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MOJE IZKUŠNJE

• 15 let poučevanja na predmetni stopnji in vodenja razvojnih 

skupin na šoli

• 2 leti samoregulacija učenja v inovacijskem projektu Poti 

do kakovosnega/trajnejšega pouka/znanja

• 12 let formativnega spremljanja v Razvojno aplikativnem 

projektu ZRSŠ Razvoj didaktike ocenjevanja znanja ter 

mednarodnem projektu Assessment for learning in 

konferenca CIDREE

• 10 let svetovalka za formativno na izobraževanjih ZRSŠ

• 2015/16: Erasmus+ izobraževanje na Finskem, Švedskem, 

Škotskem in v Londonu pri prof. Dylanu Wiliamu

• 2016: Soorganizatorica seminarja za Erasmus+ Education

for Tomorrow, Eekhout Academy (Belguim)



https://sites.google.com/site/formativnospremljanjeznanja/

https://sites.google.com/site/formativnospremljanjeznanja/


MISELNE 
MAPE

IDEJE

IZZIVI



Kdo se je pripeljal od najdlje?

Kdo je zamenjal največ šol?





Samoregulacija Otrok dobi proces

v svoje roke

NAČRTOVANJE

PREDZNANJE in CILJI

UČENJE in VSEBINA

VODENJE IN 
SPREMLJANJE

EVALVACIJA,

VREDNOTENJE in 
DOSEŽKI



SPREMLJANJE (ne ocenjevanje) je most 

med učenjem in poučevanjem.

Učenci se ne naučijo tega, kar poučujemo, 

zato potrebujemo spremljanje.

Spremljanje je formativno, ko je povratna 

informacija v obliki nasveta za izboljšanje 

znanja, ne analizo napak za nazaj ali celo 

sodba v obliki ocene.

D. Wiliam: Embedded formative assessment



FORMATIVNO SPREMLJANJE

JE PROCES

za izboljšanje 

učenja

NI ORODJE

za merjenje

NI VRSTA 
OCENJEVANJA ZNANJA

• Ne deluje, ker 

učitelj  pobere 

preverjanja, 

popravi, analizira 

• Je formativna 

uporaba 

sumativnih testov

D. Wiliam: Embedded formative assessment



• Prinese 2 – 3x večji napredek (ko je jasno predstavljeno 

spremljanje in kakovostna individualna povratna 

informacija)

• Ustrezna povratna informacija podvoji hitrost učenja, 

zmanjša razlike med fanti in dekleti, vpliva na zavzetost 

za učenje

• Samospremljava podvoji učinek učenja

• Zmanjšuje razlike med učenci iz bolj ali manj spodbudnih 

okolij D. Wiliam: Embedded formative assessment

• Uvajanje učencev v metakognitivne strategije (razmislek o 

lastnem učenju), strategije uspešnega učenja (načrtovanje, 

izpeljavo, samovrednotenje učenja) ima močan vpliv na dosežke 

učenca 

Hattie, Visible learning for teachers, 2012

FORMATIVNO SPREMLJANJE



• Boljše odnose učitelj – učenec

• Izboljšanje odnosov v razredu

• Optimizem 

• Od učencev lahko zahtevam več

• Hitrost (učni načrt) in učinkovitost

• Ustvarjalnost

• Vključenost 

KAJ MI JE PRINESLO 

FORMATIVNO SPREMLJANJE?



DIAGNO
STIKA

CILJ

AKCIJA

DOKAZI
MERILA

EVALVA
CIJA



MOJA PREPRIČANJA
• Zaupam

• Vsak učenec je lahko uspešen

• Lahko vplivam le na svoje vedenje, 

moje vedenje je moja izbira

• Vedem se, da zadovoljujem svoje 

potrebe
Učenec mora v šoli ohraniti voljo do učenja, odkriti svoja 

močna in šibka področja ter jih razvijati oz. 

odpravljati. Učitelj je njegov podpornik, mentor na tej 

poti.



DIAGNOSTIKA PREDZNANJA

ENOCELIČARJI (1), 

VRETENČARJI (2), 

SESALCI (3), 

ČLENONOŽCI (4)

Kaj vem, znam ? 
SAM:SKUPINA

CILJ

DIAGNO
STIKA

CILJ

AKCIJA

DOKAZI
MERILA

EVALVA
CIJA



DIAGNOSTIKA PREDZNANJA

Kaj vem, znam ? 

Kaj še ne vem? 

Kaj se želim 

naučiti?

Predznanje

Prva povratna 

informacija

Lažje načrtovanje 

pouka, ciljev

Posvojitev ciljev

DIAGNO
STIKA

CILJ

AKCIJA

DOKAZI
MERILA

EVALVA
CIJA







• V ospredje 

pridejo interesi, 

želje učencev

• Bolj dinamičen, 

ustvarjalen pouk

• Ozaveščanje 

procesa.

Kako bomo prišli do 
cilja?

Kako se najlažje/ 
najhitreje učim?

Kdaj od učenja največ 
odnesem?

Kje? S kom se bom 
učil? 

NAČRTOVANJE PROCESA UČENJA

DIAGNO
STIKA

CILJ

AKCIJA

DOKAZI
MERILA

EVALVA
CIJA







AKCIJA

KAKO BOM POUČEVALA, DA BOM OD 

UČENCEV PRIDOBILA ČIM VEČ 

INFORMACIJ. NAČRT SPREMLJANJA.

Ne razmišljam več o vsebini ampak o 

procesu, dejavnostih. Ne kaj, temveč kako.

DIAGNO
STIKA

CILJ

AKCIJA

DOKAZI
MERILA

EVALVA
CIJA

PRIPRAVA

https://www.edutopia.org/practice/performance-based-
assessment-making-math-relevant

ulomki priprava.docx
https://www.edutopia.org/practice/performance-based-assessment-making-math-relevant


AKCIJA

• Vključi dosedanje metode, oblike dela

• Aktivnosti

• Čas za razmislek (no hands up).

• Vključi vse (palčke).

• Če ne zna odgovora se vrne kasneje nanj.

• Razmisli o vprašanjih (Ali – Zakaj, Kaj – Zakaj).

• Medsebojno učenje učencev ima enak učinek 

kot ena na ena učenje z učiteljem. 

DIAGNO
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CILJ
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ZBIRKA DOKAZOV

DIAGNO
STIKA

CILJ

AKCIJA

DOKAZI
MERILA

EVALVA
CIJA

Kako bi mi pokazal kaj znaš?

Katere dokaze o znanju boš predložil?

Kako bomo spremljali znanje, napredek?

PORTFOLIO

- Izdelke 
otrok

- Učne liste
- Izpise
- Preverjanja
- Projektne 
naloge







• Zbirka informacij o znanju, dokazov o znanju 

in napredku

• Čim več (različnih) informacij, da je sodba –

ocena čim bolj korektna

• Čas in priložnost za optimalen napredek

• Priložnost za izboljšanje znanja!!!!!

• Navdih za raziskovanje

PORTFOLIO
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Achievement
Portfolio





MERILA

Na mizi imate vzorce projektnih nalog na temo 
prenove šole. Oglejte si jih.

Skupaj, s pomočjo vzorcev oblikujte 

MERILA KAKOVOSTNEGA IZDELKA

SAMOPRESOJA
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MERILA USPEŠNOSTI

Omogočajo, da učenec postane lastnik 

oz. da ima nadzor nad lastnim učenjem

Npr: 

•Pregledajo naloge drug drugemu in opredelijo 

šibka in močna področja (ker pri drugih lažje opaziš 

kot pri sebi).

•Primerjave in analize izdelkov ter izboljšave.

•Sestavijo test z nalogami in odgovori. Ocenimo 

naloge.
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Kaj znam? 

Katero znanje sem izkazal?

Kaj mi še ni šlo?

Kaj se želim naučiti? 

Do kdaj?

Ali me dosedanje delo vodi k 
zastavljenim ciljem? 

Če ne, sem pripravljen(a) kaj 
spremeniti?

Načrt z nalogami po dnevih.  

Zaupanje

Trud za izboljšanje 

znanja

Ni neuspeha

Učenec ima priložnost 

za samostojno 

odločanje

Boljši napredek

Uspešnost pri učenju

M. Peršolja
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(SAMO)EVALAVACIJA





POVRATNA INFORMACIJA

Na mizi imate izdelke otrok, napišite jim 

povratne informacije.



KATERA JE NAJUČINKOVITEJŠA 

POVRATNA INFORMACIJA?

A Ni bilo napredka, le najboljši želeli   

izboljšati

B Vsi želeli izboljšati, 30 % boljši dosežki

C Zguba časa, ker so gledali le oceno

A V obliki ocene

B V obliki komentarja

C Ocena in komentar

ZAKAJ? 

Ocene vlivajo na ego, sprožijo čustveni 
odziv, ne vplivajo na trud in dosežke

Butler, 1987







OCENE

Zavirajo 
napredek

Znižajo 
dosežke

Zaustavijo 
ali prekinejo 

proces 
učenja

NIKOLI NE OCENI 
UČENCEV, 
DOKLER SE ŠE 
UČIJO!
Alfie Kohn, 1996



POVRATNE INFORMACIJE

• Če so prehitre, preden učenec dovolj naredi 

na problemu, se nauči manj.

• Pomembno je, da pri učencu sprožijo 

razmislek, da učenec vloži napor, sproži 

kognitivni konflikt.

• Učenec mora imeti možnost za izboljšanje 

(sicer je nekoristna).

• Če je učenec ne razume, ni koristna.

• Osredotočena, sicer ni učinka.



• Vrnete skupini 3 učencev naloge in povratne 

informacije na posebnem listu in morajo 

ugotoviti čigava je katere povratna informacija

• Pri matematični napaki podčrtajte del 

računa/enačbe, kjer je napaka. Poiskati jo 

morajo in odpraviti.

• C3B4ME – vprašaj tri za nasvet, pomoč, pred 

učiteljem

POVRATNE INFORMACIJE - primeri





BODITE TRENERJI (COACH), NE SODNIKI.

Sposobnost je nekaj, kar se lahko izboljša. Če otroci 
vedo, da lahko postanejo pametnejši, bodo energijo 
usmerili v uspeh.

Zagotovite povratne informacije, ki vsebujejo recepte 
za prihodnje aktivnosti in ne pretekle napake.

Izkoristite vsako priložnost, da prenesete kontrolo 
učenja na učenca, ker spodbuja napredek 
avtonomnih učencev.

D. Wiliam



HVALA ZA POZORNOST

mateja.persolja@guest.arnes.si
SEMINARJI, DELAVNICE,  SVETOVANJE

mailto:mateja.persolja@guest.arnes.si

