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Priloga 3: Razvojno delo pri pripravi programa 

Ča  bd b e Vsebina dela S de či 

Predfaza: 2010 Seznanjanje z lestvicami SEJA in primerjava opisnikov v 

programu Slovenščina za tujce SZT  z lestvicami SEJA  
Strokovni sodelavci 

CSDTJ 

Predfaza: 2011 Umestitev izpita iz znanja slovenščine na osnovni ravni 
po programu SZT na lestvice SEJA 

Strokovni sodelavci 

CSDTJ 

September 2012 Osnutek novega programa (po spremljanju izvajanja 

programa SZT, analizi sporazumevalnih potreb, pregledu 

primerljivih tujih programov in izpitov) 

Ožja skupina sodelavk, 
Marko Stabej, Boštjan 
Bajec 

Oktober 2012 

november 2013 

Opisi ravni in standardi znanja po opisnikih iz programa 

SZT, po lestvicah SEJA, učbenikih, izkušnjah … za vse tri 
ravni 

Pregled in prva redakcija opisnikov 

Ožja skupina sodelavk 

December 2012

januar 2013 

Te a a i i  i i a i 

- pregled tujih testov na ravneh od A2 do B2 za 

angleščino, češčino, francoščino, nemščino 
avstrijski in nemški vzorci  in španščino kot tuji 

jezik 

- priprava izpitnih ciljev in specifikacije testov za 

osnovno in višjo raven 

- izdelava testov na osnovni in višji ravni naloge iz 
banke nalog in nove naloge)  

- pregled testov, strokovna presoja in redakcija 

Ožja skupina sodelavk 

Februar 2013 Uvrstitev nalog v testih na osnovni in višji ravni na 
lestvice SEJA  

- 1. faza: seznanitev z lestvicami SEJA  

- . faza: uvrstitev posameznih vprašanj, nalog in 
podtestov na lestvice SEJA 

Končna redakcija testov 

Širša skupina 
sodelavcev (8 oseb) 

December 2012

januar 2013 

Ocenjevanje pisnih produkcij na osnovni ravni (po 

fazah) 

- izdelava dveh variant lestvic za pisno produkcijo 

na osnovni ravni 

- ocenjevanje 30 pisnih produkcij, izbranih iz 

rednega izpitnega roka, po obeh lestvicah 

- izbor ene lestvice in njena redakcija  

- ponovno ocenjevanje 30 pisnih produkcij na 

osnovni ravni po izbrani lestvici  

- primerjava ocen med ocenjevalkami, primerjava 

z ocenami na pravem izpitu  

- izbor 16 produkcij za uvrstitev na lestvice SEJA 

Ožja skupina sodelavk 


