
   
 

                                        

#1 ORODJE 

OCENJEVALNO ORODJE 

SEZNAM OCENJEVANJA ZA “SPOSOBNOSTI SPLETNEGA ISKANJA” 

Primer seznama za ocenjevanje, ki se ga lahko v celoti prilagodi: 

 ODLIČNO PRAV DOBRO DOBRO ZADOSTNO 

RAZISKOVANJE IN 
ORGANIZACIJA 
SPLETNIH VIROV 

Učenec/-ka zna 
raziskati vse dane vire, 
zna samostojno iskati 
nadaljnje informacije, 
in dosledno organizirati 
različne informacije. 

Učenec/-ka zna 
raziskati vse dane vire, 
zna samostojno iskati 
in dosledno organizirati 
informacije.  

 

 

Učenec/-ka zna 
raziskati vse dane vire, 
raziskati in organizirati 
nekatere lahko 
dostopne vire. 

Učenec/-ka zna 
raziskati dane vire in 
jih organizirati le, če 
ga/jo pri tem vodi 
učitelj/-ica. 

UPORABA 
DIGITALNIH 
ORODIJ 

Učenec/-ka zna 
samostojno uporabljati 
predlagana orodja in 
lahko identificira 
alternativne rešitve. 

Učenec/-ka zna 
samostojno uporabljati 
predlagana orodja. 

 

Učenec/-ka zna 
samostojno uporabljati 
predlagana orodja, 
četudi ima pri tem 
nekaj težav, ki lahko 
otežujejo delo.  

Učenec/-ka s težavo 
uporablja predlagana 
orodja in potrebuje 
pomoč učitelja/-ice in 
sošolcev. 

UPRAVLJANJE Z 
INTERAKCIJAMI 
ZNOTRAJ 
SKUPINE 

Učenec/-ka se 
vključuje v pogovore 
na spoštljiv način, 
aktivno sodeluje in 
motivira skupino. 

Učenec/-ka počaka, da 
je na vrsti za 
govorjenje in aktivno 
sodeluje. 

Učenec/-ka počaka, da 
je na vrsti za 
govorjenje, četudi 
vedno ne sodeluje 
aktivno. 

Učenec/-ka sodeluje 
samo, ko ga/jo pozove 
učitelj/-ica in mora 
biti opomnjen/-a, da 
spoštuje čas drugih, da 
govorijo. 

 

ČASOVNO 
UPRAVLJANJE 

Učenec/-ka vedno 
opravi delo do  
dogovorjenega roka in 
zna ustrezno 
razporediti čas med 
različne delovne faze. 

Učenec/-ka delo opravi 
do dogovorjenega roka 
in si prizadeva 
upoštevati čas 
namenjen različnim 
delovnim fazam. 

Učenec/ka delo opravi 
do dogovorjenega roka, 
čeprav zaostaja tekom 
različnih delovnih faz. 

Učenec/-ka ne 
spoštuje dogovorjenih 
rokov in mu/ji je težko 
slediti delovnemu 
urniku. 

SPOSOBNOST 
SAMOIZRAŽANJA 

Učenec/ka na jasen 
način argumentira 
svoje teze in 
samostojno 
problematizira ideje. 

Učenec/.ka 
argumentira na jasen 
način, in podaja lastne 
teze. Če je vprašan/-a, 
problematizira ideje. 

Učenec/-ka samostojno 
argumentira lastne 
teze, ampak če je 
vprašan/-a, s težavo 
problematizira ideje. 

Učenec/-ka s težavo 
zadostno argumentira, 
če ga/jo pri tem ne 
vodi učitelj/-ica. 

UPORABA 
BESEDNEGA 
ZAKLADA 

Učenec/-ka se izraža 
na jasen način, zna 
uporabljati ustrezne 
sopomenke, tudi tiste, 
ki jih učitelj/-ica ne 
uporabi. 

Učenec/-ka se izraža 
na jasen način, 
uporablja ustrezne 
pojme. 

Učenec/-ka uporablja 
besede nepravilno, 
vendar se zna 
popraviti, ko ga na to 
opomni učitelj. 

Učenec/-ka ne zna 
vedno uporabljati 
besed, ki ustrezajo 
kontekstu; da razume 
pomen, ga/jo mora 
voditi učitelj/-ica. 

Vir: Pier Cesare Rivoltella, Fare didattica con gli EAS. Episodi di Apprendimento Situati, 2013. 
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PARAMETRI ZA SAMOOCENITEV 

Učitelji lahko izvedejo fazo samoocenjevanja tako, da učencem predložijo parametre za 
samoocenitev. Učenci se lahko k parametrom vrnejo v vseh fazah razvoja in tako nenehno 
nadzorujejo svoj napredek na poti učenja. 

Tukaj je seznam parametrov, ki se jih lahko uporabi pri samooceni v treh različnih fazah  
(pričakovanja, dejansko stanje, doseženi rezultati). 
 

SAMOOCENITEV 

Pričakovanja  

(ex ante) 

Dejansko 
stanje 

(in 
itinere) 

Doseženi 
rezultati 

(ex post) 

Sodelovanje z drugimi učenci    

Priložnost za poglobljeno znanje o temah, o katerih si se 
že učil/-a doma in priložnost za učenje po urniku, 
prilagojenem tebi 

   

Kakovost video posnetkov    

Skupinsko delo in aktivno vključevanje v razredu    

Zanimanje za obdelane teme in disciplina    

Napredek pri učenju in pomnenju    

Interakcija in izmenjava mnenj z drugimi učenci in z 
učitelji 

   

Možnost biti vnaprej obveščen o temah, ki so potem 
obravnavane v razredu 

   

Možnost uporabe teoretičnih konceptov v praksi    

Fleksibilnost    

Možnost večkratnega gledanja video posnetkov, dokler 
koncept ni jasen 

   

Možnost vključitve v živo    

Zavedanje lastnega učenja    

Možnost načrtovanja učenja    

Več časa v razredu za razjasnitev dvomov in vprašanj    

Manj treme vprašati kaj v razredu, ker si se lahko 
pripravil/-a doma 

   

Če želimo, da je predlagana samoocenitev dokaj zanesljiva, jo je potrebno nadgraditi z zunanjo 
oceno s strani vrstnikov in učiteljev. 
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PARAMETRI ZA OCENJEVANJE VRSTNIKOV 

Učenci naj pomagajo drug drugemu (pri usmerjanju in ocenjevanju vrstnikov), ocenijo naj rešitve, 
ki so jih predlagali vrstniki, nato naj sodelujejo, da najdejo pravo rešitev. 

                                   

  1 2   3   4   5 

A Delo, ki so ga opravile druge skupine, je končano      

B Delo, ki so ga opravile druge skupine, je dobro narejeno, uporabljeni so ustrezni 
tehnični izrazi 

     

C Delo, ki so ga opravile druge skupine, je brez napak      

D Delo, ki so ga opravile druge skupine, izpolnjuje zahtevane pogoje      

E Delo, ki so ga opravile druge skupine, je predstavljeno na jasen in prepričljiv 
način 

     

F Delo, ki so ga opravile druge skupine, je bilo končano v predvidenem času      

 

Legenda 
1. Se ne strinjam 

2. Se delno strinjam 

3. Se strinjam 

4. Se precej strinjam 

5. Se popolnoma strinjam 

 

 


