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Učimo se zaporedja – malo drugače 

• Tema: zaporedja 

• 4. letnik predšolske vzgoje: v razredu 31 dijakov, 25 + 1 dijakov je izbralo 

matematiko na poklicni maturi 

 

• Utrjevanje snovi 

• Priprava na ocenjevanje znanja 

• Priprava na poklicno maturo/maturo 

 

• Uporaba spletne učilnice – delavnice 

• Vključitev korakov formativnega spremljanja (postavljanje ciljev in 

sooblikovanje kriterijev za vrednotenje nalog, zbiranje dokazov, povratna 

informacija in medvrstniško vrednotenje) 



Utrjujemo znanje – zakaj 

• Utrjevanje snovi 

• Priprava na ocenjevanje znanja 

• Priprava na poklicno maturo (maturo) 

 

• Aktiviranje dijakov za samostojno delo 

• Ozaveščanje procesa reševanja problemov 

• Dvig samozavesti pri dijakih 

• Povečanje dijakove odgovornosti za lastno znanje 

 

 



Utrjujemo znanje – kako 

• Spletna učilnica – moodle 

• Aktivnost – delavnica 

 

• Natančno definirana navodila za delo: 
– 1. korak: reševanje nalog in objava rešenih nalog v spletni učilnici   

– 2. korak: sooblikovanje kriterijev za vrednotenje nalog 

– 3. korak: povratna informacija in medvrstniško vrednotenje 

– 4. korak: izboljšanje svojega znanja in odprava napak 

– 5. korak: pisno ocenjevanje znanja 

 

• Določeni roki za dokončanje posameznega koraka 

 

 





Utrjujemo znanje – dokazujemo znanje 

• Objava izbora 20 nalog iz poglavja zaporedij 

• Različni viri: zbirke nalog za srednje strokovno izobraževanje, učbeniki za 

srednje strokovno izobraževanje in gimnazije, naloge iz zbirk za pripravo na 

poklicno ali splošno maturo, stare maturitetne pole, splet 

 



Utrjujemo znanje – zbiramo dokaze 

• Dijaki naloge rešujejo v zvezke, na liste 

• Rešene naloge skenirajo ali fotografirajo / digitalizirajo 

• Vse rešitve združijo v enem dokumentu: word ali pdf in ga z ustreznim 

imenom naložijo v spletno učilnico 

• Obvezno se držijo dogovorjenih rokov! 





Sooblikovanje kriterijev vrednotenja nalog 

• Pregled rešitev vseh nalog (rešitve različnih dijakov!) 

• Pri posamezni nalogi določanje potrebnih korakov za rešitev naloge 

• Potrebne korake določajo dijaki skozi diskusijo, učiteljica le zapisuje 

ugotovitve in usmerja diskusijo 

• Vrednotenje posameznega koraka s točkami – določitev točkovnika 

 

• Objava lepopisa rešitev in kriterijev s točkami po posameznih nalogah 









Dijaki vrednotijo – poglabljajo znanje 

• Vsak dijak ovrednoti domačo nalogo petih sošolcev 

• Dosledno upoštevanje zastavljenih kriterijev in točkovnika 

• Posvetovanje s profesorico v primerih, ki jih ne zajema točkovnik 

• Kdo komu – generirano znotraj delavnice/naključno 

 

• Točna navodila za določitev povratne informacije v obliki ocene: 
– Določitev doseženih procentov 

– Določitev številčne ocene 

 

 











Končna ocena – pika na i ali izziv za naprej 

• Dokončna ocena sestavljena: 
– Teža ocene vsakega dijaka = 1 

– Teža ocene učiteljice = 5 

• Vpis v redovalnico 

• Enakovredna ostalim ocenam 

 

• Vsak posameznik pregleda svoje ocene in rešitve še enkrat 

• Izboljša znanje 

• Dokaže znanje na pisnem ocenjevanju znanja in na poklicni maturi 



Kaj smo pridobili? 

• Znanje iz zaporedij 

• Samozavest pri reševanju nalog 

• Sposobnost določiti pomembne korake za reševanje nalog 

• Sposobnost za samovrednotenje 

• Utrditev digitalne kompetence 

• Odgovornost za lastno znanje 

• Odgovornost do sovrstnikov 

 



Vpliv na uspešnost pri ocenjevanju znanja? 

• Direkten vpliv na pisnem ocenjevanju ni bil opazen 

• Posreden vpliv je bil očiten (bolj odgovorno pripravljanje na naslednje 

kontrolne naloge, bolj odgovorno pripravljanje na maturo) 

• Pri ocenjevanju znanja so bile zelo pogoste površne napake (npr. napačno 

prepisani predznaki, zamenjani plusi/minusi,…) 

• Zelo malo je bilo napak, ki bi izhajale iz samih zaporedij 



Vpliv na uspešnost pri poklicni maturi? 

• Spomladanski rok 2015 

• 26 kandidatov 

 

• Naloga iz zaporedja v prvem delu (indeks težavnosti: 0,68) 



Vpliv na uspešnost pri poklicni maturi? 

• Naloga iz zaporedja v drugem delu (indeks težavnosti: 0,33) 

 



Vpliv na uspešnost pri poklicni maturi? 

• Povprečna ocena na poklicni maturi: 3,7 (slo. povprečje: 3,2) 

• Krajša naloga: 
– 13 x 4 točke, 2 x 3 točke, 0 x 2 točki, 1 x 1 točka, 10 x 0 točk 

• Strukturirana naloga, primer c: 
– 11 kandidatov je izbralo nalogo 

– 4 x 6 točk, 1 x 5 točk, 2 x 3 točke, 4 x 0 točk 

 

• Dijaki so bili v polovici nalog prvega dela uspešnejši od slo povprečja, v 

drugem delu pa so v celoti bili uspešnejši od slovenskega povprečja 

 

• Vprašanje ostaja: kakšni bi bili rezultati, če tega nebi delali… 

 



Pogled skozi dijakove oči 

• Dobro zaradi utrjevanja znanja 

• Zanimivo, ker delamo z računalnikom 

• Moja pričakovana ocena se bolj ujema z oceno učiteljice 

• Sem bolj pogumna pri reševanju nalog 

• Pri vrednotenju nalog sem se marsikaj naučil 

 

• Preveč dela – pa ne z reševanjem nalog, ampak z vrednotenjem 

• Še bi reševali naloge, ampak nebi jih več popravljali 

 

• Kako lahko vi popravite toliko nalog? 

 



Pogled skozi učiteljičine oči 

• Velika aktivnost dijakov 

• Večja odgovornost dijakov za lastno znanje 

• Razvijanje pozitivne samopodobe 

• Spoštovanje sovrstnikov 

• Korektno vrednotenje sovrstnikov 

• Razširjanje nabora možnih postopkov reševanja nalog 

 

• Večje spoštovanje učiteljevega dela 
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