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Uvod
Zakaj motivirati dijake?

• „Učenci, ki jih snov ne zanima, so nemirni, če pa jim znamo vzbuditi 
zanimanje za snov, je delo vseh lažje.“ (Kathy Patterson, 2000)

• „Lahko bi rekli da, če smo motivirani, si svoje znanje širimo in 
poglabljamo, iščemo in najdemo nove povezave ter ga uporabljamo 
na najrazličnejše načine.“ (Marja Strojin, 2005)



Zakaj spremljati napredek?

• „Glavni namen formativnega spremljanja je samostojno učenje. - … -
Ponujanje priložnosti za samostojno in skupno učenje je temeljni cilj 
poučevanja 21. stoletja.“ (Natalija Komljanc, 2009)

Kod bo koga



Sodobni pristopi
Na Gimnaziji Celje – Center se trudimo, da sledimo sodobnim trendom 
v poučevanju. V pouk vključujemo pedagogiko 1-1, delo z i-učbeniki, 
delo na interaktivnih tablah, ipd.

V šolskem letu 2014/2015 sem pričel s uporabo sprotnega preverjanja z 
aplikacijami Kahoot, Socrative in Exit Ticket. Vsak sistem ima svoje 
prednosti in slabosti.



KAHOOT (create.kahoot.it)
Kahoot! je izmed uporabljenih orodij najbolj preprosto. Pripravimo kviz 
z vprašanji in največ štirimi možnimi odgovori. Dijaki se na kviz prijavijo 
samo s številko „sobe“, tako da jim ni potrebno ustvariti uporabniških 
imen in gesel.



SOCRATIVE (b.socrative.com)
Socrative je eno izmed bolj pogosto uporabljenih orodij in tudi najdlje 
prisotno orodje za sprotno preverjanje. Omogoča več vrst vprašanj 
(prav/narobe, več možnosti, prost odgovor) in tudi vpis dijakov.

Z vidika matematike je moteče le dejstvo, da so odgovori vedno v obliki 
besedila in ni mogoče vključiti enačb, ali matematičnih simbolov.



EXIT TICKET (www.exittix.com)
Exit Ticket je izmed vseh orodij še najbolj kompleksno in zame najbolj 
uporabno. Dijaki se morajo v sistem vpisati, vendar ne potrebujejo 
elektronskega naslova in registracije, le številko predmeta. Obstaja več vrst 
kvizov (Launch, Exit, Practice, Quicket), ki so ločeni po času uporabe. Ali gre 
za preverjanje predznanja (Launch), preverjanje usvojenega znanja (Exit), 
vajo (Practice) ali pa le hitro preverjanje (Quicket).

Omogoča daljše spremljanje napredka in preprost pregled rezultatov.

Zelo pomembno pa je tudi, da vključuje matematične zapise in simbole, kar 
olajša delo učiteljem naravoslovnih predmetov.



Rezultati
Osnovni namen je bil povečati motivacijo in s sprotnim preverjanjem tudi 
izboljšati razumevanje in znanje.

Dijaki so na končno vprašanje „Ali ti je tak način dela všeč?“ odgovorili v 90 % 
s pozitivnim odgovorom. Med samim reševanjem je bilo tudi opaziti, da so 
veliko bolj motivirani, kot sicer.

Kaj pa rezultati? V vsakem oddelku se je našlo nekaj dijakov, ki so povedali, 
da so se tako veliko lažje učili, saj so sproti preverili svoje odgovore. Z vidika 
ocen ni opazen zelo velik napredek, je bilo pa pri teh poglavjih že pri 
preverjanju pred ocenjevanjem opaziti, da je znanje boljše.



Težave
Seveda se pri delu z IKT pojavljajo težave.

Prvi problem je težaven dostop do spleta, saj je šolsko brezžično omrežje 
zaklenjeno na IP šolskih naprav. Prihodnje leto to rešujemo z omrežjem Eduroam.

Drugi problem je pomanjkanje naprav. Na šoli trenutno nimamo prenosnih ali 
tabličnih računalnikov za dijake. Tako so na te ure prinesli svoje naprave (BYOD).

Tretji problem je priprava učitelja. S pripravo spletnih preverjanj je več dela, kot 
sicer, a vseeno je zaradi rezultata in motivacije vredno vložiti več. Vsekakor pa je 
potrebno pri delu z IKT pripraviti tudi plan B in plan C, če slučajno tehnologija 
odpove.
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