Projekt Erasmus+ KLJUČ (Developing adaptive expertise to foster an effective learning
environment)
Naloga: dokaz za en izbran kriterij uspešnosti
GESŠ Trbovlje
RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Kako z elementi FS podpreti dijake pri
soočanju z lastnim učenjem?
NAČELO:

KRITERIJI USPEŠNOSTI
(3 - 5):

PREDVIDENI POPRAVLJENI/DOPOLNJENI
DOKAZI
DOKAZI:

Spremljanje v
podporo
učenju

dijaki soustvarjajo
kriterije uspešnosti in jih
uporabljajo za
samovrednotenje in
vrstniško vrednotenje;

Zapis
vrednotenja po
kriterijih,
razgovor.

Načrt učenja in izboljšav
Odzivi na povratne informacije
(ustrezna zahtevnost za vse dijake)

Pridobljen dokaz za en izbran kriterij uspešnosti: dijaki soustvarjajo kriterije uspešnosti in jih
uporabijo za vrstniško in samovrednotenje

Predmet: nemščina, 3. letnik , ekonomski tehnik
Učiteljica: Alenka Arh Šmuc
UČNI/TEMATSKI SKLOP: Brief: Ferien in Vergangenheit beschreiben (pismo: opis počitnic v pretekliku)
Kompetence oz. zmožnosti:
Tekom obravnave učnega sklopa so dijaki razvijali naslednje kompetence in zmožnosti:
jezikovne zmožnosti/kompetence: razvijanje zmožnosti za uspešno tvorjenje pisnega besedila,
pragmatične zmožnosti: sprejemanje in tvorjenje sporočila (funkcionalna raba jezika),
družbeno kulturne zmožnosti: pomembne pri udejanjanju medkulturne komunikacije,
učenje učenja: razvijanje učnih strategij pri sprejemanju, tvorjenju in posredovanju besedil v nemščini,
zmožnost organiziranja lastnega znanja in (samo)vrednotenja znanja,
samoiniciativnost in podjetnost: postavljajo si stvarne učne cilje, sprejemajo tveganja in predvidijo
morebitne posledice sprejetih odločitev.
Učni cilji:
dijaki spoznajo značilnosti besedilne vrste: pismo,
dijaki uporabljajo oba preteklika (Perfekt in Präteritum) za opisovanje dogodkov,
dijaki napišejo pismo, ki vsebuje opis počitnic v pretekliku,
dijaki medvrstniško ocenjujejo izdelke
Standardi znanja/učni dosežki:
dijak ve, katere so značilnosti besedilne vrste: pismo,
dijak zna pravilno uporabljati oba preteklika v trdilnih, nikalnih in vprašalnih stavkih,
dijak zna kritično ovrednotiti izdelke: pisma sošolcev po izoblikovanih kriterijih

Kriteriji uspešnosti:
-dijak bo uspešen, ko bo znal napisati pismo po skupaj oblikovanih kriterijih,
(Uspešen bom: ko bom usvojil in znal uporabljati preteklik za opisovanje dogodkov, ko bom pri pismu upošteval
značilnosti besedilne vrste, ko bom napisal pismo po oblikovanih kriterijih, ko bom prebral in podal oceno
enemu sošolcu).

Potek učnih dejavnosti, metode:
- dijaki so pred obravnavo širšega sklopa prejeli obrazec za spremljavo učnega sklopa (semafor):

-

pri obravnavi preteklika so bile uporabljene različne metode dela: v paru, timsko, učenje
učenja,
sledil je pogovor o namenu učnega sklopa, o poteku in njihovih zadolžitvah,
pred obravnavo besedilne vrste – pismo je sledil razgovor o značilnostih te vrste in razlaga na
primeru iz učbenika,
sledilo je skupno oblikovanje kriterijev uspešnosti za zapis pisma (zapis na tabli),
zapis pisma s pomočjo kriterijev uspešnosti; sovrstniška pomoč, pismo dokončajo doma (rok
en teden),
sovrstniško ocenjevanje pisma s pomočjo obrazca: kriteriji uspešnosti (vsak dijak najmanj
enemu sošolcu izpolni obrazec in mu ustno obrazloži povratno informacijo)
pregled in poprava pisem z moje strani ter povratna informacija dijakom,
povratna informacija dijakov meni po predelanem učnem sklopu.

Učenčevi izdelki oz. dokazi, ki izhajajo iz pogovorov ali opazovanj pri pouku:
Primeri utrjevanja preteklika:
- opis sličic v padletu in takojšnja povratna informacija

-

opis delovnika v pretekliku:

-

oblikovanje kriterijev za zapis pisma: Slika zapisa vprašanj v zvezku (Zerina):

-

primer napisanega pisma:

-

primer izpolnjenega obrazca s kriteriji (sovrstniška povratna informacija)

Pismo so napisali skoraj vsi dijaki in tako pridobili povratno informacijo vsaj enega sošolca. Povratna
informacija sošolcem je bila podana pisno s pomočjo obrazca s kriteriji in obrazložena ustno. Po
mojih pričakovanjih so bile ustne povratne informacije v večji meri enostavno izražene in pri
nekaterih zelo skope. Kot vzrok so dijaki navedli premalo utrjeno znanje, nekateri so potrebovali več
pomoči pri oblikovanju povratnih informacij. Opažam tudi, da je večina prehitro zadovoljna. Zatem je
sledila še moja povratna informacija, ki je obsegala slovnično popravljen zapis in individualni pogovor
pri pouku in na konzultaciji.
Primeri povratne informacije sošolcu:
- nisi upošteval en kriterij, pozabil si napisati s kom si šel na morje, napačno si zapisal nagovor,
- pozdrav je narobe, ne znam prebrati vseh besed, lahko bi napisal več aktivnosti.
Sklep:
Menim, da bi bilo v prihodnosti potrebno dati več poudarka učenju dajanja sovrstniških povratnih
informacij. Dijaki so navedli, da so jim bili kriteriji v pomoč pri dajanju povratne informacije, brez njih
bi se težko izražali. Težava je bila tudi v tem, da so dijaki, ki učnega sklopa še niso usvojili, imeli težave
ne samo pri zapisu pisma, ampak tudi ob dajanju povratne informacije sošolcem, čeprav se bo sklop
ocenjeval v kontrolni nalogi, ki sledi po obravnavi sklopa.

