
FORMATIVNO SPREMLJANJE V 5. RAZREDU 

Sem učiteljica razrednega pouka v 5. razredu. Po posameznih elementih formativnega spremljanja 

sem obravnavala pri naravoslovju in tehniki temo voda. Temi smo se posvetili v mesecu novembru in 

decembru. Po posameznih elementih formativnega spremljanja sem obdelala temo. 

 

Izhajala sem iz predznanja učencev, upoštevala njihova močna, šibka področja ter njihov interes. Z 

učenci sem načrtovala oblike dela, metode dela, merila uspeha. Postavitev meril uspeha, skupno 

načrtovanje dosego ciljev (individualno z učenci). Učenci so spremljali svoj napredek, drug drugega 

vrednotili v paru, se sami vrednotili in na koncu se predstavili s svojo nalogo, ki so si jo izbrali. Vse, kar 

so naredili in so želeli, so dali v svojo mapo dosežkov. Naredili so tudi refleksijo. Učenci so bili aktivni, 

iskali informacije, se družili med seboj v različnih skupinah, pomagali drug drugemu, spremljali sebe 

in povedali, kaj morajo izboljšati ter kje so še šibki. Evalvirali so sebe, govorno nastopili pred 

sošolcem. Ključen je bil magnet, v mojem primeru merila uspeha in možnost izbire. Medsebojna 

povezanost učencev se je pri oblikah dela izboljšala, niso tekmovali drug z drugim, temveč sami s 

seboj. Realno so se ocenili glede na merila uspeha ter vsi nadgradili svoje znanje s svojim interesnim 

področjem o vodi.  



 

Diagnosticiranje. 

 

Diagnosticiranje in načrtovanje dejavnosti. 

 

 

 



 

Postavitev meril uspeha- skupaj z učenci, nato je vsak učenec prejel svoj list in se vrednotil, sprotna 

povratna informacija, mapa dosežkov. 

 

Akcija, zbiranje podatkov, povratna informacija, mapa dosežkov. 

 



 

 

Akcija, zbiranje podatkov, povratna informacija, mapa dosežkov. 

 

Akcija- sestavljanka o kroženju vode, povratna informacija, mapa dosežkov. 



 

Akcija, načrt, povratna informacija, interes, mapa dosežkov. 

 

 

Razmišljanje, sestavljanje raziskave o pitni vodi, samostojno, v paru, v skupini, akcija. 



 

Raziskava, intervju kuharic šole - predstavitev dela po lastni izbiri, povratna informacija, mapa 

dosežkov. 

 

Nadgradnja – izbira interesnega področja, predstavitev seminarske naloge, povratna informacija, 

mapa dosežkov. 

 



 

Primer samoregulacije učenke, povratna informacija, sumativna ocena, mapa dosežkov. 

 

 

Razmišljanje učenke o učenju, mapa dosežkov. 

»Majhni koraki skrivajo v sebi veliko modrost. 

Z njimi shodimo.« 

Petra Jesih, učiteljica razrednega pouka 


