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Nekaj mojih osnovnih prepričanj o FS:
 V ospredju ni več samo cilj, ampak pot do cilja.

 Pouk je osredinjen na učenca - samostojno pridobivajo znanje - prevzemajo odgovornost za 
učenje.

 Vključeni so vsi učenci - spodbuja sprotno delo.

 Mojo osrednjo aktivno vlogo učitelja so zamenjale aktivnosti učencev.

 Moje ključne vloge so opazovati, voditi, spodbujati, navdušiti, ustvarjati (biti 
ustvarjalen)(ponuditi vsebine za raziskovanje, naloge za utrjevanje v obliki ¨iger¨, različni 
načini povzetkov), ... nastaja veliko dokazov o učenju in znanju.

 Velika vloga povratne informacije. 

 Boljši odnosi med učenci (medsebojno učenje, vrstniško vrednotenje) in boljši odnos učitelj -
učenec.

 FS se začne pri učitelju samemu!

Življenje je kot vožnja 
s kolesom. Da bi 
ohranil ravnotežje, se 
moraš premikati.
(Einstein)



1. DIAGNOSTIKA, CILJI 

Ali moram z učenci stopiti korak nazaj (naprej) ali lahko že 
načrtujem cilje predvidene v učnem načrtu?



OBRAVNAVA UČNE SOVI

 PREDZNANJE
 NOVE VSEBINE

AKTIVNOSTI

MOJA RAZLAGA

S POMOČJO 
UČBENIKA, 
SPLETA…

NAMENI UČENJA
(učim se…)

Na temelju 
ugotovitev 
načrtujem pouk -
dejavnosti



OCENJEVANJE  ZNANJAPREVERJANJE ZNANJA

MERILA (uspešen bom…) po zaključku 
določenega tematskega sklopa.

Skupinsko

AKTIVNNO UČENJE, 

UTRJEVANJE, DOMAČE DELO

Posameznik samostojno V paru

2. AKTIVNO UČENJE, UTRJEVANJE IN DOMAČE DELO , DOKAZI, MERILA (kriteriji uspešnosti)



VRSTNIŠKO UČENJE
(samovrednotenje in 

vrstniško vrednotenje)

Katere merila (kriterije 
uspešnosti) že dosegam?

Katerih še ne? Kaj moram 
napraviti, da bom?

(konkretno)

POVRATNA INFORMACIJA

Vsebinske 
cilje 

Kriterije 
uspešnosti





UČENEC JE:
Ustvarjalen
Motiviran
Kreativen
Inovativen

Raziskovalec 
in predvsem

AKTIVEN



○ Ustvarjalnost in učinkovitost, nastaja veliko dokazov o učenju in znanju 





Učenci razmišljajo:
 Kako sem se učil?
 Ali so bile ustrezno izbrane 

strategije učenja? (zanavni stili 
učencev)

 Ali sem z dosežkom (rezultatom) 
zadovoljen?

 Kaj znam zelo dobro?
 Kje so moja šibka področja?
 Kako bom se naučil tisto, česar 

še ne znam?
 Kje bom poiskal pomoč?
 Do kdaj se bom to naučil?

UČENCI PREVZAMEJO 
VEČJO ODGOVORNOT ZA 

LASTNO DELO

UČENJE 
POSTANE IZZIV

VEM
KAJ SE UČIM
KAKO SE UČIM
KDAJ IN ZAKAJ SE UČIM

3. SAMOPRESOJA IN SAMOEVALVACIJA. MEDVRSTNIŠKO VRENOSTENJE IN POVRATNA 

INFORMACIJA



UČENEC 
RAZMIŠLJA O 

SVOJEM ZNANJU
Znam zapisati množico. To znam, cilj

sem v celoti
osvojil.

Ne gre mi še
najbolje,
potrebujem
pomoč.

Še bom moral
vaditi, naloge
ne znam rešiti.

(povzeto po Mateja Peršolja)

NALOGA 12 

Zapiši izraz in izračunaj! 

a) Vsoto števil 45 in (-15) deli s številom (-3). 
 
Izraz: _________________________________ 

 
Iskano število je _____ . 
 Mi je uspelo 

Mi delno, občasno 

uspeva 

Mi (še) ni uspelo 

CILJ: Po besedilu zapišem številski izraz in ga izračunam. 

 



KAKO USPEŠEN SEM BIL 
PRI DOSEGANJU CILJA?

KAKO SEM GA DOSEGEL?



ČEK LISTE (zasnovane na podlagi kriterijev uspešnosti in različni dokazi o naučenem) – naloge, 
vprašanja, vaje, izdelki…

SAMOVREDNOTENJE Lističi, samolepilni 
lističi



Učenec razvija sposobnost 
nadziranja in usmerjanja procesa 

lastnega učenja ter razvija 
odgovornost

REALNA SAMOPRESOJA 
JE TEMELJ USPEŠNEGA 
UČENJA



Spremljanje je formativno, ko je povratna informacija v obliki nasveta za 
izboljšanje znanja, ne za analizo napak v preteklosti ali celo sodba v obliki 
ocene (D. Wiliam).

VELIKA VLOGA POVRATNE INFORMACIJE 

Zagotovite povratne informacije, ki vsebujejo recepte za 
prihodnje aktivnosti in ne pretekle napake. (D. Wiliam)

Brez števičnih ocen, 
samo informacija

USTNA

UČENEC UVIDI 
SVOJE NAPAKE



VRSTNIŠKO VREDNOTENJE 

METODA „SENDVIČA“



NAPAKE SOŠOLCA –
ZA UČENJE SO ZELO 

KORISTNE

VRSTNIŠKA 
INFORMACIJA 
RAZBREMENI 

UČITELJA





ZA DOBRO ZNANJE JE POTREBNO ORGANIZIRATI 
DOBRO UČENJE, NE POUČEVANJE.



○ Še vedno se sama učim in veliko preizkušam …


