
 
 

 
 

Information for H2 Learning 
 
Section of the Guidelines Teachers  
Relevant sub-sections T5 Assessment 
Any additional information  
 

Title T5.2 Evaluation of WBL 

Description Opis potrebnih pogojev za priznanje opravljenega PUD 

User Vsi deležniki v procesu PUD (šola, dijaki, delodajalci ) 

Goal Jasno opredeljena pravila, naloge in obveznosti dijaka in  
mentorja 

Objective Namen je oceniti kakovost opravljenega PUD 
 

Method Kriteriji so vnaprej pripravljeni in dijaki so z njimi seznanjeni 
 

Recommended Use Ocenjevanje se izvede opisno  
 

When V fazi izvajanja  PUD in ob povratku dijakov v šolo 
 

Language  
slovenski 

Further links  
 

(Teachers area/ 5. Preparing for students return) 

T5.2 – seznam vrnjene dokumentacije 
anketa o PUD krajša – mentorji.rtf 
anketa o PUD krajša – dijaki.rtf 
evalvacijski list za dijaka.doc 
evalvacijski list obrazec ang.docx 
evalvacijski list poln.doc 

 

T5 Assessment    
T5.2 Evaluation of WBL 
 
Izpolnitev obveznosti pri PUD in vmesnem preizkusu se ocenjuje z opisnima ocenama: »opravil« in 
»ni opravil«. Oceno v redovalnico zapiše organizator PUD na podlagi mentorjeve opisne ocene in 
dijakove izpolnitve dogovorjenih obveznosti. Po končanem PUD mora dijak organizatorju PUD v 
dogovorjenem času obvezno oddati: 
- urejeno in od mentorja pregledano  »Poročilo o delu« v pisni ali  še bolje v elektronski obliki 
  (po e-pošti ali na e-mediju) 
-  en izvod podpisane učne pogodbe 
-  evalvacijski list, ki ga je izpolnil mentor v podjetju  
- izpolniti  še spletni anketni vprašalnik za dijake v katerem lahko izrazijo vse svoje  izkušnje s PUD 
   
 
 



 
 

Organizator PUD pripravi spletni vprašalnik tudi za mentorje na PUD. O skupnih rezultatih anketnih 
vprašalnikov za dijake in mentorje, kot povratno informacijo, seznani učiteljski zbor, dijake in 
mentorje v podjetjih.  
Povratna informacija izkušenj s PUD  je pomembna za načrtovanje in organiziranje PUD za prihodnje 
generacije, da se v prihodnje  zagotovijo  le najboljši delodajalci in mentorji. 
 

Več o vsebini spletnih vprašalnikov ter o samoevalvacijskih obrazcih za ugotavljanje doseženih 
kompetenc na PUD za dijake in mentorje je opisano v poglavju Teachers: Experience at work (T3.3 – 
feedback from mentors in T3.5 – learner experience and reflections). 
 


