
Ponedeljek, 10. 1. 2022    

E-urica

Vključenost učenca v vse faze učenja in poučevanja

Formativno spremljanje v podporo učenju v “živo” in na daljavo

<e-urico bomo snemali>



PREDAVATELJICE SE PREDSTAVIJO

Mateja Sirnik

Celota je večja od vsote 

njenih delov.

Ljiljana Mićović Struger

Sprememba se prične pri tebi, nujna je 
kreativnost.

Vesna Vršič

Dobro delati pomeni dotakniti se src 
drugih.

Nina Novak

„Vsakogar, ki se pred množico 

vrstnikov izpostavi in vpraša nekaj, 

česar ne ve – ali v čemer se moti –, je 

treba pohvaliti, ga vzpodbuditi in mu 

pomagati, da sam uvidi, kje se moti, 

se korigira in sam pride do rešitve.« 

(M. Kos)



ČASOVNO-VSEBINSKI POTEK E-URICE

UVOD
14.30–14.40

1. dejavnost:

TRAJNOSTNA NARAVNANOST POTROŠNIKA

14.40–14.50

2. dejavnost: 

KRITERIJI TRAJNOSTNO NARAVNANEGA POTROŠNIKA 14.50–15.00

3. dejavnost:

UPORABA ZNANJA – OPIS SITUACIJ – KRITERIJI USPEŠNOSTI 15.00–15.15

4. in 5. dejavnost: 

PREDSTAVITEV OPISOV, REFLEKSIJA 15.15–15.25

SKLEPNE MISLI IN UGOTOVITVE 15.25–15.30



NAMEN e-urice

- preizkusiti potek 
sonačrtovanja namenov 
učenja in kriterijev uspešnosti, 
spodbujanja aktivnega 
zbiranja in vrednotenja 
raznolikih dokazov
ter učinkovite povratne 
informacije.
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- simulirati organizacijo 
in vodenje razreda, pri 

čemer je 
poudarjena vloga

vsakega učenca v vseh 
fazah učenja

- prikazati primer 
načrtovanja učnega 
sklopa, ki izhaja iz 

vprašanja
Kje je učenec v tem 

trenutku in kaj 
potrebuje za 

učenje?

- predstaviti primer 
obrnjenega učenja - razmisliti o aktivni vlogi 

učenca v vseh fazah 
učnega procesa in 
ovrednotiti lastno 
prakso.



DEJAVNOST ZA UDELEŽENCE PRED E-URICO

Potrditev moje naravnanosti se kaže v ...

Ključne besede/besedne zveze ...

Tema: TRAJNOST, POTROŠNIK 

GRADIVO 1 GRADIVO 2 GRADIVO 3

https://drive.google.com/file/d/1OylvOCwtBBOwkrWwTidBCZUL0WyZvN3J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18hlAF4OyUO-sA7MQAScB1hPBSMM82UNT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CKtupHRmKKvFe97CNAhcpuRiz7t_NSK5/view?usp=sharing


Izhodiščna situacija – učiteljev načrt 1

Medpredmetni sklop: TRANOSTNA NARAVNANOST POTROŠNIKA Število ur:

Kaj bodo učenci na koncu znali, dosegli, 
naredili?

S čim bodo to dokazali?
Kako bodo to dosegli?

Učenci bodo:
- prepoznali možnosti trajnostne 

osveščenosti sebe kot potrošnika,
- oblikovali nasvete in jih delili z 

drugimi,
- opisali potek organizacije dogodka 

ob upoštevanju trajnostne 
osveščenosti

- spoznali besedilni vrsti nasvet in 
opis,

- brali z razumevanjem,
- vrednotili besedila,
- sodelovali v skupini.

Refleksija na prebrano/slišano/videno
• Razumevanje prebranega
• Ustreznost povzemanja
Nasvet
• Neumetnostno besedilo
• Vprašanje in odgovor
• Odgovor sestavljen iz podtem
Opis poteka
• Ustrezno zaporedje
• Objektivno
• Povedni naklon
Sodelovanje v skupini



RAZRED

UČENJE NA DALJAVO UČENJE V UČILNICI

SINHRONO UČENJE ASINHRONO UČENJE
SAMOSTOJNO UČENJE
SODELOVALNO UČENJE

FRONTALNO VODENO UČENJE 
– VODI UČITELJ

VELIKA 
SKUPINA

MALA 
SKUPINA

1 : 1 INDIVIDUALNO
VODENO S 

STRANI 
UČITELJA

VODENJE RAZREDA v živo in na daljavo



NAVODILA

Spoznanja iz gradiv uporabite v naslednji dejavnosti.

Prepoznati
možnosti 
trajnostne
osveščenosti 
sebe 
kot potrošnika.

IZVEDBA NAVODILA v SPLETNI UČILNICI, zapis v PADLET
SODELOVANJE V RAZGOVORU V RAZREDU, INDIVIDUALNO DELO  

NAVODILA v SPLETNI UČILNICI, zapis ODZIVA v PADLET
INDIVIDUALNO DELO  



1. dejavnost
TRAJNOSTNA NARAVNANOST POTROŠNIKA

Otroka neke družine sta prijavljena v zimsko 
šolo v naravi. Šola jim je poslala seznam 
potrebne opreme. Ugotovili so, da jim 
pomembni deli smučarske opreme manjkajo.

NASVETI DRUŽINI 

Pri svetovanju moram upoštevati, da niso vsi nasveti
primerni za vsakega posameznika, saj se ljudje med
seboj razlikujemo. Presoditi moram, ali mi bo nasvet res
koristil, kdo mi je svetoval (strokovnjak za določeno
področje, ki se nanaša na mojo težavo, ali laik, ki nima
znanja in samo predvideva, kako bi lahko rešil težavo).
Nasvete lahko dobim osebno pri strokovnjakih,
domačih, prijateljih, na spletnih forumih, v časopisih,
priročnikih, radijskih in televizijskih oddajah.

Nasvet je neumetnostno besedilo, 
sestavljeno je iz vprašanja in 
odgovora. Odgovor je sestavljen iz 
podtem. 

Nasvet kot 
besedilna vrsta

Kaj jim 
svetovati 

in kako?

Oblikovali
nasvete in 
jih delili 
z drugim.



Izsek odzivov: 

10



2. dejavnost: 
KRITERIJI TRAJNOSTNO NARAVNANEGA POTROŠNIKA

Družina.
Dva otroka gresta na 
smučanje.

1. Kaj potrebujeta?
2. Kaj jim svetovati?

NASVETI DRUŽINI OTROK

SEZNAM NASVETOV – kriteriji 

IZVEDBA
SINHRONO DELO UČENCEV V UČILNICI IN NA DALJAVO – UČENCI NA DALJAVO SE PRIDRUŽIJO VIDEOKONFERENCI IN 

SODELUJEJO PRI OBLIKOVANJU KRITERIJEV USPEŠNOSTI. UPORABIMO ZAPISE NA PADLETU. 

Oblikovali
nasvete in 
jih delili 
z drugimi. S
ooblikovati 
kriterije 
trajnostno 
naravnega 
potrošnika. 



2. dejavnost
KRITERIJI USPEŠNOSTI

KRITERIJI ZA PREPOZNAVANJE SEBE KOT TRAJNOSTNO NARAVNANEGA POTROŠNIKA
- nakup vodijo vrednote in znanje namesto čustev
- zavedanje povratnega učinka – vpliv na okolje
- možnost večkratne uporabe
- sledenje zelenega oglaševanja
- preverjanje informacij o možnostih popravila in zamenjave delov – oznake;
- sprejemanje lastne odgovornosti pri odločanju za nakup

IZVEDBA

NAVODILA ZA NALOGE, KI SLEDIJO, DOGVORIMO SE Z UČENCI V RAZREDU, OBJAVIMO PA JIH TUDI V SPLETNI UČILNICI, KJER NAVEDEMO; DO KDAJ MORAJO 
BITI OPRAVLJANE (MOŽNOST TEDENSKEGA NAČRTA DEJAVNOSTI V SKLOPU).
NAVODILO: ZAPIŠI, KAJ MORA UPOŠTEVATI TRAJNOSTNO NARAVNAN KUPEC? PRIPNITE SVOJA RAZMIŠLJANJA IN JIH IZBOLJŠAJ GLEDE NA ZAPIS DRUGIH. V 
RAZREDU JIH BOMO POGLEDALI IN DODALI NASTALE PREDLOGE V RAZREDU.

Oblikovali
nasvete in 
jih delili 
z drugimi. S
ooblikovati 
kriterije 
trajnostno 
naravnega 
potrošnika. 



3. dejavnost
UPORABA ZNANJA – OPIS SITUACIJ – KRITERIJI USPEŠNOSTI

OPISI SITUACIJ – okoliščine

Opisali potek 
organizacije 
dogodka ob 
upoštevanju 
trajnostne 
naravnanosti.

SITUACIJA 1: UPORABA BONOV 2021
Marko ima še lanski turistični bon 2021, poleg tega je bon dobil še od 
babice in dedka. Rad bi:
• si kupil konec šolskega leta delovne zvezke za naslednje šolsko leto,
• rad bi šel na tečaj plavanja,
• za starše in stare starše bi med prvomajskimi počitnicami organiziral 

enodnevni izlet v terme.
Oblikujte opis postopka za koriščenje turističnih bonov ob upoštevanju 
trajnostno naravnanega potrošnika.

SITUACIJA 2: NAKUP KOLESA IN KOLESARJENJE
Petčlanska družina Špilak se odpravlja na kolesarski vikend v Kranjsko Goro. 
Oče je nekaj dni pred načrtovanim izletom ugotovil:
• da sta starejša sinova prerasla kolesi (18 col in 24 col), da hčerka 

potrebuje še pomožna kolesa na 14 col kolesu in je prerasla dosedanjo 
čelado,

• da na moškem kolesu pušča zračnica, da se je zlomila tačka in želja, da 
se kolo opremi z dodatno opremo (nosilec bidona, bidon, nosilec 
naglavne svetilke, svetilka, stranski odsevniki, nosilec za telefon, števec 
za kolo),

• da bi bilo potrebno na ženskem kolesu namestiti nosilec za košaro in 
košaro.

Oblikujte opis postopka za pripravo koles za kolesarjenje ob upoštevanju 
trajnostno naravnanega potrošnika.

SITUACIJA 3: PRAZNOVANJE ROJSTNEGA DNE
Načrtujete praznovanje vašega rojstnega dneva. Potrebno je razmisliti o 
prostoru, jedilniku, vabilu, preverjanju prisotnosti, nakupu hrane in pijače, 
okrasitvi. 

Oblikujte opis postopka priprave praznovanja rojstnega dne ob upoštevanju 
trajnostno naravnanega potrošnika. 

SITUACIJA 4: ORGANIZACIJA IZLETA
Skupina petih odraslih bi se rada ob zaključku projekta odpravila na 
enodnevni izlet po Sloveniji. Potrebno je razmisliti o  prevozu, o izbranih 
destinacijah, prehrani in pijači, zabavi in času potovanja. 

Oblikujte opis postopka načrtovanja organizacije izleta ob upoštevanju 
trajnostno naravnanega potrošnika. 



Opis postopka je neumetnostno besedilo, v katerem 
so v pravem zaporedju navedene posamezne 
faze/koraki nekega postopka, ki vodijo k 
zastavljenemu cilju. Ker besedilo vsebuje le 
podatke/dejstva (ne pa tudi 
vrednotenja/doživljanja), je objektivno.

Glagoli v opisu postopka so v povednem naklonu, in 
sicer v sedanjiku, ki zaznamuje brezčasnost, običajno 
v 1. ali 2. os. ed. ali mn. (npr. pazim, paziš, pazimo), 
lahko pa tudi v 3. os. mn. (npr. pazijo), če opisujemo 
postopek, ki ga ne izvajamo sami.

3. dejavnost
UPORABA ZNANJA – OPIS SITUACIJ – KRITERIJI USPEŠNOSTI

OPISI SITUACIJ – okoliščine
1. Uporaba bonov 2021

2. Nakup kolesa in kolesarjenje

3. Praznovanje rojstnega dne

4. Organizacija izleta

Opisali potek 
organizacije 
dogodka ob 
upoštevanju 
trajnostne 
naravnanosti.

Besedilna vrsta opis 
postopka

OPIS POSTOPKA ORGANIZACIJE 
DOGODKA TRAJNOSTNO 
NARAVNANEGA POTROŠNIKA

DELO V SKUPINAH
10 minut



Primeri odzivov skupin: 

15



4. dejavnost
PREDSTAVITEV OPISOV

OPISI SITUACIJ
1. Uporaba bonov 2021

2. Nakup kolesa in kolesarjenje

3. Praznovanje rojstnega dne

4. Organizacija izleta 

Spoznali 
besedilni 
vrsti 
nasvet in 
opis,
Vrednotili 
besedila.

Besedilna vrsta 

opis poteka

KRITERIJI TRAJNOSTNO 

NARAVNANEGA POTROŠNIKA

IZVEDBA

INDIVIDUALNO DELO. OBJAVIJO SVOJE PREDSTAVITVE V SPLETNI 
UČILNICI. SOŠOLCI V RAZREDU PODAJO POVRATNO INFORMACIJO.  

DELOV SKUPINAH V RAZREDU, PREDSTAVITEV SKUPIN, VRSTNIŠKO 
VREDNOTENJE Z ODZIVOM. 

KRITERIJI 

BESEDILNE 

VRSTE

POVRATNA 

INFORMACIJA



5. dejavnost
REFLEKSIJA IN OBJAVA

KOMU BI NASVETI IN

OPISI LAHKO SLUŽILI? 

IZVEDBA

OBJAVA V SU, MOŽNOST SINHRONE VIDEOKONFERENCEREFLEKSIJA V RAZGOVORU, OBJAVA V SU

Spoznali 
besedilni 
vrsti 
nasvet in 
opis,
Vrednotili 
besedila.



Izhodiščna situacija – učiteljev načrt 2

Medpredmetni sklop: TRANOSTNA NARAVNANOST POTROŠNIKA Število ur:

Kaj bodo učenci na koncu znali, 
dosegli, naredili? S čim bodo to dokazali? Kako bodo to dosegli?

Učenci bodo:
- prepoznali možnosti trajnostne 

osveščenosti sebe kot potrošnika,
- oblikovali nasvete in jih delili z 

drugimi,
- opisali potek organizacije dogodka 

ob upoštevanju trajnostne 
osveščenosti

- spoznali besedilni vrsti nasvet in 
opis,

- brali z razumevanjem,
- vrednotili besedila,
- sodelovali v skupini.

Refleksija na prebrano/slišano/videno
• Razumevanje prebranega
• Ustreznost povzemanja
Nasvet
• Neumetnostno besedilo
• Vprašanje in odgovor
• Odgovor sestavljen iz podtem
Opis poteka
• Ustrezno zaporedje
• Objektivno
• Povedni naklon
Sodelovanje v skupini



Izhodiščna situacija – učiteljev načrt 2

Medpredmetni sklop: TRANOSTNA NARAVNANOST POTROŠNIKA Število ur:

Kaj bodo učenci na koncu znali, 
dosegli, naredili? S čim bodo to dokazali? Kako bodo to dosegli?

Učenci bodo:
- prepoznali možnosti trajnostne 

osveščenosti sebe kot potrošnika,
- oblikovali nasvete in jih delili z 

drugimi,
- opisali potek organizacije dogodka 

ob upoštevanju trajnostne 
osveščenosti

- spoznali besedilni vrsti nasvet in 
opis,

- brali z razumevanjem,
- vrednotili besedila,
- sodelovali v skupini.

Refleksija na prebrano/slišano/videno
• Razumevanje prebranega
• Ustreznost povzemanja
Nasvet
• Neumetnostno besedilo
• Vprašanje in odgovor
• Odgovor sestavljen iz podtem
Opis poteka
• Ustrezno zaporedje
• Objektivno
• Povedni naklon
Sodelovanje v skupini

Dejavnost UČENJE V RAZREDU UČENJE NA DALJAVO

1 Navodila za BRANJE ČLANKOV, OGLED FILMA – objava v SU.

Navodila za celoten sklop v SU, označeni termini, do kdaj je 

treba kaj narediti in objaviti ter termini videokonferenc z 

razredom.

2 NASVETI

Plakat z nasveti

NASVET

Predhodno naloge v SU in jih odpremo istočasno, ko delamo 

v razredu, da se vidi, kaj se dogaja doma. Nasvete lahko 

lepijo tudi na PADLET.

3 VIDEOKONFERENCA – pregled nasvetov in sooblikovanje kriterijev trajnostno naravnanega 

potrošnika, navodila za nadaljnje delo

4 OPIS OPSTOPKA

Delo v skupinah ob upoštevanju 

kriterijev, objava opisov postopka

OPIS POSTOPKA

Individualno delo in objava opisov postopka

5 Predstavitev, vrstniško vrednotenje 

in povratna informacija v razredu

Vrstniki podajo pisno povratno informacijo učencem na 

daljavo

V vsaki fazi učiteljeva povratna informacija.



POMEN NAČRTOVANJA 

Dejavnost UČENJE  V RAZREDU UČENJE NA DALJAVO

1 Navodila za BRANJE ČLANKOV, OGLED FILMA – objava v SU. 

Navodila za celoten sklop v SU, označeni termini, do kdaj je treba kaj  narediti in objaviti 

ter  termini videokonferenc z razredom. 

2 NASVETI 

Plakat z nasveti 

NASVET

Predhodno naloge v SU in jih odpremo istočasno, ko delamo v razredu, da se vidi kar se 

dogaja doma. Nasvete lahko lepijo tudi na PADLET.

3 VIDEOKONFERENCA – pregled nasvetov in sooblikovanje kriterijev trajnostno naravnanega potrošnika, navodila za  nadaljnje delo

4 OPIS OPSTOPKA 

Delo v skupinah ob upoštevanju kriterijev, objava 

opisov postopka

OPIS POSTOPKA

Individualno delo in objava opisov postopka

5 Predstavitev vrstniško vrednotenje in povratna 

informacija v razredu

Vrstniki podajo pisno povratno informacijo učencem na daljavo

V vsaki fazi učiteljeva povratna informacija.

Kaj bodo učenci na koncu znali, 
dosegli, naredili? S čim bodo to dokazali? Kako bodo to dosegli?



DOKAZI O UČENJU V UČILNICI IN NA DALJAVO
(ENAKOVREDNOST)

DOKAZI:
- 1. D: VK razgovor, zapis ugotovitev v 
klepetu
- 2. D: zapis Nasvet (Padlet), sledi VK 
pogovor
- 3. D: priprava kriterijev – dopis v 
Padletu
- 4. D: opis postopka – v skupnem 
dokumentu (skupinsko), VK 
predstavitev

DOKAZI:
- 1. D: razgovor o ugotovitvah v živo
- 2. D: delo v paru, skupini – zapis 
Nasveta, razgovor
- 3. D: razgovor in priprava kriterijev
- 4. D: opis postopka – delo v skupini, 
frontalna predstavitev
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSettrf0qZzBsgjM_p-fmCr9MRN6IfSI2lUa9nI-

yW_OuRP4HA/viewform?usp=sf_link

https://tinyurl.com/PONEDELJEK

ODZIV UDELEŽENCEV

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSettrf0qZzBsgjM_p-fmCr9MRN6IfSI2lUa9nI-yW_OuRP4HA/viewform?usp=sf_link


PROTI ZAKLJUČKU

ODZIV UDELEŽENCEV

Vrednotenje je presojanje o izkazanem/doseženem 
znanju glede na zastavljene cilje, namene učenja in 
kriterije. Pri vrednotenju je smiselno upoštevati tudi 
okoliščine, v katerih je bilo znanje usvojeno, izkazano 
in s katerimi orodji predstavljeno. Samovrednotenje je 
zmožnost realne presoje lastne uspešnosti.

Vprašanja oblikujemo tako, da:
• postavljamo odprta vprašanja
• vztrajamo na daljših odgovorih
• omogočimo vključevanje vseh učencev,
• dovolimo čas za razmišljanje, posvetovanje ter 

nadaljnja vprašanja (učencev), ki odpirajo razpravo v razredu
• podajamo povratno informacijo, ki vzpodbuja nova vprašanja
• spodbujamo kritično mišljenje (kako, zakaj, razloži ...)
• ne prekinjamo, sprejemamo delne/napačne odgovore

Vloga povratne informacije 
je, da spodbuja proces 

učenja, zmanjšuje razkorak 
med načrtovanim (željenim) 

in trenutnim znanjem, svetuje 
o izboljšanju znanja, ne 

ponuja instant rešitev, za 
prejemnika je razumljiva in 
podana na primeren način.

Dokaz je vir 
podatkov, ugotovitev, ki se 

nanaša na procese učenja in 
dosežke učencev.

Dokaz naj bi izkazoval 
znanja, spretnosti in veščine 

učenca glede na cilje.

V kolikor želimo, da učenci prevzemajo večjo 
odgovornost za svoje učenje, potem morajo vedeti: 
- kaj se bodo učili in zakaj, 
- kako bodo prepoznali, kdaj so uspešni, 

- zakaj bi se morali še naprej učiti. 

Kdo so moji 
učenci in kaj 
potrebujejo?



Raznolikost poti za prikaz 
razumevanja

Odgovornost za lastno 
učenje

Ustvarjalnost v reševanju 
problemov

Sodelovalni pristop k 
učenju

Zavzetost za učenje

Vključevanje 
tehnologije

Izbira

Formativno 
spremljanje

Povezava z 
učenčevimi 
izkušnjami

Učenje z 
raziskovanjem

Učenci v vlogi 
učitelja

VKLJUČENOST IN FORMATIVNO SPREMLJANJE

https://www.subpng.com/png-dyhvi1/


ODZIV NA DELAVNICO

Vabljeni k zapisu odziva na vaše doživljanje e-urice.
• Kaj vas je nagovorilo, pritegnilo? 

POVABILO NA NASLEDNJE E URICE. 


