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Projekt Za kakovost slovenskih učbenikov sofinancira Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.



Dnevni red

• Pozdrav vodje projekta 

• Pregled zapisnika zadnjega delovnega sestanka, 19. 1. 2018.

• Naloge partnerjev projekta do konca leta 2018
• Pregledno poročilo o uporabi učnih gradiv pri pouku (Mavrič Gavez)

• Spletna anketa za učence in dijake (dr. Ivanuš Grmek, PEF UM)

• Priprava kazalnikov kakovosti učbenikov (kje smo trenutno?) (dr. Torkar)

• Analiza slabše rešenih nalog TIMSS (matematika, naravoslovje) in kvaliteta 
učnih gradiv – predloga za analizo (Japelj Pavešić, dr. Torkar)

• Drugo
• Delitev nalog za šole na vzhod in zahod Slovenije



Priprava kazalnikov kakovosti učbenikov (kje 
smo trenutno?)
• Dr. Gregor Torkar

• A1, cilj 1

• Analizirati kazalnike kakovosti učbenikov v mednarodnem prostoru in 
identifikacija glavnih značilnosti ter dejavnikov, ki določajo zgradbo in 
kakovost učbenikov.
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A1, cilj 1

Kaj so področja kriterijev:

• Organizacija učnega gradiva

• Didaktična ustreznost

• Vsebinska ustreznost (generalno, 
specifike predmetnih področij)

• Jezikovna ustreznost

• Aktivnosti za učence

• Formativno ocenjevanje (preverjanje 
napredka učencev)

• Privlačnost gradiva

• Integracija, inkluzija

• …

P R A V I L N I K o potrjevanju učbenikov, 3. člen 
(UL RS, št.34/2015)
(1) Pristojni strokovni svet potrdi učbenik, ki: 
– je skladen s cilji sistema vzgoje in izobraževanja v Republiki 
Sloveniji, določenimi v zakonu, ki ureja organizacijo in 
financiranje vzgoje in izobraževanja, 
– je po ciljih, standardih znanja in vsebinah usklajen z veljavnim 
učnim načrtom oziroma s katalogom znanja, 
– je skladen s sodobnimi spoznanji stroke oziroma strok, ki 
opredeljujejo predmet ali poklicno področje, 
– je metodično-didaktično ustrezen, 
– v skladu z normativi in merili, ki jih sprejme Zavod Republike 
Slovenije za šolstvo, prispeva k znižanju teže šolskih torbic, 
– je primeren razvojni stopnji in starosti udeležencev 
izobraževanja, 
– je jezikovno pravilen in ustrezen, tehnično ustrezen in 
estetsko ter vizualno ustrezno oblikovan. 
(2) Za učbenike prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja je 
obvezna tudi ocena razvojno psihološke ustreznosti. 
Predlagatelj lahko doda oceno razvojno psihološke ustreznosti 
tudi za učbenike do konca obveznega izobraževanja. 
(3) Pristojni strokovni svet lahko potrdi isti učbenik za določen 
predmet oziroma modul, ki je vključen v različne programe in 
stopnje poklicnega in strokovnega izobraževanja. V takšnem 
primeru morajo biti vsebine za posamezne programe in stopnje 
posebej označene in didaktično prilagojene. 



A1, cilj 1

• Kontrolni seznam
• Različica za učitelja

• Različica za komisijo MIZŠ



A1, cilj 2 (cilj 5)

• Schnotz et al., 2014                                 Mason, 2013



Pregledno poročilo o uporabi učnih gradiv pri 
pouku
• Irma Mavrič Gavez



Spletna anketa za učence in dijake

• dr. Milena Ivanuš Grmek

• Anketiranje: OŠ 4-8, SŠ 1-3, pisna navodila

• Anketa SŠ https://www.1ka.si/a/166928

• Anketa PP https://www.1ka.si/a/167320

• Anketa RP https://www.1ka.si/a/167328

https://www.1ka.si/a/166928
https://www.1ka.si/a/167320
https://www.1ka.si/a/167328


Analiza slabše rešenih nalog TIMSS (matematika, naravoslovje) in 
kvaliteta učnih gradiv – predloga za analizo

• Barbara Japelj Pavešić, dr. Gregor Torkar

• Kriteriji za izbor nalog 











Drugo

• A3 - Zagotoviti uspešno podporo VIZ za doseganje ciljev projekta.

• Sodelovanje s šolami: PEF UM (vzhod), PEF UL (zahod)
• OŠ ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO
• OŠ MOST NA SOČI
• OŠ VIDE PREGARC LJUBLJANA
• GIMNAZIJA LEDINA
• OŠ METLIKA
• OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR
• GIMNAZIJA PTUJ
• SŠ ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM MARIBOR
• OŠ RADLJE OB DRAVI
• OŠ PODGORJE PRI SLOVENJ GRADCU


