
Pozdravljeni, 
 
danes me je prijetno presenetil telefonski klic meni neznane osebe, ki mi je čestitala za prispevek 
v Šolskih razgledih z naslovom Učenci vendar niso bedaki in me spodbudila k sodelovanju na 
temo kakšno šolo hočemo. Seveda sem spremljala tribune gospe Mance Košir, tudi naslov 
internetne strani sem si spravila, le tik pred koncem šolskega leta nisem vedela niti kje se me 
glava drži, kaj šele, da bi lahko plodno sodelovala. Sedaj pa sem si stran tudi ogledala, prebrala 
manifest, katerega moram malce pokomentirati. 
 
Pravzaprav se kar strinjam, menim da bi bilo potrebno dopolniti 3. točko o spremembi 
izobraževanja učiteljev s konkretnimi predlogi (česa je preveč in kaj manjka - o tem kdaj drugič), 
obvezno bi bilo v manifest potrebno dodati novo točko, ki bi ubesedila tisto, kar učitelji nenehno 
poudarjamo - razrešite učitelje birokracije, da se bodo imeli čas ukvarjati z otroki. 
 
Ne strinjam se pa s 7. točko: hočemo šolo brez ocenjevanja. Moje mnenje je, da je z oceno (ki ni 
nujno številka) ovrednoteno znanje, pravzaprav je temu znanju določena vrednost. In, če naj bi 
znanje zopet postalo vrednota, potem je nujno, da ima neko vrednost. Tudi učenci niso za 
odpravo vrednotenja, želijo le, da je ocenjevanje objektivno in pravično. Vsekakor je že 
objektivnost težko doseči, kaj šele pravičnost, ki je sploh zelo relativen pojem. V želji po 
doseganju objektivnosti, smo npr. iz prekrasne zamisli opisnega ocenjevanja  naredili 
skrapucalo, katerega še učitelji ne razumejo več, kot povratna informacija o otrokovem znanju pa 
je že zdavnaj izgubil vsako vlogo. In kljukanje ciljev v rubrikah dosega, delno dosega in ne 
dosega je daleč od opisne ocene. 
Poučujem v 2. vzgojno izobraževalnem obdobju osnovne šole, kjer se znanje vrednoti s 
številkami. Pravičnost in objektivnost, ki sta tako zaželjeni, sem dosegla z načinom ocenjevanja, 
katerega sem sama poimenovala sodelovalno ocenjevanje, katerega bistvo je, da je učenec od 
prvega do zadnjega trenutka izobraževanja pri meni aktivno vključen tako v zastavljanje ciljev, 
ki jih mora pri učenju usvojiti, od vsega začetka je seznanjen s kriteriji uspeha, v vsakem 
trenutku se mora zavedati kaj zna, česa še ne zna in kaj se mora do konca še naučiti ter - zelo 
pomembno - kako bo to naredil. Pravzaprav sem uvedla samoocenjevanje kot sestavni del 
učnega pogovora. 
Zagotavljanje pravičnosti ocenjevanja lahko z uvedbo samoocenjevanja celo nadgradimo: 
subjektivno dejanje nekoga (učitelja) postane bolj »objektivno«, če v simbolno mrežo, v kateri 
poteka ocenjevanje, vključimo tudi učenca. Zavest o nujnosti objektivnosti že predpostavlja 
zavedanje o lastni subjektivnosti, ki pa jo lahko dojamemo tudi pozitivno, kot konstitutivni 
pogoj. Ko je sistem dogovorjenih pravil jasen obema ocenjevalcema (učitelju in učencu), lahko 
novo paradigmo ocenjevanja zastavimo na konceptu sodelovalnega ocenjevanja, v katerem 
učenec, ki mu z oceno/vrednostjo določamo mesto v družbi, zavzame aktivno vlogo. Z 
izvajanjem sodelovalnega ocenjevanja se izboljšajo medsebojni odnosi med učenci in učiteljem. 
Način dela v razredu vpliva na vedenje učencev in na razvoj notranje motivacije za šolsko delo 
(doživljanje pozitivnih izkušenj, zmanjšanje strahu pred spraševanjem), dviga se učenčeva učna 
samopodoba, vpliva na količino napora, ki ga bo vložil v učenje in delo za šolo. Učenec po 
učiteljevih navodilih ali vzorcih/kriterijih preveri in oceni svoj izdelek. Gre za dialog z učiteljem 
(lahko pa tudi z vrstniki), ki mora učencu pomagati pri analizi strategij in pri postavljanju ciljev, 
ki naj bi jih dosegel. 
 
In ne samo to. Izrednega pomena je tudi sporočilnost takega dejanja. Danes učenci v OŠ na 
vsakem koraku občutijo nadzor odraslih: kontroliramo jih v razredih, kontroliramo med odmori, 
v jedilnici in garderobi, na šolskem igrišču in izletu – skratka – čas, ki ga preživijo v okviru 
šolskih dejavnosti je prežet s kontroliranjem in usmerjanjem. S tem pa otrokom od 6 do 15 let 
nedvoumno sporočamo: ne zaupamo vam. 
S prevzemanjem takšne odgovornosti, kot je samoocenjevanje, pa jim delček zaupanja lahko 



povrnemo.  
Med vrste afektivnega vidika samoocene pa sodi tudi samospoštovanje, ki pomeni osebno sodbo 
lastne vrednosti ali izraženo stališče učenca do sebe in svoje dejavnosti. Oblikuje se na podlagi 
pozitivne ali negativne povratne informacije, ki jo posameznik prejme od pomembnih drugih, 
kot so starši, učitelji in vrstniki in katerega vpliv na učne dosežke je najširše potrjen. Metoda 
samoocenjevanja je koristna, pomenljiva in učinkovita, kadar jo učenec dojame individualno, 
promovira učenčevo avtonomijo in neodvisnost, omogoča učencem aktivno vključevanje v 
presojo lastnega napredka in vrednotenja lastnega znanja. Služi temeljnemu cilju vrednotenja – 
vpogledati, razpravljati in presoditi učni proces. Prizadevam si torej dajati poudarek procesom 
učenja in ne le končnim spremembam, kjer je učenec aktivno udeležen v pridobivanju in 
oblikovanju strukture znanja. V tem procesu uporabljam sprotno in nenehno ocenjevanje in 
izhajam iz spoznanja, da je vrednotenje tisto, ki daje učenju poudarek: kar ni vrednoteno, izgubi 
na pomenu. Ob tem se je potrebno zavedati tudi razlik med učenci, zato je pomen 
samovrednotenja, refleksije učencev in samoocenjevanja toliko večji. S samoocenjevanjem pa 
učenci tudi prevzemajo odgovornost za lastno znanje in učenje.  
 
Najpomembnejše pa je, da je ocenjevanje sestavni del procesa učenja, da je naravnano na proces 
in na rezultate učenja, da poudarja učenčeve lastne ideje in izdelke in ne le odgovore na 
učiteljeva vprašanja, da vključuje povezanost med predmeti in omogoča ocenjevanje projektnega 
in sodelovalnega učenja, da zajema tudi strategije učenja in daje prednost kakovosti in 
povezanosti znanja pred količino.  Vsekakor izredno naporno, a vredno truda.   
 
Toliko zaenkrat, ker sem obljubila, da se vključim v razpravo, 
lepo vas pozdravljam, 
 
mag. Jožica Frigelj, z dušo in srcem učiteljica, ki pa se neuspešno trudi zaposliti na Ministrstvu 
za šolstvo, ker še vedno naivno upa, da bo lahko kaj spremenila. 
 


