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Samoevalvacija

• je proces, ki omogoča šoli, da s svojimi lastnimi viri izboljša kakovost 
svojega dela (Papež, 2011).

• zbiranje, analiza in predstavitev rezultatov poklicne mature se po šolah 
razlikujejo, 

• povprečno število točk in povprečna ocena iz predmeta, 

• primerjava med oddelki in z državnim povprečjem,

• Orodja za analize Državnega izpitnega centra

• kako napredujejo naši dijaki, kako uspešna je šola, kateri programi in 
oddelki so dosegli višje povprečno število točk itd. 

• Kaj manjka? 
• Katera so naša močna in šibka področja, 
• katerih ciljev naši dijaki niso dosegali in jim je potrebno nameniti več pozornosti,
• zakaj so imeli nekateri oddelki nižjo dodano vrednost, 
• zakaj se pojavljajo razlike med oddelki enakih programov, a pri različnih učiteljih 

itd. 



Samoevalvacija 

• poiskati odgovore na vprašanja:
• zakaj jo izvesti, 

• katere podatke bomo zbrali in kdaj, 

• kdo jo bo izvajal, 

• koga bo zajela, 

• kako jo bomo izvedli in s čim, 

• katere so prioritete in 

• kaj sledi po opravljeni raziskavi (Musek Lešnik, 2001). 



Vir podatkov

• Orodje za analize  (vir: šola)

• Ocenjevalni listi vseh kandidatov (Vir: šola)

• Poročilo o poklicni maturi (tajnik ŠMK) 

REZULTATI POKLICNE MATURE 2017.doc

• Analiza kontrolnega ocenjevanja na vzorcu Ric-a (vir 
podatkov: RIC, dostopni jeseni)

REZULTATI POKLICNE MATURE 2017.doc


Priprava podatkov

• Poročilo o poklicni maturi:
• Povprečna ocena na maturi (šola skupno in po razredih 

in državno povprečje primerljivih programov)

• Povprečna ocena v zadnjem letniku

• Priprava podatkov po nalogah:
• Excelova preglednica

analiza_MAT.xlsx

analiza_MAT.xlsx


Analiza po nalogah

• Pregled nalog

ANALIZA poklicne mature 2017_MAT_SESTG.pptx

• Analiza, pogovor o rezultatih:
• Kako kateri učitelj pristopi k snovi, koliko časa nameni, 

kakšne so metode dela…

• Izmenjava učnih gradiv (učni listi, povzetki, testi…)

ANALIZA poklicne mature 2017_MAT_SESTG.pptx
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