uspešnost
splošne mature v spomladanskem izpitnem roku 2006 v 53 gimnazijah, vse s
splošnim programom. Od 53 gimnazij jih je imelo 11 oz. 21 % popoln 100 % delež
uspešnosti (od tistih, ki so maturo opravljali). Na drugi strani pa jih je le 10, ki so
imele uspešnost pod 95 % - oz. 19 % med gimnazijami. Velika večina, okoli 60 %,

11

V Sloveniji o vsakoletnih rezultatih eksterne splošne mature po šolah zaradi določila o
tajnosti ni razpravljala in jih ni obravnavala niti krovna komisija, sedanja Državna komisija
za splošno maturo – DKSM, včasih imenovana Republiška maturitetna komisija – RMK.

Stran 140

Metoda stalnega analiziranja izkazanega znanja učencev kot orodje upravljanja v šolstvu

Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede

Darko Zupanc – doktorska disertacija

ima delež uspešnosti med 95 % in 100 %. V tem pogledu, razen pri zadnjih
gimnazijah, variabilnosti v deležu uspešnih niso velike – slika 5.24
Delež uspešnih v splošnih gimnazijah pri maturi '061
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Slika 5.24: Delež uspešnih v splošnih gimnazijah pri spomladanskem roku mature 2006
(Zupanc, Urank in Bren, 2009)

Ob poznavanju slovenskega šolskega sistema se lahko vprašanje zastavi drugače.
V maturitetnem sistemu se zbere podatke o vseh prijavljenih kandidatih na maturo,
še preden se zaključi šolsko leto. Kandidati ob zaključku gimnazije lahko pristopijo k
maturi, če so uspešno končali zaključni letnik gimnazije. Odločitev o tem pa je v
pristojnosti vseh na šoli: poleg dijakov predvsem učiteljev na šoli in politike šole.
Delež uspešnih, to je tistih, ki so uspešno opravili maturo v primerjavi s tistimi, ki so
k maturi pristopili, se lahko bistveno spremeni, če se uspešnost računa glede na vse
dijake, ki so se v zaključnem letniku gimnazije za maturo pripravljali.
Histogram na sliki 5.25 v zgornjem delu prikazuje deleže uspešnih dijakov po šolah
– glede na tiste, ki so k maturi pristopili. Zgornji del slike je enak kot na sliki 5.23. V
spodnjem delu pa so prikazani deleži števila kandidatov, ki so se pripravljali za
spomladanski rok mature 2006 in so se tudi prijavili za izpite, mature pa niso
opravljali. Spodnji prikaz v resnici prikazuje delež dijakov v zaključnem letniku po
posameznih gimnazijah, ki so bili v šoli neuspešni12 – negativno ocenjeni iz enega
ali več predmetov.
V tem primeru so variabilnosti med šolami veliko večje. Od primerov, ko na šoli s
šolskimi ocenami nihče ni zadržan, da ne more pristopiti k opravljanju mature v
spomladanskem izpitnem roku, do primerov, ko je takšnih nekaj odstotkov na šoli.
Najdemo celo primere, ko zaključnega letnika gimnazije uspešno ne zaključi nekaj
deset odstotkov dijakov; deleži segajo celo do polovice vseh dijakov, ki so obiskovali
zaključni letnik pred maturo. Tolikšen razlike med šolami, do katerih se pride z
analizami, so vsekakor vredne razmisleka, iskanja vzrokov, ustreznih razlag in so
najverjetneje tudi povod za spremembe pri delu v bodoče.

12

Splošno sliko lahko, sicer v manjšem številu, popačijo kandidati, ki iz drugih razlogov niso
pristopili k maturi; prestop na drugo šolo mesec ali dva pred maturo, opravljanje mature v
dveh delih ipd. To pa so le izjeme.
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Delež uspešnih v splošnih gimnazijah pri maturi '061 in delež tistih, ki niso pristopili
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Slika 5.25: Delež uspešnih v splošnih gimnazijah pri spomladanskem roku mature 2006 in
delež tistih, ki k maturi niso pristopili (Zupanc, Urank in Bren, 2009)

V Sloveniji se ravnatelji šol v javnosti radi pohvalijo z visokimi deleži uspešnosti
svojih dijakov na maturi, običajno pa se nič ne govori, kaj je z (ne)uspešnostjo
dijakov pred pristopom k maturi. Takšne analize usmerijo pozornost pri upravljanju
šol na delo z manj uspešnimi dijaki med šolanjem. Četudi bi vse gimnazije ob vpisu
v 1. letnik imele glede na vse najpomembnejše kazalce (hipotetično) enake dijake,
je dejstvo, da se dijaki iz šol izpisujejo in vstopajo vanje med šolanjem. Najbrž je
pomembno, kolikšno število oziroma kolikšen delež dijakov sploh izpolni formalne
pogoje za pristop k maturi (uspešno opravljeni štirje letniki gimnazije). Na nekaterih
gimnazijah do mature v štirih letih pripeljejo skoraj vse, na drugih pa je osip med leti,
lahko pa šele tik pred poletjem, ko se začne maturitetni rok, velik. To bistveno vpliva
na odstotek tistih, ki na posamezni šoli maturo opravijo v določenem roku. Razlaga,
da je šola z večjim odstotkom »bolj učinkovita« od šole z manjšim odstotkom, bi bila
napačna.
Različna struktura maturantov
Dijaki lahko maturo v Sloveniji opravljajo samo v gimnazijah, splošnih ali strokovnih
srednjih šolah. Predpisi dajejo dijakom in odraslim različne pravice: popravne
maturitetne izpite, izboljševanje, vnovično opravljanje mature v celoti, opravljanje
mature v dveh delih ipd. Posebna skupina kandidatov so maturantje, ki opravljajo
maturo brez štiriletnega gimnazijskega izobraževanja – po opravljenem enoletnem
maturitetnem tečaju, ki poteka samo na določenih gimnazijah v Sloveniji. Poleg tega
ima vsak kandidat, ki je dopolnil 21 let, pravico do opravljanja mature, ne da bi se
prej kakorkoli izobraževal oz. zaključil gimnazijo, in vsaka gimnazija ga je, če se
prijavi ali če ga napotijo k njim, dolžna sprejeti k opravljanju mature. Dejstvo je, kar
kažejo statistični podatki, da so različne kategorije kandidatov po uspehu na maturi
različno uspešne. Ne samo, da objavljeni odstotek kandidatov, ki bi na posamezni
šoli maturo opravili v določenem roku, ne bi veliko povedal o posamezni šoli, bi se
ob eventualnem javnem objavljanju takšnih številk gimnazije na vse legalne in
prikrite načine izogibale temu, da bi pri njih maturo opravljali kandidati, ki bi jim lahko
zniževali »odstotek«. Izogibali bi se lahko ponavljavcem, odraslim, dijakom, ki
obiskujejo maturitetne tečaje, in drugim podskupinam, ki običajno na maturi
dosegajo slabše rezultate (Zupanc, 2006a).

Stran 142

Metoda stalnega analiziranja izkazanega znanja učencev kot orodje upravljanja v šolstvu

Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede

Darko Zupanc – doktorska disertacija

Število dijakov na šoli z izjemnim uspehom
Zakon o maturi določa, da se maturantom, ki dosežejo izjemen splošni uspeh,
podeli maturitetno spričevalo s pohvalo – 'suma cum laude'. Največje število možnih
točk pri splošni maturi v Sloveniji je 34, Državna komisija za splošno maturo pa je
pristojna, da spodnjo mejo točk za izjemen uspeh določi vsako leto posebej. Do zdaj
je bila ta meja 30 točk. Splošna matura je petpredmetna, dijak jo opravlja iz treh
obveznih predmetov: slovenščine (ali italijanščine ali madžarščine), matematike in
tujega jezika, poleg tega pa izbere še dva izbirna predmeta iz nabora tridesetih.
Slovenščina se oceni po lestvici, kjer je možnih največ 8 točk, pri matematiki in
tujem jeziku pa kandidat izbira, ali bo maturo opravljal na osnovni ravni zahtevnosti
in bo ocenjen po lestvici do 5 ali na višji ravni zahtevnosti in bo ocenjen po lestvici
do 8 točk. Vsi izbirni predmeti se ocenjujejo po lestvici do 5, tuji jeziki pa na višji
ravni tudi do 8. Kandidat, ki opravlja vse predmete na osnovni ravni zahtevnosti,
tako lahko z odlično opravljeno slovenščino, za kar dobi 8 točk, ter z vsemi
preostalimi štirimi odličnimi ocenami po 5 točk opravi maturo z največ 28 točkami.
Če kandidat želi pri splošnem uspehu dobiti več točk, mora izbrati vsaj en predmet,
sme pa največ dva, na višji ravni, ki prinaša ocene na lestvici do 8 točk (Zupanc,
2006a).
Če je pri obveznih predmetih še logično, da lahko vsak dijak pri opravljanju mature
iz matematike in tujega jezika izbere, ali bo oba predmeta delal na osnovni ravni,
enega od teh na osnovni, drugega ali celo oba pa na višji ravni zahtevnosti, pride do
asimetrije. Med dvema izbirnima predmetoma lahko samo tisti, ki se odločajo še za
en tuj jezik, izbirajo višjo raven in pridobijo dodatne 3 točke (razlika med 8 in 5stopenjsko lestvico). Tisti, ki se odločijo za naravoslovne, družboslovne ali strokovne
predmete, nimajo možnosti izbirati med osnovno in višjo ravnjo. Takšna so
maturitetna pravila, ki so bila postavljena ob začetku mature; pozitivna
diskriminacija13 tujih jezikov najbrž temelji na pomenu, ki ga znanje tujih jezikov
predstavlja za konkurenčnost Slovenije in Slovencev v Evropi in svetu (Zupanc,
2006a).
Na ravni posameznega maturanta trenutno velja asimetričnost oziroma neke vrsta
prednost za kandidate, katerih močnejša stran je učenje in znanje tujih jezikov.
Znanje tujih jezikov je izrazito povezano z zgodnejšim učenjem jezikov, za kar vsi
otroci v mladosti/otroštvu nimajo enakih možnosti: tu gre za sredstva in priložnosti,
ki takšno učenje sploh omogočajo in vzpodbujajo, za usposablja ali bivanje v tujini
ipd. (Zupanc, 2006a).
Gimnazije imajo različno število maturantov
Če poudarjamo (nominalno) število dijakov, ki so na posamezni šoli v določenem
roku dosegli 30 točk in več ter na tej podlagi uradno in javno objavimo lestvico
takšnih šol, bo vsakdo že na prvi pogled ugotovil, da je to za majhne šole krivično.
Če za trenutek zanemarimo bistveni podatek, to je, kakšni učenci so glede na
predznanje in druge socialne okoliščine vpisani v določeno šolo, je očitno, da je v
šoli z osmimi oddelki zaključnega letnika s približno 200 maturanti že verjetnost za
to, da bo med njimi nekaj dijakov z izjemnim uspehom, večja kakor pa na majhni šoli
z dvema oddelkoma in s 50 maturanti. Število zlatih maturantov je lahko samo eden
izmed mnogih kazalcev uspešnosti šole, nikakor pa ne more biti edino merilo
(Zupanc, 2006a).
13

V zadnjem času je v maturitetnih strokovnih krogih veliko razprav v zvezi s tem, da bi bilo
tudi pri naravoslovju mogoče izbrati dve ravni, pozneje pa še pri drugih predmetih.
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Povprečno število točk na šoli
Posamezni dijaki ali skupine dijakov se že pred preverjanjem znanja na maturi
razlikujejo v izhodišču, koliko točk splošnega uspeha sploh lahko prispevajo v
skupni seštevek dosežkov šole. Če v takih razmerah učitelji in vodstva šol želijo
izboljšati povprečno število točk skupnega uspeha na šoli, bi lahko 'uspešne' dijake
od izbirnih naravoslovnih, strokovnih in družboslovnih predmetov preusmerjali k
izbiri drugih tujih jezikov, in sicer na višji ravni. To je za znanje tujih jezikov sicer
vzpodbudno, s stališča vodenja uravnotežene nacionalne šolske politike pa je najbrž
neustrezno.
Tudi ob zgornji dilemi je bilo že opozorjeno, da struktura maturantov (delež
ponavljavcev, kandidatov iz maturitetnih tečajev, kandidatov, ki so opravljali maturo
kot 21-letniki ipd.), ki so na gimnaziji opravljali maturo, bistveno vpliva na vse
skupinske izračune, deleže, povprečja ipd. Različni deleži takšnih skupin med vsemi
maturanti bistveno vplivajo na doseženo število točk (oziroma ga znižajo), ki jih na
določenem roku v povprečju doseže posamezna šola (Zupanc, 2006a).
Prispevek neocenjenih in neuspešnih maturantov
Posebno vprašanje se odpira, če hočemo skupinsko obravnavati tudi neuspešne in
neocenjene kandidate (Zupanc, 2006a). Zakon o maturi in tudi slovenska tradicija
sta jasna: kandidat maturo opravi uspešno, če je uspešen pri vseh petih predmetih.
Tisti, ki ima eno ali več negativnih ocen, je neuspešen, tisti, ki je pri enem ali več
predmetih neocenjen, je pri maturi v določenem roku neocenjen. Ne eni ne drugi ne
dobijo maturitetnih spričeval in se jim ne izračuna splošnega uspeha – vsota ocen
vseh petih predmetov. Za to na ravni posameznika ni nobene potrebe.
Če bi nekdo (npr. ministrstvo) odredil, da je treba računati število točk, ki bi jih v
povprečju na določenem roku dosegla posamezna šola, bi se takoj zastavilo
vprašanje, kako v računu o povprečnem številu točk na šoli pravično upoštevati
neuspešne in neocenjene kandidate. Ali jih sploh ne upoštevati in računati povprečja
samo za uspešne? Na ta način neuspešni maturantje pri splošnem uspehu šoli ne bi
zniževali povprečja. Ali neocenjene iz računanja izpustiti, negativne pa upoštevati?
Neuspešni maturantje znižujejo dosežke in dve šoli z enakim povprečjem med
uspešnimi in različnim številom oziroma deležem negativnih in neocenjenih najbrž
ne smeta imeti enakovrednega mesta na lestvici šol (Zupanc, 2006a).
Če bi prišlo do odločitve, da bi bilo treba negativne dijake upoštevati pri računanju
povprečja, ni jasno, s katerimi številkami splošnega uspeha (saj jih formalno
nimajo). Morda bi morali tudi zanje upoštevati seštevek petih ocen, negativno oceno
pa bi šteli kot 1? Pri takem računanju bi marsikateri neuspešen kandidat k
skupnemu splošnemu uspehu šole prispeval več kot kakšen uspešen kandidat na
tej ali drugi šoli. Uspešen kandidat s petimi ocenami zadostno maturo že opravi s
skupnim uspehom (5 x 2 = 10) 10 točk; kandidat z eno nezadostno oceno in npr. z
drugimi dobrimi ocenami (1 + 4 x 3 = 13) bi dosegel višji seštevek točk. Celo pri
kandidatu z dvema ali s tremi nezadostnimi ocenami je seštevek lahko višji kot pri
kandidatu, ki je pri vseh petih predmetih ocenjen zadostno (2) (Zupanc, 2006a).
Prispevek maturantov s pogojno pozitivno zadostno oceno
Slovenska matura pozna pravilo o pogojno pozitivni oceni (Zakon o maturi, 2003,
38. člen). Gre za možnost, da kandidat, ki pri enem predmetu ne dokaže znanja za
pozitivno oceno, doseže pa vsaj 80 % točk, potrebnih za zadostno oceno, in je pri
preostalih štirih predmetih ocenjen solidno (npr. imeti mora malo boljše ocene, ne
samo zadostnih), dobi pogojno pozitivno oceno in s tem maturo opravi. V obvestilu o
uspehu je zaznamek, da je takšna zadostna ocena pridobljena po pravilu pogojne
pozitivnosti in se razlikuje od »zaslužene« zadostne ocene pri tem predmetu. Tudi v
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tem primeru se lahko postavi vprašanje, ali naj se v seštevku splošnih uspehov in
računanju povprečij za šolo pogojno pozitivne ocene upošteva enako kot
»zaslužene« zadostne ocene.
V zvezi z računanjem števila točk, ki bi jih na določenem roku v povprečju dosegla
posamezna šola, je veliko dilem in odprtih vprašanj že pri samem izračunu. Od
odločitve, ki bi jo v tem primeru morali sprejeti, pa je odvisno, kakšne povratne
učinke bi to imelo na dejavnosti šol (Zupanc, 2006a).
Povprečno število točk pri predmetih na šoli
Več zgoraj nakazanih dilem bi se pojavilo tudi pri odločitvi za objavljanje števila točk,
ki bi jih v povprečju dosegla posamezna šola pri posameznem maturitetnem
predmetu (Zupanc, 2006a). Različni predmeti pri maturi igrajo različno vlogo.
Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina kot materni jeziki so za vsakega
kandidata obvezni predmeti. Pri matematiki, ki je za vse kandidate prav tako
obvezna, pa se (večji) del maturantov na šoli odloči za opravljanje predmeta na
osnovnem nivoju, del pa na višjem. Od te delitve je odvisen povprečen rezultat enih
in drugih. Povprečno število točk bi lahko prikazovali v odstotnih točkah, lahko pa v
točkovnih ocenah – na osnovnem nivoju v lestvici do 5, na višjem pa v lestvici do 8.
Če prikazujemo povprečje pri predmetih v odstotnih točkah, niso razvidni pragovi za
ocene. Pri nekaterih predmetih je npr. za zadostno oceno potrebnih 40 % možnih
točk, pri drugih 60 % točk; pri nekaterih je že 75 % dovolj za odlično oceno, pri
drugih pa 90 %. Iz objavljenih povprečnih dosežkov ni mogoče razbrati niti števila ali
deleža maturantov, ki so prispevali k določenemu povprečju, niti razpršenosti
dosežkov.
Ali je vsak dosežek maturanta dosežek šole?
En tuj jezik je za vsakega maturanta obvezen predmet, v praksi pa se pri tem dijaki
na različnih gimnazijah po Sloveniji razporedijo med več tujih jezikov in še pri
vsakem izmed njih na osnovno in višjo raven zahtevnosti. Dijak lahko opravlja
maturo iz predmeta, ne da bi imel na gimnaziji pouk pri tem predmetu, lahko celo
opravlja maturo iz določenega predmeta na drugi gimnaziji, ker matična tega
predmeta nima v naboru ponujenih maturitetnih predmetov. To se, sicer redko,
dogaja prav v primeru tujih jezikov, ker nekateri dijaki znanje pridobijo zunaj rednega
pouka na matični šoli. Tudi pri drugih predmetih se dogodi kaj podobnega, npr. pri
glasbi. Nesporno se ocene pri takem predmetu pripiše kandidatu, in to je njegov
uspeh, vprašanje pa je, kaj ima s tem matična šola in kako to vpliva na računanje
povprečnega števila točk (Zupanc, 2006a).
Tuje jezike se učijo v osnovni šoli in (ali samo) v srednji šoli
Maturitetni izpit iz tujega jezika je enak, če ga kandidat prijavi kot obvezni ali kot
izbirni predmet. Na primer, maturo iz nemščine, italijanščine ali kateregakoli tujega
jezika lahko na osnovni ravni opravljajo kandidati, ki so se nemščino kot prvi tuji
jezik učili več let že v osnovni šoli in štiri leta v gimnaziji, prav tako pa tudi tisti, ki so
se tega jezika učili kot drugi tuj jezik samo v gimnaziji. Objavljanje števila točk, ki bi
jih v povprečju dosegla posamezna šola pri tujih jezikih, ne bi pokazalo nobene
omenjene specifike, čeprav to na povprečno število točk najbrž močno vpliva.
Število točk na osnovni in/ali višji ravni pri nemščini na gimnazijah na meji z Avstrijo
na Štajerskem in Koroškem ali pri italijanščini kot tujem jeziku na Primorskem ni
preprosto primerljivo s številom točk v gimnaziji, kjer so se praktično vsi dijaki učili
jezika samo v gimnaziji (Zupanc, 2006a).
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Različna struktura maturantov pri predmetih
Kot je bilo pojasnjeno prej, na objavljanje števila točk, ki bi jih v povprečju dosegla
posamezna šola pri posameznem maturitetnem predmetu, zelo močno vpliva delež
ponavljavcev, kandidatov iz maturitetnih tečajev, t. i. 21-letnikov ipd. Pri
posameznem predmetu bi na rezultat vplivali tudi dijaki, ki sploh niso maturantje
petpredmetne splošne mature. Po Zakonu o visokem šolstvu in Zakonu o maturi ima
na gimnazijah pravico opravljati splošno maturo za posamezen predmet vsak
kandidat ob poklicni maturi. Gre za negimnazijce, ki lahko prihajajo iz istega
šolskega centra, ki vključuje strokovne šole in tudi strokovno ali splošno gimnazijo,
mnogokrat pa pridejo dijaki opravljat maturo iz posameznega predmeta na gimnazijo
iz povsem druge strokovne šole. Takšnih dijakov je na spomladanskem roku
splošne mature že več kot 10 % in niso enakomerno razporejeni po vseh slovenskih
gimnazijah. Gimnazija je takšnega dijaka, če se prijavi ali če ga vanjo napotijo,
dolžna sprejeti, v povprečju pa je uspešnost teh dijakov slabša kot pri gimnazijcih.
Že zdaj v gimnazijah niso navdušeni nad tem, da ti dijaki pri njih opravljajo maturo iz
posameznih maturitetnih predmetov, ker imajo z njimi veliko dela in za to niso
(ustrezno) stimulirani, če pa bi jim z objavljanjem povprečnega števila točk ali ocen
po predmetih to še zmanjševalo ugled v javnosti, takšnih dijakov ne bi hoteli več
sprejemati k maturi (Zupanc, 2006a).
Prikazanih je več primerov, kako bi deleže uspešnosti pri slovenski splošni maturi
kot kazalce uspešnosti šol lahko prikazovali po posameznih gimnazijah. Pri vsakem
konkretnem prikazu se sproži plaz vprašanj in dilem. Če bi prikaze oblikovali
drugače, bi se pojavila spet drugačna vprašanja in druge, najbrž nič manj
upravičene dileme. Vsekakor vsak posamezni kazalec lahko ustvari zmotno
predstavo o uspešnosti šole. V raziskavi je bila postavljena
domneva 1 Prikaz zgolj enega kazalca lahko ustvarja zmotno predstavo o
uspešnosti šole pri pripravi in usposabljanju dijakov za maturo.
Iz navedenega v podpoglavju 5.1 je očitno, da lahko 1. domnevo potrdimo, ker bi
vsekakor prikaz zgolj enega kazalca ustvaril zmotno predstavo o uspešnosti šole pri
pripravi in usposabljanju dijakov za maturo. Uspešnost in kakovost šole je seštevek
mnogih dejavnikov, ki se odražajo v različnih kazalcih. Kaj se dogaja v šolah po tem,
ko različni kazalci razvitih instrumentov (pri)kažejo določene vrednosti? Cilj
prikazovanja množice kazalcev uspešnosti šol pa niti ne sme biti statičen, za
akreditacijo šol ali za njihovo razvrščanje. Za šolsko učinkovitost je pomembna
dinamična komponenta. Stalno analiziranje izkazanega znanja učencev ob podpori
razvitega programskega paketa po različnih kriterijih odkriva variabilnosti, primere
dobre prakse, kakor tudi slabosti v šolah. To je osnova za upravljanje na osnovi
podatkov in za stalne, ciljno usmerjene izboljšave, kar šele prispeva k dvigu
kakovosti v šolah.

5.2

Izbira predmetov po sposobnostih - po dosežkih pri
splošnem uspehu

Goldman in Hewitt (1975) zagovarjata teorijo, da razlike v ocenjevanju temeljijo na
'nivojih prilagajanja'. Predlagala sta, da si šole prizadevajo prilagajati nivoje
ocenjevanja sposobnostim učencev, ki so v oddelkih. Ocenjevanje je bolj zahtevno
npr. pri matematiki in znanosti, ki običajno privlačijo bolj zahtevne učence;
ocenjevanje je bolj popustljivo pri predmetih, kot je sociologija, ki običajno privlači
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šibkejše dijake (Goldman in Hewitt, 1975; Ramist, Lewis in McCamley, 1990). Če
izhajamo iz navedenega, ni dobro primerjati doseženih ocen pri enem predmetu z
ocenami pri drugem predmetu. Dobro je poiskati nek skupni imenovalec za
primerjavo ocen kandidatov pri različnih predmetih.
V Sloveniji je prehod iz srednje šole (gimnazije) na univerzitetni študij povezan s
splošno maturo. Pri usmeritvah kandidatov, ki se kažejo preko izbire maturitetnih
predmetov, je bil že po desetih letih splošne mature nakazan izrazit trend
zmanjševanja naravoslovnih in strokovnih predmetov in povečevanje družboslovnih
in umetniških predmetov (Zupanc, 2005d). Na sliki 5.26 so za posamezno
predmetno področje prikazane izbire v letu 1995 in 2004. Skupno število izbranih
izpitov se je v teh letih povečalo za več kot 30 %. Leta 2004 je bilo izpitov več,
vendar so izbire med predmetnimi področji drugače razporejene. Izbira dodatnega
tujega jezika se je nekoliko zmanjšala, iz 9,4 % na 8,1 %, nominalno pa je leta 2004
dodaten tuj jezik izbralo skoraj 200 kandidatov več.
Umetniške predmete je leta 2004 izbral skoraj trikrat večji delež maturantov kakor
leta 1995, absolutno pa so te številke majhne, 218 leta 1995 in 793 leta 2004.
Včasih je to predstavljalo 1,4 %, leta 2004 pa 3,8 % vseh izbir. Umetniške predmete
so izbirali kandidati na posebnih umetniških gimnazijah, lahko pa tudi maturantje
drugih – splošnih gimnazij. V slovenskem srednjem šolstvu so se uvedle tudi
programi strokovnih gimnazij, zato lahko preseneča obraten trend pri strokovnih
predmetih. Ker je bilo po desetih letih na maturi skupno več kandidatov, bi
pričakovali, da se jih bo več odločilo za izbiro strokovnega predmeta, pa se je znižal
delež izbir strokovnih predmetov z 12,9 % na 8,6 %, in celo absolutno so se izbire
strokovnih predmetov znižale z 2.047 leta 1995 na 1.789 leta 2004.
Izbirni predmeti pri splošni maturi po področjih- v [%]
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Slika 5.26: Deleži predmetov po področjih izbirnega dela mature. Vir: Letno poročilo –
Splošna matura 2008, Državni izpitni center

Najodmevnejši premik pri izbirnih predmetih pa je viden med izbiro družboslovnih in
naravoslovnih predmetov – v izrazito prevlado družboslovja v slovenskih gimnazijah
(Zupanc, 2005d). Če je bilo leta 1995 razmerje med družboslovnimi izpiti v
primerjavi z naravoslovnimi 1,9 : 1, je bilo to razmerje leta 2004 že 3,6 : 1. Bistveno
se je povečal delež izbire družboslovja s 50 na 62 % in znižal delež izbire
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naravoslovja s 26 na 17 %. Pomembno je poudariti, da se je tudi absolutno število
izbir naravoslovnih predmetov pred vstopom na univerzitetni študij zmanjšalo s
4.172 na 3.580, čeprav se je število maturantov povečalo za več kot 30 %. Očitno je
vseh tistih 2.000 maturantov več v prvih desetih letih nove mature izbiralo
družboslovje, pri naravoslovju je prišlo celo do zmanjšanja.
K velikemu povečanju števila srednješolcev, ki v Sloveniji prehajajo v terciarno
izobraževanje, dijaki, ki izbirajo naravoslovne predmete, niso prispevali. Maturantje
najpogosteje izbirajo družboslovne predmete: geografijo, zgodovino, sociologijo in
psihologijo. Maturantje splošne mature so od leta 2000 do 2006 povečali število izbir
družboslovnih predmetov za 3.278 oz. za 32,7 % in to je leta 2006 predstavljalo 59,7
% vseh izbir. Izbire naravoslovnih predmetov so leta 2006 predstavljale 19,5 % vseh
izbir (Zorec, 2006, str. 16). Od leta 2000 do 2006 je bilo zmanjšanje števila izbir
naravoslovja od 4.399 na 4.343. Slika 5.27 prikazuje izrazito zmanjševanje deleža
izbir naravoslovja, kljub velikemu povečevanju števila novih gimnazijcev v sistemu
splošne mature (Zupanc, Vrtačnik in Zorec, 2006).

Slika 5.27: Ob povečevanju števila maturantov delež tistih, ki izbirajo naravoslovne
predmete, pada (Zupanc, Vrtačnik in Zorec, 2006)

Postavlja se vprašanje o razlikah med manjšino kandidatov, ki ob zaključku preduniverzitetnega izobraževanja izbirajo naravoslovne predmete, v primerjavi z veliko
večino, ki izbirajo družboslovne predmete. Ali je izbira predmetov oz. skupin
predmetov odvisna od splošnega učnega uspeha dijakov v gimnazijah? Ali so
kandidati, ki izbirajo naravoslovne predmete, in tisti, ki izbirajo družboslovne
predmete, po splošnem uspehu enakomerno razporejeni po celotnem spektru
maturantov? Ali se obe skupini maturantov po kakšnem splošnem kriteriju
pomembno razlikujeta? Pri izbiri predmetov bi lahko prišlo do pomembnih razlik med
predmeti; da posamezne predmete oz. skupino predmetov (npr. naravoslovne)
izbirajo dijaki z višjim doseženim splošnim znanjem, drug predmet oz. skupino
predmetov (npr. družboslovne) pa izbirajo dijaki z nižjim doseženim splošnim
znanjem. Če so zaključene šolske ocene manj objektivne, bi lahko raziskali, če ti
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dijaki dosegajo boljši splošni uspeh pri eksterni petpredmetni maturi, kjer vsi
opravljajo enake izpite iz slovenščine, matematike in tujega jezika.
5.2.1

Analiziranje razlik pri izbiri predmetov

V sistemu s petpredmetnim skupinskim certifikatom kot je splošna matura v Sloveniji
se kot osnova za primerjavo skupin dijakov, ki izberejo določen izbirni predmet,
ponuja skupna osnova – dosežki kandidatov pri treh predmetih: slovenščina - SLM,
matematika - MAT in tuji jezik -TUJ, ki so obvezni za vse. Pri SLM na maturi lahko
kandidat dobi najvišjo oceno 8, pri MAT in TUJ pa lahko dobi točkovno oceno 8, če
se odloči za izpit na višjem nivoju zahtevnosti. Iz obveznih predmetov vsak kandidat
lahko doseže največ 3 x 8 = 24 točk.
Na sliki 5.28 so vodoravno prikazani trakovi povprečnih dosežkov skupin dijakov pri
obveznih treh predmetih, ki so izbrali določen izbirni predmet (Zupanc, Urank in
Bren, 2007). Podatki so s spomladanskega roka mature 2004. Prikazani niso
podatki za druge tuje jezike, ki jih kandidati tudi lahko izbirajo v izbirnem delu in
predmeti z manjšim številom kandidatov. Prikazani so povprečni seštevki točkovnih
ocen iz obveznih treh predmetov za kandidate z izbirnimi predmeti: geografija - GEO
(N=4.406), zgodovina - ZGO (N=3.815), sociologija - SOC (N=1.997), psihologija PSI (N=1.841), fizika - FIZ (N=1.326), biologija - BIO (N=1.149), ekonomija - EKN
(N=941) in kemija - KEM (N=883) – predmeti so napisani v vrstnem redu po
padajočem številu kandidatov, ki so predmet na maturi izbrali.
Povprečne točke kandidatov iz obveznih predmetov glede na izbirnega splošna matura '041
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Slika 5.28: Kandidati z različnim uspehom pri obveznih treh predmetih se odločajo za
različne izbirne predmete – spomladanski rok splošne mature 2004 (Zupanc,
Urank in Bren, 2007)

Povprečno število točk za vse dijake v Sloveniji pri spomladanskem izpitnem roku
2004 pri obveznih treh predmetih je bilo 11,0 (Zupanc, Urank in Bren, 2007). Na sliki
5.28 so prikazane povprečne točke skupin dijakov pri obveznih treh premetih, ki so
izbrali posamezne izbirne predmete. Skupine dijakov pri osmih izbirnih predmetih se
po kriteriju povprečnega doseženega uspeha pri obveznih treh predmetih na maturi
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grupirajo v 4 skupine. V skupini z najvišjim povprečnim dosežkom pri obveznih
predmetih na maturi je skupina dijakov, ki je izbrala KEM, s sicer majhnim številom
dijakov, pa visokim povprečnim dosežkom 13,8. V drugi skupini so maturantje, ki so
izbrali FIZ in BIO. V tretji skupini so dijaki z izbranimi predmeti: PSI, GEO, ZGO in
SOC; z zelo velikim številom dijakov in nizkim povprečnim dosežkom – okrog 10,5.
V četrti skupini so dijaki, ki so izbrali EKN; skupina je majhna in odstopa od ostalih
skupin tudi zaradi tega, ker v splošnih gimnazijah kandidati redko izbirajo ta
predmet. Povprečni dosežek je samo 9,2.
Vsaka skupina se statistično pomembno razlikuje od drugih skupin (Zupanc, Urank
in Bren, 2007). Gre za statistično pomembne razlike med povprečnim številom točk
pri obveznih treh predmetih med skupinama kandidatov z izbrano KEM in FIZ, na
nivoju stopnje tveganja, ki je manjše od p<0,001 (t-test; p = 0,00000082). Razlike
med povprečnim številom točk pri obveznih treh predmetih med skupinama
kandidatov z izbrano KEM in BIO so tudi statistično pomembne, na nivoju stopnje
tveganja, ki je manjše od p<0,001 (t-test; p = 0,00000157). Razlike med povprečnim
številom točk pri obveznih treh predmetih pri skupini z izbrano PSI in tremi
skupinami z izbranimi: SOC, ZGO in GEO na nivoju stopnje tveganja, ki je manjše
od p<0,001, niso statistično pomembne (t-test; p = 0,029 (SOC), p = 0,014 (ZGO), p
= 0,011 (GEO). V tem smislu dijake, ki izbirajo navedene 4 predmete, lahko
obravnavamo kot eno skupino.
Pri analizi izbir predmetov na maturi se lahko naredi še korak globlje (Zupanc, Urank
in Bren, 2007). Ker mora vsak kandidat izbrati dva izbirna predmeta, se lahko na
podoben način pogleda še povprečno število točk pri obveznih treh predmetih za
(pod)skupine kandidatov, ki so izbrali določene kombinacije dveh izbirnih
predmetov. Na sliki 5.29 so prikazani povprečni dosežki pri obveznih treh predmetih
za več podskupin kandidatov, ki so v kombinaciji dveh izbirnih predmetov izbrali FIZ.
Na sliki 5.30 so prikazani povprečni dosežki pri obveznih treh predmetih za več
podskupin kandidatov, ki so v kombinaciji dveh izbirnih predmetov izbrali GEO.
Povprečne točke iz obveznih predmetov za kandidate, ki so poleg FIZIKE
izbrali še 2. izbirni predmet - splošna matura '041
15,4 ; N=165

FIZ-KEM

14,5 ; N=98

FIZ-BIO

13,9 ; N=47
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Slika 5.29: Povprečno število točk pri treh obveznih maturitetnih predmetih za kandidate, ki
so kot izbirni predmet izbrali FIZ – spomladanski rok splošne mature 2004
(Zupanc, Urank in Bren, 2007)
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Ker vsako izmed skupin kandidatov, pri FIZ (N = 1.326) in pri GEO (N = 4.406)
razdelimo na manjše skupine, je število kandidatov v podskupinah temu primerno
manjše, pa vendarle se izkaže, da so povprečni dosežki pri obveznih treh predmetih
pomembno različni glede na že prej omenjene skupine kandidatov. Razen pri
kombinaciji predmetov FIZ in PSI se razkorak med povprečnimi točkami obveznih
treh predmetov podskupine naravoslovnih predmetov in podskupine družboslovnih
predmetov izrazito poveča.
Na sliki 5.29 je opazno, da je povprečno število točk pri obveznih predmetih v
podskupini kandidatov, ki so izbrali kombinacijo FIZ-KEM oz. FIZ-BIO – bistveno
nad povprečjem – 15,4 oz. 14,5 glede na vse kandidate, ki so izbrali FIZ (12,7).
Kombinacija FIZ-PSI je izjema. Povprečno število točk pri obveznih predmetih pa je
v podskupini kandidatov, ki so poleg FIZ izbrali družboslovni predmet GEO ali ZGO
ali SOC - pod povprečjem – 12,5 točk, glede na vse kandidate, ki so izbrali FIZ
(12,7). Podskupini kandidatov z izbiro dveh naravoslovni predmetov se v povprečno
doseženih točkah pri obveznih predmetih statistično pomembno razlikujeta od
podskupine kandidatov, ki so izbrali FIZ in en družboslovni predmet: GEO, ZGO ali
SOC - (t-test; p<0,05).
Slika 5.30 še bolj izrazito kaže, da je povprečno število točk pri obveznih predmetih
podskupine kandidatov, ki so izbrali kombinacijo GEO-KEM oz. GEO-FIZ oz. GEOBIO – bistveno nad povprečjem: 12,8 oz. 12,5 oz. 11,6 glede na vse kandidate, ki so
izbrali GEO (10,5). Povprečno število točk pri obveznih predmetih je v podskupini
kandidatov, ki so poleg GEO izbrali še en družboslovni predmet PSI ali SOC ali
ZGO - bistveno pod povprečjem – 10,4 oz. 10,0 oz. 9,9 glede na vse kandidate, ki
so izbrali GEO (10,5). Kandidati, ki so poleg GEO izbrali še strokovni predmet EKN,
pa so še svoja skupina s povprečnim število točk 8,8. Podskupine kandidatov z
izbiro GEO in naravoslovnega predmeta se v povprečno doseženih točkah pri
obveznih predmetih statistično pomembno razlikujejo od podskupin kandidatov z
izbiro dveh družboslovnih predmetov - (t-test; p<0,05).
Povprečne točke iz obveznih predmetov za kandidate, ki so poleg
GEOGRAFIJE izbrali še 2. izbirni predmet - splošna matura '041
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Slika 5.30: Povprečno število točk pri treh obveznih maturitetnih predmetih za kandidate, ki
so kot izbirni predmet izbrali GEO – spomladanski rok splošne mature 2004
(Zupanc, Urank in Bren, 2007)

Metoda stalnega analiziranja izkazanega znanja učencev kot orodje upravljanja v šolstvu

Stran 151

Darko Zupanc – doktorska disertacija

Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede

Iz navedenih ugotovitev se na nacionalnem nivoju lahko zastavlja vprašanje o
vzorcu, ko izbirne predmete (KEM, FIZ, BIO, gre za celoten sklop treh naravoslovnih
predmetov), sicer manj pogosto, izbirajo kandidati z boljšimi dosežki v obveznem
skupnem delu, družboslovne predmete (GEO, ZGO, SOC, PSI) pa množično
izbirajo kandidati s pomembno nižjimi dosežki v obveznem skupnem delu. Izbira
naravoslovnega, družboslovnega in strokovnega predmeta je statistično pomembno
povezana z uspešnostjo kandidatov pri obveznih treh predmetih (SLM, MAT in TUJ).
5.2.2

Razlikovanje porazdelitev splošnega uspeha kandidatov, ki na maturi
izberejo naravoslovne predmete

Ugotovitve raziskave o razlikah med maturanti, ki izbirajo različne skupine izbirnih
predmetov iz mature 2004 (Zupanc, Urank in Bren, 2007), so bile povod, da se je z
novo raziskavo in novimi metodami v tej smeri nadaljevalo na podatkih mature 2008
(Zupanc in Bren, 2009a; Zupanc in Bren, 2009b). Skupina kandidatov, ki je spomladi
leta 2008 v celoti opravljala maturo (iz vseh petih predmetov), in so izbrali vsaj en
naravoslovni predmet (kemijo - KEM, biologijo - BIO, fiziko - FIZ), je štela 3.443
kandidatov. Na sliki 5.31 sta prikazani porazdelitvi ocen te skupine dijakov ob koncu
pouka v zaključnem letniku gimnazije oz. maturitetnega tečaja (desni/zeleni stolpci
oz. črte), to je splošen uspeh dijakov določen z internim ocenjevanjem učiteljev v
matični šoli. Porazdelitev se primerja z referenčno porazdelitvijo ocen VSEH (8.712
= 8.564 + 148 nezadostnih) kandidatov ob koncu pouka v zaključnem letniku
gimnazije oz. maturitetnega tečaja (levi/rdeči stolpci oz. črte). Na ordinatni (Y) osi so
prikazani odstotki kandidatov z določenim uspehom – relativni deleži, da je
primerjava porazdelitev z zelo različnimi nominalnimi vrednostmi števila kandidatov
ustrezna.

KEM, BIO, FIZ
A VSI
B

n
U
8712 12836840
3443 17158576

z
p
-13,04 0,000000000000
13,04 0,000000000000

ρ
0,428
0,572

d
-0,144
0,144

Slika 5.31: Primerjava porazdelitev točk splošnega uspeha v zaključnem letniku gimnazije in
izračunane statistike za kandidate, ki so pri maturi izbrali kemijo ali biologijo ali
fiziko

Že na pogled se iz stolpčnega in/ali črtnega grafa na sliki 5.31 ugotovi, da za razliko
od skupine VSEH kandidatov pri tistih, ki so izbrali naravoslovni predmet, ni
nezadostnih (1), je manj zadostnih (2), približno enako dobrih (3) in mnogo več prav
dobrih (4) ter odličnih (5). MWW U test pokaže razlike z visoko stopnjo statistične
pomembnosti, p je mnogo manjša od p << 0,001. Mera različnosti porazdelitev,
število ρ je za skupino naravoslovnih premetov ρ = 0,572. Porazdelitev je po rangih
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šolskega splošnega uspeha pri kandidatih, ki so izbrali vsaj en naravoslovni predmet
na maturi pomembno višja, kot je porazdelitev splošnega uspeha vseh dijakov na
maturi. To izrazimo z usmerjeno različnostjo porazdelitev d = 0,144. Verjetnost, da
naključno izbran kandidat iz porazdelitve B, ki izbere na maturi KEM, BIO, FIZ
dominira oz. ima v zaključnem letniku boljši splošni uspeh kakor naključno izbran
kandidat iz porazdelitve vseh maturantov (A); plus polovica verjetnosti14, da imata
naključno izbrana kandidata iz obeh skupin enak splošni uspeh, je ρB = 0,572.
Krivulja na sliki 5.32 je, gledano od spodaj navzgor, konveksna.
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Slika 5.32: Graf dominantnosti dveh urejenostnih porazdelitev A in B - porazdelitev ocen
splošnega uspeha v zaključnem letniku za vse kandidate pred maturo (A) in
porazdelitev ocen kandidatov, ki so na maturi izbrali kemijo, biologijo, fiziko (B) ρB = 0,572.

Programsko Orodje za analize izkazanega znanja ob zaključku srednje šole v
osnovi omogoča analize za posamezne predmete. Na sliki 5.33 so prikazane
primerjave porazdelitev splošnega uspeha na maturi z vsemi kandidati (levi/rdeči
stolpci oz. črte) na spomladanskem roku mature 2008 za vsako skupino maturantov
posebej, za tiste, ki so izbrali KEM, BIO ali FIZ.
V vseh treh primerih MWW oz. U-test kaže na statistično pomembnost (p << 0,001).
Iz zamikov vseh treh (zelenih) črt na grafih in iz statističnih izračunov se lahko
razbere, da FIZ (na sliki 5.33 spodaj) izbira skupina kandidatov, ki pri rangiranju po
točkah splošnega uspeha na maturi dosega značilno višje uvrstitve. Tudi BIO (na
sliki 5.33 v sredini) izbira skupina kandidatov, ki je pri rangiranju po točkah
splošnega uspeha na maturi uvrščena višje kot celotna letna kohorta. Izrazito
najvišje po rangih točk splošnega uspeha na maturi pa se uvršča skupina
kandidatov, ki so izbrali KEM (na sliki 5.33 zgoraj). Za vse tri primerjave so razlike
statistično pomembne (p << 0,001). Mere razlik do porazdelitve vseh kandidatov na
maturi so: ρFIZ = 0,586 in dFIZ = 0,173 in ρBIO = 0,594 in dBIO = 0,188 ρKEM = 0,665 in
dKEM = 0,330.
Verjetno je, da naključno izbran kandidat iz skupine B, ki izbere na maturi BIO (na
sliki 5.33 v sredini) in podobno za FIZ (na sliki 5.33 spodaj), dominira oz. je boljše ali
14

ρB = P (B > A ) + 1 2 P (B = A ) (Bamber, 1975, stran 401)
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Slika 5.33: Primerjava porazdelitev točk splošnega uspeha na maturi in izračunane statistike
za kandidate, ki so pri maturi izbrali kemijo, biologijo, fiziko
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s polovično verjetnostjo enako ocenjen14 na maturi kakor naključno izbran kandidat
iz porazdelitve vseh maturantov (A). Verjetnost za BIO je ρB = 0,594 in za FIZ ρB =
0,586. Grafa ordinalne dominantnosti za BIO in FIZ na sliki 5.33 sta, gledano od
spodaj navzgor, konveksna. Naključno izbran kandidat, ki izbere KEM (na sliki 5.33
zgoraj), dominira oz. je izrazito boljše ali s polovično verjetnostjo enako ocenjen na
maturi kakor naključno izbran kandidat iz porazdelitve vseh maturantov (A).
Verjetnost za KEM je ρB = 0,665. Graf ordinalne dominantnosti na sliki 5.33 je,
gledano od spodaj navzgor, že izrazito konveksen.
Da naravoslovne predmete na maturi izbirajo v povprečju po splošnem uspehu boljši
dijaki, razlika v porazdelitvah splošnega uspeha na maturi potrjuje. Če se za izračun
oblikuje skupino (B) z vsemi kandidati, ki so izbrali katerikoli naravoslovni predmet
(FIZ, BIO in KEM skupaj), se izračunana mera različnosti ρ = 0,594 in usmerjena
različnost d = 0,188 celo malo povečata glede na izračunane razlike porazdelitve
ocen srednješolskega uspeha. To pomeni, da se je dominantnost kandidatov, ki
izberejo naravoslovni predmet, na maturi potrdila oz. celo malo povečala glede na
njihovo dominantnost v splošnem uspehu pred maturo – slika 5.31 in 5.32.
5.2.3

Razlikovanje porazdelitev splošnega uspeha kandidatov, ki na maturi
izberejo družboslovne predmete

Kandidati, ki izbirajo družboslovne predmete, so v veliki večini. Več kot dve tretjini je
tistih, ki izberejo vsaj enega od treh predmetov: geografijo - GEO, zgodovino - ZGO
ali sociologijo - SOC. GEO izbere skoraj vsak drugi kandidat na maturi. Tako velik
delež skupine kandidatov z izbranim družboslovnim predmetov pomeni, da je
porazdelitev ocen take skupine zaradi velikega deleža podobna porazdelitvi vseh
kandidatov na maturi. Ne glede na to so na sliki 5.34 za spomladanski rok mature
2008 prikazane primerjave porazdelitev splošnega uspeha na maturi z vsemi
kandidati (rdeče črte) za vsako skupino maturantov posebej; za tiste, ki so izbrali
GEO, ZGO ali SOC (Zupanc in Bren, 2009a; Zupanc in Bren, 2009b).
Vse tri (zelene) črte na sliki 5.34 se bolj kot v primeru naravoslovnih predmetov
prilegajo porazdelitvi uspeha vseh maturantov (rdeči črti). Kljub temu pa je opazen
zamik porazdelitev in iz statističnih izračunov se razbere, da GEO izbira skupina
kandidatov, ki pri rangiranju po točkah splošnega uspeha na maturi dosega značilno
nižje uvrstitve. Tudi ZGO izbira skupina kandidatov, ki je pri rangiranju po točkah
splošnega uspeha na maturi uvrščena nižje kot celotna letna kohorta. Najnižje po
rangih točk splošnega uspeha na maturi pa se uvršča skupina kandidatov, ki so
izmed treh navedenih družboslovnih predmetov izbrali SOC. Za vse tri primerjave
porazdelitev so stopnje razlik statistično zelo pomembne (p << 0,001). Mere razlik
do porazdelitve vseh kandidatov na maturi so: ρGEO = 0,460 in dGEO = – 0,079 in ρZGO
= 0,450 in dZGO = – 0,100 ρSOC = 0,422 in dSOC = – 0,156. Mere različnosti ρ so
manjše od 0,5 in usmerjene različnosti d so negativne, kar pomeni, da so te
porazdelitve po rangu nižje kot referenčna porazdelitev za vse kandidate in
posledično še dosti nižje kot za kandidate, ki na maturi izberejo naravoslovne
predmete.
Verjetno je, da je naključno izbran kandidat iz skupine B, ki izbere na maturi GEO
(na sliki 5.34 zgoraj) in podobno za ZGO (na sliki 5.34 v sredini), slabše ali s
polovično verjetnostjo enako ocenjen15 na maturi kakor naključno izbran kandidat iz
skupine vseh maturantov (A). Verjetnost za GEO je ρB = 0,460. in za ZGO
15

ρB = P (B > A ) + 1 2 P (B = A ) (Bamber, 1975, stran 401)
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Slika 5.34: Primerjava porazdelitev točk splošnega uspeha na maturi in izračunane statistike
za kandidate, ki so pri maturi izbrali geografijo, zgodovino, sociologijo
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ρB = 0,450. Naključno izbran kandidat, ki izbere SOC (na sliki 5.34 spodaj), je

izraziteje slabše ali s polovično verjetnostjo enako ocenjen na maturi kakor
naključno izbran kandidat (A). Verjetnost za SOC je ρB = 0,422. Vsi trije grafi
ordinalne dominantnosti na sliki 5.34 so, gledano od spodaj navzgor, konkavni.
5.2.4

Trend v razlikah pri splošnem uspehu kandidatov, ki na maturi
izberejo različne predmete

Postavlja se vprašanje, če so razlike pri splošnem uspehu pomembno različne tudi
med leti. Orodje za analize izkazanega znanja ob zaključku srednje šole (Urank in
Zupanc, 2007) omogoča analize od leta 2002 naprej. Za zadnjih sedem let se lahko
analizira interno določene splošne uspehe s strani učiteljev ob zaključku gimnazije
in tudi splošne maturitetne uspehe kandidatov, ki so izbrali določen predmet.
Za vsakega od šestih predmetov, treh naravoslovnih KEM, BIO in FIZ ter treh
družboslovnih GEO, ZGO in SOC, so na sliki 5.35 prikazane povprečne ocene
splošnega uspeha v zaključnem letniku gimnazije za kandidate, ki so maturo
opravljali v celoti.
Povprečni splošni uspeh kandidatov (od '02 do '08) v zaključnem letniku glede na izbirni predmet

Razlika povprečne ocene splošnega uspeha do povprečne ocene vseh
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Slika 5.35: Povprečni splošni uspeh od 2002 do 2008 (razlika do slovenskega povprečja) ob
zaključku gimnazije za kandidate, ki so na maturi izbrali kemijo, biologijo, fiziko,
geografijo, zgodovino, sociologijo

Pravzaprav so prikazana odstopanja povprečnih ocen kandidatov pri določenem
predmetu od povprečne ocene vseh kandidatov v določenem spomladanskem
izpitnem roku. Zgornji del posamezne črtice prikazuje največje odstopanje od
povprečja vseh - v zadnjih sedmih letih, spodnji del črtice pa najmanjše odstopanje
od povprečja vseh kandidatov. Pozitivne razlike pomenijo, da je skupina kandidatov
z določenim izbirnim predmetom v splošnem uspehu dosegla nadpovprečen
rezultat; če je razlika negativna, je dosežek skupine podpovprečen. Na primer,
kandidati, ki so na spomladanskih rokih mature izbirali KEM, so imeli v povprečju od
leta 2002 do 2008 za +0,43 točke višji splošni uspeh v zaključnem letniku (pred
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pristopom k maturi) - kot vsi maturantje v sedmih generacijah. V teh letih pa je
razpon povprečne letne ocene odstopal od najmanj +0,36 do največ +0,46. Drug
primer na sliki 5.35 je prikaz kandidatov, ki so na spomladanskih rokih mature
izbirali SOC in so imeli v povprečju od leta 2002 do 2008 za –0,10 točk nižji splošni
uspeh v zaključnem letniku (pred pristopom k maturi), kot vsi maturantje v teh
generacijah. V sedmih letih je razpon povprečne letne ocene odstopal od najmanj
–0,05 do največ –0,14.
V analizi so pri povprečnem šolskem splošnem uspehu upoštevane ocene od 1 do
5. Ker k maturi neuspešni kandidati v zaključnem letniku ne morejo pristopiti, so
vrednosti na lestvici lahko od 2 do 5. Za pet maturitetnih predmetov je bila
izračunana povprečna ocena splošnega uspeha vseh kandidatov, za spomladanski
rok 2008, 3,58. Kandidati na sliki 5.35, ki na maturi izbirajo KEM, imajo vsa leta
izrazito nadpovprečen šolski uspeh v zaključnem letniku; razlika ocene do
povprečnega šolskega uspeha vseh kandidatov je v povprečju večja za 0,43 točke.
Kandidati, ki na maturi izbirajo BIO, imajo tudi vsa leta nadpovprečen šolski uspeh v
zaključnem letniku; razlika ocene do povprečnega šolskega uspeha vseh kandidatov
je v povprečju +0,27 točke. Kandidati, ki na maturi izbirajo FIZ, imajo sicer tudi vsa
leta nadpovprečen šolski uspeh v zaključnem letniku; razlika ocene do povprečnega
šolskega uspeha vseh kandidatov pa je +0,07 točke. Razlike ocen do povprečnega
šolskega uspeha vseh kandidatov za vse tri družboslovne predmete pa so
negativne. Pri GEO za –0,12, pri ZGO za –0,10 in pri SOC tudi za –0,10. Izrazito
se kaže, da naravoslovne predmete na maturi izbirajo kandidati, ki v povprečju v
zaključnem letniku gimnazije dosegajo nadpovprečen splošni uspeh, ocenjen
interno s strani svojih učiteljev. Nasprotno pa zelo številčno družboslovne predmete
na maturi izbirajo kandidati, ki v povprečju v zaključnem letniku srednje šole
dosegajo podpovprečni splošni uspeh (Zupanc in Bren, 2009a; Zupanc in Bren,
2009b).
Če je interno ocenjevanje s strani učiteljev v zaključnem letniku gimnazije manj
objektivno, je vprašanje, kako je s splošnimi uspehi omenjenih skupin kandidatov na
maturi, kjer je ocenjevanje anonimno. V analizi na sliki 5.36 so za vsak
spomladanski rok mature od leta 2002 do leta 2008 izračunane povprečne točke
splošnega maturitetnega uspeha kandidatov, ki so maturo opravljali v celoti. Za
vsakega od šestih predmetov so na ordinatni osi (Y) prikazane razlike točk
splošnega uspeha kandidatov z določenim izbranim predmetom minus točke
splošnega uspeha vseh kandidatov v določenem spomladanskem izpitnem roku
(Zupanc in Bren, 2009a; Zupanc in Bren, 2009b).
V analizi za splošni uspeh na maturi je lestvica od 10 do 34 točk. Povprečna
točkovna ocena vseh kandidatov, ki so maturo v celoti opravljali spomladi 2008
(tudi, če ponovno), je bila 17,4. Kandidati na sliki 5.36, ki na maturi izbirajo KEM
imajo vsa leta izrazito nadpovprečen splošen uspeh na maturi; razlika točk do
povprečnega splošnega uspeha vseh kandidatov je večino let večja kot 4 točke.
Kandidati, ki na maturi izbirajo BIO ali FIZ imajo tudi vsa leta nadpovprečen splošen
uspeh na maturi. Razlika točk do povprečnega splošnega uspeha vseh kandidatov
se med leti giblje med +2 in +3 točke.
Razlike točk do povprečnega splošnega maturitetnega uspeha vseh kandidatov za
vse tri družboslovne predmete (GEO, ZGO in SOC) pa so negativne. Negativna
razlika pri GEO je do -1 točko, pri ZGO se giblje med –1 do –2 točki in pri SOC je v
zadnjih letih tudi nižje od –2 točki.
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Slika 5.36: Trendi v povprečnem splošnem maturitetnem uspehu (razlika do slovenskega
povprečja) od 2002 do 2008 za kandidate, ki so na maturi izbrali kemijo, biologijo,
fiziko, geografijo, zgodovino, sociologijo

Če za vsak predmet skozi točke na sliki 5.36 za vseh sedem let potegnemo
regresijsko premico, lahko ugotavljamo trende. Regresijske premice se zapiše v
obliki yB = kB.x + y0B, kjer yB predstavlja razliko povprečnega splošnega uspeha pri
predmetu (B) glede na povprečje cele generacije, ki so v določenem
spomladanskem roku opravljali splošno maturo; kjer je x leto, kB smerni koeficient in
y0B konstanta, ki predstavlja vrednost razlike povprečnega splošnega uspeha pri
predmetu (B) v hipotetičnem letu x = 0.
Za vse tri naravoslovne predmete je ugotovljen trend letnega naraščanja razlik
povprečnega splošnega maturitetnega uspeha glede na povprečje cele generacije.
Medletno naraščanje sicer statistično ni pomembno. Pri družboslovnih predmetih
gre za trend letnega negativnega povečevanja razlik povprečnega splošnega
maturitetnega uspeha glede na povprečje cele generacije. Zniževanje povprečnega
splošnega maturitetnega uspeha kandidatov, ki izberejo ZGO, statistično ni
pomembno, za GEO in za SOC pa je medletno padanje uspeha statistično
pomembno (p < 0,01) – tabela 5.10.
Tabela 5.10: Regresijska analiza razlik povprečnega splošnega uspeha na maturi
Smerni
koeficient k B
KEM
BIO
FIZ
GEO
ZGO
SOC

0,18
0,14
0,04
-0,12
-0,06
-0,21

Pojasnjeni del
2
variance R
45%
34%
16%
79%
47%
85%

Standardna Vrednost
napaka
ρ
0,091
0,028
0,039
0,028
0,031
0,04

0,097
0,172
0,376
0,008
0,089
0,003

Statistična
pomembnost
NI (p > 0,05)
NI (p > 0,05)
NI (p > 0,05)
JE (p < 0,001)
NI (p > 0,05)
JE (p < 0,001)

Iz vsega navedenega v podpoglavju 5.2 je očitno, da:
domnevo 2. Izbira predmetov oz. skupin predmetov ni odvisna od splošnega
učnega uspeha dijakov v gimnazijah
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lahko zavrnemo. Pri izbiri predmetov pride do pomembnih razlik med kandidati, ki
predmete izberejo za maturo. Posamezne predmete oz. skupino predmetov
(naravoslovne) izbirajo dijaki z višjim doseženim splošnim znanjem izkazanim že
med poukom (s strani internih učiteljskih ocen), kot tudi z boljšim splošnim uspehom
oz. ocenami pri obveznih predmetih, ki so dobljene eksterno pri splošni maturi.
Druge, mnogo večje skupine dijakov, ki izbirajo družboslovne predmete, pa v
povprečju izkazujejo slabše splošno znanje preko splošnega uspeha in ocen pri
obveznih predmetih mature.
Stalno analiziranje izkazanega znanja učencev ob podpori razvitega programskega
paketa odkriva pomembna odstopanja oz. variabilnosti v šolskem sistemu na
nacionalnem nivoju; da so pomembne razlike med dijaki, ki izbirajo različne
predmete in se jih ne more pojasniti s slučajno napako. Take ugotovitve so lahko še
posebej relevantne za oblikovanje nacionalne šolske politike v luči tako nacionalnih
kot tudi evropskih smernic, za povečevanje deleža dijakov in študentov, ki naj bi se
odločali za študij naravoslovja in tehnike, kar je ena od usmeritev EU. Poleg tega so
ugotovitve pomembne za odločanje kandidatov pri vpisu v študijske programe
univerz in za odločanje fakultet pri sprejemanju kandidatov z različnimi izbirnimi
predmeti na maturi.

5.3

Trendi dosežkov dijakov po šolah

Vsaka generacija dijakov, njihovih staršev in učiteljev ter vodstva šol nestrpno
pričakujejo svoje rezultate eksterne mature. Prve reakcije posameznikov so zaradi
‘high stakes” vloge mature vezane na seznanitev z dejstvom, če je posameznik
maturo opravil in ali je glede na dosežek sprejet na želeni študij v terciarnem
izobraževanju. Tudi vodstva šol najprej zanimajo takšni osnovni podatki za celotno
šolo in primerjave z nacionalnimi povprečnimi dosežki. Za ugotavljanje učinkovitosti
pri delu šole pa ni pomemben samo trenutni rezultat, ampak dosežki v daljšem
časovnem obdobju – več let. Zato so pomembne longitudinalne študije –
ugotavljanje trendov.
Programsko Orodje za analize izkazanega znanja ob zaključku srednje šole (Urank
in Zupanc, 2007) omogoča primerjave in analize med leti in sicer od leta 2002
naprej. Lahko se ugotavlja medletne trende pri splošnem uspehu ob zaključku šole
ali na maturi, pri doseženih ocenah pri posameznih maturitetnih predmetih, na šoli
lahko delajo medletne analize dosežkov dijakov, ki jih je učil posamezni učitelj ipd.
Ker se nacionalno povprečje med leti spreminja, se za prikaz trendov upošteva
razlika med dosežkom (povprečno oceno) na šoli, oddelku ali posameznem učitelju
glede na nacionalni povprečni dosežek ustrezne skupine v določenem letu.
Razvit inštrument za spremljanje medletnih trendov dosežkov (Zupanc, Urank in
Bren, 2009) s pomočjo Orodja za analize izkazanega znanja ob zaključku srednje
šole je bil uporabljen v nadaljevanju raziskave. Regresijska črta na sliki 5.37
prikazuje analizo razlik v doseženih točkah splošnega uspeha ene gimnazije glede
na nacionalno povprečje primerljivih gimnazij, za šest zaporednih splošnih matur –
na spomladanskih rokih od 2002 do vključno 2007. Navedena gimnazija je bila še
leta 2002 in 2003 po splošnem uspehu nadpovprečna, v zadnjih letih pa je
podpovprečna.
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Slika 5.37: Trend padanja splošnega uspeha na eni od gimnazij – spomladanski roki splošne
mature od 2002 do 2007

Regresijska premica na sliki 5.37 ima obliko: y = k.x + yo, kjer y predstavlja razliko
povprečnega skupnega uspeha kandidatov na eni šoli in povprečnega skupnega
uspeha vseh kandidatov v splošnih gimnazijah v Sloveniji; x leto; k je smerni
koeficient, v tem primeru –0,27, yo = 546. Standardna napaka smernega koeficienta
je SEk = 0,049 (Sanocki, 2001). Učinek je najverjetneje resničen in ni posledica
naključja, saj je smerni koeficient statistično pomembno različen od nič, p = 0,0051,
stopnje prostosti df = 6 – 2 = 4. Regresijska premica prikazuje razliko v dosežkih
šole od slovenskega povprečja v šestih zaporednih letih spomladanskega roka
mature. Primer konkretne šole prikazuje, kako so nadpovprečni rezultati zdrsnili pod
povprečje Slovenije. Pojasnjen delež variabilnosti je visok; 89 % za letno padanje
splošnega uspeha.
K splošnemu uspehu pri petpredmetni maturi največ vplivajo ocene kandidatov pri
obveznih treh predmetih: SLM, MAT in ANG. Če je na neki šoli pri analizi trendov
ugotovljen izrazit trend (padanja) pri splošnem uspehu, je smiselno v nadaljevanju
pogledati letne dosežke pri teh predmetih, kar Orodje omogoča. Za isto šolo z
izrazitim trendom padanja splošnega uspeha (slika 5.37) so na sliki 5.38 prikazani
trendi v dosežkih za obvezne tri predmete. Podatki na sliki 5.38 kažejo razliko
povprečnih ocen od slovenskega povprečja za tri obvezne predmete na
spomladanskih rokih splošne mature v zaporednih letih od 2002 do 2007. Pri ANG
je povprečna ocena v letu 2005 sicer padla pod slovensko povprečje, se leta 2006
dvignila in bila leta 2007 ponovno visoko kot v prvih dveh letih. Dosežki so na grafu
prikazani s trikotniki, trendna črta za ANG pa ni premica in zato ni izrisana.
Regresijska premica za SLM ima smerni koeficient negativen k = –0,09, yo = 190.
Standardna napaka smernega koeficienta je SEk = 0,059. Pojasnjen delež
variabilnosti za medletno padanje splošnega uspeha pri SLM sicer ni visok, 39 %.
Smerni koeficient statistično sicer ni pomembno različen od nič, p = 0,19 > 0,05,
stopnje prostosti df = 6 – 2 = 4.
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Razlike v povprečnih ocenah: (Šola X - Slovenija); MAT, SLM, ANG
(Trendi: 2002 – 2007)
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Slika 5.38: Trend (padanja) povprečnih ocen pri obveznih predmetih na eni od gimnazij –
spomladanski roki splošne mature od 2002 do 2007

Regresijska premica za MAT ima tudi negativen smerni koeficient k = –0,11, yo =
230. Standardna napaka smernega koeficienta je SEk = 0,020. Pojasnjen delež
variabilnosti za medletno padanje splošnega uspeha je pri MAT visok, 89 %. Učinek
je najverjetneje resničen in ni posledica naključja, saj je smerni koeficient statistično
pomembno različen od nič, p = 0,0044, stopnje prostosti df = 6 – 2 = 4. Očitno
dosežki pri MAT izrazito prispevajo k trendu padanja splošnega uspeha na konkretni
šoli. Tudi padanje dosežkov pri SLM je opazno, ni pa statistično pomembno.
Medtem so od obveznih predmetov dosežki pri ANG v letih 2004 in 2005 doživeli
padec; v letu 2007 pa so zopet na, pred leti že doseženem, nadpovprečnem nivoju.
Z razvitim inštrumentom za spremljanje medletnih trendov dosežkov (Zupanc, Urank
in Bren, 2009) in s prikazanimi analizami v predstavljeni raziskavi lahko
domnevo 3. V nekaj zaporednih letih na šoli lahko pride do pomembnih sprememb v
splošnem uspehu zaradi variabilnosti v dosežkih pri posameznem
predmetu
potrdimo. O učinkovitosti se na osnovi enkratnega merjenja težko dela zaključke.
Analize trendov v več letih in za vsak predmet posebej lahko prispevajo k pravim
odločitvam, kje so potrebne spremembe. Na primeru šole je prikazana uporaba
programskega orodja, kako lahko v slovenskih srednjih šolah ugotavljajo medletno
spreminjanje splošnega uspeha. Z analizami trendov pri posameznih predmetih se
podrobneje osvetli, kateri predmeti (bolj) prispevajo k variabilnostim in kateri (manj)
ne. Vzrok za dvig ali padec splošnega uspeha na šoli med leti je lahko v
spremembah pri nekaterih predmetih, pri drugih pa spremembe niso pomembne.
Večje variabilnosti v dosežkih, ki se jih z instrumenti izmeri pri splošnem uspehu
in/ali v dosežkih pri različnih predmetih - v longitudinalnih študijah in se jih ne more
pojasniti s slučajno napako, kažejo na sistematične razloge znotraj šole, pri
določenem predmetu, skupini predmetov ali pri posameznem učitelju. Podrobna in
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na podatkih temelječa informacija je dober temelj za strokovno analizo ter priložnost
za spremembe, ki peljejo do izboljšav.

5.4

Variabilnost dosežkov dijakov v oddelkih znotraj šole

Ko se pri šolskem preverjanju znanja (ang. school based assessment) in pri
zunanjem preverjanju znanja, kot je v Sloveniji matura, poroča o dosežkih, se
običajno strokovni javnosti, novinarjem in staršem daje podatke o povprečnih
dosežkih dijakov na nivoju šole. Dijaki pa so v posamezni šoli vključeni v temeljno
celico – v razred oz. oddelek. Strokovne študije in tudi praktiki ugotavljajo, da so
razlike v dosežkih med oddelki znotraj šole prav tako pomembne, če ne še
pomembnejše kot razlike med šolami. Podatki o šolskih ocenah dijakov in dosežkih
na maturi so zbrani tudi na nivoju oddelkov znotraj šol, zato na šolah vedo, tudi
kateri učitelji so poučevali katere dijake. Orodje za analize izkazanega znanja
omogoča različne analize po oddelkih oz. učiteljih.
5.4.1

Analize maturitetnih in šolskih ocen

Pri splošni maturi ima kandidat, ki maturo izdela, lahko najmanj 10 točk in največ 34
točk splošnega uspeha. Povprečno število točk med gimnazijami v Sloveniji se med
leti giblje okoli 19 točk. Slika 5.39 prikazuje porazdelitev povprečnih točk splošnega
uspeha za 53 splošnih gimnazij na spomladanskem roku splošne mature 2006. K
splošni maturi pristopajo tudi kandidati iz strokovnih gimnazij (ekonomskih,
tehničnih…), ki v tem prikazu niso vključeni. Namen je prikazati variabilnosti v sicer
čimbolj enakih programih – splošnih gimnazijah po Sloveniji. Gimnazije z najvišjim
številom točk splošnega uspeha imajo rezultate, ki se v povprečju gibljejo tudi preko
21 pa tja do 25 točk.
Gimnazije z najnižjim številom točk splošnega uspeha pa dosegajo v povprečju 15
točk in tudi manj. Vsaka pika na sliki 5.39 predstavlja povprečen splošen uspeh ene
šole - splošne gimnazije v Sloveniji. Šole so razvrščene po povprečnem splošnem
uspehu na maturi 2006, šole na začetku (spodaj) imajo visoka povprečja, proti
koncu (zgoraj) pa so povprečja splošnega uspeha gimnazij vse nižja.
Variabilnosti v splošnem uspehu med gimnazijami obstojajo in niso zanemarljive.
Zanimivo pa je pogledati znotraj posameznih gimnazij, kaj je z dosežki splošnega
uspeha v oddelkih, ki so temeljne celice za šolanje mladostnikov. Naslednja slika
5.40 prikazuje variabilnosti splošnega uspeha v šolah in v oddelkih znotraj šol. Šole
imajo od 1 do največ 9 oddelkov, v povprečju so imele splošne gimnazije leta 2006 v
povprečju 4,6 oddelka na šolo. Uspešnost dijakov po oddelkih znotraj iste šole je
lahko zelo različna. Vsak vodoravni trak na sliki 5.40 predstavlja eno šolo - splošno
gimnazijo v Sloveniji pri spomladanskem izpitnem roku splošne mature 2006.
Navpična črtica v notranjosti traku označuje povprečni splošni uspeh na posamezni
šoli. Črtice v notranjosti vodoravnega traku na sliki 5.40 so na mestih prikazanih točk
na sliki 5.39. Levi rob vsakega traku na sliki 5.40 označuje povprečni splošni uspeh
v oddelku gimnazije z najnižjim uspehom; desni rob traku pa označuje povprečni
splošni uspeh v oddelku gimnazije z najvišjim splošnim uspehom na šoli.
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Točke splošnega uspeha v splošnih gimnazijah - Splošna matura '061
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Slika 5.39: Porazdelitev povprečnih točk splošnega uspeha za 53 splošnih gimnazij –
spomladanski rok splošne mature 2006 ('061)

Najnižje na sliki 5.40, pod zaporedno številko 1, je trak za gimnazijo z najboljšim
povprečnim splošnim uspehom v tem izpitnem roku. Na mestu številka 2 je
gimnazija z drugim najboljšim povprečjem in tako vse višje…, vse do 53., ki je
označena s piko (ker je imela samo 1 oddelek na šoli). Na sliki 5.40 po vrsti od
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spodaj navzgor izrazito izstopata 4. in 7. trak (gimnaziji). Ti dve gimnaziji sta
»upravičeno« uvrščeni na prva mesta, saj se njun povprečni splošni uspeh giblje
okoli 22 točk, najboljši oddelki na šolah pa dosegajo v povprečju tudi več kot 24
točk.

Razpon točk splošnega uspeha po razredih
na posamezni gimnaziji - splošna matura 061
Povprečje
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Slika 5.40: Razpon točk splošnega uspeha po oddelkih na 53 splošnih gimnazijah –
spomladanski rok splošne mature 2006 ('061)

Če pa se pri teh gimnazijah pogleda leva robova traku, se vidi, da je na teh visoko
uvrščenih šolah vsaj en oddelek, kjer je splošni uspeh mnogo nižji – na eni šoli malo
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nad, na drugi pa celo pod 15 točkami. Povprečni uspeh 15 točk pa pomeni v
Sloveniji podpovprečen in zelo nizek rezultat. Vidni so tudi nasprotni primeri, npr. na
47. mestu je primer gimnazije, ki v povprečju dosega izrazito podpovprečen splošni
uspeh, vsaj en njen razred pa presega nacionalno povprečje. Slika 5.40 kaže na
veliko variabilnost med oddelki znotraj posameznih šol (Zupanc, Urank in Bren,
2009).
Za iste gimnazije v istem izpitnem roku slika 5.41 prikazuje variabilnosti v šolah in v
oddelkih v povprečnih ocenah pri predmetu slovenščina - SLM, ki je obvezen za vse
dijake na maturi. Ocene na abscisni osi so prikazane v lestvici od 1 do 5, kjer je 1
nezadostna ocena, 5 pa je najvišja – odlična ocena. Vsak trak v vrstici predstavlja
eno šolo - splošno gimnazijo v Sloveniji pri spomladanskem izpitnem roku splošne
mature 2006. Navpična črtica v notranjosti traku označuje povprečno maturitetno
oceno pri SLM na posamezni šoli. Levi rob vsakega traku na sliki označuje
povprečno oceno dijakov v oddelku gimnazije, ki so imeli najnižji rezultat, desni rob
traku pa označuje povprečno oceno pri SLM v oddelku gimnazije, kjer so imeli na
šoli najvišji rezultat.
Razpon ocen (1-5) pri SLM po razredih na posamezni gimnaziji splošna matura '061
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Slika 5.41: Razpon povprečnih ocen pri slovenščini (SLM) po oddelkih na 53 splošnih
gimnazijah – spomladanski rok splošne mature 2006 ('061)
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Najvišje na sliki 5.41 je trak, ki ima na levi strani vrednost najnižje povprečne ocene
šole iz slovenščine (2,49), na desni pa vrednost najvišje povprečne ocene gimnazije
pri tem predmetu (4,16). Druga na sliki je trak, ki ima na levi najnižjo povprečno
oceno oddelka (2,25), na desni pa najvišjo povprečno oceno oddelka pri slovenščini
(4,38) v vseh splošnih gimnazijah v Sloveniji na spomladanskem izpitnem roku
2006. Pričakovano so variabilnosti v povprečnih ocenah med oddelki v celotni državi
večje kot so variabilnosti med šolami. Pestrost razlik med povprečnimi ocenami pri
slovenščini znotraj gimnazij kaže tudi slika 5.41 (Zupanc, Urank in Bren, 2009).
Na treh primerih (slika 5.40), eni gimnaziji pod zaporedno številko 1 z
nadpovprečnim splošnim uspehom v vseh oddelkih, na gimnaziji pod zaporedno
številko 4 z (nad) in (pod)povprečnimi oddelki na šoli, ter na gimnaziji pod
zaporedno številko 43 s podpovprečnim splošnim uspehom v vseh oddelkih,
opravimo bolj poglobljeno analizo variabilnosti pri različnih predmetih med oddelki
znotraj šole. S takim instrumentom v okviru Orodja za analize izkazanega znanja
lahko vsaka šola za sebe opravi analize variabilnosti dosežkov med oddelki.
Podatki za gimnazijo na sliki 5.41 pod zaporedno številko 1, ki ima 9 oddelkov,
kažejo, da je povprečna ocena na šoli 3,65, oddelek z najvišjo povprečno oceno
doseže 3,81, oddelek z najnižjo oceno pa 3,38. Za določanje pomembnosti razlik
porazdelitve ocen med razredi se je uporabil Mann-Whitney U test (U-test; p < 0,05)
s korekcijo za podvajanje (Siegel in Castellan, 1988). Razlike v porazdelitvah ocen
med devetimi oddelki v tem primeru niso statistično pomembne, razen med dvema
oddelkoma z najvišjim povprečjem in oddelkom z najnižjim povprečjem na šoli (Utest; p = 0,044, p = 0,032 in p = 0,020).
Podatki za gimnazijo pod zaporedno številko 4, ki ima 8 oddelkov, pa že kažejo
drugačno sliko. Povprečna ocena pri slovenščini na šoli 3,81 je višja kot v prvi
gimnaziji, tolikšna je povprečna ocena »najboljšega« oddelka na prvi šoli. Oddelek z
najvišjo povprečno oceno doseže 4,28, kar je drugi najboljši rezultat med vsemi
oddelki na gimnazijah v Sloveniji (rang 2 oz. v 99. percentilu). Po drugi strani pa je
na isti šoli oddelek z najnižjo povprečno oceno 2,81, kar je globoko pod slovenskim
povprečjem (rang 221 od 239 oz. v 7. percentilu). Razlike v porazdelitvah ocen med
8 oddelki na šoli, vsak oddelek v primerjavi z vsakim drugim, so statistično
pomembne v več kot polovici primerov – v 15 kombinacijah (parih) od 28 možnih (Utest) (Zupanc, Urank in Bren, 2009).
Poglejmo še gimnazijo na sliki 5.41 pod zaporedno številko 43, ki ima 6 oddelkov in
dosega podpovprečne dosežke pri slovenščini. Povprečna ocena na šoli je 2,97,
oddelek z najvišjo povprečno oceno doseže 3,22, oddelek z najnižjo oceno pa 2,68.
Razlike v porazdelitvi ocen med oddelki statistično niso pomembne razen med
oddelkoma z najvišjo in oddelkom z najnižjo povprečno oceno na šoli (U-test; p =
0,038 in p = 0,011).
Kakšne povprečne ocene pa dosega ista gimnazija na istem izpitnem roku pri
drugem obveznem predmetu – pri matematiki? Gimnazija pod zaporedno številko 43
ima 6 oddelkov in pri matematiki dosega povprečne dosežke - slika 5.42. Povprečna
ocena na šoli je 3,74, v Sloveniji pa je 3,73, »najslabši« oddelek na šoli doseže
podpovprečnih 3,36, oddelek z najvišjo povprečno oceno pa doseže 4,31, kar je
visok rezultat tudi za gimnazije z najvišjimi povprečnimi ocenami pri matematiki na
maturi (20. rang od 239 oddelkov oz. 91 percentil). Razlike v porazdelitvi ocen med
oddelki statistično niso pomembne, razen pri oddelku z najvišjim povprečjem in
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tremi drugimi oddelki na šoli (U-test; p = 0,019, p = 0,012 in p = 0,004) (Zupanc,
Urank in Bren, 2009).
Variabilnost med dosežki šol je do neke mere pričakovana. V Sloveniji se v
posamezne gimnazije vpisujejo osnovnošolci z višjimi osnovnošolskimi ocenami,
čeprav pomembno vlogo pri vpisu igra tudi bližina šole – predvsem v manjših
mestih, kjer je v bližini lahko samo ena gimnazija. Očitno pa so velike razlike v
dosežkih med oddelki znotraj posamezne gimnazije, kar je do neke mere
presenetljivo, saj običajno svetovalni delavci dijake v 1. letniku razporejajo v oddelke
po mešanih sposobnostih učencev in njihovem predznanju. Očitno tudi dobri ali slabi
dosežki v posameznem razredu pri enem predmetu niso zagotovilo za dosežke pri
vseh drugih predmetih. Vzroki razlik v dosežkih učencev so v oddelkih oz. razredih,
pri različnih predmetih in različnih učiteljih so dosežki učencev lahko zelo različni.
Razpon ocen (1-5) pri MAT po razredih na posamezni gimnaziji splošna matura '061
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Slika 5.42: Razpon povprečnih ocen pri MAT po oddelkih na 53 splošnih gimnazijah –
spomladanski rok splošne mature 2006 ('061)
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Webster in Fisher (2000) sta poudarila, da so šole sestavljene iz razredov in
učencev, in da je za večjo učinkovitost šolstva smiselno pogledati globlje, v razrede,
med učitelje in učence. Tu so glavni dejavniki vzgoje in izobraževanja, zato je
ukvarjanje z razredi in učitelji bolj pomembno kakor ukvarjanje samo s šolo kot
celoto.
Na sliki 5.43 sta prikazani dve frekvenčni porazdelitvi povprečnih ocen vseh 239
razredov v vseh splošnih 53 gimnazijah, iz katerih so opravljali dijaki splošno maturo
spomladi 2006. Votli stolpci so za SLM, sivi pa za MAT. Višina stolpca pomeni
število razredov z določeno povprečno razredno oceno. Histogram je narisan v
intervalih povprečnih ocen z razmikom 0,1, ocenjevalna lestvica za uspešno
opravljeno maturo je od 2 do 5 (Zupanc, Urank in Bren, 2009). Iz slike 5.43 je
razvidno, da so tako pri SLM kot tudi pri MAT v Sloveniji oddelki z zelo različno
razredno povprečno oceno; od povprečne ocene 2,0 do 4,8 – pri MAT.

32
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Frekvenca povprečnih ocen pri SLM in MAT na maturi pri SLM (votli stolpci) in MAT
(sivo); spomladanski rok 2006
Povprečna ocena na šoli X pri SLM je 2,97

Povprečna ocena na šoli X pri MAT je 3,74
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Slika 5.43: Frekvenčni porazdelitvi povprečnih ocen 239 razredov v 53 gimnazijah v
Sloveniji; votli stolpci za SLM in sivi za MAT – spomladanski rok splošne mature
2006

Na sliki 5.43 je na spodnjem delu kot primer posebej označenih 6 razredov iz
gimnazije, ki je na prejšnjih slikah (5.41 in 5.42) označena pod zaporedno številko
43. Primer omenjene šole za šest razredov pri SLM in MAT je posebej prikazan še
na sliki 5.44. Povprečna ocena na tej šoli pri SLM je bila v izpitnem roku splošne
mature 2006 podpovprečna 2,97, nacionalno povprečje je bilo 3,40. Povprečna
ocena na šoli pri MAT 3,74 pa je bila praktično enaka slovenskemu povprečju;
nacionalno povprečje je bilo 3,73.
Ali so povprečne ocene v različnih oddelkih ene šole približno enake, da se ena šola
»skriva« znotraj enega stolpca v porazdelitvi na sliki 5.43 ali mogoče še v sosednjih
dveh? V prikazanem primeru temu ni tako; razpršenost povprečnih ocen pri premetu
(MAT ali SLM) med oddelki iste šole je zelo široka. Povprečne ocene po oddelkih
šole se gibljejo od 2,7 do 3,3 pri SLM in pri MAT od 3,4 do 4,4 (slika 5.44). Pri SLM
so povprečne ocene vseh oddelkov na šoli pod nacionalnim povprečjem na tem
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izpitnem roku, pri MAT pa je nekaj oddelkov pod nacionalnim povprečjem, nekaj pa
jih je nad povprečjem, eden je celo zelo visoko s povprečno oceno 4,4.
Frekvenca povprečnih ocen v šoli pri SLM (votli stolpci) in MAT (temno);
spomladanski rok 2006
8

MAT:
Slovenija: 3,73
Šola: 3,74

SLM:
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Slika 5.44: Frekvenčni porazdelitvi povprečnih ocen 6 razredov (A, B, C, D, E, F) v eni
gimnaziji v Sloveniji; votli stolpci za SLM in sivi za MAT – spomladanski rok
splošne mature 2006

Zanimivo pa je, če se posamezne oddelke na šoli pogleda še bliže (slika 5.44). Ali
so oddelki, v katerih dijaki dosegajo nadpovprečne dosežke pri MAT, vsaj znotraj
šole v dosežkih tudi pri SLM pred drugimi oddelki? Ali je vrstni red oddelkov po
povprečnih ocenah na maturi pri dveh obveznih predmetih enak? Vrstni red med
oddelki na šoli po povprečnih ocenah pri predmetu se pri MAT spremeni glede na
SLM – slika 5.44. Ni res, da bi šola ali oddelek na šoli imel visok (nizek) dosežek pri
enem predmetu in bi to pomenilo, da ima prav tako visok (nizek) dosežek tudi pri
drugem predmetu.
Za konkretno šolo in oddelke na tej šoli je bila opravljena tudi analiza šolskih ocen
ob zaključku gimnazije (pred maturo). Rangi razredov po povprečnih šolskih ocenah
ob zaključku gimnazije so bili različni kot pa rangi po ocenah na maturi - tabela 5.11
(Zupanc, Urank in Bren, 2009).
Tabela 5.11: Rangi (vrstni red) šestih razredov ene gimnazije pri dveh obveznih predmetih,
SLM in MAT
Vrstni red pri Vrstni red pri
SLM
SLM na
na šoli
maturi
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Analize doseženih odstotnih točk eksternega dela mature

Programsko Orodje omogoča izvoz različnih podatkov za dodatne analize. V
raziskavi (Zupanc, Urank in Bren, 2009) je bila opravljena tudi analiza dosežkov
eksterno ocenjenega dela mature pri MAT in SLM. V tem primeru primerjave med
oddelki niso bile izdelane na povprečnih ocenah, ampak na povprečno doseženih
odstotnih točkah eksternih (pisnih) delov izpitov. Upoštevani so dosežki dijakov, ki
so na spomladanskem roku 2006 maturo opravljali prvič – v celoti v 239 razredih iz
53 splošnih gimnazij. Gimnazije imajo lahko oddelek, dva, tri, pa vse tja do devet.
Analizirane so bile vse kombinacije (pari) med oddelki znotraj posamezne šole –
parov je bilo 545. Pri 161 parih pri MAT in 126 parih pri SLM oz. 30 % pri MAT in 23
% pri SLM so razlike v povprečnih eksterno doseženih odstotnih točk med
»paralelkami« znotraj iste gimnazije statistično pomembne, za p < 0,05 (t-test) –
tabela 5.12.
Tabela 5.12: Statistično pomembne razlike povprečnih ocen med razredi (»paralelkami«) v
šolah A, B, C in D – t-test, p < 0,05

Narejene so bile tudi analize variabilnosti povprečnih eksterno doseženih odstotnih
točk med vsemi kombinacijami (pari) oddelkov v slovenskih gimnazijah. Med (53 x
52) / 2 = 1.378 kombinacijah so pri 921 parih (67 %) pri MAT in pri 879 parih (64 %)
pri SLM razlike v povprečnih eksterno doseženih odstotnih točk statistično
pomembne, za p < 0,05 (t-test). Glavni razlog za razlike med dosežki v oddelkih
različnih gimnazij je, da se učenci ob koncu osnovne šole niso enakomerno
porazdelili med gimnazijami. V primerjavi s 67 % pri MAT in 64 % pri SLM statistično
pomembnih razlik med razredi vseh (tudi različnih) gimnazij je pomembna prejšnja
ugotovitev, da so v 30 % pri MAT in 23 % pri SLM statistično pomembne razlike
med 'paralelkami' znotraj iste gimnazije. Znotraj iste gimnazije pa praviloma dijaki
med oddelki niso razporejeni po sposobnostih, zato je to pomemben učinek
razredov in učiteljev znotraj posamezne šole.
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Glede na vse navedeno v podpoglavju 5.4 lahko
domnevo 4. Variabilnosti dosežkov splošnega uspeha in/ali variabilnost dosežkov
pri posameznem predmetu med oddelki znotraj šole so pomembne
potrdimo. Poleg variabilnosti dosežkov v splošnem uspehu in/ali pri ocenah ali
doseženih odstotnih točkah pri posameznem predmetu med šolami, je pomembna
tudi variabilnost pri posameznem predmetu med oddelki znotraj šole. Stalno
analiziranje izkazanega znanja učencev ob podpori razvitega programskega paketa
(lahko) odkriva pomembna odstopanja oz. variabilnosti na nivoju razredov znotraj
posamezne šole. Te večje variabilnosti v dosežkih, ki se jih z instrumenti izmeri pri
splošnem uspehu, v dosežkih pri različnih predmetih se ne more pojasniti s slučajno
napako. To kaže na specifične razloge pri predmetu, posameznem učitelju, ki razred
poučuje. To je osnova za strokovne razprave, analize, interpretacije in znotraj
cikličnega modela managementa kakovosti s povratno zanko PDCA in za izboljšave
na osnovi zbranih podatkov.

5.5

Variabilnost dosežkov dijakov na šoli pri različnih
predmetih

Pri zunanjih izpitih, kot je matura, kjer morajo kandidati opravljati več (pet)
predmetov, nekatere (dva) po lastni izbiri, so za učiteljevo delo pomembne analize:
• Kako je z dosežki dijakov pri različnih šolskih predmetih glede na nacionalno
povprečje?
• Katere predmete dijaki izbirajo in katere ne izberejo? Ali so od šole do šole, od
oddelka do oddelka pomembne razlike in se dijaki odločajo za izbirni predmet in
posredno tudi za študijsko smer glede na priljubljenost predmeta oz. učitelja na
šoli?
• Kolikšen delež dijakov izbere določene predmete: nacionalno, na šoli, v
določenem oddelku oz. pri določenem učitelju? Izbiranje predmetov za maturo
so neke vrste volitve dijakov za predmete (na nacionalnem nivoju) in tudi za
učitelje predmetov znotraj posamezne šole. Učitelji si praviloma želijo, da bi
dijaki izbrali za maturitetni izpit »njihov« predmet. Če visok delež dijakov pri
učitelju izbere določen predmet in na maturi dosežejo dober uspeh (v primerjavi
z ustrezno skupino), je to vsekakor kazalec kakovosti dela učitelja.
• Kakšen uspeh dosežejo dijaki pri izbranih predmetih - povezano tudi z
množičnostjo izbire? Pomembna razlika je, če določen predmet izbere peščica
zelo sposobnih oz. uspešnih dijakov in na maturi dosežejo soliden uspeh ali če
učitelj k svojemu predmet za izbiro na maturi privabi velik delež tako
podpovprečnih, povprečnih in nadpovprečno sposobnih dijakov v oddelkih in na
šoli, ter z njimi na maturi doseže dober uspeh.
• Pri slovenski splošni maturi pri obveznih predmetih, pri matematiki in tujem
jeziku, dijaki izbirajo raven zahtevnosti. Lahko se odločijo za osnovno ali višjo
raven. Omenjene analize izbirnosti ravni zahtevnosti so pomembne tudi pri
izbirnih predmetih.
Šole lahko s programskim Orodjem za analize izkazanega znanja ob zaključku
srednje šole (Urank in Zupanc, 2007) primerjajo svoje dosežke – povprečne ocene
na maturi s povprečnimi ocenami skupine v nacionalnem merilu. Na sliki 5.45 je
primer - histogram za pet predmetov, za tri obvezne (SLM, MAT in ANJ) in za dva
izbirna predmeta (PSI in GEO). Vsak stolpec prikazuje razliko povprečne ocene pri
predmetu na konkretni šoli od povprečne ocene vseh kandidatov, ki so opravljali
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maturitetni izpit iz tega predmeta v enakem izobraževalnem programu v Sloveniji.
Na sliki so prikazani rezultati za eno gimnazijo s petimi oddelki na spomladanski
maturi 2007. Ocenjevalna lestvica je petstopenjska in razlike v povprečnih ocenah
od 0,1 do 0,3 ocene predstavljajo nezanemarljive razlike. Prikazan je resničen
primer, ko šola pri MAT, ANG in GEO odstopa navzgor od nacionalnega povprečja,
pri SLM in PSI pa je odstopanje navzdol.
Razlika povprečnih ocen: (Šola X - "Slovenija") - splošna matura '071
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Slika 5.45: Razlika povprečnih ocen pri predmetih (SLM, MAT, ANG, PSI in GEO) na eni
šoli, v primerjavi z državnim povprečjem – spomladanski rok splošne mature 2007

Pomembno pa je vedenje, kaj se dogaja znotraj šole pri posameznih predmetih –
kar prav tako omogoča razvito programsko Orodje. V šoli, ki je prikazana na sliki
5.46, so bili 4 oddelki zaključnega letnika: 4. A, 4. B, 4. C in 4. D. V različnih
oddelkih so šolske predmete lahko poučevali različni učitelji, v nekaterih oddelkih pa
lahko tudi isti učitelj. Teh podatkov v centralni bazi Državnega izpitnega centra v
Ljubljani ni, poznajo pa jih na posamezni šoli, kjer takšne analize izvajajo. Slika 5.46
prikazuje iste podatke kot prejšnja slika 5.45, le da so tu poleg razlik povprečnih
ocen po predmetih za celo šolo (levi/modri stolpci v vsaki seriji) prikazane še razlike
povprečnih ocen glede na slovensko povprečje pri maturi 2007, za vsak oddelek
posebej. Tu se pokaže vsa pestrost variabilnosti dosežkov, ne samo med različnimi
predmeti na šoli, ampak tudi med različnimi oddelki pri vsakem predmetu.
Namen takih stalnih analiz rezultatov mature in primerjav je, da strokovne diskusije
in interpretacije o možnih vzrokih vodijo k odločitvam za spremembe in izboljšave pri
nadaljnjem delu znotraj šole, pri učiteljih, ki poučujejo posamezne predmete - za
uveljavljanje dobre prakse. Že Reezigt, Guldemond and Creemers (1999) so
ugotavljali vpliv posameznih faktorjev na učinkovitost v razredih in na celotni šoli; da
pa vsekakor ti faktorji niso stalni med različnimi šolskimi predmeti.
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Razlika povprečnih ocen: (Šola X - "Slovenija") - splošna matura '071
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Slika 5.46: Razlika povprečnih ocen za štiri oddelke pri petih predmetih na eni šoli, v
primerjavi z državnim povprečjem – spomladanski rok splošne mature 2007

Za določen izbirni predmet se na šoli odloča različno število (različen delež)
maturantov. Pri izbirnih predmetih so razlike v številu dijakov, ki te predmete izbirajo,
velike. Predmete z velikim številom kandidatov, na primer zgodovino, geografijo ipd.,
na posamezni šoli maturante učijo različni učitelji, so pa predmeti, na primer
filozofija, zgodovina umetnosti ipd., ki jih tudi na šolah z velikim številom dijakov
poučuje en sam učitelj. Povprečno število točk pri predmetu na šoli ali povprečna
ocena je pri 'velikih' predmetih rezultat maturantov in večjega števila učiteljev, in kot
smo ugotovili, so razlike med učitelji na eni šoli lahko velike, povprečje pa je pač
povprečje, ki te razlike pogosto zgladi (Zupanc, 2001c). Pri t. i. majhnih predmetih bi
povprečno število točk pri predmetu na šoli izdvojilo delo posameznega učitelja te
šole. Znano je, da se dijaki za izbirne predmete odločajo tudi glede na učitelja. So
primeri, da učitelj izbirnega predmeta za maturo pritegne velik delež dijakov z
različnim učnim uspehom v dotedanjem gimnazijskem izobraževanju in z njimi
doseže nadpovprečne rezultate. So pa primeri, ko učitelj dobre maturitetne rezultate
pri svojem predmetu doseže samo s peščico najboljših dijakov na šoli, učno slabši
dijaki pa se odločijo za druge predmete (Zupanc, 2001c).
V splošnih gimnazijah z velikim številom kandidatov in z več oddelki iste generacije
na šoli, dijak v Sloveniji lahko pri maturi izbira med večjim številom predmetov. Na
eni šoli s šestimi oddelki (4. A, 4. B,...,4. E) so imeli pred odločitvijo o izbiri vsi dijaki
enako število ur kemije. V letu 2006 so se za spomladanski rok mature zelo različno
odločali o kemiji kot enem izmed dveh izbirnih predmetov za maturo. Na sliki 5.47 so
prikazani deleži, koliko dijakov je v posameznem oddelku znotraj ene šole izbralo
kemijo za izbirni maturitetni izpit. Na nacionalnem nivoju je v splošnih gimnazijah
leta 2006 kemijo izbralo 16 % dijakov. Razlike med oddelki znotraj omenjene šole so
zelo velike, od 36,7 % (11 dijakov) v oddelku 4. A do oddelka 4. B, kjer noben dijak
ni izbral kemije za maturo.
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Deleži v številu dijakov v oddelkih šole, ki so pri maturi '061 izbrali KEM
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Slika 5.47: Koliko dijakov je v različnih oddelkih iste šole izbiralo KEM – spomladanski rok
splošne mature 2006

Slika 5.48 prikazuje tudi povprečne ocene, ki so jih dosegle skupine dijakov v
posameznih oddelkih pri kemiji na maturi 2006. Oddelek z največjim deležem
dijakov, ki so izbrali kemijo, je dosegel povprečno oceno 3,82, kar je na nivoju
nacionalnega povprečja 3,81 (ocenjevalna lestvica je od 1 do 5). Dijaki v dveh
oddelkih na šoli (4. C s 7.1 % in 4. D s 13.3 %) so sicer z nižjim deležem dijakov v
oddelku (od nacionalnega povprečja 16.0 %) z izbrano kemijo dosegli v povprečju
nadpovprečne ocene 4.0 v 4. C in 4.5 v 4. D. V 4. E razredu je kemijo za maturo
izbrala več kot četrtina učencev (26.5%), pa so tudi z visokim deležem dosegli v
povprečju visoko oceno 4,3. Najnižjo povprečno oceno, pod nacionalnim
povprečjem, so dosegli dijaki v razredu 4. Č, kjer je bil delež dijakov s to izbiro v
nacionalnem povprečju 16.1%.
Povprečne ocene in deleži dijakov v oddelkih šole, ki so pri SM '061 izbrali KEM
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Slika 5.48: Kakšne so bile povprečne ocene pri KEM in koliko dijakov je v različnih oddelkih
iste šole izbiralo KEM – spomladanski rok splošne mature 2006
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Takšne vrste analiz so namenjene šoli in učiteljem šole, ker le oni lahko poznajo
vzroke za odstopanja. Orodje za analize je dostopno na vseh srednjih šolah v
Sloveniji in ravnateljem ter učiteljem na šolah omogoča izvajanje takšnih analiz. V
posameznem primeru so lahko vzroki variabilnosti takšni, da se jih enostavno
pojasni in spremembe niso potrebne, lahko pa takšne analize, še posebej, če gre za
večletno spremljanje, vodijo do razmisleka in posledično do izboljšav.
Iz vsega navedenega v teoretičnem delu in podpoglavjih 5.4 in 5.5 in lahko
domnevo 5. Šola oz. oddelki na šoli po dosežkih v znanju med predmeti niso
homogeni; niso enako uspešni pri vseh šolskih predmetih
potrdimo. Tako kot posamezni učenci je tudi šola in/ali oddelek na šoli oz. učitelj pri
enem od predmetov lahko nadpovprečno uspešen, pri drugem pa podpovprečno.
Odločitve za delo v bodoče, ki bodo vodile k izboljšavam in večji učinkovitosti, ne
morejo biti splošne, enake: za celo šolo, za vse predmete, pri vseh učiteljih in za
različne oddelke na šoli. Na podlagi analiz in samoevalvacije med učitelji na šoli
morajo biti sprejeti ukrepi v ciklični povratni zanki specifični, od predmeta do
predmeta ter od učitelja do učitelja, različni.

5.6

Razlike v dosežkih deklet in fantov pri internem in
eksternem ocenjevanju

Pri prehodu iz srednje šole v terciarno izobraževanje Slovenija v deležu in
uspešnosti deklet in fantov v primerjavi z drugimi razvitimi državami ni nikakršna
izjema. Med prvič vpisanimi v terciarno izobraževanje je bil leta 2006 delež žensk 56
%, povprečje držav članic OECD pa 54 % (OECD, 2008a, str. 70). Ženske, stare
med 15 do 29 let, se v državah OECD v povprečju šolajo dlje – 6,9 let, moški pa 6,5
let (Education at a Glance, 2008, str. 377). Že deleži tistih, ki uspešno zaključijo
srednjo šolo, je v 22 izmed 24 držav OECD višji za dekleta kot za fante; izjemi sta
Švica in Turčija (OECD, 2009, str. 79). Z mednarodno raziskavo (PISA) izmerjeni
dosežki v znanju 15-letnikov kažejo pomembne razlike v korist dekletom pri branju
in matematiki. Pri naravoslovnem znanju v večini držav (22 od 30) ni ugotovljenih
pomembnih razlik med spoloma; v Sloveniji pa dekleta dosegajo boljši uspeh od
fantov (OECD, 2008a, str. 111-112).
Da so učni dosežki deklet višje ocenjeni od fantov, ni presenetljivo. V aktualni
raziskavi je bilo zastavljeno vprašanje glede ocenjenih šolskih dosežkov žensk in
moških; s poudarkom, ali so razlike v ocenjevanju, če dijake/inje ocenjujejo (interno)
učitelji, ki jih učijo, oz. če je ocenjevanje eksterno. V raziskavi se je upoštevalo
učiteljevo in maturitetno ocenjevanje dijakov gimnazij od leta 2002 do vključno 2008.
V analize ocenjevanja so bile vključene vsakoletne (7 let) kohorte dijakov, ki so
vsako pomlad prvič opravljali splošno maturo v celoti. Analizirane so šolske - interne
in eksterne ocene skoraj 55 tisoč dijakov, več kot 33 tisoč žensk in več kot 21 tisoč
moških, za vsakega od njih pri petih predmetih.
S t. i. maturitetnimi podatki smo naredili dve vrsti primerjav:
• ocene (od 1 do 5), ki so bile dijakom dodeljene s strani njihovih učiteljev ob
koncu pouka v gimnaziji, in maturitetne (eksterne) ocene ter
• odstotne točke, ki so bile dijakom s strani svoji učiteljev dodeljene pri internih
delih maturitetnega izpita (ustnem, za laboratorijsko delo, seminarske naloge
ipd.), in eksterne točke za pisne dele maturitetnega izpita, kjer je medsebojno
poznavanje ocenjevalcev in kandidatov izključeno.
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Vsak maturant opravlja materinščino, večina slovenščino (SLM), matematiko (MAT)
in tuj jezik (TUJ). Orodje za analize omogoča zbiranje interne ocene za vsak
maturitetni predmet, ki jih je vsakemu dijaku dodelil njegov učitelj v zaključnem
letniku gimnazije. Lestvica teh ocen je tradicionalna od nezadostno (1) do odlično
(5). Dijaki čez nekaj tednov po zaključku četrtega letnika opravljajo maturo, kjer za
vsak maturitetni predmet dobijo eksterne ocene, ki so tudi v enaki lestvici od
nezadostno (1) do odlično (5). V resnici maturantje pri predmetih na višji ravni
zahtevnosti in pri slovenščini dobijo točkovne ocene v lestvici od 1 do 8, vendar se
vsaka točkovna ocena preračuna tudi v lestvico od nezadostno (1) do odlično (5).
Pri vseh treh, za dijaka na maturi obveznih predmetih, je maturitetni izpit sestavljen
iz dveh delov, iz pisnega in ustnega dela. Pisni del je ocenjen anonimno – eksterno,
s strani zunanjih ocenjevalcev, ustni del izpita pa je ocenjen interno pred komisijo
treh učiteljev na dijakovi šoli. V komisiji morajo biti trije učitelji, praviloma naj bi bila
dva od njih učitelja izpitnega predmeta, »najpomembnejši« med njimi je
spraševalec, ki je dijakov gimnazijski učitelj izpitnega predmeta. Pri vseh treh
obveznih predmetih je točkovanje pisnega – eksternega dela vredno 80 % možnih
točk, točkovanje ustnega – internega dela pa 20 % možnih točk.
Splošna matura v Sloveniji je petpredmetna, tako da dijaki poleg obveznih treh
izberejo še dva izbirna predmeta izmed nabora več kot 30 možnih. Tako kot za
obvezne tri predmete so v raziskavi zbrane interne ocene za vsak izbirni maturitetni
predmet v zaključnem letniku gimnazije. Lestvica teh ocen je tradicionalna od
nezadostno (1) do odlično (5). Za vsak maturitetni predmet maturantje dobijo
eksterne ocene, ki so tudi v enaki lestvici od nezadostno (1) do odlično (5). V
raziskavi se je večino izbirnih predmetov razdelilo v dve skupini, na predmete z 20
% internim delom in predmete s 25 % internim delom. Maturant se lahko poleg
obveznega prvega tujega jezika odloči še za en – drugi tuj jezik kot izbirni predmet.
Razlike v dosežkih med dekleti in fanti so v raziskavi za vse tuje jezike obdelane na
enem mestu – pri obravnavi tujih jezikov. Pri posameznih izbirnih predmetih (glasbi,
sodobnem plesu, teoriji in zgodovini drame in gledališča, likovni teoriji, ekonomiji
ipd.) so deleži internih delov večji kot 25 % ali internih delov sploh ni. Zato se te
predmete, ki jih sicer izbira majhno število maturantov, in ocenjevanje dijakov pri
omenjenih predmetih v raziskavi ni upoštevalo. Izbirni predmeti s 75 % pisnim –
eksternim in 25 % internim delom so: filozofija, psihologija, sociologija in od leta
2007 naprej še informatika. Pri teh predmetih dijaki v zaključnem letniku opravijo
seminarsko nalogo, ki jo za maturitetni interni del točkuje dijakov gimnazijski učitelj mentor. Izbirni predmeti z 80 % pisnim – eksternim in 20 % vrednimi vajami kot
internim delom izpita so: biologija, biotehnologija, elektrotehnika, fizika, geografija,
kemija, materiali, mehanika, računalništvo in zgodovina. Pri teh predmetih dijaki
med poukom v zaključnem letniku praviloma opravljajo laboratorijske, terenske in
druge vaje, kjer se s strani učitelja izpitnega predmeta točkuje dijakovo delo pri
vajah ter pisno in ustno poročanje oz. zagovor vaj.
V vseh analizah se ugotavlja razlike med dvema urejenostnima porazdelitvama (A
za ženske in B za moške) ocen ali točk. Zaradi urejenostnih podatkov – šolskih in
maturitetnih ocen ter točk pri ocenjevanju internega in pisnega – eksternega dela
mature, se raziskava izogne primerjanju povprečij. Pomembnost se ugotavlja z
Mann-Whitney-Wilcoxon (MWW) neparametričnim testom in se izračuna mera
različnosti porazdelitev ρ ter usmerjena različnost d (Bren in Zupanc, 2009b) (tabele v spodnjih delih slik: od 5.49 do 5.68).
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Razlike pri ocenjevanju deklet in fantov pri slovenščini

V letih od 2002 do 2008 je na spomladanskih rokih splošne mature slovenščino
opravljalo 33.500 dijakinj in 21.400 dijakov. Na levem delu slike 5.49 je prikazana
porazdelitev šolskih – učiteljevih ocen. Analizirane so ocene maturantov, zato nihče
nima nezadostne ocene v zaključnem letniku, ker tak dijak ne bi mogel pristopiti k
maturi. Izrazito več je zadostnih ocen pri fantih kot pri dekletih, na drugi strani pa je
mnogo več prav dobrih in odličnih ocen pri dekletih kakor pri fantih.
MWW test porazdelitve učiteljevih ocen dijakinj in dijakov pri slovenščini (SLM)
pokaže statistično pomembne razlike (p < 0,0000000000) v korist dekletom. Mera
različnosti porazdelitev je ρ = 0,661 in usmerjena različnost je d = +0,322.
Porazdelitev učiteljevih ocen za dekleta pri slovenščini v zaključnem letniku je
pomembno različna od porazdelitve učiteljevih ocen za fante (ρ = 0,339 oz.
d = –0,322). Površina pod črto na grafu ordinalne dominantnosti (desno na sliki
5.49) predstavlja 0,661 verjetnost (Bamber, 1975, str. 394 in 401), da ima naključno
izbrana dijakinja pred maturo šolsko (učiteljevo) oceno pri slovenščini v zaključnem
letniku boljšo ali enako kot naključno izbran dijak.
Učiteljeve ocene pri Slovenščini v zaključnem letniku od 2002 do 2008
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Slika 5.49: Razlike pri internih – učiteljevih ocenah pri slovenščini (SLM) v zaključnem letniku
gimnazije – spomladanski roki od 2002 do 2008

Primerjava porazdelitve ocen istih dijakov na maturi je prikazana na sliki 5.50. Že iz
histograma na sliki je razvidno, da so dekleta tudi na maturi pri slovenščini boljše
ocenjena, razlike med dekleti in fanti pa se nekoliko zmanjšajo. To potrdi tudi mera
različnosti porazdelitev ρ = 0,630 in usmerjena različnost d = +0,261. Rangi
maturitetnih ocen za dekleta pri slovenščini so statistično pomembno višji (p <
0,0000000000) kot so rangi maturitetnih ocen za fante (ρ = 0,370 oz. d = –0,261).
Površina pod črto na grafu ordinalne dominantnosti (desno na sliki 5. 50) predstavlja
0,630 verjetnost, da ima naključno izbrana dijakinja pri maturi boljšo ali enako oceno
pri slovenščini kot naključno izbran dijak.
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Maturitetne ocene pri Slovenščini od 2002 do 2008
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Slika 5.50: Razlike pri eksternih – maturitetnih ocenah pri slovenščini (SLM) – spomladanski
roki od 2002 do 2008

Maturitetna ocena pri slovenščini je sestavljena iz ustnega dela (20 %) in pisnega –
eksterno ocenjenega dela (80 %). Različni porazdelitvi točk pri ustnem delu izpita za
dekleta in fante prikazuje slika 5.51. Zaradi primerljivosti porazdelitev so histogrami
doseženih točk, tako za interno kakor za eksterno ocenjene dele izpitov, izračunani
in prikazani v lestvici do 100 %.
Ustni del izpita pri Slovenščini na m aturi od 2002 do 2008
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Slika 5.51: Razlike v internih točkah – ustnem delu izpita pri slovenščini (SLM) na maturi –
spomladanski roki od 2002 do 2008

MWW test porazdelitve doseženih točk pri ustnem delu za dijakinje in dijake pri
slovenščini (SLM) pokaže statistično pomembne razlike (p < 0,0000000000) v prid
dekletom. Mera različnosti porazdelitev je ρ = 0,582, usmerjena različnost za
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dekleta pa d = +0,165. Površina pod črto na grafu ordinalne dominantnosti (desno
na sliki 5.51) predstavlja verjetnost 0,582, da doseže naključno izbrana dijakinja pri
ustnem izpitu iz slovenščine na maturi boljšo ali enako oceno kot naključno izbran
dijak.
Pisni del mature iz slovenščine je sestavljen iz dveh izpitnih pol, kjer se pri prvi poli
piše šolski esej, ki prispeva večino - 50 % točk, v drugi izpitni poli pa maturantje
izkazujejo znanje z usmerjeno razčlembo izhodiščnega neumetnostnega besedila in
tvorbo krajšega sestavka, kar prispeva 30 % točk. Primerjava porazdelitve
doseženih točk dijakov pri pisnem delu mature je prikazana na sliki 5.52. Že iz
histograma na sliki je razvidno, da so dekleta tudi pri pisanju eseja in razčlembi ter
tvorbi besedil boljša. Razlike se nekoliko zmanjšajo pri točkah nad 90 %, sicer pa se
razlike celo povečajo. To potrdi tudi mera različnosti porazdelitev ρ = 0,641 in
usmerjena različnost d = +0,282. Rangiranje točk pisnega dela mature za dekleta pri
slovenščini je statistično pomembno različna (p < 0,0000000000) kot je rangiranje
točk za fante (ρ = 0,359 oz. d = –0,282). Površina pod črto na grafu ordinalne
dominantnosti (desno na sliki 5.52) predstavlja verjetnost 0,641, da naključno
izbrana dijakinja pri maturi doseže več ali enako število točk pri pisnem delu izpita iz
slovenščine kot naključno izbran dijak.
Pisni (eksterni) del izpita pri Slovenščini na m aturi od 2002 do 2008

Graf ordinalne dominantnosti - ODG
1,0

22%

0,9

18%

0,8

16%

0,7

14%

p (B <= ci)

Kandidatov

20%

12%
10%
8%

0,6
0,5
0,4

6%

0,3

4%

0,2

2%

0,1

1. R=021...081; Spol=Ž

SLM_Pisni(80%)
(A) Ženske
(B) Moški

90
95
10
0

75
80
85

60
65
70

50
55

40
45

30
35

20
25

5
10
15

0%

1. R=021...081; Spol=M

N
U
33483 460112502
21433 257528637

%

0,0
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
p (A <= ci)

z
p
55,917 0,0000000000
-55,917 0,0000000000

ρ
0,641
0,359

d
0,282
-0,282

Slika 5.52: Razlike v eksternih točkah – pisnem delu izpita pri slovenščini (SLM) na maturi –
spomladanski roki od 2002 do 2008

5.6.2

Razlike pri ocenjevanju deklet in fantov pri matematiki

V letih od 2002 do 2008 je na spomladanskih rokih splošne mature matematiko na
obeh nivojih zahtevnosti opravljalo 33.500 dijakinj in 21.400 dijakov. Na levem delu
slike 5.53 je prikazana porazdelitev šolskih – učiteljevih ocen. Analizira se ocene
maturantov, zato nihče nima nezadostne ocene v zaključnem letniku, ker tak dijak
ne bi mogel pristopiti k maturi. Izrazito več je zadostnih ocen pri fantih kot pri
dekletih, na drugi strani pa je več dobrih, prav dobrih in odličnih ocen pri dekletih
kakor pri fantih. MWW test rangov učiteljevih ocen za dijakinje in dijake pri
matematiki (MAT) pokaže statistično pomembne razlike (p < 0,0000000000) v korist
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dekletom. Mera različnosti porazdelitev je ρ = 0,557, usmerjena različnost za
dekleta pa d = +0,115. Površina pod črto na grafu ordinalne dominantnosti (desno
na sliki 5.53) predstavlja verjetnost 0,557, da ima naključno izbrana dijakinja pred
maturo v zaključnem letniku šolsko (učiteljevo) oceno pri matematiki boljšo ali enako
kot naključno izbran dijak.
Učiteljeve ocene pri Matem atiki v zaključnem letniku od 2002 do 2008
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Slika 5.53: Razlike pri internih – učiteljevih ocenah pri matematiki (MAT) v zaključnem letniku
gimnazije – spomladanski roki od 2002 do 2008

Primerjava porazdelitve ocen istih dijakov na maturi je prikazana na sliki 5.54. Že iz
histograma na sliki je razvidno, da pri matematiki na maturi ni več tolikšnih razlik
med dekleti in fanti.
Maturitetne ocene pri Matem atiki od 2002 do 2008
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Slika 5.54: Razlike pri eksternih – maturitetnih ocenah pri matematiki (MAT) – spomladanski
roki od 2002 do 2008
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To potrdi tudi mera različnosti porazdelitev ρ = 0,518 in usmerjena različnost d =
+0,035. Rangi maturitetnih ocen za dekleta pri matematiki so sicer še vedno
statistično pomembno različni (p < 0,0000000000) glede na range maturitetnih ocen
za fante (ρ = 0,482 oz. d = –0,035). Črta na grafu ordinalne dominantnosti (desno na
sliki 5.54) je skoraj diagonala; le malo je še konkavna. Ploščina pod črto predstavlja
verjetnost 0,518, da ima naključno izbrana dijakinja (A) pri maturi boljšo ali enako
oceno pri matematiki kot naključno izbran dijak (B). Razlike med dekleti in fanti se
pri eksternem ocenjevanju matematike na maturi zelo zbližajo. Razlike pri internih –
šolskih – učiteljevih ocenah so opazno v korist dekletom, pri eksterno ocenjeni
maturi pa ta razlika zbledi.
Maturitetna ocena pri matematiki je sestavljena iz ustnega dela (20 %) in pisnega –
eksterno ocenjenega dela (80 %). Različni porazdelitvi točk pri ustnem delu izpita za
dekleta in fante prikazuje sliki 5.55. Zaradi primerljivosti porazdelitev so histogrami
doseženih točk, tako za interno kakor za eksterno ocenjene dele izpitov, izračunani
in prikazani v lestvici do 100 %.
Ustni del izpita pri Matem atiki na m aturi od 2002 do 2008
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Slika 5.55: Razlike v internih točkah – ustnem delu izpita pri matematiki (MAT) na maturi –
spomladanski roki od 2002 do 2008

MWW test rangov doseženih točk pri ustnem delu za dijakinje in dijake pri
matematiki pokaže statistično pomembne razlike (p < 0,0000000000) v korist
dekletom. Mera različnosti porazdelitev je ρ = 0,537, usmerjena različnost za
dekleta pa d = +0,075. Površina pod črto na grafu ordinalne dominantnosti (desno
na sliki 5.55) predstavlja verjetnost 0,537, da doseže naključno izbrana dijakinja pri
internem ustnem izpitu iz matematike na maturi boljšo ali enako oceno kot naključno
izbran dijak.
Primerjava porazdelitve doseženih točk dijakov pri pisnem delu mature iz
matematike je prikazana na sliki 5.56. Iz histograma na sliki ni več vidna izrazita
razlika v korist dekletom. To potrdi tudi mera različnosti porazdelitev ρ = 0,512 in
usmerjena različnost d = +0,024. Na statistično pomembnost (p) močno vpliva
velikost vzorca oz. populacije, ki v tem primeru vključuje več kot 33 tisoč žensk in
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več kot 21 tisoč moških. Rangi točk pisnega dela mature za dekleta pri matematiki
so še vedno statistično pomembno različni (p = 0,0000019) glede na range točk za
fante (ρ = 0,488 oz. d = –0,024). Da verjetnost (p) pri tako velikem številu odstopa
od ničle na šestem decimalnem mestu, kaže na tendenco k enakosti med
porazdelitvama. Površina pod črto na sliki ordinalne dominantnosti (desno na sliki
5.56) predstavlja verjetnost 0,512, da naključno izbrana dijakinja pri maturi doseže
več ali enako število točk pri pisnem delu izpita iz matematike kot naključno izbran
dijak. Ker krivulja na grafu ordinalne dominantnosti na poti od enega do drugega
diagonalnega oglišča prečka ali se vsaj dotakne diagonale, ne gre več za popolno
dominantnost (ang. complete dominance) (Darlington, 1975, str. 211). Dosežki
deklet pri pisnem – eksterno ocenjenem delu izpita iz matematike ne dominirajo nad
dosežki fantov na celotnem območju točkovanja. Krivulja na celotnem področju ni
konkavna. To je razvidno tudi iz histograma, da je pri slabih dosežkih - v bližini 30 %
doseženih točk, pri pisnem delu matematike na maturi razporejenih več deklet kot
fantov.
Pisni (eksterni) del izpita pri Matem atiki na m aturi od 2002 do 2008
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Slika 5.56: Razlike v eksternih točkah – pisnem delu izpita pri matematiki (MAT) na maturi –
spomladanski roki od 2002 do 2008

5.6.3

Razlike pri ocenjevanju deklet in fantov pri tujih jezikih

V letih od 2002 do 2008 je na spomladanskih rokih splošne mature različne tuje
jezike na obeh nivojih zahtevnosti opravljalo 40.200 dijakinj in 24.400 dijakov. Na
levem delu slike 5.57 je prikazana porazdelitev šolskih – učiteljevih ocen. Analizira
se ocene maturantov, zato nihče nima nezadostne ocene v zaključnem letniku, ker
tak dijak ne bi mogel pristopiti k maturi. Več je zadostnih in dobrih ocen pri fantih kot
pri dekletih, na drugi strani pa je več prav dobrih in odličnih ocen pri dekletih kakor
pri fantih. MWW test rangov učiteljevih ocen dijakinj in dijakov pri tujih jezikih pokaže
statistično pomembne razlike (p < 0,0000000000) v korist dekletom. Mera različnosti
porazdelitev je ρ = 0,550, usmerjena različnost za dekleta pa d = +0,100. Površina
pod črto na grafu ordinalne dominantnosti (desno na sliki 5.57) predstavlja
verjetnost 0,550, da ima naključno izbrana dijakinja v zaključnem letniku pred
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maturo šolsko (učiteljevo) oceno pri tujem jeziku boljšo ali enako kot naključno
izbran dijak. Krivulja na grafu ordinalne dominantnosti je konkavna.
Učiteljeve ocene pri Tujih jezikih v zaključnem letniku od 2002 do 2008
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Slika 5.57: Razlike pri internih – učiteljevih ocenah pri tujih jezikih (TUJ) v zaključnem letniku
gimnazije – spomladanski roki od 2002 do 2008

Primerjava porazdelitve ocen istih dijakov na maturi je prikazana na sliki 5.58. Iz
histograma na sliki je viden obrat; da so pri tujih jezikih na maturi fantje eksterno
boljše ocenjeni kot dekleta.
Maturitetne ocene pri Tujih jezikih od 2002 do 2008
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Slika 5.58: Razlike pri eksternih – maturitetnih ocenah pri tujih jezikih (TUJ) – spomladanski
roki od 2002 do 2008

To potrdi tudi mera različnosti porazdelitev ρ = 0,476 in usmerjena različnost d = –
0,048 (dekleta). Rangi maturitetnih ocen za dekleta pri tujih jezikih so statistično
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pomembno različni (p < 0,0000000000) od rangov maturitetnih ocen za fante (ρ =
0,524 oz. d = +0,048). V tem primeru dekleta zaostajajo za fanti. Črta na grafu
ordinalne dominantnosti (desno na sliki 5.58) je konveksna. Ploščina nad črto
predstavlja verjetnost 0,524, da ima naključno izbran dijak pri maturi boljšo ali enako
oceno pri tujem jeziku kot naključno izbrana dijakinja. Pri ocenjevanju tujih jezikov
pride do obrata, da so pri internem – šolskem ocenjevanju s strani učiteljev v šolah
dekleta ocenjena boljše, pri eksterno ocenjeni maturi pa dijaki izkazujejo višje
doseženo znanje od deklet.
Maturitetna ocena pri tujih jezikih je sestavljena iz ustnega dela (20 %) in pisnega –
eksterno ocenjenega dela (80 %). Različni porazdelitvi točk pri ustnem delu izpita za
dekleta in fante prikazuje slika 5.59. Zaradi primerljivosti porazdelitev so histogrami
doseženih točk, tako za interno kakor za eksterno ocenjene dele izpitov, izračunani
in prikazani v lestvici do 100 %.
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Slika 5.59: Razlike v internih točkah – ustnem delu izpita pri tujih jezikih (TUJ) na maturi –
spomladanski roki od 2002 do 2008

MWW test rangov doseženih točk pri ustnem delu za dijakinje in dijake pri tujih
jezikih pokaže statistično nepomembne razlike. Da je verjetnost (p = 0,248) pri tako
velikem številu maturantov (več kot 40 tisoč deklet in več kot 24 tisoč fantov) večja
od p > 0,05, kaže na izrazito izenačenost med porazdelitvama. Mera različnosti
porazdelitev je ρ = 0,503, usmerjena različnost za dekleta pa d = +0,005. Črta na
grafu ordinalne dominantnosti (desno na sliki 5.59) je skoraj diagonala, kar
predstavlja enakovrednost porazdelitev za ženske in moške. V tabeli se vidi, da
imajo dekleta rahlo, statistično nepomembno višje točke pri interno ocenjenih ustnih
delih izpita. Histogram na sliki 5.59 kaže, da je v spodnjem delu ocenjevalne
lestvice, vse do 75 % možnih točk, nekoliko večji delež fantov. Z ocenami med 75 %
do 95 % možnih točk je večji delež deklet. Pri najvišjih dosežkih, kjer 95 % do 100 %
možnih točk dosega več kot petina kandidatk in kandidatov, pa ponovno rahlo
prevladujejo fantje. Na grafu ordinalne dominantnosti na sliki 5.59, ki ponazarja
kumulativne vrednosti deležev, se vidi, da krivulja blago vijuga okoli diagonale. V
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spodnjem – pretežnem delu je krivulja rahlo konkavna, v vrhnjem delu, kjer fantje
prevladujejo nad dekleti, pa je krivulja rahlo konveksna.
Primerjava porazdelitve doseženih točk dijakinj in dijakov pri pisnem delu mature iz
tujih jezikov je prikazana na sliki 5.60. Iz histograma je viden obrat; da so pri tujih
jezikih fantje pri pisnem – eksterno ocenjenem delu boljše ocenjeni kot dekleta. To
potrdi tudi mera različnosti porazdelitev ρ = 0,472 in usmerjena različnost d = –0,055
(A - ženske). Rangi točk pri pisnem delu za dekleta pri tujih jezikih so statistično
pomembno različni (p < 0,0000000000) kot so rangi točk za fante (ρ = 0,528 oz. d =
+0,055). Dekleta zaostajajo za fanti. Črta na grafu ordinalne dominantnosti (desno
na sliki 5.60) je konveksna. Črta postane diagonalna pri najvišjih pisnih dosežkih,
kjer maturantke in maturanti dosegajo 90 % točk in več. Ploščina nad črto
predstavlja verjetnost 0,528, da ima naključno izbran maturant boljši ali enak pisni
izdelek pri tujem jeziku kot naključno izbrana maturantka. Tako tudi pri ocenjevanju
delov maturitetnega izpita pri tujih jezikih pride do obrata, da so pri internem –
ustnem delu s strani učiteljev v šolah dekleta ocenjena malo boljše, pri eksterno
ocenjenih izpitnih polah pa dijaki izkažejo pomembno višje doseženo znanje od
deklet.
Pisni (eksterni) del izpita pri Tujih jezikih na m aturi od 2002 do 2008
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Slika 5.60: Razlike v eksternih točkah – pisnem delu izpita pri tujih jezikih (TUJ) na maturi –
spomladanski roki od 2002 do 2008

5.6.4

Razlike pri ocenjevanju deklet in fantov pri predmetih s seminarskimi
nalogami

V letih od 2002 do 2008 je na spomladanskih rokih splošne mature izbirne predmete
s seminarskimi nalogami kot obliko internega dela mature opravljalo 16.200 dijakinj
in 5.200 dijakov. V analizi so upoštevani dosežki maturantov pri filozofiji, psihologiji,
sociologiji in od leta 2007 naprej še pri informatiki. Na levem delu slike 5.61 je
prikazana porazdelitev šolskih – učiteljevih ocen. Analizira se ocene maturantov,
zato nihče nima nezadostne ocene v zaključnem letniku. Mnogo več je zadostnih in
dobrih ocen pri fantih kot pri dekletih, na drugi strani pa je mnogo več prav dobrih in
odličnih ocen pri dekletih kakor pri fantih. MWW test rangov učiteljevih ocen dijakinj
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in dijakov pri predmetih s seminarskimi nalogami na maturi pokaže statistično
pomembne razlike (p < 0,0000000000) v korist dekletom.
Graf ordinalne dominantnosti ODG
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Slika 5.61: Razlike pri internih – učiteljevih ocenah pri predmetih s seminarskimi nalogami v
zaključnem letniku gimnazije – spomladanski roki od 2002 do 2008

Mera različnosti porazdelitev je ρ = 0,597, usmerjena različnost za dekleta pa d =
+0,195. Površina pod črto na grafu ordinalne dominantnosti (desno na sliki 5.61)
predstavlja verjetnost 0,597, da ima naključno izbrana dijakinja v zaključnem letniku
pred maturo šolsko (učiteljevo) boljšo ali enako oceno kot naključno izbran dijak.
Primerjava porazdelitve ocen istih dijakov na maturi je prikazana na sliki 5.62. Že iz
histograma na sliki je razvidno, da pri predmetih s seminarskimi nalogami na maturi
ni več tolikšnih razlik med dekleti in fanti.
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Slika 5.62: Razlike pri eksternih – maturitetnih ocenah pri predmetih s seminarskimi
nalogami – spomladanski roki od 2002 do 2008
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To potrdi tudi mera različnosti porazdelitev ρ = 0,587 in usmerjena različnost d =
+0,175. Rangi maturitetnih ocen za dekleta pri predmetih s seminarskimi nalogami
na maturi so sicer še vedno statistično pomembno različni (p < 0,0000000000) kot
so rangi maturitetnih ocen za fante (ρ = 0,413 oz. d = –0,175). Ploščina pod črto
predstavlja verjetnost 0,587, da ima naključno izbrana dijakinja pri maturi boljšo ali
enako oceno kot naključno izbran dijak. Razlike med dekleti in fanti se pri predmetih
s seminarskimi nalogami na maturi pri eksternem ocenjevanju na maturi nekoliko
zmanjšajo glede na razlike med internimi, učiteljevimi ocenami.
Seminarske naloge predstavljajo 25 % maturitetne ocene. Ti predmeti imajo še pisni
– eksterno ocenjeni del, ki je ovrednoten s 75 %. Različni porazdelitvi točk pri
seminarskih nalogah za dekleta in fante prikazuje sliki 5.63. Zaradi primerljivosti
porazdelitev so histogrami doseženih točk, tako za interno kakor za eksterno
ocenjene dele izpitov, izračunani in prikazani v lestvici do 100 %.
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Slika 5.63: Razlike v internih točkah izpita na maturi pri predmetih s seminarskimi nalogami –
spomladanski roki od 2002 do 2008

Velika večina maturantk in maturantov pri seminarskih nalogah doseže nad 80 %
možnih točk. Točke nad 90 % pogosteje dobijo dekleta. MWW test rangov
doseženih točk pri seminarskih nalogah za dijakinje in dijake pokaže statistično
pomembne razlike (p < 0,0000000000) v korist deklet. Mera različnosti porazdelitev
je ρ = 0,594, usmerjena različnost za dekleta pa d = +0,189. Površina pod črto na
grafu ordinalne dominantnosti (desno na sliki 5.63) predstavlja verjetnost 0,594, da
doseže naključno izbrana dijakinja pri seminarski nalogi boljšo ali enako oceno kot
naključno izbran dijak.
Primerjava porazdelitve doseženih točk dijakinj in dijakov pri pisnem delu mature pri
predmetih, ki imajo za interni del seminarsko nalogo, je prikazana na sliki 5.64. Iz
histograma je opazna razlika v korist deklet. To potrdi tudi mera različnosti
porazdelitev ρ = 0,583 in usmerjena različnost d = +0,166. Rangi točk pisnega dela
mature za dekleta pri predmetih, ki imajo za interni del seminarsko nalogo, so
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statistično pomembno različni (p < 0,0000000000) od rangov točk za fante (ρ =
0,417 oz. d = –0,166). Površina pod črto na grafu ordinalne dominantnosti (desno
na sliki 5.64) predstavlja verjetnost 0,583, da naključno izbrana dijakinja pri maturi
doseže več ali enako število točk pri pisnem delu izpita kot naključno izbran dijak.
Opazna je posebnost, da je pri pisnih izpitih z najvišjim številom točk (nad 95 %)
ocenjenih več maturantov kot maturantk. Krivulja na grafu ordinalne dominantnosti
na poti od enega do drugega diagonalnega oglišča pri najvišjih dosežkih prečka ali
se vsaj dotakne diagonale, tako da ne gre za popolno dominantnost. Dosežki deklet
pri pisnem – eksterno ocenjenem delu izpita pri predmetih, ki imajo za interni del
seminarsko nalogo, dominirajo nad dosežki fantov. Razlika pa je manjša kot je
razlika med spoloma pri internem – šolskem ocenjevanju seminarskih nalog.
Eksterni del izpita pri predm etih s sem inarskim i na
m aturi - od 2002 do 2008
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Slika 5.64: Razlike v eksternih točkah izpita na maturi pri predmetih s seminarskimi nalogami
– spomladanski roki od 2002 do 2008

5.6.5

Razlike pri ocenjevanju deklet in fantov pri predmetih z vajami

V letih od 2002 do 2008 je na spomladanskih rokih splošne mature izbirne predmete
z vajami kot obliko internega dela mature opravljalo 37.400 dijakinj in 32.200
dijakov. V analizi so upoštevani dosežki maturantov pri biologiji, biotehnologiji,
elektrotehniki, fiziki, geografiji, kemiji, materialih, mehaniki, računalništvu in
zgodovini. Na levem delu slike 5.65 je prikazana porazdelitev šolskih – učiteljevih
ocen. Analizira se ocene maturantov, zato nihče nima nezadostne ocene v
zaključnem letniku. Mnogo več je zadostnih in dobrih ocen pri fantih kot pri dekletih,
na drugi strani pa je mnogo več prav dobrih in odličnih ocen pri dekletih kakor pri
fantih. MWW test rangov učiteljevih ocen dijakinj in dijakov pri predmetih z vajami na
maturi pokaže statistično pomembne razlike (p < 0,0000000000) v korist deklet.
Mera različnosti porazdelitev je ρ = 0,568, usmerjena različnost za dekleta pa d =
+0,136. Površina pod črto na grafu ordinalne dominantnosti (desno na sliki 5.65)
predstavlja verjetnost 0,568, da ima naključno izbrana dijakinja v zaključnem letniku
pred maturo šolsko (učiteljevo) oceno boljšo ali enako kot naključno izbran dijak.
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Učiteljeve ocene pri predmetih z vajami (20 %) v
zaključnem letniku - od 2002 do 2008
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Slika 5.65: Razlike pri internih – učiteljevih ocenah pri predmetih z vajami v zaključnem
letniku gimnazije – spomladanski roki od 2002 do 2008

Primerjava porazdelitve ocen istih dijakov na maturi je prikazana na sliki 5.66. Iz
histograma je razvidno, da pri predmetih z vajami na maturi praktično ni več razlik
med dekleti in fanti. Da je verjetnost (p = 0,673) pri tako velikem številu maturantov
(več kot 37 tisoč deklet in več kot 32 tisoč fantov) večja od p > 0,05, kaže na izrazito
izenačenost med porazdelitvama.
Maturitetne ocene pri predm etih z vajam i (20 %) od 2002 do 2008
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Slika 5.66: Razlike pri eksternih – maturitetnih ocenah pri predmetih z vajami –
spomladanski roki od 2002 do 2008

Mera različnosti porazdelitev je ρ = 0,501, usmerjena različnost za dekleta pa d =
+0,002. Za fante je ρ = 0,499 in usmerjena različnost d = –0,002. Črta na grafu
ordinalne dominantnosti (desno na sliki 5.66) je skoraj idealno diagonalna, kar
Stran 190

Metoda stalnega analiziranja izkazanega znanja učencev kot orodje upravljanja v šolstvu

Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede

Darko Zupanc – doktorska disertacija

predstavlja nedominantnost ene porazdelitve nad drugo. Pri internem ocenjevanju s
strani učiteljev na šolah so dekleta pri maturitetnih predmetih z vajami ocenjena
pomembno boljše od fantov; razlika med ocenami deklet in fantov pri maturi pa
izgine.
Laboratorijske in druge vaje predstavljajo 20 % maturitetne ocene. Ti predmeti imajo
še pisni – eksterno ocenjeni del, ki je ovrednoten z 80 %. Različni porazdelitvi točk
pri vajah na maturi za dekleta in fante prikazuje slika 5.67. Zaradi primerljivosti
porazdelitev so histogrami doseženih točk, tako za interno kakor za eksterno
ocenjene dele izpitov, izračunani in prikazani v lestvici do 100 %.
Interni del izpita pri predm etih z vajam i na m aturi od 2002 do 2008
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Slika 5.67: Razlike v internih točkah izpita na maturi pri predmetih z vajami – spomladanski
roki od 2002 do 2008

Malo maturantk in maturantov pri vajah, kot internim delom izpita, doseže malo in
srednje število možnih točk. Večina dobi veliko število točk. V območju do 90 %
možnih točk prevladujejo fantje, nad 90 % in vse do 100 % pa prevladujejo dekleta.
MWW test rangov doseženih točk za dijakinje in dijake pri vajah na maturi pokaže
statistično pomembne razlike (p < 0,0000000000) v korist deklet. Mera različnosti
porazdelitev je ρ = 0,630, usmerjena različnost za dekleta pa d = +0,260. Površina
pod črto na grafu ordinalne dominantnosti (desno na sliki 5.67) predstavlja veliko
verjetnost 0,630, da doseže naključno izbrana dijakinja pri vajah boljšo ali enako
oceno kot naključno izbran dijak.
Primerjava porazdelitve doseženih točk dijakov pri pisnem delu mature pri
predmetih, ki imajo za interni del vaje, je prikazana na sliki 5.68. Iz histograma ni
vidna izrazita razlika v korist deklet. To potrdi tudi mera različnosti porazdelitev ρ =
0,518 in usmerjena različnost d = +0,037. Rangi točk pisnega dela mature za
dekleta pri predmetih z vajami so še vedno statistično pomembno različni (p <
0,0000000000) glede na range točk za fante (ρ = 0,482 oz. d = -0,037). Površina
pod črto na grafu ordinalne dominantnosti (desno na sliki 5.68) predstavlja
verjetnost 0,518, da naključno izbrana dijakinja pri maturi doseže večje ali enako
število točk pri pisnem delu izpita kot naključno izbran dijak. Ker krivulja na grafu
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ordinalne dominantnosti na poti od enega do drugega diagonalnega oglišča pri
najvišjih dosežkih prečka ali se vsaj dotakne diagonale, ne gre več za popolno
dominantnost. Dosežki deklet pri pisnem – eksterno ocenjenem delu izpita pri
predmetih, ki imajo za interni del vaje, ne dominirajo nad dosežki fantov na celotnem
območju točkovanja. Točke nad 90 % pri pisnem delu izpita v večjem deležu
dosegajo fantje kot dekleta. Krivulja na celotnem področju ni konkavna. V celoti so
sicer dekleta pri pisnem - eksterno ocenjenem delu izpita pri predmetih z vajami še
vedno nekoliko boljša; razlika pa se bistveno zmanjša gleda na razliko med interno
dodeljenimi točkami za vaje.
Eksterni del izpita pri predm etih z vajam i na m aturi od 2002 do 2008
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Slika 5.68: Razlike v eksternih točkah izpita na maturi pri predmetih z vajami – spomladanski
roki od 2002 do 2008

V raziskavi so prikazane analize za pet (vrst) predmetov ob koncu srednješolskega
izobraževanja v Sloveniji. Z zbranimi podatki za celoletne kohorte maturantov
sedmih letih 2002 – 2008 sta narejeni dve vrsti primerjav razlik pri ocenjevanju
deklet in fantov: šolske – učiteljeve ocene v primerjavi z eksternimi maturitetnimi ter
učiteljevo točkovanje internih delov mature v primerjavi z eksternim ocenjevanjem
šifriranih pisnih izdelkov. Iz 20-ih analiz razlik pri ocenjevanju deklet in fantov lahko
potrdimo:
domnevo 6. Pri izključno eksterno ocenjenih delih izpitov se fantje pri ocenjevanju
doseženega znanja in spretnosti približajo dekletom in jih lahko celo
presežejo.
Saj 19 od 20 analiz podatkov letnih populacije maturantov sedmih zaporednih let to
potrjuje. Izjema je pri točkovanju mature pri slovenščini, ko se sicer velika razlika
med dodeljenimi točkami pri ustnem - internem delu mature pri pisnem delu v korist
deklet še nekoliko poveča. Razlog je lahko v vsebini in strukturi maturitetnega izpita
pri slovenščini, kjer največji del h končni oceni prispevajo točke pri pisanju šolskega
eseja (Pečjak idr., 2010).
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5.7

(Pre)visoko ocenjeni dosežki pri internem ocenjevanju –
inflacija ocen

5.7.1

Trend vse višje dodeljenih točk pri interno ocenjenih delih
maturitetnih izpitov

V raziskavi opravljeni leta 2001 (Zupanc, 2001a; Zupanc, 2001d) so bili iz
Maturitetnih letnih poročil in podatkov Državnega izpitnega centra zbrani podatki
šestih matur od leta 1995 do leta 2000. V analizi so bili v spomladanskih rokih
mature zajeti predmeti: slovenščina, matematika na dveh ravneh zahtevnosti,
angleški in nemški jezik na obeh ravneh, iz izbirnega dela pa naravoslovni predmeti:
fizika, biologija in kemija ter družboslovna: sociologija in psihologija. Zajeti so bili vsi
predmeti z velikim številom kandidatov, ki so v vseh šestih letih imeli interno
ocenjevanje. Upoštevane so bile maturitetne ocene 49.046 kandidatov (leta 1995 jih
je bilo približno 7500, leta 2000 pa že skoraj 9000). V edukometričnih analizah po
zaključku vsake mature se pri vsakem predmetu izračunajo indeksi težavnosti (IT)
za vsako nalogo (postavko). Težavnost se izračuna kot delež pravilnih odgovorov na
posamezno nalogo (postavko)16 (Kališnik in Drole v Brešar, 1998, str. 37 ). V
predstavljeni analizi so težavnosti na spomladanskih rokih mature izračunane
posebej za eksterni del izpita in za interni del izpita pri vsakem predmetu. Indeks
težavnosti 0,50 pri predmetu ali delu izpita pomeni, da so kandidati v povprečju
dosegli 50% možnih točk pri predmetu ali delu izpita.
Na sliki 5.69 so prikazani povprečni indeksi težavnosti (povprečje šestih let) pri
predmetih, posebej za interni del ocenjevanja v levih stolpcih in v desnih stolpcih za
pisne, eksterno ocenjene izpite.
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Slika 5.69: Indeksi težavnosti pri predmetih na spomladanskih maturah, posebej za interni
del in posebej za pisni - eksterni del (N = 49.046) (Zupanc, 2001a)
16

Lažja naloga ima višji indeks, težja naloga pa nižjega. V angleščini se uporablja izraz
indeks 'lahkosti' naloge (ang. facility index).
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Pregled šestih let je pokazal trend naraščanja indeksa težavnosti interno
ocenjenega dela mature (Zupanc, 2001a). Vsako leto je bilo lažje pridobiti zelo
visoko število točk pri internem delu mature. Napovedano je bilo, da se bodo dijaki v
povprečju pri internih delih iz doseženih 79 % v letu 2000 v naslednjih desetih letih
približal 90 % vseh možnih točk.
Za devet zaporednih let, od vključno leta 2000 do 2008, je bila opravljena posebna
raziskava, kaj se dogaja z internim ocenjevanjem pri splošni maturi. Poleg analize
trendov je bila pozornost usmerjena v potencialne specifike med različnimi načini
(vrstami) internega ocenjevanja na maturi. V javnosti in med šolskimi strokovnjaki se
je pojavila teza, da je relativno nizek odstotek, ki ga pri splošno maturitetnih
predmetih predstavlja interno ocenjevanje, razlog za visoko dodeljene točke. Kot da
bi učitelji, ki lahko subjektivno vplivajo na dodeljene točke pri internem delu
maturitetnih izpitov, zaradi »majhnega« vpliva na maturitetno oceno za svoje dijake,
možnost vplivanja na interni del ocene izkoriščali v (pre)veliki meri – slika 5.70.
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Slika 5.70: Trendi doseženih povprečnih odstotnih točk pri internih delih maturitetnih izpitov
po različnih skupinah predmetov – splošne mature od leta 2000 do 2008

Delovna domneva je bila, da bi v primeru, če bi delež internega dela maturitetne
ocene povečali, učitelji v gimnazijah bolj objektivno in manj radodarno ocenjevali. V
raziskavi se je analiziralo dodeljene točke pri internih delih maturitetnih izpitov tudi
po skupinah predmetov, ki imajo v skupini enak delež internega dela. Pri slovenski
maturi je pri vseh jezikih in matematiki delež internega dela 20 %. Enak odstotek (20
%) imajo tudi predmeti z laboratorijskimi vajami, ki so ocenjeni interno (npr. FIZ,
KEM, BIO). Predmeti s seminarskimi nalogami (npr. SOC, PSI, FIL) imajo interni del
vreden 25%. Pri maturi pa so tudi predmeti z manjšim številom kandidatov, ki imajo
interne dele vredne 30 % in tudi 40 %.
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V analizah so dosežene povprečne točke internega dela za različne skupine
predmetov vedno preračunane na 100 % (ordinatna os), tako da je možna
primerjava med različnimi kategorijami predmetov. V tabeli 5.13 je prikazano število
maturantov in povprečno število točk eksterno ocenjenih delov ter povprečno število
točk interno ocenjenih delov maturitetnih izpitov od 2000 do vključno 2008.
Tabela 5.13: Število izpitov in povprečno število točk eksterno ocenjenih ter povprečno
število točk interno ocenjenih delov maturitetnih izpitov od 2000 do 2008
Skupine predmetov z
Število izpitov v Povprečno št.
različnimi deleži interne letih od 2000 do eksternih točk
maturitetne ocene
2008
[%]
20%
438871
65,63
25%
39409
58,81
30%
1546
69,04
40%
4401
62,74

Povprečno št.
internih točk
[%]
80,06
84,14
81,51
88,09

Rangi po
višini internih
točk
4.
2.
3.
1.

Smerni koeficienti so za vse štiri kategorije statistično pomembni (tabela 5.14), za
predmet s 40 % internim delom (p < 0,05); za predmete s 30 % internim delom
(p < 0,01); za predmete s 25 % in 20 % internim delom, kjer je število maturantov
največje pa (p < 0,001). Deleži pojasnjene variance (glede na naraščanje med leti)
so za tri skupine visoki: 86,5 % za predmete z 20 % internim delom, 89,4 % za
predmete s 25 % internim delom in 76,9 % za predmete s 30 % internim delom.
Nekoliko nižji, 49,6 %, je pojasnjen delež variance za predmet s 40 % internim
delom.
Tabela 5.14: Regresijska analiza težavnosti internih delov izpitov za štiri skupine predmetov
na maturi
Smerni
koeficient k
20%
25%
30%
40%

0,43
0,51
1,98
0,51

Pojasnjeni del Standardna Vrednost
2
napaka
ρ
variance R
86,5%
0,064
0,0003
89,4%
0,066
0,0001
76,9%
0,41
0,0019
49,6%
0,193
0,0343

Statistična
pomembnost
p < 0,001
p < 0,001
p < 0,01
p < 0,05

Iz opravljenih analiz, ki so prikazane na sliki 5.70, je razvidno, da so praviloma višje
dodeljene odstotne točke internega dela mature pri tistih predmetih oz. skupinah
predmetov, ki imajo večji delež interne ocene pri celotnem maturitetnem izpitu.
Najnižje so dodeljene točke pri ustnih izpitih pri tujih jezikih in matematiki in pri
laboratorijskih vajah pri naravoslovnih predmetih, kjer je delež interne ocene 20 %
(na sliki 5.70 - zeleno). Za odstotek ali malo več so višje povprečne odstotne točke
internega dela mature pri skupini družboslovnih predmetov z internimi seminarskimi
nalogami, in imajo delež interne ocene 25 % (na sliki 5.70 - rjava). Še za dodatne tri
odstotek so v povprečju višje odstotne točke internega dela mature pri predmetih z
deležem interne ocene 40 % (na sliki 5.70 - rdeče). Predmet z manjšim številom
kandidatov, ki ima delež interne ocene 30 %, je v zadnjih letih najvišje interno
ocenjen, v povprečju že preko 90 % (na sliki 5.70 - modro).
Ne gre pa samo za višino dodeljenih točk pri internih delih izpitov. V teoriji testiranja
se govori, da posamezne naloge ali deli izpita, ki imajo nizko »težavnost«, ki jih z
visoko verjetnostjo uspešno reši velika večina kandidatov (npr. 0,80, 0,90 ali več),
niso primerne za vključitev v testiranje (Kališnik, Drole in Urank, 1998, str. 37). Take
naloge ali deli izpita zaradi visokega indeksa »težavnosti« ne diskriminirajo med
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kandidati, ne ločujejo boljših od slabših in znanja od neznanja. Iz analize in sliki 5.70
pa je očitno še, da pri internem ocenjevanju na maturi v Sloveniji indeks težavnosti
med leti narašča – ti deli izpitov so vsako leto lažji16 in dijaki že dobivajo v povprečju
med 85 in 90 odstotki vseh možnih točk. Kot je razvidno iz tabele 5.14, so trendi
naraščanja med leti statistično pomembni.
5.7.2

Razlike med internimi učiteljevimi in eksternimi maturitetnimi ocenami

Osnovna organizacijska celica izobraževanja je skupina učencev v razredu, ki jo
vodi učitelj. Tu se dogajajo spremembe. Analize po oddelkih in skupinah znotraj šol
se lahko dela po ocenah pred pristopom k maturi ali po točkah ali ocenah pri
maturitetnem izpitu. Pomembne pa so tudi analize primerjav med šolskimi ocenami
in ocenami, ki jih dijaki dosežejo pri zunanjem izpitu, kot je matura. S primerjavo
učiteljevih ocen pri posameznem predmetu ob zaključku gimnazije in eksternih
maturitetnih ocen, kar Orodje za analize omogoča, lahko transparentno analiziramo
interno ocenjevanje.
V raziskavi (Zupanc, Urank in Bren, 2009) se je prikazalo uspeh dijakov pri treh
učiteljih na eni šoli, ki so v osmih oddelkih poučevali izbirni predmet - geografijo. Za
maturo se je pri enem učitelju v treh oddelkih (4a, 4b in 4c) odločilo 34 dijakov
(rdeči), pri drugem učitelju v treh oddelkih (4č, 4d in 4e) 31 dijakov (zeleni) in pri
tretjem učitelju samo v dveh oddelkih (4b in 4c) 42 dijakov (rumeni). Dijaki v vseh
oddelkih so imeli v štiriletnem gimnazijskem šolanju enako število ur pouka
geografije in med njimi v splošnem uspehu ob zaključku gimnazije ni bilo velikih
razlik. Povprečni splošni uspehi v 4. letniku so bili: v (rdeči) skupini razredov 4a, 4b
in 4c z 88 dijaki – 3,64 (STD = 0,87), v (zeleni) skupini razredov 4č, 4d in 4e s 94
dijaki – 3,86 (STD = 0,88) in v (rumeni) skupini razredov 4b in 4c z 59 dijaki - 3,80
(STD = 0,75).
Levi histogram na sliki 5.71 prikazuje porazdelitev ocen (od 1-5) pri predmetu GEO
za tri skupine dijakov (pri različnih učiteljih iste šole) – pri splošni maturi spomladi
2006. Desni histogram pa prikazuje porazdelitev zaključnih šolskih ocen (od 1-5) iz
geografije za iste skupine dijakov, kako so jih ocenili učitelji pred pristopom k maturi.
Pri vseh treh skupinah (učiteljih) na šoli so dosežene ocene na maturi nižje od
šolskih ocen. V prvi skupini (rdeči) je povprečna ocena na maturi 2,85 najnižja (v šoli
4,59), v drugi skupini je povprečna ocena na maturi 3,61 (v šoli 4,26) in v tretji
skupini je razlika med ocenama (na maturi 3,60 in v šoli 3,88) najmanjša. Na
nacionalnem nivoju ni bilo ugotovljenih razlik med povprečnima ocenama pri GEO:
na maturi 3,49 in v šoli 3,48.
V povprečnih ocenah pri maturi med dvema skupinama dijakov – zeleno in rumeno
– ni velikega odstopanja, čeprav je učitelj dijake v zeleni skupini bistveno bolje
ocenil ob zaključku šolanja. Za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik med
dvema porazdelitvama se je uporabil Mann-Whitney U test s korekcijo za podvojitve
(Siegel in Castellan, 1988). Zelo nizko povprečno oceno na maturi pri geografiji so
dosegli dijaki rdeče skupine 2,85, kar je statistično pomembno nižje (U-test;
p < 0,05), kot je bil dosežek dijakov na maturi v drugih dveh skupinah: pri zeleni
3,61 (p = 0,0007), pri rumeni 3,60 (p = 0,00009). Da je variabilnost dosežkov med
skupinami in učitelji na šoli še bolj izrazita, kažejo podatki o učiteljevih ocenah ob
koncu pouka – pred opravljanjem mature. Znanje geografije v rdeči skupini dijakov
je njihov učitelj ocenil s povprečno oceno 4,59, kar je višje kot v zeleni skupini 4,26
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Slika 5.71: Porazdelitev ocen pri treh učiteljih geografije ene šole (spomladanski rok splošne
mature 2006) – maturitetne ocene (levo) in učiteljeve ocene ob zaključku 4.
letnika gimnazije (desno)

Slika 5.72: Porazdelitev ocen pri enem učitelju geografije (v sliki 5.71 označeno rdeče) –
učiteljeve ocene ob zaključku 4. letnika gimnazije (rdeče) in maturitetne ocene
(modro)
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(U-test; p = 0,051), razlika pa je še večja in statistično pomembna v primerjavi z
rumeno skupino, s povprečjem 3,88 (p = 0,00004).
Na sliki 5.72 je na enem histogramu prikazano, da konkretni učitelj v šoli z zadostno
(2) oceno ni ocenil nobenega dijaka, vse ocene so višje: 8,8 % jih je ocenil z oceno
dobro (3), 23,5 % z oceno prav dobro (4) in 67,7 % z oceno odlično (5). Več kot
dvema tretjinama dijakom (23) je podelil najvišjo oceno odlično(5). Pri eksternem
izpitu pa je porazdelitev ocen »obrnjena«; več kot tretjina dijakov (38,2 %) je
doseglo oceno zadostno (2), na maturi pa je bil odlično ocenjen en sam dijak oz. 2,9
%.
Kako je bilo s šolskimi ocenami v 4. letniku gimnazije pri GEO na tej šoli, prikazuje
slika 5.73. Slika za iste skupine dijakov prikazuje povprečne ocene dosežene pri
eksterno ocenjeni maturi (ordinata) in povprečne šolske (učiteljeve) ocene ob
zaključku pouka v 4. letniku – pred maturo (abscisa). Točka povprečne ocene iz
GEO na nacionalnem nivoju na sredini slike ponazarja, da je bila ocena vseh dijakov
ob koncu pouka – dodeljena s strani učiteljev v vseh gimnazijah v Sloveniji v
povprečju 3,5. Prav takšna povprečna ocena (3,5) je bila dosežena tudi na eksterno
ocenjeni splošni maturi – na spomladanskem roku 2006. Na konkretni šoli pa so vsi
trije učitelji svojim dijakom ob zaključku pouka dodelili višje ocene – na sliki 5.73 so
vse tri rdeče točke postavljene desno. Zaradi enega učitelja, ki je interno najvišje
ocenil svoje dijake, na maturi pa so bili najslabši, je (sicer samo s tremi točkami)
narisana premica, ki kaže obratno-sorazmerje. Čim višje so bile interne učiteljeve
ocene pri GEO ob zaključku pouka, tem nižji je bil uspeh teh dijakov pri GEO na
maturi. Pojasnjeni del variance je 70 %, smerni koeficient je negativen k = –1,02,
vendar se ugotovitve ne sme posplošiti, ker statistično ni pomembna (p = 0,37 >>
0,05).

Pov. ocene po oddelkih pri MATURI

Povprečne ocen pri GEO v oddelkih pri splošni maturi '061 v odvisnosti od
učiteljevih šolskih ocen (primer ene šole)
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4,75
4,50
4,25
4,00
3,75
3,50
3,25
3,00
2,75
2,50
2,25
2,00
2,00

y = -1,02x + 7,67
R2 = 0,70

2,25

2,50

2,75

3,00

3,25

3,50

3,75

4,00

4,25

4,50

4,75

5,00

Pov. učiteljeve ocene v oddelkih v ŠOLI
Povprečje v SLO

Učitelji v šoli

Linearno (Učitelji v šoli)

Slika 5.73: Povprečne ocene pri GEO pri treh učiteljih ene šole, ki so jih njihovi dijaki dosegli
pri maturi, in njihove povprečne ocene, dodeljene s strani učiteljev v šoli ob
zaključku 4. letnika
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Že v teoretičnem delu raziskave so v poglavjih 2.9 in 2.10 predstavljene ugotovitve o
izjemnem povečevanju visokih ocen in splošnega uspeha, o inflaciji ocen in o
ugotovitvah mednarodnih primerjav dosežkov, kjer slovenski učenci najvišjih ravni
znanja ne dosegajo v velikem odstotku. Iz ugotovitev v teoretičnem delu in raziskav,
kaj se je v Sloveniji dogajalo z internim ocenjevanjem pri splošni maturi, lahko
potrdimo
domnevo 7. Interno ocenjevanje, ki ga izvajajo učitelji v slovenskih šolah za t. i.
praktične dele maturitetnih izpitov, kaže na inflatorno višje ocenjeno
znanje in spretnosti kot pri eksterno ocenjenih delih izpitov.
Dodeljene učiteljeve točke za interne dele izpitov (ustni del, laboratorijsko delo,
seminarske naloge ipd.) so iz leta v leto vse višje. Pri nekaterih predmetih se v
povprečju bližajo 90 % ali to celo presegajo. Take in podobne pojave lahko
opredelimo kot inflacijo ocen.
Stalno analiziranje izkazanega znanja učencev in prikaz dogajanja v šolskem
sistemu z različnih perspektiv predstavljajo relevantne temelje za upravljanje šolske
politike in sprejemanje odločitev za ukrepanje na osnovi podatkov. Analize dosežkov
in prikazi so namenjeni uporabnikom, ki odločajo o ukrepih in načrtujejo nadaljnje
delo: ekspertom in šolskim politikom na sistemskem nivoju, vodstvom šol
(ravnateljem) na nivoju šole in učiteljem na nivoju oddelka. Analize, prikaze in
interpretacije se na različnih nivojih lahko poveže in se jih smiselno dopolnjuje tako,
da predstavljajo uporabno orodje za upravljanje v šolstvu in lahko prispevajo k dvigu
kakovosti v izobraževanju.
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6

RAZPRAVA

6.1

O kurikulu, učnih ciljih, standardih in merjenju znanja ter
funkciji preverjanja znanja

Raziskovalno delo izhaja iz kurikularne teorije, ki v izobraževanju zagovarja
racionalnost, eksaktnost in preverljivost ter temelji na učno-ciljnem načrtovanju
(Bobbitt, 1918; Tyler, 1949, Kliebard, 2004). Upošteva sodobna teoretična
izhodišča, ki ločujejo načrtovani kurikul od izvedbenega in doseženega (Mullis idr.,
2004; Štraus, 2005), da bi z analizami dosežkov prispevali k uporabnim rešitvam in
povratno vpliva na stalni kurikularni krog načrtovanja, izvajanja in ponovnega
merjenja dosežkov. Looney (2009) za države članice OECD ugotavlja, da je za
šolski sistem ključna usklajenost kurikula, standardov znanja in preverjanja z
ocenjevanjem. Govori o sistemu, kjer preverjanje in ocenjevanje temelji na
standardih znanja (ang. standards-based assessment system). Šole in učitelji ne
morejo sprejemati veljavnih zaključkov o dosežkih učencev in rezultatov uporabiti za
izboljšave pri poučevanju, če med preverjanjem znanja in standardi znanja v
kurikulu ni usklajenosti (Linn, 2001; Linn, 2005; Haertel in Herman, 2005).
Tako v teoretičnem kot v empiričnem delu se argumentira preseganje razširjenega
pojmovanja, da je za učne cilje - standarde znanja dovolj opisovanje vsebine znanja,
ki naj jo učenci dosežejo. Za merjenje znanja in ugotavljanje učinkovitosti v sistemu
vzgoje in izobraževanja je poleg vsebinskih oz. kurikularnih standardov znanja nujno
potrebno opredeliti standarde dosežkov (Cizek, 2001; Cresswell, 2000; Linn in
Gronlund, 2000; Morgan in Perie, 2004; Standards for educational and
psychological testing, 1999; Taylor, 2002; Zupanc, 2005a in 2005b; Zupanc, 2007a).
Postavljanje standardov znanja v edukaciji je povsod po svetu problem, ki je stalno
odprt (Glass, 1978). Slovenija je pri tem izjema v tem, da med snovalci šolske
politike ni stalnega prizadevanja za postavljanje standardov znanja. V Sloveniji je na
tem področju »zmeda«, ker v katalogih znanj za strokovne predmete v srednjih
strokovnih šolah o standardih znanj ni zapisov (Zupanc, 2005a), prizadevanje dela
pedagoške stroke, da bi prišli v gimnazijske učne načrte, pa se tudi ni uresničilo
(Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2009). V učnih načrtih za osnovne šole so
bili vsebinski standardi znanja zapisani in bi bilo delo na tem področju potrebno
nadaljevati, vendar so jih predlagatelji (Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2007,
2008a, 2008b) pri posodabljanju učnih načrtov umaknili. Zato je še toliko bolj
pomembno, da se v Sloveniji na osnovi teoretičnih izhodišč in dobrih zgledov iz
razvitih držav odprta načelna vprašanja glede standardov znanja zaprejo in se na
tem temeljnem šolsko-sistemskem področju vodi enotna politika.
Morda v šolstvu v Sloveniji zaradi tradicije sploh ne bi bilo potrebno vpeljati
(vsiljevati) novega pojma vsebinskih standardov, ker smo imeli in še imamo
ustrezne izraze: učne smotre in učne cilje (Zupanc, 2005a). To, kar v Sloveniji
vsekakor manjka, so dejavnosti, da bi pri vsakem predmetu na določeni stopnji
izobraževanja prišli tudi do standardov dosežkov (Zupanc, 2005b). V skladu s teorijo
o postavljanju standardov znanja in ob poudarku, da pojem standard znanja pomeni
merljiv standard dejavnosti oz. dosežka (ang. performance standard), doktorsko
delo predstavlja teoretičen prispevek in z uporabo ter nadgradnjo Orodja za analize
izkazanega znanja tudi aplikativno orodje, ki na nacionalnem nivoju prispeva okvire
in temelje za postavitev standardov dosežkov v znanju. Če na odločitve o izboru
učencev, prehodu pri šolanju, podeljevanje certifikatov, spričeval in diplom v resnici
ne vplivajo predvsem merljivi izobraževalni učinki dela, bodo v situaciji negotovosti
vplivale neke druge lastnosti (Lapajne v Zupanc, 2007a). S postavljenimi
Stran 200

Metoda stalnega analiziranja izkazanega znanja učencev kot orodje upravljanja v šolstvu

Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede

Darko Zupanc – doktorska disertacija

nacionalnimi standardi dosežkov in z uveljavljanjem le-teh v celotnem sistemu
vzgoje in izobraževanja so možnosti za negotovost v družbi in neupravičene razlike,
ki izvirajo iz subjektivnih vrednotenj posameznikov in socialno-ekonomskega statusa
udeležencev, mnogo manjše.
Pedagogi se včasih izogibajo temu, da bi ocenjevanje znanja učencev obravnavali
kot merjenje (Linn in Gronlund, 2000), zato se uporabljajo različni izrazi; nedvomno
pa ocenjevanje znanja v sebi vključuje vse nujne komponente, ki jih najdemo pri
vsakem merjenju (Grgin, 1994). Tradicionalna šolska ocenjevalna lestvica v
Sloveniji (v osnovnih in srednjih šolah) je številčna, od nezadostne (1) do ocene
odlično (5). Na predpostavki, da za šolsko ocenjevanje velja razmični nivo merjenja,
se za učence kot splošni uspeh lahko računa povprečje ocen iz šolskih predmetov,
med razredi se primerja povprečne ocene pri posameznem predmetu ali povprečne
ocene splošnega uspeha, na povprečju temeljijo tudi primerjave med šolskimi leti.
Doktorsko delo že v teoretičnem delu utemeljuje, da je merjenje znanja v šolah
opredeljeno tako, da šolske ocene predstavljajo urejenostno, ne razmično
ocenjevalno lestvico (Zupanc, 2005b). Ocene ali točke v enem ali več oddelkih, za
vse učence na šoli, v skupini šol ali na nacionalnem nivoju so diskretne
spremenljivke dosežkov učencev s končno zalogo vrednosti; na primer ocene od 1
do 5, v nekaterih državah črkovne ocene A, B, C, D… ali v splošnem točke uspeha
(Bren, Zupanc in Blejec, 2008). V empiričnem delu doktorske disertacije so izračuni,
analize in interpretacije razlik v doseženem znanju učencev in dijakov na osnovi
urejenostnih merskih lestvic.
V teoretičnem delu je opredeljeno, da ima preverjanje in ocenjevanje znanja v
edukaciji vse lastnosti merjenja v družboslovju. Izvirno je prikazana analogija med
merskimi količinami in enotami pri fiziki ter učnimi cilji oz. vsebinskimi standardi in
standardi dosežkov v edukaciji – tabela 6.15.
Tabela 6.15: Učni cilji kot merljive količine, standardi dosežkov kot merske enote analogije med učnimi cilji in fizikalnimi količinami ter standardi dosežkov in
merskimi enotami

FIZIKA

EDUKACIJA

FIZIKALNE KOLIČINE

UČNI CILJI oz. VSEBINSKI ali
KURIKULARNI STANDARDI

OPERATIVNA DEFINICIJA –
PODROBEN OPIS PRAVILA ALI POSTOPKA

OPERATIVNI UČNI CILJ – PODROBEN IN MERLJIV OPIS
VSEBINE IZKAZANEGA ZNANJA ALI SPRETNOSTI – CILJA

MERSKE ENOTE

STANDARDI DOSEŽKOV

Relativno merjenje količine glede na
standard
Dogovori
Posredne definicije
Tradicija
Ponovljivost
Funkcijske zveze - (premo)sorazmernost
V razmičnih ali razmernostnih lestvicah

Relativno merjenje dosežkov glede na standard
Dogovori
Posredne definicije
Tradicija
Ponovljivost
Opisi stopenj, ravni, lestvice ocen
V imenskih; (nujno) vsaj v urejenostnih in (idealno)
v razmičnih lestvicah
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Bloom, Madaus in Hastings (1981) namen preverjanja znanja vidijo v hitrejši
formativni, diagnostični in sumativni evalvaciji (Zupanc, 2004b). Formativno
vrednotenje se dogaja med poučevanjem. Ugotavlja se, če so učenci dosegli znanje
in veščine v zadostni meri in ali je potrebno dodatno delo v tej smeri. Black in Wiliam
(1998) sta v pregledu uporabe formativnega preverjanja ugotovila, da ima izjemen
vpliv na dosežke učencev. Predstavlja enega največjih učinkov, ki se jih dosega v
šolstvu z različnimi intervencijami. York (2003) formativno preverjanje razume zelo
kompleksno, sestavljeno je iz jasno predstavljenih učnih ciljev in kriterijev
vrednotenja le-teh, različnih pristopov za preverjanje naučenega, vključno s
spraševanjem in opazovanjem, uravnotežene in opisne povratne informacije v
različnih oblikah, prilagajanja poučevanja in učenja kot rezultata preverjanja ter
aktivne udeležbe učencev. Guskey (2005) pri formativnem preverjanju poudarja
krožno zaporedje dejavnosti: poučevanje s strani učitelja, povratno informacijo
učencu in korekcijske ukrepe. Pogostost in kakovost medsebojnih akademskih
interakcij med učiteljem in učenci je v zelo visoki korelaciji s pozitivnimi dosežki
učencev. Beller (2003) formativno preverjanje znanja označi kot premik od
ugotavljanja kakovosti k zagotavljanju kakovosti.
Sumativno (zbirno) vrednotenje se izvede ob zaključku, bodisi poglavja, dela ali
celotnega šolskega leta. Sumativno vrednotenje se uporabi za potrjevanje –
certificiranje dosežkov učenca, kjer se oceni njihovo delo ob koncu obdobja –
semestra. Služi za napredovanje in včasih za združevanje učencev v skupine. Za
razliko od formativne evalvacije, ki opravlja funkcijo preverjanja posameznega
učnega cilja, se pri sumativni opravi pregled dosežkov čez množico ciljev – čez
celoto (Zupanc, 2004b).
Preverjanje znanja, tudi zunanje, ima lahko različne namene in lahko opravlja več
funkcij, ki se med seboj dopolnjujejo (Zupanc, 2004b). V tujih virih (Curriculum and
Assessment – Definitions, 2001) se pogosto uporabljata dva termina 'assessment
for learning' in 'assessment of learning'. Najbližja razvrstitev teh pojmov po opisanih
funkcijah bi bila, da gre pri prvem za formativno preverjanje, za preverjanje znanja
kot podporo učenju (ang. assessment for learning) med učnim procesom, s katerim
se pridobiva informacije, ki so pomembne za učiteljevo poučevanje (Black, 2003;
Earl, 2003; Threlfall, 2005). Pri drugem (ang. assessment of learning) pa gre za
sumativno – zbirno funkcijo, preverjanje naučenega.
V širši perspektivi formativnega preverjanja je ideja, da se popravljanje težav pri
učenju (povratna informacija + korekcija) nadomesti s širšim konceptom regulacije
učenja (povratna informacija + prilagoditev) (Allal, 1979). Smiselno je ločevati dve
stopnji formativnega preverjanja, ki se dopolnjujeta. Na prvem nivoju formativnega
preverjanja imajo neposredno korist učenci. Na drugem nivoju formativnega
preverjanja pa se podatki uporabijo za načrtovanje učiteljevega dela v prihodnje in
za poučevanje naslednje(ih) generacije učencev. Učitelje je potrebno vzpodbujati,
da izvajajo tudi drugi nivo z regulacijo, ki lahko na dolgi rok sistematično vodi k
izboljšavam pri poučevanju. To Allal, Mottier in Lopez (2005) definirajo kot drugi nivo
formativnega preverjanja znanja.
Z raziskavami v okviru doktorskega dela in predvsem z njenimi uporabnimi rezultati
prispevamo k preseganju miselnosti, in sicer, da se (lahko) podatki in analize
dosežkov učencev ob koncu nekega obdobja šolanja uporabljajo (zgolj) za
certificiranje – za zaključna spričevala, diplome in morda za kvalifikacijo in/ali
selekcijo za nadaljnje šolanje ali za delo. To je še posebej zakoreninjeno, ko se
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govori o eksternih državnih izpitih, kot je v Sloveniji matura. Raziskave z analizami
dosežkov večletnih eksternih izpitov v Sloveniji v praksi prispevajo, da se tako kot v
najsodobnejših svetovnih trendih (McGaw, 2006; Zupanc, Urank in Bren, 2009)
analize dosežkov državnih izpitov s sumativno funkcijo dopolni še s formativnimi
elementi. Ti lahko povratno pozitivno vplivajo na učenje in poučevanje v razredih in
šolah.
V skladu z ugotovitvami več avtorjev (Cizek, 2001; Morgan in Perie, 2004;
Standards for educational and psychological testing, 1999; Taylor, 2002) v okviru
doktorske disertacije zagovarjamo koncept šolskega sistema, kjer morajo biti
vsebinski oz. kurikularni standardi znanja opredeljeni v kurikularnih dokumentih.
Looneyjeva (2009) še posebej poudarja, da mora biti preverjanje in ocenjevanje
znanja tesno povezano s kurikulom in temeljiti na standardih doseženega znanja. Z
raziskovalnim delom v preteklih letih (Zupanc, 2005a in 2005b; Zupanc, 2007a)
ugotavljamo, da je to za slovensko šolstvo še posebej pomembno in aktualno, ker
se standarde znanja umika iz učnih načrtov (Zavod Republike Slovenije za šolstvo,
2007, 2008a, 2008b), zato lahko ob zaključkih šolanja in prehodih na višje stopnje
šolanja izpraznjeno področje pri odločanju zapolnijo bolj nezanesljivi kriteriji, ki niso
objektivno merljivi; na kar je že pred leti opozarjal Lapajne (1993); v zadnjih letih pa
za poklicno in strokovno izobraževanje Muršak (2009). To je za udeležence
izobraževanje pravzaprav nepravično in poglablja družbeno neenakost (Wöβmann
idr., 2007; Schűtz idr., 2007). Doktorsko delo potrjuje ugotovitve McGawa (2006), da
ima preverjanje znanja, tudi zunanje, lahko različne namene in lahko opravlja več
funkcij, ki se med seboj dopolnjujejo. V doktorskem delu smo teoretično utemeljili in
razvili aplikativno metodo stalnega analiziranja izkazanega znanja, kjer analize
dosežkov državnih izpitov s sumativno funkcijo preverjanja dopolnjuje še formativna
(Allal, Mottier in Lopez, 2005; Zupanc, Urank in Bren, 2009).

6.2

Orodje za analize izkazanega znanja ob zaključku srednje
šole, interpretacije rezultatov preverjanja in poročanje o
dosežkih

Na Državnem izpitnem centru – Ricu smo ob finančni podpori Ministrstva za šolstvo
in šport (MŠŠ) in Evropskega socialnega sklada (ESS) razvili Orodje za analize
izkazanega znanja ob zaključku srednje šole (ang. Assessment of/for Learning
Analytic Tool - ALA Tool) (Urank in Zupanc, 2007). Tuja sorodna orodja in sistemi
praviloma vključujejo podatke in omogočajo analize le na dosežkih materinščine in
matematike (Kyriakides idr., 2000). Slovensko orodje pa vključuje podatke o
dosežkih dijakov pri različnih predmetih in splošne uspehe, tako na maturi kakor tudi
v zadnjih letih šolanja od leta 2002. Orodje omogoča analize na štirih nivojih
šolskega sistema: nacionalnem oz. sistemskem, šolskem, na razrednem nivoju
znotraj šole in pri dijakih:
• za strokovnjake, ki se ukvarjajo s kurikuli za posamezne predmete, za državne
predmetne komisije pri maturi in za druge strokovnjake ter odgovorne za
sprejemanje odločitev na sistemskem šolskem nivoju v Sloveniji;
• za ravnatelje za zagotavljanje kakovosti in samoevalvacijske time v šoli ter svete
šol in
• za predmetne učitelje in šolske aktive v srednjih šolah za izboljšave poučevanja
in učenja na nivoju razreda.
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Iz obsežnih večletnih baz podatkov o dosežkih srednješolcev v zaključnih letih
šolanja in pri maturi, tako na nivoju šole kot na nivoju razredov znotraj šol. Orodje
ravnateljem in učiteljem v šolah omogoča, da lahko:
• dobijo pregledno sliko o dosežkih svojih dijakov v zadnjih letih šolanja,
• analizirajo in razlagajo dosežke svojih dijakov,
• primerjajo dosežke s primerljivimi skupinami šol,
• primerjajo in analizirajo razlike v dosežkih med oddelki in učitelji znotraj svoje
šole,
• analizirajo neuspešnost (osip) dijakov v gimnazijah,
• primerjajo rezultate iz različnih oblik preverjanja: učiteljeve ocene, eksterno
pridobljene pisne in ustne ocene, ocenjevanje praktičnega dela ipd.,
• primerjajo število oz. deleže dijakov z izbiro različnih izbirnih predmetov na šoli in
med oddelki znotraj šole,
• ugotavljajo medletne trende ipd.
Na področju izobraževanja so dosežki znanja pogosto v različnih merskih lestvicah:
v odstotnih točka, v šolskih ali maturitetnih ocenah, točkah splošnega uspeha ipd.
Razvito programsko Orodje za analize omogoča nazorno grafično prikazovanje
porazdelitev dosežkov v obliki histogramov ali črtnih diagramov. Na sliki 6.74 sta
prikazani porazdelitvi splošnega uspeha maturantov ob zaključku četrtega letnika
gimnazije. Uspeh maturantov ene gimnazije (desni/temni/modri stolpci oz. črte) (N =
217) se primerja z referenčno porazdelitvijo šolskega uspeha VSEH (N = 8.892)
(levi/roza/svetli stolpci oz. črte). Za primerjanje porazdelitev dosežkov v šolstvu je
primerna urejenostna lestvica, ker se lahko prikaže tudi pomembne deleže
kandidatov, ki na primer v prikazanem primeru ob koncu šolskega leta uspešno ne
zaključijo četrtega letnika gimnazije in zato ne smejo pristopiti k spomladanskemu
roku mature. Na grafu so deleži neuspešnih gimnazijcev od zaključku pouka v
četrtem letniku prikazani na abscisni osi pod številko nič. Če bi predpostavili, da za
porazdelitev ocen šolskega uspeha velja razmična lestvica od 1 do 5, bi to
pomembno informacijo za ugotavljanje razlik med porazdelitvami uspeha šol izgubili.

Slika 6.74: Prikaz porazdelitev točk splošnega uspeha v zaključnem letniku gimnazije. Uspeh
ene gimnazije (desni/temni/modri stolpci oz. črte) se primerja z VSEMI –
spomladanski rok mature 2008

V raziskavah smo najpogosteje ugotavljali, če sta dve porazdelitvi dosežkov
kandidatov pomembno različni; katera porazdelitev je po točkah ali ocenah »boljša«.
Za primerjave oz. razlikovanje dveh porazdelitev smo uporabili: mero različnosti ρ
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(Bamber,1975, str. 401) in usmerjeno različnost (ang. directed dissimilarity) d (Cliff,
1993; Zupanc in Bren, 2009a; Zupanc in Bren, 2009b) – tabela 6.16.
Tabela 6.16: Izračunane statistike razlik med porazdelitvama iz slike 6.74 uspeh ene
gimnazije (desni/temni/modri stolpci oz. črte) se primerja z VSEMI gimnazijami
N
8892
217

Uspeh_4L
VSE gimnazije
Ena gimnazija

z
-4,976
4,976

U
774326

1155238

ρ

p
0,000001
0,000001

0,401
0,599

d
-0,197
0,197 17

V doktorskem delu smo za prikazovanje razlik med porazdelitvami dosežkov v
znanju uporabili prikazovanje z grafi ordinalne dominantnosti (ang. Ordinal
Dominance Graph - ODG), (Darlington 1973; Darlington 1975), kar je bilo do sedaj v
strokovni literaturi na področju šolstva redko uporabljeno; v Sloveniji pa še ne.
Interpretacija primerjanja razlik med porazdelitvama in izračunane statistike je
verjetnost, da naključno izbran kandidat iz obravnavane gimnazije na sliki 6.74 in v
tabeli 6.16 dominira oz. ima v zaključnem letniku gimnazije boljši splošni uspeh
kakor naključno izbran kandidat iz porazdelitve vseh maturantov; plus polovica
verjetnosti18, da imata naključno izbrana kandidata iz obeh skupin enak splošni
uspeh, je ρ = 0,599. Krivulja na sliki 6.75 je, gledano od spodaj navzgor, v celotnem
obsegu konveksna, kar predstavlja popolno dominantnost v celotni lestvici točk
šolskega uspeha. Krivulja razdeli kvadrat s površino ena na dva dela, v razmerju
verjetnosti 0,40 : 0,60.
G ra f ordina lne dom ina nt nos t i - O D G
1,0

1,00; 1,00

0,9
0,8
0,85; 0,78

p ( B <= c i)

0,7
0,6
0,5
0,4

0,52; 0,36

0,3
0,2
0,18; 0,07
0,11; 0,03
0,09; 0,02

0,1
0,0
0,0

0,1 0,2

0,3

0,4

0,5 0,6

0,7

0,8 0,9

1,0

p ( A <= c i)

Slika 6.75: Graf dominantnosti dveh urejenostnih porazdelitev: porazdelitev točk splošnega
uspeha v zaključnem letniku za vse gimnazijce pred maturo spomladi 2008 (A) in
porazdelitev točk splošnega uspeha v zaključnem letniku za maturante ene
gimnazije (B) - ρ = 0,599.
17

18

N je število učencev (dijakov) v programu; U je vrednost statistike U; z je standardizirani
odklon; p je verjetnost; število ρ je mera za različnost porazdelitev in d je usmerjena
različnost.

ρB = P (B > A ) + 1 2 P (B = A ) (Bamber, 1975, stran 401)
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Interpretacija rezultatov merjenja znanja in poročanje o dosežkih učencev njim
samim in njihovim staršem je strokovno vprašanje, ki ostaja znotraj šolskih krogov.
Povsem druge družbene razsežnosti pa dobi vprašanje o javnem objavljanju
podatkov o dosežkih učencev v šolah (Rowley, Congdon in Varghese, 2003).
Zastavljajo se dileme, kateri podatki so last posameznika, kaj je last šole in kaj
splošne javnosti. Po svoje je razumljivo, da glede vprašanja o javnem objavljanju
razvrstitve šol po kazalcih uspešnosti učencev pri zunanjem preverjanju znanja
(rangiranja šol – ang. league tables) prihaja do neke vrste konflikta interesov med
različnimi strukturami v družbah. Zagovorniki ukrepov na temelju rezultatov
zunanjega preverjanja znanja po šolah so ponavadi nešolniki, tudi politiki, ki se
sklicujejo na javno dostopnost do informacij, saj šolstvo porablja javna finančna
sredstva (Zupanc, 2006a). Za kakovost pa ni enega samega kazalca, zato je v vseh
prizadevanjih pri managementu kakovosti v šolstvu potrebno iskati širši konsenz o
več kazalcih (Rowley, Congdon in Varghese, 2003).
Ponekod so (npr. ZDA, Velika Britanija) vzdrževali odgovornost šolskih uprav,
učiteljev in učencev tako, da so dosežke pri zunanjem testiranju učencev uporabljali
tudi za plačevanje in odpuščanje učiteljev, za določanje višine dotacije šolam in za
akreditacije šol (Elmore, Abelmann in Fuhrman, 1996, str. 66). To je med šolniki
povzročalo vznemirjenje (Linn, 2000). Če mere dosežkov postanejo za kandidate in
šole preveč pomembne (ang. high stakes), kot so v Angliji lestvice šol po dosežkih
izpitov, po mnenju Goldsteina (1999) popačijo sliko in ne bodo več prikazovale
podpovršinske realnosti o dosežkih učencev v šoli. Goldstein (1999) poudarja, da
naj se podatke uporablja v šolah kot povratne informacije za nadaljnje načrtovanje in
izboljšave dela na šoli.
Druge študije pa so pokazale, da je s stališča odgovornosti šol in učiteljev
transparentnost dosežkov šolanja zelo pomembna. Šole z javnim objavljanjem
dosežkov učencev dosegajo boljše rezultate (Gurria, 2007). Sistemi zunanjega
nadzora doseganja standardov znanja so za razliko od zanašanja predvsem na
notranje preverjanje znanja v razredih in šolah pravi način doseganja standardov.
Pomembno pa je, da se rezultate zunanjega preverjanja znanja prvenstveno
uporablja za pregled dobrih praks in ugotavljanje slabosti - z namenom spodbujati
učitelje in šole k izboljšanju učnega okolja ter za višjo kakovost poučevanja.
Rezultatov se ne bi smelo uporabljati predvsem za tekmovanje med šolami in učitelji
ter uvajanje tržnih mehanizmov pri delitvi virov.
Sodobni pristopi pri merjenju znanja, interpretaciji rezultatov in poročanju o dosežkih
gredo predvsem
• v smeri nadgradnje normativne interpretacije h kriterijski (Zupanc, 2004a) in
• po sistemu dodane vrednosti (ang. value added).
Pri normativni interpretaciji preizkusa znanja (Izhodišča za pripravo nacionalnih
preizkusov znanja v devetletni osnovni šoli, 2000) je vrednost posameznega
odgovora relativna in odvisna od rezultatov ostalih preizkušancev, merska lestvica
pa je sidrana na ravni povprečnega dosežka določene normativne skupine
preizkušancev. Pri kriterijski interpretaciji preizkusa znanja je vrednost
posameznega rezultata absolutna in odvisna od apriornega kriterija. Interpretacija
mora odgovoriti, ali je bil določen standard znanja dosežen ali ne. Natančna
opredelitev v kurikulu zapisanih učnih ciljev oz. vsebinskih standardov je tu nujna.
Razlika med kategorijama preizkusov znanja v tej razdelitvi je torej predvsem v vrsti
informacije, do katere pridemo s pomočjo rezultatov preizkusov, in v ciljih, ki jih
hočemo z vsako vrsto preizkusa doseči (Zupanc, 2004b). Linn in Gronlund (2000)
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navajata, da se oba načina interpretacij ne izključujeta, ampak se ju lahko kombinira
v večjem ali manjšem obsegu.
Pri sistemu dodane vrednosti sta nujno potrebni vsaj dve merjenji znanja, ob
začetku in na koncu. Pri vrednotenju dela na šoli je pomemben napredek učencev
(Gray, Hopkins, Reynolds in Wilcox, 1999). Iz Slovenije se je v okvirih OECD
Državni izpitni center vključil v študije na tem področju (Measuring Improvements in
Learning Outcomes – Best Practices to Assess the Value-Added of Schools, 2008).
Med državami so razlike, enotno pa je strokovno stališče, da je pri vseh merjenjih
dosežkov po načelu dodane vrednosti potrebno paziti, da se ustrezno upošteva
socialno-ekonomske pogoje, iz katerih so učenci in v katerih delujejo šole in učitelji.
Da ne bi takšno merjenje pospeševalo selekcije učencev iz privilegiranih skupin,
namesto da bi mehanizem prispeval k izboljšavam in kakovostnejšemu poučevanju
v razredih.
V tujini raziskovalni timi in šolski management skupaj z izkušenimi praktiki razvijajo
sisteme povratnih informacij za učitelje in šole (Coe in Visscher, 2002). Razvojne
projekte in aplikativne rešitve poznajo v ZDA (Teddlie, Kochan in Taylor, 2002;
Topping in Sanders, 2000), v Avstraliji (Rowe, Turner in Lane, 2002), Kanadi
(Formative assessment, 2005) in v Evropi na Nizozemskem (Hendriks, Doolaard in
Bosker, 2002), v flamskem delu Belgije (Verhaeghe, 2006), v Angliji (Coe, 2002;
Stubbs, 2004; Tymms in Albone, 2002; Visscher in Coe, 2003). V Sloveniji smo z
enakimi nameni razvili programsko Orodje za analize izkazanega znanja v srednjih
šolah (Urank, Zupanc, 2007), ki smo ga v doktorskem delu uporabili kot izvor
podatkov za metodo stalnega analiziranja izkazanega znanja dijakov in ga, za
potrebe izboljšav, samoevalvacije in odločanje (Charman, 2008; Owen, 2009)
nadgradili v Orodje za upravljanje v šolstvu. Pri doktorskem delu smo razvili
instrumente za uporabo med praktiki; ravnatelji in učitelji šol ter strokovnjaki na
nacionalnem nivoju (Zupanc, Urank in Bren, 2009). V raziskavah smo potrdili
ugotovitve (Rowley, Congdon in Varghese, 2003; Philips, 2003; Zupanc, 2006a),
kako različni kazalci na različnih nivojih v šolskem sistemu predstavljajo
kompleksnost problematike managementa kakovosti pri delu šol in učiteljev.
Z analizami rezultatov večletnih podatkov o dosežkih dijakov pri eksternem
preverjanju znanja v Sloveniji smo v raziskavah ugotavljali variabilnosti v dosežkih in
nakazali potrebne procese, ki vodijo do izboljšav tako, da se procesni in rezultatski
pristop medsebojno dopolnjujeta (Zupanc, Urank in Bren, 2009). S tem smo
prispevali k zavrnitvi domnev, da so dosežki učencev skoraj v celoti določeni s
socialno-ekonomskim statusom učenca, kot da šole in učitelji ne ustvarjajo
pomembnih razlik (Coleman idr., 1966; Jenks idr. 1972). Rezultati naših raziskav
dopolnjujejo ugotovitve (Hattie, 2009; Haycock and Huang, 2001; Kyriakidesa idr.,
2000; Reynolds, 1998), da k variabilnosti v doseženem znanju pomembno
prispevajo šole in učitelji.
V doktorskem delu smo še posebej poudarili, kako pomembno je, da se rezultate
zunanjega preverjanja znanja prvenstveno uporablja za pregled dobrih praks in
ugotavljanje slabosti (Goldberg in Cole, 2002; Gurria, 2007; Qualitative assessment
of school education, 2001) - z namenom spodbujati učitelje in šole k izboljšanju
učnega okolja ter za višjo kakovost poučevanja. Z nadaljnjim razvojem pri
eksternem testiranju znanja smo nakazali smer razvoja metode stalnega analiziranja
od normativne interpretacije dosežkov znanja h kriterijski, kar lahko prispeva k še
večji uporabnosti Orodja upravljanja v šolstvu.
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Analize izkazanega znanja v različnih obdobjih in z
različnimi instrumenti v Sloveniji kažejo velike variabilnosti

Šolski sistemi po svetu imajo pri ocenjevanju znanj različne tradicije. Za angleško
govoreče države (Kanada, Avstralija, Nova Zelandija, ZDA, Velika Britanija) je
značilno eksterno preverjanje znanja, za Slovenijo in države srednje in JV Evrope
pa je tradicija v internem – šolskem ocenjevanju, kjer znanje, pogosto z ustnim
spraševanjem, ocenjujejo učenčevi učitelji (West in Crighton, 1999; Zupanc, 2004c).
Države, ki v šolskem sitemu še nimajo eksternih izpitov in/ali inšpekcijskih nadzorov,
razmišljajo o vpeljavi takšnih pristopov z namenom povečanja odgovornosti v
šolstvu (Zupanc, Urank in Bren, 2009). Nasprotno države, ki imajo eksterne izpite
tradicionalno že vpeljane, pozorno proučujejo potenciale vrednotenja dosežkov
učencev znotraj šol, da bi delo šol izboljšali.
Stalno analiziranje izkazanega znanja omogoča vrednotenje dosežkov v različnih
obdobjih in ugotavljanje trendov. V teoretičnem delu so predstavljene pomembne
ugotovitve o porazdelitvah šolskih ocen in na tem temelječem splošnem uspehu za
Slovenijo. Jurman (1989) je v Sloveniji že pred 20 leti pisal, da kakovost znanja na
šolah pada že več let. Zupanc (2006b) iz statističnih podatkov ugotavlja, da je bilo
pred tridesetimi leti ob zaključku osnovne šole okrog 15 % odličnih, več prav dobrih
– 25 %, veliko dobrih – 35 %, 25 % zadostnih, nekaj pa tudi nezadostnih. V
generaciji je bilo pri splošnem uspehu 40 % z oceno višjo od dobro (3), tako da se je
povprečna ocena splošnega uspeha lahko ovrednotila s solidnim dobrim (3,3). V
zadnjih letih je bila ob zaključku osemletne osnovne šole porazdelitev ocen
splošnega uspeha že takšna, da nezadostnih praktično ni bilo, odličnih je bilo že več
kot četrtina, 28 %. Skupaj s pravdobrimi, z nadpovprečnim uspehom, je bilo že več
kot polovica, 54 % populacije. Povprečna ocena splošnega uspeha se je že bližala
prav dobremu (3,6). Kakšna je bila porazdelitev ocen splošnega uspeha z uvedbo
nove devetletne osnovne šole? Za celotno populacijo vrstnikov (21.000) so bili
uradno objavljeni podatki splošnega uspeha za šolsko leto 2003/04, ko je bila prva
polna generacija v 7. razredu. Zadostnih skoraj ni bilo več – 4 %, odličnih je bilo že
37 %, po uspehu »nadpovprečnih« - prav dobrih in odličnih pa je bilo že skoraj
sedemdeset odstotkov – 69,4 %. Povprečna ocena splošnega uspeha že presega
prav dobro (4).
Slika 6.76 prikazuje, kako je bil porazdeljen splošni uspeh ob koncu osnovne šole v
šolskem letu (1987/1988) in 18 let po tem (2005/2006).
Učenci po splošnem uspehu v 8. razredu OŠ 1987/1988 - v [%]
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Slika 6.76: Porazdelitev splošnega uspeha ob koncu osnovne šole, ob koncu šolskega leta
(1987/1988) in 18 let po tem (2005/2006) (Vir: Statistični urad RS)

Še večji razkorak v porazdelitvi ocen splošnega uspeha se je zgodil na nižji stopnji
osnovne šole. V 4. razredu devetletne OŠ, ko so že številčne ocene in se je do
sedaj še določal splošni uspeh, je bilo leta 2005/2006 85,0 % nadpovprečnih, od
Stran 208

Metoda stalnega analiziranja izkazanega znanja učencev kot orodje upravljanja v šolstvu

Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede

Darko Zupanc – doktorska disertacija

tega samo odličnih 53,0 %, prav dobrih 32,0 %, 12,7 % dobrih in 2 % zadostnih.
Takrat sicer še ni bila vsa generacija v 4. razredu devetletke, pa vendar jo je bilo že
več kot polovico. Na sliki 6.77 je na levi strani prikazana porazdelitev splošnega
uspeha enako starih otrok (takrat v 3. razredu) pred 18 leti – v šolskem letu
1987/1988.
Učenci po splošnem uspehu v 3. razredu OŠ 1987/1988 - v [%]

Učenci po splošnem uspehu v 4. razredu OŠ 2005/2006 - v [%]
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Slika 6.77: Porazdelitev splošnega uspeha v 3. oz. 4. razredu osnovne šole, ob koncu
šolskega leta (1987/1988) in 18 let po tem (2005/2006) (Vir: Statistični urad RS)

Šolsko (interno, učiteljevo) ocenjevanje, nacionalna preverjanja znanja (v Sloveniji
NPZ v osnovnih šolah) in/ali državni izpiti (mature) ter mednarodna merjenja znanja
(TIMSS, PISA, PIRLS) predstavljajo različne meritve dosežkov znanja
osnovnošolske in srednješolske mladine. Če je v sistemu en sam merski instrument
in postopek merjenja, kot je bilo v Sloveniji še do nekaj let nazaj samo interno
učiteljevo ocenjevanje, je problem odkrivanja sistematičnih napak pri merjenju
dosežkov.
V Zupanc (2005c) je primerjava porazdelitev dosežkov znanja po ravneh pri
nacionalnem preverjanju (NPZ) in mednarodnem TIMSS-u: na Švedskem, Angliji,
ZDA, Kanadi in Avstraliji. V nobeni od držav ni ugotovil tako velikega razkoraka kot v
Sloveniji. Izrazito velik delež učencev leta 2003 ni dosegel niti najnižje ravni znanja
pri matematiki (med učenci 8. razreda 9-letne osnovne šole jih je 15 %) in zelo malo
(2 %) jih je doseglo visoko raven znanja. Informacija, ki so jo učenci, starši, učitelji in
drugi strokovnjaki dobili ob koncu šolanja z nacionalnimi preverjanji,19 prikaže razlike
vredne streznitve – slika 6.78.
Ne samo, da so bili deleži učencev pri NPZ, ki so komaj dosegli nižjo raven znanja
(15 %) ali niti niso dosegli nižje ravni znanja (3 %) 2-krat oz. celo 5-krat nižji kot jih je
izmerilo mednarodno preverjanje TIMSS; nadpovprečno oceno, več kot dobro (3), je
v Sloveniji pridobila več kot polovica populacije (53 % = 24 % + 29 %), celo več je
bilo izjemnih – odličnih kot prav dobrih. Desnega repa krivulja sploh nima, TIMSS pa
je izmeril, da je bilo pri približno tej starosti izjemno dobrih v znanju matematike v
Sloveniji le 2 % učencev.

19

Tudi porazdelitev učiteljevih ocen v šolah ob koncu pouka je podobna porazdelitvi ocen
nacionalnega preverjanja.
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Odstotek učencev, ki je v Sloveniji pri MAT dosegel določeno raven znanja
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Slika 6.78: Primerjava porazdelitve učencev 8. razreda 9-letne osnovne šole po doseženih
ravneh znanja matematike pri nacionalnem preverjanju v Sloveniji (2003) in
mednarodnem TIMSS-u (2003)

V ameriški literaturi je znan primer, ko je javnost leta 1983 v poročilu (National
Commission on Excellence in Education, 1983) izvedela, da je celoten »narod v
nevarnosti« (Cizek, 2001). Raziskave o učiteljskih ocenjevalnih navadah so razkrile
fenomen, ki so ga kasneje poimenovali inflacija ocen. Zupanc (2005c) je ob teh
analizah zastavil podobno vprašanje, če si tudi v Sloveniji ne prikazujemo izrazito
olepšane slike o znanju (matematike), skoraj 100 % dosegamo t. i. minimalne
standarde in o velikem deležu populacije otrok v osnovni šoli, ki dosega izjemne
»uspehe« v znanju.
V doktorskem delu smo že v teoretičnem in še posebej v empiričnem delu ugotovili
in prikazali (tudi) velika odstopanja v porazdelitvah izmerjenih dosežkov v Sloveniji,
če v šolah ocenjujejo učitelji ali če je znanje izmerjeno eksterno. O razlikah pri
izmerjenem znanju poročajo tudi študije na podlagi mednarodnih meritve znanja,
npr. TIMSS (Japelj Pavešić idr., 2004; Japelj Pavešić idr., 2009; Mullis idr., 2004;
Zupanc, 2005c). Metoda stalnega analiziranja izkazanega znanja omogoča
odkrivanje možnih sistematičnih napak, ki jih navaja že Deming (1982; Marolt in
Gomišček, 2005), na različnih nivojih šolskega sistema in predstavlja izhodišče za
korekcije in postopke za izboljšanje (Allal, Mottier in Lopez, 2005) – bodisi internega
šolskega ocenjevanja in tudi eksternih merjenj znanja.
V doktorskem delu smo na izsledkih raziskav izpred nekaj let (Zupanc, Urank in
Bren, 2009) in na najnovejših zaključkih v empiričnem delu utemeljili tezo, da je za
upravljanje v šolstvu na vseh nivojih nujno stalno analiziranje izkazanega znanja.
Različni merski sistemi (interno šolsko – učiteljevo ocenjevanje, zunanji državni izpiti
in nacionalna preverjanja znanja ter mednarodni testi znanja) omogočajo odkrivanje
in razpravo o sistematičnih napakah v posameznih načinih merjenja znanja. Tako
velike razlike v prikazanih dosežkih v znanju slovenskih učencev, tako v večletnem
časovnem obdobju (Zupanc, Urank in Bren, 2009) kakor tudi v primerjavi z
mednarodnimi testi znanja (Zupanc, 2005c), po ugotovitvah Townsenda (2007)
izziva strokovnjake in praktike k soočenju s problemi in k iskanju rešitev.
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Učinkovitost, izboljšave in management kakovosti v
šolstvu pri upravljanju šolskega sistema, odgovornem
uveljavljanju avtonomije šol in strokovne avtonomije
učiteljev

Raziskave o tem, zakaj so nekatere šole pri doseganju zastavljenih ciljev
uspešnejše kot druge, so se pojavile v ZDA v začetku sedemdesetih let prejšnjega
stoletja, zelo hitro jim je sledila Velika Britanija, Izrael in Nizozemska (Zupanc,
2001b). Edmonds (1979) je navedel pet najpomembnejših faktorjev šolske
učinkovitosti:
• močno pedagoško vodenje, ki vizijo šole usmerja v realnost,
• visoka pričakovanja do dosežkov učencev,
• usmerjenost v poučevanje – predvsem v branje, pisanje in matematiko,
• varna klima in red, ki prispeva k učenju in poučevanju in
• pogosto merjenje dosežkov učencev kot osnova za programe vrednotenja in
izboljšav.
Od 80. let dalje se raziskovalci s področja izobraževanja, ustvarjalci politike in
praktiki vse bolj zavzeto ukvarjajo z učinkovitostjo šol, skoraj hkrati pa so začeli
pristopati k izboljšavam v šolstvu. Gre za dva različna prijema, ki pa imata isti končni
cilj, to je dobra, uspešna in učinkovita šola. Kot merilo učinkovitosti se analizira
izkazano znanje učencev (dosežene točke in ocene pri standardiziranih ter
objektivno ocenjenih eksternih izpitih) pri vzgojno-izobraževalnem delu na različnih
nivojih izobraževalnega sistema. Ugotovitve se uporabljajo kot izhodišče za
spremembe procesov v smeri izboljšav v šolstvu (Smink, 1991; Townsend, 2007).
Brophy in Good (1986) sta na podlagi metaštudije, več sto raziskav iz sedemdesetih
let zavrgla mit, da učitelji ne ustvarjajo razlik glede učenja pri učencih. Kasnejše
raziskave (Sanders in Horn, 1994; Wright, Horn in Sanders, 1997) so potrdile, da
ima posamezni učitelj zelo pomemben vpliv na dosežke svojih učencev. Luyten
(1998) navaja, da šole lahko dosegajo dobre rezultate pri enem predmetu, pri
drugem predmetu pa so rezultati lahko zelo slabi.
Za izboljšave v šolstvu se lahko največ naredi, če se poveča učinkovitost
poučevanja učiteljev v razredih. Tudi rezultati slovenske raziskave (Zupanc, 2001b)
potrjujejo ugotovitve različnih tujih avtorjev (Luyten, 1998; MacBeath in Sammons,
1997; Hill, 1995; Stoll v Erčulj, 1999), da:
• so na šoli lahko rezultati učencev nadpovprečni pri enem predmetu (učitelju), pri
drugem pa ne,
• v različnih razredih, kjer so učenci iz istih okolij, primerljivih socialnih sredin in s
podobnimi predhodnimi dosežki, dosegajo zelo različne rezultate in je vpliv
razreda in učitelja na dosežke učencev bistveno večji kot vpliv šole kot celote,
• je poglavitni kazalec učinkovite šole, če se v razredih kakovostno odvijajo
osnovni procesi poučevanja in učenja.
Preverjanje znanja mora dati informacije, do katere mere so bili standardi znanja
doseženi, medtem ko naj bi analize dale povratno informacijo učiteljem in učencem,
da si z njo pomagajo pri odločitvah za spremembe, popravke in za izboljšave, za
premostitev vrzeli med trenutnim doseženim znanjem in tistim, ki ga določajo učni
cilji in standardi. Kochan (v Townsend, 2007) ugotavlja, da rezultati dela v šoli niso
dobri, če ni analiz znotraj posamezne šole, ki bi podrobneje osvetlile zbrane podatke
in bi interpretacije lahko pomagale neposrednim akterjem sprememb: ravnateljem,
učiteljem in učencem. V doktorskem delu poudarjamo preseganje antagonizma med

Metoda stalnega analiziranja izkazanega znanja učencev kot orodje upravljanja v šolstvu

Stran 211

Darko Zupanc – doktorska disertacija

Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede

usmerjenostjo v rezultat (dosežek) ALI usmerjenostjo v procese (izboljšave). Obe
dejavnosti morata biti v sozvočju in podpirati druga drugo.
Preverjanje in analize variabilnosti dosežkov so ključne dejavnosti v stalnem
krožnem procesu Plan, Do, Check, Act (PDCA). V šolstvu se kurikul načrtuje oz.
planira na nacionalnem nivoju, pa na šolskem in vsak učitelj tudi na nivoju oddelka.
Osrednje mesto v procesu ima izvedba kurikula v praksi. Pomembno je, kakšno
začetno znanje, motivacijo in pričakovanja imajo učenci in učitelji, kaj se v resnici v
šolah in oddelkih poučuje, kako učitelji učijo, kako in koliko se učijo učenci, kakšne
možnosti imajo za poučevanje in učenje. V procesih je potrebno ciklično preverjati
doseženi kurikul – slika 6.79 (Mullis idr., 2004).

KURIKUL
Načrtovani kurikul

Izvedbeni kurikul

Doseženi kurikul

Spremembe, posodobitve, prenove, reforme…

Kurikul - na nacionalnem, šolskem in na nivoju razreda

Načrtovani
kurikul
‘Planed’
‘Intended’

Izvedbeni kurikul
‘Implemented’

Doseženi
kurikul
‘Attained’
’Achieved’

Dejavnosti za spremembe – izboljšave;
‘Action for Improvement – Change’
Slika 6.79: Krožna kurikularna zanka kakovosti v edukaciji na nacionalnem, šolskem in
razrednem nivoju

Analize doseženega so lahko oz. morajo biti povratna informacija, ki se jih nadgradi
s korekcijami, dopolnitvami, popravki oz. dejavnostmi za spremembe – izboljšavami.
To je osnova za spremljanje izobraževalnih procesov in stalne izboljšave v sistemu.
Spremembe, posodobitve, prenove in/ali reforme v načrtovanem in izvedbenem
kurikulu morajo izvirati iz ugotovitev in analiz doseženega kurikula – slika 6.80.
V teoretičnem delu disertacije so na nacionalnem nivoju za Slovenijo predstavljeni
podatki o »inflaciji ocen«, ki ima osnovo v zapostavljanju doseganja učnih ciljev standardov znanja. V organizacijskih znanostih je poudarek, da so s stališča
organizacije njeni cilji bistveni. V šolstvu gre za izobraževalne učne cilje, doseganje
standardov znanja in posledično za učinkovitost pri doseganju le-teh. V zgodovini
šolstva so znana obdobja in usmeritve, da bi se temeljne izobraževalne cilje v večji
ali manjši meri zanemarilo (Kliebard, 2004) in bi si prizadevali za doseganje drugih
ali drugačnih ciljev, za kar šolske organizacije v svoji osnovi niso (bile) ustanovljene.
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Pojav je v teoriji organizacije pozna kot 'premestitev ciljev' (ang. goal displacement);
najpogosteje se cilje zamenja s procesi (Etzioni, 1964; Hanson, 2003; Perspektive
razvoja osnovne šole v Republiki Sloveniji – K novi koncepciji osnovne šole, 1992).
Z raziskavami smo v empiričnem delu predstavili Orodje za analize izkazanega
znanja in prikazali postopke za iskanje variabilnosti v dosežkih, kar je osnova za
vrednotenje doseganja ciljev organizacije na razrednem, šolskem in tudi
nacionalnem nivoju.
Povratna zanka pri poučevanju in učenju na šoli in v razredih

Opredeliti učne cilje –
vsebinske standarde –
'Determine Objectives’
‘Content standards'

Pouk
Poučevanje in učenje
Učitelji poučujejo, učenci se
učijo
‘Implement’, ‘Instruction’

Preverjanje doseganja učnih
ciljev; Doseženi standardi
‘Performance standards’
‘Achieved performance’
‘Analyze Effectiveness’

Dejavnosti za spremembe – izboljšave; povratna informacija + korekcije, dopolnitve,
popravki; ‘Action for Improvement - feedback + correction, adaption’

Slika 6.80: Povratna zanka pri poučevanju in učenju na šoli in v razredih

V bistveno drugih okoliščinah, do neke mere pa podobno kot v državah s tradicijo
eksternih izpitov, smo znotraj Državnega izpitnega centra v Sloveniji začeli razvojnoraziskovalno delo, da se šolam ne samo vrne rezultate njihovih učencev ampak, da
se razvije informacijsko orodje in analize, ki bi šolam omogočilo samoevalvacijo in
izboljšave pri svojem delu. Slovenija se je z razvojem prvega slovenskega sistema
povratnih informacij šolam (ang. School Performance Feedback System – SPFS)
pridružila državam in šolskim sistemom s tradicionalnim eksternim preverjanjem
znanja, ki šolam posredujejo povratne informacije o dosežkih njihovih učencev
(Zupanc, Urank in Bren, 2009). Glavni namen sistemov posredovanja povratnih
informacij o dosežkih učencev naj bi bilo prizadevanje za večjo učinkovitost, dvig
kakovosti in stalne izboljšave v šolah. Pri tem večinsko sprejetem cilju je pomemben
poudarek, ali:
• se v svojem bistvu sistemi uporabljajo predvsem za nadzor odgovornosti šol in
učiteljev za porabljena javna sredstva in za posredovanje teh podatkov javnosti z namenom, da starši in njihovi otroci lahko tudi na tej osnovi šole izbirajo;
• so takšni sistemi v svoji osnovi namenjeni šolnikom za samoevalvacijo in višjo
kakovost pri njihovem delu.
Ne samo v sodobnih teoretičnih dognanjih, tudi v praksi, še posebej na področju
šolstva, se pri subjektih v organizacijah vzpodbuja avtonomija in individualni pristop.
V izobraževanju to pomeni bolj odprte kurikule, avtonomijo šol, strokovno
avtonomijo učiteljev in individualne pristope pri poučevanju in učenju posameznika.
V raziskavah povratne informacije o dosežkih, ki jih analize dosežkov omogočajo
posameznim nosilcem na določenem nivoju, ne samo zaznavajo različne pristope
šol, učiteljev in individualnost učencev, ampak priznavajo njihovo strokovno
avtonomnost. Izsledki raziskav lahko vzpodbudijo razprave med teoretiki in praktiki o
povezanosti avtonomnosti in odgovornosti. Priznavanje različnih individualnih
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pristopov in strokovne avtonomije posameznih subjektov gre z roko v roki z
odgovornostjo za dosežke.
Looney (2009) poudarja, da je za upravljanje izboljšav v šolah potreben nadzorni
sistem. To je pogoj za posodabljanje izobraževanja na osnovi standardov. Če
države postavijo visoke standarde dosežkov in vzdržujejo odgovornost šol za
doseganje le-teh skozi nadzorovanje dosežkov, bodo učitelji in šole spreminjale
svoje aktivnosti v smeri, ki vodijo do boljših dosežkov pri učencih. Poudarek je na
spremljanju in vrednotenju dosežkov učencev, ne na nadzoru šolskega procesa, ki
je v skladu z načeli avtonomije šol in učiteljev od šole do šole in od učitelje do
učitelja lahko različen.
Na osnovi podatkov iz mednarodnih merjenj znanja PISA 2000, PISA 2003 in v
skladu z ugotovitvami iz raziskave PISA 2006 so v okviru OECD za države po svetu
povzeli ugotovitve o odgovornosti v šolskih sistemih, o kakovosti doseženega znanja
in pravičnosti pri tem (OECD, 2008b). Iz tabele 6.17 je razvidno, da na kakovost
dosežkov zelo pozitivno vpliva zunanje preverjanje znanja, ki temelji na kurikulu,
pridobivajo vsi učenci, več pridobijo tisti z boljšim SES. Učinki so pozitivni, če se
odločanje na tej osnovi uporablja za ponavljanje in napredovanje učencev in je do
SES učencev nevtralno, vsi pridobijo enako. Učinki so pozitivni tudi za uporabo pri
nadzoru učiteljev, pridobivajo vsi učenci, več pridobijo tisti z boljšim SES. Učinki so
pozitivni tudi pri uporabi rezultatov testiranj za določanje referenčnih dosežkov glede
na druge šole in na nacionalnem nivoju, glede pravičnosti je učinek nevtralen, vse
kategorije z različnim SES pridobijo enako. Predpisano standardizirano preverjanje
ima na dosežke pozitiven vpliv, če je povezano z zaključnimi izpiti, sicer ne; glede
pravičnosti je učinek nevtralen. Preverjanje s strani učiteljev ima rahel pozitiven vpliv
na dosežke, pri tem pa več pridobijo učenci z nižjim SES. Uporaba preverjanja
znanja za oblikovanje skupin po sposobnostih in dosežkih učencev pa ima
negativen vpliv, glede pravičnosti je učinek nevtralen, vse kategorije z različnim SES
pridobijo enako.
Ob uveljavljanju šolske avtonomije s strani osebja (učiteljev in drugih strokovnih
delavcev na šoli) so učinki na dosežke pozitivni, glede pravičnosti pa negativni, več
pridobijo tisti z boljšim SES - tabela 6.17. Ob avtonomiji šol glede financ so
ugotovljeni negativni učinki glede dosežkov, na pravičnost pri dosežkih pa to nima
vpliva. Pri avtonomiji glede kurikula ni razlik pri dosežkih, razen v primeru, če so v
sistemu vpeljani zaključni izpiti na temelju kurikula. V tem primeru je pravičnost
pozitivna, boljše je za učence z nizkim SES. Ko je v šolskem sistemu na zaključnih
izpitih eksterno preverjanje znanja, tudi avtonomija pri financiranju pozitivno vpliva
na dosežke v znanju (OECD, 2008b).
Študije OECD so pokazale, da izbira med javnimi in zasebnimi šolami s strani
staršev pozitivno vpliva na dosežke učencev in to zelo pozitivno vpliva na pravičnost
v dosežkih, saj več pridobijo učenci z nizkim SES - tabela 6.17. Tudi javno
financiranje privatnih šol pozitivno vpliva na dosežke učencev in tudi na pravičnost v
dosežkih, saj več pridobijo učenci z nizkim SES, kar je povezano z velikostjo deleža
javnih financ, namenjenega privatnim šolam. Če gre v sistemu za možnost izbire
staršev med različnimi javnimi šolami za svoje otroke, je izmerjen rahel pozitiven
vpliv tako na dosežke kot na pravičnost v doseženem znanju. Če imajo starši
možnost izbire šol, prakse notranjega preverjanja znanja ne učinkujejo na razlike
med javnimi in privatnimi šolami.
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Tabela 6.17: Povzetek ugotovitve o odgovornosti v šolskih sistemih, o kakovosti doseženega znanja in o pravičnosti pri tem (Vir za prve tri stolpce:
Wöβmann idr., 2007; Schűtz idr., 2007).
Oblike sistemov
odgovornosti

Kakovost
dosežkov

Pravičnost
pri dosežkih

Metoda stalnega analiziranja
izkazanega znanja kot orodje
upravljanja v šolstvu

Zunanji zaključni izpiti na osnovi
kurikula

Zelo pozitivno

Pridobijo učenci z nizkim SES,
vendar več pridobijo učenci z
visokim SES

Temelji na podatkih iz zaključnih
izpitov na osnovi doseženega kurikula

Uporaba preverjanja za
odločitve o ponavljanju in
napredovanju

Zelo pozitivno

Nevtralno; enako pridobijo učenci
z nizkim SES kot z visokim SES

Omogoča analize odločitev pri
napredovanjih in tudi za ponavljavce

Uporaba preverjanja za
oblikovanje skupin po
sposobnostih in dosežkih

Negativno

Nevtralno; enako pridobijo učenci
z nizkim SES kot z visokim SES

Se ne uporablja

Nadzor učiteljev s strani
ravnateljev oz. bolj izkušenih
učiteljev

Pozitivno

Pridobijo učenci z nizkim SES,
vendar več pridobijo učenci z
visokim SES

Prek izkazanega znanja spremlja
rezultate učiteljevega dela,
samoevalvacijo in zunanjo evalvacijo

Predpisano standardizirano
testiranje

Pozitivno ob prisotnosti zaključnih
izpitih; sicer negativno

Nevtralno

S standardiziranimi zaključnimi izpiti v
cikličnem procesu PDCA prispeva k
izboljšavam

Subjektivno preverjanje s strani
učiteljev

Rahlo pozitivno

Več pridobijo učenci z nizkim
SES kot z visokim SES

Vključuje tudi šolske (učiteljeve)
interne ocene na osnovi kurikula

Določanje referenčnih dosežkov
glede na druge šole, okoliše
ali/in glede na dosežke na
nacionalnem nivoju

Pozitivno

Nevtralno; enako pridobijo učenci
z nizkim SES kot z visokim SES

Na referenčnih dosežkih omogoča
postavljanje standardov znanja
Analize variabilnosti se izvajajo na
referenčnih dosežkih drugih razredov
znotraj šole, drugih šol in na
nacionalnem nivoju

Testiranje / Inšpekcije

Metoda stalnega analiziranja izkazanega znanja učencev kot orodje upravljanja v šolstvu

Stran 215

Darko Zupanc – doktorska disertacija

Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede

Šolska avtonomija
Avtonomija glede osebja

Pozitivno

Negativno

Avtonomija glede proračuna

Negativno

Ni učinkov

Avtonomija glede kurikula

Ni razlik, če ni zunanjih zaključnih
izpitov na osnovi kurikula

Pozitivno v povezavi z zunanjimi
zaključnimi izpiti na osnovi
kurikula

Medsebojni vpliv med
avtonomijo in testiranjem
(zunanji zaključni izpiti)

Avtonomija glede proračuna postane
pozitivna - v povezavi s testiranji

Starši lahko izbirajo
Konkurenca med javnimi in
privatnimi šolami

Pozitivno

Velik pozitiven vpliv za učence z
nizkim SES

Javno financiranje privatnih šol

Pozitivno

Večji pozitiven vpliv za učence z
nizkim SES v povezavi z večjim
deležem javnega financiranja
privatnih šol

Izbira med javnimi šolami

Rahlo pozitivno

Rahlo pozitivno

Medsebojni vpliv med možnostjo
izbire in testiranjem

Prakse notranjih preverjanj ne
učinkujejo na razlike med javnimi in
privatnimi šolami
Prakse zunanjih preverjanj (inšpekcije,
razvrščanje šol po dosežkih) imajo
velik pozitivni vpliv na privatne šole

Medsebojni vpliv med možnostjo
izbire in avtonomijo

V privatnih šolah so dosežki boljši, če
imajo upravljavci avtonomijo glede
proračuna in glede osebja
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Če pa so v sistemu zunanja testiranja ali/in inšpekcijski nadzori ali/in razvrščanje šol
po dosežkih učencev, ima to velik pozitiven vpliv na dosežke v privatnih šolah. V
privatnih šolah so dosežki boljši, če imajo upravljavci avtonomijo glede financ in
glede osebja (OECD, 2008b).
V zadnjem stolpcu tabele 6.17 smo v okviru doktorske disertacije razvito metodo
stalnega analiziranja izkazanega znanja učencev kot Orodja upravljanja v šolstvu
umestili v povzetke ugotovitev študij OECD o testiranju kot obliki sistema
odgovornosti v šolstvu in o kakovosti doseženega znanja ter o pravičnosti pri tem
(OECD, 2008b). Iz opisa Orodja za analize in v raziskavah razvitih instrumentov na
tej osnovi je razvidno, da metoda stalnega analiziranja izkazanega znanja temelji na
podatkih iz zaključnih izpitov na osnovi doseženega kurikula, kar po ugotovitvah
študij OECD (Wöβmann idr., 2007; Schűtz idr., 2007) zelo pozitivno vpliva na
kakovost dosežkov in pravičnost pri dosežkih, saj učenci z nizkim SES pridobijo več
kot učenci z visokim SES. Metoda omogoča analiziranje odločanja pri napredovanjih
in posebej lahko obravnava dosežke neuspešnih dijakov in ponavljavce, kar po
navedbah raziskav OECD (prav tam) tudi zelo pozitivno vpliva na kakovost
dosežkov. Glede pravičnosti pri dosežkih je ta vpliv nevtralen saj enako pridobijo
učenci z nizkim in visokim SES (prav tam). Metoda za analize izkazanega znanja v
Sloveniji ni predvidena za oblikovanje skupin po sposobnostih in dosežkih. V
doktorski disertaciji razvito Orodje za upravljanje v šolstvu je v svoji osnovi
namenjeno cikličnem procesu PDCA, da se prek stalnega analiziranja izkazanega
znanja spremlja rezultate učiteljevega dela, za samoevalvacijo dela učiteljev in šol
ter za zunanjo evalvacijo; kar po ugotovitvah študij OECD (prav tam) zelo pozitivno
vpliva na kakovost dosežkov. Glede pravičnosti med učenci z nizkim in visokim SES
pa slednji pridobijo več (prav tam). Metoda stalnega analiziranja izkazanega znanja
učencev vključuje tudi šolske (učiteljeve) internem ocene na osnovi kurikula, kar
rahlo pozitivno vpliva na kakovost dosežkov (prav tam) in pozitivno vpliva na
pravičnost, saj učenci z nizkim SES pridobijo več kot učenci z visokim SES (prav
tam). V okviru doktorske disertacije razvita metoda stalnega analiziranja izkazanega
znanja kot Orodje upravljanje v šolstvu omogoča postavljanje referenčnih dosežkov,
kar se lahko uporabi kot pripomoček za postavljanje standardov znanja. Določanje
referenčnih dosežkov po navedbah raziskav OECD (prav tam) tudi pozitivno vpliva
na kakovost dosežkov; glede pravičnosti pri dosežkih pa je ta vpliv nevtralen, saj
enako pridobijo učenci z nizkim in visokim SES (prav tam). Analize variabilnosti, ki
se izvajajo glede na referenčne dosežke drugih razredov znotraj šole, drugih šol in
na nacionalnem nivoju, so osnova za vrednotenje, ugotavljanje trendov, diskusije o
vzrokih in iskanje izboljšav, večjo učinkovitost ter management kakovosti v šolstvu.
S področja raziskav o učinkovitosti v šolstvu smo v teoretičnem delu doktorske
disertacije poudarili pomen šolskega nivoja; prav tako pa je pomemben nivo razreda
(Hattie, 2009; Haycock and Huang, 2001; Kyriakidesa idr., 2000; Reynolds, 1998).
Izjemno pomembno je delo učiteljev v razredih, kjer se izvaja poučevanje in učenje
(Burstein, 1980; Cronbach idr., 1997; Guion, 1995; Kyriakides, Campbell in
Gagatsis, 2000; Lee, Bryk in Smith, 1993; Muijs in Reynolds, 2000; Webster in
Fisher, 2000). Potrdili smo domnevo, da so znotraj šole lahko rezultati učencev na
nacionalnem nivoju nadpovprečni v enem razredu, pri enem predmetu (učitelju), pri
drugem pa so rezultati lahko podpovprečni (Zupanc, Urank in Bren, 2009). S
primerjavo sistemov povratnih informacij šolam v drugih državah (SPFS) (Coe,
2002; Formative assessment, 2005; Hendriks, Doolaard in Bosker, 2002; Rowe,
Turner in Lane, 2002; Stubbs, 2004; Teddlie, Kochan in Taylor, 2002; Topping in
Sanders, 2000; Tymms in Albone, 2002; Verhaeghe, 2006; Visscher in Coe, 2003)
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smo v doktorskem delu umestili slovensko Orodje za analize izkazanega znanja v
mednarodni prostor in z nadgradnjo v Orodju za upravljanje v šolstvu prikazali
aplikativni ciklični model PDCA za večjo učinkovitost, dvig kakovosti in stalne
izboljšave v šolah (Marolt in Gomišček, 2005). Z metodo stalnega analiziranja
izkazanega znanja zagovarjamo načela avtonomije učiteljev in šol na eni strani, in
podobno kot v tujih šolskih sistemih spremljanje, vrednotenje izkazanega znanja z
odgovornostjo za dosežke (Broadfoot, 1996; Fullan in Watson, 2000; Goldstein,
2001; Gurria, 2007; Zupanc, 2007a; Zupanc, 2008a) tako učencev, učiteljev,
ravnateljev, predmetnih strokovnjakov in šolske politike.
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ZAKLJUČKI IN PREDLOGI

Delo, ki smo ga opravili v okviru doktorske disertacije, temelji na teoretičnih
izhodiščih s področja edukacije, še posebej raziskav na področju učinkovitosti v
šolstvu. Z razvitim programskim Orodjem za analize izkazanega znanja v srednjih
šolah v Sloveniji je bilo izvedenih več raziskav, ki so preverjale domneve v smeri, da
se predlagano stalno analiziranje izkazanega znanja lahko v šolskem sistemu na
različnih nivojih uporablja kot orodje za upravljanje v rokah strokovnjakov v
nacionalnih šolskih institucijah, ravnateljev v šolah in učiteljev v razredih.
Šolska politika in pogosto tudi javnost želi kakovost, uspešnost oz. učinkovitost šol
opredeliti z enim samim kazalcem kakovosti. Na primer, deležem uspešnih dijakov
ali povprečnim splošnim uspehom pri eksternem preverjanju znanja na maturi. V
raziskavi smo na nacionalnih maturitetnih podatkih v Sloveniji preverjali 1. domnevo:
Prikaz zgolj enega kazalca lahko ustvarja zmotno predstavo o uspešnosti šole
pri pripravi in usposabljanju dijakov za maturo.
Delo prikaže več primerov, kako bi deleže uspešnosti pri slovenski splošni maturi
kot kazalce uspešnosti šol lahko prikazovali po posameznih gimnazijah. Pri vsakem
konkretnem prikazu se sproži plaz vprašanj in dilem. Če bi prikaze oblikovali
drugače, bi se pojavila spet drugačna vprašanja in druge, nič manj upravičene
dileme. Vsekakor vsak posamezni kazalec lahko ustvari zmotno predstavo o
uspešnosti šole. Domnevo 1 smo potrdili, ker bi vsekakor prikaz zgolj enega kazalca
ustvaril zmotno predstavo o uspešnosti šole pri pripravi in usposabljanju dijakov za
maturo. Uspešnost in kakovost šole je seštevek mnogih dejavnikov, ki se odražajo v
različnih kazalcih. Kaj se dogaja v šolah po tem, ko različni kazalci razvitih
instrumentov (pri)kažejo določene vrednosti? Cilj prikazovanja množice kazalcev
uspešnosti šol pa ne sme biti statičen, za akreditacijo šol ali za njihovo razvrščanje.
Za kakovost in šolsko učinkovitost je pomembno poznati več kazalcev in stalno
spremljanje le-teh - dinamična komponenta.
V slovenskih šolah naj bi veljala »enakovrednost« šolskih predmetov. Včasih je bila
neke vrste ločnica pri t. i. vzgojnih predmetih, ki se niso ocenjevali enako kot
materinščina, matematika, tuji jeziki in drugi naravoslovni, družboslovni in
humanistični predmeti. Predpostavili smo, da pri izbiri predmetov za maturo ne pride
do pomembnih razlik med predmeti; da bi posamezni predmet oziroma skupino
izbirnih predmetov (npr. naravoslovne) izbirali dijaki z višjim doseženim splošnim
znanjem, drug predmet oziroma skupino izbirnih predmetov (npr. družboslovne) pa
dijaki z nižjim doseženim splošnim znanjem. V 2. domnevi smo za gimnazije v
primeru mature predpostavili, da:
Izbira predmetov oz. skupin izbirnih predmetov za maturo ni odvisna od
splošnega učnega uspeha dijakov v gimnazijah.
Domnevo 2 smo v raziskavi zavrnili. Pri izbiri predmetov pride do pomembnih razlik
med kandidati. Posamezne predmete oz. skupino predmetov (naravoslovne) izbirajo
dijaki z višjim doseženim splošnim znanjem, izkazanim že med poukom (s strani
internih učiteljskih ocen), kot tudi z boljšim splošnim uspehom oziroma ocenami pri
obveznih predmetih, ki so dobljene eksterno pri splošni maturi. Druge, mnogo večje
skupine dijakov, ki izbirajo družboslovne predmete pa v povprečju izkazujejo slabše
splošno znanje preko splošnega uspeha in ocen pri obveznih predmetih mature.
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Take ugotovitve so lahko še posebej relevantne za oblikovanje nacionalne šolske
politike v luči tako nacionalnih kot tudi evropskih smernic, za povečevanje deleža
dijakov in študentov, ki naj bi se odločali za študij naravoslovja in tehnike, kar je ena
od usmeritev EU. Poleg tega so ugotovitve pomembne za odločanje kandidatov pri
vpisu v študijske programe univerz in za odločanje fakultet pri vpisu kandidatov z
različnimi izbirnimi predmeti na maturi.
V javnosti in tudi med strokovnjaki se sliši tudi, da je ena šola »dobra«, druga pa
»slab(š)a«. Že ob prvi domnevi smo poudarjali, da je vprašanje kakovosti šole
kompleksno vprašanje; v naslednji domnevi pa smo želeli preveriti vprašanje
statičnosti oz. dinamičnosti šolskega uspeha. S 3. domnevo smo preverjali, ali je
šola sistem z veliko inercijo:
V nekaj zaporednih letih na šoli lahko pride do pomembnih sprememb v
splošnem uspehu zaradi variabilnosti v dosežkih pri posameznem predmetu.
Z Orodjem za analize izkazanega znanja smo razvili instrument za spremljanje
medletnih trendov dosežkov in s prikazanimi analizami v predstavljeni raziskavi 3.
domnevo potrdili. Padec uspeha na šoli je lahko v petih ali šestih letih pri enem od
predmetov, pri drugih pa spremembe niso pomembne.
Na primeru šole je prikazana uporaba Orodja za analize, kako lahko v slovenskih
srednjih šolah ugotavljajo medletno spreminjanje splošnega uspeha. Z analizami
trendov pri posameznih predmetih se podrobneje osvetli, kateri predmeti (bolj)
prispevajo k variabilnostim in kateri (manj) ne. Vzrok za dvig ali padec splošnega
uspeha na šoli med leti je lahko pri nekaterih predmetih, pri drugih pa spremembe
niso pomembne. Večje variabilnosti v dosežkih, ki se jih z instrumenti izmeri pri
splošnem uspehu in/ali v dosežkih pri različnih predmetih - v longitudinalnih študijah
in se jih ne more pojasniti s slučajno napako, kažejo na sistematične razloge znotraj
šole, pri določenem predmetu, skupini predmetov ali pri posameznem učitelju.
V mnogih državah po svetu se s kakovostjo in učinkovitostjo šolstva ukvarjajo
predvsem na sistemskem in šolskem nivoju. Šole, predvsem tiste z več oddelki, niso
homogene celote. Že v teoretičnem delu se poudari pomen šolskega razreda in
posameznega učitelja. Postavili smo 4. domnevo:
Variabilnosti dosežkov splošnega uspeha in/ali variabilnost dosežkov pri
posameznem predmetu med oddelki znotraj šole so pomembne.
Analizirali smo maturitetne rezultate 53 splošnih gimnazij s skupaj 239 razredi za
šolsko leto 2005/2006. Razkrili smo razlike med razredi znotraj gimnazij, tako pri
splošnem uspehu kot pri povprečnih ocenah iz obveznih maturitetnih predmetov
(slovenščina in matematika). Z Mann-Whitney-Wilcoxon (MWW) neparametričnim
U-testom (p < 0,05) za ugotavljanje pomembnosti razlik med porazdelitvami ocen
oziroma točk in s t-testom (p < 0,05) za ugotavljanje pomembnosti razlik med
povprečnimi dosežki smo v raziskavi ugotovili, da so v 30 % pri matematiki in 23 %
pri slovenščini statistično pomembne razlike med 'paralelkami' znotraj iste gimnazije.
S tem smo potrdili 4. domnevo, da je poleg variabilnosti dosežkov v splošnem
uspehu in/ali pri ocenah ali doseženih odstotnih točkah pri posameznem predmetu
med šolami, pomembna variabilnost pri posameznem predmetu med oddelki znotraj
šole.
Za kakovost v šolstvu je pomembna osnovna celica, to je šolski razred in posamezni
učitelj. Znotraj šole so med razredi lahko pomembne razlike. To se navzven lahko
kaže v razlikah v dosežkih učencev pri različnih šolskih predmetih. Postavili smo 5.
domnevo:
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Šola oz. oddelki na šoli po dosežkih v znanju med predmeti niso homogeni;
niso enako uspešni pri vseh šolskih predmetih.
Tako kot posamezniki je šola oz. oddelek na šoli pri enem od predmetov lahko
nadpovprečno uspešen, pri drugem podpovprečno. Na temelju ugotovitev v
teoretičnem delu in kot nadaljevanje utemeljitev ob 4. domnevi smo 5. domnevo
potrdili. Na primeru šole je prikazana uporaba Orodja za analize, kako lahko v
slovenskih srednjih šolah stalno primerjajo doseženo znanje na šoli in v posameznih
razredih znotraj šole, v primerjavi z nacionalnim povprečjem.
Z ocenjevanjem v šolah in napredovanjem na višje stopnje šolanja se lahko z
različnih vidikov postavlja vprašanje družbene pravičnosti. Pomemben vidik je
vprašanje ocenjevanja in napredovanja za mladostnike z nižjim socialno
ekonomskim statusom. Prav tako pomembno vprašanje ocenjevanja in
napredovanje na tej osnovi je vprašanje enakosti med spoloma. V razvitih zahodnih
demokratičnih družbah so v osnovnih in srednjih šolah običajno dekleta višje
ocenjena od fantov. Postavili smo 6. domnevo:
Pri izključno eksterno ocenjenih delih izpitov se fantje pri ocenjevanju
doseženega znanja in spretnosti približajo dekletom in jih lahko celo
presežejo.
V raziskavi so prikazane analize za pet (vrst) predmetov ob koncu srednješolskega
izobraževanja v Sloveniji. Z zbranimi podatki za celoletne kohorte maturantov v
sedmih letih od 2002 – 2008 sta narejeni dve vrsti primerjav razlik pri ocenjevanju
deklet in fantov: šolske – učiteljeve ocene v primerjavi z eksternimi maturitetnimi ter
učiteljevo točkovanje internih delov mature v primerjavi z eksternim ocenjevanjem
pisnih izdelkov. Iz 20 analiz razlik pri ocenjevanju deklet in fantov 6. domnevo
potrdimo. Saj 19 od 20 analiz podatkov letne populacije maturantov sedmih
zaporednih let to potrjuje. Izjema je pri točkovanju mature pri slovenščini, ko se sicer
velika razlika med dodeljenimi točkami pri ustnem - internem delu mature pri pisnem
delu v prid dekletom še nekoliko poveča. Razlog je lahko v vsebini in strukturi
maturitetnega izpita pri slovenščini, kjer največji del h končni oceni prispevajo točke
pri pisanju šolskega eseja.
V teoretičnem delu so utemeljitve, da se v Sloveniji v zadnjih desetletjih lahko govori
o problemu visokih internih šolskih ocen. Ob razpolaganju s kakovostnimi podatki za
celotne generacije maturantov smo postavili 7. domnevo:
Interno ocenjevanje, ki ga izvajajo učitelji v slovenskih šolah za t. i. praktične
dele maturitetnih izpitov, kaže na inflatorno višje ocenjeno znanje in spretnosti
kot pri eksterno ocenjenih delih izpitov.
Iz ugotovitev v teoretičnem delu in raziskav v empiričnem delu doktorske disertacije,
kaj se je v Sloveniji dogajalo z internim ocenjevanjem pri splošni maturi, 7. domnevo
potrdimo. Dodeljene učiteljeve točke za interne dele izpitov (ustni del, laboratorijsko
delo, seminarske naloge ipd.) so iz leta v leto vse višje. Pri nekaterih predmetih se v
povprečju bližajo 90 % možnih točk ali to celo presegajo. Take in podobne pojave
lahko opredelimo kot inflacijo ocen.
Programsko Orodje za analize izkazanega znanja v srednjih šolah smo v velikem
obsegu razvijali že pred prijavo doktorske teme in:
• ima osnovo v zanesljivih »uradnih« podatkih celotnih letnih generacij o dosežkih
srednješolcev pred pristopom k splošni in poklicni maturi in maturitetnih
dosežkih, od leta 2002 naprej,
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omogoča primerjanje dosežkov različnih skupin učencev: po različnih šolskih
programih, dekleta ali fantje, redne dijake ali odrasle udeležence, tiste, ki prvič
zaključujejo izobraževanje ali »ponavljavce« ipd.,
s primerjanjem dosežkov med skupinami maturantov omogoča ugotavljanje
variabilnosti,
ob ugotovljenih velikih in ponavljajočih se variabilnostih opozarja na sistemske
napake, ki se jih s slučajno napako ne more pojasniti,
omogoča primerjave in analize dveh ocenjevalnih sistemov, interno šolsko
ocenjevanje in eksterno maturitetno na nacionalnem nivoju,
omogoča povezovanje podatkov iz istega vira in analiz na vseh šolskih nivojih, ki
se na ta način med seboj dopolnjujejo,
omogoča stalno (letno) spremljanje in analiziranje izkazanega znanja,
predstavlja pomemben vir informacij za samoevalvacije pri delu učiteljev in šol,
je bilo za vodstva srednjih šol v Sloveniji že izvedeno usposabljanje za uporabo
in interpretacije.

Pri doktorskem delu smo programsko Orodje za analize izkazanega znanja
nadgradili v Orodje za upravljanje v šolstvu in s tem predvsem aplikativno prispevali
k razvoju managementa kakovosti v šolskih sistemih z zunanjim preverjanjem
znanja. Na osnovi ugotovitev v teoretičnem delu in izvedenih raziskav pri
doktorskem delu zaključujemo, da mora upravljanje v šolstvu upoštevati vse
vključene: udeležence izobraževanja, njihove starše, učitelje, ravnatelje, zunanje
šolske strokovnjake, šolsko politiko in najširšo zainteresirano javnost. Temeljna cilja
šolskih organizacij sta vzgoja in izobraževanje. Vsak izmed vključenih glede na
svoje naloge in pristojnosti za doseganje ciljev nosi ustrezen del odgovornosti. V
šolskih sistemih z nacionalnimi kurikuli so cilji v dokumentih opredeljeni in je zato
stalno analiziranje izkazanega znanja učencev pomembna naloga, ki jo je potrebno
sistematično izvajati, spremljati in kritično vrednotiti na vseh nivojih šolskega
sistema.
V okviru doktorskega dela razvita metoda stalnega analiziranja izkazanega znanja
učencev kot Orodje upravljanja v šolstvu:
• ima osnovo v relevantnih podatkih o dosežkih,
• omogoča s podatki podprto odločanje,
• preko ugotavljanja razlik odkriva primere dobrih praks kakor tudi slabosti in kaže
ekstremne pojave na različnih nivojih v sistemu,
• lahko izpostavi primere odličnosti v pedagoškem delu med učitelji in/ali izjemne
dosežke pri učencih,
• lahko ugotovi slabše rezultate pri delu učiteljev in/ali pri učenju neuspešnih
učencev,
• vrednoti ugotovitve iz dveh ocenjevalnih sistemov, iz internega šolskega
ocenjevanja in eksternega na nacionalnem nivoju,
• prek analiz dosežkov obravnava problematiko »inflacije« ocen v Sloveniji,
• olajša odločanje učitelju na nivoju razreda, kjer se določen šolski predmet
poučuje,
• je pripomoček ravnatelju pri upravljanju na nivoju šole,
• omogoča vrednotenje podatkov na nacionalnem nivoju za vodenje šolske
politike,
• omogoča vrednotenje podatkov iz istega vira in na vseh šolskih nivojih, ki se na
ta način med seboj dopolnjujejo,
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omogoča od primera do primera različno odločanje, odvisno od ugotovitev pri
posameznem predmetu, učitelju oz. na posamezni šoli ali v določenem
izobraževalnem programu,
ima vgrajene instrumente za stalno (letno) spremljanje in vrednotenje
izkazanega znanja,
ugotavlja in analizira trende,
s podatki o izkazanem znanju na ravni doseženega kurikula na učiteljskem,
šolskem in nacionalnem nivoju predstavlja pomembne informacije in analize za
spreminjanje izvedbenih in/ali načrtovanih kurikulov in s tem omogoča dvig
kakovosti po modelu PDCA,
na nacionalnem nivoju predstavlja pripomoček za postavitev standardov
dosežkov v znanju (ang. standard setting),
omogoča sprotne povratne informacije o dosežkih učencev v primerih uvajanja
sprememb, novosti, posodobitev, šolskih prenov in reformnih pobud,
predstavlja pripomoček ob izvajanju nacionalnih kurikularnih reform,
v konceptih managementa kakovosti na področju šolstva s poudarkom na
samoevalvaciji predstavlja pomemben vir informacij za (samo)vrednotenje,
predstavlja orodje v rokah zunanjih evalvatorjev,
je lahko vir informacij in orodje upravljanja za člane svetov šol,
pomaga pri ugotavljanju potreb in usmerjanju kadrovskih in finančnih virov,
predstavlja pripomoček pri upravljanju s časom učiteljev in šolskih vodstev,
je izhodišče in pripomoček za strokovne razprave znotraj in izven šole,
se na osnovi analiz uporablja pri svetovanju in usposabljanju učiteljev in
ravnateljev,
lahko predstavlja merilo za analiziranje procesov in njihovo spreminjanje pri
uvajanju izboljšav,
predstavlja orodje za management učinkovitosti,
lahko z relevantnimi informacijami pripomore pri razvoju učnih pripomočkov in
pisanju učbenikov za posamezne šolske predmete,
je odprt za povezovanje in dopolnjevanje z drugimi pristopi, ki se ukvarjajo z
managementom kakovosti v šolstvu.

Na vseh nivojih v šolskem sistemu so variabilnosti v dosežkih učencev: med
različnimi skupinami učencev, med oddelki znotraj šole, med različnimi učitelji istega
predmeta na šoli, med različnimi predmeti na šoli, med sorodnimi šolami, med
različnimi izobraževalnimi programi... Večje, pomembne in stalne variabilnosti v
dosežkih, ki se jih z Orodjem za upravljanje izmeri in prikaže na različnih nivojih, pri
splošnem uspehu, v dosežkih pri različnih predmetih, v longitudinalnih študijah, po
različnih strukturah učencev idr., se ne more pojasniti s slučajno napako in kažejo
na sistematične razloge. Vzroki so lahko v šolskem sistemu, na ravni programov,
znotraj šole, pri določenem predmetu, skupini predmetov, posameznem učitelju, pri
določeni skupini učencev in pri posameznem učencu. Orodje za upravljanje v
šolstvu je osnova za strokovne razprave, analize, interpretacije in znotraj cikličnega
modela managementa kakovosti s povratno zanko PDCA za ukrepanje in izboljšave
na osnovi zbranih podatkov in ugotovitev. Identificira se primere dobre prakse in
odličnosti, kakor tudi slabosti, kar v cikličnem PDCA procesu omogoča upravljanje
na osnovi podatkov in uvajanje premišljenih izboljšav ter prispeva k bolj
učinkovitemu sistemu na vsakem in na vseh nivojih izobraževanja.
Za posameznega učitelja šole je pomembno, da stalno analizira dosežke svojih
učencev in da posamezni učitelji znotraj šole vodijo postopke izboljšav, da bi se
približali tistim oddelkom (učiteljem) z (naj)boljšimi dosežki. Če bi se večina učiteljev
v matičnih šolah z dosežki svojih učencev približala tistim svojim kolegom z
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(naj)boljšimi dosežki, bi s tem na šolah in v celotnem šolskem sistemu dosegli
izjemen napredek v učinkovitosti.

7.1

Prispevek k znanosti

Raziskave v doktorskem delu so usmerjene k različnim ciljnim skupinam
strokovnjakov. Uporaba orodja za upravljanje, ki je namenjeno vodstvom šol,
ravnateljem in učiteljem, prispeva, da raziskovalci z analizami in ugotovitvami
nagovorijo uporabnike – praktike, ki so ključni za izboljšave, in da se promovira
kakovostno poučevanje in učenje za vsakogar (Townsend, 2007, str. 953).
Raziskave se umeščajo v področje raziskav o učinkovitosti in izboljšavah v vzgoji in
izobraževanju. Izsledki in ugotovitve prispevajo k različnim znanstvenim disciplinam:
• pri uvajanju sprememb in upravljanju v šolstvu na osnovi podatkov,
• kvantitativnem spremljanju kakovosti šolstva,
• razvoju programske podpore za zajemanje ocen ter analiz šolskega in
maturitetnega uspeha,
• razvoju (računalniških) metod vizualizacije rezultatov analiz šolskega in
maturitetnega uspeha,
• organizacijski znanosti - upravljanju s sistemi in podsistemi na nacionalnem,
regionalnem, šolskem nivoju in na nivoju razreda,
• na področju managementa – vodenju velikih sistemov kot je šolski,
• za potrebe izboljšav v šolstvu se raziskave naslonijo na sodobne teorije, kot je
dinamični model učinkovitosti v izobraževanju,
• edukacijskim študijam pri spremljanju in razvoju šolskega sistema,
• kurikularnim študijam za spremljanje izvajanja obstoječih programskih in
predmetnih kurikulov in kot osnove za njihovo spreminjanje in izboljševanje,
• pedagogiki z uporabo analiz dosežkov za spremljanje rezultatov učenja in
poučevanja ter Orodja za upravljanje,
• na področju specialnih didaktik in metodike pouka pri posameznih predmetih;
umestitvi uporabe Orodja za upravljanje v različne didaktične modele
poučevanja pri posameznih predmetih,
• raziskavam o učinkovitosti (EER) in izboljšavam v šolstvu,
• sistemom managementa kakovosti z aktualizacijo Demingovega kroga PDCA v
izobraževanju s kurikularnimi pristopi.
Raziskave s svojimi rezultati bogatijo in dopolnjujejo dosedanji metodološki pristop
spremljanja in vrednotenja vzgojno-izobraževalnega dela v Sloveniji. Predvsem pri
uvajanju sprememb v osnovnem in srednjem šolstvu so se občasno imenovale
posebne zunanje ekspertne skupine ali so se o določenih strokovnih dilemah
razpisale in izvajale posebne eksterne evalvacijske študije. Raziskave prispevajo
teoretično utemeljen koncept stalnega analiziranja izkazanega znanja učencev kot
Orodja upravljanja v šolstvu za ključne notranje nosilce vzgojno-izobraževalnega
dela, za učitelje, ravnatelje, svete šol in druge eksperte in to brez časovnega
zamika. Razvito Orodje za analize znanja za srednje šole v Sloveniji že vsebuje
podatke in omogoča analize za več let nazaj. Podatki se vsako leto sproti
dopolnjujejo in analize se nadgrajujejo. S tem je dan pomemben prispevek, da se
relevantne ugotovitve in analize o dosežkih pri vzgojno-izobraževalnem delu
posredujejo s čim manjšim časovnim zamikom v roke tistim, ki so nosilci odločanja
in imajo vzvode za spremembe.
Delo v okviru doktorske disertacije predstavlja prispevek k edukacijskim vedam, kjer
mora kurikul temeljiti na vsebinskih oz. kurikularnih standardih znanja. Preverjanje in
ocenjevanje znanja mora biti tesno povezano s kurikulom, na osnovi standardov
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doseženega znanja, zato se sumativna in formativna funkcija preverjanja znanja ne
izključujeta, ampak dopolnjujeta. V doktorskem delu smo teoretično utemeljili in
razvili aplikativno metodo stalnega analiziranja izkazanega znanja ter razvili različne
instrumente za uporabo med praktiki; ravnatelji in učitelji šol ter strokovnjaki na
nacionalnem nivoju, in potrdili domnevo, da je za kakovost v šolstvu pomembnih več
dejavnikov. V raziskavah, ki se umeščajo na področje izboljšav in učinkovitosti v
šolstvu, smo ugotavljali variabilnosti v dosežkih in nakazali potrebne procese, ki
vodijo do izboljšav tako, da se procesni in rezultatski pristop medsebojno
dopolnjujeta. V doktorskem delu smo na izsledkih raziskav izpred nekaj let in na
najnovejših zaključkih v empiričnem delu utemeljili tezo, da v nekaj zaporednih letih
v šoli lahko pride do pomembnih razlik v dosežkih, zato je za upravljanje v šolstvu
na vseh nivojih nujno stalno analiziranje izkazanega znanja. V teoretičnih in še
posebej v empiričnih poglavjih doktorskega dela smo ugotovili in prikazali (tudi)
velika odstopanja v porazdelitvah izmerjenih dosežkov v Sloveniji, če v šolah
ocenjujejo učitelji ali če je znanje izmerjeno eksterno. Prikazali smo trende pri
internem ocenjevanju, kar smo opredelili z »inflacijo ocen«. Znanstvena vprašanja
na področju edukacije so tudi vprašanja pravičnosti ocenjevanja; doktorsko delo z
visoko zanesljivostjo potrjuje domnevo, da je eksterno ocenjevanje za fante bolj
pravično od internih učiteljevih ocen. Metoda stalnega analiziranja izkazanega
znanja odkriva možne sistematične napake in s tem postavlja izhodišče za korekcije
in postopke za izboljšanje – bodisi internega šolskega ocenjevanja in tudi eksternih
merjenj znanja. S področja raziskav o učinkovitosti v šolstvu smo v teoretičnem delu
doktorske disertacije ugotovili, da so znotraj šole lahko rezultati učencev na
nacionalnem nivoju nadpovprečni v enem razredu, pri enem predmetu (učitelju), pri
drugem pa so rezultati lahko podpovprečni. Ugotovili smo tudi, da izbira maturitetnih
predmetov v Sloveniji ni neodvisna od splošnega uspeha maturantov. Po uspehu v
povprečju boljši izbirajo naravoslovne predmete; bolj množično, vendar po uspehu
slabši maturantje, pa izbirajo družboslovne predmete. S primerjavo sistemov
povratnih informacij šolam v drugih državah (SPFS) smo v doktorskem delu umestili
slovensko Orodje za analize izkazanega znanja v internacionalni prostor in z
nadgradnjo v Orodju za upravljanje v šolstvu prikazali aplikativni ciklični model
PDCA za večjo učinkovitost, dvig kakovosti in stalne izboljšave v šolah. Analize
dosežkov in ugotovitve na sistemskem nivoju pomenijo znanstveni prispevek k
razpravam, dilemam in odločitvam o usmeritvah šolske politike in managementa
kakovosti izobraževanja v Sloveniji v prihodnje (Zupanc, Urank in Bren, 2009).
Orodje za upravljanje in njegova uporaba sta že bila in še bosta predstavljena v
dopolnilnem izobraževanju učiteljev, pri usposabljanju ravnateljev in na posvetih za
druge strokovnjake s področja šolstva (Zupanc, 2007b). Večletno delo v okviru
doktorske disertacije in izsledke znanstvenih raziskav smo predstavili na različnih
mednarodnih znanstvenih konferencah in seminarjih v Sloveniji in svetu:
• International Congress for School Effectiveness and Improvement – ICSEI, v
Portorožu (Zupanc, Urank in Bren, 2006 in Zupanc, Urank in Bren, 2007), v Novi
Zelandiji, Auckland (Bren, Zupanc in Blejec, 2008), v Kanadi, Vancouver (Bren in
Zupanc, 2009a);
• International Association for Eductional Assessment – IAEA, v Azerbajdžanu,
Baku (Zupanc in Bren, 2007) in v Avstraliji, Brisbane (Zupanc in Bren, 2009b);
• International Conference Applied Statistics, v Sloveniji, Ribno – Bled (Bren,
Zupanc in Blejec, 2007; Bren in Zupanc, 2008; Bren in Zupanc, 2009b);
• International Conference on Organizational Science Development, v Sloveniji,
Portorož (Zupanc in Bren, 2008; Zupanc in Bren, 2009a);
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•

Education Reform Initiative of South Eastern Europe, v Bolgariji, Sofija (Zupanc
2008b);
• EUROPEAN COMMISSION, Directorate-General for Education and Culture,
Lifelong Learning, Standing Group on Indicators and Benchmarks (SGIB), v
Sloveniji, Bled (Zupanc in Cankar, 2008);
• Slovensko združenje za kakovost in odličnost, v Sloveniji, Portorož (Zupanc in
Bren 2009c).
Poglavitne ugotovitve in predstavitve uporabe slovenskega Orodja za analize
izkazanega znanja s primeri analiz in razvitimi instrumenti za stalno analiziranje
izkazanega znanja kot Orodjem upravljanja v šolstvu so bile že objavljene v
znanstveni reviji School Effectiveness and School Improvement – SESI, s faktorjem
vpliva in citiranostjo v SSCI (Zupanc, Urank in Bren, 2009).

7.2

PREDLOGI

7.2.1

Implementacija razvitih instrumentov in Orodja za upravljanje v
šolstvu na različnih nivojih

Sestavni del razvoja sistema vzgoje in izobraževanja v Sloveniji predstavlja
spremljanje procesov in dosežkov ter evalvacije. Občasne naročene in usmerjene
evalvacijske študije (Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
2007) so lahko le eden od mehanizmov managementa kakovosti. Stalno analiziranje
izkazanega znanja učencev kot orodje upravljanja kakovosti in uporaba Orodja za
analize v šolah in med učitelji prispeva, da bi se podatki, ki se že sistematično
zbirajo ob državnem izpitu, uporabljali za stalno analiziranje uspeha v šolah in v
oddelkih znotraj šol za izboljšave pri poučevanju in učenju (Zupanc, 2008a). To bi
bilo potrebno ustrezno sistemsko umestiti, tako na nacionalnem nivoju kot na nivoju
šole in med učitelji.
Državni izpitni center ponuja šolam izobraževanje in usposabljanje – delavnice za
rokovanje z Orodjem za analize in za interpretacije podatkov. Namen teh delavnic je
usposobiti šolske vodstvene time in učitelje v šolah za uporabo podatkov,
analiziranje in ukrepanje na tej osnovi, za spremembe in izboljšave v prihodnje.
Državni izpitni center je pripravil tudi priročnik za uporabo in nudi podporo
uporabnikom Orodja za analize prek elektronske pošte in telefonov. Prizadevanja
gredo v smeri, da se stalne analize variabilnosti in evalvacije, ki se izvajajo na
različnih nivojih šolskega sistema, v vseh teh sredinah: sistemski oz. nacionalni, v
šolah in med učitelji v razredih, med seboj povežejo in usklajujejo. Predstavitve
stalnega analiziranja izkazanega znanja s pomočjo Orodja za analize
strokovnjakom, ravnateljem in učiteljem v delavnicah gredo v smeri, da se na
podlagi rezultatov sumativnih preverjanj znanja (mature) ugotovitve uporabi za
formativne namene za naslednje generacije dijakov. Udeležence delavnic se
usposablja za razumevanje konteksta zbiranja podatkov, za skrbnost in previdnost
pri interpretaciji podatkov, za ustrezno razumevanje grafov ipd. Vodstva šol se
vzpodbuja, da podatke za svojo šolo in oddelke v šoli analizirajo in jih prediskutirajo
z učitelji. Želja je, da bi tudi učitelji samostojno analizirali dosežke svojih dijakov.
Ugotovitve bi se uporabljalo pri nadaljnjem delu, pri odločanju in upravljanju na
nivoju šole in razreda.
Nadgrajeno Orodje za analize izkazanega znanja v Orodje za upravljanje v šolstvu,
z dostopom do podatkov na nivoju države, ne pa na nivoju posamezne šole, bo na
razpolago strokovnjakom v državnih maturitetnih organih, predmetnim svetovalcem
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Zavoda RS za šolstvo, Centra za poklicno izobraževanje, Andragoškega centra in
strokovnjakom na Ministrstvu za šolstvo. Poleg stalnega spremljanja dosežkov ima
Orodje za upravljanje v šolstvu veliko potencialno moč pri uvajanju sprememb,
posodobitev in kurikularnih reform. V Sloveniji se razpravlja o državni umestitvi
sistema managementa kakovosti v šolstvu, kjer se v bodočnosti tudi vidi mesto že
razvitih metod stalnega analiziranja izkazanega znanja kot Orodja upravljanja v
šolstvu. Še posebej pomembno bi bilo, da bi lahko vsak posamezni učitelj v osnovni
ali srednji šoli v Sloveniji imel dostop do zbranih podatkov in analiz.
Poskuša se prenesti ključno sporočilo, da moč podatkov ni toliko v samih številkah,
ampak v razpravah, ki jih dobljeni podatki sprožajo med strokovnjaki, in
zavedanjem, da sami podatki ne ponujajo enostavnih odgovorov, ampak lahko
izzovejo dobra vprašanja za nadaljnja poizvedovanja. Variabilnosti, ki se jih na
različnih nivojih šolskega sistema ugotovi iz analiz izkazanega znanja, razkrivajo
vire potencialnih problemov na eni strani oz. primere dobrih praks na drugi. Le-te je
potrebno jemati kot izziv v prizadevanju za večjo kakovost in učinkovitost v šolstvu
ter pri vsakokratnem odločanju za stalne izboljšave na tem področju. Dejavnosti, ki
sledijo ugotovitvam iz stalnega analiziranja izkazanega znanja, je potrebno usmeriti
k izboljšavam procesov in k učinkovitejšemu poučevanju v razredih in učenju na
strani učencev.
7.2.2

Okviri uporabe in možne nadaljnje nadgradnje

Zaradi sprotnega spremljanja strokovnega in znanstvenega področja, ki ga
raziskave zadevajo, neposredne vključenosti v sodobne tokove na tem področju,
sodelovanja v mednarodnih in nacionalnih študijah, predstavitev na konferencah
doma in v tujini, v izhodiščnem teoretičnem delu raziskav ni bilo posebnih omejitev.
V jedrnem, aplikativnem delu raziskav, so ugotovitve analiz dosežkov zunanjega
preverjanja znanja omejene z veljavnostjo, zanesljivostjo in objektivnostjo državnih
maturitetnih izpitov v Sloveniji, ki predstavljajo osnovni vir podatkov. Razvoj Orodja
za upravljanje in koncepti iz raziskav niso omejeni samo na Slovenijo, čeprav so
analize in instrumenti razviti na osnovi večletnih podatkov iz matur v Sloveniji.
Omejitev pri prenosu ugotovitev raziskav in implementaciji v druge šolske sisteme
izven Slovenije so, da bi morali v teh šolskih sistemih imeti zbrane vsakoletne
podatke o doseženem znanju učencev za vse šole v določenem programu (osnovne
šole, srednje strokovne šole, gimnazije), za vse oddelke in vse učence v določenem
letu. Če se v določenem šolskem sistemu zunanje nacionalno preverjanje znanja
opravlja le na vzorcu, bi bilo razvito orodje uporabno za upravljanje na sistemskem
nivoju, bistveno pa okrnjeno na šolskem (za vse ravnatelje), na oddelčnem nivoju
(za posamezne učitelje) in na nivoju učenca.
Orodje za upravljanje nima dodatnih vprašalnikov, kjer bi zbirali osebnostne in
družbene parametre za učence: karakteristike domačega okolja, iz katerega učenci
prihajajo, socialno ekonomski status (SES), sposobnosti, jezik, ki ga govorijo doma,
etnično pripadnost ipd., kar v šolskem sistemu v Sloveniji skupaj z dosežki pri maturi
ali nacionalnem preverjanju znanja ni dovoljeno zbirati. Izhodiščno Orodje za analize
nima vključenih merjenj napredka učencev; vsebuje pa dvojne meritve dosežkov
učencev, ob zaključku šolskega leta s strani njihovih učiteljev in eksterne ocene pri
maturi. Prav te analize razlik v ocenah so lahko pomemben pripomoček za
uravnavanje pravičnosti ocenjevanja v šolah. Ker je sistem v uporabi v šolah šele
nekaj let in je še v razvoju, do sedaj niso bile opravljene evalvacije o pogostosti
uporabe, načinih uporabe ter pozitivnih ali neželenih učinkih implementacije Orodja
upravljanja v šolah.
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Raziskave so v aplikativnem delu izvedene na večletnih podatkih o dosežkih dijakov
v gimnazijah (splošna matura) in srednjih strokovnih šolah (poklicna matura), ne pa
na podatkih iz nacionalnih preverjanj znanja v osnovni šoli v Sloveniji. To pomeni,
da so ugotovitve uporabne za srednje šole, učitelje v teh šolah in za srednješolce,
ne pa za osnovne šole. Raziskave so zastavljene tako, da bi se v bodoče lahko
metodo in temeljne izsledke uporabilo tudi za osnovne šole, potrebna bo le
dopolnjena in prilagojena nova aplikativna rešitev.
Poudarek v raziskavah in razvoju Orodja za upravljanje v šolstvu je na analizah
doseženih rezultatov, obsegu in zahtevnosti doseženega in objektivno ocenjenega
znanja, kot osnove za merjenje učinkovitosti. Rezultati tega so lahko izhodišče za
različne procesne pristope v smeri izboljšav v izobraževanju. Uporaba Orodja za
upravljanje v šolstvu kot tudi razvoj različnih procesnih izboljšav pri učenju,
poučevanju in organizaciji vzgojno-izobraževalnega dela bi bila lahko izhodišča za
nove raziskave s področja učinkovitosti v šolstvu.
Sam koncept raziskav in razvoj Orodja za upravljanje v šolstvu na podlagi stalnega
analiziranja doseženega znanja učencev pri eksternem preverjanju ni odvisen od
tega ali gre za normativne ali za kriterijske interpretacije dosežkov učencev. Dokler
bodo v podatkovnih bazah rezultati o dosežkih učencev obdelani normativno, ne pa
tudi kriterijsko – po učnih vsebinah, posameznih učnih ciljih (standardih), po
taksonomijah ipd., do takrat bodo tudi ugotovitve iz raziskav in uporabnost Orodja za
upravljanje v šolstvu omejena na primerjanje primerljivih skupin med seboj.
7.2.3

Predlogi za nadaljnje delo

Razvoj metod stalnega analiziranja znanja učencev kot Orodja upravljanja v šolstvu
je tesno povezan z dolgoročno usmeritvijo šolskega sistema glede zunanjega,
nacionalnega oz. državnega preverjanja znanja. V Sloveniji je v osnovnih šolah to
nacionalno preverjanje znanja, v gimnazijah splošna matura, v srednjih strokovnih
šolah poklicna matura in v poklicnem šolstvu zaključni izpiti. Na vseh šolskih nivojih
in v različnih šolskih programih bo za nadaljnji razvoj, kot dopolnitev pretežno
šolskemu ocenjevanju, pomembna vloga zunanjega preverjanja znanja. Ali bo šlo
pri tem za dodatno informacijo o dosežkih (ang. second opinion), ali bodo imeli
rezultati za učence in učitelje velik pomen (ang. high stakes), ali se bodo analize
dosežkov uporabljale za izboljšanje kakovosti ali samo za certificiranje in selekcijske
postopke?
Nacionalna preverjanja znanja so v osnovnih šolah v Sloveniji relativno nova. Že
nekaj let ob koncu 6. razreda in ob koncu 9. razreda osnovne šole učenci pišejo
nacionalne preizkuse znanja. Pred leti so nacionalne preizkuse pisali tudi učenci ob
koncu 3. razreda, zadnja leta je bilo to prekinjeno. V 6. in 9. razredu sta obvezna
preizkusa iz slovenščine (za manjšini italijanščine ali madžarščine) in matematika, v
6. razredu še tuji jezik, v 9. razredu pa še en predmet, ki se med leti in med šolami
spreminja. Znanja in izkušnje, ki so pridobljene z uporabo in razvojem
programskega Orodja za analize in metodami stalnega analiziranja izkazanega
znanja v srednjih šolah, se lahko v bodoče koristno uporabi na zbranih podatkih o
dosežkih učencev v osnovnih šolah.
V rednem sistemu bodo v prihodnje v Sloveniji na Državnem izpitnem centru zbrane
meritve znanja učencev v različnih letih šolanja učencev v osnovni in v srednji šoli.
Razvoj metod stalnega analiziranja doseženega znanja bo šel tudi v smeri merjenja
dodane vrednosti znanja, ki ga učenci dobijo med leti šolanja. Razvojna skupina v
okviru Državnega izpitnega centra bo v Sloveniji imela prve rezultate pilotne
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raziskave v šolskem letu 2010/2011. Ugotavlja se dodana vrednost v srednjih šolah
s splošno maturo (gimnazijah) in drugih srednjih strokovnih šolah s poklicno maturo
glede na dosežke ob koncu osnovnošolskega izobraževanja, ko je v Sloveniji
izmerjeno znanje pri NPZ. Z metodo stalnega analiziranja izkazanega znanja smo v
doktorskem delu postavili teoretsko in aplikativno osnovo za nadgradnjo sistema
managementa kakovosti v šolstvu po konceptu dodane vrednosti. S tem pristopom
bo v Sloveniji narejen korak v smeri ugotavljanja kakovostnega dela učiteljev in šol,
ker bo omogočal primerjanje napredka v dosežkih učencev na koncu določene
stopnje izobraževanja glede na znanje ob vstopu v šolski program.
Aktualni primer iz doktorskega dela so ugotovitve o delitvah med gimnazijci glede
naravoslovnih in družboslovnih znanj. Gimnazije v slovenskem šolskem sistemu
predstavljajo akademsko najzahtevnejše splošnoizobraževalne srednje šole, ki
pripravljajo mlade za študij na vseh univerzitetnih programih. Neizbira določenih
predmetnih področij za maturo v resnici pomeni, da zaradi ločitev v skupine pri
izbranih predmetih gimnazijci neizbranih predmetnih vsebin med šolanjem niti ne
poslušajo. Še posebej niso zaželene razmejitve med maturanti po kriteriju splošne
izobrazbe, ki jo predstavlja splošen uspeh; da se (majhen) ekskluzivni del generacije
s statistično nadpovprečnim splošnim uspehom odloča za naravoslovje, glavnina
(večinski del) generacije s pomembno nižjim splošnim uspehom pa za družboslovje.
Če neizbira naravoslovnih in izbira družboslovnih predmetov predstavlja lažji način,
kako zaključiti srednjo šolo in se vpisati na univerzo, to ni dobro za akademsko
najzahtevnejše preduniverzitetno – gimnazijsko izobraževanje v Sloveniji. Še slabša
pa je takšna vloga za predmetna področja in znanstvene discipline s področja
družboslovja oz. nenaravoslovja, kar zahteva nadaljnje in poglobljeno proučevanje
nakazane problematike.
Drugo aktualno raziskovalno vprašanje predstavljajo ugotovitve o porazdelitvi ocen
doseženega znanja učencev in dijakov v slovenskih šolah, kot alternativnem način
merjenja znanja, glede na tradicionalno šolsko ocenjevanje. S tem se odpirajo na
podatkih podprta konceptualna vprašanja o inflaciji ocen in s tem povezanimi
procesi pri internem ocenjevanju v slovenskih osnovnih in srednjih šolah.
Ugotovitve, ki so jih prispevale raziskave v okviru doktorskega dela, že sedaj
odpirajo nova raziskovalna vprašanja s tega področja; in metoda stalnega
analiziranja znanja predstavlja za to primerno Orodje za upravljanje v šolstvu. Ali se
pri šolskem – internem ocenjevanju v preveliki meri vrednoti pridnost, prizadevnost,
pravočasnost in natančnost…, na račun bolj objektivno izkazanih dosežkov –
eksternega merjenja znanja in spretnosti v skladu s standardi…? Ali so dekleta, še
posebej v času odraščanja, zaradi tega v veliki prednosti pred fanti, je lahko dodatno
vprašanje.
Tretji aktualni primer iz raziskav v doktorskem delu so ugotovitve o razlikah v
dosežkih med dekleti in fanti, glede na način preverjanja znanja, ki izzivajo
raziskovalce in šolske politike k iskanju odgovorov na odprta vprašanja. V Sloveniji
tečejo polemike, če je eksterna matura, ki v novejši – eksterni obliki v tem delu
Evrope nima tradicije, »kriva«, da pri omejitvah prehoda v terciarno izobraževanje
pred fanti prednjačijo dekleta. Rezultati raziskave jasno kažejo, da bi ob ukinitvi
(neupoštevanju) eksterno ocenjenih dosežkov in upoštevanju predvsem internih –
šolskih – učiteljevih ocen, dekleta dosegala še višje range kot fantje. Slovenske
gimnazijke se samo z internimi - šolskimi ocenami mnogo pogosteje uvrščajo pred
svoje (moške) sošolce. Eksterno ocenjevanje zmanjša razkorak med rangi šolskih
dosežkov deklet pred fanti. V nekaterih primerih, pri predmetih z vajami na maturi,
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se fantje v maturitetnih ocenah izenačijo z dekleti. Pri tujih jezikih pa fantje pri
eksternem ocenjevanju na maturi dosegajo celo pomembno višje range dosežkov
kot dekleta, čeprav interno – šolsko ocenjevanje kaže obratno. Ob predpostavki, da
to velja tudi za ocenjevanje znanja v osnovni šoli, je to zelo pomembno za umestitev
eksterno ocenjenih NPZ v šolski sistem.
Rezultati analiz iz raziskave lahko predstavljajo dobro osnovo za različna na novo
odprta raziskovalna vprašanja za predmetne strokovnjake in didaktike posameznih
predmetov. Še posebej pri znanju jezika(ov) so običajno dekleta boljša od fantov;
zato so ugotovitve raziskave, da so v Sloveniji pri tujih jezikih višje ocenjeni fantje
kot dekleta, vprašanja, ki so vredna globljega proučevanja. Je razlog lahko v
strukturi maturitetnih izpitov iz tujih jezikov? Vprašanja pravičnosti in enakopravnosti
(ang. equity and equality), ki se zastavljajo pri ocenjevanju znanja, rangiranju
dosežkov mladostnikov, napredovanju in prehodih na višje stopnje… se odražajo v
širših družbenih dilemah. V drugi smeri se lahko izpostavi vprašanje, če načini,
metode in struktura preverjanja in ocenjevanja znanja slovenščine tako v šolah kot
pri maturi ne kaže na problem glede pravičnosti in enakopravnosti med spoloma
(Pečjak idr., 2010).
Ob zajemanju podatkov splošne mature bi v naslednji fazi lahko razvili (nadgradili)
Orodje za analize izkazanega znanja za uporabo na šolah in pri učiteljih določenega
predmeta, da bi lahko dosežke svojih učencev primerjali z dosežki drugih skupin na
nivoju konkretnih izpitnih vprašanj, ki preverjajo določene učne cilje oz. standarde
znanja. Državni izpitni center v Sloveniji zajema rezultate ocenjevanja kot točke pri
posameznih (pod)vprašanjih, na nivoju postavk v testu. Postavka je pri različnih
izpitih lahko posamezna naloga, podnaloga oz. vprašanje ali pa kriterij ocenjevanja
(npr. pri esejih). Takšne stalne analize dosežkov znanja naj bi med učitelji
vzpodbudile razprave o določenih vsebinskih področjih pri predmetu, o
taksonomskih stopnjah doseženega znanja, o kritičnem mišljenju pri učencih, o
njihovih zmotnih predstavah, ki ovirajo napredek ipd. Nui namen, da se Orodje
upravljanja v šolstvu uporablja za preproste primerjave ali za razvrščanje šol in
razredov. Interpretacija rezultatov preverjanja naj bi se skozi uporabo Orodja za
upravljanje nadgradila, poleg normativne še kriterijsko. S kriterijsko interpretacijo
doseženega znanja učitelj lahko diagnosticira slabosti in dobre plati znanja učencev
in učne koncepte, kar je osnova za spremembe pri poučevanju in za izboljšave.
Statistične analize splošne mature omogočajo analizo po postavkah. Možna bi bila
primerjava doseganja posameznih učnih ciljev na šoli oz. v posameznih razredih s
celotno populacijo oz. tudi s primerljivimi skupinami. Kriterijska analiza
(interpretacija) rezultatov bi bila možna na nivoju oddelka ali izobraževalnega
programa. Na ta način bi učiteljem, ravnateljem in šolam omogočili večjo možnost
samoevalvacije, kar bi lahko privedlo k ugotavljanju razlik, omogočanju s podatki
podprtih analiz na nivoju šole in oddelkov v šoli in s tem k večji kakovosti pouka oz.
izboljšanju poučevanja na področjih, kjer se ugotovijo slabša znanja učencev oz.
dijakov. Naredili bi korak od dosedanje uporabe rezultatov zunanjega zbirnega
preverjanja znanja naučenega (ang. assessment of learning) k uporabi rezultatov za
boljše poučevanje in učenje v šolah v prihodnje (ang. assessment for learning) ter
posnemanje dobrih praks.
V šolstvu se tradicionalno dosežke dijakov točkuje v surovih in/ali v odstotnih
točkah, ocenjuje z ocenami in ocene se po dogovorjenem pravilu sešteva, da se
prikaže splošen uspeh. Primerjanje dosežkov s povprečnimi ocenami in
standardnim odklonom pogosto ni najprimernejše, ker porazdelitve niso normalne in
ker je število dijakov v nekaterih šolah, predvsem pa v razredih, majhno. Zato se bi v
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okvirih razvoja Orodja za analize nadaljevalo z razvojem strokovno primernejših
primerjav porazdelitev dosežkov. Primerjave porazdelitev morajo biti metodološko
korektne, nazorne in primerne za množično uporabo med učitelji. Že v empiričnem
delu disertacije (poglavje 4.5) je nakazana usmeritev v primerjanje porazdelitev
ocen z osnovo v rangiranju ocen oz. točk v urejenostni lestvici. Za primerjanje
porazdelitev ocen oz. točk se je vpeljalo število ρ kot mera različnosti porazdelitev
(Herrnstein, Loveland in Cable, 1976) in graf dominantnosti urejenostnih
porazdelitev – ODG (Darlington, 1975; Jewett, 198) ter usmerjena različnost d med
dvema porazdelitvama (Zupanc in Bren, 2009a; Zupanc in Bren, 2009b). Omenjeni
pristopi naj bi se v prihodnosti metodološko še dodelali in kot stalne analize in
prikazi vpeljali v nadgradnjo Orodja za analize izkazanega znanja in tudi Orodja za
upravljanje v šolstvu.
Kot osnova za še dodaten nazoren prikaz porazdelitev šolskih ocen in doseženih
točk pri preverjanju znanja bi lahko tudi pri analizah doseženega znanja uporabili
škatlo z ročaji (ang. box plot) (Tukey, 1977; Benjamini, 1988). Predstavitve z
izračunano mediano, kvartili in kvantili za namene stalnega analiziranja izkazanega
znanja niso povsem primerne. Na osnovi zglajenih kumulativnih frekvenčnih
porazdelitev ocen oz. točk (Darlington, 1975) in grafov ordinalne dominantnosti
(Darlington, 1975) bi lahko v bodoče spremenili oz. dopolnili model prikazov škatel z
ročaji. Potrebno bi bilo drugače izračunati robove škatel in ročajev, da bi podprli
splošno mnenje o boljši oz. slabši porazdelitvi dosežkov, ki se jih razbere iz
frekvenčnih porazdelitev šolskih ali maturitetnih ocen oz. točk. Razrešiti bo potrebno
posebnosti, ki se pri šolskem ocenjevanju, predvsem v manjših skupinah kot je
šolski razred, redno pojavljajo. Na eni strani podvojene ocene, na drugi pa primeri,
da določene ocene ne dobi nihče v skupini.
V Sloveniji in drugih državah centralne in jugovzhodne Evrope je področje raziskav
o učinkovitosti v izobraževanju (EER) nerazvito. Ne štejejo samo procesi, pomembni
so tudi so tudi dosežki šolanja. Oba pristopa, tako učinkovitost šolstva preko
doseženih rezultatov kakor izboljšave v vzgoji in izobraževanju preko procesov, za
spremembe v sistemu potrebujeta drug drugega. Če je želja po izboljšavah in bolj
učinkovitem šolstvu, morajo sodelovati raziskovalci in praktiki skupaj s tistimi, ki
odločajo o sistemskih posodobitvah in reformah. Razvoj metode stalnega
analiziranja izkazanega znanja s pomočjo Orodja upravljanja v šolstvu je korak v tej
smeri. Orodje do sedaj še ni bilo dovolj izkoriščeno za izboljšave v razredih, na
nivoju šol in na sistemskem nivoju. Analitični pristop z diagnostiko in postavitvijo
ciljev podpira pristop k spremembam po načelu od spodaj navzgor. V nadaljevanju
razvoj ne more biti zaprt in omejen s konkretnimi okoliščinami v enem (slovenskem)
šolskem sistemu, ampak se mora povezati s sodobnimi svetovnimi trendi, se
nasloniti na teoretične okvire raziskav s področja EER, kot je npr. Dinamični model
učinkovitosti v šolstvu (Creemers in Kyriakides, 2008).
Uporaba obstoječega Orodja upravljanja v šolstvu in izkušnje pri razvojnem delu na
tem področju bo v Sloveniji sprožila nove raziskave, ki bodo na osnovi Dinamičnega
modela učinkovitosti v šolstvu v nadaljevanju lahko proučevale vpliv socialnoekonomskega statusa (SES), jezikovne sredine učencev in drugih faktorjev, ki
izvirajo iz psiholoških in socioloških perspektiv raziskav šolske učinkovitosti (ang.
Educational Effectiveness Research - EER), na kognitivne kot tudi nekognitivne
dosežke učencev. V prihodnosti se lahko pod vplivom mednarodnih primerjalnih
študij v drugih državah doseže sprememba odločitve za sistematično spremljanje
kontekstualnih faktorjev v Sloveniji, ki se jih sedaj v šolskem sistemu sistematično
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ne zbira. Slovenija se je z dejavnostjo Državnega izpitnega centra skupaj s partnerji
iz več drugih evropskih držav prijavila na razpis Evropske znanstvene fundacije
(ang. European Science Foundation (ESF), European Collaborative Research
(EUROCORES), European Collaborative Research Projects (ECRP) IV). Med 27
prijavljenimi predlogi raziskav s področja družboslovja je bil, kot eden izmed štirih,
odobren znanstven projekt Vzpostavljanje baze znanja za kakovost v izobraževanju:
Testiranje dinamične teorije učinkovitosti v izobraževanju (ang. Establishing a
knowledge base for quality in education: Testing a dynamic theory of educational
effectiveness), ki ga vodi vodilni strokovnjak s področja raziskav o učinkovitosti v
izobraževanju, prof. dr. Bert Creemers. S slovensko projektno skupino, ki deluje v
okviru Državnega izpitnega centra, smo v projekt vključeni20.
Največji izziv za prihodnje dejavnosti je implementacija uporabe programskega
Orodja za analize izkazanega znanja in uveljavitev metode stalnega analiziranja
izkazanega znanja učencev kot Orodja za upravljanje na vseh nivojih v šolsko
prakso. V teoretičnih okvirih dinamičnega modela bo potrebno nadaljevati s
strokovnim usposabljanjem uporabnikov in promoviranjem dobrih praks. Ideja
stalnega analiziranja in vrednotenja dosežkov, samoevalvacije in vrednotenja med
učitelji v šoli vključuje tudi ukrepanje v sistemu stalne povratne zanke. V dobro
upravljanje in izboljšave v šolah morajo biti vključeni neposredni akterji v šolah in
razredih - učitelji in njihovo znanje. Fullan in Watson (2000) poudarjata, da je v
resnici delo šole boljše, ko so učitelji, ravnatelji in drugi šolniki pozorni na zunanje
standarde in s temi povezane dosežke.

20

http://www.esf.org/activities/eurocores/running-programmes/ecrp/ecrp-iv-2008.html
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