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1. O TLM in INGOTS kvalifikacijah 
1.1. The Learning Machine Ltd 

TLM je nagradna organizacija, akreditirana s strani OFQUAL (The Office for Qualifications 

and Examinations Regulation; Urad za kvalifikacije in izpitne uredbe). Ustanovila sta jo Ian 

Lynch in Rosemary Lynch ob spremembi poslovanja iz dobave in podpore tehnološke 

infrastrukture šolam v podporo kvalifikacij in spletnih sistemov za upravljanje. Ključni cilji TLM 

so: 

- Zagotoviti kvalitetno varovanje učnih rezultatov z uporabo reguliranih kvalifikacij. 

- Zmanjšati neposredne stroške kvalifikacij z ekonomijo obsega. 

- Zmanjšati posredne stroške z uporabo tehnologij in bolje oblikovanih kvalifikacij. 

- Podpreti višjo izobrazbo z oceno za učenje, ki je obvladljiva in učinkovita. 

- Dvigniti strokovno raven in kompetence učiteljev v partnerstvu z njimi. 

TLM nudi tehnologijo in vodi kvalifikacije, ki so osrednji del tega evropskega projekta, 

sofinanciranega s strani Evropske komisije znotraj Programa vseživljenjskega učenja 

(Lifelong Learning Programme).  

1.2. INGOTS skupina kvalifikacij 

INGOTS skupina kvalifikacij je paradni konj TLM. INGOTS pomeni Mednarodne ocene – 

odprte tehnologije (angl. International Grades - Open Technologies) in je bila ustvarjena za 

podporo učnemu napredku in formalnih kvalifikacij za IT uporabnike v Veliki Britaniji, a se je 

model izkazal za tako uspešnega, da je postal vir in navdih za številne druge podobne 

kvalifikacijske in ocenjevalne modele v Veliki Britaniji, Evropi in drugod. INGOTS pokriva 

širok nabor enot od vpisa 1 do ravni 3 (glej 1.3 spodaj za informacije o okviru kvalifikacij in 

nivojih). 

1.3. Okvir kvalifikacij 

Evropski kvalifikacijski okvir (The European Qualifications Framework – EQF) je metaokvir. 

Zasnovan je za navzkrižno sklicevanje nacionalnih okvirjev po EU. INGOTS je ustvarjen po 

modelu britanskega Okvirja kvalifikacij in kreditov (Qualifications and Credit Framework - 

QCF), ki je eden izmed prvih nacionalnih okvirjev sklicujoč se na EQF: 

- Vpis 1 in 2 v QCF nimata ustrezne EQF referenčne ravni, torej sta pod EQF nivojem 

1 

- Vpis 3 v QCF ustreza EQF nivoju 1 

- QCF nivo 1 ustreza EQF nivoju 2 

- QCF nivo 2 ustreza EQF nivoju 3 

- QCF nivo 3 ustreza EQF nivoju 4 

Britanski nacionalni kurikulum je ločen okvir. Obstaja veliko sistemov z različnimi nivoji, a ker 

je ta projekt podprt s strani kvalifikacij, akreditiranih v VB, moramo delati s temi, da je 

razumevanje vrednosti določenih kvalifikacij v različnih kontekstih jasno. 

- QCF vpisni nivo 1 je v veliki meri enak Nivoju 1 v Angleškem nacionalnem kurikulumu 

(English National Curriculum). 

- QCF vpisni nivo 2 je v veliki meri enak Nivoju 2 v Angleškem nacionalnem kurikulumu 

(English National Curriculum). 

- QCF vpisni nivo 3 je v veliki meri enak Nivoju 3 v Angleškem nacionalnem kurikulumu 

(English National Curriculum). 

- QCF nivo 1 je v veliki meri enak Nivojema 4-5 v Angleškem nacionalnem kurikulumu 

(English National Curriculum). 



- QCF nivo 2 je v veliki meri enak Nivojem 6-10 v Angleškem nacionalnem kurikulumu 

(English National Curriculum) in oceni B v GCSE. 

 

2. Pojasnilo ocenjevanja in procesa certifikacije 

Tukaj je povzetek ocenjevanja in procesa certifikacije, ki se v celoti odvija na spletnem 

Markbook-u. 

- Učenci so prijavljeni v sistem, razdeljeni v skupine in vsaki skupini je dodeljen 

ocenjevalec.  

- Usposobljeni in certificirani ocenjevalci, ki so del središča akreditiranega s strani TLM, 

delajo z učenci z uporabo strukturiranih učnih načrtov po njihovem izboru in z 

različnimi dodeljenimi nalogami.  

- Na podlagi dokazil, ustvarjenih in posredovanih od učencev, ocenjevalci ocenijo delo 

in vnesejo ustrezno oceno v Markbook. 

- Ko učenci pridobijo pozitivne ocene za vse kriterije v neki enoti, ocenjevalec v 

njihovem imenu zahteva  certifikat. 

- Zahtevo obravnava TLM moderator, ki lahko prosi za dostop do dokazil in nato 

sprejme odločitev – ali zahtevo sprejme ali zavrne. 

- Odobritev katerekoli zahteve certifikata je enaka dovoljenju natisa certifikatov in 

funkcija tiskanja je v sistemu omogočena učencem v odobreni zahtevi. Ocenjevalci in 

šolski administratorji (gl. 5.1. za razlago teh vlog) imajo dostop do funkcije preko 

svojih računov. 

- V primeru, da pregledano gradivo ne zadovolji kriterijev ocenjevalca, slednji poda 

povratno informacijo in zahteva je lahko ponovno vložena, ko so na voljo nova 

dokazila. Ta proces ostane neviden učencem, tako da lahko ocenjevalci skupaj z 

moderatorji dosledno ustvarijo ocenjevalno metodologijo in kriterije brez 

nepotrebnega pritiska. 

V pomoč k razumevanju tega procesa so spodaj navedeni ključni termini, ki se uporabljajo v 

tem priročniku in so pomembni za dobro razumevanje in delovanje sistema. 

 

- Kaj je INGOTS Center? 

Center je institucija, organizacija ali oddelek/enota, ki je bila akreditirana s strani TLM in 

katere ocenjevalci so bili usposobljeni in certificirani na TLM. Samo akreditirani centri imajo 

dostop do ocen in certifikacijskih platform in samo centri z veljavno akreditacijo lahko 

zahtevajo certifikate za svoje učence. 

- Kaj je vloga upravitelja računa? 

Obstaja več upraviteljev računa na TLM, vsak pa je odgovoren za več Centrov. Upravitelji 

računov so odgovorni za komunikacijo s Centrom in z ocenjevalci tega Centra. Njihov 

primarni cilj je zagotoviti, da smernice in ocenjevalni standardi dosegajo pričakovano 

kvaliteto ter da je presoja ocenjevalcev dosledna v celotnem TLM INGOTS sistemu. 

Upravitelji računov so odgovorni za preverjanje dokazil, zbranih od ocenjevalcev za 

informiranje o oceni ter v njeno podporo. Ta proces je znan kot Moderacija in je  podrobno 

opisan v 4.2. 

3. Uporaba Markbook-a in beleženje ocen 



Spletni Markbook je dostopen preko vseh brskalnikov na http://awards.theingots.org ob 

uporabi veljavnega uporabniškega imena ter gesla.  

 

3.1.  Ocenjevalčev profil in račun 

Ocenjevalčev profil na Markbook-u je ustvarijo TLM mentorji ocenjevalcev. Samo 

usposobljeni ocenjevalec lahko ima račun s TLM sistemom za upravljanje certifikatov. Račun 

zahteva minimalno število informacij glede ocenjevalca, npr. ime, e-naslov in telefonsko 

številko. Gumb za prikaz povzetka se nahaja pod menijem Moj račun (angl. My Account), ki 

kaže unikatno ocenjevalčevo ID v TLM sistemu, ID in ime akademije, ki ji ocenjevalec 

pripada, ime ter kontaktne podatek ter polje za izbor jezika. 

Našli boste tudi stolpec, ki opisuje vloge, ki so bile dodeljene vsakemu ocenjevalcu. Vsi na 

novo usposobljeni ocenjevalci v tem projektu bodo po privzetih nastavitvah dobili najvišje 

ocenjevalne pravice, npr. Zlati ocenjevalec. Ko bodo, logično, kvalificirani za ocenjevanje 

nižjih nivojev, bosta na seznam njihovih vlog dodani imeni Bronasti ocenjevalec ter Srebrni 

ocenjevalec. En ocenjevalec na akreditiran center bo imel vlogo Glavnega ocenjevalca, ki je 

glavni kontakt z določenim centrom in ima odgovornost za vzdrževanje TLM standardov 

akreditacij in ocenjevalnih standardov znotraj centra. Druga možna vloga je Šolski 

administrator (glej 5.1. za podrobno razlago), ki je odgovoren za registracijo novih študentov 

na platformi in urejanje skupin in tiskanje certifikatov. Ostale vloge, ki za zdaj niso na voljo 

ocenjevalcem, uporablja sistem za upravljanje dostopnih pravic, ampak za zdaj ne 

potrebujejo dodatne razlage. 

 

Ocenjevalci lahko spremenijo jezik Markbook uporabniške strani kadarkoli. Prav tako lahko 

urejajo svoje osebne podatke, če so se spremenili. Na spodnji sliki so osebni podatki skriti, 

vsa polja pa so vidna. 

http://awards.theingots.org/


 

Uporabniško ime in geslo za ocenjevalčev račun naj ne bosta v skupni rabi, saj je 

ocenjevalec osebno odgovoren za vsa dejanja ali procese, ki so začeti na njegovem/njenem 

računu. Kot dobro prakso ocenjevalcem svetujemo, da svoje geslo spremenijo po prvi prijavi 

v Markbook. 

 

3.2. Evidentiranje ocen 

Organizacija evidence ocen v enote poenostavi administracijo. To ne pomeni, da morajo biti 

enote ocenjeno diskretno in/ali v osami. Projekt ali lekcija lahko zagotovi dokazila za več kot 

eno enoto. Preprosto je samo vprašanje zagotavljanja prepričljivih ocen dokazil učnih 

rezultatov z uporabo ocenjevalnih kriterijev. Kako točno je to opravljeno v smislu organizacije 

shem dela ali individualnih učnih načrtov v zvezi z enotami in njihovimi elementi, je 

prilagodljivo. S stališča nagrajevanja nas zanima samo rezultat. Ali lahko kandidat varno 

prikaže kompetence pod kriteriji? Dodajanje enot lahko poveča širino študija in zagotovimo 

več različno velikih kvalifikacij na vsakem nivoju, ki to odsevajo. Večje kvalifikacije so lahko 

dosežene z dodajanjem enot k manjšim kvalifikacijam, kar spet poveča fleksibilnost v 

napredovanju. 

Vsakič, ko se ocenjevalec odloči vnesti ocene učencem, mora (1) izbrati pripadajočo 

skupino, kjer bo vnesel oceno, (2) izbrati ocenjevalno kategorijo (dodatne kategorije se lahko 

pokažejo na seznamu, ko se sistem razvija in so dodane nove kvalifikacije), (3) izberite nivo, 



na katerem poteka ocena udeleženca (glej 1.3. za pojasnilo nivojev in okvirov kvalifikacij) in 

(4) enoto, ki je ocenjevana. 

 

 

 

Nekaj pomembnih opomb preden začnete vnašati ocene v Markbook: 

- Ocenjevalni kriterij je naveden pri vsaki enoti. Ocenjevalec mora presoditi učenčevo 

uspešnost glede na kriterije in z uporabo dokazil o učenčevem delu, postavljenem v 

realističen kontekst.  

- Vsi ocenjevalni kriteriji se začnejo z »N«, kar pomeni Ni ocenjevalnih dokazil. 

- Ocenjevalčeva presoja je označena z »L«, »S« ali »H« po ocenjevalnih kriterijih, ko 

učenec priskrbi dokazila. 

- Ko učenec napreduje proti določenemu kriteriju na podlagi dokazil, a ni dovolj dokazil 

za polno in trdno kompetenco, ocenjevalec zabeleži »L«, kar pomeni nižje kot (angl. 

Lower than). 

- Ko je zbranih dovolj dokazil, da lahko učenec zagotovo doseže zahteve določene 

izjave, ocenjevalec zabeleži »S«, kar pomeni varen (angl. Secure) pri teh zahtevah. 

- Če obstaja jasen dokaz, da učenec zna bolje in nad določenimi standardi nivoja, 

ocenjevalec zabeleži »H«, kar pomeni višje (angl. Higher).  

- Ocene za posamezne učence se lahko kadarkoli spremenijo, če zahteva za certifikat 

še ni bila podana za te učence. 

- Ko so vsi kriteriji v neki enoti označeni s »S« ali »H«, je učenec uspešno  dokončal 

enoto in certifikat za to enoto je lahko zahtevan od TLM-ja preko Markbooka (glej 4.1. 

za razlago procesa). 



 

Uporaba L, S, H je preprost način za beleženje napredka in načrtovanje prihodnjega dela. 

Učencem mora biti sistem pojasnjen, da lahko tudi sami sodelujejo v ocenjevanju učnega 

procesa. Če želijo, je lahko deljenje z vrstniki odličen način motivacije učenja. Natančne 

metode niso obvezne, edina obvezna zahteva je, da obstajajo jasna dokazila, da učenec 

izpolnjuje pogoje. 

 

4. Zahtevanje in urejanje certifikatov 

4.1. Zahtevanje certifikatov 

Certifikati so lahko zahtevani po tem, ko je vsaj en učenec v ocenjevalni skupini, za katerega 

so pozitivne ocene (npr. S ali H) vnesene pri vseh kriterijih. Ko so ocene vnesene in 

shranjene, gumb Request Certificate (Zahtevaj certifikat) analizira seznam učencev in pošlje 

zahtevo moderatorju. Ko je to storjeno, se vrstica z ocenami pri učencu zamrzne in ne dovoli 

dodatnih sprememb ocen. Spremembe ocen so mogoče v primeru, da je zahteva za certifikat 

za izbranega kandidata zavrnjena in v tem primeru moderator ocenjevalcu posreduje 

povratno informacijo in vrstica z ocenami se odmrzne in ponovno dovoli urejanje. 

SCREENSHOOT 

Pred zahtevanjem certifikata se na ocenjevalec prepriča o zadostnih dokazilih, ki podpirajo 

njegovo odločitev, in da so dokazila v obliki, ki dovoli hiter spletni dostop pripadajočemu 

moderatorju. 

4.2. Moderacija in preverjanje 

Ocenjevalci naj vodijo evidenco ocen nalog za vsakega kandidata in naj beležijo morebitne 

pomembnejše težave kandidatov. Pripravljeni morajo biti na začetek dialoga s svojim 

upraviteljem računa iz TLM in ponuditi svoje evidence ocen upravitelju računov preko 

spletnega Markbooka. Pripravljeni naj bodo, da lahko zagotovijo dokazila kot osnovo za 

svojo presojo skozi sklicevanje na kandidatov spletni portfolio in skozi podpisane izjave v 

povezavi z ocenami, ki izpolnjujejo kriterije, v spletni redovalnici. 



Pred avtorizacijo certifikata mora biti TLM upravitelj računa zadovoljen z ocenjevalčevo 

presojo. Ko je to storjeno in so certifikati odobreni, bo ocenjevalec videl podrobnosti te 

potrditve v zavihku Nagrade (angl. Award Jobs) v Bookmarku. 

Seveda, moderatorji bodo začeli s 100% pregledom celotne zahteve certifikata vseh novo 

usposobljenih ocenjevalcev. Ko ocenjevalec pridobi izkušnje in je pri ocenjevanju dosleden in 

celovit kar se tiče INGOTS ocenjevalnega modela, se delež preverjenega vzorca s strani 

moderatorja zmanjša. 

4.3. Tiskanje certifikatov 

Certifikate lahko ocenjevalec in šolski administrator preneseta in natisneta v trenutku, ko 

TLM upravitelj računa potrdi pozitiven rezultat moderacijskega procesa. Ocenjevalci imajo 

dostop do certifikatov za učence in skupine, medtem ko imajo šolski administratorji poln 

dostop do vseh certifikatov znotraj akreditacijskega centra. Zavihek Natisni nagrade (angl. 

Print Awards) ima popolnoma funckionalno iskanje, ki razčleni podatkovno bazo za vsak 

center z uporabo iskalnih nizov, ki jih izpolni uporabnik. 

 

Funkcija tiska dela z začetkom prenosa v realnem času ustvarjene PDF datoteke na 

računalnik, s katerega lahko nato tiskamo. Ko je za tisk izbranih več PDF datotek, se 

pokažejo v eni PDF datoteki, en certifikat na stran. 



 

Certifikate je obvezno potrebno natisniti na poseben papir, ki ga zagotovi TLM. Vsak 

certifikat nosi unikatno alfa-numerično kodo, ujemajočo QR kodo in sklicem na nivo 

kvalifikacije v QCF (Anglija in Wales) in v EQF (Evropska unija idr.), če kateri. 

Certifikati so lahko natisnjeni kadarkoli in v toliko kopijah, kot jih potrebujemo. Njihova 

veljavnost in avtentičnost je lahko preverjena na spletu tako, da vnesemo alfa-numerično 

kodo na strani http://awards.theingots.org ali da skeniramo QR kodo z napravo, ki to 

omogoča, npr. pametni telefon ali tablica. 

4.4. Preverjanje pristnosti certifikatov 

Veljavnost in pristnost kateregakoli certifikata je lahko preverjena na spletu z vnosom alfa-

numerične kode http://awards.theingots.org ali da skeniramo QR kodo z napravo, ki to 

omogoča, npr. pametni telefon ali tablica. Učenci naj vedo za to spletno orodje in naj bodo 

poučeni, kako ga uporabljati, npr. pri iskanju zaposlitve, predstavitvi portfolia kompetenc itn. 

 

5. Upravljanje študentov in skupin v Markbook-u 

5.1.  Vloga šolskega administratorja in profila 

Šolski administrator ali šolski admin je vloga, dodeljena nekaterim osebnim računom na 

spletni Markbook platformi. Šolski admin je lahko ocenjevalec, ni pa mu treba biti. Ponavadi 

je to odločitev akreditiranega centra, čeprav to ni obvezno. Zaradi specifičnosti vloge 

šolskega admina, imetje le enega računa s to vlogo v določenem Centru pomaga izogniti se 

dvojnim vnosom za študente in izboljša skupine ter proces upravljanja ocenjevalcev.  

http://awards.theingots.org/
http://awards.theingots.org/


Šolski admin ima dostop do lastnosti na platformi, katerih ocenjevalci ne vidijo na svojih 

računih, npr. ustvarjanje skupine, povezovanje skupin z registriranimi ocenjevalci, registracija 

študentov in njihova razdelitev v skupine, dostop do vseh odobrenih certifikatov znotraj 

Centra. 

5.2. Ustvarjanje skupin in povezovanje skupin z ocenjevalci 

Šolski admin lahko uporablja zavihek Skupine za pridobitev seznama vseh obstoječih skupin 

znotraj centra, imen ocenjevalcev za vsako skupino ter hitrih povezav za upravljanje s 

skupino – Uredi, Natisni nagrade, Izbriši (angl.: Edit, Print Awards, Delete). 

 

Kot prvi korak za dodajanje udeležencev naj šolski admin ustvari skupine in jih dodeli 

posameznim ocenjevalcem. Učenci postanejo vidni, – tudi če so registrirani na platformi in 

imajo dodeljeno ID številko – ko so povezani s skupino, ki je v povezavi z ID ustreznega 

ocenjevalca. Skupine in učenci v teh skupinah so vidne šolskemu adminu in ocenjevalcu, ki 

mu pripadajo v tistem trenutku. Pomnite, da se skupina lahko prestavi od enega ocenjevalca 

k drugemu, skupaj z vsemi učenci v njej. 

 



5.3 Registracija učencev 

Registracija učencev s platformo je intuitiven in preprost postopek. Lahko jo izvede šolski 

admin in učenčevi podatki so vneseni ročno, v obrazcu v zavihku Dodaj učenca (angl. Add 

Learners) ali več hkrati z uvozom podatkov v bazo, ko naložimo CSV datoteko. Zahtevana 

polja so Ime, Priimek, Spol in Datum rojstva. ULN polje ni obvezno in naj bo puščeno prazno 

za centre zunaj Velike Britanije. Če ima študent več imen, npr. Jose Maria Dias Ribeiro, 

potem se naj registrirajo polna imena in naj bodo poljubno razdeljena v obe možni polji (polje 

za ime lahko vsebuje več kot eno ime – celotna vrstica za katerkoli izmed teh dveh polj lahko 

vsebuje presledke ter vezaje). 

 

V primeru, da je CSV možnost ljubša, obstaja preprosta tabela, ki prikazuje strukturo, ki jo 

mora CSV datoteka imeti, da je pravilno vnesena v podatkovno bazo. CSV (comma-

separeted values; vrednosti, ločene z vejico) datoteka je pogosta oblika datoteke, katero 

uporabljajo vsi večji programski paketi za razpredelnice (pojdite preko Shrani kot/Save As 

dialoga za dostop do različnih oblik datotek). Pazite – ULN in UPN stolpec sta specifična 

samo za Veliko Britanijo in jih naj centri zunaj VB pustijo prazne. V primeru, da CSV datoteka 

nima ustrezne strukture, bo sistem sporočil napako in informacijo o neusklajenosti. 



 

5.4 Dodelitev učencev skupinam 

Ko so učenci dodani na platformo in jim je bila dodeljena unikatna ID številka, ostanejo 

nedejavni in vidni samo šolskemu adminu. Da bi ocenjevalci vnesli ocene v Markbook, 

morajo biti učenci dodeljeni v skupine. 

 

5.5. Urejanje skupin in učencev 

Funkcija Uredi skupino (angl. Group Edit) je omogočena z izbiro ustrezne Uredi povezave 

poleg skupine v zavihku Skupine (glej 5.2 za posnetek zaslona). Nov zavihek Uredi se 

pojavi. 



 

Odstranitev uporabnikov iz skupine (učenci so premeščeni nazaj v bazen nerazporejenih 

učencev), kopiranje, premikanje in dodajanje učencev je lahko opravljeno z izbiro vsaj enega 

učenca iz seznama in željeni ukaz. Če je ukaz glede kopiranja ali premikanja učencev, 

potem se pojavi dodatno spustno polje za izbiro ciljne skupine. 

 

Besedilna povezava »Uredi učence v tej skupini« (angl. Edit learners in this group) v zavihku 

Uredi skupino (angl. Edit Group) dovoli poln dostop do vseh polj učencev in je lahko 

uporabljana za popravljanje črkovanja ali drugih napak v podatkih, pridobljenih tekom 

uporabnikove registracije. 



 

 

➿ 

Če boste imeli kakršnakoli vprašanja ali boste naleteli na težave pri porabi sistema, prosimo, 

da se obrnete na Glavnega ocenjevalca v vaši organizaciji ali na vašega TLM upravitelja 

računa. Prosimo za razumevanje, saj je sistem neprestano razvijan z novimi funkcijami, ki so 

testirane in dodajane. 

Nadalje, TLM ocenjevalni in certifikatni sistem je sistem, ki ga poganja družba, in so predlogi 

za izboljšave ter nove funkcije vedno dobrodošli in cenjeni. 

➿ 

 


