Primer obetavne prakse za dejavnost-i z uporabo IKT1
Učitelj: Katja Kustec
Šola:
Vsebinski sklop:

OŠ Prežihovega Voranca Bistrica
Poštar, a je kaj pošte zame Tema:

Predmet:
Uradno zasebno pismo – tvorjenje

Operacionalizirani cilji:
Učenci:
 uresničujejo faze sporočanja ter tvorijo
 čim bolj ustrezna, razumljiva in jezikovno pravilna enogovorna besedila določene
vrste,
 podrobno berejo kratka enogovorna neumetnostna besedila določene vrste,
 argumentirano vrednotijo njegovo razumljivost, zanimivost, resničnost, aktualnost,
uporabnost, živost, ustreznost in učinkovitost,
 povzemajo zgradbene in jezikovne značilnosti tiste vrste sprejetih besedil, ki jih
bodo nato tudi tvorili,
 argumentirano vrednotijo jezikovno pravilnost sprejetega besedila in odpravljajo.

slovenščina

Razred: 7.
Izvedba možna
na platformi:
ustrezno podčrtaj

Št. ur: 2
 android
 iOS (če je
dodatno
naložena
aplikacija)
 windows

Kazalniki realizacije ciljev:
 Učenci vedo, kakšna je zgradba uradnega zasebnega pisma.
 Učenci vedo tvoriti uradno zasebno pismo.
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Primeri obetavne prakse zajemajo osmišljene, inovativne didaktične pristope (z uporabo IKT kot orodjem) za doseganje želenih ciljev / standardov,
znanja / kompetenc opredeljenih v UN in širše. Poudarek je na dejavnostih/aktivnostih učencev in dijakov.
IKT je sredstvo za razvoj pojmov, za ustvarjanje, simuliranje, modeliranje, učni in komunikacijski pripomoček...

Vodilna kompetenca 21. stoletja:
Osrednja dejavnost učencev / dijakov, s katero razvijamo navedeno vodilno kompteneco:
Pisanje pisma z uporabo Googlovih dokumentov in kritično prijateljevanje s sošolcem
 Kritično mišljenje
Standardi znanja /
Učenec ima skladno s cilji iz učnega načrta razvito zmožnost kritičnega sprejemanja enogovornih neumetnostnih besedil.
Pričakovani dosežki:
Pokaže jo tako, da:


Potrebna IKT znanja
oz. kompetence:

določi okoliščine nastanka besedila (na primer sporočevalca, naslovnika, sporočevalčevo čustveno razmerje do predstavljene
predmetnosti).
 Učenec ima skladno s cilji iz učnega načrta razvito zmožnost tvorjenja enogovornih neumetnostnih besedil. Pokaže jo tako, da:
 tvori (govori ali piše) besedilne vrste, predpisane z učnim načrtom; pri tem tvori smiselna, razumljiva, ustrezna, učinkovita in
pravilna besedila,
 vrednoti besedilo in utemelji svoje mnenje.
Učitelja:
Učenca, dijaka:
 Googlovi dokumenti
 Googlovi dokumenti
 I-delovni zvezekOrodje za oblikovanje slik

Dejavnosti učencev:
(v učence usmerjen pouk v vseh fazah učnega procesa)

Uporabljena IKT (estoritve in e-vsebine)

Samostojno domače
delo z IKT:

Pripravi Googlove dokumente in dejavnost,
ki bo uporabljena med poukom.

Pred 2
učenjem
Med 3
učenjem
2

Dejavnosti učitelja:

Delajo vaje v interaktivnem delovnem zvezku in
njihovem navadnem zvezku, ustvarjajo zapiske, se učijo
tvoriti enogovorna besedila.

Razlaga, spodbuja učence, pripravi naloge.

i-delovni zvezek

Dejavnosti pred učenjem; na primer aktiviranje preznanja, iskanje osebnega cilja, ki je vezan na temo in cilje iz UN, začuti "nove vsebine", zakaj je vsebina
pomembna zanj...
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Ključna je vloga učitelja, ki dijaka usmerja, ga spodbuja, vodi, moderira, daje povratne inofrmacije…

Po4
učenju

Pokažejo, kako so se naučili značilnosti uradnega in
neuradnega pisma in kako te značilnosti uporabijo v
praksi. Obenem vrednotijo še znanje sošolca.

Spremlja delo učencev.

Googlovi dokumenti

Googlovi dokumenti
– dokončati pismo

Kriteriji za vrednotenje dosežkov učencev in dijakov:
Učenec zna napisati smiselno, razumljivo, učinkovito besedilo ter ga tudi smiselno vrednoti in utemelji svoje vrednotenje.
Utemeljitev (dodane vrednosti, učinkovitosti uporabe IKT, ustvarjalnosti /
inovativnosti):
Učenci ne samo da vedo napisati zasebno pismo, vedo ga oblikovati tudi v enem
izmed urejevalnikov besedil. Ugotavljam, da jim prav to (nastavitev robov, kraj in
datum v višini pošte sporočevalca) dela težave. Prav tako so učenci v 7. r. še v fazi
– naj bo čim bolj pisano – in tak način tvorjenja besedila je krasen, da jih naučimo,
kako mora uraden zapis tudi izgledati.

Refleksija
Dejavnost, k i sem jo pripravila za učence, jim je bila zanimiva,
predvsem dejstvo, da smo njihovo delo vrednotili sproti vrednotili.
Vsekakor opozarjam na to, da je potrebno na začetku tudi vrednotenje
učitelja, saj učence rado pri komentiranju zanese, pri nekaterih
pravopisnih ali slogovnih značilnostih zasebnega pisma pa še nimajo
dovolj znanja.
Učencem je najprej potrebno pokazati, kako delati z Googlovimi
dokumenti (ali podobnimi programi, ki omogočajo tako delo). Zelo hitro
se učijo, saj jim je jasno, kako je/so dokument nastavljen/i.
Potrebno pa je računati tudi s tem, da potrebujete nekaj več časa, saj niso
vsi še računalniško opismenjeni in traja dlje časa, da dokončajo zapis in
komentirajo sošolčevega.
Dobrodošla stvar pa so tudi komentarji, ki se nam shranijo, in jih lahko
krasno uporabimo za spremljanje otrokovega napredka.

Priloge:
 Učni list z navodili (v skupnem dokumentu)
 Primer dela učencev v skupnem dokumentu
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Usmerjeno v (samo)evalvacijo. Priložnost za razmislek, idelano za domače delo...

