področje izobraževanja

matematika

prijava

do 9. februarja 2018

cilj izobraževanja

Usposabljanje učiteljev predmetnega
pouka matematike za preverjanje in
ocenjevane znanja pri matematiki.

Usposabljanje učiteljev razrednega
pouka matematike za preverjanje in
ocenjevane znanja pri matematiki.

izvajalka

izr. prof. Amalija Žakelj

ciljna skupina

vzgojno-izobraževalni zavodi
(razredni in predmetni učitelji v osnovnih
šolah)

predlagani termini

28. februar in 14. marec 2018
ali po dogovoru

Udeleženci spoznajo:
 pomen taksonomij za preverjaje in ocenjevanje znanja;
 Gagnejevo klasifikacijo znanja;
 stopnjevanje nalog po taksonomskih ravneh;
 sestavo pisnega preizkusa znanja;
 mrežni diagram za načrtovanje preverjanja in ocenjevanja znanja
(cilji, vsebine, taksonomske ravni, standardi znanja);
 kriterije za preverjaje in ocenjevaje znanja;
 uravnoteženost posameznih taksonomskih ravni znanja znotraj
preizkusa;
 raznolikost nalog:
 načelo postopnosti;
 kvalitativno in kvantitativno analizo pisnega preizkusa.
Udeleženci bodo ob lastni udeležbi sestavili primere preizkusov znanja za
matematiko.
obveznost

trajanje

8 ur (2x4)

Udeleženci naj na srečanje prinesejo učni načrt za matematiko za osnovno
šolo in en primer lastnega pisnega preizkusa za matematiko.
potrdilo

možnost za napredovanje za 0,5 točke

lokacija

na sedežu naročnika (zavod) ali
na sedežu UP PEF (posameznik)

cena

20,00 EUR + DDV
(za min. 30 udeležencev)

Visokošolski učitelji zaposleni na fakulteti pokrivajo raznovrstna znanstvena področja, in lahko
s svojimi kompetencami pomembno prispevajo k razvoju družbe znanja tako na regionalni kot
tudi nacionalni ravni. Zato je osnovna dejavnost CVŽU UP PEF sukscesivno razvijanje in
organiziranje neformalnih oblik učenja za raznoliko ciljno populacijo.

Dejavnosti CVŽU UP PEF
V želji, da bi se lahko čim bolj približali potrebam raznolike ciljne populacije, bomo izvajali
naslednje dejavnosti:
 »ABC« fakulteta
»ABC fakulteta« je namenjena učencem in dijakom, ki bodo skupaj z visokošolskimi učitelji na
zabaven in zanimiv način iskali odgovore na vsa vprašanja, ki se jim pojavljajo, pa nanje sami
ne najdejo odgovora.
 »Modra« fakulteta
Z »Modro« fakulteto želimo nagovoriti starostnike, da se nam pridružijo in kvaliteto svojega
življenja izboljšajo s pridobivanjem novih znanj in spretnosti s področja zdravja, umetnosti,
računalništva itd.
 Programi profesionalnega usposabljanja
Programi profesionalnega usposabljanja so namenjeni posodabljanju znanja strokovnih
delavcev (predvsem na področju vzgoje in izobraževanja), ki je potrebno za njihovo kakovostno
izvajanje vsakodnevnih delovnih nalog.
 Predavanja, delavnice in seminarji
S predavanji, delavnicami in seminarji odpiramo fakultetni prostor različnim ciljnim skupinam
(mladim, staršem, zaposlenim) z raznolikimi učnimi vsebinami.
 Svetovanje za izobraževanje
Svetovanje za izobraževanje je namenjeno vsem tistim, ki potrebujejo pomoč pri izbiri študijskih
ali izobraževalnih programov, ki se izvajajo na UP PEF.
 Alumni klub UP PEF
Alumni klub UP PEF je primarno stičišče diplomantov in visokošolskih učiteljev
ter sodelavcev UP PEF. V okviru Alumni UP PEF bodo organizirani družabni in strokovni
dogodki, ki odpirajo možnost srečanja uspešnih posameznikov, pridobivanja novega znanja in
novih poznanstev.

Kontakt
Center za vseživljenjsko učenje UP PEF
cvzu@pef.upr.si
05 663 12 56

www.pef.upr.si

Preverjanje in ocenjevanje
matematike

Predstavitev CVŽU UP PEF

