Izobraževalni center Pika

Center Janeza Levca Ljubljana

SEMINAR PO SPLETU

KAJ OCENE V RESNICI ODRAŽAJO?
Preizkusi, merjenje, spremljanje in ocenjevanje branja, pisanja,
računanja ter vedenja

OPIS SEMINARJA
Kako preveriti in spremljati vedenje ter veščine branja, pisanja in računanja na
merljiv način? Kako ocenjevati, da bodo ocene ponovno odraz realnega znanja?
Strokovni delavci v šoli se s podobnimi vprašanji vsakodnevno srečujemo. Pogosto
nam manjkajo podatki, s katerimi bi lahko ocenili, ali učenec napreduje, ali naš način
poučevanja, naša intervencija deluje. Težave imamo s postavljanjem ciljev, s pripravo
dejavnosti, z diferenciacijo gradiv, s spremljanjem vedenja učencev v razredu, …
Preko teoretičnih spoznanj in s pomočjo praktičnih izkušenj v delavnicah boste
spoznali učinkovito prakso in ideje za delo s pomočjo preizkusov in orodij, ki:
 na prvo mesto postavijo ZNANJE in NE OCENE,
 so usklajeni s cilji in standardi znanja,
 izboljšujejo učne dosežke,
 omogočajo zgodnje odkrivanje učencev, ki imajo težave in individualni
napredek učencev,
 učitelju pomagajo spremeniti poučevanje.
Zapisale predavateljice: Jasmina Balažič, Katarina Bučar, Aleksandra Fleischmann,
Katarina Koprivnikar Grošelj, Monika Radivojević, Špela Seifert in Klara Vester
(februar 2021).

OSNOVNE INFORMACIJE za seminar Kaj ocene v resnici odražajo?:
Informacije o seminarju so objavljene tudi na naši spletni strani: www.icpika.si

Seminar bo v sredo, 21. aprila 2021, po spletu (v orodju ZOOM), s
pričetkom ob 08.30 in zaključkom ob 14.30 uri.
Vabljeni ste učitelji, specialni pedagogi, izvajalci dodatne strokovne pomoči,
svetovalni delavci ter drugi strokovni delavci osnovnih šol in šol s prilagojenim
programom.
Na seminarju bodo predavale udeleženke, ki so zaključile program strokovnega
izpopolnjevanja v IC Pika: Jasmina Balažič, učiteljica razrednega pouka Katarina
Bučar, specialna pedagoginja Aleksandra Fleischmann, specialna pedagoginja
Katarina Koprivnikar Grošelj, specialna pedagoginja Monika Radivojević,
specialna pedagoginja Špela Seifert, socialna pedagoginja Klara Vester, učiteljica
razrednega pouka.
Gradiva:
- Nekaj o vedenju in dejavni vključenosti lahko najdete med našimi e-svetovanji št. 2,
6, 20 in 56. Nekaj o merjenju in spremljanju branja pa med e-svetovanji št. 4, 5, 39, 44
in 68: https://icpika.si/odgovorili-smo-seznam-vseh-e-svetovanj-ic-pika/
- Bučar, K. in Fleischmann, A. (2021). Preizkus tekočnosti branja besed z že pripravljenimi
seznami besed. Ljubljana: IC Pika. Dostopno na https://icpika.si/gradiva-zastrokovnjake/preizkus-tekocnosti-branja-besed-z-ze-pripravljenimi-seznami-besed/
- Jurišić, B. D. (2016). Tekočnost branja – merjenje in spremljanje. Ljubljana: IC Pika.
Dostopno na https://icpika.si/gradiva-za-strokovnjake/e-gradivo-tekocnost-branjamerjenje-in-spremljanje/
Kotizacija: Seminar je brezplačen, potrebna je prijava.
PRIJAVA NA SEMINAR:
Prijave zbiramo od 7. aprila 2021, od 12.00 naprej. Predlagamo, da se prijavite čim
prej, saj hitro zapolnimo vsa mesta (tudi v enem dnevu). Prijavite se preko spletnega
obrazca, (ki se takrat odpre za prijave):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKZt_Mt10Ze7ZFwtsB8gmwzt5bZf
CFWL0cjeYjyetvtdTXVA/viewform?vc=0&c=0&w=1
Podatki, ki jih vpišete v prijavnico: Ime in priimek, tel. številka, e-naslov, kje ste zaposleni.

Vaša prijava je zabeležena, če nekaj minut po prijavi dobite na vpisan e-naslov, naše
povratno sporočilo.
Dodatne informacije o predavanju lahko dobite po elektronski pošti na naslovu:
pika@centerjanezalevca.si ali nas pokličete na tel. št.: 01/43-42-360 (Sabina Pšeničnik,
koordinatorica v IC Pika).
Osnovne informacije je pripravila Sabina Pšeničnik, koordinatorica v IC Pika, februar 2021.

