INŠTITUT ZA VSEŽIVLJENJSKO UČENJE IN SVETOVANJE
organizira usposabljanje za visokošolske učitelje/sodelavce Visoke zdravstvene šole v Celju z naslovom

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA
Spoštovani,
usposabljanje za visokošolske učitelje/sodelavce bo potekalo na Visoki zdravstveni šoli v Celju,
Mariborska cesta 7, v soboto, 5. 12. 2015, v predavalnici A, s pričetkom ob 9.00 uri.
PROGRAM
Način izvedbe: predavanje in vaje
Izvajalka: dr. Andreja Lavrič, univ. dipl. ped. in prof. soc.
Cilji: udeleženci se seznanijo z vrednotenjem, preverjanjem in ocenjevanjem, s podajanjem kakovostne
povratne informacije študentom, s tremo pri študentih med ocenjevanjem, usklajenostjo ciljev
študijskega procesa s preverjanjem in ocenjevanjem, s pisnim in ustnim ocenjevanjem ter alternativnimi
oblikami ocenjevanja.
Urnik izvedbe delavnice:
Ura
9.00 -10.30

10.30 -11.00
11.00 -12.30

Naslov teme
 Značilnosti preverjanja in ocenjevanja.
 Osnovni pojmi: vrednotenje, preverjanje in ocenjevanje.
 Podajanje povratne informacije študentom.
 Trema pri študentih med ocenjevanjem.
Odmor
 Taksonomija ciljev in ocenjevanje.
 Pisno ocenjevanje (tipi nalog, pretvarjanje rezultatov v
ocene).
 Ustno ocenjevanje in ocenjevanje praktičnih znanj.
 Alternativne oblike ocenjevanja (npr. skupinsko delo in
izdelki).
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O izvajalki: Andreja Lavrič, doktorica pedagoških znanosti, poučuje pedagoško psihologijo v
Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje in sodeluje s Centrom za pedagoško izobraževanje
Filozofske fakultete UL. Izvedla je številne seminarje in delavnice s področja komunikacije, motivacije,
metod poučevanja, visokošolske didaktike in drugih pedagoških vsebin za fakultete, visoke in višje šole,
kakor tudi učitelje primarnega in sekundarnega izobraževanja ter druge strokovnjake. Poleg navedenih

pedagoških vsebin se ukvarja tudi s psihosocialno pomočjo po nesrečah v sistemu varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami. Raziskovalne in strokovne dosežke s področja pedagoške psihologije
in psihosocialne pomoči po nesrečah je objavila v več člankih in publikacijah.
Usposabljanje je za visokošolske učitelje in sodelavce VZŠCE brezplačno. Prijavite se preko epošte: ivis@vzsce.si najkasneje do 15. 11. 2015. Število mest je omejeno (20), zato prijave sprejemamo
do zasedbe prostih mest.
Za dodatne informacije smo vam na voljo.
Vljudno vabljeni,
Prodekan za izobraževalno dejavnost,
viš. pred. mag. Boris Miha Kaučič

Dekan,
izr. prof. dr. Gorazd Voga

