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Zadeva Vsebina ( maksimalno 1 stran) 

Uvod V tem primeru gre za aktivnost z manjkajočimi 
informacijami. Izvedena je bila s pomočjo tehnologije. 
Namen aktivnosti je vzbujanje učenčevega zanimanja za 
snov in spodbujanje dela v parih ali skupinah. Aktivnost 
je bila del projekta „Književnost vrača udarec,“ s katerim 
se je književnost poskušalo učencem predstaviti skozi 
aktivnosti, katerih velik del je bila raba tehnologije. 
Učenci so ustvarjali oblake z besedami in izražali svoja 
mnenja na virtualni oglasni deski (linoit platna). Ta 
pristop z „oblaki“ in „obrnjeno učilnico“ spodbuja in 
lajša učenje, saj si lahko učenci datoteke ogledajo ali jih 
poslušajo večkrat, dokler ne pridobijo dovolj znanja in 
samozavesti, da so se o njih pripravljeni pogovarjati. 
Projekt je trajal eno šolsko leto, vključeval pa je tudi 
obiske v knjižnici in ustvarjalne pisne aktivnosti. 
 

   
Ta primer temelji na delu v dveh skupinah. Učitelj je v 
osnovni šoli Doukas v Grčiji učence 5. in 6. razreda 
razdelil v dve skupini. Skupini A je poslal MP3 z zvočnim 
zapisom odlomka iz filma, ki je temeljil na romanu 
Rebecca pisateljice Daphne Du Maurier, skupina B pa je 
dobila datoteko MP4 z istim odlomkom iz filma, a brez 
zvoka. Učenci so datoteke dobili po elektronski pošti in 
so doma na svojih tablicah ali računalniki sami pogledali 
film ali poslušali zvočni zapis. V šoli so v parih svojim 
sošolcem iz druge skupine predstavili svoje zapiske, ki so 
jih naredili med ogledom ali poslušanjem. Cilj aktivnosti 
je bil, da učenci s komunikacijo in sodelovanjem 
poskusijo poustvariti zgodbo odlomka iz filma. Ko so se 
strinjali, so skupaj v parih zapisali potek zgodbe, ki so jo 
videli ali slišali, nato pa svojo poustvaritev delili s 
preostankom razreda. V naslednjem koraku aktivnosti 
so pari morali napisati, kako se po odlomku zgodba 
nadaljuje, na koncu pa so svoje verzije nadaljevanja 
predstavili razredu. 
 

Vrsta ustanove Osnovna šola 

Uporabljena 
metodologija 

Obrnjeno učenje književnosti 

Izobraževalec Učitelj 

Uporabljena orodja Večpredstavnostne datoteke z informacijami v različnih 
oblikah (v tem primeru zvočni in video zapis) in virtualne 
oglasne deske (linoit platna). 
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Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža 
le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, 

ki jih vse

Glavni izzivi, ključni 
dejavniki uspeha  
 
 

Opisani primer naj bi služil kot uvod v pouk književnosti, 
ki jo načeloma učenci dojemajo kot dolgočasno. Namen 
aktivnosti je bil, da zbudi zanimanje za branje 
književnosti. Učenci so dobili priložnost, da delijo svoje 
ideje s sošolci in da v sodelovanju z drugimi napišejo 
kratko zgodbico, ki temelji na njihovih predavanjih, ki so 
nastala med izmenjavo informacij.  

 Aktivnost je vključevala delitev v skupine, vodenje skupin, 
določanje učencev, ki so zapisali zgodbe v vsaki skupini in ki 
so se odločali o poteku zgodbe. Nejasni namigi o zgodbi 
(slika brez zvoka in zvok brez slike) so spodbudili burne 
razprave. Te so tudi sramežljivim učencem pomagale, da so 
premagali svoje strahove pred govorjenjem in so tudi sami 
delili svoja mnenja in tako pomagali sestavljati zgodbo. 
Aktivnost je dala prosto pot ustvarjalnosti in domišljiji, kar 
se je izkazalo v veliki raznolikosti zgodb, ki so si jih učenci 
izmislili in ki si med sabo včasih niso bile podobne.  

Zaključki in priporočila  Učenci so v tej aktivnosti dobili priložnost, da delijo svoje 
ideje s sošolci in da skupaj napišejo kratko zgodbo, ki je 
temeljila na njihovih predvidevanjih in idejah. Aktivnost 
je vključevala več veščin, kot so zmožnost poslušanja, 
govora in delanja zapiskov, pa tudi izmenjavanja in 
pogajanja. Pomagala je tudi šibkejšim učencem, saj so 
lahko uporabljali tudi paralingvistične elemente filma 
(npr. pokrajino, gestikulacijo, obrazno mimiko). Del 
aktivnosti je bil tudi vodenje skupine, določanje, kdo bo 
zapisal zgodbo in kdo bo odločal o poteku zgodbe. Tako 
so bili z aktivnostjo izpolnjeni naslednji cilji: 

• Spodbujanje učencev, da uporabijo svojo domišljijo in 
ustvarjalnost 

• Razvoj govornih (pripovedovanje zgodbe, izmenjavanje 
v razpravi, pogajanje) in pisnih veščin (delanje zapiskov, 
kreativno pisanje) 

• Dober pripomoček za razvijanje učnih in komunikacijskih 
strategij pri izmenjavi informacij med učenci in ustvarjanju 

• Uvajanje književnosti na motivacijski in inovativen 
način . 

Iz doseženih ciljev sledi, da je bil ta primer pri 
predstavljanju književnosti učencem skozi aktivnosti, ki 
so bile podprte s tehnologijo, zelo uspešen in je zato zelo 
priporočljiv.  

Država Grčija 

Ime ustanove/ 
izobraževalnega centra  
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