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Inšpektorat RS za šolstvo in šport – opozorila v zvezi s preverjanjem in
ocenjevanjem znanja

Spoštovane, spoštovani,
Inšpektorat RS za šolstvo in šport (v nadaljevanju Inšpektorat) vas z omenjeno okrožnico želi
opozoriti na neprimerne in nesprejemljive prakse, ki jih zaznavamo pri posameznih zavezancih v
okviru preverjanja in ocenjevanja znanja.
V tem okviru bi radi poudarili, da 2. in 2a. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (v nadaljevanju ZOFVI), določata cilje vzgoje in izobraževanja ter pomen varnega
in spodbudnega učnega okolja. Pri tem pa določbi ves čas napotujeta oziroma opozarjata, da je
potrebno pri procesu vzgoje in izobraževanja slediti ciljem enakosti, nediskriminatornosti,
spoštovanja, zagotavljanja enakih možnosti, itd. Ravnanja, ki pa jih zaznavamo pri svojem delu
(npr. maske čez oči v okviru ustnega ocenjevanja; zahteva po večjem številu kamer; zahteve po
kamerah s posebno resolucijo; ugasnjen telefon, ki ga morajo predhodno pokazati
učitelju/profesorju; gledanje samo v monitor in za vsak premik odbitek ocene; uporaba posebnih
snemalnih programov, ki istočasno "beležijo odmik od normalnega vedenja" učenca/dijaka;
zahteve po prikazovanju stanovanja, sobe itd.), pomenijo odmik od omenjenih temeljnih vrednot
ter ciljev vzgoje in izobraževanja, ki jih ZOFVI določa. Seveda pa so tudi odmik od varnega in
spodbudnega učnega okolja.
Ob vsem navedenem, vas želimo opolnomočiti še z Zakonom pred diskriminacijo, ki določa
različna ravnanja, ki so za posameznika nesprejemljiva in diskriminatorna, pri čemer poudarjamo,
da so vsa zgoraj navedena ravnanja, lahko prepoznana tudi v tem sklopu.

Na podlagi vsega navedenega, vas želimo seznaniti in opozoriti, da je Inšpektorat v tej zvezi
prejel že številna pisanja, kjer različni pobudniki opozarjajo na neprimerne načine izvedbe
ocenjevanja in tudi neživljenjske zahteve posameznih šol in učiteljev. V tej zvezi bo Inšpektorat
vsako takšno ravnanje preverjal v smislu zagotavljanja varnega in spodbudnega učnega okolja,
pri čemer bo ob zaznavah ravnanj, ki imajo znake diskriminacije, postavljanje otrok v manj ugoden
položaj, itd, izvedel ustrezne ukrepe iz svoje pristojnosti – predlagal izvedbo delovno-pravnih
ukrepov, posredovanje zadev v pristojno obravnavo drugim organom.
Še enkrat pa poudarjamo, ob razumevanju naših vlog in dejstvu, da naš organ nastopa kot organ
nadzora, nismo pristojni za podajo usmeritev za izvedbo ocenjevanja znanja v okviru
izobraževanja na daljavo. Si pa ob tem želimo, da se v trenutnih razmerah, vsak posameznik
zaveda svoje vloge in odgovornosti, ki jo ima pri zagotavljanju varnega in spodbudnega učnega
okolja za vse otroke. Le na takšen način, ob zavedanju družbene odgovornosti, bomo lahko
skupaj še učinkovitejši pri svojem delu.
Uspešno vodenje in lep pozdrav,

dr. Simon Slokan
glavni inšpektor
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