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Povratna informacija v procesu učenja 
 

V tem letu zaključujemo drugo  leto skupnega učenja v projektu s partnerskimi šolami. Ugledni finski 

profesor dr. Pasi Sahlberg je dejal: Eden izmed načinov izboljševanja učiteljevega dela je, da se učijo od 

drugih učiteljev. Šole se izboljšujejo, če se učijo druga od druge. Izolacija je sovražnik vseh izboljšav.” 

V projektu sodelujemo z namenom, da bi obogatili in  razvili naše znanje o različnih uspešnih načinih 

dajanja povratne informacije v naših šolah. Naši učitelji uporabljajo pri svojem delu različne metode 

posredovanja povratne informacije v procesu učenja in vrednotenja učenčevega znanja.  

V času skupnega projekta smo spoznali različne pristope in primere dobre pedagoške prakse v šolah, 

usmerjene k dajanju povratne informacije. V tej brošuri smo zbrali nekaj primerov dobre prakse, ki 

predstavljajo model povratne informacije, ki je lahko uporaben v posamezni šoli.  

Hvala vsem učiteljem za njihov prispevek. 

mag. Anastazija Avsec, projektna koordinatorica 

Shema izgrajevanja znanja s SOLO tehniko učenja: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Imamo 

veliko 

vprašanj o 

povratni 

informaciji, 

na katere bi 

radi našli 

odgovore 

Spoznali smo eno 

dejstvo o povratni 

informaciji. 

Spoznali smo veliko 

dejstev o povratni 

informaciji. 

 

Lahko vidimo 

povezave med 

dejstvi o povratni 

informaciji, vzrok 

in posledice ter 

učinke uporabe v 

šoli. 

Na povratno informacijo v šoli 

gledamo iz različnih zornih 

kotov. Lahko sklepamo, kaj se 

zgodi ali bi se lahko spremenilo, 

če spremenimo eno idejo.  

 



Samopreverjanje pri pouku matematike 
 

Ime in priimek učitelja: Tatjana Perša 

Predmet: matematika 2. razred 

Ključne besede: diferenciacija, samopreverjanje, povratna informacija, samoocenjevanje 

Vrsta povratne informacije: 

 samoregulacija: učenec sam preverja svoj izdelek s pripravljenimi opisniki 
 
Uvod 

Za metodo samopreverjanja pri matematiki se odločam pri utrjevanju in preverjanju ciljev s področja 

računanja v različnih številskih obsegih pri učencih od 1. do 3. razreda. Učenci si po lastni presoji izberejo 

naloge različnih težavnostnih stopenj, preverijo pravilnost svojih rešitev in glede na število pravilno rešenih 

računov dobijo povratno informacijo z opisniki. Z obrazki ocenijo svoje delo in se navajajo na 

samokritičnost.  

Vsebina in potek učne ure 

Po uvodni motivaciji učencem razložim potek dela (razen pri prvi uporabi te metode v prvem razredu 

učenci ta način dela že dobro poznajo). Na mizo nastavim listke z nalogami računanja, ki so glede na 

težavnost različnih barv in oblik (sadje, vozila, živali…). Učenci se sami odločijo, na kateri težavnostni stopnji 

bodo začeli reševati naloge. Izberejo listek z nalogami, rešijo račune (direktno na list ali jih prepišejo v 

zvezke), poiščejo listek z rešitvami enake barve in oblike ter sami preverijo pravilnost svojih rešitev. Po 

končanem reševanju in samopreverjanju z obrazki označijo, kako so zadovoljni s svojim delom. Povratno 

informacijo s sličico in opisnikom zalepijo v zvezek.  

Zaključek 

Metoda je pri učencih zelo dobro sprejeta in je odlična motivacija za delo. Učencem je všeč, da lahko sami 

izbirajo naloge, preverjajo svoje rešitve in so pri lastni oceni tudi zelo iskreni in samokritični. Diferenciacija 

nalog omogoča aktivnost vseh učencev – uspešni so lahko tudi učenci z učnimi težavami, naloge na višjem 

nivoju pa predstavljajo izziv boljšim učencem. Dosedanje izkušnje kažejo, da učenci zelo dobro ocenijo 

svoje znanje in ne izbirajo pretežkih ali prelahkih nalog. Priprava lističev z nalogami in rešitvami zahteva od 

učitelja kar nekaj časa, vendar jih lahko plastificiramo in uporabimo večkrat. Sama imam pripravljenih kar 

nekaj takšnih zbirk v različnih številskih obsegih in z različnimi nalogami.  

Priloge 

Priloga 1: Listič za samoevalvacijo 

Priloga 2: Povratna informacija z opisniki 

 

 

 

 



Priloga 1: Listič za samoevalvacijo 

Pa poglejva tvoje rezultate:  

Število rešenih računov: ____ 

Pravilno rešeni računi: ____ 

Napake: ____ 

Kako si zadovoljen/ zadovoljna s svojim reševanjem (pobarvaj obrazek): 

 

 

 

 

Napiši, zakaj: ___________________________________________________ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Priloga 2: Povratna informacija z opisniki 

 

Število pravilno 
rešenih računov: 

  

0 – 6 

 

Tokrat ne moreva biti zadovoljna. Računanje bo treba še vaditi. 
 

7 – 12 

 

Saj je kar šlo. Malo še vadi, pa bo naslednjič še boljše. 

13 - 18 
 

Dobro si reševal-a. Kar tako naprej!  

19 in več 

 

V računanju si pravi mojster! Čestitam!  

  



Fotografija 1: Učenci izbirajo naloge 

 

Fotografija 2: Samopreverjanje 

 

 

  



Vrednotenje likovnih izdelkov  
 

Ime in priimek učitelja: Tina Klemenčič 

Predmet: likovna umetnost  

Ključne besede: povratna informacija o uspešnosti izpeljane likovne naloge 

Vrsta povratne informacije:  

 učitelj-učencu: ustna povratna informacija 

 vrstniška ustna povratna informacija: učenec-učencu 
 
Uvod - učiteljeva odločitev za uporabljeno metodo povratne informacije pri pouku 

Metodo sem uporabila za vrednotenje in ocenjevanje likovnih izdelkov učencev. Želela sem doseči, da 

vrednotenje ne bi bilo subjektivno (prijateljev izdelek je boljši, ker je prijateljev) ter da bi učenci vrednotili 

nastali izdelek po točno določenih in vnaprej znanih kriterijih.  

 

Jedro - Vsebina in potek učne ure: 

Opisana metoda je uporabna za delo pri likovni umetnosti v vseh razredih osnovne šole. Predno se učenci 

lotijo izdelave izdelka, projiciramo kriterije vrednotenja, da učenci vedo, kaj se bo ocenjevalo in kako. Ko 

učenci likovne izdelke končajo, njihove likovne izdelke fotografiramo in shranimo na računalnik. Do 

vrednotenja je dobro, da vmes preteče 10 dni ali več, saj potem učenci izdelkov svojih sošolcev ne 

prepoznajo več tako dobro. S tem zmanjšamo možnost subjektivnega mnenja. 

Na dan vrednotenja ponovno projiciramo kriterije (s tem se izognemo izjavam kot »to je lepo« in »to ni 

lepo«) ter ob tem projiciramo še posamezno fotografijo vsakega izdelka. Vsak izdelek učenci ovrednotijo po 

alinejah na ocenjevalnem listu ter točkujejo vsako alinejo posebej. Na koncu seštejemo dodeljene točke ter 

jih po nastavljenem točkovniku pretvorimo v številčne ocene.  

ORIGINAL 

 



 

NEKAJ IZDELKOV UČENCEV 

 

 
 

Zaključek 

Predstavljena metoda je preprosta za uporabo in zahteva le malo potrpežljivosti pri prvi vpeljavi, ko 

učencem predstavimo, na kakšen način poteka. Že pri drugem vrednotenju na opisani način je ocenjevanje 

časovno potekalo veliko hitreje, učenci so postajali kritični (ne kritizerski) ocenjevalci tako sošolčevih kot 

tudi lastnih izdelkov. Usmerjevalec vrednotenja oz. ocenjevanja je učitelj, ki se postopoma premika od 

alineje do alineje na ocenjevalnem listu ter vsak kriterij na kratko predstavi, vse ostalo naredijo učenci. 

Učitelj na koncu preprosto sešteje dosežene točke in jih ob projiciranem točkovniku pretvori v ocene. 

Prednosti te metode so v tem, da učence navadimo, da objektivno ter po zastavljenih kriterijih ovrednotijo 

izdelek sošolca. Nekoliko več časa učitelju vzame priprava ocenjevalnega obrazca s kriteriji, ki mora biti 

sestavljen skladno s cilji in standardi znanja. Paziti mora, da glede na zastavljeno likovno nalogo ustrezno 

razporedi točke.  

 



Priloga 

-  uporabljen obrazec za vrednotenje 

OCENJEVANJE LIKOVNIH IZDELKOV 

Likovno področje: Likovna naloga: Likovni motiv: 

SLIKANJE Barvna ploskev, slika, reprodukcija Reprodukcija – dela Paula Megensa 

CILJI: - opredelijo pojem slika in ga razlikujejo od risbe 
          - pojasnijo nastanek barvne ploskve s tekočimi materiali 
          - opišejo postopke slikanja slike 
          - razvrščajo umetniška dela na slike in risbe 

 

IME IN PRIIMEK: _________________________________                    DATUM: _____________ 

REŠITEV LIKOVNEGA PROBLEMA (NALOGE)                                                                                                                                         TOČKE 

Kompozicija, 

podobnost z originalom 

2 T – v likovnem izdelku je izražena ustrezna kompozicija, primerljiva z avtorjevo, učenec 
samostojno reši posredovani likovni problem 
1 T – likovni elementi so večinoma skladno z originalno sliko razporejeni po likovni ploskvi, 
učenec ob delni učiteljevi pomoči reši posredovani likovni problem 
0  T– likovni elementi niso povsem skladno z originalom razporejeni po likovni ploskvi, 
učenec potrebuje učiteljevo pomoč 

 

USVOJENOST LIKOVNIH POJMOV 

Prepoznavanje in 

poznavanje pojmov 

2 T - na svojem likovnem izdelku, v izdelkih učencev in umetniških delih prepozna in opiše 
raznolike barvne ploskve, prepozna mešano in nemešano barvo, loči sliko od risbe 
1 T - na svojem likovnem izdelku, v izdelkih učencev prepozna nekaj barvnih ploskev in jih 
opiše, prepozna večino mešanih in nemešanih barv, večinoma loči sliko od risbe 
0 T - na svojem likovnem izdelku prepozna nekaj barvnih ploskev ter nekatere mešane in 
nemešane barve, površno prepoznava oz. loči sliko od risbe 

 

IZVEDBA LIKOVNE TEHNIKE: 

Raba materiala 

1 T – v likovnem izdelku smiselno uporabi čopič ustrezne širine ter prikaže barvne ploskve v 
ustreznem odtenku 
0 T – v likovnem izdelku prikaže nekatere barvne ploskve, izbira širine čopiča ali barvnega 
odtenka ni vselej ustrezna 

 

Izvedba likovne tehnike 

1 T – postopki v likovni tehniki so dosledno izvedeni (od celote k detajlom, ustrezno 
poudarjeni detajli), barva je ustrezno in v pravilnem vrstnem redu nanešena 
0 T – postopki v likovni tehniki niso dosledno izvedeni (»spacanost« izdelka zaradi 
neustreznega vrstnega reda slikanja, neustrezno poudarjeni detajli), barva je večinoma 
pravilno nanešena (gostota) 

 

Doslednost/natančnost 

izvedbe 

1  T– ploskve so natančno/dosledno/estetsko izvedene 
0 T – ploskve niso natančno/dosledno/estetsko izvedene  

 

IZVEDBA LIKOVNEGA MOTIVA: 

Izvedba likovnega 

motiva glede na likovni 

problem 

2  T – izvedba likovnega motiva je v skladu z likovno nalogo, v likovnem delu so predstavljene 
natančne podobe iz avtorske slike, podobnost motiva je velika  
1  T- izvedba likovnega motiva je v skladu z likovno nalogo, podobe iz avtorske slike so 
večinoma prepoznavne, podobnost motiva je pretežna 
0  T – izvedba likovnega motiva ni v skladu z likovno nalogo,  podobe iz avtorske slike so 
delno prepoznavne, podobnost motiva je delna  

 

 

 



S sodelovalnimi dokumenti google docs do boljše povratne informacije 
 

Ime in priimek učitelja: Vesna Ketiš 

Predmet: angleščina 6. - 9. razred 

Ključne besede: sodelovalni dokumenti, google drive, povratna informacija, govorne predstavitve učencev 

Vrsta povratne informacije: 

 samoregulacija: učenec sam preverja svoj izdelek s pripravljenimi opisniki 

 učitelj-učencu: pisna povratna informacija 

 učenec-učitelju: pisna povratna informacija 
 
Učiteljeva odločitev za uporabljeno metodo povratne informacije pri pouku 

Učenci se morajo na govorne predstavitve dobro pripraviti, saj morajo vključiti vse dogovorjene iztočnice in 

upoštevati usvojena jezikovna znanja (poznavanje besedišča in slovnice). Učenci  imajo tovrstno delo radi, 

saj lahko govorijo o sebi, svojih interesih, vključijo lahko svoje razmišljanje in imajo nekaj svobode pri 

oblikovanju. Kljub temu ima večina učencev težave s tvorbo povedi v tujem jeziku, zato potrebujejo od 

učitelja natančna navodila in veliko podpore med samim procesom priprave.  

 

Za uporabo sodelovalnih dokumentov google docs sem se odločila zato, da bi dvignila kvaliteto govornih 

predstavitev učencev.  Želela sem omogočiti učencem dobro povratno informacijo in jim s tem dati 

možnost izboljševati svoje govorne predstavitve pred ocenjevanjem. Na ta način sem tudi prihranila čas in 

energijo, ko bi učenci želeli z menoj razpravljati o svojih predstavitvah v odmoru ali med samo učno uro.  

 

Vsebina in potek učne ure: 

Metoda dajanja povratne informacije ob pomoči sodelovalnih dokumentov je vsesplošno uporabna, vse od 

takrat, ko lahko učence naučimo uporabe elektronske pošte (od 3. ali 4. razreda naprej).  

Za sodelovanje z učenci na daljavo preko google docs morajo imeti učenci ustvarjen gmail račun. Učenci 

dobijo pri pouku pisna navodila za pripravo govornega nastopa. Učenci doma pripravijo izdelek in ga 

pošljejo po elektronski pošti ali ga dajo v skupno rabo z učiteljem. Glede na dogovor z učiteljem pošljejo 

včasih Powerpoint predstavitev (s ključnimi besedami in slikami), lahko pa tudi Wordov dokument, ki 

vsebuje besedilo. Prejeti dokument odpremo v google drive, zapišemo komentarje oz. povratno 

informacijo in damo dokument v skupno rabo z učencem. Učenec nato izdelek izboljša, tako da ga lahko 

ponovno pogledamo.    

Če se učenci pravočasno lotijo dela in imajo na razpolago dovolj časa, je lahko njihovih poskusov veliko in 

jim lahko pomagamo do ustreznega izdelka. Pri ocenjevanju govornega nastopa, ko mora učenec ob 

ključnih besedah pripovedovati o določeni temi, predhodno sodelovanje z učiteljem (in število učenčevih 

poskusov) ne vpliva na oceno.  

 

Proces dajanja povratne informacije ob uporabi google docs je sledeči:  

 prvi samostojen poskus (učenec upošteva navodila učitelja o tem, kaj mora izdelek vsebovati) 

 učitelj izdelek pogleda in da povratno informacijo (predlaga izboljšave) 

 učenec izboljša izdelek in ga znova odda 

 učitelj ponovno pogleda izdelek in po potrebi ponovno predlaga izboljšave 

 učenec popravi, dopolni in odda končni izdelek 



 po potrebi in če dopušča čas za pripravo, učitelj ponovno predlaga spremembe, dokler ni izdelek 

pripravljen tako, kot zahtevajo navodila 

 

 

 
 

Primeri sodelovalnih dokumentov v google drive.  

 

 
Primer dajanja komentarjev v google docs.  

 

Zaključek 

Z uporabo omenjene metode sem zadovoljna, saj mi je uspelo z njo učencem pomagati do boljših govornih 

predstavitev. Metodo sem uporabila pri učencih od 6. do 9. razreda. Pomembno je, da učence predhodno 

naučimo uporabljati elektronsko pošto in jim pokažemo možnosti uporabe google drive. Učenci zlahka 

usvojijo uporabo sodelovalnih dokumentov.  

 



Med začetnimi težavami (predvsem mlajših) učencev so bile neveščost pri uporabi elektronske pošte, 

pozabljeno geslo, površno vtipkan elektronski naslov. Ob vnovični uporabi te metode je sodelovanje z 

učenci gladko steklo in potrebnih je bilo manj poskusov, da so pripravili kvaliteten izdelek. Poleg 

kvalitetnejših govornih predstavitev sem opazila tudi to, da so učenci začeli bolj samozavestno nastopati, 

izboljšala pa se je tudi njihova elektronska komunikacija.   

 

 

Uporabljeni viri 

Lastni dokumenti  

 

 

  



Učenec kot sodelavec 
 

Ime in priimek učitelja: Alenka Kozar 

Predmet: slovenščina 8. razred 

Ključne besede: sodelovanje, kriteriji, govorni nastop, povratna informacija 

Vrsta povratne informacije: 

 vrstniška: učenec učencu 

 učitelj  učencu: pisna povratna informacija 

 

V tem šol. letu pridobivam izkušnje o formativnem spremljanju učenca. Na seminarju Formativno 

spremljanje sem pridobila osnove spremljanja, predstavljenih je bilo tudi nekaj primerov prakse. V metodi, 

ki sem jo uporabila, sodeluje učenec kot sodelavec.  

Pri pouku jezika spoznavamo različne besedilne vrste. Učenci besedilne vrste tvorijo ustno in pisno. 

Besedilne vrste predstavljajo tudi kot govorni nastop. Učenci 8. razreda so spoznali razlago naravnega 

pojava. Ogledali so si posnetek, nato smo prebrali nekaj primerov besedil. Nato smo se dogovorili za 

govorni nastop ter kriteriji. Učenci so najprej predlagali, na kakšne načine lahko predstavitev poteka, npr. s 

pomočjo miselnega vzorca, PPT predstavitve, praktične predstavitve ... Nato smo oblikovali kriterije. Učenci 

so na podlagi posnetka sami zapisali, katere ključne besede so  pomembne pri vsebini, npr. značilnosti, 

kako nastane, kje se pojavi ... Učenci sooblikujejo kriterije, pri tem uporabljajo besedišče, ki jim je bližje. 

Nato se pogovorimo o tem, kaj je pomembno za dober govorni nastop, npr. da učenci razumejo, kaj učenec 

predstavlja (jasnost, nazornost, razlaga strokovnih besed ...), da govori prosto, knjižno, dovolj glasno, da 

čim bolj pritegne bralca (s slikami, vizualno predstavitvijo, s kretnjami, mimiko, očesnim stikom ...). Nato 

vse ugotovitve zapišemo in se dogovorimo še o času in drugih posebnostih.  

Za učence pripravim obrazec, na katerem so zapisani kriteriji, ki smo jih prejšnjo uro skupaj zapisali. Na 

obrazcu je tudi prostor, na katerem ob koncu govornega nastopa zapišem povratno informacijo (kaj se mi 

je zdelo zelo dobro, kaj lahko še izboljša ter splošno mnenje o govornem nastopu).  

Metoda je uspešna pri učencih, ki imajo izkušnje z govornimi nastopi na izbrano temo, saj morajo sami 

presojati, katere ključne besede so pomembne pri vsebini. Za pripravo in ocenjevanje govornega nastopa je 

potrebno več časa, saj potrebujemo že za ogled vzorčnih predstavitev in oblikovanje kriterijev eno šolsko 

uro. Med samim govornim nastopanjem učenci spremljajo posamezne nastope in jih s pomočjo kriterijev 

tudi ocenjujejo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prilogi: Fotografiji dveh izpolnjenih obrazcev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priloga: Obrazec za ocenjevanje govornega nastopa  

 

Ime in priimek: ………………………………………………                   Razred: …………… 

GOVORNI NASTOP – RAZLAGA NASTANKA NARAVNEGA POJAVA 

Vsebina (vrsta pojava, vzroki, značilnosti, posledice, posebnosti) 

Primerna, razumljiva 2 1,5 1 0,5 0 Neustrezna, nerazumljiva 

Ustrezno dolga 2 1,5 1 0,5 0 Prekratka 

Vsebinsko bogata 2 1,5 1 0,5 0 Vsebinsko preskromna 

Govor 

Tekoč, prosto 

govorjenje  

2 1,5 1 0,5 0 Z mašili, zatikanje, 

 

Knjižni jezik 2 1,5 1 0,5 0 Pogovorni jezik  

Glasen 2 1,5 1 0,5 0 Tih 

Jasen, nazoren 2 1,5 1 0,5 0 Nejasen, nerazločen 

Zelo hiter 0,5 1 2 1 0,5 Zelo počasen 

Nastop  

Sproščen 2 1,5 1 0,5 0 Nesproščen, boječ 

Pritegne poslušalca 2 1,5 1 0,5 0 Ne pritegne poslušalca 

 

Ocena/točke: odl (20 – 17,5), pdb (17 – 13,5), db (13 – 10), zd (9,5 – 6), nzd (5,5 – 0) 

 

 

Mnenje o govornem nastopu, predlog za naslednji govorni nastop 

 

 

 

 

 

Število točk: ………………….                                 Ocena: …………………. 



Povratna informacija pri pouku zgodovine 
 

Ime in priimek učitelja: mag. Bernarda Roudi 

Predmet: zgodovina 8. razred; Kako se je okrepilo politično delovanje Slovencev 

Ključne besede:  

Vrsta povratne informacije: 

 učitelj-učencu: ustna povratna informacija 

 učenec-učencu: ustna povratna informacija 
 

Uvod 

Za to obliko povratne informacije sem se odločila, ker je pomembno, da dobi učenec povratno informacijo 

o svojem delu. Cilj, ki ga kot učiteljica pri tem želim doseči je, da učenci spoznajo kriterije in ugotovi, kaj je 

bilo prav oz. kaj mora pri svojem delu še izboljšati. 

Vsebina in potek učne ure 

Učenka za motivacijo predstavi MLADOSLOVENCE, njihovo delovanje, program in predstavnike. Drugi 

učenci po končani predstavitvi zastavijo vprašanje na to temo in nato skupaj z učenci izpostavimo kriterije 

za oceno učenkine predstavitve. Učenci so s kriteriji seznanjeni.  

Zaključek 

Prednost uporabljene metode je v tem, da pri ocenjevanju z jasno izdelanimi kriteriji sodelujejo tudi učenci, 

ki takšno obliko povratne informacije že poznajo. Prednost vidim tudi v tem, da učenec, ki nalogo 

predstavlja dobi povratno informacijo o svoji nalogi tako od učitelja kot tudi od sošolcev, kar je pri tej 

starostni skupini izvedljivo. 

Priloge:   

Priloga 1: Kriteriji za ocenjevanje 

  



Priloga:Kriteriji za ocenjevanje plakata, zgodovinske naloge, referata in predstavitve osebnosti pri predmetih 

zgodovina, geografija ter  domovinska in državljanska kultura in etika 

merila in opisi/ 
področje spremljanja 

ZADOSTNO DOBRO PRAV DOBRO ODLIČNO 

 
 
ZBIRANJE 
INFORMACIJ IN 
UREJANJE PODATKOV 
 
 

Pri delu 
najpogosteje 
uporablja le učbenik. 
Slikovni material je 
slabo izbran in ni 
primerne velikosti. 
Zelo težko obnovi 
snov in jo z izredno 
težavo poda 
sošolcem. Večina 
vsebin med ni 
smiselno povezanih. 
Izdelek ni dodelan, 
sošolci iz njega ne 
razberejo bistva. 
Predstavitev je zelo 
nerazumljiva in 
premalo zanimiva. 
Opazi se slabo 
poznavanje pojmov. 

Pri zbiranju podatkov 
uporablja pisane vire 
in redkeje vire v 
elektronski obliki.  
Slikovnega materiala 
je dovolj vendar se v 
celoti ne navezuje na 
izbrano temo. Pri 
izboru pojmov ima 
včasih težave.  
Ima  težave pri 
poročanju sošolcem. 
Najpogosteje prebere 
zapisan tekst. 
Izdelek je estetski 
vendar nedodelan. 
Pri predstavitvi so 
opazne napake. 
Premalo natančno 
pozna pojme, kar je 
odraz nenatančno 
opravljenega dela. 

Pri zbiranju podatkov 
uporablja pisane vire in 
vire v elektronski obliki. 
Slikovnega materiala je 
dovolj, vendar ni 
izviren.  Zbere ustrezne 
podatke vendar  ima 
majhne težave pri 
izboru bistvenih 
pojmov. 
Sošolcem podaja snov s 
pomočjo zapisanega 
teksta. 
Samostojno oblikuje 
razumljive zaključke, 
vendar pa je opaziti 
nekaj težav pri 
vključevanju lastnih 
idej.  
Izdelek je estetski. 
Pripravljeni rezultati so 
zanimivi. 
 Predstavitev je jasna, 
vendar premalo 
zanimiva in ne pritegne 
sošolcev. 

Natančno zbere informacije 
in pri tem uporablja pisane 
vire in vire v elektronski 
obliki. Slikovnega materiala 
je dovolj; je izviren in 
ustrezne velikosti.  
Zna izbrati bistvene podatke 
in jih oblikovati v celoto. 
Pozna in razume vse pojme, 
ki jih zna jasno podati 
sošolcem in jih povezovati v 
celoto. Poroča prosto, torej 
ne uporablja zapiskov. 
Samostojno oblikuje 
razumljive zaključke. Pri tem 
prevladujejo lastne ideje. 
Zaključki so zelo zanimivi.  
Zna jasno in   zanimivo  
razumljivo predstaviti 
rezultate opravljenega dela.   

 
 
POZNAVANJE IN 
RAZUMEVANJE 
POJMOV 
 
 

 
IZDELAVA 
ZAKLJUČNEGA DELA 
(plakat, 
predstavitev..) 
 
 

 
PREDSTAVITEV 
DOBLJENIH 
REZULTATOV 

 Minimalni standardi 
znanja 

Temeljni standardi znanja 

 

 

 

 

  

  



Učenčeva povratna informacija o svojem napredku pri razvijanju slušnega pomnjenja in 
koncentracije 

 

Ime in priimek učitelja: Urška Legen, specialna in rehabilitacijska pedagoginja 

Predmet: dodatna strokovna pomoč 

Ključne besede:  

Vrsta povratne informacije: 

 Samoregulacija: učenec sam preveri svoj napredek pri razvijanju slušnega pomnjenja in koncentracije 

Uvod 

Z uporabljeno metodo sem želela pri učencih razvijati spretnost boljše slušne zapomnitve in koncentracije. 

Cilji:   

 učenec razvija koncentracijo 

 učenec razvija slušno pomnjenje 

 učenec si zapomni vedno več zaporednih enot 

Jedro 

Vajo za razvijanje slušnega pomnjenja izvajam v okviru ur dodatne strokovne pomoči z učenci s posebnimi 

potrebami. Vajo izvedem vedno v začetku šolske ure. Vaja je namenjena vsem učencem, vseh starosti. 

Potek vaje: Za izvajanje vaje so potrebne igralne kocke, list in pisalo. Učencu najprej narekujem serijo števil, 

ki jo nato še enkrat ponovim v istem vrstnem redu. Izbiram števila od 1-6 (števila, ki so na igralnih kockah). 

Učenec slišana števila nastavi z igralnimi kockami, nato nastavljeno serijo števil zapiše v zvezek. Vajo 3-krat 

ponovim, vsakič izberem drugačno serijo števil. Učenec svoj napredek označi v stolpčnem grafu, ki ga sam 

riše. V začetku začnem z manjšim številom zaporednih števil, ki pa jih glede na otrokovo sposobnost 

zapomnitve in napredka, stopnjujem.  

Različice vaje: namesto števil lahko uporabljamo besede, slike. 

     

Zaključek 

Vaja se je pri učencih izkazala kot izredno motivacijska. Učenec z vajo sledi svojemu napredku, ga sam 

beleži. Vajo vzame kot igro.  

Kadar učenec predolgo ne napreduje, je smiselno vajo za nekaj časa prekiniti, saj učenec ni motiviran za 

izvajanje, kar posledično tudi ne vodi k napredku. 

  



Povratna informacija učitelja učencu in učenca učitelju pri individualni obliki izvajanja 
dodatne strokovne pomoči 

 
Ime in priimek: Andreja STRMŠEK, svetovalna delavka in izvajalka dodatne strokovne pomoči 

Ključne besede: koncentrični krogi, povratna informacije, individualna oblika dela 

Vrsta povratne informacije:  

 učitelj-učencu: ustno - pisna povratna informacija 

 učenec-učitelju: ustno - pisna povratna informacija 
 
Uvod 

Individualna oblika dela z učenci omogoča izvajalcu natančno opazovanje njegovega dela, mišljenja, 

napredka, hkrati pa omogoča tudi podajanje kakovostne povratne informacije. Skozi refleksijo lastnega 

dela sem ugotavljala, da namenjam sistematičnemu podajanju povratne informacije premalo pozornosti. 

Učencem sem sicer sproti povedala, demonstrirala, kje so napredovali, kaj je še bilo potrebno izboljšati, ni 

pa to bila zaokrožena oziroma sistematična oblika. Po predavanju g. Janija Prgića o osmih krogih odličnosti 

sem razmišljala, da bi lahko podoben način koncentričnih krogov, kot jih on uporablja pri ocenjevanju 

uravnoteženosti, oblikovala in uporabila tudi pri povratni informaciji.  

Odločila sem se, da bom učencem pri individualni obliki dela ob koncu ure podala povratno informacijo s 

pomočjo koncentričnih krogov. Prav tako pa učenci podajo povratno informacijo meni s podobnimi kriteriji. 

Ocenila sem, da bo učencem lažje podati povratno informacijo učitelju (meni), če bodo sledili nekim 

znanim kriterijem. 

S to obliko povratne informacije sem želela k podajanju povratne informacije pristopiti sistematično. 

Predvsem pa sem želela dati možnost tudi učencem, da meni podajo povratno informacijo, ki mi bo v 

pomoč pri nadaljnjem strokovnem delu in razvoju. 

 

Jedro 

Učencem podajam povratno informacijo ob koncu izvedene ure. V nadaljevanju predstavim pripomoček, ki 

sem ga sama oblikovala, ideja pa se mi je porodila po predavanju g. Janija 

Prgića o osmih krogih odličnosti.  

Koncentrične kroge sem razdelila na štiri dele. Posamezni del predstavlja 

področje, o katerem si bomo izmenjali povratno informacijo. V letošnjem 

letu sem se odločila, da bom pozorna na to, koliko je učenec uspel 

usvojiti cilje učne ure; koliko je bil motiviran za delo in učenje; kako 

prinaša pripomočke, gradivo; kako opravlja dogovorjene obveznosti oz. 

sporoča, kje potrebuje pomoč. V trenutku priprave pripomočka za 

podajanje povratne informacije sem ocenila, da so to nekateri izmed 

ključnih dejavnikov za uspešnost dodatne strokovne pomoči. Povratno 

informacijo učencem podam v okviru treh stopenj (nezadovoljivo, 

zadovoljivo, zelo zadovoljivo).  

Učenci pa meni kot izvajalki dodatne strokovne pomoči podajo 

informacijo v zvezi s točnostjo, ali upoštevam dogovore, ali jim pripravim 

primerne delovne liste in pripomočke ter ali je razlaga zanje ustrezna. 



Posamezne dejavnike lahko ocenijo na treh stopnjah - nezadovoljivo, zadovoljivo, zelo zadovoljivo.  

Povratno informacijo v obliki koncentričnih krogov z vnaprej opredeljenimi kriteriji uporabljam ob koncu 

ure. Učencem sem pred prvo uporabo predstavila kriterije in način podajanja povratne informacije ter 

čemu je le-to namenjeno. Zadnjih 5 minut ure učenec in učitelj hkrati ocenita izvedeno uro s pomočjo 

koncentričnih krogov nad katerega zapišeta tudi datum. Vsak zase pobarvata stopnjo pri posameznem 

kriteriju. To nam nato služi pri ustnem podajanju povratne informacije. Najprej učitelj učencu poda 

povratno informacijo tako, da opisno, širše, argumentirano pojasni, zakaj je pobarval nezadovoljivo, 

zadovoljivo ali zelo zadovoljivo pri posameznih kriterijih, nato pa tudi učenec pojasni svojo odločitev. 

Na listu je koncentričnih krogov za osem ur, kar nam omogoča primerjanje doseganja ciljev skozi okvirno 

dva meseca ter tudi dnevno. 

     
Koncentrični krogi, ki jih je pobarval učitelj.  Koncentrični krogi, ki jih je pobarval učenec. 

 

 

Zaključek 

Z uporabljenim pripomočkom sem dosegala, da podajanje povratne informacije poteka kontinuirano in 

sistematično. Tudi večina učencev je sprejela koncentrične kroge kot pripomoček za podajanje povratne 

informacije. Opažam, da so nekateri učenci ob uporabi tega pripomočka lepo napredovali v podajanju 

povratne informacije. Nekateri pa so imeli pri opisnem, ustnem podajanju povratne informacije prevelike 

zadržke, zato sem pri njih uporabo opustila. Kljub spodbujanju in opogumljanju pa ocenjujem, da je pri 

vseh učencih prisoten precejšen zadržek, ko mi podajajo povratno informacijo. 

Pripomoček je enostaven za uporabo pri individualni obliki dela, potrebno se je edino zavestno odločiti in 

del ure nameniti podajanju povratne informacije. Prav v zvezi s časom, ki sem ga namenila podajanju 

povratne informacije sem imela največ težav. Pogosto se mi je namreč zgodilo, da mi je zmanjkalo časa za 

podajanje te zaokrožene povratne informacije. 

Pripomoček je uporaben tudi pri skupinskem delu, vendar bi bilo potrebno konkretizirati posamezne 

dejavnike, da ne bi bilo potrebnega ustnega sporočanja. Prav tako je mogoče poljubno opredeliti področja, 

ki bodo zajemala povratno informacijo. 

Zaključujem, da podajanje povratne informacije s pomočjo koncentričnih krogov, prispeva oz. spodbuja k 

razvoju in napredku učenčevega in učiteljevega dela. 

 

Priloga  

 Pripomoček za podajaje povratne informacije učitelja učencu. 

 Pripomoček za podajanje povratne informacije učenca učitelju. 

 

Uporabljeni viri: Gradivo s predavanja: Prgić, J. 8 krogov odličnosti, OŠ Kapela, september 2014. 



     

    

 

 

 

     

    

 

 

 

     

    

 

 

 

     

    

 

 

Pripomoček za učitelja. 
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Pripomoček za učenca. 
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