
FORMATIVNO SPREMLJANJE  

Sem učiteljica razrednega pouka in že vrsto let poučujem v petem razredu.  

Formativno spremljanje in ocenjevanje znanja me je navdušilo, ker omogoča vsakemu 

učencu individualni napredek, hkrati omogoča osebnostno rast ter pripomore k izboljšanju 

medosebnih odnosov.  

V mesecu novembru smo pričeli  pri predmetu družba z obravnavo Alpskih pokrajin. Odločila 

sem se, da bom učencem omogočila drugačen način učenja z elementi formativnega 

spremljanja.  

Želela sem, da bi se učenci  čim bolj prijetno učili, da bodo pri tem ustvarjalni, samoiniciativni 

in odgovorni za svoje odločitve in posledice. 

Učenje je potekalo po naslednjih korakih: 

1. Motivacija 

2. Ugotavljanje učenčevega predznanja z DL 

3. Postavitev ciljev 

3. Načrt učenja ter izbira načina učenja  

4.  Akcija - delni dosežki 

5. Predstavitev dosežkov najprej v parih, nato v manjših skupinah ter vrednotenje po 

zastavljenih ciljih, možnost izboljšave 

6. Predstavitev končnih dosežkov 

Motivacija 

Motivacija je bila gonilna sila za nadaljnje učenje. 

  Slika 1: Motivacija  



Ugotavljanje učenčevega predznanja 

Učenci so izpolnili DL z vprašanji povezanimi s cilji in standardi UN, dopisali so še, kaj jih 

posebej zanima o tej temi. Odgovori so bili izhodišče za načrtovanje učenja. 

 

  

Slika 2: DL za ugotavljanje predznanja o Alpskih pokrajinah 

 

Slika 3:Način učenja 

 



  

Slika 4 in 5: Izpolnjevanje preglednice za spremljanje doseganja zastavljenih ciljev 

 

Nato smo pregledali cilje, ki naj bi jih tekom učenja dosegli ter se dogovorili o načinu 

spremljanja doseganja ciljev ter sprotni regulaciji znanja. Sledil je načrt učenja. 

 

 

 

 

 

 

Slika 6: Načrt učenja 



Akcija/ samostojno učenje v parih ali individualno 

Samostojno učenje je potekalo z uporabo različnih bralnih učnih strategij. 

Na začetku so večinoma uporabljali osnovna gradiva (učbenik in DZ). Kasneje so začeli brskati 

še po knjigah, ki sem jih prinesla v razred, kar nekaj učencev je iskala dodatne informacije 

tudi po spletu in v knjižnici. 

Po vsaki uri  samostojnega učenja so si delali zapise v zvezek ali na list. Sproti sem jim 

podajala ustne napotke in usmeritve za izboljšave. Večina učencev je to tudi upoštevala. 

 

 

Sliki 7 in 8: Učenje v paru 

 

Slika 9: Primer zapisa o rastlinskih pasovih. 

 

 



Predstavitev svojih končnih dosežkov 

Vsak učenec je samostojno predstavil, kaj se je naučil o Alpskih pokrajinah. Svoje dosežke so 

prikazali s plakati, PP predstavitvami. O načinu predstavitve so se učenci samostojno 

odločali. Že po prvi predstavitvi so naredili izboljšave.Pokazali so veliko znanja.  

Slika 10: Predstavitev  dosežkov znanja ob 

plakatu 

 

 Slika 11: Predstavitev dosežkov znanja ob PP 

predstavitvi 

 

Z dosežki znanja učencev sem bila zelo zadovoljna. Največji magnet za učenje je bila 

samostojna izbira oblike učenja, samorefleksija ter možnost narediti izboljšave 

(samoregulacija učenja). 
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