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 EVROPSKA ZVEZA ZA TRANSAKCIJSKO ANALIZO 
 

 

USTNI IZPIT TSTA: POUČEVANJE 
 

Kandidat:    Datum:    
 

Vsako od naslednjih petih področij je ocenjeno na 5-stopenjski lestvici. Pri vsakem področju izberite na lestvici oceno, za katero  

menite, da najbolje opisuje uspešnost kandidata. 
 

1. RAZUMEVANJE VSEBINE PREDSTAVLJENEGA GRADIVA (TA ALI DRUGEGA)         101       prep 

 
 5 4 3 2 1 1 _____ 

 Odlično poznavanje  Zmerno poznavanje snovi Slabo poznavanje 2 _____ 

 predstavljenega gradiva  predstavljenega gradiva 3 _____ 

     4 _____ 

       _____ 
 

2. ORGANIZACIJA IN JASNOST 

 
 5 4 3 2 1 1 _____ 

 Gradivo sledi smiselnim  Dokaj strukturirano Slabo strukturirano in težko 2 _____ 

 točkam, je jasno podano in in razumljivo razumljivo 3 _____ 

 mu je lahko slediti    4 _____ 

       _____ 
 

3. KREATIVNOST IN PREDANOST 

 
 5 4 3 2 1 1 _____ 

 Nove in domiselne učne  Zmerno zanimivo in Dolgočasno in nedomiselno 2 _____ 

 metode; pri udeležencih motivirano  3 _____ 

 zbuja veliko zanimanja    4 _____ 

       _____ 
 

4. TEMPO 

 
 5 4 3 2 1 1 _____ 

 Spretno prilagajanje hitrosti Dokaj ustrezen Prehiter ali prepočasen tempo, 2 _____ 

 predstavitve, ki udeležencem tempo prezentacije da bi udeleženci lahko  3 _____ 

 omogoča boljše razumevanje  razumeli 4 _____ 

       _____ 
 

5. INTERAKCIJA S SKUPINO 

 
 5 4 3 2 1 1 _____ 

 Odličen stik s Ima stik s poslušalci in Videti brez stika s  2 _____ 

 poslušalci in spretno zadovoljivo odgovarja na poslušalci in se ne odziva  3 _____ 

 odzivanje na vprašanja vprašanja ustrezno na vprašanja 4 _____ 

       _____ 
 

6. UČNE METODE IN TEORIJA 

 
 5 4 3 2 1 1 _____ 

 Jasna povezava med Nekaj povezanosti med Malo ali nič povezanosti med 2 _____ 

 teorijami poučevanja in teorijo in prakso teorijo in prakso 3 _____ 

 demonstriranimi metodami   4 _____ 

       _____ 
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7. USTREZNOST UČNIH METOD ZA CILJNO SKUPINO POSLUŠALCEV                   101       prep 

 
 5 4 3 2 1 1 _____ 

 Vsebina in metode  Zmerno dobro Malo ali nič prilagajanja 2 _____ 

 obravnavajo in izpolnjujejo prilagajanje načinov  3 _____ 

 učne cilje poslušalcev  poučevanja poslušalcem  4 _____ 

       _____ 

 
 

8. ZAŠČITA IN DOVOLJENJE 

 
 5 4 3 2 1 1 _____ 

 Jasni dogovori in meje v  Ustrezna demonstracija Pomanjkanje jasnih 2 _____ 

 okviru procesa upoštevanja dogovorov in meja dogovorov in meja 3 _____ 

 učenja/poučevanja    4 _____ 

       _____ 
 

 
 

Glede na zgornje vrednotenje in zaupanje v kandidata ocenjevalci podajo glasove, ali je kandidat izpit opravil ali se ga odloži. 

Skupna povprečna ocena mora biti vsaj 48, da prejme certifikat. 

Točke so vodilo. Presoja ocenjevalcev pomeni končno odločitev, vendar pa se kandidata neposredno odloži, če v katerikoli kategoriji 

od vseh ocenjevalcev dobi oceno “1”. 

 

Če dva ocenjevalca glasujeta za odlog izpita, se kandidata odloži (ne kliče se povezovalca procesa). 

 

Povezovalec procesa je izkušen ocenjevalec, čigar namen je, da odboru pomaga premagovati morebitne težave, 

ki nastanejo med izpitnim procesom. Vsakdo lahko kadarkoli med izpitom zaprosi predsednika komisije, da 

pokliče povezovalca procesa. Kandidat lahko kadarkoli do trenutka, ko posamezni člani komisije začnejo 

točkovati, prosi predsednika komisije, da pokliče povezovalca procesa. Ta trenutek napove predsednik komisije 

tako, da vpraša člane komisije, ali so pripravljeni na začetek točkovanja. Po tem trenutku lahko povezovalca 

procesa pokliče edino predsednik komisije ali član komisije (s soglasjem predsednika). 

 

Povezovalec procesa bo sklenil jasen dogovor s komisijo in bo odboru pomagal, da sprejme odločitev. Če ne 

sprejmejo odločitve, ali je kandidat izpit opravil ali se ga odloži, se lahko pokliče izpitnega supervizorja. Izpitni 

supervisor lahko pomaga komisiji sprejeti odločitev ali pa lahko komisijo razpusti in skliče novo komisijo, ki 

ponovno oceni kandidata. Povezovalec procesa in izpitni supervizor ne ocenjujeta in ne glasujeta. 

 

 

 
SKUPAJ  

1 _______  

2 _______  

3 _______  

4 _______  
 

 

 

Kandidatovo ime: 

 
Imena ocenjevalcev: Opravil Odlog 

 

1. [ ] [ ] 
 

 
2. [ ] [ ] Skupno število točk ______ 

 

 
3. [ ] [ ] 

 

 
 

4. [ ] [ ] 

Povprečje ______ 

(skupno število točk, deljeno s 4) 


