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POVZETEK 
 

Formativno spremljanje omogoča, da učenci soustvarjajo učni proces, so aktivni, sproti 

vrednotijo svoje delo, in so deležni kakovostnih povratnih informacij tako od učitelja kot od 

sošolcev. Učenci so tako v središču učnega procesa in prevzamejo odgovornost za svoje učenje. 

Ta oblika poučevanja in učenja v ospredje postavlja skrb za individualni napredek vsakega 

učenca, ki aktivno spoznava tudi strategije in poti do načrtovanega cilja. Učiteljeva glavna 

naloga je, da učence v učnem procesu podpira in usmerja s kakovostnimi povratnimi 

informacijami, ki vsebujejo usmerjanje in nasvete. Vse te značilnosti smo sistematično uvajali 

in spremljali. 
 

V raziskavo smo vključili 10 učencev 5. razreda prilagojenega vzgojno-izobraževalnega 

programa z nižjim izobrazbenim standardom. Ugotavljali smo, ali uvajanje elementov 

formativnega spremljanja in vrednotenja v pouk slovenščine pripomore k izboljšanju 

sporazumevalnih zmožnosti učencev. Zanimal nas je tudi odnos učencev do učenja slovenščine 

pred in po uvedbi formativnega spremljanja v učni proces. Na osnovi vseh opažanj smo skušali 

ugotoviti, ali je učenje po modelu formativnega spremljanja in vrednotenja znanja primerno za 

petošolce v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom. 

Ugotovili smo, da je tak način poučevanja in učenja za učence naporen, ker od njih zahteva 

stalno aktivnost in zbranost, hkrati pa jih bolj motivira za delo, saj radi spremljajo tako svoj 

napredek kot tudi napredek sošolcev. Napredek je bil viden pri vseh sporazumevalnih 

dejavnostih. S primerjavo našega vrednotenja doseganja elementov merjenja smo prikazali 

razliko med začetno in končno ravnijo sporazumevalnih dejavnosti. S samovrednotenjem so 

učenci na začetku in na koncu prikazali svojo motiviranost, ki se je v procesu povečala. Naše 

končno vrednotenje smo primerjali s samovrednotenjem učencev, ki pa ni bilo vedno povsem 

usklajeno z našim. Učenci so bili do svojega znanja manj kritični, kar je sicer pričakovano. 

Opazili smo, da učenci lažje in bolj realno kot svoje dosežke, ocenijo dosežke sošolca. 

Poleg učnega napredka na področju poslušanja, branja, govora in pisanja, rezultati kažejo tudi 

na izboljšanje odnosa do sporazumevalnih dejavnosti pri vseh učencih. Zaključimo lahko, da 

so se petošolci izkazali za dovolj zrele za sodelovanje pri pouku z elementi formativnega 

spremljanja in vrednotenja. 

Ključne besede: formativno spremljanje in vrednotenje, otroci z lažjo motnjo v duševnem 

razvoju, pouk slovenščine, sporazumevalne dejavnosti, aktivno učenje 



ABSTRACT 

Formative monitoring enables for pupils to co-create learning process, be active, 

simultaneously evaluate their work and to be a part of quality feedback from both, the teacher 

and their classmates. That way, pupils are in the center of learning process, taking the 

responsibility for their work. This form of teaching and learning focuses on every individual’s 

process, who actively gets to know techniques and ways to get to the planned goal. Teachers 

main task is to support and guide pupils in their learning process with quality feedback that 

includes guidance and advising. We have systematically initiated and monitored all these 

features. 

We have included 10 students from 5th grade of adjusted educational program with lower 

educational standard into our research. We were figuring out if initiating elements of formative 

monitoring and assessment into Slovene class aids in the improvement of communicative 

abilities of pupils. We were also interested in pupil’s attitude to the Slovene class before and 

after initiating formative monitoring into the learning process. Based off of our observations we 

were trying to figure out if learning in the form of formative monitoring and evaluating is 

appropriate for 5th graders in adjusted educational program with lower educational standards. 

We concluded that this form of teaching and learning is very difficult for pupils, as it demands 

to constantly be active and focused. At the same time, it gives them motivation, as they like to 

monitor their own progress and the progress of their classmates. Improvement has been seen in 

all communicational activities. By comparing our evaluation of the achievement of the 

measurement elements, we have shown the difference between the initial and final level of 

communicational activities. Pupils have self-assessed their own motivation at the beginning and 

the end and this also improved. We have compared our own evaluations with pupil’s 

evaluations and they did not always match. Pupils were less critical about their own work, which 

is to be expected. We noticed that it is easier for pupils to assess someone else’s work more 

realistically, than their own. 

Besides educational improvement in listening, reading, speaking and writing, the results also 

show an improvement in relations to communicational activities at all students. We can 

conclude that 5th graders proved to be mature enough to take part in classes with elements of 

formative monitoring and assessment. 

Key words: formative monitoring and assessment, children with mild intellectual disabilities, 

teaching of Slovene, communication activities, active learning 
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UVOD 

Proces formativnega spremljanja vključuje preverjanje predznanja, postavljanje ciljev in 

načrtovanje poti do njih, aktivno učenje z zbiranjem dokazov o znanju in oblikovanje meril ter 

vrednotenje dosežkov. 

Najprej z učenci načrtujemo namen učenja tako, da jim predstavimo cilje učenja in merila 

uspešnosti, ki jih morajo razumeti. Pomembno je, da ta nastajajo med učnim procesom in da jih 

ne upoštevamo le na koncu. 

Pri učencih spodbudimo notranji nadzor, katerega namen je aktivno učenje otrok. V procesu 

učenja zbiramo dokaze o znanju in ugotavljamo vrzeli, ki jih sproti odpravljamo. Povratna 

informacija je redna, bolj osebna, in predstavlja osnovo za sprotno učenje. Ker je kakovostna, 

učenca usmerja v napredek. Poleg tega nikakor ne sloni na sodbah preteklih dejanj. 

V zadnjem koraku govorimo o vrednotenju in predvsem o samovrednotenju. Temu sledi 

samouravnavanje, ko učenec skuša preseči šibka področja in načrtuje naslednje korake. 

Poučevanje otrok s posebnimi potrebami je zahteven proces, v katerem se srečujemo s 

posamezniki, ki imajo različne sposobnosti, predznanja, in so različno motivirani za učenje. 

Z uvajanjem elementov formativnega spremljanja in vrednotenja v pouk slovenščine smo 

skušali prispevati h kakovostnejšemu učenju in poučevanju otrok z lažjo motnjo v duševnem 

razvoju. Z magistrskim delom smo se osredotočili na pomembnost kakovostnega usvajanja in 

utrjevanja sporazumevalnih dejavnosti. 

V teoretičnem delu smo predstavili spoznanja o preverjanju in ocenjevanju znanja, in se posebej 

posvetili formativnemu spremljanju in vrednotenju. To obliko, ki ni le preverjanje, ampak tudi 

način učenja in poučevanja, smo opredelili, podrobneje predstavili, pojasnili načela in elemente, 

prednosti in učinke, nenazadnje pa tudi pogoje, ki so potrebni za izvajanje pouka z elementi 

formativnega spremljanja in vrednotenja. Ker nas je zanimalo učenje in poučevanje 

slovenščine, smo se posvetili osnovnim sporazumevalnim dejavnostim: poslušanju, branju, 

govoru in pisanju. Ukvarjali smo se tudi s pomenom preverjanja in ocenjevanja znanja za otroke 

z lažjo motnjo v duševnem razvoju, in kako ju v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim 

standardom prilagajamo. Vključili smo tudi obstoječa spoznanja o formativnem spremljanju in 

vrednotenju pri otrocih s posebnimi potrebami, ki izhajajo iz ugotovitev tujih in domačih 

raziskav, ki so nam bile vodilo v empiričnem delu. 

V empiričnem delu smo opisali potek naše raziskave s cilji, raziskovalnimi vprašanji in metodo 

dela. Potek dela z učenci smo razdelili na štiri večje sklope, ki so vezani na posamezno 

sporazumevalno dejavnost. Na osnovi pregleda inventarja, ki smo ga izdelali za namen 

raziskave in ga nato v procesu učenja z učenci izpolnjevali (sheme, lestvice), smo pridobili 

rezultate, ki nam dajejo vpogled v učinke formativnega spremljanja in vrednotenja znanja v 

opazovani skupini učencev. Te smo uredili po prej omenjenih sklopih in jih na koncu 

interpretirali. 
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I. TEORETIČNI DEL 

 

 
1. PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA 

Poglavje bomo namenili širšemu vpogledu v preverjanje in ocenjevanje znanja. Opredelili 

bomo oba pojma, poleg tega pa nas bo zanimal še namen obeh sestavin poučevanja. V 

nadaljevanju bomo predstavili vrste preverjanja in ocenjevanja. 
 

1.1. OPREDELITEV PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA 

Preverjanje in ocenjevanje znanja sta dva različna pojma, ki predstavljata sestavini učnega 

procesa, ki se med seboj prepletata. V uvodnem poglavju bomo skušali pojasniti razliko med 

pojmoma. Navedli bomo nekaj opredelitev, ki smo jih zasledili v strokovni literaturi. Opazili 

pa smo, da tudi strokovnjaki v opredelitvah niso vedno enotni. 

Strmčnik (2001) navaja, da s preverjanjem na podlagi povratnih informacij, ugotavljamo, ali so 

učenci dosegli nove učne cilje; če pa jih niso, iščemo in odpravljamo vzroke (str. 170). 

Ocenjevanje pa označi kot samostojno stopnjo učnega procesa, s tipično značilnostjo kot so 

ocene. Po njegovem mnenju gre za merjenje in presojo predvsem lastne učne storilnosti učencev 

in količino doseganja ciljev (str. 176). 

Luongo Orlando (2008) razliko opredeli tako: »Preverjanje je postopek zbiranja informacij o 

učenju in učenčevem razumevanju obravnavanih vsebin. Za spremljanje učenčevega napredka 

se uporabljajo različne metode (tj. opazovanje, pogovori, kontrolni seznami, anekdotski zapisi). 

Nalogo zbiranja podatkov si delijo učitelji in učenci. Sistematično in nenamensko zbrani 

podatki tvorijo osnovo za ovrednotenje učenčevih dosežkov. 

Ocenjevanje je postopek presoje zbranih podatkov in odločanja o kakovosti učenčevega dela. 

S pregledom zbranih dokazil lahko učitelji ovrednotijo končne izdelke in določijo oceno za 

potrebe poročanja o učenčevem uspehu« (str. 6). 

Razdevšek Pučko (2010) pojasni: »Preverjanje je proces zbiranja informacij, ki so namenjene 

učitelju, učencem, staršem (lahko tudi šolskim oblastem) za odločanje o nadaljnjem delu« (str. 

48). »Ocenjevanje je vrednotenje dosežkov, dodeljevanje neke vrednosti, interpretacija 

podatkov, ki smo jih zbrali s preverjanjem« (str. 48). 

V vseh zgoraj zapisanih definicijah je poudarek na tem, da znanje učencev, dokler se učijo, 

spremljamo, in jih pri učenju usmerjamo, ne pa sodimo njihovega končnega znanja. Slednje 

učiteljem svetujeta tudi Black in Wiliam (1998). Namen spremljanja je pridobiti podatke, ki 

učitelju pomagajo načrtovati nadaljnje delo in aktivnosti, s katerimi bodo učenci snov razumeli, 

izboljšali svoje znanje, in posledično dosegli namene učenja. Pomembna je povratna 

informacija, ki mora biti uporabna, potekati mora pogosto, povezana pa mora biti z dejanskim 

poučevanjem. Tako preverjanje učiteljem omogoča boljše poučevanje, učencem pa boljše 

učenje. Povzeli bi lahko, da je preverjanje le del spremljanja učnega procesa. Ko pa govorimo 

o ocenjevanju, omenjamo končno vrednotenje. 

Milekšič (2002) razloži: »Ocenjevanje znanja je ugotavljanje in vrednotenje doseženega znanja. 

Ocenjevanje znanja določene učne teme se med šolskim letom opravlja po tem, ko je bilo znanje 

preverjeno in ugotovljeno.« (str. 9). 

Hattie in Timperly (2007) poudarjata, da je pomembno, da učiteljeva povratna informacija, ki 

se nanaša tako na spremljanje oz. preverjanje kot tudi na ocenjevanje, vsebuje vsa tri temeljna 

vprašanja, ki so pomembna v procesu formativnega spremljanja in vrednotenja: kam grem, kako 
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grem in kaj naprej. Povratna informacija ima velik učinek na metakognitivni ravni, še posebej, 

če vsebuje spodbude za samouravnavanje in samoocenjevanje znanja. Na samoregulacijo 

pozitivno vpliva tudi tista povratna informacija, ki se nanaša na proces razumevanja ter na samo 

nalogo oz. dosežek. 

Pri našem delu smo se naslonili na razlago preverjanja in ocenjevanja, ki jo opredeljujeta Hattie 

in Timperly. Prednost smo dali samouravnavanju in samovrednotenju, ki imata v procesu 

formativnega spremljanja in vrednotenja ključni pomen. Dodali pa smo tudi vrstniško 

vrednotenje. 
 

Samovrednotenje je zmožnost realne presoje lastne uspešnosti. Učenci pregledajo dokaze o 

doseganju namenov učenja, kar pomeni doseganje zastavljenih učnih ciljev, ki jih analizirajo in 

primerjajo s kriteriji uspešnosti, ki smo jih mi imenovali elementi spremljanja in vrednotenja. 

Po tem učenci samostojno sprejemajo odločitve o tem, v kolikšni meri so dosegli namene 

učenja, o kakovosti načina učenja, o tem, kako bodo nadaljevali učenje, in o tem, ali bodo pri 

učenju naredili kakšno spremembo. Včasih analizo dosežkov posameznega učenca naredijo 

njegovi sošolci. Podajo mu tudi povratno informacijo. V tem primeru govorimo o vrstniškem 

vrednotenju. 
 

Tudi v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli 

(2013) je v 3. členu navedeno besedilo, kjer je opisana razlika med izrazoma: 

»S preverjanjem znanja se zbirajo informacije o tem, kako učenec dosega cilje oziroma 

standarde znanja iz učnih načrtov, in ni namenjeno ocenjevanju znanja. Doseganje ciljev 

oziroma standardov znanja iz učnih načrtov učitelj preverja pred, med in ob koncu obravnave 

učnih vsebin. 

Ocenjevanje znanja je ugotavljanje in vrednotenje, v kolikšni meri učenec dosega v učnem 

načrtu določene cilje oziroma standarde znanja. Učitelj ocenjevanje znanja opravi po obravnavi 

učnih vsebin in po opravljenem preverjanju znanja iz teh vsebin.« 

Izraza pogosto enačimo, a med njima obstaja bistvena razlika, ki jo je treba v procesu 

poučevanja in učenja upoštevati. Razlikovanje pa ni tako preprosto, kot se zdi. Pogosto se 

prepletata, velikokrat pa preverjanje preide v ocenjevanje. 
 

S formativnim spremljanjem in vrednotenjem smo zadostili tudi zahtevi, da se znanje preverja 

pred, med in ob koncu obravnave učnih vsebin. 

Pri eni od analiz definicij smo omenili spremljanje in vrednotenje znanja, kar je za naše delo 

pomembno. V izrazu »spremljanje« smo zajeli vse dele v procesu učenja. Sestavni del je tudi 

preverjanje. Izraz »vrednotenje« pa v našem delu pomeni ocenjevanje oz. ugotavljanje 

končnega nivoja doseganja zastavljenih elementov merjenja, ki smo jih določili skupaj z učenci. 
 

1.2. NAMENI OZ. FUNKCIJE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA 
 

O namenih preverjanja in ocenjevanja zasledimo obsežne zapise pri številnih didaktikih, npr. 

pri Strmčniku (2001) in Kramarju (2010). Naše poglavje se bo omejilo predvsem na namene, 

ki jih v svojem delu našteva in opisuje Marentič Požarnik (2019, str. 275 in 276), saj se njena 

dopolnitev ujema z namenom naše raziskave. 
 

Kljub različni opredelitvi pojmov preverjanje in ocenjevanje pa v literaturi ni zapisanih razlik 

v namenih enega in drugega. Avtorji iste namene navajajo za oba pojma. 
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Vsi omenjeni avtorji namene enačijo s funkcijami. Strmčnik (2001) in Kramar (2010) navajata 

štiri glavne namene oziroma funkcije: 

- Informativna ali administrativna funkcija opredeljuje preverjanje in ocenjevanje kot 

povratno informacijo. Učenec izve, kaj se je naučil. Starši dobijo informacijo, kako 

uspešen je njihov otrok. Učitelj pa ugotovi, kako uspešno je njegovo poučevanje in 

koliko je učence naučil. Preverjanje omogoča sprotno in bolj poglobljeno spremljanje, 

ocenjevanje pa nam poda končno informacijo. 

- Selektivna funkcija je z ocenami izražen uspeh učenca. Kriteriji, ki jih je potrebno 

doseči za nadaljnje šolanje ali štipendije, učence pogosto silijo k učenju, kjer v ospredje 

postavijo število točk in ne znanje. 

- Represivna funkcija je problematična, saj pogosto zajema tudi osebnostne lastnosti 

učencev, in ne le znanja oziroma neznanja. Ker se navadno uporablja za uravnavanje 

razmer v razredu in kaznovanje motečih in nemirnih učencev, je taka ocena slaba ali 

celo negativna, poleg tega pa je v nasprotju s stroko in etiko. 

- Pedagoška ali motivacijska funkcija ima motivacijski pomen za doseganje zastavljenih 

vzgojno-izobraževalnih ciljev in je spodbuda za učenje. Sicer je ocena zunanje 

motivacijsko sredstvo, a če je pravična in dobro utemeljena, lahko služi tudi kot notranja 

motivacija. Negativne ocene nimajo pedagoške in motivacijske funkcije, zato je 

priporočljivo, da se jih izogibamo. 
 

Marentič Požarnik dodaja še tri funkcije preverjanja in ocenjevanja: 

- Usmerjevalno funkcijo navaja poleg selektivne, saj ocene povejo, katera so učenčeva 

močna področja, zato so v pomoč tudi pri poklicnem usmerjanju. Posledično podatki o 

šolski uspešnosti in sposobnostih niso pomembni le za učenca, ampak tudi za šolsko 

svetovalno službo, ki individualno svetuje ne le v poklicnem usmerjanju, ampak tudi ob 

raznih problemih, ki se morda pojavijo pri otroku ali mladostniku v času šolanja. 

- Nadzorna funkcija ravnateljem, šolskim oblastem in širši javnosti preko rezultatov 

preverjanj in ocenjevanj predstavlja uspešnost šole in šolskega sistema. O tej funkciji 

govorimo, ker prikazani rezultati kažejo na učinkovitost izobraževanja. Rezultate lahko 

uporabimo tudi v raziskovalne namene, predvsem ko preverjamo uspešnost šolskih 

sistemov ali novosti v mednarodnem okvirju. 

- Izboljšanje kakovosti učenja in poučevanja pa je najpomembnejši namen oziroma 

funkcija preverjanja in ocenjevanja, in bi ga morali učitelji postaviti na prvo mesto. V 

praksi je pogosto namesto tega v ospredju kopičenje snovi. 
 

S preverjanjem in ocenjevanjem vplivamo na vpletene deležnike, predvsem na učence in 
učitelje. Marentič Požarnik (2019) poleg omenjenega navaja še: 

- Da učencu rezultati preverjanja pomenijo povratno informacijo, ki mu pove, katere cilje 

že obvlada in katerih še ne. Njegovo nadaljnje učenje je odvisno prav od te povratne 

informacije, saj ga usmerja in mu pove, ali naj nadaljuje učenje po tej poti ali se mora 

učiti drugače. Funkcija z zrelostjo učenca postaja pomembnejša in s samopreverjanjem 

prehaja v samouravnavanje učenja. 

- Da učenci ocene jemljejo ne le kot informacijo o dosežkih, ampak tudi o lastnih 

sposobnostih. Z njo si oblikujejo samopodobo, kar kaže na to, da je preverjanje in 

ocenjevanje močno motivacijsko sredstvo. 

- Da učitelju rezultati, prav tako kot učencem, predstavljajo pomembno povratno 

informacijo. Z njo pridobi vpogled tako v uspešnost posameznega učenca kot v uspeh 

celega razreda. Razmisli lahko o metodah in tempu svojega poučevanja ali pa o 

sposobnostih in motivaciji učencev. 
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Za starše je preverjanje in ocenjevanje pomembno zato, ker z njim dobijo vpogled v otrokov 

napredek, in si lažje odgovorijo na vprašanje, ali potrebuje pomoč ali spremembe pri učenju. 

Razdevšek Pučko (1992, str. 237) izhaja iz prepoznanih napak in poudarja nekatere nujne 

premike na področju preverjanja in ocenjevanja znanja v osnovni šoli: 
- od kampanjskega k sprotnemu preverjanju znanja, 

- od iskanja napak in neznanja k iskanju znanja, 

- od poudarka na količini znanja k poudarku na kakovosti znanja, 

- od pretežno pisnega preverjanja h kombinaciji različnih oblik preverjanja, 

- od usmerjenosti k rezultatom in poudarku na ocenah k usmerjenosti na proces učenja in 

poudarku na povratnih informacijah, 
- od pretežno končnega preverjanja k diagnostičnemu in formativnemu preverjanju. 

 

1.3. VRSTE PREVERJANJA ZNANJA 
 

Marentič Požarnik (2019) razlikuje več vrst preverjanja znanja (str. 276–278). 
 

Z diagnostičnim ali začetnim preverjanjem ugotavljamo obseg predznanja. Zanima nas 

znanje ne le vsebin, ampak tudi spretnosti in strategij učenja. Zanimajo nas nagnjenja, interesi, 

močna področja, potrebe učencev in njihova motivacija. Pomembno je za nadaljevanje oz. 

načrtovanje pouka. 
 

S formativnim ali sprotnim preverjanjem sproti preverjamo učenčev napredek. Učitelj 

učencu v procesu učenja nudi povratno informacijo, in s tem, ko učenec nasvet upošteva, 

največkrat napreduje. Rezultati niso nekaj dokončnega, saj je namen, da jih učenec popravi in 

dokaže, da je cilje dosegel. 
 

S sumativnim ali končnim preverjanjem ob zaključku učne enote, teme, ocenjevalnega 

obdobja ali časovnega sklopa vrednotimo znanje, dosežke in rezultate. 
 

Pri učenju s formativnim spremljanjem preverjanja, kot jih navaja avtorica, niso ločena, ampak 

so vključena v sam proces. Učenje se začne z diagnostiko predznanja, postavljanjem ciljev in 

načrtovanjem poti do njih. Nato sledi aktivno učenje z zbiranjem dokazov o znanju in 

oblikovanje meril ter vrednotenje dosežkov. 
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2. TEMELJNE SPORAZUMEVALNE DEJAVNOSTI 

V naši raziskovalni nalogi smo proučevali napredek otrok pri slovenščini. Ukvarjali smo se s 

sporazumevalnimi dejavnostmi, ki jih opisujemo v tem poglavju. 
 

Ljudje se sporazumevamo na različne načine. Ločimo receptivne in produktivne 

sporazumevalne dejavnosti. Že ime pove, da pri receptivnih dejavnostih informacije 

sprejemamo, medtem ko pri produktivnih dejavnostih informacije tvorimo sami. Med 

receptivne sporazumevalne dejavnosti uvrščamo poslušanje in branje, med produktivne pa 

pisanje in govor. 

2.1. POSLUŠANJE 
 

Na poslušanju temeljita tako branje kot pisanje, saj človek kronološko najprej posluša in se šele 

nato uči govoriti, brati in pisati. Pečjak (2009) navaja, da je poslušanje najbolj razširjena 

komunikacijska dejavnost in hkrati tudi prva, ki se pojavi pri otroku. Poznamo razločujoče, 

priložnostno, doživljajsko, terapevtsko poslušanje in poslušanje z razumevanjem. Ob 

opismenjevanju bi morali največ pozornosti nameniti razločujočemu poslušanju, saj odločilno 

vpliva na učenje jezika, poleg tega pa predstavlja temelj ostalim vrstam poslušanja. 
 

Mravlje (1991) navaja, da se sposobnost poslušanja ne razvije sama od sebe, ampak na njeno 

učinkovitost vplivajo osebnostni, biološki, socialni in kulturni dejavniki. Učence je treba na 

poslušanje navajati, poleg tega pa je treba posamezne spretnosti poslušanja uriti. Težave se 

pojavljajo zaradi različnih vzrokov: nerazumevanje sporočil, čustvena napetost, utrujenost, 

slaba koncentracija, hrup, nepripravljenost za poslušanje. 

V šoli je najpomembnejše poslušanje z razumevanjem, do katerega pa pridemo s postopnim in 

sistematičnim razvijanjem. Poslušanje z razumevanjem od poslušalca zahteva, da si zapomni 

dejstva, ločuje med pomembnimi in nepomembnimi informacijami, prepozna bistvo slišanega 

in zaporedje sporočila, sledi ustnim navodilom … Predvsem se od učenca zahteva zapomnitev 

učne snovi, ki je z razumevanjem tesno povezana (Plut Pregelj, 2012). 
 

S poslušanjem sta tesno povezani pozornost in koncentracija. Pozornost je sposobnost, ki 

pripomore k temu, da je poslušalec osredotočen na zunanji ali notranji dražljaj, koncentracija 

pa je sposobnost, ki pripomore k zbranemu in vztrajnemu delu na določenem dražljaju, ki to 

pozornost pritegne. Pri otroku skušamo spodbujati aktivno pozornost in jo zavestno vzdrževati, 

medtem ko želimo pasivno pozornost omejiti. 

2.2. BRANJE 
 

Branje je razumevanje pisnega besedila. Kordigel (1992) pojem opisuje kot dekodiranje 

zapisanih črk, ki jih pretvorimo v zvočne jezikovne znake. Kadar dovolj časa vadimo, branje 

postane avtomatiziran proces. To pomeni, da besedilo vedno preberemo brez dodatnega 

miselnega napora. 
 

Širši pojem je »bralna pismenost«. Bralno pismen bralec je sposoben brati tekoče in z 

razumevanjem ter zna fleksibilno uporabljati različne strategije in tehnike branja glede na vrsto 

besedila in cilj branja. Na koncu lahko informacije, ki jih je pridobil, tudi uporabi. Bralna 

pismenost tako vključuje tri glavne sestavine: tehniko branja, razumevanje prebranega in 

fleksibilnost branja (Pečjak, 2010). 

Bolj natančno lahko branje opredelimo kot 7-stopenjski proces. Bralec najprej z očmi zazna 

vizualne podatke oz. črke. Nadaljuje s prepoznavanjem črk in besed. Te nato razume in poveže 
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posamezne besede z vsebino celotnega besedila. Zatem prebrano poveže z znanjem, ki ga je 

imel pred branjem. Nato informacije učinkovito shrani v spomin, iz katerega jih lahko po 

potrebi tudi prikliče. Zadnji korak pri branju je učinkovita uporaba pridobljenih informacij v 

drugih kontekstih (Kordigel, 1992). 
 

Otrok se v družbi odraslih v predšolskem obdobju srečuje s knjigami, časopisi, in se ob tem 

nauči pazljivo listati knjigo, si ogleduje ilustracije in iz njih predvideva vsebino, Pozna smer 

listanja in branja in pogosto navidezno bere. Otrok želi, da mu odrasli večkrat berejo, pri tem 

pa zaznava ponavljanje črk ter sprašuje, kaj piše. Nekateri otroci sami ali s pomočjo staršev 

začnejo črke povezovati, jih izgovarjati vezano in prepoznajo znane besede (Golli idr., 1996). 

Učitelj bralne spretnosti in zmožnosti pri učencih razvija v treh stopnjah. Frith (1996, v Pečjak, 

2009) opiše prehod od slikovne ali logografske na abecedno ali alfabetsko stopnjo in nazadnje 

na pravopisno ali ortografsko stopnjo (str. 123−125). Za vsako stopnjo je potrebna nova 

spretnost. Na razvoj stopenj vplivajo biološki dejavniki in kulturno ter učno spodbudno okolje. 
 

Pečjak (1996) definira pojem funkcionalne bralne pismenosti kot najvišjo stopnjo razvoja v 

bralnih spretnostih in (2009) dodaja, da se branje do stopnje bralne pismenosti razvija od 

najnižje (usvajanje tehnike branja) do najvišje (razumevanje prebranih fleksibilnih besedil) 

stopnje. 
 

Tudi na branje vplivajo različni dejavniki. Pečjak (1996) omenja bralno percepcijo ter 

kognitivne in socialno-kulturne dejavnike. Bralna percepcija je za uspešno branje nujna. Vpliva 

na prepoznavanje črk, na razumevanje, razlaganje, vrednotenje, ureditev besedila in na hitrost 

branja. Kognitivni dejavniki zajemajo predznanje bralca, tehniko branja, njegova pričakovanja 

in inteligentnost. Glede na slednjo se razlikuje tudi tempo učenja. Kot že rečeno pa na branje 

vpliva tudi okolje, saj na razlike v jezikovnem razvoju in bralne dosežke vpliva tudi socialni, 

ekonomski status družine. 
 

Kramarič idr. (2000) navajajo še en zelo pomemben dejavnik, ki vpliva na branje. To je bralni 

interes ali motivacija za branje. Nekateri otroci so za branje bolj nadarjeni kot drugi, vsi pa 

potrebujejo vajo. Da bi v branju otrok užival, potrebuje v socialnem okolju potrditev in 

priložnost, da lahko konča svojo bralno dejavnost. 
 

2.3. GOVOR 

Govor je pomemben dejavnik v razvoju osebnosti in socializacije. Otrokov govorni razvoj ima 

največjo vlogo tudi pri uspešnosti opismenjevanja. Otrok se govora najprej nauči v svojem 

domačem okolju, ki mu ponuja vzorec za izražanje in komunikacijo. Učitelj naj bi bil do 

učenčeve neknjižne izreke strpen in zanjo dojemljiv, da ne bi porušil njegove volje do pogovora, 

ustvarjalnosti in tvorjenja govorjenega besedila. Z lastnim vzorom in metodami, ki so otroku 

blizu, npr. igro vlog in pripovedovanjem umetnostnih besedil pa otrokom pomaga in jim 

približa knjižni jezik (Golli idr., 1996). 

Plut Pregelj (2012) poudarja, da se govorjenje in poslušanje v vzporednem razvoju med seboj 

dopolnjujeta. Poslušanje je temelj za razvoj govora. Govor, ki ga otrok uporablja, je podoben 

govoru, ki ga posluša. Ne gre samo za jezikovni, ampak tudi osebnostni razvoj. 

V šoli se srečujemo s kratkimi izjavami, kjer vsak stoji za svojim stališčem in ne poskuša 

razumeti drugega mnenja. Srečujemo se s kumulativno vrsto govora, ki omogoča vključevanje 

večjega števila učencev. Pri tem govoru učitelj spoznava znanje, stališča in mnenja učencev o 

določeni vsebini. Tak govor spodbuja sodelovanje (Mercer, 2000, v Plut Pregelj, 2012). 
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Pri pouku mora biti prisoten raziskujoči govor, kjer učenci o neki temi razmišljajo, jo skušajo 

razumeti in iščejo rešitve. Pomemben pa je tudi končni govor, s katerim otroci neko idejo ali 

vsebino razložijo vrstniku oz. učitelju (str. 63−65). 

Kot navaja Plut Pregelj (2012) k jeziku spadajo še nebesedni in vidni spremljevalci govora, ki 

govorjenemu besedilu dajejo dodaten pomen. Med spremljevalce govora sodijo zvočni in vidni, 

proksemični (medsebojna bližina), kinetični (gibanje telesa, mimika obraza), tipalni 

spremljevalci ter vonj in okus. Govor določajo tudi lastnosti govorca (ton, glasnost in hitrost 

govora, poudarki ter premori) in parajezikovni znaki, ki v govoru izražajo čustva (ljubezen, 

veselje, občudovanje, gnus, strah). Če poslušalec zazna ugodne spremljevalce govora, bo 

govorjeno besedilo uspešno sprejeto, če pa si oblikuje neugodno sliko o govorcu, pa to lahko 

ovira proces poslušanja. 

2.4. PISANJE 
 

Pisanje otroci začnejo razvijati najkasneje v njihovem ontogenetskem razvoju. Gre za 

sposobnost tvorjenja besedil oz. sporočanje v svetlobnem/vidnem prenosniku (pretvarjanje 

glasov, besed, povedi iz zvočne/slušne oblike v svetlobno/vidno obliko). Otrok mora glasovni 

znak pretvoriti v videnega (Pečjak, 2009). Pri pisanju lahko govorimo o tehniki pisanja črk v 

oblikah velikih in malih tiskanih ter velikih in malih pisanih črk. Pri obliki jezikovnega 

sporazumevanja v vidnem prenosniku pa govorimo o pisnem sporazumevanju. Ob napisanem 

besedilu se sporočevalec zaveda, da mora biti pisno besedilo urejeno. Namen besedila in tema 

morata biti jasno določena (Golli idr, 1996). Ferreiro in Teberosky (1982, v Pečjak, 2009) 

navajata, da se pisanje razvija v petih razvojnih stopnjah. Na prvi stopnji otrok razlikuje med 

risbo in zapisom, na drugi stopnji pa se začne zavedati, da za zapis različnih predmetov obstaja 

mnogo pisalnih oblik. Uporabljati začne znake pisnega jezika in jih »bere« kot zgodbe. Tretja 

stopnja je stopnja glasovne domneve, ko otrok usvaja in povezuje glas s črko. Na četrti stopnji 

otrok usklajuje glas z abecednim znanjem. S pomočjo odraslega na peti stopnji zgradi znanje o 

odnosu črka – glas. Odkrivati začne sistem pravilnega pisanja in razumevanja. Pečjak (2009) 

še navaja, da je pomoč odraslega ključna, saj otroku omogoča, da se srečuje s tiskanim 

gradivom. S pomočjo tega spoznava določene zakonitosti pisanja: od leve proti desni, od zgoraj 

navzdol. Otrok se s pisanjem sam preizkuša in razvija ter spoznava spretnost pisanja. 
 

Žerdin (2003) opiše, da je otrokova uspešnost pri pisanju pretežno odvisna od usvojenih 

grafomotoričnih spretnosti in senzoričnih dražljajev. Povezana je s slušnim in vidnim 

zaznavanjem, zaznavanje pa je odvisno od razvitosti čutil, od sluha in vida. Za začetno učenje 

opismenjevanja in poznejše pridobivanje znanja sta razvita vid in sluh ključna. Učenje pisanja 

pri učencu zahteva, da je pozoren na razlike in podrobnosti. Podrobnostim pred 

opismenjevanjem ni namenjeno veliko pozornosti. V času opismenjevanja pa imajo 

podrobnosti veliko vlogo. Pri razlikovanju enega glasu od drugega in ene črke od druge so zelo 

pomembne. 
 

Praktično delo smo razdelili na štiri sklope. V vsakem sklopu smo dali prednost eni 

sporazumevalni dejavnosti, čeprav so se ves čas prepletale in se v celotnem učnem procesu 

pojavljale vse štiri. 
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3. FORMATIVNO SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE (v nadaljevanju FSV) 
 

V poglavju o preverjanju in ocenjevanju smo že omenili, da je formativno ali sprotno 

preverjanje eno od vrst preverjanj. V naslednjem poglavju ga bomo podrobneje predstavili. 

3.1. OPREDELITEV FORMATIVNEGA SPREMLJANJA IN VREDNOTENJA 
 

Vodilo našega magistrskega dela je bilo usmerjanje učencev, da bi razmišljali, kaj je cilj 

njihovega učenja in na kakšen način bodo ta cilj dosegli. Ali kot pravita Hattie in Timperly 

(2007) »kam grejo, kako grejo in kaj oziroma kako naprej«. Prizadevali smo si za kakovosten 

pouk, ki ga je vodila povratna informacija od učitelja k učencu, od učenca k učencu in od učenca 

k učitelju (Younker, 2003). Opirali smo se na spoznanja o FSV, in jih upoštevali v našem 

modelu poučevanja in učenja. 

Formativno spremljanje znanja je procesno vrednotenje. Učitelj spremlja celoten proces učenja, 

da bi izboljšal učni učinek in posledično učni dosežek. Tako spremljanje omogoča pravočasno 

intervencijo ob morebitnih težavah. Hkrati daje učencu in tudi učitelju možnost popravljanja in 

izboljševanja dosežkov, učenec hitreje napreduje, predvsem pa pridobiva kvalitetno znanje. 

Preverjanje in ocenjevanje tako postaneta del procesnega učenja (Čadež, 2010). 

Učiteljeva naloga je spodbujanje učencev, da bi v čim večji meri prevzeli odgovornost za svoje 

učenje, in da bi v njih prebudil veselje do učenja in znanja, kar je še posebej pomembno za tiste, 

ki doma nimajo ustrezne podpore pri učenju. Končni cilj učiteljevih prizadevanj je vzgoja 

posameznikov, ki zmorejo samostojno usmerjati svoje učenje. To bodo potrebovali vse 

življenje (Pečjak, 2012). 

Učenci z razvito zmožnostjo samouravnavanja učenja dobro gospodarijo s časom za učenje in 

si zastavljajo višje specifične in kratkoročne cilje, pogosteje in natančneje vrednotijo svoje delo, 

si zastavljajo višje standarde znanja, so bolj učinkoviti in vztrajajo kljub oviram. Razvoj 

samouravnavanja ne poteka ločeno od usvajanja znanja – prizadevanja za dosego učnih ciljev 

in razvoj kakovostnih načinov učenja so nedeljiva celota (Instance in Dumont, 2013). 

Formativno spremljanje pozitivno vpliva na učenje takrat, ko učitelj kakovostne povratne 

informacije poda učencem in ko ti vrednotijo svoje delo ter delo drug drugega. Pri tem je 

ključno, da učitelj poučevanje nenehno prilagaja spoznanjem, ki jih pridobiva v učnem procesu, 

in je pozoren na potrebe slehernega učenca (Black idr., 2002). 

William (2013, str. 123) opisuje formativno spremljanje kot »most med učenjem in 

poučevanjem« in izpostavi pet »ključnih strategij«: 

1. razjasnitev, soudeleženost pri določanju in razumevanje namenov učenja in 

kriterijev za uspeh, 

2. priprava takšnih dejavnosti v razredu, s katerimi je mogoče pridobiti dokaze o 

učenju, 

3. zagotavljanje povratnih informacij (tudi od učenca k učitelju), ki učenca 

premikajo naprej, 

4. aktiviranje učencev, da postanejo drug drugemu vir učenja, 

5. aktiviranje učencev za spremljanje in vrednotenje svojega učenja. 

DeMeester in Jones (2009) navajata, da raziskave kažejo, da so učenci, ki razumejo, kaj se od 

njih zahteva, in ki vedo, kako bodo prepoznali uspeh, bolj osredotočeni na učenje, bolj 

motivirani in laže prevzemajo odgovornost za lastno učenje kot tisti, ki tega ne razumejo. To 

še posebej velja za učence z učnimi težavami. 
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V Sloveniji se s FSV že več let ukvarja N. Komljanc (2008). Opredeljuje ga kot pedagoški 

dialog za soglasno skupno učiteljevo in učenčevo spremljanje, kontroliranje in usmerjanje 

razvoja učenja posameznika. Namen tega je, da bi se izboljšal učni učinek v procesu učenja in 

da bi bila vrednost naučenega ob koncu učenja čim bolj koristna. 
 

Pri FSV gre za učinkovit način učenja in podpore, kar je še posebej pomembno za otroke s 

posebnimi potrebami. Vključuje otrokova močna področja, njegov ritem in stil učenja, posebne 

potrebe in interese. Otrok oziroma mladostnik je bolj motiviran in aktiven. S formativnim 

spremljanjem lahko odgovorimo na raznolike potrebe otrok in jih podpremo tam, kjer to 

potrebujejo (Roglič Ožek, 2019). 

Izkušnje iz preteklih projektov kažejo, da je za učinkovito uvajanje načel formativnega 

spremljanja potrebnih več let. Raziskave kažejo, da do znatnih sprememb pride v roku petih, 

morda celo desetih ali petnajstih let. Poleg tega se mora šola zavzeti, da bo uvajala formativno 

spremljanje, dokler to v razredih ne bo zares zaživelo (Black, 2007). 
 

Povzamemo lahko, da je potreben kakovosten dialog med učiteljem in učencem in tudi med 

učenci samimi. Tudi povratna informacija poteka v vseh smereh, ne le od učitelja k učencu. 

Vse to pa mora biti opazno čez celoten učni proces in ne le na koncu učenja. Poudarek na 

sprotnem spremljanju, vodenju in usmerjanju nam je predstavljal največji izziv pri delu. 

3.2.NAČELA FORMATIVNEGA SPREMLJANJA UČENJA POSAMEZNEGA 

UČENCA PRI POUKU 

Vrednosti formativnega spremljanja se zaveda vedno več edukacijskih sistemov, med njimi tudi 

slovenski. V Sloveniji se opiramo na tri načela formativnega spremljanja učenja posameznega 

učenca v razredu, ki jih je podrobneje opisala N. Komljanc (2009). Načela usmerjajo učence, 

učitelje in strokovne delavce (psiholog, logoped, specialni pedagog, svetovalni delavec, učitelji 

v glasbeni šoli, trenerji v športnih društvih …), ki vplivajo na otrokov razvoj, da upoštevajo 

njegova močna področja in kakovosti, da ga podrobno spremljajo in pri učenju in poučevanju 

upoštevajo posebnosti in razvoj posameznika. Učenec ne napreduje v naslednjo fazo 

formativnega spremljanja na poti do cilja, dokler ne osvoji določene stopnje znanja. Nivo 

posamezne stopnje znanja pa doseže s pomočjo kakovostne povratne informacije in s 

samouravnavanjem učenja. Za tako napredovanje pa je potrebna dobra komunikacija med 

učencem in učiteljem, sodelovanje in dobro poznavanje posameznika s strani učitelja. V 

raziskovalni nalogi nam še ni uspelo zajeti vseh deležnikov, ki vplivajo na učenca. Predvsem 

se še nismo povezali z zunajšolskimi organizacijami. Delno nam je to preprečila korona, delno 

pa dejstvo, da so učenci, ki so vključeni v prilagojeni program z nižjim izobrazbenim 

standardom, v prostem času manj dejavni v zunajšolskih dejavnostih kot njihovi vrstniki, ki 

obiskujejo redne osnovne šole. 

SPREMLJANJE ŠIBKIH IN MOČNIH ZNANJ 
 

Načelo spremljanja šibkih in močnih znanj zagotavlja, da učitelj pri svojem delu izhaja iz 

predznanja učenca. Včasih imajo učenci slabe pretekle izkušnje in zato k tematiki ali celo k 

predmetu pristopijo z odporom, česar se mora učitelj zavedati, saj lahko nastopijo težave. Z 

diagnostiko predznanja je pomembno povezana tudi motivacija. Snov se ne sme ponavljati, saj 

je potem učencu dolgčas, prav tako pa ne sme biti prezahtevna glede na predznanje. 

ZAGOTAVLJANJE STIKA MED UČNIMI STOPNJAMI ZA DOSEGO CILJA 

Učitelj organizira učne stopnje ali etape učenja, s katerimi poglablja in razširja znanje in ga 
povezuje z osebnimi cilji otroka. V vseh stopnjah se učenec sprašuje, kaj se bo učil, kako se bo 
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naučil, kakšen bo izdelek ali rezultat in kako ga bo predstavil. Učitelj mu pomaga ustvariti 

okolje, v katerem bo lahko izgrajeval svoje znanje. 
 

To načelo zagotavlja, da otrok, ki se nahaja na nekem aktualnem nivoju, lahko potencialni nivo 

doseže le z reševanjem problemov pod vodstvom odraslih ali sposobnejših vrtnikov. Pri tem sta 

vodili povratna informacija in individualizacija. Učenec pomoči in opore ne potrebuje več, ko 

je zmožen naloge opravljati sam (Komljanc, 2008, Razdevšek Pučko, 2004). 

ZAGOTAVLJANJE AKTUALNEGA POVRATNEGA INFORMIRANJA ZA 

OBLIKOVANJE DOSEŽKOV 

To načelo zagotavlja dobro povratno informacijo. Ta mora biti osebna, pravočasna, primerno 

pogosta, razumljiva, jasna, konkretna ter povezana z nameni učenja in kriteriji uspešnosti. 

Dobro je, če posamezniku poda informacijo o močnih in šibkih področjih (Holcar Brunauer 

idr., 2019). 

Pri tem načelu omenjamo oblikovanje mape dosežkov (portfolio). Ta omogoča pregled razvoja 

znanja, pregled nazadovanja in napredovanja, razvoja interesa, močnih znanj in tudi uspešne 

popravke. Portfolio vsebuje tako dokaze o doseganju standardov znanj kot tudi izdelke, ki jih 

je učenec ustvaril v svojem prostem času, v šoli ali doma, pri šolskih ali izvenšolskih interesnih 

dejavnostih, ko je na svojih interesih nadgradil temelj naučenega (Komljanc, 2009; Marentič 

Požarnik, 2012). 

3.3. ELEMENTI FORMATIVNEGA SPREMLJANJA IN VREDNOTENJA 
 

Proces FSV vključuje več elementov. Nekateri avtorji govorijo o fazah, najdemo pa tudi zapis, 

da so to koraki. Mi smo se odločili, da bomo pisali o elementih, med katere štejemo: diagnostiko 

predznanja, postavljanje ciljev in načrtovanje poti do njih, aktivno učenje z zbiranjem dokazov 

o znanju, in oblikovanje meril ter vrednotenje dosežkov. 
 

Wiliam (2013) navaja, da so prav vsi pomembni in nobenega ne smemo zanemarjati. Izpostavlja 

jih kot ključne strategije, ki so pomembne tako za učenca kot za učitelja, saj le z usklajenim 

uravnavanjem obeh lahko kvalitetno nadaljujeta pouk. Včasih je za učitelja sledenje 

posamezniku naporno, saj vsi otroci ne napredujejo z enako hitrostjo. 
 

DIAGNOSTIKA 

Diagnostika pomeni sam začetek FSV. Učitelj preko načrtovanih aktivnosti ugotavlja, kaj 

učenci že vedo oz. kakšno je njihovo predznanje. Informacije mu pokažejo, ali pouk lahko 

načrtuje po učnem načrtu ali pa mora stopiti korak nazaj. Včasih se tudi izkaže, da učenci cilj 

že dosegajo, in tedaj lahko temo razširi. 
 

Prepoznavanje šibkejših in močnejših učencev učitelju omogoča, da lažje pripravi aktivnosti, 

ki so prilagojene posamezniku in njegovi potrebam. Pomembno je, da načrtuje aktivnosti, ki 

bodo učencu omogočile, da bo napredoval v lastnem tempu. 
 

Skupinska diagnostika spodbuja timsko sodelovanje in pripomore k dobremu vzdušju v skupini, 

hkrati pa učencem omogoča vpogled v celoto vsebin, ki jih bo tekom učenja nadgrajeval. Pri 

učencih poveča zanimanje in jih s tem motivira za delo, ki sledi. Ključna vprašanja, ki si jih 

učenci tu zastavljajo, so: Kaj o temi že vem in znam? Kaj me o tej temi zanima? Kaj bi rad 

znal? (Brodnik, 2020). 
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NAMENI UČENJA IN KRITERIJI USPEŠNOSTI 
 

Pri nekaterih opredelitvah je to prva faza FSV. Prav tako nekateri avtorji ta del poimenujejo s 

cilji ali merili (Peršolja), mi smo ta del opredelili z nameni učenja in kriteriji uspešnosti. 

Učitelj načrtuje cilje poučevanja, pomembno pa je, da učenci te cilje razumejo. V sodelovanju 

z učenci lahko učitelj iz učnih ciljev izpelje namene učenja. Ti morajo biti učencem razumljivi, 

jasni, dosegljivi, predvsem pa morajo biti vidno zapisani. Skupni cilji se načrtujejo na začetku 

šolskega leta ali na začetku nove teme, osebne pa po preverjanju napredka, ko učenci skupaj z 

učiteljem načrtujejo nadaljnje delo (Holcar Brunauer idr., 2019; Peršolja, 2019). 

Tu se učenci lahko vprašajo: Kako priti do cilja? Kako in na kakšen način se najlažje in 

najhitreje učim? S kom se želim učiti? Kje se najraje učim? 

Osnovo za kriterij uspešnosti predstavljajo standardi znanj. Zapisani morajo biti konkretno in 

v prvi osebi ednine. Učenci jih najbolje razumejo, kadar so vključeni v njihovo oblikovanje. 

Takrat prevzamejo odgovornost za svoje učenje, postanejo bolj aktivni in samostojni, razvijajo 

spretnost komuniciranja in izboljšajo motivacijo za delo. Pri pouku se lažje in dlje osredotočajo 

na svoje delo. Pri oblikovanju kriterijev je pomembno, da jih učenci razumejo, in da jih ni 

preveč, saj jih potem ne znajo uporabiti ali pa se ne zmorejo osredotočiti na tisto, kar je res 

pomembno (Black in Wiliam, 1998; Holcar Brunauer idr., 2019; Peršolja, 2019). 
 

Pri oblikovanju kriterijev je dobro, da učenci vidijo vzorčne izdelke, kot so primeri končnih 

dokazov, in to dobrih in pomanjkljivih. To jim predstavlja iztočnico za pogovor o tem, kateri 

izdelek se jim zdi boljši in kaj in kako bi pri slabših lahko izboljšali. S tem dobijo priložnost, 

da razumejo in ubesedijo tisto, k čemur bodo v nadaljevanju stremeli tudi sami (Peršolja, 2019). 
 

DOKAZI OZ. UČNI DOSEŽKI 
 

V procesu učenja zbiramo dokaze. To so izdelki, ki prikazujejo pridobljena znanja, spretnosti 

in veščine. Z rednim zbiranjem dokazov pravočasno ugotavljamo napačne predstave in 

odkrivamo vrzeli, ki jih sproti odpravljamo. Znanje lahko dokazujemo na različne načine, na 

primer s pisnimi besedili, z vizualnimi predstavitvami, s praktičnimi izdelki, z raziskovalnimi 

nalogami, lahko pa tudi s pogovorom. 
 

Prva skupina so dokazi, ki izhajajo iz pogovorov v skupini. To so vprašanja in odgovori, 

problemska vprašanja, intervjuji, okrogle mize, vrstniško vrednotenje in samovrednotenje ter 

refleksije, vezane na učno vsebino. V drugo skupino uvrščamo dokaze, ki jih pridobimo na 

osnovi opazovanj učenca v celotnem učnem procesu. V tretjo skupino dokazov pa uvrščamo 

izdelke. To so lahko temeljna pisna besedila, fotografije, vizualne predstavitve, miselni vzorci, 

ustne in praktične predstavitve … (Holcar Brunauer idr., 2019). 
 

S tem ko učenci zbirajo dokaze o znanju in napredku, se zavedajo, da proces učenja nadzorujejo 

sami. Učijo se samoregulacije in povečuje se odgovornost učenca, hkrati pa slabi moč 

zunanjega nadzora. 

Pridobivanje in ravnanje z dokazi nazorno opišemo s ciklom: 

1. Razjasnitev namenov učenja in postavljanje vprašanj. 

2. Pridobivanje/zbiranje dokazov o razmišljanju in učenju učencev. 

3. Presojanje dokazov. 

4. Prilagajanje poučevanja, izvajanje dejavnosti, ki vodijo do želenega namena učenja. 

Če ugotovimo, da obstoječi in želeni učinek nista skladna, krog ponovno nadaljujemo v prvi 

fazi (Holcar Brunauer idr., 2019). 



14  

POVRATNA INFORMACIJA 
 

Povratna informacija je redna, osebna in predstavlja osnovo za sprotno učenje. Je ključni del 

FSV in učenca usmerja v napredek, ker vrednoti njegove trenutne dosežke. Učitelj v dialogu 

učencu poda informacijo, in mu s tem omogoči, da dopolni manjkajoče znanje. Pomembno je 

tudi, da učenci drug drugemu dajejo povratne informacije. Te nikakor ne slonijo na sodbah 

preteklih dejanj. Naloga učenca je, da poišče razliko med doseženim in želenim znanjem, in jo 

skuša odpraviti. Učitelj učenca spodbudi k razmišljanju in njegovo pozornost usmeri v nadaljnje 

korake v procesu učenja. Ne omogoča primerjave s sošolci, zato da se učenec osredotoči le nase 

in na svoj dosežek. 
 

Povratna informacija mora biti pravočasna, primerno pogosta, razumljiva, jasna, konkretna ter 

povezana z nameni učenja in kriteriji uspešnosti. Dobro je, če posamezniku poda informacijo o 

močnih in šibkih področjih (Holcar Brunauer idr., 2019). 
 

Wiliam (2018) je v povzetku raziskav, ki sta jih opravila z Blackom, opisal razlike v dosežkih 

učencev na testih glede na podajanje povratne informacije. Učenci, ki so dobili povratno 

informacijo v obliki komentarja, so do prihodnjega testa svoje znanje veliko bolj izboljšali kot 

pa tisti, ki so dobili komentar in oceno ali pa le oceno, saj so se ti osredotočali zgolj na oceno, 

in s tem izgubili priložnost za učenje. 
 

Povratna informacija potuje v več smereh. Od učitelja k učencu, od učenca k učencu in tudi od 

učenca k učitelju. Ta je pomembna, ker brez nje učitelji ne bi poznali učenčevih močnih in 

šibkih področij in ne bi mogli ustrezno načrtovati pouka (Younker, 2003 v Holcar Brunauer 

idr., 2019). 
 

Wiliam (2018) opozarja, da mora imeti učenec s povratno informacijo več dela kot učitelj. 

Formativna je le, če jo učenec lahko uporabi za izboljšanje svojih dosežkov in znanja. Navede 

nekaj oblik: 

- Učitelj napiše učencu, da je v nalogi 5 napak. Najti jih mora sam. 

- Učitelj povratne informacije napiše na listke in učenci jih morajo sami razporediti k 

nalogam, ki jim pripadajo. 

- Učencu podčrta vrstico z napako, poiskati pa jo mora sam. 
 

AKTIVNO UČENJE 
 

V nekaterih opisih FSV ta element najdemo zapisan kot Vprašanja in odgovori ali pa Akcija, 

Wiliam pa poudarja pomen vrstniškega sodelovanja in zapiše, da z aktivnim učenjem postanejo 

drug drugemu vir poučevanja. 
 

FSV spodbuja aktivno vključenost učenca v vseh fazah pouka, od načrtovanja, preko učenja, 

do vrednotenja. V modelu formativnega spremljanja ZRSŠ za povratno informacijo nastopi faza 

vprašanj, kjer je glavni namen aktivacija učencev. Frontalno podajanje snovi zamenjajo 

premišljeno zastavljena načrtovana vprašanja, ki učence spodbudijo k soudeležbi ustvarjanja 

učnega procesa. 
 

Dobro oblikovana vprašanja so usklajena z nameni učenja in poudarjajo tiste vidike znanja, ki 

jih želimo razvijati. Z njimi načrtno in premišljeno spodbujamo učenčevo razmišljanje, v pomoč 

pa so nam tudi pri ugotavljanju, kako kakovostno je učenčevo znanje in na kateri taksonomski 

stopnji je. Po Bloomu ločimo 6 stopenj, ki so navedene od nižje proti višjim: znanje, 

razumevanje, uporaba, analiza, sinteza in vrednotenje (Marentič Požarnik, 2012). 
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Vsak odgovor, tudi nepravilen, pomaga razviti razumevanje, zato je pomembno, da se učenci 

zavedajo, da je cilj v mišljenju in ne v pravilnem odgovoru. 

S kvalitetno postavljenimi vprašanji učitelj učence spodbuja, da razmišljajo širše in globlje. 

Znotraj tega veliko dela opravijo v parih ali manjših skupinah, s čimer je vsakemu posamezniku 

zagotovljena možnost, da izrazi svoj predlog in razloži svoje razmišljanje, učitelju pa 

omogočeno lažje identificiranje vrzeli in napačnih predstav. Poleg tega ima skupinsko delo še 

veliko drugih pozitivnih učinkov: motivacija, socialna povezanost, individualizacija in 

kognitivno izpopolnjevanje. Učenci so bolj motivirani za medsebojno pomoč pri učenju, kadar 

je to v njihovem interesu. Skupina predstavlja zaključeno in povezano celoto in znotraj te se 

posameznik bolj trudi, s tem pa se nauči več, kot bi se sam. Šibkejši učenci dobijo pomoč 

močnejših, ki jim pomagajo premostiti konkretne težave, močnejši pa svoje znanje 

nadgrajujejo. Učenci z medsebojno pomočjo postanejo drug drugemu učitelji in vir znanja 

(Wiliam, 2018). 
 

SAMOVREDNOTENJE, VRSTNIŠKO VREDNOTENJE, SAMOURAVNAVANJE 

Kot zadnji element navajamo vrednotenje. Naj bo to vrstniško ali lastno, formativno 

spremljanje osmišlja in mu daje pomen. Pokaže uspešnost učenja, saj mora učenec za uspešno 

samopresojo poleg učne snovi dobro poznati in razumeti namen in merila učenja (Marentič 

Požarnik, 2004, Wiliam 2018). 

Ob omembi samovrednotenja imajo mnogi pomisleke, da ni zanesljivo in pošteno. A raziskave 

kažejo, da so učenci v večini pošteni in realni, enako pogosto kot premalo so tudi preveč strogi 

do sebe. Resnična težava pri samoocenjevanju je ta, da učenci pogosto ne vedo, kaj se od njih 

pričakuje, kar vodi v velika razhajanja med učiteljevo in učenčevo oceno. Prav zato je 

pomembno, da so predhodni elementi dobro izpeljani (Black in Wiliam, 1998). 

Samovrednotenje pomembno dopolnjuje vrstniško vrednotenje. Zmožnost vrednotenja vrstnika 

je pri nekaterih avtorjih predpogoj za uspešno vrednotenje samega sebe. Učenci, ki imajo višje 

sposobnosti, podajajo informacije v jeziku, ki je otrokom bližji in bolj razumljiv. Šibkejšim 

učencem tako podana informacija pride zelo prav, saj še ne zmorejo samostojno tvoriti 

kvalitetne povratne informacije. Večina lažje sprejme kritiko vrstnika kot kritiko učitelja. 

Učenci morajo upoštevati pravilo, da je sprejemanje povratne informacije del učenja in da jo 

poslušajo, ne prekinjajo in ne ugovarjajo. Drugo pravilo je, da sami ocenijo, kaj je zanje 

uporabno in kaj ne. Na podlagi tega se odločijo, ali bodo povratne informacije pri načrtovanju 

nadaljnjega dela upoštevali ali ne (Holcar Brunauer idr., 2019). 

Z vrednotenjem učenci pridobivajo nadzor nad svojo šolsko uspešnostjo in postajajo odgovorni 

za svoje učenje, z dajanjem povratnih informacij sošolcem pa ponotranjijo namene učenja in 

kriterije uspešnosti. Učitelj v tej fazi pridobi povratne informacije, na osnovi katerih prilagaja 

učni proces in ustvari okolje, v katerem z učenci gradi boljše medsebojne odnose. 

Samovrednotenje in vrstniško vrednotenje učitelja nekoliko razbremenita, saj se zmanjša 

količina učiteljevih povratnih informacij. Učenci razvijejo zmožnost samoregulacijskega 

učenja in postajajo lastni motivatorji, tako da jih ni več treba siliti v učenje (Holcar Brunauer 

idr., 2019; Peršolja, 2019). 
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3.4.PREDNOSTI IN UČINKI FORMATIVNEGA SPREMLJANJA IN 

VREDNOTENJA 

Prednosti FSV najdemo tako za učenca kot tudi za učitelja. Te se prepletajo in jih ni možno 

ločiti. 

Ena od prednosti se kaže v tem, da učitelj spremlja učenca skozi celoten proces pridobivanja 

znanja in ne le skozi rezultate preverjanj in ocenjevanj. Poleg pouka se individualizira tudi 

ocena. Med učencem, učiteljem in tudi starši se mora zgoditi velika sprememba v komunikaciji. 

Starši ne poznajo le rezultatov, ampak tudi pot do cilja. Prisiljeni so prevzeti svoj del 

odgovornosti in sodelovati in komunicirati z učiteljem pri načrtovanju dela v okviru svojih 

kompetenc (Čadež, 2010). 

Pri FSV učenec aktivno sodeluje pri načrtovanju lastnih dejavnosti in postavljanju individualnih 

ciljev, ki jih bo dejansko zmogel doseči. Tudi on s tem prevzame svoj del odgovornosti za 

doseganje ciljev in za skupni uspeh. S formativnim spremljanjem napredka lahko učitelj v 

dogovoru z učencem uravnava čas preverjanja in ocenjevanja. Uspeh omogoča tudi ta možnost, 

da učenec znanje predstavi šele takrat, ko je na to pripravljen (Čadež, 2010). 

Učenci razvijajo samovrednotenje, na podlagi katerega usmerjajo svoje učenje. S 

samovrednotenjem in vrstniškim vrednotenjem se izboljšajo dosežki vseh, še posebej šibkejših 

učencev. Učenci pogosto bolje sprejmejo kritiko vrstnika kot pa učitelja. Učitelj je pozoren na 

slehernega učenca in poučevanje nenehno prilagaja spoznanjem, ki jih pridobiva na podlagi 

obojestranske povratne informacije. Prav s to učenci postanejo enakovredni partnerji v učnem 

procesu (Black idr., 2002). 

Kadar formativno spremljanje uravnava merila uspešnosti posameznega učenca in skupine v 

skladu s predpisanimi standardi znanj glede na potrebe in pričakovanja posameznega učenca, 

je to najbolj naravna oblika preverjanja (Merill, 1983, v Komljanc, 2008). 

3.5.POGOJI ZA IZVAJANJE POUKA S FORMATIVNIM SPREMLJANJEM IN 

VREDNOTENJEM 

Formativno spremljanje postane učinkovito, ko so za učenje in poučevanje izpolnjeni nekateri 

pogoji. Opis najdemo tudi v okviru razvojne naloge Formativno spremljanje/preverjanje, ki so 

jo izvedeli na Zavodu RS za šolstvo leta 2017. 
 

V našem zapisu smo jih razdelili na pogoje, ki naj bi jih izpolnjevali učitelji, in na tiste, ki so 

pomembni za učence. 

Učitelj, ki poučuje po načelu FSV, mora poskrbeti, da je vzdušje v razredu miselno spodbudno, 

psihološko varno in sproščeno. Poiskati mora aktivnosti in interese učencev, s katerimi jih 

motivira. Posledično se učenci ob svojem izražanju počutijo sprejete, delo pa se odvija v 

varnem in zaupnem okolju. 

Učitelj mora z vprašanji spodbuditi dialog in dati učencem dovolj časa za razmislek. Njegova 

problemska vprašanja morajo učenca spodbuditi v razmišljanje. Nepravilnih odgovorov 

učencev učitelj ne sme soditi, ampak jih mora obravnavati kot del učenja. Postaviti mora taka 

vprašanja, ki pri učencih spodbujajo kritično vrednotenje dosežkov, prepoznavanje močnih 

področij pri sebi in pri drugih. Ob zagotavljanju tega pogoja bo učenec zadovoljen nad dosežki. 

Učiteljeva povratna informacija mora biti taka, da učenca motivira za učenje. Mora biti sprotna, 

najbolje, da je ustna. A bolj kot ta je pomembna tista, ki pride od učenca do učitelja, saj z njo 

učitelj dobi predstavo o predznanju, razumevanju, napakah, razmišljanju in motivaciji pri 

učencu. 
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Učitelj mora biti občutljiv za individualne razlike med učenci, upoštevanje teh pa mu mora 

predstavljati izziv. Razlike so v predznanju, sposobnostih, predstavah, razumevanju, 

motivaciji, učnem stilu, prepričanjih, interesih in čustvenem odnosu. Pomembne so tudi 

jezikovne, kulturne in socialno-ekonomske razlike med učenci. 

Učitelj se mora zavzemati, da učenci v čim večji meri prevzamejo skrb za učenje in razvijejo 

odgovoren odnos do njega. Pomembno je, da učitelj ustvarja priložnosti, s katerimi pri učencih 

ozavešča proces učenja, pomaga pri razvoju kriterijev kakovostnega učenja in pri odločanju, 

kako bodo dosegli cilje. Zavzemati se mora za to, da učenec pokaže veselje do učenja in znanja, 

in za svoje učenje prevzame odgovornost. Omenjeno je še posebej pomembno za učence, ki ne 

izhajajo iz učno spodbudnega okolja. 
 

Učenci morajo razumeti, kaj in zakaj se učijo ter kaj bodo morali razumeti, vedeti in znati, da 

bodo uspešni. Pomembno je, da se vzpostavi interakcija, saj učenci učiteljem pomagajo 

načrtovati pouk, s tem pa vedo kaj in zakaj se bodo učili. Že od začetka jim mora biti znano, 

kaj bodo morali narediti, da bodo uspešni. 

Učenje mora biti socialno in sodelovalno. Učenci morajo imeti možnst, da se učijo samostojno 

ali drug od drugega, da si pri učenju pomagajo in sodelujejo. Skupina mora imeti skupni cilj, 

za dosego katerega je odgovoren vsak posameznik. Šele, ko je zadoščeno temu pogoju, 

govorimo o sodelovalnem učenju. 

Učenci morajo imeti priložnost, da svoje znanje izkazujejo na različne načine. Sami lahko 

predlagajo oblike in načine predstavitve. Sami lahko npr. oblikujejo vprašanja za preizkuse in 

oblikujejo kriterije uspešnosti. 
 

Pri našem delu je bila večina pogojev zagotovljenih. Na nekaj ovir pa smo le naleteli, ker so 

učenci zaradi znižanih sosobnosti manj inovativni in so težje sodelovali pri načrtovanju pouka 

in pri podajanju predlogov za izkazovanje znanj. Zato smo jih pri tem konkretno usmerjali in 

jim pokazali možne poti. 
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4. OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI IN FORMATIVNO SPREMLJANJE 

IN VREDNOTENJE 

Empirični del našega magistrskega dela je osredotočen na delo z otroki z lažjo motnjo v 

duševnem razvoju, zato je bilo treba upoštevati specifike te populacije. 

Na Zavodu za šolstvo so sprejeli kriterije, ki so bili oblikovani na osnovi mednarodno veljavnih 

kriterijev za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi 

potrebami (2015). Med otroke z motnjo v duševnem razvoju uvrščamo tudi otroke z lažjo 

motnjo v duševnem razvoju. Ti otroci imajo znižane sposobnosti za učenje in usvajanje 

splošnih znanj. Znižani sta senzomotorično in miselno skladno delovanje. Prav tako so znižane 

sposobnosti za načrtovanje, organizacijo, odločanje in izvedbo dejavnosti. Miselni procesi 

potekajo bolj na konkretni kot na abstraktni ravni. Uporabljajo preprostejši jezik in se nagibajo 

k nezrelemu presojanju in odzivanju v socialnih okoliščinah. Ob individualnem pristopu ter z 

vsebinskimi, metodičnimi in časovnimi prilagoditvami v učnem procesu lahko dosežejo 

temeljna šolska znanja, ki pa ne zadostujejo minimalnim standardom znanja, določenim z 

izobraževalnimi programi, ter se usposobijo za manj zahtevno poklicno delo in samostojno 

socialno življenje. 
 

Glede na opis populacije in pogoje, ki jih zahteva FSV, smo si z raziskovalno nalogo zastavili 

velik izziv. Zavedali smo se, da bomo morali z učenci vzpostaviti res dobro interakcijo, s 

pomočjo katere bomo imeli natančen in sproten vpogled v njihovo učenje in napredek. 

Predvidevali smo, da bomo morali glede na znižane sposobnosti otrok nekatere elemente 

prilagoditi in jih načrtovati mi, učencem pa res dobro predstaviti, da jih bodo razumeli in 

posledično lahko stremeli k doseganju ciljev. 

4.1.PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV S POSEBNIMI 

POTREBAMI 
 

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli (2013) 

v 8. členu navaja, da se v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim 

standardom v prvem izobraževalnem obdobju osnovne šole učenčevo znanje ocenjuje z 

opisnimi ocenami, v drugem in tretjem izobraževalnem obdobju pa s številčnimi ocenami. 

V Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) je v 11. členu zapisano, da se 

učencu s posebnimi potrebami, usmerjenemu v izobraževalni program z nižjim izobraževalnim 

standardom, lahko prilagodi predmetnik in učni načrt, vzgojno-izobraževalna obdobja, način 

preverjanja in ocenjevanja ob koncu obdobij, napredovanje in pogoje za dokončanje 

izobraževanja. 

Generalne usmeritve glede prilagojenega preverjanja znanja so zapisane že v Pravilniku o 

preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli, načelo 

individualizacije in diferenciacije pa po strokovni plati vsakemu učitelju nalaga še številne 

druge prilagoditve. 

Pri pouku vseh predmetov in pri drugih oblikah organiziranega dela učitelj diferencira delo z 

učenci glede na njihove zmožnosti. Z notranjo diferenciacijo posamezniku prilagaja predvsem 

načine in oblike postavljanja vprašanj ter posredovanja odgovorov, tempo učnega procesa, čas 

ocenjevanja znanja, organizacijo (po delih), obliko pisnih gradiv, uporabo tehničnih 

pripomočkov in prostorske pogoje. 

Vse prilagoditve, tudi za preverjanje in ocenjevanje znanja, morajo biti zapisane v 

individualnem programu učenca s posebnimi potrebami. Ta dokument učitelji, ki poučujejo 

učenca, vsako leto obnovijo in dopolnijo. Če se da, upoštevajo tudi želje in ideje učencev in 
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staršev. Vsaj dvakrat na leto se individualiziran program evalvira, dopolni in po potrebi 

spremeni. 

4.1.1. PRILAGAJANJE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA INDIVIDUALNIM 

POTREBAM UČENCEV 
 

Marentič Požarnik (2019, str. 269–272) omenja spoznavne, čustvene in socialne razlike med 

otroki. Učitelju so najpomembnejše prve, a tudi ostale niso zanemarljive. 

Na spoznavnem področju se razlike kažejo v sposobnostih, spoznavnih ciljih in v predznanju. 

Tako lahko pri učencih z enako mentalno starostjo opazimo popolnoma drugo raven mišljenja; 

nekateri so npr. že na stopnji logičnega razmišljanja, drugi pa še popolnoma na konkretni ravni. 

Razliko zaznamo tudi v različnih močnih in šibkih področjih, različnih učnih oz. spoznavnih 

stilih, ne nazadnje pa tudi v interesih ter motivaciji. 

Smiselna in nujna pa je učna individualizacija, ki zahteva od šole in učitelja, da odkrivata, 

spoštujeta in razvijata utemeljene individualne razlike med učenci, da skušata sicer skupno 

poučevanje in učenje čim bolj individualizirati in personalizirati, se pravi, prilagoditi 

individualnim vzgojnim in učnim posebnostim, potrebam, željam in nagnjenjem posameznega 

učenca ter mu omogočiti kar se da samostojno delo (Strmčnik, 2001). 

Med pomembne prilagoditve spada tudi prilagajanje preverjanja in ocenjevanja posebnim 

potrebam posameznega učenca. Te prilagoditve so zapisane v individualiziranem programu, 

opredeli pa jih strokovna skupina, ki je na šoli oblikovana za posameznega učenca. 

V prvi vrsti se prilagodi že način preverjanja in ocenjevanja, ki je lahko individualen, s 

poudarkom na ustnem pred pisnim, ali obratno, s prekinitvami, z najustreznejšo izbiro tipa 

nalog (obkroževanje, povezovanje, dopolnjevanje …) glede na stopnjo senzomotorične 

oviranosti in glede na zmožnost komunikacije. 

Kadar ima učenec težave s pozornostjo in koncentracijo ali se hitreje utrudi, ima pri preverjanju 

in ocenjevanju lahko na voljo več časa. Ta se mu maksimalno podaljša za polovico časa, ki je 

sicer na voljo. Prav tako se lahko izvede več krajših prekinitev. Učitelj lahko preverjanje in 

ocenjevanje razdeli na več delov tako časovno kot po sklopih, lahko pa tudi zmanjša število 

nalog, predvsem tistih, ki so istega tipa. 

Glede na primanjkljaje, motnje in težave učitelj preverjanje in ocenjevanje lahko prilagodi tako, 

da ne upošteva napak, ki so posledica le-teh ali pa vrednotenju zniža kriterije. Učencu lahko 

omogoči uporabo računalnika, računala, didaktičnih pripomočkov, v nekaterih primerih ima 

učenec pravico tudi do spremljevalca, npr. bralca. 

Pri vzgojnih predmetih je preverjanje in ocenjevanje pogosto oblikovano tako, da so merila in 

kriteriji usmerjeni v učenčev napredek. 

Uvajanje FSV v poučevanje in učenje je izrazito prilagojeno individualnim razlikam med 

učenci tudi na področju preverjanja in ocenjevanja. Tega smo se sicer zavedali, v času raziskave 

pa smo spoznali, da je tak pouk za učitelja zahteven in od njega terja veliko inovativnosti in 

fleksibilnosti. Zmanjša se količina frontalnega dela, poleg učenčeve aktivnosti pa se poveča 

tudi aktivnost učitelja. 
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4.2.FORMATIVNO SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE IN OTROCI S 

POSEBNIMI POTREBAMI 

Pri učencih s posebnimi potrebami mora učitelj poleg ciljev v učnih načrtih, upoštevati tudi 

razvojne cilje in prilagoditve, ki so zapisani v otrokovem individualiziranem programu. 

Osredotočiti se mora na načelo enakih možnosti z upoštevanjem individualnih razlik, kar 

narekuje, da poleg standardov znanj upošteva še individualni razvoj in napredek vsakega otroka 

s posebnimi potrebami. 
 

Učitelj mora zagotoviti prilagoditve, da bo otrok kljub primanjkljajem oz. motnjam lahko 

pokazal svoje znanje in sposobnosti v celotnem učnem procesu. 

Tudi v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom se FSV odvija kot del dobre 

poučevalne prakse. To trditev navajajo zaključki projekta FSV, ki so ga izvedli na Zavodu RS 

za šolstvo, kjer je bila vključena tudi populacija otrok z motnjo v duševnem razvoju. Nekaj 

ugotovitev smo zapisali v drugem delu naslednjega poglavja. 
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5. PROJEKTI IN RAZISKAVE NA PODROČJU FORMATIVNEGA 

SPREMLJANJA IN VREDNOTENJA 

V strokovni literaturi je malo podatkov o raziskavah s področja FSV pri učencih s posebnimi 

potrebami. Še tiste, ki so, so povezane z drugimi skupinami otrok s posebnimi potrebami. 
 

Vseeno pa smo predstavili nekaj povzetkov projektov in raziskav, ki so vezani predvsem na 

splošno populacijo. 

5.1. TUJI PROJEKTI IN RAZISKAVE 

Več raziskav se ukvarja s proučevanjem povratne informacije, saj je ta eden od pomembnih 

elementov FSV. 

Povratne informacije so koristne za učence, lahko pa tudi za učitelje. Fuchs in Fuchs (1986) sta 

naredila analizo 21 različnih poročil o uporabi povratnih informacij za učitelje in s strani 

učiteljev, s pogostostjo med 2−5-krat na teden. Povprečna vrednost učinka na dosežke pri 

eksperimentalni in kontrolni skupini je bila 0,70 standardnega odklona. 
 

Pomembna je tudi pogostost preverjanja znanja. Tako je bil na primer pri učencih, ki so pisali 

vsaj en preizkus v obdobju 15 tednov, rezultat za 0,5 standardnega odklona višji kot pri tistih, 

ki testa v enakem obdobju niso pisali. Pogostejše preverjanje kot enkrat tedensko pa vseeno ni 

prineslo dodatnih koristi. 
 

Vendar pa sta kakovost povratnih informacij in to, kako so uporabljene, veliko pomembnejša 

kakor pogostost preverjanja. Izsledki 40 raziskovalnih poročil o učinkih povratnih informacij 

v »testnih« dogodkih so pokazale, da so se učenci naučili manj, če so imeli možnost »pokukati« 

v odgovore, preden so se lotili preizkusa, kot v primeru, ko so v raziskavah nadzorovali to 

»pred testno možnost«. Izkazalo pa se je, da je bil učinek večji tedaj, ko so povratne informacije 

podane kot podrobnosti v zvezi s pravilnim odgovorom, in ne le kot pravilen ali nepravilen 

odgovor (Bangert-Drowns idr., 1991). 
 

Podobno ugotovitev je pokazal pregled raziskav, ki ga je opravil Elshout-Mohr (1994). 

Zabeležil je, da poznavanje pravilnih odgovorov manj koristi za kompleksnejše naloge, kot za 

preproste naloge. Pri učenju namreč ne gre le za popravljanje tistega, kar je napačno, ampak za 

razvijanje novih zmožnosti. To zahteva povratne informacije v smislu dialoga in ne v obliki 

podajanja pravilnih odgovorov. Posledično učenec postane dejaven pri vodenju procesa. 

Kluger in DeNisi (1996) sta preučevala, kakšne povratne informacije so najbolj učinkovite. 

Dognala sta, da so to tiste oz. tedaj, ko se osredotočajo na nalogo, še bolj pa, ko se osredotočajo 

na podrobnosti v nalogi in vsebujejo zastavljanje ciljev. S povratnimi informacijami pri 

učencih lahko dosežemo več učenja. Zato je pomembnejše proučiti proces, ki ga povratne 

informacije sprožijo, kot pa preverjati, ali povratne informacije na splošno izboljšajo dosežke. 

Avtorja sta na osnovi raziskave sklepala, da povratne informacije najbolj koristijo pri 

proceduralnem učenju ali ko je naloga precej nad učenčevimi zmožnostmi na začetku učenja. 

Povratne informacije z zamikom pa so najprimernejše pri nalogah, ki so znotraj učenčevih 

zmožnosti ali pa, ko nam gre za transfer na druge kontekste. 

Nekatere raziskave so pokazale, da bi se učenci učili osem mesecev tisto, za kar bi brez 

povratnih informacij potrebovali eno leto. Gre torej za precejšnjo rast v produktivnosti vzgojno-

izobraževalnega procesa, kar velja še posebej, če bi ga merili na nacionalni ravni (Wiliam, 

2008). 



22  

Black in Wiliam (2008) sta raziskala učne prakse, kjer ima preverjanje ključno vlogo. 

Ugotavljala sta položaj učenca in učitelja. Po izsledkih, ki so bili osredotočeni na prakso 

formativnega preverjanja, sta pripravila nabor priporočil z opozorilom, da morajo imeti 

potrebne spremembe v praksi poučevanja in učenja osrednjo in ne postransko vlogo. Pri tem 

sta mislila na elemente FSV, od diagnostike, načrtovanja, zbiranja dokazov, do vrednotenja, 

tako samega sebe kot medvrstniškega vrednotenja. V vsem procesu pa se ves čas prepleta 

povratna informacija, ki mora prav tako potekati v več smereh. In vse to mora vsak učitelj 

vgraditi v svojo prakso na svoj lastni način. 
 

Allal in Lopez sta pregledala več kot 100 študij, ki so bile v zadnjih tridesetih letih opravljene 

v Franciji in francosko govorečih predelih Belgije, pa tudi v Kanadi in Švici. Zaključujeta, da 

se praksa vrednotenja v francosko govorečih učilnicah gradi na konceptu formativnega 

vrednotenja, ki sta ga razvila Black in Wiliam. 

Opredelila sta štiri večje smeri v raziskovalni literaturi v francoskem jeziku: 

1. Razvijanje orodij za vrednotenje. 

2. Iskanje teoretičnih okvirjev s poudarkom na vrednotenju. 

3. Študije obstoječih praks vrednotenja. 

4. Razvoj aktivne vključenosti učencev v vrednotenje, pregled samopreverjanja, 

vrstniškega preverjanja in preverjanja, ki ga pripravijo skupaj učenci in učitelji. 
 

Köller (2005) je z metaanalizo na področju Nemčije od leta 1980 do 2003 proučeval raziskave, 

ki so poročale o pomembnem razvoju na področju FSV, vendar pa so vsebovale le malo 

empiričnih raziskav. Tudi on je na koncu poudaril pomembnost konkretne in sprotne povratne 

informacije in spoznanje, da precejšnje število študij navaja ugotovitev, da se učenci naučijo 

več pri tistih učiteljih, ki presojajo njihovo individualno znanje v primerjavi z njihovim 

predhodnim znanjem, kot pri tistih, ki primerjajo znanje med učenci. 

Raziskave, ki smo jih omenili so se večinoma ukvarjale z učenci do 18. leta starosti. 
 

Ob pregledu raziskav lahko zaključimo, da se je najzgodnejša uporaba termina FSV močno 

naslanjala na idejo povratnih informacij, ki so bile predstavljene kot izboljševalni ukrep v 

procesu učenja. 

V zadnjih dvajsetih letih se je zelo povečal interes za uporabo formativnega preverjanja kot 

nujne sestavine kakovostne vzgojno-izobraževalne prakse. Na osnovi tega so nastale smernice, 

ki jih Wiliam (2018) zapiše v petih ključnih strategijah: 

1. Razjasnitev, soudeleženost pri določanju in razumevanje učnih namenov in kriterijev 

uspeha. 

2. Priprava učinkovitih razprav v razredu, dejavnosti in nalog, s pomočjo katerih je 

mogoče pridobiti dokaze o učenju. 

3. Zagotavljanje povratnih informacij, ki učence premikajo naprej. 

4. Aktiviranje učencev, da postanejo drug drugemu vir poučevanja. 

5. Aktiviranje učencev za samoobvladovanje njihovega učenja. 
 

5.2. PROJEKTI IN RAZISKAVE, V KATERIH JE SODELOVALA SLOVENIJA 
 

Slovenske osnovne in srednje šole so v zadnjem desetletju sodelovale v številnih mednarodnih 
projektih, ki so vključevali FSV. 

 

V projektu ATS2020 je z 250 šolami sodelovalo 10 pilotskih držav (Belgija, Ciper, Hrvaška, 

Estonija, Grčija, Finska, Irska, Litva, Slovenija in Španija). Vključenih je bilo 10 000 učencev 

in 1000 učiteljev. 
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Cilj triletnega evropskega projekta je bil podpreti ter krepiti poučevanje, učenje in preverjanje 

različnih veščin pri učencih, starih med 10 in 15 let. Preverjali so več veščin: učinkovito 

mišljenje, sodelovanje in komunikacijo, ustvarjalnost in inovativnost ter samouravnavanje ob 

razvijanju digitalne pismenosti. 

Pilotni učni model ATS2020 se je osredotočal na učenca in uporabo cikla Moje učenje ter uvajal 

uporabo e-listovnika in inovativnih pristopov. 
 

Slovenija je sodelovala tudi v projektu EUfolio, katerega cilj je bil oblikovanje in preizkušanje 

inovativnih pristopov k uporabi e-listovnikov ter podpora pri uvajanju inovativnih učnih okolij 

ob uporabi informacijske in komunikacijske tehnologije v Evropi. Slovenija je v projektu 

sodelovala s Ciprom, Irsko, Litvo, Španijo, Avstrijo in Bolgarijo. Projekt je bil podprt s strani 

Evropske komisije v okviru programa Vseživljenjskega učenja. 

V projektu so med drugim analizirali uvajanje pristopov formativnega spremljanja, in na 

podlagi ugotovitev izdelali modele uvajanja e-listovnikov v izobraževanje. Te so pilotno 

preizkušali v osnovnih in srednjih šolah sodelujočih držav. 

Izkušnje učiteljev v projektih EUfolio (2013–2015), ATS2020 (2015–2018) in Formativno 

spremljanje/preverjanje (2015–2017), ki smo ga opisali v nadaljevanju, so pokazale, da se 

učenje in poučevanje izboljšata, če proces pri nekem predmetu kontinuirano formativno 

spremljamo in vrednotimo. Posledično se poveča kakovost znanja in predvsem vpliva na večjo 

odgovornost učencev za lastno učenje in znanje. 
 

Zgoraj opisanima projektoma se je pod okriljem Zavoda RS za šolstvo priključil še projekt 

Formativno spremljanje/preverjanje. Na temelju novih didaktičnih pristopov pri vrednotenju 

učnih dosežkov s poudarkom na formativnem spremljanju se je razvil model formativnega 

spremljanja, ki so ga v okviru vseh navedenih projektov razvijali in preizkušali tudi učitelji 

različnih predmetov v osnovnih in srednjih šolah. 

Proces vključuje ugotavljanje predznanja, pojasnjevanje namenov učenja z načrtovanjem 

osebnih učnih ciljev glede na skupne cilje, ter analizo vpliva kriterijev uspeha, ki izhajajo iz 

učnih ciljev. Sledi načrtovanje strategij za uspešno in učinkovito doseganje učnih ciljev, za 

zbiranje dokazov o doseganju učnih ciljev, ter za (samo)evalvacijo uspešnosti učenja in znanja 

učencev, posledično pa tudi za uspešnost učiteljevega poučevanja. 

Razvite in preizkušene so bile strategije učinkovitega učenja in poučevanja različnih predmetov 

s pripadajočimi orodji formativnega spremljanja. V ospredju so kriteriji uspeha, ki omogočajo 

sporočanje kakovostne povratne informacije, z namenom izboljšati strategije učenja in 

kakovost znanja. 
 

Raziskave so pokazale, da so pozitivni učinki učenja s FSV opazni tedaj, ko učitelj in učenec 

vsak pri sebi razjasnita namene poučevanja oz. učenja. Jasni nameni učenja izboljšajo kakovost 

učenja in učnih dosežkov učencev. Vrzel med poučevanjem in učenjem zapolnjuje prav 

formativno spremljanje. To je omogočeno z osmišljanjem in načrtovanjem osebnih ciljev 

učencev glede na skupne cilje obravnavanih učnih sklopov pri nekem predmetu, in z 

oblikovanjem in sooblikovanjem kriterijev uspeha, ki izhajajo tako iz skupnih kot osebnih 

učnih ciljev. Pomembno je načrtovanje, zbiranje dokazov o učenju, vrednotenje 

(samovrednotenje in vrstniško vrednotenje), ki temelji na kakovostni povratni informaciji in je 

usmerjeno v samouravnavanje in načrtovanje novih korakov. 

Za našo raziskavo so pomembne ugotovitve, ki so jih v okviru projekta Zavoda RS za šolstvo 

Formativno spremljanje/preverjanje predstavile učiteljice in strokovne sodelavke Dobravc, 

Vajdetič, Rajh in Juretič (2019, str. 96–110), ki so delo opravile z otroki z motnjo v duševnem 

razvoju. Navajajo, da je FSV obogatilo njihov pedagoški proces in da se ne bi vrnile na način 

poučevanja, ki so ga izvajale pred tem. 
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Po zaključenem projektu so navedle prednosti in slabosti FSV v prilagojenem programu z 

nižjim izobrazbenim standardom in v posebnem programu. 
 

PREDNOSTI FORMATIVNEGA SPREMLJANJA IN VREDNOTENJA PRI 

OTROCIH S POSEBNIMI POTREBAMI 

Novosti in spremembe se v šolstvo uvajajo prav zaradi prednosti. Prednosti FSV, ki so jih 

pokazale raziskave, je bilo pri delu z otroki s posebnimi potrebami veliko. 

Čeprav se v specialno pedagoški metodiki ves čas izvajata individualizacija in diferenciacija, 

se je izkazalo, da jo FSV nadgrajuje ter predstavlja dodano vrednost. Sprotna, kakovostna in 

spodbudna povratna informacija se je kot eno učinkovitejših in najpomembnejših elementov 

formativnega spremljanja v začetni fazi uvajanja pokazala kot izjemno močno motivacijsko 

sredstvo. 

Poleg individualizacije in diferenciacije smo v pouk vpeljali elemente FSV, in izkazalo se je, 

da je predvsem obojestranska povratna informacija povzročila večjo motivacijo pri učencih. 

Učenci so se veselili pogovora z nami in razgovora o tem, kako jim je šlo, kje so težave, kaj bi 

in česa ne bi počeli v nadaljevanju. 
 

Pri uvajanju formativnega spremljanja so poudarjena močna področja učencev, kar krepi 

otrokovo samopodobo. Tako učenje daje možnost napredovanja vsem učencem in doseganja 

rezultatov v njihovem lastnem tempu, in tako, kot jim najbolj ustreza. S tem učenec sam 

prevzame odgovornost za svoje učenje in znanje. Pokažeta se inovativnost in iznajdljivost 

učencev. 

Že prej smo se trudili, da smo pri učencu poudarjali njegova močna področja, zdaj pa smo bili 

na to še bolj pozorni. S sprotnim spremljanjem smo učence spodbujali k napredku v svojem 

tempu in prevzemanju odgovornosti za svoj napredek, kar je dobro potekalo. Nismo pa mogli 

potrditi, da so bili naši učenci inovativni in iznajdljivi. Še vedno so potrebovali veliko 

usmerjanja in naših idej. 
 

Pouk je bolj strukturiran, osmišljen in hkrati bolj sproščen. Učenci so ves čas vedeli, zakaj so 

se učili oz. kaj je bil namen učenja, zato so si tudi večkrat želeli vrednotenja in ocenjevanja. 

FSV je dvostranski proces, v katerem se učijo učenci in učitelji, socialna klima v razredu pa se 

izboljša. 

Tudi v našem primeru so bili učenci bolj sproščeni in pripravljeni v dialog z vsemi deležniki. 

FSV je res pozitivno vplivalo na socialno klimo. Pogosto smo med odmori opazili, da se 

pogovarjajo o pouku, o učenju, o izdelkih. Ne moremo potrditi, da so se pri vseh 

sporazumevalnih dejavnostih veselili ocenjevanja, vsekakor pa so bili veseli rezultatov na 

končnih ocenjevanjih oz. na evalvacijah, saj so se bolj kot končnega rezultata veselili napredka. 

In kot smo pričakovali že na začetku, smo se v času učenja s FSV veliko naučili tudi mi. 
 

SLABOSTI FORMATIVNEGA SPREMLJANJA IN VREDNOTENJA PRI OTROCIH 

S POSEBNIMI POTREBAMI 
 

Čeprav so raziskave pokazale, da ima pouk s FSV več prednosti, pa so se pokazale tudi nekatere 

slabosti. 

Učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju imajo malo izkušenj in znižane sposobnosti, zato 

težje sodelujejo pri načrtovanju pouka in težje poiščejo dokaze o znanju. So tudi manj aktivni, 

in ker formativno spremljanje od učencev zahteva veliko mero aktivnosti, je ta način učenja 

nekoliko težje uvesti v njihov pouk kot pri učencih, ki nimajo težav. 



25  

Z omenjenimi slabostmi smo se srečali tudi pri naši nalogi, zato smo učencem načrt dela bolj 

predstavili, kot pa ga delali skupaj z njimi. Prav tako smo jim predlagali, kako bi zbrali dokaze, 

in na kakšen način bi lahko izkazovali svoje znanje. Nekajkrat smo se srečali tudi z znižano 

aktivnostjo, a prav tu so nas učenci presenetili, saj so bili pri delu po večini bolj aktivni kot 

navadno. 
 

Veliko učencev ima pridružene motnje in težave, kar terja dodatno individualizacijo in 

diferenciacijo. Učenci potrebujejo številne različne prilagoditve. Zaradi motnje v duševnem 

razvoju in pridruženih težav počasneje sprejemajo informacije, imajo primanjkljaje pri 

spominskih sposobnostih in skromnejše besedišče. Ker njihov proces razmišljanja pogosto 

poteka na konkretnem nivoju, je sposobnost reševanja problemov šibka. Težje prepoznajo 

vzroke in posledice lastnega vedenja oz. učenja. 

Navedene ugotovitve nam niso predstavljale večjih ovir, saj smo vajeni počasnejšega ritma dela 

in nenehnega prilagajanja posamezniku. 

Učenci imajo največje težave s samovrednotenjem. Potrebujejo več pomoči in individualnega 

dela z učiteljem ali vrstnikom z boljšimi sposobnostmi. Pomembno je tudi, da učitelj zelo dobro 

pozna vsakega posameznika in njegove sposobnosti. 

Tudi v našem primeru so imeli učenci težave s samovrednotenjem, a nismo prepričani, da več 

kot otroci v rednem programu osnovne šole. Pojavljale so se predvsem na začetku, ko še niso 

dobro razumeli elementov. Dodatni, konkretni razlagi je sledilo boljše razumevanje in učenci 

so bili vedno bolj uspešni, njihovo vrednotenje pa vedno bolj usklajeno z našim. Kar pa se tiče 

poznavanja učencev, imamo to srečo, da je naša šola majhna in praktično vsi učitelji 

spremljamo posameznika od vstopa v naš program naprej. Učitelji učence dobro poznamo tudi 

zato, ker je v oddelkih majhno število učencev. 
 

Na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo so učiteljem in drugim strokovnim delavcem, ki se 

želijo opolnomočiti za razvijanje FSV v svoji pedagoški praksi, pripravili različne oblike 

izobraževanja in druge podpore. 

1. Vključili so se v mednarodni projekt Podpora učiteljem pri formativnem spremljanju (2013– 

2014). 

Projekt Supporting Teachers for Effective Assessment for Learning (Podpora učiteljem pri 

formativnem spremljanju) je nastal pod okriljem konzorcija CIDREE s sedežem v Švici. 

Organizacija CIDREE združuje 16 evropskih inštitutov za razvoj in raziskovanje na področju 

izobraževanja. V projektu je sodelovalo 8 držav (Albanija, Estonija, Finska, Irska, Madžarska, 

Norveška, Slovenija, Škotska). 

V Sloveniji se je projektu pridružilo 58 učiteljev iz 18 osnovnih in srednjih šol. 

S projektom Podpora učiteljem pri formativnem spremljanju so se v šolsko prakso uvajali 

temeljni principi formativnega spremljanja v podporo učenju, in sicer: 

- Izvajanje pouka v skladu s principi/temeljnimi načeli formativnega spremljanja. 

- Razširjanje področij spremljanja in ocenjevanja. 

- Uporaba kakovostnih povratnih informacij. 

- Zavzemanje za aktivno vlogo učencev v učnem procesu. 

- Razvijanje spretnosti učencev za samoocenjevanje in vrstniško ocenjevanje. 

- Uporaba mape učenčevih dosežkov. 
2. Izdali so revijo Vzgoja in izobraževanje, št. 5/6, s prilogo Učiteljev glas (2014), ki predstavlja 

raziskave in dobre prakse v svetu in doma povezane s formativnim spremljanjem in 

vrednotenjem. 

3. V šolskem letu 2015/16 so oblikovali gradiva študijskih skupin, ki so proučevala FSV za vse 

predmete. 
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4. V letu 2017 so izdali priročnika Formativno spremljanje v podporo učenju (7 zvezkov) in 

Vključujoča šola (6 zvezkov), ki združujeta znanstvenoraziskovalna in osebna spoznanja 

avtorjev ter učiteljev praktikov. Namenjena sta strokovnim delavcem v vrtcih in učiteljem v 

osnovnih, glasbenih in srednjih šolah, ki so na začetku poti uvajanja formativnega spremljanja 

v svojo prakso, ter vsem, ki bi želeli izpopolniti svoje znanje na tem področju. 

5. V sodelovanju s partnerji Erasmus+ so razvijali različne modele partnerskega sodelovanja 

učitelja z učenci, v projektu Glas učenca – most do učenja (BRIDGE). BRIDGE je razvil in 

izvedel ideje za pedagoške prakse, ki podpirajo aktivno vlogo učencev pri njihovem učenju z 

gradnjo mostov med učenci oz. dijaki in učitelji. S stalnim strokovnim izpopolnjevanjem 

učiteljev in drugimi pobudami so učitelji dobili podporo pri izgrajevanju partnerstva z učenci, 

ki zagotavlja uresničevanje njihovih potencialov za enakovredno partnerstvo v družbi. Projekt 

ni povezoval le učencev in učiteljev, temveč tudi skupna prizadevanja za izboljšanje kakovosti 

učenja in poučevanja. 

V projekt je bilo neposredno vključenih 15 šol iz petih evropskih držav (Madžarska, 

Nizozemska, Škotska, Irska in Slovenija), ki so vključevale ravnatelje, učitelje ter notranje in 

zunanje podporno osebje. Razvitih je bilo več intelektualnih rezultatov, modelov za sodelovanje 

v partnerstvu z učenci, ki lahko sistematično in trajnostno povečajo zavzetost in sodelovanje 

učencev z boljšimi odnosi med učencem in učiteljem v učilnici na nacionalni in tudi mednarodni 

ravni. Zbrana so bila praktična orodja, ki so bila med projektom uporabljena in ovrednotena na 

lokalnih, regionalnih, nacionalnih in mednarodnih prireditvah. 

Mladi so pridobili večjo samozavest, samospoštovanje, odgovornost, komunikacijske 

spretnosti, veščine vodenja, zmožnost prisluhniti drugemu. S prevzemanjem aktivnejše vloge 

pri učenju so razvili lastne samoregulacijske zmožnosti. Njihova angažiranost in motivacija sta 

se, s tem, ko so dobili glas, povečali. Učitelji so poglobili metode poučevanja, ki učencem 

omogočajo učinkovito učenje in se hkrati izpopolnjevali za delo v partnerstvu z učenci. S 

poglobljenim razumevanjem in dolgoročno uporabo intelektualnih rezultatov se bo učna kultura 

še naprej izboljševala. 

S tem projektom so bili doseženi načrtovani cilji: 

- Razvijati razumevanje temeljnih principov in strategij formativnega spremljanja ter 
njihovega uvajanja v prakso. 

- Domisliti, izvajati in reflektirati dobro poučevalno prakso, ki z izgrajevanjem 
mostov med učenci ter učitelji podpira prevzemanje aktivne vloge vseh učencev pri 
njihovem učenju. 

- Spodbujati učiteljevo zavzetost in zmožnost za delo v partnerstvu z učenci v podporo 
njihovemu učenju. 

- Podpirati prevzemanje odgovornejše vloge učenca za njegove učne dosežke in večjo 
zavzetost za učenje. 

- Razvijati modele partnerstva med učitelji in učenci, ki temeljijo na demokratičnem 
sodelovanju in medsebojnem spoštovanju, z namenom, da bodo učenci lahko v 
polnosti uresničili svoje potenciale. 

Mnoge ugotovitve in spoznanja smo pri našem delu upoštevali in jih uporabili v empiričnem 

delu. Zavedali smo se, da imajo otroci, ki smo jih vključili v raziskavo, drugačne učne potrebe, 

in da njihove znižane sposobnosti lahko pomenijo oviro pri načrtovanem delu in izvedbi same 

raziskave, kar smo v vseh etapah dela skušali v največji meri upoštevati. 
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II. EMPIRIČNI DEL 

 

 
6. OPREDELITEV PROBLEMA 

 
Pri FSV gre za učinkovit način učenja in podpore, kar je še posebej pomembno za otroke s 

posebnimi potrebami. Raziskave smo se lotili zato, ker je študij, ki bi spremljale učinke FSV 

pri posameznih populacijah oseb s posebnimi potrebami, zelo malo. V slovenskem prostoru ni 

raziskav, ki bi sistematično spremljale napredek pri populaciji otrok z lažjo motnjo v duševnem 

razvoju ob izvajanju pouka s FSV, na področju poslušanja, branja, govora in pisanja. 

Uvajanje elementov FSV v pouk slovenščine smo izbrali zato, ker so sporazumevalne 

dejavnosti, ki jih v veliki meri razvijamo prav pri tem predmetu, pomembne tudi pri ostalih 

vzgojno-izobraževalnih predmetih. Zanimal nas je učinek uvajanja elementov FSV v učenje in 

poučevanje slovenščine pri otrocih z znižanimi intelektualnimi sposobnostmi. 

Različne raziskave kažejo, da FSV najbolj pozitivno pripomore k samostojnemu učenju in 

odgovornosti zlasti pri tistih otrocih, ki dosegajo nižje rezultate (Fuchs in Fuchs, 1986). 

Omenjena trditev izhaja iz populacije otrok, ki imajo sicer običajne sposobnosti. Zanimivo je 

bilo preveriti, ali model uvajanja elementov FSV ugodno vpliva tudi na učenje otrok z znižanimi 

sposobnostmi. 

Z raziskavo smo hoteli natančneje ugotoviti, kako izvesti posamezne korake, da bodo za našo 

populacijo ustrezni, kako prepoznati morebitne prednosti in slabosti, kako uvajati potrebne 

prilagoditve in kako upoštevati druge pogoje. Zanimalo nas je, ali vsi učenci razumejo, kaj se 

od njih zahteva, in kako bodo prepoznali uspeh. Naš namen je bil, da v procesu učenja in 

poučevanja odpravimo morebitne ovire in težave, in s tem izboljšamo učinkovitost samega 

procesa. Doživljanje uspeha motivira vse učence, tudi tiste z nižjimi sposobnostmi. Za nas je 

bilo ključno, da otroke bolj aktivno vključimo v proces učenja. 

Osrednji problem raziskave je bil ugotoviti, kako tak način dela vpliva na napredek in razvoj 

sporazumevalnih dejavnosti učencev, ki imajo lažjo motnjo v duševnem razvoju, ali pa več 

motenj. 

Za vsako sporazumevalno dejavnost smo skupaj z učenci določili elemente merjenja. Te so 

učenci spremljali in beležili ves čas učenja in poučevanja. Na začetku in na koncu pouka, v 

katerem je bil poudarek na posamezni sporazumevalni dejavnosti, smo elemente opazovali in 

ocenjevali tudi mi. Naše ocene smo primerjali z učenčevimi in ocenami vrstnikov. Na ta način 

smo spremljali napredek vseh vključenih otrok. Poleg učnega napredka so nas zanimale tudi 

morebitne spremembe v odnosu učencev do učenja pri slovenščini. 

Virov, ki bi ponujali usmeritve za izvajanje pouka s FSV za pouk slovenščine v prilagojenem 

vzgojno-izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom pri nas ni. Prav tako 

nismo zasledili podatka, pri kateri starosti je smiselno uvajanje modela poučevanja s FSV. 

Zanimalo nas je, ali so znižane sposobnosti ovira za aktivno učenje in samostojno spremljanje 

in vrednotenje pri sebi in pri vrstnikih. 
 

S pridobljenimi spoznanji bomo skušali prispevati k boljšemu razumevanju FSV pri delu z 

učenci v prilagojenem vzgojno-izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom. 

Naše izkušnje bomo posredovali preko strokovnih delovnih skupin, študijskih srečanj in objav 



28  

člankov v strokovnih revijah. Poleg tega nameravamo tudi v prihodnje sistematično uporabljati 

FSV v praksi in tako pridobiti še dodatna spoznanja. 

 

 
7. CILJI RAZISKAVE 

 

Slovenščina je temeljni učni predmet v osnovni in srednji šoli. Ustno in pisno izražanje, branje 

in razumevanje slišanega in prebranega pa močno vpliva tudi na ostala področja učenja, s 

katerimi se učenci srečajo v šoli. 

V skladu s problemom smo si zastavili naslednje cilje raziskave: 

- oblikovati in preizkusiti program dela oz. učenja z elementi formativnega spremljanja 

in vrednotenja, 

- spremljati potek in uspešnost programa z ocenjevalnimi pripomočki, oblikovanimi za 

model dela, 

- ugotavljati odnos otrok do dejavnosti pri pouku slovenščine pred in po uvedbi 

elementov formativnega spremljanja in vrednotenja. 

 
 

8. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

V raziskavi smo si postavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Kako formativno spremljanje pripomore k napredku otroka pri razumevanju slišanega, 

kje se pojavijo težave in kako se kažejo? 

2. Kako formativno spremljanje pripomore k napredku otroka pri tekočnosti branja in na 

razumevanje prebranega, kje se pojavijo težave in kako se kažejo? 

3. Kako formativno spremljanje pripomore k napredku otroka pri govornem nastopu, kje 

se pojavijo težave in kako se kažejo? 

4. Kako formativno spremljanje pripomore k napredku otroka pri pisanju, kje se pojavijo 

težave in kako se kažejo? 

5. Ali formativno spremljanje pripomore k izboljšanju odnosa do poslušanja različnih 

besedil? 

6. Ali formativno spremljanje in vrednotenje pripomore k izboljšanju odnosa do branja? 

7. Ali formativno spremljanje pripomore k izboljšanju odnosa do govornega nastopanja? 

8. Ali formativno spremljanje pripomore k izboljšanju odnosa do samostojnega pisanja? 

9. Ali so učenci v 5. razredu prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom 

dovolj zreli za izvajanje pouka slovenščine s formativnim spremljanjem? 
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9. METODA DELA 
 

V pedagoškem raziskovanju pouka, v katerega smo vključili elemente FSV, smo uporabili 

metodo akcijskega raziskovanja. 
 

Najprej smo pridobili soglasje vodstva šole za sodelovanje v raziskavi. Nato smo s potekom 

raziskave seznanili učence in starše in od njih pridobili dovoljenje za vključitev otroka v izbor 

sodelujočih ter dovoljenja za uporabo pridobljenih podatkov, ki vključuje tudi dokumentiranje 

izdelkov otrok (Priloga 1). 

Prepoznavali smo ovire in težave, ki so jih imeli učenci pri sporazumevalnih dejavnostih, nato 

pa smo iskali možnosti, da bi te ovire odpravili. Načrtovali smo izboljšave in jih implementirali 

v učni proces. Nato smo jih evalvirali in posledično načrtovali nove korake. 

Namen je bil vnesti izboljšave v delovno prakso raziskovalca. Iskali smo prilagoditve, s 

pomočjo katerih smo si prizadevali doseči napredek tudi pri vključenih otrocih. 

Akcijski načrt smo razdelili na štiri učne sklope glede na štiri sporazumevalne dejavnosti: 

poslušanje, branje, govorni nastop in zapis povedi. V vsakem učnem sklopu smo obravnavani 

dejavnosti dali prednost. To pomeni, da smo se v prvem sklopu osredotočili na poslušanje, v 

drugem na branje, v tretjem na govorno nastopanje in v četrtem na pisanje. Seveda ostalih 

sporazumevalnih dejavnosti v nobenem sklopu nismo mogli izvzeti. Prav tako smo v vsakem 

učnem sklopu na enak oz. podoben način izpeljali štiri akcijske korake, ki so natančneje opisani 

v poglavju Opis postopka pridobivanja podatkov. 

V sklopu, kjer smo se osredotočili na branje, smo preverjali tako tehniko branja kot 

razumevanje prebranega. 

Prav tako smo za vsak posamezen sklop preverjali odnos učencev do posamezne 

sporazumevalne dejavnosti. 

9.1. UDELEŽENCI V RAZISKAVI 
 

V raziskavo smo vključili 10 učencev 5. razreda, ki so obiskovali prilagojeni vzgojno- 

izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. Vsi otroci imajo intelektualni 

primanjkljaj, nekateri pa še dodatne motnje. Ker gre za zelo heterogeno skupino, njihovih 

rezultatov ne moremo gledati v celoti, zato jih prikazujemo za vsakega učenca posebej. 
 

Med sodelujočimi so bile tri deklice in sedem dečkov; osem otrok je obiskovalo 5. razred prvič, 

ena deklica in en deček pa drugo leto zapored. 

Informacije o udeležencih smo pridobili iz njihovih osebnih map, ki vključujejo mnenja 

strokovnih skupin, odločbo o usmerjanju in individualiziran program. Dodali smo tudi lastna 

opažanja. 
 

UČENEC A 

Deček je v šolskem letu 2018/2019 ponavljal 4. razred rednega izobraževanja, nato pa je bil leta 

2019 usmerjen v prilagojeni vzgojno-izobraževalni program z nižjim izobrazbenim 

standardom. V šolskem letu 2019/2020 je bil vključen v 5. razred. 

Zaradi čustveno-vedenjskih težav ima na teden 3 ure dodatne strokovne pomoči, od tega 1 uro 

svetovalne storitve, 2 uri pa pomoči za premagovanje primanjkljajev, ovir in motenj, ki jih 

izvaja socialna pedagoginja. 
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Deček je dokaj uspešen in kaže potenciale, a ga pri napredovanju ovira slaba organiziranost. 

Težje se prilagaja pravilom, ki jih pogosto ne upošteva. Pogosto se odziva impulzivno. 
 

UČENEC B 

Deček je bil leta 2019 usmerjen v prilagojeni vzgojno-izobraževalni program z nižjim 

izobrazbenim standardom, v šolskem letu 2019/2020 pa vključen v 5. razred. 

Učenec dosega temeljne standarde znanja pri vseh predmetih. Opažamo dosežke, ki presegajo 

pričakovanja v tem programu. 

Menimo, da je bil v prilagojeni program usmerjen predvsem zaradi čustveno-vedenjskih težav. 

Dečkovo vedenje je impulzivno, konfliktno, nekontrolirano in v skupini pogosto zelo moteče. 

UČENEC C 

Deček je v prilagojeni vzgojno-izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom 

vključen od začetka šolanja. V 5. razred je napredoval z osvojenimi minimalnimi standardi 

znanj. 

Opažamo, da ga pri šolskem delu ovirajo slaba pozornost in koncentracija, slaba organiziranost 

in prevelika telesna teža. Po pripovedovanju mame, večino popoldnevov preživi ob 

računalniških igricah. Hitro pridobiva na telesni teži, pogosto pa opazimo agresivno vedenje. 
 

UČENKA Č 

Deklica je bila usmerjena in v prilagojeni vzgojno-izobraževalni program z nižjim 

izobrazbenim standardom vključena v 2. razredu oz. v šolskem letu 2016/2017. 

V 5. razred je napredovala z doseženimi temeljnimi standardi znanj. 

Opazili smo, da ima pogoste težave z razumevanjem navodil, njena odlika pa je delavnost in 

empatičnost, ki prispevata k pozitivni klimi v razredu. 
 

UČENEC D 

Deček je bil leta 2019 usmerjen v prilagojeni vzgojno-izobraževalni program z nižjim 
izobrazbenim standardom in maja 2019 vključen v 4. razred. 

V 5. razred je napredoval z doseženimi temeljnimi standardi znanj. Občasno potrebuje dodatne 

spodbude za natančnejše delo. Njegovi šibki področji sta groba motorika in šport. Opažamo, da 

je to povezano tudi z njegovo čezmerno telesno težo. 
 

UČENEC E 

Deček je v šolskem letu 2016/2017 ponavljal 4. razred rednega programa in bil usmerjen v 

prilagojeni vzgojno-izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, kjer je bil še v 

istem šolskem letu vključen v 4. razred. 2017/2018 je z minimalnimi standardi napredoval v 5. 

razred, a je naslednje leto 5. razred ponavljal. 

Poleg intelektualnih primanjkljajev učenca pri napredovanju ovirajo še motnje avtističnega 

spektra, ki se kažejo tako na področju socialne komunikacije in socialne interakcije kot na 

področju vedenja, interesov in aktivnosti. Opažamo tudi težave z razumevanjem slovenskega 

jezika, ki se verjetno pojavljajo zato, ker dečkov materni jezik ni slovenščina. 
 

UČENEC F 

Deček je v šolskem letu 2018/2019 ponavljal 3. razred rednega programa in bil usmerjen v 

prilagojeni vzgojno-izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. V omenjeni 

program je bil vključen aprila 2019, in sicer v 3. razred. 2019/2020 je napredoval v 4. razred, a 

je, ker je dosegal višje standarde, v istem šolskem letu napredoval v 5. razred. 
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Poleg intelektualnih primanjkljajev ima učenec še motnje aktivnosti in pozornosti in specifične 

učne težave na področju branja in pisanja, kar z ustreznimi učnimi strategijami in manjšimi 

prilagoditvami uspešno premaguje. 
 

UČENKA G 

Deklica je v prilagojeni vzgojno-izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom 

vključena od začetka šolanja. 5. razred ponavlja, saj ne dosega minimalnih standardov znanj pri 

matematiki. Dvakrat je obiskovala tudi 2. in 3. razred. 

Ker je učenka opredeljena kot otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju, dolgotrajno bolan 

otrok, in otrok s čustvenimi motnjami in lažjimi oblikami vedenjskih motenj, in ker ji vse te 

motnje otežujejo napredek, sta ji tedensko dodeljeni še dve uri DSP kot pomoč za premagovanje 

primanjkljajev, ovir oz. motenj. Obravnavana je tudi pri pedopsihiatrinji. 

Učenka z rednim delom dosega minimalne in tudi nekatere temeljne standarde znanja skoraj na 

vseh vzgojno-izobraževalnih področjih. Pri matematiki ni uspešna, saj je njeno razumevanje na 

konkretni ravni in pogosto ni kos zahtevnejšim nalogam. Neuspeh se pogosto kaže v čustvenih 

izbruhih in zato je v razredu slabše sprejeta. Poleg tega tudi socialno ne zmore slediti razvoju 

sošolcev. 

UČENEC H 

Deček je bil v prilagojeni vzgojno-izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom 

usmerjen v šolskem letu 2018/2019, kjer je bil vključen v 4. razred. V 5. razred je napredoval 

z doseganjem temeljnih standardov znanja. 

Opažamo, da ga poleg znižanih intelektualnih sposobnosti pri napredovanju ovira razumevanje 

jezika, slaba pozornost in pomanjkljiva motiviranost za delo. Potrebuje stalne spodbude in 

veliko dodatne pomoči. 
 

UČENKA I 

Deklica je bila leta 2018 usmerjena v prilagojeni vzgojno-izobraževalni program z nižjim 
izobrazbenim standardom in maja 2018 vključena v 3. razred. 

Učenka je uspešna, čeprav ima precej težav z razumevanjem slovenščine, ki ni njen materni 

jezik. Ovira jo tudi slabša koncentracija. Potrebuje stalen nadzor, usmerjanje, preverjanje 

razumevanja navodil in naše sodelovanje z družino, predvsem z očetom. 

 
9.2. METODE ZBIRANJA IN OBDELAVA PODATKOV 

 

Izdelali smo štiri sheme z elementi vrednotenja, ki smo jih uporabili za ocenjevanje poslušanja, 

branja, govornega nastopanja in zapisa povedi. Sheme vsebujejo od tri do osem elementov. 

Sami smo oblikovali elemente in jih predstavili otrokom. V sodelovanju z učenci smo jih 

dodelali do te mere, da smo zagotovili, da so bili elementi ocenjevanja dovolj razumljivo 

zapisani. Za ocenjevanje vsake od sporazumevalnih dejavnosti smo izdelali tri različice za tri 

različne deležnike. V prvi se je učenec ocenjeval sam, v drugi je to delal vrstnik ali več njih, v 

tretji pa smo shemo v vlogi učitelja izpolnjevali mi. Elementi so našteti v poglavju Opis 

uporabljenega inventarja. 

Učencem smo na njim razumljiv način predstavili pomen posameznega elementa. Ni bilo 

mogoče pričakovati, da bi elemente kar razumeli, zato smo jih tega učili sistematično. 

Največkrat je učenje teh elementov potekalo preko igre, uporabljali smo vizualne opore. 

Večkrat smo pojme konkretno razložili na primerih ali v igranih situacijah. Učili smo jih, da so 

pozornost usmerili na posamezen element. Pri tem smo bili pozorni na to, da je bil posamezen 
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element omejen na en minimalni ali temeljni standard znanj. Posamezen element ocenjevanja 

je bil vezan na učni načrt. 

Sheme za ocenjevanje smo učencem ponudili večkrat v procesu učenja poslušanja, branja, 

govornega nastopa in pisanja. Odgovore posameznih ocenjevanj smo med seboj primerjali. Več 

je bilo pozitivnih odgovorov, bolj je bil učenec uspešen. 

Samovrednotenje smo primerjali z vrednotenjem sošolcev in z našim vrednotenjem. 

Njihovo delo smo opazovali in spremljali ves čas, ocenili pa smo ga le na začetku in na koncu 

posameznega sklopa. S primerjavo naše ocene na začetku in na koncu učenja smo ugotavljali 

napredek posameznega otroka. 
 

Naredili smo tudi primerjavo začetnih in končnih ocen otrok, saj nas je zanimalo, kako je 

skupina v celoti videla svoj napredek pri posamezni sporazumevalni dejavnosti in ali je učenje 

po modelu s FSV na njih imelo vpliv oz. ali je pripomoglo k natančnejšemu opazovanju lastnega 

dela. Zavedali smo se, da skupina ni homogena, in da s primerjavo ne moremo delati splošnih 

zaključkov, dobili pa smo vsaj temeljni vpogled v trend premikanja. 
 

Skupaj z vsakim posameznim otrokom smo naredili refleksijo in primerjali ocenjevanje vseh 
vpletenih deležnikov. 

Ponovno smo naredili shemo, v kateri smo z barvami označevali posamezno oceno, 

posameznega ocenjevalca. Zelena je pomenila, da je cilj dosežen, modra, da je delno dosežen, 

rdeča pa, da cilj še ni dosežen. Prva kolona v shemi je predstavljala otrokovo oceno, druga 

oceno sošolca, tretja pa našo oceno. 

Otrok je videl, kako uspešen je v resnici, saj je lahko primerjal svojo oceno z vrstnikovo (ali z 

oceno več vrstnikov) in našo. Barve (rdeča in tudi modra) so ga opozorile na elemente, ki jih je 

moral še popraviti. 

S primerjavo otrokovih ocen in z njihovo usklajenostjo z našimi ocenami smo ugotavljali, ali 

so petošolci prilagojenega izobraževalnega programa devetletne osnovne šole z nižjim 

izobrazbenim standardom dovolj zreli, da sodelujejo v taki obliki preverjanja. 
 

Branje smo nekoliko podrobneje analizirali, zato smo dodali še bralno preverjanje, ki smo ga z 

vsakim učencem opravili individualno. Preverjali smo tehniko branja in razumevanje 

prebranega. Potek preverjanja smo podrobneje opisali v poglavju Opis postopka pridobivanja 

podatkov. 
 

Pred vsako učno dejavnostjo oz. sklopom in po njem smo s pomočjo učiteljevega inventarja oz. 

vprašalnika v obliki petstopenjske Likertove lestvice ugotavljali odnos učencev do 

sporazumevalne dejavnosti. Za posamezne odgovore smo otrokom ponudili vizualne simbole 

(od prikaza nezadovoljstva do zadovoljstva v celoti), ki so jih sicer že poznali, smo jim jih pa 

še dodatno pojasnili. Zanimalo nas je morebitno spreminjanje odnosa učencev do učenja pri 

slovenščini. Vpogled v to smo dobili s primerjavo odgovorov na začetku in na koncu. S tem 

smo preverjali tudi počutje otroka pri določeni dejavnosti in pridobili vpogled v njegovo 

samopodobo. 

9.2.1. OPIS POSTOPKA PRIDOBIVANJA PODATKOV 

Zbiranje podatkov smo prvotno načrtovali od januarja do konca aprila 2020; zaradi 

prilagojenega dela na daljavo pa se je zbiranje podaljšalo do konca junija. Posebne razmere dela 

na daljavo so vplivale na kakovost dela, kar je potrebno upoštevati tudi pri zbranih podatkih. 

Modela FSV nismo izvajali le pri urah slovenščine, temveč tudi pri urah, kjer smo skušali doseči 
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cilje pouka slovenščine. To je v času dopolnilnega, dodatnega pouka, in pri urah podaljšanega 

bivanja. 

S pomočjo shem smo v procesu učenja omogočili samovrednotenje, medvrstniško vrednotenje 

in vrednotenje učitelja. Uporabo shem pa smo načrtovali, izpeljali in vrednotili v 4 akcijskih 

korakih, v sklopu katerih smo pridobili večino potrebnih podatkov. 

1. akcijski korak (1 ura): 

- Učencem smo predstavili elemente spremljanja in vrednotenja, in jim s pomočjo 

razlage in igre vlog pomagali pri razumevanju posameznega elementa. Spodbujali smo 

jih k temu, da so tudi sami predlagali elemente, ki bi jih lahko zapisali v shemo. 

Elementi so opisani v poglavju Opis uporabljenega inventarja, kjer smo našteli 

elemente v shemah za posamezno sporazumevalno dejavnost (poslušanje, branje, 

govorno nastopanje in zapis povedi). 

- Ko je učencem uspelo usmeriti pozornost na posamezen element, so v shemi 

ocenili doseganje posameznega elementa (dosegam, delno dosegam, še ne dosegam). 
2. akcijski korak (2−4 ure): 

- Učencem smo podali navodilo za delo (za poslušanje, branje, govorni nastop ali 

zapis) in jih nato s sprotnimi in kakovostnimi povratnimi informacijami usmerjali pri 

samostojnem delu in samovrednotenju. 

- S posameznim učencem smo na konkretnih primerih individualno ugotavljali, 

ali razume elemente vrednotenja v shemah in mu jih v primeru nerazumevanja dodatno 

pojasnili. 

3. akcijski korak (1−2 uri): 

- Učenci so samoocenjevali doseganje elementov, ki so bili zapisani v shemah. 

- Učenci so medvrstniško ocenjevali doseganje elementov, ki so bili zapisani v 
shemah. 

- V vlogi učitelja smo za posameznega učenca ocenjevali doseganje ciljev oz. 

elementov, ki so bili zapisani v shemah. 

- Skupaj z učencem smo oblikovali prikaz v barvah, iz katerega je bilo razvidno 

ocenjevanje vseh treh deležnikov za posameznika. Poleg tega je učenec lahko videl, kje 

mora še delati. 

4. akcijski korak (1−2 uri): 

- S posameznim učencem smo opravili individualno refleksijo njegovega dela in 

mu pomagali ugotoviti, kje je napredoval, na kaj mora biti še pozoren in kaj lahko še 

izboljša. 

- Z učencem smo izdelali individualne sheme z elementi FSV in oblikovali 

smernice za nadaljnje delo. 

Navedene štiri akcijske korake smo na podoben način izvedli za vse štiri sporazumevalne 

dejavnosti. S tem smo učence učili, da so pridobljeno znanje in uporabo shem prenesli na drugo 

področje. 

Sklop, kjer smo dali poudarek na branje, smo razširili. Dodali smo še individualno preverjanje 

branja in razumevanja prebranega. Bralno preverjanje smo opravili dvakrat, na začetku učenja 

po modelu s FSV in na koncu. Rezultate smo primerjali in ugotavljali morebiten napredek 

učenca. 
 

S primerjavo rezultatov vprašalnika, ki so ga učenci izpolnili na prvi in na zadnji učni uri, ki je 

bila v okviru raziskave namenjena določeni sporazumevalni dejavnosti, smo ugotavljali odnos 

učencev do posamezne sporazumevalne dejavnosti. 
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9.2.2. OPIS UPORABLJENEGA INVENTARJA 
 

Izdelali smo dvanajst shem. Njihove elemente smo prilagajali posamezniku in njegovemu 

napredku. Uspešnejšim učencem smo elemente dodali ali pa so bili elementi v shemah 

kompleksnejši, šibkejšim učencem pa smo zmanjšali število elementov v shemah in s tem 

omejili njihovo pozornost. Elemente so predstavljale konkretne trditve, na katere so bili možni 

odgovori v treh stopnjah. Z DA (zelena) smo označili dosežen cilj, z DELNO (modra) delno 

dosežen cilj, in z NE (rdeča) nedosežen cilj, kar je pomenilo, da otrok ne dosega niti 

minimalnega standarda. 

V shemo za FSV poslušanja (Shema 1 in Shema 2) smo za medvrstniško vrednotenje in 

vrednotenje učitelja vključili elemente: 
 

Shema 1: Shema FSV poslušanja – medvrstniško ocenjevanje 

Poslušanje sošolca DA DELNO ŠE NE 

Med poslušanjem je obrnjen/a h govorcu.    

Med poslušanjem ne govori.    

Zna odgovoriti na vprašanja, ki so povezana z vsebino.    

Zna s svojimi besedami na kratko obnoviti besedilo.    

 
Shema 2: Shema FSV poslušanja –ocenjevanje učitelja 

Ocenjevanje učiteljice – poslušanje A B C Č D E F G H I 

Med poslušanjem je obrnjen/a h govorcu.           

Med poslušanjem ne govori.           

Zna odgovoriti na vprašanja, ki so povezana z 
vsebino. 

          

Zna s svojimi besedami na kratko obnoviti 

besedilo. 

          

 

V shemo za samovrednotenje (Shema 3) smo dodali še dva elementa: 

Shema 3: Shema FSV poslušanja – samoocenjevanje 

Aktivno poslušam DA DELNO ŠE NE 

Med poslušanjem sem obrnjen/a h govorcu.    

Med poslušanjem ne govorim.    

Poskušam se vživeti v tisto, kar slišim.    

Razumem, kar poslušam.    

Znam odgovoriti na vprašanja, ki so povezana z vsebino.    

Znam s svojimi besedami na kratko obnoviti besedilo.    

 

Sheme za branje, govorni nastop in zapis povedi smo izdelali na enak način. Vanje smo vključili 

različne elemente. 
 

V shemo za FSV branja smo vključili elemente: 

- Bere tekoče (ne po zlogih). 

- Bere razločno. 

- Bere hitro. 

- Upošteva končna ločila. 

- Upošteva vejice. 

- Vse besede prebere pravilno. 
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- Razume, kar prebere. 
 

Pri branju je posamezen učenec ocenjeval vse sošolce, zato je imel enako shemo kot učiteljica 

(Shema 4). V shemi je pustil prazen stolpec s svojim imenom. 

Doseganje cilja je označeval z barvo, lahko pa je vpisal tudi besede ali znake +, − ali »o« s 

katerim pogosto označujemo uspešnost. 

 

Shema 4: Shema FSV branja – medvrstniško ocenjevanje 
Ocenjevanje sošolcev − branje A B C Č D E F G H I 

Bere tekoče (ne po zlogih).           

Bere razločno.           

Bere hitro.           

Upošteva končna ločila.           

Upošteva vejice.           

Vse besede prebere pravilno.           

Razume, kar prebere.           

 

Pri branju smo opravili še individualno preverjanje tehnike branja in razumevanja prebranega. 

Učenec je individualno eno minuto bral besedilo Ptica in slon (Priloga 2), ki smo ga izbrali za 

preverjanje branja. Med branjem smo merili hitrost (število prebranih besed v minuti) ter 

beležili ritem (bere besede, zloge, črkuje), natančnost (šteli smo napake) in izraznost (upošteva 

ločila). Po branju smo s pomočjo navedenih vprašanj preverili še razumevanje prebranega: 

- O čem govori besedilo? 

- Zakaj je bila ptica jezna na slona? 

- Kako se je zgodba končala? 

V shemo za FSV govornega nastopanja smo vključili elemente: 

- Naredil/a je uvod. 

- Povedal/a je, kje žival živi. 

- Predstavil/a je zunanjost živali. 

- Izvedeli smo nekaj o prehranjevanju živali. 

- Povedala/a je nekaj o razmnoževanju živali, o mladičih. 

- Spoznali smo zanimivosti, posebnosti živali. 

- Povedi so bile bogate, raznolike. 

- Govoril/a je tekoče, brez mašil in dolgih odmorov. 

Tudi pri tej sporazumevalni dejavnosti je vsak učenec ocenjeval govorne nastope vseh svojih 
sošolcev in sošolk. 

V shemo za FSV zapisa povedi smo vključili elemente: 

Za vrednotenje učitelja in medvrstniško vrednotenje: 

- Poved začne z veliko začetnico. 

- Piše kratke povedi. 

- Besede zapiše pravilno. 

- Črke so pravilnih oblik. 

- Na koncu povedi napiše ločila (pika, klicaj, vprašaj) 

V procesu učenja smo v sheme samovrednotenja pogosto dodali še kateri drug element, npr.: 

- Imena pišem z veliko začetnico. 

- Natančno odgovorim na vprašanje. 

A na začetnem in končnem ocenjevanju smo bili pozorni le na zgoraj naštete elemente. 
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Po vsaki uri je sledil pregled izdelkov ali pa analiza dela. Vedno smo si pomagali z elementi 

ocenjevanja. Nekaj naključno izbranih primerov smo vključili med priloge (Priloga 3). 

Učenci so na prvi in zadnji učni uri posameznega vsebinsko oblikovanega sklopa izpolnili 

učiteljev inventar s petstopenjsko Likertovo lestvico, ki smo ga za lažje razumevanje oblikovali 

s čustvenimi simboli. Za izražanje odnosa do sporazumevalnih dejavnosti so vsakokrat imeli na 

voljo pet različnih odgovorov: nikoli, redko, včasih, pogosto in vedno. 

Nastale so štiri simbolno prikazane Likertove lestvice stališč (Priloga 4). 
 

9.2.3. PRIKAZ PODATKOV 
 

Zapisali smo že, da se je učenec v procesu učenja ocenjeval sam. Najprej smo primerjali 

njegovo začetno in končno oceno (Shema 5) in mu z obarvano shemo skušali pokazati, kako 
svoje stanje in upoštevanje elementov vidi sam. 

 

V spodnjih primerih smo uporabili prikaz za učenca A, ki je uspešen učenec, in prikaz za učenca 

E, ki je med manj uspešnimi učenci. 

 

Shema 5: Shema primerjanja začetnega in končnega samovrednotenja – poslušanje 

Aktivno poslušanje  

UČENEC A ZS KS 

Med poslušanjem sem obrnjen/a h govorcu.   

Med poslušanjem ne govorim.   

Poskušam se vživeti v tisto, kar slišim.   

Razumem, kar poslušam.   

Znam odgovoriti na vprašanja, ki so povezana z vsebino.   

Znam s svojimi besedami na kratko obnoviti besedilo.   

 
 

Aktivno poslušanje  

UČENEC E ZS KS 

Med poslušanjem sem obrnjen/a h govorcu.   

Med poslušanjem ne govorim.   

Poskušam se vživeti v tisto, kar slišim.   

Razumem, kar poslušam.   

Znam odgovoriti na vprašanja, ki so povezana z vsebino.   

Znam s svojimi besedami na kratko obnoviti besedilo.   

Legenda: ZS – začetno stanje, KS – končno stanje 

 

Na začetku in na koncu učenja smo učenca v vlogi učitelja ocenjevali tudi mi. Tudi te rezultate 

smo označili z barvami (Shema 6). Takšno oznako smo naredili zgolj zato, da smo podatek 

potem lažje prenesli v končno shemo, s pomočjo katere smo z učencem naredili refleksijo in 

naprej načrtovali delo zanj. 

Na področju govornega nastopanja smo učence ocenili le na koncu. Ocena je služila primerjavi 

z oceno vrstnikov in oceno lastnega govornega nastopa. 
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Shema 6: Shema ocenjevanja učitelja za vse učence na začetku in koncu učenja – poslušanje 

Aktivno 

poslušam 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J 

 z k z k z k z k z k z k z k z k z k z k 

Med poslušanjem 

je obrnjen/a h 

govorcu. 

                    

Med poslušanjem 

ne govori. 

                    

Zna odgovoriti na 

vprašanja, ki so 

povezana z 

vsebino. 

                    

S svojimi 

besedami zmore 

na kratko obnoviti 

besedilo. 

                    

Legenda: z – začetno stanje, k – končno stanje 
 

 - da  - delno  - ne 

Vsakega posameznika je na koncu ocenjeval tudi sošolec (Shema 7). Zaželeno je bilo, da so za 

označbo vrednotenja doseganja cilja uporabili barve, lahko pa so naredili le označbo v kolono 

pod DA, DELNO ali NE. 

 

Shema 7: Shema ocenjevanja sošolca na koncu učenja − poslušanje 

Aktivno poslušanje DA DELNO NE 

UČENEC A; vrednotenje sošolca    

Med poslušanjem sem obrnjen/a h govorcu.    

Med poslušanjem ne govorim.    

Poskušam se vživeti v tisto, kar slišim.    

Razumem, kar poslušam.    

Znam odgovoriti na vprašanja, ki so povezana z vsebino.    

Znam s svojimi besedami na kratko obnoviti besedilo.    

 

 

Aktivno poslušanje DA DELNO NE 

UČENEC E; vrednotenje sošolca    

Med poslušanjem sem obrnjen/a h govorcu.    

Med poslušanjem ne govorim.    

Poskušam se vživeti v tisto, kar slišim.    

Razumem, kar poslušam.    

Znam odgovoriti na vprašanja, ki so povezana z 

vsebino. 

   

Znam s svojimi besedami na kratko obnoviti besedilo.    

Legenda: DA – dosežen cilj, DELNO – delno dosežen cilj, NE − nedosežen cilj 



38  

Skupaj z učencem smo označili, kako se je ocenil sam, kako ga je ocenil sošolec ali več 

sošolcev, in kako smo ga ocenili mi. Nato smo za vsakega učenca izdelali shemo zadnje učne 

ure (končno stanje) posameznega sklopa (Shema 8). 

 

Shema 8: Shema ocenjevanja vseh treh deležnikov za posameznega učenca ob koncu učenja 

− poslušanje 
 

Aktivno poslušam UČENEC A j s u 

Med poslušanjem sem obrnjen/a h govorcu.    

Med poslušanjem ne govorim.    

Poskušam se vživeti v tisto, kar slišim.    

Razumem, kar poslušam.    

Znam odgovoriti na vprašanja, ki so povezana z 
vsebino. 

   

Znam s svojimi besedami na kratko obnoviti besedilo.    

 

 

Aktivno poslušam UČENEC E j s u 

Med poslušanjem sem obrnjen/a h govorcu.    

Med poslušanjem ne govorim.    

Poskušam se vživeti v tisto, kar slišim.    

Razumem, kar poslušam.    

Znam odgovoriti na vprašanja, ki so povezana z 

vsebino. 

   

Znam s svojimi besedami na kratko obnoviti besedilo.    

 
Legenda: J – jaz, S – sošolec, U – raziskovalci v vlogi učitelja 

 
 

Na enak način kot za poslušanje smo sheme oblikovali tudi za branje, govorni nastop in zapis 

povedi (Shema 9−11). 
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Shema 9: Shema ocenjevanja vseh treh deležnikov za posameznega učenca ob koncu učenja − 

branje 

Branje UČENEC A j s u 

Berem tekoče (ne po zlogih).    

Berem razločno.    

Berem hitro.    

Upoštevam končna ločila.    

Upoštevam vejice.    

Vse besede preberem pravilno.    

Razumem, kar preberem.    
 

Branje UČENEC E j s u 

Berem tekoče (ne po zlogih).    

Berem razločno.    

Berem hitro.    

Upoštevam končna ločila.    

Upoštevam vejice.    

Vse besede preberem pravilno.    

Razumem, kar preberem.    

Legenda: J – jaz, S – sošolec, U – raziskovalci v vlogi učitelja 

 

 
Shema 10: Shema ocenjevanja vseh treh deležnikov za posameznega učenca ob koncu učenja 

– govorni nastop 

Govorni nastop UČENEC A j s u 

Plakat vsebuje: 
- vse podatke 
- 3 slike 
- vire 

   

Naredil/a sem uvod.    

Predstavil/a sem zunanjost živali.    

Povedal/a sem, kje žival živi.    

Predstavil/a sem prehranjevanje živali.    

Povedala/a sem nekaj o razmnoževanju živali, o 
mladičih. 

   

Predstavil/a sem zanimivosti, posebnosti živali.    

Povedi so bile bogate, raznolike    

Govoril/a sem tekoče, brez mašil in dolgih odmorov.    
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Govorni nastop UČENEC E j s u 

Plakat vsebuje: 
- vse podatke 
- 3 slike 
- vire 

   

Naredil/a sem uvod.    

Predstavil/a sem zunanjost živali.    

Povedal/a sem, kje žival živi.    

Predstavil/a sem prehranjevanje živali.    

Povedala/a sem nekaj o razmnoževanju živali, o 
mladičih. 

   

Predstavil/a sem zanimivosti, posebnosti živali.    

Povedi so bile bogate, raznolike    

Govoril/a sem tekoče, brez mašil in dolgih odmorov.    

Legenda: J – jaz, S – sošolec, U – raziskovalci v vlogi učitelja 

 

Shema 11: Shema ocenjevanja vseh treh deležnikov za posameznega učenca ob koncu učenja 

– zapis povedi 
Zapis povedi UČENEC A j s u 

Poved začnem z veliko začetnico.    

Povedi so kratke.    

Besede so pravilno zapisane.    

Črke so pravilno zapisane.    

Na koncu povedi napišem ločilo (pika, klicaj, vprašaj).    

 
 
 

Zapis povedi UČENEC E j s u 

Poved začnem z veliko začetnico.    

Povedi so kratke.    

Besede so pravilno zapisane.    

Črke so pravilno zapisane.    

Na koncu povedi napišem ločilo (pika, klicaj, vprašaj).    

Legenda: J – jaz, S – sošolec, U – raziskovalci v vlogi učitelja 

 

Na osnovi sheme smo z učencem oblikovali individualen seznam elementov, s katerimi se je 

spremljal in vrednotil pri nadaljnjem učenju. Elemente oz. cilje, ki jih je moral učenec še doseči, 

smo oblikovali v novo, individualizirano shemo. 

Sheme, izpolnjene z ocenami vseh treh ocenjevalcev, so nam predstavljale osnovni pripomoček 

za interpretacijo rezultatov za vsakega posameznika. Dodatno pomagalo so bile sheme 

učiteljevega začetnega in končnega ocenjevanja. Razbrali smo, ali je učenec pri posamezni 

sporazumevalni dejavnosti napredoval in ali je njegovo ocenjevanje realno glede na učiteljevo 

oceno. Hkrati smo opazovali tudi oceno vrstnikov in dobili odgovor o zrelosti petošolcev v 

prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom za formativno spremljanje in 

vrednotenje. 

Zanimale so nas tudi razlike začetnega in končnega samovrednotenja glede na celotno skupino 

učencev, ki smo jih zajeli v raziskavo. Rezultate vseh učencev smo primerjali z rezultati učitelja. 

Čeprav skupina ni bila homogena, smo dobili sliko, kako učenci na splošno vidijo svoj napredek 

skozi proces učenja po modelu s FSV. Dobili smo tudi odgovor na vprašanje, v kolikšni meri 

so njihove ocene drugačne od naših. 
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Sporazumevalno dejavnost – branje − smo širše raziskali. V tabelo smo beležili rezultate: hitrost 

prebranih besed v minuti, ritem, število napak, izraznost in razumevanje prebranega (Priloga 

5). Učenci so brali 16. 1. 2020, ko smo začeli izvajati poučevanje in učenje branja po modelu 

FSV, in 15. 6. 2020, ko smo zaključili z raziskovanjem, še vedno pa smo nadaljevali s takim 

načinom poučevanja in učenja. 

Za boljšo preglednost smo v tabeli področja, kjer smo pri posameznem učencu opazili napredek, 

pobarvali zeleno. Tabela nam je služila pri interpretaciji rezultatov na področju branja. 

Na osnovi inventarja, kjer so učenci označevali odnos do posamezne dejavnosti (Shema 12), 

smo v preglednici prikazali razlike v odnosu na začetku in na koncu učenja po modelu s FSV. 

Stanje v skupini smo grafično ponazorili (Grafični prikazi 8−11), nato pa analizirali in 

interpretirali gibanja naklonjenosti. 

 

 
Shema 12: Izpolnjeni učiteljev inventar za ugotavljanje odnosa učenca do posamezne 
sporazumevalne dejavnosti (poslušanje). 

UČENEC A 
 

Rad/a poslušam pripovedovanje zgodbic. 21. 1. 2020 

Nikoli redko včasih 
 

 
 
 

pogosto 
 

 
 

vedno 
 

 
 

 
 

Rad/a poslušam pripovedovanje zgodbic. 9. 6. 2020 

Nikoli redko včasih 
 

 
 
 

pogosto 
 

 
 

vedno 
 

 
 

 

UČENEC E 
 

Rad/a poslušam pripovedovanje zgodbic. 21. 1. 2020 

Nikoli redko včasih 
 

 
 
 

pogosto 
 

 
 

vedno 
 

 
 

 
 

Rad/a poslušam pripovedovanje zgodbic. 9. 6. 2020 

Nikoli redko včasih 
 

 
 
 

pogosto 
 

 
 

vedno 
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10. REZULTATI IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 
 

Med opravljanjem raziskave smo bili osredotočeni predvsem na to, ali prihaja do razlik med 

začetnim in končnim samoocenjevanjem in hkrati našim začetnim in končnim ocenjevanjem. 

Zanimalo nas je, v kolikšni meri so ocene usklajene. S tem smo si odgovorili na vprašanje, ali 

so učenci v 5. razredu prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom dovolj zreli 

za izvajanje pouka slovenščine s FSV. V nadaljevanju smo rezultate interpretirali za vsakega 

učenca posebej. 

Pri odnosu otroka do posamezne sporazumevalne dejavnosti smo bili v procesu učenja pozorni 

predvsem na trend spreminjanja odnosa. 

Čeprav vzorec ni reprezentativen, smo poskusili poiskati nekaj zaključkov, ki izhajajo iz 

rezultatov za skupino v celoti. Rezultate smo interpretirali za posamezno sporazumevalno 

dejavnost. 

10.1. INTERPRETACIJA REZULTATOV POSAMEZNEGA UČENCA 
 

Na osnovi končnih shem vseh treh deležnikov smo interpretirali napredek posameznega učenca. 

Za učenca A in učencu E smo v poglavju Prikaz podatkov dodali izpolnjene sheme. Vpogled 

vanje bralcu omogočajo lažjo predstavo o načinu našega dela. 
 

UČENEC A 

Deček je ob učenju po modelu s FSV ugotovil, da je zanj najzahtevnejše poslušanje. Na 

začetnem ocenjevanju je imel velike težave s tem, da se je osredotočil na poslušanje in da med 

dejavnostjo ni govoril. Po njegovem mnenju je imel ob končnem ocenjevanju delne težave le 

še s tem, da ni zmogel biti obrnjen h govorcu. Ocena je bila usklajena z vrstnikovo in učiteljevo. 

Tudi ostale ocene so bile usklajene. Cilj je bil povsod dosežen. Izjema je bil element, ki je 

zahteval, da med poslušanjem ne govori. Učenec sam in sošolec sta označila, da ga dosega, mi 

pa smo ocenili, da cilj delno dosega, saj mu je še vedno občasno zmanjkalo pozornosti, in je 

poslušanje prekinil z govorjenjem, čeprav manj pogosto kot na začetku. 

Učenec je bil že pri prvem ocenjevanju najboljši bralec v razredu. Pozitiven vpliv učenja po 

našem modelu je bil vseeno viden, saj je v številu prebranih besed v minuti še napredoval. Bolj 

pa nas veseli, da se je, kot je povedal sam, začel pri branju usmerjati na vsebino prebranega, kar 

se mu prej pogosto ni zdelo pomembno. Rekel je, da mu je to težko, in da se mu včasih ne ljubi. 

Žal pa je bil zelo slab njegov končni rezultat pri govornem nastopu, saj v danem trenutku ni bil 

razpoložen za sodelovanje. Vrednotenje sošolcev in naše vrednotenje ni bilo tako negativno kot 

njegovo, a predvidevamo, da je z neustreznim vedenjem iskal pozornost. Sam se je pri vseh 

elementih ocenil popolnoma negativno, kar je bilo z našo oceno usklajeno v treh elementih. Po 

naši oceni in oceni vrstnika je bil pri treh elementih uspešen (naredil je uvod, opisal zunanjost 

živali in predstavil njeno prehranjevanje), česar pa sam ni želel priznati. 

Pri zapisu zaradi uspešnosti ni potreboval nove sheme z elementi FSV. Lahko bi pripravili 

shemo z zahtevnejšimi elementi, a bi ta diferenciacija zahtevala veliko večjo angažiranost 

učiteljice, saj je učenca težko motivirati, še težje pa bi ga verjetno spodbudili k temu, da bi delal 

več oz. sledil večjim zahtevam kot sošolci. 
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V odnosu do posameznih sporazumevalnih dejavnosti je učenec napredoval pri poslušanju in 

branju. Ti dve dejavnosti je imel že prej rad, in kot je povedal, to obvlada, ker »mu ni treba nič 

delati«. 

Govornemu nastopanju in zapisu povedi pa ves čas ni bil naklonjen. Ugotavljamo, da je rezultat 

verjetno posledica tega, da je učenca izredno težko motivirati za delo ali pa da želi pozornost 

učiteljice in sošolcev pridobiti z negativnimi oblikami vedenja. 
 

Pri konkretnem delu je v večini zelo dobro sodeloval, a ko se je zavedal svoje uspešnosti, je 

prenehal delati ali pa je namenoma delal številne napake. Učenec je opisal, da mu je učenje po 

modelu s FSV zelo naporno in da se mu pogosto ne da potruditi v tolikšni meri, kot elementi v 

shemah od njega zahtevajo. 

 

UČENEC B 
 

Učenec je med učenjem pri vseh sporazumevalnih dejavnostih zelo napredoval, čeprav je bil že 

na začetku dokaj uspešen. 

Na koncu je pri sebi zaznal težave na področju poslušanja, saj je težko miroval in bil 

osredotočen na govorca. Med poslušanjem je bil težko tiho. 

Zelo uspešen je bil pri zapisu povedi in pri govornem nastopu. Pri slednjem je zaznal le to, da 

mora povedi še nekoliko obogatiti in govor izboljšati v tem, da ne bo uporabljal mašil in 

odmorov, skratka, da bo govor postal tekoč. 

Njegove ocene so se zelo ujemale z našimi, saj je bil deček do svojega dela kritičen. Ker je 

dobro razumel kriterije, se je ocenil zelo realno. V novi shemi za branje si je označil, da mora 

brati bolj natančno, saj je precej besed prebral še napačno, poleg tega pa je moral bolj striktno 

upoštevati končna ločila in vejice. Pri govorni vaji so bile povedi skromne, v govoru pa je 

uporabil precej mašil. Tako oceno si je dal sam in tako oceno smo mu dali tudi mi. Sošolci so 

ga pri tem ocenili za popolnoma uspešnega, kar je po našem predvidevanju posledica tega, da 

je fant v razredu zelo priljubljen. 

V odnosu do posamezne sporazumevalne dejavnosti je pri branju, govornem nastopanju in 

zapisu povedi pozitivno napredoval za eno stopnjo. Na področju poslušanja pa je ohranil 

negativen odnos. Povedal je, da je zanj poslušanje zahtevno, ker se izredno težko zbere in ne 

zmore biti tiho in osredotočen v tej meri, da bi dosegel zahtevane cilje. Ponovno se je potrdilo, 

kako zelo motnja pozornosti in koncentracije s hiperaktivnostjo ovira učenca. Učenje po modelu 

s FSV pa je pripomoglo k temu, da se je učenec začel težave zavedati tudi sam. 

UČENEC C 

Iz naših začetnih in končnih ocen je razvidno, da je učenec z učenjem po modelu s FSV naredil 

velik napredek pri vseh sporazumevalnih dejavnostih. To še ne pomeni, da je zaključil z 

učenjem, zagotovo pa je pot pravilna. 

Skladnost ocene po poslušanju smo zabeležili pri obnovi besedila, medtem ko se v elementu, 

ki je od učenca zahteval osredotočenost na govorca, naša in njegova ocena nista ujemali. 
Pri branju je na ocenjevalni lestvici ostalo zapisanih pet elementov merjenja: 

- berem tekoče, 

- berem razločno, 

- berem hitro, 

- upoštevam vejice, 

- vse besede preberem pravilno. 

Vseh pet smo kot delno dosežene ocenili mi, učenec pa je z razliko od nas ocenil, da že bere 

tekoče in upošteva vejice. Za boljši vpogled smo ga pri branju posneli. Šele po tem, ko se je 

poslušal, je bil bolj kritičen in njegova ocena se je uskladila z našo. 
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Ugotovili smo, da je bil nivo branja močno odvisen od dnevnega razpoloženja dečka. Pri 

preverjanju branja in razumevanju prebranega na osnovi besedila Ptica in slon je napredoval 

predvsem v hitrosti branja, saj je iz začetnih 57 besed napredoval na končnih 75 prebranih besed 

v minuti. Tudi tekočnost branja je bila na koncu izrazita. 

Na področju govornega nastopanja je v novo shemo vpisal le: 

- povedi so bogate, raznolike, 

- govorim tekoče, brez mašil in dolgih odmorov. 

To sta bila tudi elementa, pri katerih se je ocenil za stopnjo nižje od naše ocene. 

Tudi pri zapisu je bil viden velik napredek, še vedno pa je nekaj črk napisal napačno in 

posledično so bile narobe napisane tudi nekatere besede. V vseh elementih se je njegova ocena 

skladala z našo in sošolčevo. 

Odnos do sporazumevalnih dejavnosti je učenec pri branju in zapisovanju povedi izboljšal za 

dve stopnji, pri poslušanju in govornem nastopanju pa je odnos ohranil na isti ravni. 

Za razumevanje učenja po modelu s FSV je potreboval nekaj več individualnega dela in 

ogromno usmerjanja ter več povratnih informacij kot večina sošolcev. 

 

UČENKA Č 
 

Učenka si je z elementi FSV zelo pomagala in se zavedala uspešnosti na posameznih 

opazovanih elementih ter njihovem izboljševanju. Na individualni analizi je povedala, da pri 

obnovi tako poslušanega kot prebranega besedila ne najde svojih besed, in da ji je mnogo lažje 

odgovarjati na zastavljena vprašanja ali pa vsebino opisati na osnovi postavljenih vprašanj. 

V novih shemah FSV je zapisala naslednje elemente: 

Za poslušanje: 

- znam s svojimi besedami na kratko obnoviti besedilo. 

Za branje: 

- upoštevam končna ločila, 

- upoštevam vejice, 

- vse besede preberem pravilno, 

- razumem, kar preberem. 

Na bralnem preverjanju ob besedilu Ptica in slon ni bistveno napredovala v hitrosti, je pa 

naredila manj napak in bistveno bolje odgovarjala na vprašanja o vsebini. 

Na področju govornega nastopanja je spoznala, da mora povedi obogatiti in bolj tekoče govoriti. 

Govorni nastop so kazili daljši odmori in mašila. Se je pa s pomočjo elementov v shemi zelo 

zavedala primanjkljajev svojega govornega nastopa. 

Pri zapisu je dokaj uspešna, saj je že od samega začetka opismenjevanja zelo osredotočena na 

elemente, ki smo jih zapisali v shemi. Samonadzor pri zapisu te deklice je zelo učinkovit, 

opažamo pa posledico, in sicer, da jo to pri delu preveč upočasnjuje. 

V shemi za zapis povedi je ohranila element: 

-   besede so pravilno zapisane. 

Njene ocene so se popolnoma ujemale z našimi in z ocenami vrstnikov. Le pri branju smo mi 

ocenili, da le delno upošteva vejice in končna ločila, česar sama ni zaznala. 

Odnos do sporazumevalnih dejavnosti se je pri njej na treh področjih izboljšal za dve stopnji. 
Pri zapisu povedi je ohranila odnos na isti ravni. 

Deklica je zelo samozavestna in redko prizna svoje napake. Povedala je, da je šele s pomočjo 

elementov v shemah ugotovila, katerih ciljev še ni dosegla in kje so še možnosti za izboljšanje. 

 

UČENEC D 
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Učenec je elemente FSV zelo uspešno uporabljal, čeprav je že pri našem začetnem ocenjevanju 

skoraj vse cilje popolnoma dosegal. V vsaki shemi se je pojavil le en element, ki ga je delno 

dosegel. 

Pri poslušanju je na koncu dosegel vse cilje. Zelo podobno je bilo tudi pri branju. Bil je tisti 

učenec, ki je opozoril, da smo pri branju element merjenja »Upoštevam ločila« razdelili na: 

»Upoštevam končna ločila« in »Upoštevam vejice«. Opazil je, da mu prav vejice pri branju 

povzročajo težave, in tako smo ocenili tudi mi. Sicer pa je pri individualnem preverjanju branja 

napredoval v hitrosti branja in na koncu naredil manj napak kot na začetku. 

Pri govornem nastopanju je označil, da mora izboljšati tekočnost govora, pri tem pa obogatiti 

povedi. Nam se je tekočnost zdela ustrezna, res pa so bile povedi preproste. 

Zapis je bil ustrezen, saj le enega elementa ni dosegel v celoti. Še vedno je nečitljivo zapisal 

črke s, j, p in k, kar smo opazili tako mi kot on. 

Pri vseh sporazumevalnih dejavnostih je na začetnem in končnem merjenju označil enak odnos. 

Pri branju, govornem nastopanju in zapisovanju povedi je označil srednjo vrednost, do 

poslušanja pa je označil negativen odnos. Po njegovih besedah se uči le zato, ker tako zahtevajo 

doma. Pravi, da slovenščine ne mara, ker ni njegov materni jezik. Do učenja po modelu ni izrazil 

nobenega mnenja. 

UČENEC E 
 

Učencu smo morali na začetku dodatno obrazložiti posamezen element, saj je imel težave z 

razumevanjem. S konkretnim, individualnim delom nam je to uspelo. Tako je deček pri vseh 

sporazumevalnih dejavnostih na začetku označil večino elementov negativno. Prav take so bile 

označbe v naših tabelah. Če smo natančni, je elemente za poslušanje na začetku označil 

pozitivno, a smo ugotovili, da jih ni razumel. V konkretnih situacijah smo mu jih ponazorili, in 

tako je z razumevanjem elementov postal kritičen do svojega dela. 

Glede na to, da slovenščina ni njegov materni jezik in da živi v družini, kjer ne govorijo 

slovensko, je FSV zanj pomenilo veliko pomoč in podporo. Elemente FSV je učenec dojel kot 

didaktični pripomoček, ki mu je omogočil napredek. 

Pri poslušanju je imel na koncu delne težave še z razumevanjem besedila, čeprav je sam ocenil, 

da besedilo dobro razume. Prav tako še ni zmogel obnoviti besedila s svojimi besedami, kar pa 

je posledica slabega znanja jezika, skromnega besednega zaklada in tudi slabšega priklica 

besed. 

Opazili smo velik napredek pri branju, čeprav tega iz shem ni videti. Sam je označil delno 

doseganje vseh elementov, s čimer smo se mi strinjali le na področju razumevanja. Ostale 

elemente smo še vedno označili kot negativne. Toda fant je glede na svoje začetno stanje zelo 

napredoval. K napredku smo mu pomagali tako, da smo vsako jutro pred poukom z njim 10−15 

minut brali in se pogovarjali o prebranem. V hitrosti pri branju ni napredoval, je pa začel 

zlogovati. Prej je še črkoval. Na koncu je pri branju naredil precej manj napak kot na začetku. 

Besedilo, ki ga prej zaradi težav pri branju ni nič razumel, je na koncu razumel vsaj delno. 

Nekaj zaslug za napredek lahko pripišemo izboljšanju sluha, kar je bila verjetno posledica 

operacije žrelnice, ki jo je imel deček v februarju. 

Pri govornem nastopu je na koncu zadostil petim od devetih elementov merjenja, na začetku pa 

ni tvoril niti ene popolne povedi. Njegove ocene so se popolnoma ujemale z našimi in realno je 

ocenil svoj nastop. Na refleksiji je povedal, da se zelo trudi in da se napak zaveda, a da več 

resnično ne zmore. Povedal je še, da mu domači ne znajo pomagati, večkrat pa za pomoč prosi 

sošolce. 

Največji premik navzgor pa je ta učenec naredil pri zapisu povedi. Ozavestil je, na kaj mora biti 

pozoren, in sam je prosil, če ima lahko celotno shemo z elementi pri sebi tudi po končanem 
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učenju. Sicer bi glede na pravila, ki smo jih z metodo uvajali, v novo shemo lahko uvrstil le 

elementa, ki sta zahtevala pozornost na pravilen zapis črk in besed. Učenec je imel težave še s 

pravilnim zaporedjem besed v povedi, a tega še ni zmogel popraviti sam. 
 

Pri vseh štirih sporazumevalnih dejavnosti je učenec svoj odnos izboljšal za eno ali dve stopnji. 

V razgovoru je povedal, da mu sheme z elementi FSV predstavljajo dobrodošlo pomagalo. 

Pokazal je veselje do učenja slovenščine, in se uspeha ter pozitivne povratne informacije 

iskreno veselil. To nam je bilo v veliko zadovoljstvo, saj smo pred tem pri učencu opažali strah, 

tremo in nemoč ob učenju slovenščine, čeprav se je v šoli trudil tako on kot tudi učiteljice. 

UČENEC F 

Učenec je sam ocenil, da pri poslušanju dosega vse elemente. Sošolec in mi smo ocenili, da 

element, kjer mora besedilo obnoviti s svojimi besedami, dosega le delno. Glede na našo 

začetno in končno oceno pa se je zelo izboljšalo njegovo poslušanje. Na začetku je bil zelo 

nemiren in se je na poslušanje le s težavo osredotočil. Na končnem ocenjevanju s tem ni imel 

težav. 

Zaradi specifične motnje branja in pisanja je branje njegovo šibko področje, in v novi shemi so 

ostali vsi prvotni elementi, razen tisti, ki zahteva razumevanje prebranega. S tem deček ni imel 

težav, ne na začetku ne na koncu. Pri branju besedila Ptica in slon je obakrat bral zelo počasi, a 

je s prvotnega počasnega zlogovanja prešel na hitrejše zlogovanje oz. na branje besed v celoti. 

Prej jih je pogosto prebral tiho in potem izrekel naglas. Ob koncu učenja po našem modelu je 

ta način branja popolnoma opustil. Predvidevamo, da tudi v primeru, da bo učenec v prihodnosti 

veliko bral in utrjeval pridobljeno znanje, zaradi specifičnih težav nikoli ne bo zadovoljil vsem 

elementom, ki jih pri branju ocenjujemo. 

Njegova ocena za branje se je od naše kar precej razlikovala. Usklajeni smo bili v oceni, da 

bere počasi, da besede le delno prebere pravilno in razločno, in da je razumevanje prebranega 

dobro. Učenec je ocenil, da upošteva končna ločila in vejice, kar smo mi ocenili z delnim 

doseganjem. Mi smo ocenili, da branje še ni tekoče, medtem ko učenec meni, da ta cilj že delno 

dosega. 

Na področju govornega nastopanja je naredil majhen napredek. Njegove povedi so bile skope, 

veliko je bilo še mašil in daljših odmorov. Tudi pri samoocenjevanju ni bil kritičen, saj se je 

povsod označil za uspešnega. Na refleksiji je povedal, da mu je priprava govornega nastopa 

pretežka in da se mu ne ljubi toliko delati. Res smo opazili, da za delo ni bil motiviran in se ni 

trudil. 

Če je bil zapis povedi na začetku za dečka velika težava, je z učenjem po našem modelu svoj 

zapis glede na elemente ocenjevanja izpopolnil do maksimuma. Povedal je, da mu zelo pomaga 

shema, ki mu služi kot vizualni pripomoček, ki ga ves čas opozarja, na kaj mora biti pri zapisu 

pozoren. Tudi kasneje je želel imeti kartonček z vsemi elementi ves čas na mizi. 

Iskreno je izrazil svoj odnos do posamezne sporazumevalne dejavnosti. Predvidevamo, da 

odnosa do poslušanja ni spremenil, ker mu to predstavlja napor, in je obakrat označil srednjo 

vrednost naklonjenosti. Branje se mu je v redni osnovni šoli zelo zamerilo in ga resnično ni 

maral, a je na končnem preverjanju odnos do branja označil s srednjo mero po Likertovi lestvici. 

Prav tak premik je naredil v odnosu do govornega nastopanja, medtem ko je za zapis povedi na 

koncu označil najvišjo mero po Likertovi lestvici. To sporazumevalno dejavnost je na začetku 

označil s srednjo vrednostjo. S tem je izrazil zadovoljstvo nad svojim napredkom. 
 

Glede na informacije s strani staršev sklepamo, da ima deček zelo slabo izkušnjo iz rednega 

programa šolanja, kjer je ves čas »lovil« sošolce, bil neuspešen in ni bil deležen prilagajanja 

dela njegovim potrebam. Zdaj je srečen, ker svoj napredek lahko uravnava in ga s trudom tudi 

doseže. 
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UČENKA G 
 

Čeprav ima učenka močno znižane sposobnosti, je zelo delavna, in je že na začetnem 

ocenjevanju zmogla vse cilje vsaj delno doseči. Težave so se tako pri začetnem kot pri končnem 

ocenjevanju pojavile tedaj, ko je bilo treba preiti na samostojno razmišljanje, ki ni bilo 

konkretno podano in vodeno. 

Pri poslušanju je bila na koncu po njeni in sošolčevi oceni uspešna povsod, mi pa smo ocenili, 

da besedilo razume le delno, saj je pri samostojni obnovi besedila imela še kar nekaj težav. 

Tudi pri branju se naše in njene ocene niso uskladile tedaj, ko je šlo za razumevaje prebranega. 

Sicer učenka bere gladko, z upoštevanjem vseh pravil pri branju. Naše ugotovitve so se potrdile 

tudi na dodatnem preverjanju branja, ki smo ga izvedli na besedilu Ptica in slon. 

Govorni nastop ji ni povzročal težav, le povedi so bile zelo skromne. Deklica ni razumela, kaj 

pomeni bogate in raznolike povedi, čeprav smo ji to poskušali približati na številnih konkretnih 

primerih. Sposobna je bila poved ponoviti za nami, ni pa zaznala razlike med preprosto in 

bogato povedjo. Poleg tega je besede v povedih ponavljala in jih ni zmogla zamenjati s 

sopomenkami. 

Slovnična in pravopisna ustreznost zapisanih povedi je bila pri deklici ob končnem vrednotenju 

vzorna in brez napak. Naše in njene ocene ter ocene sošolca so se ujemale. Cilji so bili v celoti 

doseženi. 

Pri ugotavljanju odnosa do sporazumevalnih dejavnosti je bila edina v razredu, ki je pri eni od 

njih na končnem označevanju zabeležila bolj negativen odnos kot na začetku. To je bilo 

poslušanje. Odnos do branja je označila za eno raven višje kot prvič, čeprav je bila njena 

naklonjenost obakrat v spodnjih mejah. Pozitiven odnos je izrazila do govornega nastopanja in 

zapisovanja povedi. 

Glede na to, da je deklica zelo delavna in da tudi doma z njo zelo veliko delajo za šolo, učenje 

po našem modelu zanjo ni pomenilo večjega napredka. Že v preteklosti se je učila s pomočjo 

določenih strategij, ki so ji pomagale usvajati nova znanja in veščine. 

 

UČENEC H 
 

Učenec je s pomočjo učenja po modelu z elementi FSV naredil pozitiven napredek.Pri 

poslušanju je v novo shemo vpisal tiste elemente, ki vsebujejo razumevanje, vživljanje in 

obnovo. Ti so bili po naši oceni na začetku popolnoma negativni, na koncu pa jih je delno 

dosegal. Sam je sicer ocenil, da je pri poslušanju uspešen. Delno doseganje je označil le pri 

elementu, kjer je moral besedilo samostojno obnoviti. V procesu učenja po modelu nam ni 

uspelo, da bi deček razumel, kaj pomeni vživljanje v neko vlogo. Kljub razlagi, igri vlog in 

pogovoru o tem, kako se neka oseba počuti, ni zaznal, kaj pomeni vživljanje, čeprav je sam 

menil, da pojem razume. 

Učenec je na začetku bral zelo slabo. Pri vseh ciljih smo ocenili nedoseganje le-teh. Na koncu 

je po naši oceni vse cilje delno dosegal. Sam je za razliko od nas ocenil, da vse besede prebere 

pravilno in da razume, kar prebere. 

Na bralnem preverjanju je napredoval v hitrosti (iz začetnih 34 besed na končnih 50), prej je 

zlogoval, nato pa bral besede. Tudi napak je bilo pri končnem preverjanju branja Ptica in slon 

manj. Kljub temu je bilo branje še vedno neenakomerno. Hitro se je utrudil in vmes počival. Pri 

prvem branju prebranega ni razumel, pri drugem branju pa je besedilo delno razumel, saj je dokaj 

dobro odgovarjal na vprašanja. 

Pri govornem nastopu je bil učenec delno uspešen. Povedi so bile še skromne, govor pa še 

vedno malce zatikajoč. Učenčeve ocene v shemah so bile identične našim ocenam. 
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Pri zapisu povedi je fant med začetnim in končnim ocenjevanjem napredoval, še vedno pa je 

nekatere cilje le delno dosegel. Opazili smo dečkovo slabšo pozornost, in tudi elementi v shemi 

mu niso bili vedno v pomoč. Pri analizi smo ugotovili, da je zanj v shemi preveč elementov in 

da ne zmore slediti vsem. Kljub temu so bile njegove ocene enake kot naše. V nadaljevanju smo 

ga učili, da je pozornost usmeril le na dva elementa hkrati. Pri tem je bil popolnoma uspešen. 

Zdelo se je, da je ta učenec rešil Likertove lestvice, ker jih je pač moral, in zdelo se je, da je 

simbole obkrožil v zadnjem trenutku. Pokazalo pa se je, da je v odnosu na področju poslušanja 

in zapisa povedi ohranil enako raven. Poslušanju je bil precej naklonjen, medtem ko je pri 

zapisu povedi obakrat označil srednji vrednosti. Pri branju in govornem nastopu je na začetku 

označil najnižjo stopnjo naklonjenosti, na koncu pa jo je dvignil na srednjo raven. Učenec je 

povedal, da mu je delo po modelu s FSV zelo težko. Opazili smo, da se izogiba lastni aktivnosti, 

in verjetno je zanj naporno, ker mora razmišljati in se zbrati. 

UČENKA I 
 

Deklica je imela tako na začetnem kot tudi na končnem ocenjevanju pri poslušanju težave z 

razumevanjem besedila in posledično z obnovo vsebine. Predvidevamo, da je tako zato, ker 

slovenščina ni njen materni jezik. Doma se ne pogovarjajo slovensko in njeno besedišče je 

skromno. Na začetku elementov, ki smo jih ocenjevali pri poslušanju, sploh ni dosegla, na 

koncu pa jih je dosegala delno. Učenkina ocena z našo ni bila usklajena v elementu, ki potrjuje 

razumevanje poslušanega, saj je sama ocenila, da besedilo razume. Ko smo opravili evalvacijo, 

je povedala, da veliko bolje razume besedilo, če ga bere, kot če ga posluša. 

A sta bili tudi na področju branja slabi tako začetna kot tudi končna slika, čeprav se je stanje 

izboljšalo. V naši ocenjevalni shemi je bilo veliko elementov označenih negativno. Učenka je 

večkrat tedensko pred poukom prihajala v šolo in s pomočjo učiteljice dodatno brala. 

Posledično se je izboljšala tehnika in se je bolj lahko posvetila prebrani vsebini. Na koncu smo 

z delnim doseganjem označili elemente, da bere razločno, upošteva vejice, besede prebere 

pravilno, in razume, kar prebere. Njene ocene so bile v večini za eno stopnjo višje od naših. 

Kljub slabši končni oceni je glede na preverjanje branja na osnovi besedila Ptica in slon učenka 

začela brati bolj tekoče in naredila precej manj napak. Najpomembnejše pa je, da je na koncu 

razumela, kar je prebrala. 

Pri govornem nastopanju je pokazala manjši napredek pri vseh elementih. Naše ocene pa z 

njenimi niso bile usklajene samo v enem elementu. Povedala ni, kje žival živi, in pri analizi je 

to tudi potrdila. 

Pri zapisu povedi se je na začetku pojavljalo ogromno pomanjkljivosti. Predvsem so bile povedi 

zelo dolge, poleg tega pa jih je učenka nepravilno tvorila. Na koncu je bila slika veliko boljša, 

a povedi so bile še vedno le delno prav zapisane, vrstni red besed še ni bil ustrezen, in še vedno 

so bile predolge. To je učenka na koncu opazila tudi sama. Se je pa pri zapisu trudila in pisala 

že bistveno krajše povedi kot na začetku učenja po modelu s FSV. 

V času pouka na daljavo je deklica potrebovala ogromno spodbud in večkrat dela ni opravila. 

Ta nerednost pri delu se je pri končnem uspehu tudi poznala. 

Na Likertovih lestvicah, ki so prikazovale odnos do sporazumevalnih dejavnosti, je učenka 

označila negativen odnos do poslušanja pri obeh merjenjih. Pri branju je z najnižje ravni svoj 

odnos popravila za eno stopnjo, pri govornem nastopanju pa za dve. Odnos do zapisovanja 

povedi je obakrat označila s srednjo vrednostjo. 

Na refleksijah je povedala, da veliko bolj razume, kaj od nje želimo in kaj mora pri pouku delati. 

Pomaga ji, če vidi zapisane elemente. Povedala pa je tudi, da jo tako delo zelo utrudi. 
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10.2. PRIKAZ NAPREDKA OTROK V ZMOŽNOSTI LASTNE OCENE 
 

V tem delu smo naredili interpretacijo rezultatov za vsako sporazumevalno dejavnost. Rezultate 

smo interpretirali glede na primerjavo naše začetne in končne ocene elementov merjenja. 

Čeprav vzorec ni reprezentativen, smo naredili tudi primerjavo začetnih in končnih ocen 

učencev. Kot osnovo za presojo otrokovih zmožnosti samoocene, smo njihove ocene primerjali 

še z našimi ocenami. S tem smo želeli dobiti vpogled v to, kako so učenci napredovali v 

samoopazovanju in samoocenjevanju oziroma ali je način dela k temu pripomogel. 

Učenci so v procesu učenja opazovali in spremljali svoj napredek ves čas, medtem ko smo jih 

mi ocenili le na začetku in koncu. Med učnim procesom pa smo individualno ugotavljali, kako 

razumevajo posamezen element in jim ga po potrebi pojasnili. 

10.2.1. POSLUŠANJE 

Iz grafičnega prikaza (Grafični prikaz 1) je razvidno, da so učenci na področju poslušanja 

napredovali pri vseh elementih, ki smo jih ocenjevali. Naučili smo jih, da so bili med 

poslušanjem zbrani in pozorni. Štirje učenci so imeli težave s tem, da so bili obrnjeni h govorcu 

in da med poslušanjem niso govorili. Zanimivo je, da so trije od teh učencev otroci s čustveno- 

vedenjskimi težavami in da pri njih pogosto opažamo nemir in slabo koncentracijo. Sami so 

povedali, da jim je najtežje mirovati in biti tiho. Ob končnem ocenjevanju je bil napredek 

opazen pri vseh, in ugotovili so, da so se, če so imeli pri sebi shemo z napisanimi elementi, lažje 

kontrolirali. 
 

Na začetnem ocenjevanju so bili štirje učenci, ki so na vprašanja o vsebini delno odgovorili, 

trije pa niso zmogli tvoriti pravilnih odgovorov. Na končnem ocenjevanju so prav vsi 

napredovali za eno stopnjo. 

Samostojna obnova besedila je še zahtevnejša. Res zadovoljiva obnova besedila na začetku ni 

uspela čisto nobenemu učencu, a vseeno jih je šest besedilo delno obnovilo. Na končnem 

ocenjevanju smo pri šestih učencih označili eno stopnjo višje, le eden pa je ostal popolnoma 

neuspešen. 

Iz primerjave začetnih in končnih ocen učencev pa je razvidno, da so ti ob zaključku učenja po 

modelu s FSV bistveno bolje razumeli elemente, ki smo jih spremljali, kot pa na samem 

začetku. To smo ugotovili že v samem procesu, ko smo posameznika usmerjali in mu pomagali 

s kakovostno in konkretno povratno informacijo. In čeprav so bili na koncu veliko bolj kritični 

kot na začetku, so bile samoocene veliko višje. 

Na začetku se je pri petih elementih vsaj en otrok označil za neuspešnega. Le pri enem elementu 

pa je devet otrok označilo najvišjo oceno. Na koncu se noben učenec v nobenem elementu ni 

počutil popolnoma neuspešnega in kar devet učencev se je v štirih elementih ocenilo z najvišjo 

oceno. 
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Grafični prikaz 1: Primerjava začetnega in končnega samoocenjevanja − poslušanje 

 
 

Čeprav smo v prejšnjem poglavju že naredili primerjavo naše ocene in ocene posameznega 

otroka, pa smo sedaj naredili še skupno primerjavo našega inicialnega in končnega 

ocenjevanja z inicialnimi in končnimi ocenami vseh desetih učencev (Grafični prikaz 2 in 3). 

Rezultati so nas zanimali predvsem zaradi usklajenosti ocen. 
 

 
 

Grafični prikaz 2: Primerjava začetnega ocenjevanja učitelja in učencev − poslušanje 
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Grafični prikaz 3: Primerjava končnega ocenjevanja učitelja in učencev − poslušanje 

Opazili smo, da so učenci nekoliko manj kritični do sebe kot smo bili do njih kritični mi. Vseeno 

so bile ocene obeh deležnikov dokaj izenačene. Bistvenih razlik v usklajenosti ocen na začetnem 

in končnem ocenjevanju ni bilo, čeprav so bile na končnem ocenjevanju usklajene štiri ocene 

več kot na začetku. Tako mi kot učenci smo ugotovili, da je še vedno treba največ narediti na 

obnovi poslušanega besedila z lastnimi besedami. Samo v tem elementu po oceni obeh 

deležnikov na koncu ni prevladovala najvišja ocena. 

Zaključimo lahko, da so tako glede na našo oceno kot glede na samoocenjevanje na področju 

poslušanja napredovali vsi učenci. En učenec zaradi uspešnosti ni več potreboval sheme z 

elementi FSV, po dva učenca sta v shemi zabeležila en, dva elementa in tri elemente, trije učenci 

pa štiri elemente. Primeri individualnih shem z elementi FSV so v Prilogi 6. 

Poleg tega so bili učenci uspešnejši oz. bolj realni pri samoocenjevanju, saj so bile njihove 

ocene bolj usklajene z našimi. 

10.2.2. BRANJE 

Pri urah, kjer smo dali poudarek na spremljanju in vrednotenju branja, smo se srečali z večino 

besedil, ki smo jih vključili že v učenje poslušanja. Dodali smo še nekaj krajših besedil, med 

njimi tudi poezijo, kjer smo dodatno preverjali tehniko branja in razumevanje prebranega. 
 

Ponovno smo učence ocenjevali na začetku in na koncu učenja po našem modelu. Dodatno smo 

opravili še preverjanje branja ob besedilu Ptica in slon in s pomočjo vprašanj preverili, v 

kolikšni meri so otroci razumeli vsebino prebranega. 

Z dobrim bralcem smo označili tistega učenca, ki je imel od sedmih elementov vsaj štiri 

označene z najvišjo oceno, ostale pa z delno oceno. Na začetku so bili med vsemi desetimi le 

trije taki, ki bi jih lahko označili za dobre bralce, na koncu pa je bilo takih po naši oceni pet. 

S slabim bralcem smo označili tistega učenca, ki je imel od sedmih elementov vsaj štiri 

označene z najnižjo oceno. Na začetku so bili po naši oceni v razredu štirje zelo slabi bralci, na 

koncu pa sta bila taka le še dva. 

Učence smo spodbujali k rednemu branju. Mesečno smo zanje pripravljali bralni koledar, kar 

je pomenilo, da so otroci vsak dan doma glasno brali 10 minut, kar so s podpisom na koledarju 

potrdili starši. Težava v razredu je v tem, da kar sedem od desetih učencev izhaja iz 
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tujejezičnega okolja, ki poleg tega učno ni preveč spodbudno. Domači slabo govorijo slovensko 

ali pa sploh ne, zato je šolsko okolje eno redkih, kjer se učenci srečujejo s slovenščino. Dva 

slabša bralca sta tri do petkrat tedensko zjutraj dodatno brala z učiteljico. 
 

Pri prvem elementu nismo opazili napredka prav pri nobenem učencu. Tako na začetku kot na 

koncu je pet učencev bralo tekoče, trije so brali delno tekoče (nekaj besed po zlogih, nekaj pa 

v celoti), dva pa sta še vedno brala le po zlogih. 

Na začetku je pet učencev bralo razločno, eden delno in štirje nerazločno. Trije od teh štirih so 

na končnem ocenjevanju dosegli oceno za eno stopnjo višje. 

Že na začetku so štirje učenci brali hitro, eden srednje hitro, štirje pa počasi. Le dva učenca sta 

v hitrosti napredovala. 

Ves čas učenja smo zelo nazorno poudarjali, kam gremo z glasom ob piki, klicaju, vprašaju in 

vejici. Pri upoštevanju končnega ločila smo opazili napredek le pri enem učencu. Kar šest 

učencev pa je pri branju začelo upoštevati vejico. 

Zanimivo je, da prav tako nismo opazili premika pri pravilno prebranih besedah. Trije otroci so 

vse besede prebrali pravilno, šest jih je naredilo nekaj napak, eden pa je tudi na koncu veliko 

besed prebral napačno. 

Velik napredek pa smo opazili pri razumevanju prebranega. Že na začetku so trije učenci v 

celoti razumeli besedilo. Na koncu pa je bilo takih šest. Poleg njih so še trije učenci napredovali 

za eno stopnjo s popolnega nerazumevanja na delno razumevanje. 

Iz primerjave začetnih in končnih ocen učencev pa je razvidno, da so se učenci na koncu ocenili 

za precej boljše bralce kot na začetku (Grafični prikaz 4). 
 

Grafični prikaz 4: Primerjava začetnega in končnega ocenjevanja učencev − branje 
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Toda usklajenost naših in njihovih ocen je bila pri branju še slabša kot pri poslušanju, kljub 

vsemu pa na koncu bolj kot na začetku (Grafični prikaz 5 in 6). 
 

 

Grafični prikaz 5: Primerjava začetnega ocenjevanja učitelja in učencev – branje 
 

 

Grafični prikaz 6: Primerjava končnega ocenjevanja učitelja in učencev − branje 
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pozorni na vsebino branega. Z njihovo analizo smo bili zadovoljni, saj je smisel branja prav 
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naredili nekaj avdio posnetkov. Ko so se učenci poslušali, so bili do svojega branja mnogo bolj 

kritični kot pred tem. 

Povedali so tudi, da je veliko lažje ocenjevati sošolca kot pa sebe, ker se med branjem ne slišijo. 

Čeprav nismo naredili grafičnega prikaza, smo ugotovitve učencev lahko pritrdili iz primerjave 

naših shem in shem ocenjevanja vrstnikov, saj je bila usklajenost res večja. 

Se je pa naša ocena elementov v shemah zelo dobro ujemala z dodatnim preverjanjem branja in 

razumevanjem prebranega ob besedilu Ptica in slon. Rezultate oz. primerjavo tega preverjanja 

smo prikazali v Tabeli 1, ki je med prilogami. 
 

Izkazalo se je, da so pri dodatnem preverjanju prav vsi učenci napredovali na vseh področjih, 

ki smo jih preverjali. Le pri enem učencu smo opazili, da je na drugem branju prebral manj 

besed kot na prvem. Povedal je, da je med branjem »vrtel film« in razmišljal o vsebini, zato je 

bral počasneje. Po drugih merilih je napredoval. Vsi ostali učenci so na drugem branju prebrali 

več besed v minuti, brali so bolj tekoče, naredili manj napak, bolj izrazito upoštevali vejice in 

končna ločila, predvsem pa so bolje razumeli vsebino besedila. 
 

Pri oblikovanju novih individualnih shem je bil ponovno en učenec, ki te ni potreboval, dva 

učenca sta v shemi zabeležila en element, dva učenca tri elemente, en učenec pet in en učenec 

šest elementov. Še vedno so ostali trije učenci, ki so kljub napredku v shemo zapisali vse 

elemente, ki smo jih spremljali od začetka, saj je bilo njihovo branje še vedno treba izboljšati. 

 
 

10.2.3. GOVORNI NASTOP 
 

Učenci so svoje delo vrednotili na začetku in na koncu učenja po modelu s FSV za govorni 

nastop. Prvo samooceno smo izvedli glede na govorni nastop, ki so ga opravili pri naravoslovju, 

ko so predstavljali ptice, in je učiteljica želela doseči druge cilje. Pred prvim ocenjevanjem so 

bili seznanjeni z elementi v shemi, niso pa jih še osvojili. 

Potem so se priprave govornega nastopa učili v skupinah, s podrobno povratno informacijo 

učiteljice, in se na koncu ponovno ocenili po samostojnem govornem nastopu, ki so ga 

pripravili ob sprotnem spremljanju in samonadzoru. 

Po primerjavi teh rezultatov so bile razlike velike, saj sta bila govorna nastopa oz. predstavitve 
živali že v osnovi popolnoma drugače zastavljena (Grafični prikaz 7). 

Povzamemo lahko, da so na končnem ocenjevanju učenci skoraj v celoti upoštevali elemente, 

ki so zahtevali, da naredijo uvod, predstavijo zunanjost, bivališče, prehranjevanje, 

razmnoževanje in zanimivosti, s čimer so imeli pri prvem vrednotenju številni težave, saj so se 

dotaknili le zunanjosti. 
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Grafični prikaz 7: Primerjava začetnega in končnega samoocenjevanja učencev − govorni 

nastop 

 

Pri delu v skupinah so učenci najprej skupaj pripravili načrt za opis živali in nato izvedli govorni 

nastop. Nastope smo skupaj analizirali, in se pogovorili o tem, kaj je dobro in kaj ni. Iskali smo 

rešitve, kako bi pomanjkljivosti popravili. 

Ko so se otroci lotili dela sami, so potrebovali mnogo usmerjanja, a so nas presenetili predvsem 

s pripravljenostjo za delo. Tu se je videlo, da niso vajeni samostojnega dela in da potrebujejo 

ogromno spodbud. Tako kot zanje je bilo delo naporno tudi za nas v vlogi učitelja, saj je kljub 

majhnemu številu učencev v oddelku, deset otrok za učitelja pri taki nalogi velik zalogaj. Ves 

čas je potrebno biti pozoren, da so učenci zaposleni in da ne izgubijo stika in volje do dela. 

Govorni nastopi so bili pripravljeni dokaj dobro, a smo se zaradi drugačnega poteka učnega 

procesa interpretacije rezultatov lotili nekoliko drugače. Rezultate smo tokrat interpretirali le 

na osnovi končnih ocen, učenčevih in naših (Grafični prikaz 8). Zaradi dela v skupinah učencev 

na začetku nismo ocenjevali. Ves čas pa smo jim nudili konkretno povratno informacijo. 

Po naši oceni so vsi otroci naredili uvod v govorni nastop. Dva učenca sta ocenila, da ga nista. 

Pri dveh učencih smo opazili, da sta le delno opisala zunanjost živali, in eden od njiju se je tako 

oz. še slabše ocenil tudi sam. 

En učenec je pozabil omeniti, kje žival živi, česar pa pri samooceni ni opazil. 

Vsi učenci so predstavili prehranjevanje živali. 

Osem učencev je predstavilo zanimivosti in posebnosti živali, dvema pa to ni uspelo. Njihove 

ocene so se popolnoma ujele z našimi. 

PRIMERJAVA SAMOOCENJEVANJA UČENCEV 
NA ZAČETKU IN NA KONCU UČENJA 
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Slabši rezultati so se pojavili pri zadnjih dveh elementih. Bogate in raznolike povedi je uspelo 

tvoriti le eni učenki, trem je to delno uspelo, šestim pa je bilo tudi na koncu še vedno težko 

tvoriti bogate, predvsem pa raznolike povedi. Ocene učencev so bile z našimi usklajene v osmih 

primerih. 

Poleg tega so le trije učenci govorili tekoče in brez mašil. Eden je bil pri tem delno uspešen, 

šest pa je bilo neuspešnih. Naše in njihove ocene so bile v tem elementu usklajene v sedmih 

primerih. 

So pa pri končnem ocenjevanju skoraj vsi učenci prišli do zaključka, da morajo svoj besedni 

zaklad obogatiti in izboljšati tekočnost govora. Prav v zadnjem elementu je bil po mnenju 

učencev napredek najmanjši. V omenjenih dveh elementih smo bili mi še bolj kritični, zato tu 

naše in njihove ocene niso bile najbolj usklajene, medtem ko so bile v 1. in 2. elementu skoraj 

enake. 
 

Grafični prikaz 8: Primerjava končnega ocenjevanja učitelja in učencev − govorni nastop 

Vsi učenci so v govornem nastopanju napredovali. Pri nekaterih elementih merjenja je bil 

zabeležen napredek, pri nekaterih pa vsaj vrednotenje na enaki ravni. Nazadovanja ni bilo. 

Učenci so na analizi povedali, da bi v sheme dodali še elemente: 

- Vzpostavi očesni stik s poslušalci. 

- Stoji pri miru. 

- Z miselnim vzorcem si le pomaga. Ne bere z njega. 

Vzrok za slabši govorni nastop so navedli tremo pred sošolci, dva pa sta priznala, da sta premalo 

vadila in se slabo pripravila. Izjema pri izpolnjevanju končnih shem je bil en učenec, ki ima 

čustveno-vedenjske težave, in na dan, ko so vrednotili svoj napredek, ni bil pripravljen 

sodelovati oz. je vse elemente označil negativno. Posledično primerjava njegovih in naših ocen 

ni verodostojna. 

Na osnovi končnega samovrednotenja, medvrstniškega vrednotenja in našega vrednotenja je 

vsak posameznik z učiteljico opravil refleksijo svojega govornega nastopa. Tokrat niso nastale 

nove sheme z elementi FSV, ampak je posameznik spoznal, na kaj mora biti pozoren pri 

naslednjem govornem nastopu. 
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 Končno stanje: 2. 3. 2020  

Govoril sem glasno in    Vzpostavil sem očesni stik    Povedi so bile bogate, Govoril sem tekoče, brez 
razločno. s poslušalci. raznolike mašil in dolgih odmorov. 

DA—učitelj DA—učenec DELNO—učitelj DELNO—učenec ŠE NE—učitelj ŠE NE—učenec 
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10.2.4. ZAPIS POVEDI 
 

Zapis povedi je sporazumevalna dejavnost, ki jo učenci v šoli zelo utrjujejo. Poleg branja je 

verjetno dejavnost, ki se ji pri slovenščini nameni največ časa in dejavnosti. V ure, kjer smo 

dali poudarek na spremljanju in vrednotenju pisanja, smo poleg umetnostnih vsebin uvrstili še 

krajše zapise (opis živali, opis rastline, pismo sošolcu, pismo učiteljici, opis sobe …). 
 

Analiza shem začetnega in končnega samovrednotenja pri zapisovanju povedi je pokazala, da 

so učenci na tem področju od vseh sporazumevalnih dejavnosti najuspešnejši (Grafični prikaz 

9). 
 

Grafični prikaz 9: Primerjava začetnega in končnega samoocenjevanja učencev − zapis 

povedi 

Iz primerjave našega inicialnega in končnega ocenjevanja je razvidno, da so učenci prav na tem 

področju dosegli največji napredek. 

Na prvem ocenjevanju je pisanje povedi z veliko začetnico dosledno upoštevalo le pol učencev. 

Na koncu je to uspelo prav vsem. 

Kar sedmim od desetih je bilo težko pisati kratke povedi, a na koncu je imela s tem težave le še 

ena učenka. 

Pri zapisu črk in tudi besed je uspelo napredovati petim učencem in na koncu so bili štirje 

popolnoma uspešni, trije so napisali še kakšno besedo narobe, eden le posamezne črke, dva pa 

tako črke kot besede. Le eden od njiju je še veliko besed napisal narobe. 

Upoštevanje zapisa ločil na koncu povedi je ob zaključku učenja zapisa povedi po našem 

modelu uspelo osmim učencem, dva pa sta bila delno uspešna. Na prvem ocenjevanju je imelo 

s tem težave kar šest učencev. 
 

Usklajenost naših ocen in ocen učencev se je pri zapisu močno povečala (Grafični prikaz 10 in 

11). Pravzaprav najbolj od vseh ocen, ki smo jih primerjali. To je bilo verjetno zato, ker gre za 
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Poved začnem z 
veliko začetnico. 

Pišem kratke 
povedi. 

Besede zapišem Črke so pravilnih Na koncu povedi Napišem ustrezno 
pravilno. oblik. napišem ločila. število povedi. 

DA—začetno ocenjevanje DA—končno ocenjevanje DELNO—začetno ocenjevanje 

DELNO—končno ocenjevanje ŠE NE—začetno ocenjevanje ŠE NE—končno ocenjevanje 
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zapis povedi, kjer učenci lahko hitro vidijo, kje so napake. Vizualna opora jim pri vrednotenju 

zelo pomaga, saj je velika večina učencev vizualnih učnih tipov. Na začetnem ocenjevanju je 

bilo neusklajenih kar 23 vrednotenj elementov, na koncu pa sta bili razliki le še pri dveh ocenah 

od vseh. 
 

 
 

Grafični prikaz 10: Primerjava začetnega ocenjevanja učitelja in učencev − zapis povedi 
 

 

Grafični prikaz 11: Primerjava končnega ocenjevanja učitelja in učencev − zapis povedi 

Na osnovi opažanj smo prišli do ugotovitve, da so se učenci naučili postati pozorni na 

posamezen element in da so se prav najslabši učenci zavedali, da jim sheme z elementi FSV 

zelo pomagajo. Prav zato so jih želeli uporabljati tudi v prihodnje. 

PRIMERJAVA OCENJEVANJA UČITELJA IN UČENCA 
ZAPIS POVEDI 

Začetno stanje: 17. 2. 2020 
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Črke so pravilnih Na koncu povedi 
oblik.  napiše ločila. 
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Ker je bil rezultat dela odličen, štirje učenci na koncu niso več potrebovali individualne sheme 

z elementi FSV. Po dva učenca sta v novih shemah zapisala en, dva in tri elemente. Dva slabša 

učenca sta želela kartonček s shemo, v katero so vpisani vsi elementi tudi v nadaljevanju, saj 

jima je bil to koristen didaktični pripomoček. 

 
10.3. ODNOS DO POSLUŠANJA ZGODB, PRAVLJIC, PRIPOVEDK, DO 

BRANJA, GOVORNEGA NASTOPANJA IN DO SAMOSTOJNEGA 

PISANJA? 
 

V času naše raziskave smo želeli, da bi učenci izboljšali odnos do učenja slovenščine. Z 

različnimi vsebinami in novimi pristopi smo poskušali vplivati na priljubljenost jezika, 

predvsem pa izboljšati naklonjenost do poslušanja, branja, govornega nastopanja in pisanja 

povedi. 

Na osnovi inventarja, kjer so učenci označevali odnos do posamezne dejavnosti na začetku in 

na koncu učenja po modelu s FSV, smo grafično ponazorili (Grafični prikazi 12−15), nato pa 

interpretirali gibanja naklonjenosti. 
 

 
 

POSLUŠANJE 
ZAČETNO STANJE (Z): 21. 1. 2020 
KONČNO STANJE (K): 9. 6. 2020 
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1 UČENKA 

Grafični prikaz 12: Prikaz odnosa učencev do poslušanja na začetku in na koncu učenja 

po modelu s FSV 

Trije učenci so imeli ob koncu učenja bolj pozitiven odnos do poslušanja kot na začetku, pri 

šestih učencih pa je odnos do poslušanja ostal na enaki ravni. Ena učenka je v tabeli na koncu 

označila slabši odnos do poslušanja, kot ga je izkazala na začetku. 

Razlage učencev ob tem so bile zanimive. Nekateri so menili, da je poslušanje najboljša 

dejavnost, ker od njih ne zahteva velike aktivnosti. Učencem, ki imajo motnjo hiperaktivnosti, 

pa je to najtežja sporazumevalna dejavnost, saj so težko pri miru, in še težje, osredotočeni na 

trenutek. Pri poslušanju je to zelo pomembno, saj se dejavnost navadno ne ponovi. 
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BRANJE 
ZAČETNO STANJE (Z): 16. 1. 2020 
KONČNO STANJE (K): 15. 6. 2020 
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Grafični prikaz 13: Prikaz odnosa učencev do branja na začetku in na koncu učenja po 

modelu s FSV 

Čeprav so učenci v razgovorih povedali, da v času učenja branja po modelu s FSV le-tega niso 

bolj vzljubili, so rezultati na lestvicah pokazali drugače. 

Devet učencev je svoj odnos do branja označilo v pozitivno smer, en učenec pa je odnos na 

koncu označil enako kot na začetku. Ta učenec je dober bralec in je uspešen pri vseh 

sporazumevalnih dejavnostih. 

V razgovorih z njimi smo zaključili, da jim je branje v prihodnje treba približati s pomočjo njim 

prijaznejših vsebin, kot so telefonska sporočila, elektronska pošta, javna obvestila … Skratka 

ideja učencev je bila, da bi prebirali neumetnostna besedila. Morda ideja ni slaba, a vseeno 

menimo, da morajo učenci v osnovni šoli spoznati tudi nekatere umetnostne vsebine. 
 

GOVORNO NASTOPANJE 
ZAČETNO STANJE (Z): 6. 2. 2020 
KONČNO STANJE (K): 2. 3. 2020 
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Grafični prikaz 14: Prikaz odnosa učencev do govornega nastopanja na začetku in na koncu 

učenja po modelu s FSV 
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Sedem učencev je svoj odnos do govornega nastopanja označilo v pozitivno smer, trije pa 

odnosa niso spremenili. 

Z govornim nastopanjem smo se ukvarjali strnjeno en mesec. Glede na to, kako smo petošolce 

urili v ostalih sporazumevalnih dejavnostih, je bilo to najkrajše obdobje. Zanimivo bi bilo odnos 

primerjati na začetku in na koncu šolskega leta. A glede na to, da je bilo za to dejavnost učence 

najtežje motivirati, bi delo zahtevalo dober načrt predvsem za to, kako učence motivirati za 

pripravo še enega govornega nastopa. Kljub težji motiviranosti učencev za govorni nastop, ki 

od njih zahteva veliko aktivnost, pa so učenci kvalitetno sodelovali na analizi, ko so sami iskali 

elemente, v katerih bi se lahko v prihodnje vrednotili. 
 

 

ZAPIS POVEDI 
ZAČETNO STANJE (Z): 5. 2. 2020 
KONČNO STANJE (K): 2. 6. 2020 
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Grafični prikaz 15: Prikaz odnosa učencev do zapisovanja povedi na začetku in na koncu 

učenja po modelu s FSV 

Učenci radi pišejo in do pisanja nimajo odklonilnega odnosa. Kar pet učencev je bilo ob koncu 

učenja po modelu s FSV zapisovanju povedi bolj naklonjeno kot na začetku učenja. Trije učenci 

so označili najvišjo, en učenec pa najnižjo stopnjo naklonjenosti. To je bil učenec A, ki nima 

učnih težav in je v razredu med uspešnejšimi učenci. Dečka je težko motivirati za delo in 

pogosto ne želi sodelovati. 

Odnos so izboljšali predvsem slabši učenci, ki so povedali, da se veliko bolje znajdejo pri 
samostojnem zapisu, ker zelo natančno vejo, kaj morajo narediti, da bo zapis dober. 

 

Prav nikjer se odnos do sporazumevalnih dejavnosti ni obrnil v negativno smer. 

Natančneje, le ena deklica je pri poslušanju na končnem beleženju označila bolj negativen 

odnos kot na začetku. Deklica pri delu pogosto išče pozornost odrasle osebe, tu pa je bila 

prepuščena sebi in svoji aktivnosti, kar je za njo verjetno pomenilo neprijetnost. Poleg tega so 

dekličine sposobnosti močno znižane, kar bi lahko nakazovalo tudi na nerazumevanje navodila. 

Dopuščamo pa tudi možnost, da gre le za izjemo. 

Do poslušanja so odnos tekom učenja s FSV izboljšali trije učenci. Odnos do branja je izboljšalo 

kar devet učencev, do govornega nastopanja sedem in do zapisovanja povedi pet. Vsi ostali 

učenci so odnos do posamezne sporazumevalne dejavnosti ohranili na isti ravni od začetka do 

konca. 
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Statistično gledano se je pri celotnem beleženju odnosa kar 60 % označb (24 od 40) dvignilo 

na višjo raven. Med vsemi učenci je bil le en, ki odnosa ni izboljšal do nobene sporazumevalne 

dejavnosti, eden jo je izboljšal do vseh štirih, štirje so bili taki, ki so odnos izboljšali do treh, in 

štirje taki, ki so odnos izboljšali do dveh sporazumevalnih dejavnosti. 

Čeprav je bilo delo in učenje za učence zahtevno in je od njih terjalo zbranost in koncentracijo 

in aktivno sodelovanje, se je odnos do sporazumevalnih dejavnosti na koncu učenja po modelu 

s FSV spremenil, in to na bolje. 
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11. RAZPRAVA 
 

Cilj magistrske naloge je bil oblikovati in preizkusiti program dela oz. učenja z elementi FSV, 

nato pa z ocenjevalnimi pripomočki, ki smo jih sami oblikovali, spremljati potek in uspešnost 

programa. Zanimalo nas je, ali naš model vpliva na napredek in razvoj sporazumevalnih 

dejavnosti pri učencih, ki imajo lažjo motnjo v duševnem razvoju, ali pa več motenj, in so 

vključeni v prilagojeni vzgojno-izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. 

S pomočjo inventarja, ki smo ga izdelali, smo želeli preveriti, kako učenci sami uravnavajo 

napredek pri poslušanju, branju, govornem nastopanju in pisanju povedi. Ocenjevali smo, kako 

uspešno s pomočjo določenih elementov, na katere so pozorni, osvajajo želene cilje. Poleg 

učnega napredka pa nas je zanimal tudi odnos učencev do učenja pri slovenščini pri vseh 

sporazumevalnih dejavnostih. 

Z metodo akcijskega raziskovanja smo se že v osnovi približali pogojem za izvajanje pouka s 

FSV. Učili smo se skupaj načrtovati, kar resnično ni bilo preprosto. Zbirali smo dokaze, pri 

čemer so učenci potrebovali veliko usmerjanja, saj smo pri njih pogrešali inovativnost. Uspešno 

pa smo vsi napredovali v podajanju povratne informacije, učenci pa tudi v samovrednotenju. 

Nismo le popravljali napačnega, ampak smo ustvarjali dialog, v katerem smo razvijali nove 

zmožnosti. Prišli smo do zaključka, da otroci zaradi znižanih sposobnosti, vsekakor pa 

zmanjšane pozornosti in koncentracije, težko vrednotijo vse sošolce v razredu. Zato smo 

vrstniško vrednotenje včasih omejili le na enega sošolca. Seveda pa smo pred tem učence 

naučili razumeti posamezen element. 

Raziskava, ki si je zadala nalogo prenove vrednotenja, je postavila vprašanja: kje v procesu 

učenja učenci so, kam gredo in kaj je treba storiti, da bodo do tja prišli. Potrdili smo ugotovitve, 

ki so nastale na podlagi raziskav in jih navajata DeMeester in Jones (2009), da so učenci, ki 

razumejo, kaj se od njih zahteva, in ki vedo, kako bodo prepoznali uspeh, bolj osredotočeni na 

učenje, bolj motivirani in lažje prevzemajo odgovornost za lastno učenje kot tisti, ki tega ne 

razumejo. 

Težave so se pojavile pri načrtovanju pouka, saj učenci pri tem zaradi znižanih sposobnosti niso 

zmogli sodelovati. Sami ne zmorejo pripraviti dejavnosti, s katerimi bi dosegli želene cilje, zato 

smo pouk načrtovali mi. 

Presenetili so nas z medsebojnim sodelovanjem. Naučili so se, da sodelovanje ne pomeni, da 

nekaj narediš namesto sošolca, ampak mu pomagaš, da sam pride do cilja oz. ga na poti 

usmerjaš. V procesu učenja so napredovali v zavedanju in v opazovanju, nenazadnje pa tudi v 

samostojnosti. 

Z uvajanjem elementov FSV v pouk nismo imeli težav in po večini so bili učenci za delo 

motivirani. Občasno smo izvedli uro, kjer je bilo učence težje motivirati, saj je zahtevnost 

besedila narekovala večjo aktivnost in pozornost. Pri besedilih, kjer smo pričakovali upad 

motivacije, smo se pripravili na daljši uvod, s katerim smo pridobili zanimanje učencev. 

Pozitivna naravnanost in jasno zastavljeni cilji so povečali pripravljenost za delo. Pri delu na 

daljavo je motivacija v zadnjih tednih nekoliko upadla, k sreči pa smo večino akcijskih korakov 

izvedli že prej. Poleg ur slovenščine smo uporabili še ure dopolnilnega in dodatnega pouka pa 

tudi podaljšanega bivanja. V času pouka na daljavo se je učenje po modelu s FSV izkazalo kot 

dobro, čeprav je daljava predstavljala oteževalno okoliščino. Komunikacija med učencem in 

nami v vlogi učitelja je lahko potekala popolnoma individualno, kar je bilo za učence pozitivno, 

nam pa je vzelo veliko več časa. Kljub temu pa pouk na daljavo še zdaleč ni izkazal take 

vrednosti kot jo ima pouk v šoli, z osebnim stikom. 
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Na prilagajanje, dodatno podajanje navodil in upoštevanje prilagoditev smo pri delu z otroki, 

ki so sodelovali v raziskavi, že vajeni, zato nam to ni predstavljalo večjih težav. 

Nekoliko težje je bilo učence vključiti v oblikovanje elementov, ki smo jih spremljali in 

vrednotili, saj predvsem na začetku niso vedeli, na kaj naj bi bili pozorni. Velikokrat smo 

elemente predlagali mi, učencem pa smo jih pojasnili. Ena bistvenih pozitivnih posledic in 

pridobitev pouka po modelu s FSV je bila v tem, da so se učenci naučili opazovati svoje delo 

in napredek, ter delo in napredek pri sošolcih, predvsem pa so se naučili učitelju podati ustrezno 

povratno informacijo. Pričakovali smo težave s samovrednotenjem, a z jasno predstavljenimi 

in natančno določenimi kriteriji smo učencem pri tem zelo pomagali. Res so se težave pojavile 

na začetku procesa, ko pa so kriterije bolje razumeli, jih je bilo manj ali pa so izginile. 

Tudi za nas je bilo raziskovanje proces učenja, saj smo se spopadali z nalogo, kako podati 

povratno informacijo, da bo učenca spodbudila k razmišljanju, kritičnemu vrednotenju 

dosežkov, prepoznavanju močnih področij pri njem in pri drugih. Trudili smo se podati 

povratno informacijo, ki je učence usmerila v nadaljnje delo, ni pa ponudila konkretne rešitve. 

Uspešno smo spodbujali učence, da so izkazali veselje do učenja in znanja in za svoje učenje 

prevzemali odgovornost. Ob analizi smo ugotovili, da so se dosežki učencev izboljšali. Kot 

navajata Fuchs in Fuchs (1986), da formativno spremljanje ugodno vpliva zlasti na tiste otroke, 

ki dosegajo nižje rezultate, se je tudi v našem primeru izkazalo, da so največji napredek naredili 

najšibkejši učenci. Način dela je prispeval k temu, da so se začeli zavedati, kaj pomeni dobro 

poslušati, brati, govorno nastopati in pisati povedi. Naučili so se samovrednotenja, pogosto pa 

so uspešno vrednotili tudi vrstnike. Vrstnike so ocenjevali celo bolj realno kot sebe. 

Upoštevanja razlik med učenci pa bi se morali zavedati in jih upoštevati prav vsi učitelji, in ne 

le tisti, ki poučujejo otroke s posebnimi potrebami. Prav tako bi se morali razlik med učenci 

zavedati ne glede na to, na kakšen način in s katerimi pripomočki in prilagoditvami se pouk 

izvaja. Vsekakor so bile posledice našega poučevanja in učenja pozitivne, in učenci so bili na 

koncu posameznega učnega procesa zadovoljni s svojimi dosežki. 

Z našo raziskavo smo lahko potrdili številne prednosti, ki jih o FSV navaja strokovna literatura. 

Ob analizi smo ugotovili in potrdili, da smo nadgradili individualizacijo in diferenciacijo in se 

resnično posvetili vsakemu posamezniku. 

Instance in Dumont (2013) ugotavljata, da učenci z razvito zmožnostjo samouravnavanja dobro 

gospodarijo s časom za učenje in si zastavljajo višje specifične in kratkoročne cilje, pogosteje 

in natančneje vrednotijo svoje delo, si zastavljajo višje standarde, so bolj učinkoviti in vztrajajo 

kljub oviram. Razvoj samouravnavanja ne poteka ločeno od usvajanja znanja – prizadevanja za 

dosego učnih ciljev in razvoj kakovostnih načinov učenja so nedeljiva celota. V naši raziskavi 

so na plan prihajala močna področja učencev, s tem pa se je krepila njihova samopodoba. 

Čeprav so bile ure morda videti manj urejene, so bile natančno strukturirane, pouk pa osmišljen. 

Učenci so tako kot že v preteklosti poznali namen učenja, a zdaj jim je pri ozaveščanju 

pomagala še vizualna opora v shemah z elementi. Ocenjujemo, da je zaradi samouravnavanja 

učenje in znanje postalo kvalitetnejše, učenci pa odgovornejši. Postali so bolj aktivni, 

vztrajnejši in potrpežljivi. V procesu poučevanja in učenja so postali veliko bolj enakovredni 

učitelju. 

Avtorji Black idr. (2002) navajajo, da formativno spremljanje pozitivno vpliva na učenje takrat, 

ko učitelj kakovostne povratne informacije poda učencem in ko ti vrednotijo svoje delo ter delo 

drug drugega. Pri tem je ključno, da učitelj poučevanje nenehno prilagaja spoznanjem, ki jih 

pridobiva v učnem procesu, in je pozoren na potrebe slehernega učenca. 
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Tudi v naši raziskavi se povratna informacija ni podajala le od učitelja k učencu, kot smo bili 

navajeni v preteklosti, ampak smo tudi mi v vlogi učitelja dobili povratne informacije od 

učencev. Povratne informacije so se pojavljale tudi med posameznimi učenci, in nekateri so pri 

tem pozitivno presenetili. Učencem je bilo mnenje sošolcev zelo pomembno in ni bilo redko, 

da se je kdo prav zaradi sošolca bolj potrudil. Pouk se ni prilagajal razredu kot skupini, ampak 

slehernemu posamezniku. 

Pri analizi so učenci za vse sporazumevalne dejavnosti povedali, da so jim sheme zelo pomagale 

pri tem, da so videli, na katere elemente morajo biti pozorni. Težave so se pojavile povsod, a z 

ustrezno motivacijo in vajo jih je bilo vedno manj. 

Pri poslušanju so imeli nekateri učenci težave s pozornostjo in umirjanjem. 

Pri branju so se vse več osredotočali na razumevanje prebranega, s tem pa se je včasih 

upočasnila hitrost branja. 

Pri govornem nastopu je bila največja težava v tem, da smo aktivno izvedli le en nastop 

posameznika, in učenci niso imeli dovolj priložnosti, da bi tega izboljšali. Ker govorni nastop 

zahteva veliko aktivnost od posameznika, so učenci povedali, da so bili zelo utrujeni. Nekateri 

so malce popustili. Priznali so, da so premalo vadili in se niso dovolj potrudili za dosego ciljev, 

saj je bilo to zanje naporno. 

Pri zapisu povedi pa posebnih težav ni bilo. Nekateri učenci potrebujejo le več časa, da bodo 

lahko odstranili sheme z elementi FSV in njihovo nadzorovanje ponotranjili. 

Po celotni raziskavi lahko zaključimo, da pouk slovenščine s FSV pozitivno vpliva na napredek 

in razvoj poslušanja, branja, pisanja in govornega nastopanja pri učencih z lažjo motnjo v 

duševnem razvoju. 

Vsi petošolci so imeli možnost napredovati v svojem tempu. Z učenjem po modelu s FSV pa 

smo se ves čas z učenci učili tudi mi. 

Vsekakor se je pri naši raziskavi izkazalo, da so učenci, ki smo jih zajeli v raziskavo, iznajdljivi, 

nekoliko manj pa inovativni. Vseeno se je včasih pojavila kakšna izjema. 

Ne moremo potrditi, da so si učenci želeli preverjanja in vrednotenja, lahko pa zapišemo, da 

jim to ni predstavljalo obremenitve ali stresa. Pri preverjanju in vrednotenju svojega znanja in 

znanja sošolcev niso izražali nelagodja, ampak so motivirano in aktivno sodelovali. 

Končne ocene učencev so bile z našimi usklajene pri poslušanju, govornemu nastopu in zapisu 

povedi. Pri branju usklajenost ni bila tako visoka, a izkazalo se je, da bi se učenci ocenili 

podobno, kot smo jih mi, če bi se slišali na posnetku. 

Iz tega lahko povzamemo, da so učenci v 5. razredu prilagojenega programa z nižjim 

izobrazbenim standardom dovolj zreli, da svoj napredek spremljajo in vrednotijo s pomočjo 

FSV, in da se je njihov odnos do sporazumevalnih dejavnosti izboljšal. 

Ker se sporazumevalne dejavnosti prepletajo v vseh vzgojno-izobraževalnih predmetih, 

predvidevamo, da bo opolnomočenje na tem področju pozitivno vplivalo na ves učni proces. 
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IV. ZAKLJUČEK 

V šolah s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom je fleksibilnost učiteljev, 

kar pomeni hitro in uspešno prilagajanje določenim situacijam in posameznikom, izredno 

pomembna, saj je v oddelkih zelo heterogena populacija učencev, poleg tega pa so oddelki 

pogosto še kombinirani. Z uvajanjem elementov formativnega spremljanja in vrednotenja 

spodbujamo samoaktivnost učencev, ki sledijo svojim zmožnostim in motivaciji. Učitelj je 

organizator pouka in opušča frontalno obliko učenja. Za to pa potrebuje znanje. V prihodnje 

bomo s prenosom pridobljenih spoznanj na strokovne delavce (preko strokovnih delovnih 

skupin, študijskih srečanj in objav člankov v strokovnih revijah) prispevali k usposobljenosti 

specialnih in rehabilitacijskih pedagogov na področju formativnega spremljanja in vrednotenja 

in jih spodbujali, da bi sledili pozitivnemu zgledu. 

Prizadevali si bomo, da bodo ugotovitve našega raziskovalnega dela prispevale k izboljšanju 

poučevanja in učenja pri pouku slovenščine v prilagojenem vzgojno-izobraževalnem programu 

z nižjim izobrazbenim standardom. Pričakujemo, da bo gradivo, ki smo ga izdelali v okviru 

raziskave, uporabno v praksi, in da bomo lahko oblikovali kakovostna priporočila za delo pri 

pouku slovenščine za učence z lažjimi intelektualnimi primanjkljaji. 

V magistrskem delu smo s pomočjo shem z elementi formativnega spremljanja in vrednotenja 

pri pouku slovenščine skušali izboljšati sporazumevalne dejavnosti in pa odnos do učenja 

le- teh. Rezultati so pokazali, da imajo učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju številne težave 

tudi pri takem načinu učenja. A se je kljub nekaterim oviram izkazalo, da ima učenje po našem 

modelu več prednosti kot pomanjkljivosti in da je uvajanje elementov formativnega spremljanja 

in vrednotenja v pouk slovenščine smiselno, saj se je izkazalo, da so se izboljšali rezultati na 

področju poslušanja, branja, pisanja in govora. To je pomembno še posebej zato, ker se učenci 

s sporazumevalnimi dejavnostmi ne srečujejo le pri pouku slovenščine, ampak prav pri vseh 

vzgojno-izobraževalnih predmetih v šoli, poleg tega pa tudi v vsakodnevnem življenju. 

Veseli nas, da se ni izboljšalo le učenje in poučevanje, ampak se je izboljšal tudi odnos učencev 

do samih sporazumevalnih dejavnosti in do učenja le-teh. Vzpostavili smo boljše odnose in 

izboljšali opazovanja lastnega napredka in napredka sovrstnikov. Učenci so si med sabo 

pomagali in se trudili za uspeh vsakega posameznika. 

Treba je poudariti, da dobljenih rezultatov ne moremo posplošiti na celotno populacijo otrok z 

lažjo motnjo v duševnem razvoju, niti ne na populacijo petošolcev, ki so v Sloveniji vključeni 

v 5. razred osnovne šole s prilagojenim programom nižjega izobrazbenega standarda, saj smo 

v raziskavo zajeli premalo otrok. 

Možnost za nadaljnje raziskovanje vidimo v tem, da raziskovanje nadaljujemo tudi v višjih 

razredih šolanja učencev. Izkušnje iz preteklih projektov kažejo, da je za učinkovito uvajanje 

načel formativnega spremljanja potrebnih več let. Raziskave kažejo, da do znatnih sprememb 

pride v roku petih, morda celo desetih ali petnajstih let. Našo raziskavo lahko prenesemo na 

ostala vzgojno-izobraževalna področja. V zadnjem času pa se je pokazala še možnost uvajanja 

elementov   formativnega   spremljanja   in   vrednotenja   v   pouk   s   pomočjo informacijsko- 

komunikacijske tehnologije. 
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VI. PRILOGE 

Priloga 1: Soglasje staršev za vključitev otroka v izbor sodelujočih ter dovoljenje za uporabo 

pridobljenih podatkov, ki vključuje tudi dokumentiranje izdelkov otrok. 

Spoštovani starši! 

V šolskem letu 2019/2020 na Pedagoški fakulteti v Ljubljani zaključujem podiplomski 
študij (smer specialna in rehabilitacijska pedagogika). 

Pišem magistrsko nalogo na temo formativnega spremljanja in vrednotenja pri 
slovenščini. V tem šolskem letu bodo učenci 5. razreda poleg vsebin iz učnega načrta 
spoznali in se naučili učinkovito uporabljati elemente formativnega spremljanja in 
vrednotenja pri sporazumevalnih vsebinah. Urili se bodo ob poslušanju, branju, govoru 
in pisanju. Pridobljena znanja bodo učencem v pomoč pri nadaljnem učenju in delu v 
šoli. 

Vljudno Vas prosim, da izpolnite soglasje, s katerim dovoljujete reševanje ocenjevalnih 
listov, shem in fotografiranje pisnih izdelkov Vašega otroka. Rezultate ocenjevalnih 
listov in fotografije izdelkov bom uporabila izključno za namen magistrske naloge. 
Anonimnost učencev bo zagotovljena. 

Zahvaljujem se Vam za razumevanje in Vas lepo pozdravljam. 

 
 

Nataša Planko 
 
 

 

 

SOGLASJE 

 
 

Spodaj podpisani (ime in priimek 
starša oz. zakonitega zastopnika), soglašam, da moj otrok     

  (ime in priimek otroka), sodeluje v raziskavi o formativnem 
spremljanju in vrednotenju, ki ga bo izvajala Nataša Planko. Dovoljujem, da se za 
namen magistrske naloge uporabijo rezultati ocenjevalnih listov in fotografije njegovih 
izdelkov. 

Datum:   

Podpis staršev oz. zakonitega zastopnika:   
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Priloga 2: Besedilo za minutno bralno preverjanje Ptica in slon. 

PTICA IN SLON 

Sredi džungle je raslo drevo. Na vrhu je (9) 

drobna ptica naredila gnezdo za svojo družino s tremi (18) 

mladiči. Nekega dne je prišel mimo slon. Naslonil se  (27) 

je na deblo in si ob njem podrgnil hrbet. Drevo se je  (39) 

začelo majati in lomiti. Mladiči so se prestrašeni stisnili  (48) 

k materi. Ta je iz gnezda pomolila konico kljuna in   (58) 

rekla: »Hej, ti velika žival, še veliko dreves je tod okoli!   (69) 

Zakaj si izbral prav to? Mladiči se bojijo, pa še iz  (80) 

gnezda bi lahko padli.«  (84) 

Slon ni rekel besede, s svojimi malimi očmi je  (93) 

pogledal ptičko, zaplahutal z velikimi ušesi in odšel.   (101) 

Naslednji dan se je slon vrnil in si spet podrgnil (111) 

hrbet ob drevesu. Drevo se je začelo majati. (119) 

Prestrašeni ptički so se spet stisnili k materinim perutim. (128) 

Sedaj je bila mati ptica jezna. »Ukazujem ti, da takoj (138) 

prenehaš tresti naše drevo,« je vpila, »ali pa te bom (148) naučila 

reda!« (150) 

»Kaj pa lahko narediš velikanu, kot sem jaz?« se        (159) je 

smejal slon. »Če bi hotel, bi lahko to drevo zamajal (170) tako, 

da bi gnezdo z otroki vred odneslo daleč na vse (180) strani.« 

Mati ptica ni rekla ničesar. (186) 

Naslednji dan se je slon vrnil in se spet podrgnil     (196) 

ob drevo. Ptica se je hitro kot blisk zapodila v eno od   (208) 

velikanskih slonovih ušes in ga dražila tako, da ga je   (218) 

praskala s krempeljci. Slon je stresel z glavo … vendar (227) 

ni nič pomagalo. Zato je zaprosil ptico, naj odneha, in  (237) 

ji obljubil, da si ne bo nikoli več drgnil hrbta ob drevo.  (249) 

Nato je ptica odletela iz slonovega ušesa in se (258) 

vrnila v gnezdo k mladičem. (263) 

Slon se ni nikoli več vrnil, da bi si popraskal hrbet. (274) 
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Priloga 3: Naključno izbrani primeri izdelkov oz. analiz del s shemami z elementi 

formativnega spremljanja in vrednotenja. 
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Priloga 4: Simbolno prikazane Likertove lestvice stališč za ugotavljanje odnosa do 

sporazumevalnih dejavnosti. 

 

Rad/a poslušam pripovedovanje zgodbic. 

nikoli redko včasih pogosto vedno 
 

 
 

 

Rad/a berem. 

nikoli redko včasih pogosto vedno 
 

 
 

 
 

Rad/a govorno nastopam. 

nikoli redko včasih pogosto vedno 
 

 
 

 

Rad/a pišem povedi. 

nikoli redko včasih pogosto vedno 
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Priloga 5: Primerjava rezultatov preverjanja bralne tehnike in razumevanja prebranega. 
 

UČENEC Hitrost; 
št. besed 
v minuti 

Tehnika Ritem Natančnost; 
št. napak 

Izraznost; 
upoštevanje 
ločil 

Razumevanje 
besedila 

A 16. 1. 119 besede tekoče / upošteva razume 

15. 6. 129 besede tekoče / upošteva razume 

B 16. 1. 66 besede tekoče 3 napake upošteva razume 

15. 6. 77 besede tekoče 1 napaka upošteva razume 

C 16. 1. 57 besede neenako- 
merno 

4 napake upošteva razume 

15. 6. 75 besede tekoče 3 napake upošteva razume 

Č 16. 1. 96 besede tekoče 4 napake upošteva delno 
razume 

15. 6. 99 besede tekoče 0 napak upošteva razume 

D 16. 1. 96 besede tekoče 4 napake upošteva razume 

15. 6. 104 besede tekoče 1 napaka upošteva razume 

E 16. 1. 47 zloguje, 
črkuje 

neenako- 
merno 

12 napak ne 
upošteva 

ne 
razume 

15. 6. 46 zloguje neenako- 
merno 

7 napak delno 
upošteva 

delno 
razume 

F 16. 1. 25 zloguje neenako- 
merno 

2 napaki delno 
upošteva 

razume 

15. 6. 37 zloguje, 
besede 

neenako- 
merno 

2 napaki delno 
upošteva 

razume 

G 16. 1. 87 besede tekoče / upošteva delno 
razume 

15. 6. 94 besede tekoče / upošteva razume 

H 16. 1. 34 zloguje neenako- 
merno 

6 napak upošteva ne 
razume 

15. 6. 50 besede neenako- 
merno 

4 napake upošteva delno 
razume 

I 16. 1. 71 besede neenako- 
merno 

9 napak ne 
upošteva 

delno 
razume 

15. 6. 75 besede tekoče 2 napaki ne 
upošteva 

razume 
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Priloga 6: Individualne sheme za FSV poslušanja, ki so nastale po evalvaciji s posameznim 

učencem. 
 

Aktivno poslušam UČENEC A DA 

Med poslušanjem sem obrnjen/a h govorcu.  

Med poslušanjem ne govorim.  

 
 

Aktivno poslušam UČENEC B DA 

Med poslušanjem sem obrnjen/a h govorcu.  

Med poslušanjem ne govorim.  

Poskušam se vživeti v tisto, kar slišim.  

 
 

Aktivno poslušam UČENEC C DA 

Med poslušanjem sem obrnjen/a h govorcu.  

Znam s svojimi besedami na kratko obnoviti besedilo.  

 
 

Aktivno poslušam UČENKA Č DA 

Znam s svojimi besedami na kratko obnoviti besedilo.  

 
 

Aktivno poslušam UČENEC D 

Ostani tako uspešen in dober poslušalec! 

 
 

Aktivno poslušam UČENEC E DA 

Poskušam se vživeti v tisto, kar slišim.  

Razumem, kar poslušam.  

Znam odgovoriti na vprašanja, ki so povezana z vsebino.  

Znam s svojimi besedami na kratko obnoviti besedilo.  

 
 

Aktivno poslušam UČENEC F DA 

Med poslušanjem sem obrnjen/a h govorcu.  

Razumem, kar poslušam.  

Znam s svojimi besedami na kratko obnoviti besedilo.  
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Aktivno poslušam UČENKA G DA 

Znam s svojimi besedami na kratko obnoviti besedilo.  

 
 

Aktivno poslušam UČENEC H DA 

Poskušam se vživeti v tisto, kar slišim.  

Razumem, kar poslušam.  

Znam odgovoriti na vprašanja, ki so povezana z vsebino.  

Znam s svojimi besedami na kratko obnoviti besedilo.  

 
 

Aktivno poslušam UČENKA I DA 

Poskušam se vživeti v tisto, kar slišim.  

Razumem, kar poslušam.  

Znam odgovoriti na vprašanja, ki so povezana z vsebino.  

Znam s svojimi besedami na kratko obnoviti besedilo.  

 

 

Primera dveh shem za FSV branja, ki sta nastali po evalvaciji s posameznim učencem. 

 

BEREM UČENKA Č DA 

Upoštevam končna ločila.  

Upoštevam vejice.  

Vse besede preberem pravilno.  

Razumem, kar preberem  

 
 

BEREM UČENEC C DA 

Berem tekoče (ne po zlogih).  

Berem razločno.  

Berem hitro.  

Upoštevam končna ločila.  

Upoštevam vejice.  

Vse besede preberem pravilno.  
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Priloga 7: Učna priprava učitelja za učni sklop, kjer je bil poudarek na poslušanju. 
 

UČNA PRIPRAVA 

ŠOLA: OŠ 27. JULIJ KAMNIK RAZRED: 5. 

DATUM: UČITELJICA: NATAŠA PLANKO 

Vzgojno-izobraževalni cilji: 

 

Funkcionalni cilji: 

Doživljajo, razumejo in vrednotijo pesniška, prozna in dramska besedila. 
Spremljajo in vrednotijo lasten napredek in napredek vrstnikov. 

 

Izobraževalni cilji: 

S poslušanjem in govorjenjem o njih razvijajo recepcijske zmožnosti uprizoritve umetnostnih 

besedil. 

Ob razvijanju zmožnosti doživljanja, razumevanja in vrednotenja umetnostnih besedil 

pridobivajo literarno znanje. 

 

Splošni cilji: 

Poslušajo pravljice, o njih pišejo in/ali pripovedujejo ter jih ločijo od resničnostnih pripovedi. 
Prepoznavajo značilnosti ljudskih pravljic. 

Prepoznajo značilnosti realistične kratke pripovedne proze. 

Spoznavajo značilnosti (živalske) basni. 

 

Operativni cilj: 

Po poslušanju odgovorijo na vprašanja o prebranem besedilu – povejo, o čem govori 

umetnostno besedilo, kje in kdaj se je kaj dogajalo, katere so glavne književne osebe, zakaj se 

je kaj zgodilo in katere posledice je imelo ravnanje književnih oseb. 

Odgovorijo na vprašanja o poteku dogajanja. 

Obnovijo dogajanje (povzamejo dogodke) v umetnostnem besedilu. 

Temo besedila izrazijo s svojimi besedami. 

Poslušajo dramsko ali prozno besedilo in ga doživljajo. 

Ubesedijo svojo domišljijsko predstavo književne osebe. 

Poiščejo nekaj glavnih motivov za ravnanje književnih oseb in jih utemeljijo. 

Ločijo realni in domišljijski dogajalni prostor in čas ter si ustvarijo njuno domišljijsko 

predstavo. 
Povejo/napišejo nadaljevanje zgodbe/predzgodbo. 

Poznajo umetnostna besedila obravnavanih avtorjev in avtoric. 

S pomočjo elementov merjenja formativno spremljajo in vrednotijo svoj napredek in 

napredek sošolcev. 

PREDMET: SLOVENŠČINA 

UČNA TEMA: Književnost; poslušanje 

UČNA ENOTA: Sosedi, O treh sinovih, O miški, ki je oklofutala medveda, Se bosta že 

sporazumela, Veveriček posebne sorte. 

TIP UČNE URE: Spoznavanje nove snovi, utrjevanje, preverjanje 

UČNE METODE: razlaga, pogovor, aktivno poslušanje, demonstracija, delo z besedilom, 

delo s shemami in elementi merjenja 
UČNE OBLIKE: individualno delo, delo v paru, delo v manjših skupinah, skupinsko delo 

UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: 

- pletena žogica, 
- berilo Branje kot čudežno potovanje Sosedi (str. 44, 45), O treh sinovih (str. 50, 51), 
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POTEK UČNE URE: 
DELO UČITELJICE AKTIVNOST UČENCEV 

1. akcijski korak Seznanitev z elementi merjenja 
poslušanja in razumevanje le teh 

Predviden čas: 1 ura 

Datum: 21. 1. 2020 

UVODNI DEL: 

Učence povabi v krog. V roki ima pleteno 

žogico in učencem opiše svojega 

najljubšega soseda. Nato poda žogico 

enemu od učencev in ga prosi, da tudi on 

opiše svojega soseda ali sosedo. 

Učence prosi, naj se udobno namestijo, da 

bodo poslušali pravljico. 

OSREDNJI DEL: 

Prebere jim poljsko ljudsko pravljico 

Sosedi. 

Ko zaključi z branjem, učence vpraša, ali 

katere besede niso razumeli. Po potrebi jo 

razloži. 

Naredi krajši premor, nato pa pravljico 

prebere ponovno. 

Na elektronski tabli učencem pokaže shemo 

z elementi merjenja za formativno 

spremljanje in vrednotenje. 

Razloži posamezen element in preveri, ali 

učenci razumejo, kaj pomeni. 

Učencem razdeli enake sheme in jih prosi, 

da s kljukico označijo, kako bi se pri 

posameznem elementu vrednotili. 

Ustno zastavlja vprašanja, ki so povezana z 

vsebino pravljice in s čustvenim odzivom 

nanjo. Skrbi, da sodelujejo vsi učenci. 

Zapisuje si, kako je posameznik sledil 

vsebini. 
ZAKLJUČNI DEL: 

 

Opišejo (učenci, ki želijo) svojega 

najljubšega soseda ali sosedo. 

 

Udobno se namestijo. 

Poslušajo učiteljičino branje. 

Razmislijo, če jim je bila katera od besed 

nerazumljiva oz. neznana. 

 

Ponovno poslušajo učiteljičino branje. 

 

Učenci sodelujejo pri razgovoru o pomenu 

posameznega elementa merjenja. 

Postavljajo morebitna vprašanja in 

predlagajo svoje elemente merjenja. 

 

Individualno rešijo sheme z elementi 

formativnega spremljanja in vrednotenja in 

izpolnjene oddajo učiteljici. 

Odgovarjajo na vprašanja, ki jih zastavlja 

učiteljica. 

PRILAGODITVE: 

Učitelj preveri razumevanje navodil, spodbuja jih pri delu, obseg dela prilagodi potrebam 

učencev. 
V marcu se je priprava spremenila in prilagodila pouku na daljavo. 

https://www.lahkonocnice.si/pravljice/o-miski-ki-je-oklofutala-medveda, 

- knjiga Svetlane Makarovič, Veveriček posebne sorte, 

- plakat Svetlane Makarovič, 

- listki z imeni za žrebanje, 

- računalnik, 

- e-tabla, 

- razpredelnice, 

- zvezek, nalivnik, barvice. 

medveda oklofutala je ki miški, O povezava - spletna 

http://www.lahkonocnice.si/pravljice/o-miski-ki-je-oklofutala-medveda
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Učencem pokaže in predstavi še tabelo, ki je 

namenjena preverjanju odnosa do 

poslušanja. Razloži jim, kaj pomeni 

posamezen obrazek, in jih prosi, da obarvajo 

ali obkrožijo tistega, ki najbolje prikaže 

njihovo naklonjenost ali nenaklonjenost do 

poslušanja. 

Individualno obarvajo, ali obkrožijo simbol, 

s katerim izrazijo svoj odnos do poslušanja. 

Tabele oddajo učiteljici. 

2. akcijski korak Učenje poslušanja z uvajanjem 

elementov formativnega spremljanja in 
vrednotenja 

Predviden čas: 2−4 ure 

Datum: 22. 1. 2020 

UVODNI DEL: 

Učence spomni na poslušanje berila Sosedi 

in na elemente merjenja, na katere so bili 

pozorni. 

Razdeli jim nove sheme in jim pove, da se 

bodo ponovno spremljali. Povabi jih, da se 

udobno namestijo in pripravijo na 

poslušanje. 

OSREDNJI DEL: 

Prebere besedilo Sosedi. Med branjem 

opazuje učence, če ji sledijo. 

 

Učence spodbuja, da spremljajo in vsak zase 

realno vrednotijo posamezen element 

merjenja: 

- Med poslušanjem sem obrnjen/a h 

govorcu. 

- Med poslušanjem ne govorim. 

- Poskušam se vživeti v tisto, kar 

slišim. 

- Razumem, kar poslušam. 

- Znam odgovoriti na vprašanja, ki so 

povezana z vsebino. 

- Znam s svojimi besedami na kratko 

obnoviti besedilo. 

Pri beleženju odgovorov: DA, DELNO in 
ŠE NE, jim pomaga z vprašanji: 

- Ste bili ves čas obrnjeni k meni? Ste 

se obračali po razredu? 

- Vam je uspelo, da niste med 

poslušanjem spregovorili? Je kdo 

pozabil in glasno opozarjal sošolca, 

naj posluša? 

- Ste si predstavljali, kako se počutila 

revna soseda, ko je merila platno in 

ga ni zmanjkalo? Kako pa se je 

počutila bogata soseda, ko je 

opazovalo revno sosedo, ki si je 
opomogla? 

 

S pomočjo shem se pripravijo na aktivno 

poslušanje. 

 

 

 

 

 

Poslušajo pravljico in že vnaprej vejo, na 

kaj morajo biti pri poslušanju pozorni. 

 

Spremljajo in vrednotijo svoje poslušanje. 

Sodelujejo v razgovoru in si pomagajo s 

spodbudami, ki jih ponuja učiteljica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skušajo se samoopazovati in biti pri 
vrednotenju kritični. 

Ko skušajo odgovoriti na vprašanja o 

vsebini, skušajo oblikovati oceno doseganja 

posameznega elementa merjenja. O tem se 

lahko posvetujejo tudi z vrstniki. 
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- Kaj ste se naučili iz zgodbice? V čem 

je smisel? Kako bi vi opisali revno in 

kako bogato sosedo? 

- Razloži, kaj pomeni, biti radodaren! 

Razloži, kaj pomeni, biti lakomen, 

skopušen? Kdo je nekega dne prišel v 

vas? Kaj je berač prosil ženici? 

Katera mu je ustregla? Kako se ji je 

zahvalil? Kaj je ženska storila, ko je 

dobila denar za blago? Kako pa je 

bila čez čas poplačana lakomna 

soseda? 

- V nekaj povedih sošolcu povej 

obnovo zgodbice! 

 

Spremlja vrednotenje učencev in jim 

pomaga pri realnem vrednotenju. 
ZAKLJUČNI DEL: 

Spodbudi učence k razmišljanju o tem, kako 

jim elementi v shemi pomagajo, da se 

spremljajo in vrednotijo. 

V drugem delu zaključka naveže pogovor na 

to, kaj so morda opazili pri sošolcih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upoštevajo učiteljičino sprotno povratno 

informacijo. 

 

Povejo, kaj jim je preprosto, kje imajo 

težave in kje se morajo še uriti. Vsak 

posameznik izrazi svoje mnenje o sebi. 

Opisujejo, kako bi vrednotili poslušanje 

sošolcev, saj so poslušali skupaj in si med 
seboj pripovedovali vsebino pravljice. 

Datum: 3. 2. 2020 

UVODNI DEL: 

Učence povabi v krog. V roki ima pleteno 

žogico. 

Zanima jo, katerih značilnosti pravljic se 

učenci spomnijo. 

Če imajo učenci težave, jih spodbudi, da se 

spomnijo znane pravljice in ob njej 

značilnosti. 

Seznani jih, da jim bo prebrala ljudsko 

pravljico O treh sinovih in da se bomo 

ponovno ukvarjali z elementi formativnega 

spremljanja in vrednotenja. Zanima jo, ali v 

naslovu prepoznajo eno od lastnosti 

pravljic. 

Povabi jih, da se udobno namestijo in 

pripravijo na poslušanje. Opozori jih, naj 

bodo pozorni na besede, ki so jim neznane. 

V ta namen jim razdeli listke. 

OSREDNJI DEL: 

Prebere besedilo O treh sinovih. Med 

branjem opazuje učence, če ji sledijo. 

Ko zaključi z branjem, po potrebi razloži 

neznane besede. Spodbuja tudi učence, ki 
jim beseda ni bila neznana, da jo razložijo. 

 

Učenci v krogu razmišljajo o značilnosti 

pravljic. Spoznali so jih že v preteklosti. 

Tisti, ki mu učiteljica poda žogico, predstavi 

eno značilnost pravljice. 

 

 

Seznanijo se z novo pravljico in v naslovu 

prepoznajo pravljično število: tri. 

 

 

 

Udobno se namestijo in pripravijo na 

poslušanje. Lahko sedijo na stolih, na 

blazinicah na tleh, lahko tudi ležijo. 

Pripravijo si pisala. 

 

Aktivno poslušajo branje učiteljice in si 

zapišejo neznane besede. Po branju povejo, 

katerih besed niso razumeli. Sposobnejši 

učenci lahko namesto učiteljice razložijo 
neznane besede. 
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Učence spodbuja, da spremljajo in vsak zase 

realno vrednotijo posamezen element 

merjenja: 

- Med poslušanjem sem obrnjen/a h 

govorcu. 

- Med poslušanjem ne govorim. 

- Poskušam se vživeti v tisto, kar 

slišim. 

- Razumem, kar poslušam. 

- Znam odgovoriti na vprašanja, ki so 

povezana z vsebino. 

- Znam s svojimi besedami na kratko 

obnoviti besedilo. 

Pri beleženju odgovorov: DA, DELNO in 

ŠE NE, jim pomagam z vprašanji: 

- Ste bili ves čas obrnjeni k meni? Ste 

se obračali po razredu? 

- Vam je uspelo, da niste med 

poslušanjem spregovorili? Je kdo 

pozabil in glasno opozarjal sošolca, 

naj posluša? 

- Zapri oči in si predstavljaj očeta, ki je 

peljal sinove v gozd. Zamisli si, kaj 

so videli, kaj se je z njimi pogovarjal, 

kaj je želel od njih izvedeti! 

- Kdo nastopa v zgodbi? Zakaj je oče 

peljal sinove v gozd? Je peljal vse 

skupaj? 

- Kateri odgovor je bil očetu najbolj 

všeč? Zakaj očetu nista bila všeč 

odgovora starejših sinov? 

- V nekaj povedih sošolcu povej 

obnovo zgodbice! 

 

Spremlja vrednotenje učencev in jim 

pomaga pri realnem vrednotenju. 

ZAKLJUČNI DEL: 

Učence spodbudi, da pravljico ilustrirajo. 

V krog povabi učence, pri katerih opazi 

težave pri formativnem spremljanju in 

vrednotenju in skupaj dopolnijo shemo. 

 

Spremljajo in vrednotijo svoje poslušanje. 

Sodelujejo v razgovoru in si pomagajo s 

spodbudami, ki jih ponuja učiteljica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skušajo se samovrednotiti in biti pri tem 

kritični. 

Ko skušajo odgovoriti na vprašanja o 

vsebini, skušajo oblikovati oceno doseganja 

posameznega elementa merjenja. O tem se 

lahko posvetujejo tudi z vrstniki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Upoštevajo povratno informacijo učiteljice. 

Pravljico ilustrirajo po svojem navdihu. 

Manj uspešni učenci skupaj z učiteljico 

preverijo razumevanje posameznih 

elementov merjenja in s pomočjo izpolnijo 

shemo z elementi formativnega spremljanja 

in vrednotenja. 

Datum: 30. 3. 2020 

Učencem v spletni učilnici ali po e-pošti 

poda navodilo, da bodo poslušali zvočni 

posnetek pravljice O miški, ki je oklofutala 

medveda, avtorice Aksinije Kermauner. 

Preberejo navodila v spletni učilnici ali v 

e- pošti. 

 

Pred poslušanjem si pripravijo shemo z 

elementi formativnega spremljanja in 



87  

Seznani jih tudi s tem, da bodo morali svoje 

poslušanje formativno spremljati in 

vrednotiti. 

 

Navodilo za učence: 

 

Najprej poslušaj besedilo (klikni na spodnjo 

povezavo). 

Tistim, ki nimate interneta, naj pravljico 

preberejo starši, brat ali sestra. 

https://www.lahkonocnice.si/pravljice/o- 

miski-ki-je-oklofutala-medveda 

V zvezek napiši naslov in avtorico (zgoraj z 

rdečo) in prepiši tabelo. 

Če imaš možnost, shemo lahko natisneš in 

nalepiš. 
Oceni se (naredi kljukico). 

Če si večkrat kot DA označil/a DELNO ali 

ŠE NE, pravljico ponovno poslušaj. 

 

Shemo fotografiraj in jo pošlji učiteljici. 

 

Pri nekaterih učencih na individualni video 

uri preveri, kako uspešni so bili pri 

formativnem spremljanju in vrednotenju. 

vrednotenja, ki jo lahko dopolnjujejo med 

poslušanjem in po njem. 

 
 

Poslušajo zvočno pravljico. 

 

 

 

 

V zvezek napišejo naslov pravljice in ime 

avtorice. 
Prepišejo ali nalepijo shemo in jo izpolnijo. 

 

 

 

 

Shemo fotografirajo in jo pošljejo učiteljici. 

 

Učenci, ki delo opravijo slabo, ki imajo 

težave z jezikom ali učiteljici naloge ne 

oddajo, delo opravijo z učiteljico 

individualno po video povezavi. 

Datum: 4. 6. 2020 

UVODNI DEL: 

Učence povabi, da se udobno namestijo in 

jim povem, da bodo poslušali zvočni 

posnetek pravljice Cvetke Sokolov, Se bosta 

že sporazumela. 

Seznani jih s tem, da bodo med poslušanjem 

ponovno pozorni na elemente formativnega 

spremljanja in vrednotenja. 

OSREDNJI DEL: 

Predvaja posnetek in jih spodbudi, da 

umirjeno in zbrano poslušajo. 

Razdeli jim sheme z elementi merjenja, ki 

jih učenci izpolnijo. 

 

Po končanem delu s shemami učence 

povabi v krog. 

Učence spodbuja, da obnovijo zgodbico. Z 

vprašanji: Kaj bi ti naredil? Se ti zdi, da so 

odrasli naredili prav? Kako se je počutil 

deček? Kako se je počutila deklica? … Jih 

spodbuja k empatiji in vživljanju v glavna 

junaka. 

Ob pripovedovanju dobi vpogled v 

razumevanje učencev. 

 

Udobno se namestijo in aktivno poslušajo 

zvočni posnetek. 

 

 

 

 

 

 

 
Izpolnijo sheme z elementi formativnega 

spremljanja in vrednotenja in jih vrnejo 

učiteljici. 

Sedejo v krog in vzamejo pleteno žogico. 

Prvi, ki ima žogico, pove eno poved, nato pa 

da žogico najbližjemu sošolcu, ki pripoved 

nadaljuje. 

Skušajo odgovoriti na vprašanja učiteljice in 

se vživljajo v glavna junaka. 

http://www.lahkonocnice.si/pravljice/o-
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ZAKLJUČNI DEL: 

Poda navodilo za nadaljne delo: 

- Uspešnejši učenci lahko zapišejo 

nadaljevanje zgodbe ali pa napišejo 

le nekaj povedi o zgodbi. 

- Manj uspešni učenci skupaj z 

učiteljico predelajo elemente 

formativnega spremljanja in 

vrednotenja. 

 

Zapišejo nekaj povedi o zgodbici, lahko pa 

jo tudi nadaljujejo. 

 

Učenci, ki še niso osvojili formativnega 

spremljanja in vrednotenja poslušanja, 

individualno, z učiteljico, rešuje shemo, ki 

je vezana na zadnje poslušanje. 

3. akcijski korak Formativno spremljanje in vrednotenje 

poslušanja 

Predviden čas: 2 uri 

Datum: 9. 6. 2020 (blok ura) 

UVODNI DEL: 

Ob plakatu učence spomni na slovensko 

pesnico in pisateljico Svetlano Makarovič, 

ki so jo v preteklosti že spoznali. 

Spomni jih na pravljice o Sapramiški, sovici 

Oki, pekarni Mišmaš in pesmici, Jaz sem jež 

in Čuk sedi na palici. 

Učence povabi, da pesmico zapojejo in si ob 

njej udarjajo ritem s ploskanjem. 

Zanimajo jo, če so učenci opazili, o kom ali 

čem pesnica in pisateljica najraje piše. 

Učencem pove, da jim bo prebrala pravljico 
o Veveričku posebne sorte. 

Povabi jih, da se pripravijo na poslušanje. 

Seznani jih, da bodo tokrat formativno 

spremljali in vrednotili sebe in enega od 

sošolcev. 

OSREDNJI DEL: 

Doživeto prebere pravljico. 

Učencem razdeli sheme z elementi 

merjenja, 

V lončku ima listke z imeni. 

Učence spodbudi, da med poslušanjem 

pozorno opazujejo svoj par. 

Ponovno pove pravljico. Tokrat je ne bere, 

ampak jo pove s svojimi besedami, nekoliko 

krajše. 

Po poslušanju učence prepusti 

samostojnemu delu. Spodbuja jih, da si 

postavljajo vprašanja oz. da drug drugemu 

povejo obnovo zgodbice. Hkrati jih 

spodbudi, da izpolnijo sheme zase in za 

sošolca. 

Za vsakega posameznega učenca izpolni 

shemo formativnega spremljanja in 

vrednotenja za poslušanje. 
ZAKLJUČNI DEL: 

 

Pripovedujejo, kaj vejo o umetnici Svetlani 

Makaravovič. 

 

 

 

Prepevajo z ritmično spremljavo. 

Ugotovijo, da umetnica rada piše o živalih 

 
 

Pripravijo se na poslušanje s formativnim 

spremljanjem in vrednotenjem. 

 

 

Aktivno poslušajo pravljico. 

 
 

Vsak učenec iz lončka potegne listek z 

imenom sošolke ali sošolca, s katerim je v 

paru in ga opazuje ter formativno spremlja 

in vrednoti. 

 
 

Učenci po parih sedejo za isto mizo in vsak 

dobi dve shemi z elementi merjenja. 

V paru obnovijo zgodbo, se o njej 

pogovarjajo in v shemi označijo oceno zase 

in za sošolko ali sošolca. 
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Učence povabi v krog in jih z vprašanji 

spodbudi, da obnovijo zgodbo. 

Spodbuja jih k opisovanju veverička, mame 

Puhanke, Replje, kosa in drugih knjižnih 

junakov. Učence spodbuja, da se vživljajo v 

posamezno vlogo. 

Pove jim, da bodo v naslednji uri primerjali 

njihovo lastno formativno spremljanje in 

vrednotenje, formativno spremljanje in 

vrednotenje sošolca in učiteljice in 

individualno z učiteljico ugotavljali, kje se 
mora posameznik še uriti. 

Z odgovori na vprašanja ustno obnovijo 

zgodbo. Skušajo se vživeti v vlogo 

posameznega knjižnega junaka. 

 

 

Seznanijo se z vsebino naslednje šolske ure. 

4. akcijski korak Refleksija Predviden čas: 1 ura 

Datum: 11. 6. 2020 

UVODNI DEL: 

Učencem pove, da bo z vsakim posebej 

oblikovala njegov osebni list formativnega 

spremljanja in vrednotenja. 

Da jim navodilo, da poljubno prebirajo 

revijo Modrijan, ali rešujejo križanke, 

uganke, rebuse … 

Če želijo, lahko berejo tudi knjige iz 

knjižnice. 

OSREDNJI DEL: 

Z vsakim učencem individualno pregleda 

njegovo začetno in končno shemo z 

elementi formativnega spremljanja in 

vrednotenja poslušanja in ga spodbuja, da 

ugotovi, kje je napredoval. Z učencem 

primerja lastno končno shemo formativnega 

spremljanja in vrednotenja poslušanja, s 

shemo, ki jo je zanj izpolnil sošolec, in s 

shemo, ki jo je izpolnila učiteljica. 

Učencu pomaga oblikovati novo shemo s 

tistimi elementi merjenja, kjer mora učenec 

še napredovati. 

ZAKLJUČNI DEL: 

Spomni jih na tabelo, kjer izrazijo svoj 

odnos do poslušanja in jih prosi, da 

obarvajo, ali obkrožijo tisti simbol, ki 

najbolje prikaže njihov odnos do poslušanja. 

 

 

 

Dežurni razdeli revije Modrijan. 

Izvajajo aktivnosti po navodilu učiteljice. 

 

 

 

Pod mentorstvom učiteljice prepoznavajo 

svoj napredek na področju poslušanja. 

Primerjajo lastno shemo in shemo, ki so jo 

zanj izpolnili sošolci in učiteljica. 

Spoznavajo, kje imajo še rezerve oz. kje še 

lahko napredujejo. 

 

 

Skupaj z učiteljico oblikujejo individualno 

shemo s tistimi elementi merjenja, kjer mora 

posameznik še napredovati. 

Nove sheme nalepijo v zvezek. 

Individualno obarvajo, ali obkrožijo simbol, 

s katerim izrazijo svoj odnos do poslušanja. 

Z učiteljico primerjajo začetno in končno 

tabelo in se pogovorijo o posameznikoven 

odnosu do poslušanja in o tem, kako je 

učenje z elementi formativnega spremljanja 
in vrednotenja vplivalo na to. 

 


