
UČENEC POUČUJE – evalvacijsko poročilo 

V ponedeljek, 5. 10. 2020, in torek, 6. 10. 2020 smo na OŠ Frana Metelka Škocjan obeležili 

Svetovni dan učiteljev malo drugače. Učence sem povabila, da se za en dan preizkusijo v vlogi 

učitelja. Sodelovali smo v Unesco projektu Učenec poučuje. 

Kot učiteljice so se preizkusile Patricija Kokove in Žana Jelinič iz 7. B, Maja Fabjan in Maruša 

Blatnik iz 8.B ter Nika Kralj in Sara Povše iz 9. B. V ponedeljek, 5. 10. 2. šolsko uro sta učenki 

Maja in Maruša povezali snov pri angleščini z UNESCO temo 'okolje', namreč kako stare stvari 

'reciklirati' oziroma ponovno koristno uporabiti. Za uro sta imeli pripravljeno projekcijo z 

raznimi sličicami za pomoč ter kratke povzetke, katere so si učenci zapisali v zvezek. Pripravili 

sta tudi kartončke z sličicami, ki sta jih obesili po razredu in tako so se igrali poučno igro za 

ponavljanje naučene snovi.  

4. šolsko uro sta učenki Žana in Patricija pripravili uro povezano z UNESCO temo 'vrednote in 

stališča'. Poučevali sta o angleščini po svetu, v koliko državah govorijo angleščino, o različnih 

rasah in narodnostih, ki živijo v teh državah. Cilj ure je bil, da učenci spoznajo različne narode 

in kulture ter razumejo, da ima vsaka kultura svoje vrednote in stališča. Učenci so se naučili 

tudi kaj pomeni besedna zveza: Drugačnost nas bogati in da mora vsak spoštovati tudi 

drugačne od sebe in jih ne soditi po videzu ali prepričanju. 

V torek, 3. šolsko uro pa sta Sara in Nika izvedli uro na temo 'zdrav način življenja'. Za uro sta 

pripravili projekcijo ter prehransko piramido, slikovno gradivo in delovni list. Učenci so bili zelo 

odzivni, saj so razmišljali o svoji najljubši hrani, ter o zdravem načinu prehranjevanja ter kaj 

vse je potrebno za zdravo življenje, sploh v teh časih. Ta ura je bila najbolj uspešna, saj sta se 

dekleti najbolj pripravili in hkrati povezali redno snov s trenutno situacijo (skrb za zdravje v 

času epidemije) kakor tudi z drugimi predmeti. 

Vse učenke so bile pri svojem delu zelo marljive, samostojne in odgovorne, kakor tudi 

kreativne in inovativne. Vestno so same pripravile vse delo, od priprav, same organizacije dela, 

priprave delovnih listov. Dosegle so vse zastavljene cilje. Jaz sem jih kot mentorica pri delu 

spodbujala, jih usmerjala in jim pomagala pri sami izvedbi. Tudi učenci so bili z izvedenimi 

urami zelo zadovoljni in navdušeni nad drugačnim načinom poučevanja. 

Zapisala mentorica, učiteljica angleškega jezika 

Darja Plut 

 

 

 

 

 

 



Pa še nekaj utrinkov: 

 

 



 

 

 


