
Formativno spremljanje  
 

Usmerja pozornost na tri ključne procese 

poučevanja, ki ugotavljajo: 

  kje v procesu učenja se 

posameznik nahaja,  

  kam gre,  

  kaj bo storil, da bo do tja prišel. 

(Broadfoot, 2002) 

 

Učenec je v središču učnega procesa.  

Učitelj spodbuja učenca, ga usmerja. 

Učenci so aktivni, prevzamejo vlogo za 

svoje učenje.  

JE PRENOS ODGOVORNOSTI ZA 

UČENJE NA UČENCE. 

                                       (Black in Wiliam) 

 

 

 

 

Koraki formativnega spremljanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAKAJ FORMATIVNO 

SPREMLJANJE? 

 Izhajamo iz učenčevega predznanja.  

 Učenci sooblikujejo pedagoški proces.  

 Gradimo na močnih področjih in s tem 

spodbujamo šibka.  

 Aktivna vloga učencev pri učenju, 

načrtovanju, spremljanju in vrednotenju. 

 Možnost iskanja in izbire različnih poti.  

 Omogoča neomejen individualni 

napredek posameznika.  

 Večja motivacija in samostojnost ter 

boljša aktivnost učencev. 

  Sprotna povratna informacija.  

 Samokritičnost učencev.  

 Učenci prevzemajo odgovornost za 

učenje, učitelj za ustvarjanje pogojev.  

   Boljši učni rezultati.  

 Boljši medsebojni odnosi, boljša razredna 

klima. 
                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKAJ FORMATIVNO 

SPREMLJANJE? 

Takšno delo spodbuja: 

samostojnost, 

odgovornost, 

ustvarjalnost, 

inovativnost, kritičnost in 

samokritičnost, 

sodelovanje, dobri 

medsebojni odnosi 



Formativno spremljanje – iz literature: 

 procesa učenja opredelimo kot 

pedagoški dialog za soglasno skupno 

učiteljevo in učenčevo spremljanje, 

kontroliranje in usmerjanje razvoja 

učenja posameznika, da bi izboljšali 

učni učinek v procesu učenja in da bi 

bila sodba o vrednosti naučenega ob 

koncu učenja čim bolj korektna (vir: 

Komljanc, 2004, www.zrss.si). 

Uporabljajo ga v mnogih evropskih in 

drugih državah, v Sloveniji ga 

intenzivneje uporabljamo, razvijamo in 

odkrivamo zadnjih deset let. 

 je proces za izboljšanje učenja, ni 

orodje, ni vrsta ocenjevanja. 

 spremljanje je formativno, ko je 

povratna informacija v obliki nasveta za 

izboljšanje znanja, ne za analizo napak 

v preteklosti ali celo sodba v obliki 

ocene (D. Wiliam). 
 

 

 

 

 

 

 

KAKO ZAČETI s FS, kako s FS 

NADALJEVATI, 

NADGRAJEVATI…?  

 Poznavanje TEORIJE, dopolnjevanje 

in poglabljanje znanj v povezavi z 

izkušnjami. 

KAKO sistematično UPORABITI,  

IZRABITI  in MEDPREDMETNO 

povezati UČNE VSEBINE in učne cilje, 

kompleksno razmišljanje, BUS… ob 

uvajanju FS ?  

 Poznavanje UN za vse predmete za celo 

VIO.  

 ČAS, ki je potreben za  zbiranje idej 

učencev, za evalviranje, PI, kritično 

prijateljevanje, načrtovanje učenja, 

zbiranje dokazov  pridobim s tem. 

Omogoča tudi rabo vseh drugih strategij. 

 KJE so pri pouku priložnosti za 

SPROTNE POVRATNE 

INFORMACIJE?  

 To omogoča dober učni pogovor, dialog. 

(» Moč  učnega pogovora«; Marentič,               

Požarnik, Plut Pregelj). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

http://www.zrss.si/

