OCENJEVANJE NA DALJAVO
KAKO SE TEGA LOTITI?

NE ODLAŠAJ. NE »ZMRZNI«.
Nasvet št. 1!
Ne odlašaj. Vzemi si dovolj časa za učenje. Pravi čas oddaj
naloge in se začni na ocenjevanje pripravljati nekaj dni prej.

NAČRTUJ ČAS UČENJA.
Svetujem ti, da si pripraviš lasten urnik učenja. Drži se ga!
Če potrebuješ kakšno fletno predlogo, mi piši. ;)
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IŠČI NAMIGE.

VPRAŠAJ ZA NAPOTKE.

Išči namige glede morebitnih vprašanj in vsebin- mogoče ti jih
je učitelj serviral na pladnju med poslanimi navodili in
delovnimi listi?

Nikoli naj te ne bo sram vprašati!
Ne razumeš navodil? Potrebuješ dodatno razlago snovi ali
pomoč pri kakšnem računu, vprašanju? Obrni se na
predmetnega učitelja ali piši meni. Več glav, več ve. ;)

OCENJEVANJE NA DALJAVO
KAKO SE TEGA LOTITI?

PREVERI IN PONOVI.
SKUPAJ S SOŠOLCI?
S preverjanjem si boš dopolnil/a zapiske, zapolnil/a
manjkajoče račune ali naloge in maksimalno izkoristil/a svoj
čas učenja. Preko kamere se lahko vidiš s sošolcem in skupaj
preletita snov. S sošolci si lahko tudi podelite zapiske- danes
ima že vsak telefon kamero. ;)
IN ŠE TIK PRED OCENJEVANJEM…
Budilko na drug konec sobe!
Saj poznaš tisti scenarij – na telefonu se ti prižge budilka, ti
pa kar iz postelje leno posežeš po telefonu na polički in jo
nastaviš, da ti zazvoni čez deset minut. Pa nato čez pet
minut… Prestavi budilko na drug konec sobe. Ko bo
zazvonila, boš moral/a vstati, če jo boš želel/a izklopiti in
hop – zbujen/a boš!

IZDELAJ »PLONKEC«.
Imaš veliko snovi za učenje? Izdelaj si izpiske s ključnimi
temami. Če si vizualni tip, si izdelaj miselni vzorec, slikovne
tabele… To ti bo pomagalo, da si boš zapomnil/a ključne
podatke. Se spomniš, kako sem se jaz učila poštevanko? ;)

»POSKUSNO OCENJEVANJE«?
STE SE Z UČITELJEM DOGOVORILI ZA OCENJEVANJE PREKO
KAMERE? ČE ŽELIŠ IN MENIŠ, DA TI BO TAKO LAŽJE, LAHKO
PREJ S POSKUSNO VAJO OCENJEVANJA PREMAGAVA
ZADREGO. Sporoči mi! 

Dober zajtrk!
Na hitro še preleti izpiske, zvezek, delovne liste…
Skoči na toaleto.
Kozarec vode in vrstica čokolade!

…V miru počakaj na ocenjevanje.
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Tadeja Grubelnik, univ. dipl. socialna pedagoginja

