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Soavtorica udbeniSkega kompleta Magnet 2in3 za nem5fino za osnovno Solo in
soavtorica udbeni5kega kompleta Alles stimmlt 1,2,3 za gimnazije in strokovne Sole.
Recenzent: Krenker, M. (20\4). Schnippschnapp - moja pot do mature iz nem5iine,
Ljubljana: samoz.

srokovnih publikaciiah javno obiavlfene recenzije:

RETEL|, Andreia. Brigita Kosevski Puljid: Einftihrung in Theorie und Praxis der Didaktik Deutsch als Fremdsprache,

Znanstvena zalolba Filozofske fakultete; Ljubljana 2015. Glottodidactica, ISSN 0072-4769,2075,vot.42, [no.] 2, str.
230-237, doi: 70,747 6 / 91.201,5,42.2.20. [COBISS,SI-ID 59568994]

Sekundarno avtorstvo;
Druge akdvnosti:
(npr ilanstvo v komisijah, mentorstvo...J

-

v.

elanica DPK SM za nemSeino, ilanice projektne skupine Pot do e-kompetentnosti na Zavodu
ilanica projektne skupine Ume5ianje izpitov v Skupni evropski referentni okvir na RIC.

RS

za Solstvo,

PISNA OCENA
(Recenzent oznati vidik opravljene ocene.J

Ocena skladnosti s sodobnimi spoznanji stroke oziroma strok,

ki

opredeljujejo predmet oziroma podrodje
Ocena metodilno didaktidne ustreznosti
Ocena razvojno psiholoSke ustreznosti
Pisna utemeljitev ocene besedilnega in nebesedilnega dela prejetega udbenika:

Uibenik Klasse! A2.l predstavlja nadaljevanje udbeni5kega kompleta Klasse! in je namenjen
starej5im osnovnosolcem. V slovenskem prostoru bi bil smotm v zadnjih razredih tretje triade"
Namenjen je udencem, ki Ze imajo nekaj predznanja nemSdine, ki ga bodo nadgradili in dopolnili.
Udbenik Klasse! A2.1je vizualno zelo privlaEen udbenik, ki nagovarja mladega udenca lako z dobro
izbranim slikovnim gradivom kot tudi s preglednimi poudarki z vidika pomembnih jezikovnih prvin
oziroma napotkov za uspe5no udenje.
Besedilni in slikovni del se usffemo dopolnjujeta, tako da je uEbenik Ze na prvi pogled zanimiv in
deluje rnotivacijsko. Razmerje med slikovnirn in besedilnim delom je ustrezno. Nekoliko rnanj prostora
Odebelieni in barvni tisk udence
ima udenec za samo pisanie v udbenik. Velikost drk
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-atno vodita pri razlikovanju med posameznimi besedilnimi deli in dodatno prispevata k pestrosti.

:,ledk irna bogato slikovno gradivo v obliki fotografij, ilustracij, stripov, afientidnega gradiva,
: r:emega za to starostno skupino (razglednice, zemljevidi, preglednice, razpredelnice, elektronska
iia), ki srniselno dopolnjujejo seznanjanje z razlidnimi besedilnimi vrstami in udence uvajajo in
: cbujajo k sarnostojni produkciji besedilnih vrst. Pri tem se upo5teva kognitivna raven udencev, prav
r tudi tujejezikovna znoZnost, ki se Sele gradi.
,:bnsko je udbenik razdeljen na 6 tematskih sklopov oziroma lekcij, ki se navezujejo na uiendevo
Ijenje in pokrivajo teme, ki

jih predvideva predpisani udni nadrt. Teme, s katerimi

se udenec sreda

' pouku nem56ine z udbenikom Klasse A2.1 so: prijatelji, promet, Sola - talenti, potovanja, glasba,
hrana, okoljevarstvo ipd. Lekcije so sestavljene tako, da udenca vodijo od znanega k novim
::r:nacijam, saj nenehno spodbujajo udenca k uporabi znarla in spretnosti, ki so jihZe usvojili in jim
naga, da ga dogradijo.

lekciji so v vizualno potrdarjenih elementih prisotni napotki za uspeino udenje, pomembnejie
- i,niene strukture ali zanimivi jezikovni koSiki - chunks -, ki udenca opremijo za hitro in pravilno
.,o jezika
, z;adetku lekcije so navedeni udni cilji oziroma jezikovne dejavnosti, ki jih posamezna lekcija
,,vija, na koncu lekcije pa je ena stran, ki je namenjena obsega >minimalne standarde< in preizkus
.'saki

;eikov v obliki laaj5e naloge in/ali igre.
,

zvijanje jezikovnih zmoinosti

.::nik razvija tako produktivne kot receptivne

zmoZnosti.

zmoinost
:enik Klassel 42.1 vsebuje krajSa in nekoliko daljSa besedila, ki predstavljajo izhodiSie za pogovor,
::,znavanje novega besedi5da in slovnidnih struktur. Besedila izhajajo iz doLivljajskega sveta rnladih
.'im posredujejo tako nove informacije o nemikogovoreEih deZelah kot tudi splo5ne inforrnacije z
,lidnih podro6ij. U0itelj lahko sam doda in dopolni udbenik z lastnimi gradivi, de je pri pouku to
aCi razliinih vzrokov potrebno. Tovrstna odprtost udbenika je pomembna zlasti v izrazrto
erogenih skupinah. V udbeniku so zastopane razlidne besedilne vrste, tako da se udenci seznanijo z
..lidnimi tipi tekstov.
: vorna zmoinost
- vomo zrnoZnost udenci gradijo s pomoEjo vodenih in prostih nalog, ki jih udbenik Klasse ! ponuja v
ilcem Stevilu. Naloge izhajajo bodisi iz slu5nega ali bralnega razumevanja in se povezujejo z
:n0evim vsakdanjim Zivljenjem. Na ta nadin se poskuia tematika lekcije udenci pribliZati in osmisliti
i'sakdanjo rabo. Naloge zarazvijanje govora so zanimive, nekatere tudi nekoliko zahtevnej5e, saj
:nca spodbuj ajo, da o povedanem razmislijo, poi5dejo dodatne informacije in svoje ugotovitve v
, lidnih oblikah predstavijo.
a.lna

r.a zmoZnost
-

zvijanje pisne zmoZnosti je vkljuieno v vsako lekcijo. Naloge, povezane z razvijanjem pisanja, se
.,ezujejo na tematiko tematskega sklopa in na realistiden naEin spodbujajo uienca, da svoje znarye

l'abi v

i. Udenci se tako oreizkusiio v

ih in dali5ih besedil in se semaniio z
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razlidnimi besedilnimi vrstami.

SluIna zmolnost
Udbenik ima Sirok in bogat nabor sluSnih posnetkov, ki udencu pomagajo, da spoznava nem3dino v
razlidnih govornih poloZajih in preko raznolikih tem. Posnetkom sledijo naloge v uEbeniku, s katerimi
u6enci razvijajo globalno in selektivno poslu5anje.
Besedi5de in slovnica
BesediSde in slovnidne strukture so integrirane v posamezne lekcije, udenec pa

jih

spoznava s pomodjo

konteksta, ki mu pomaga, dazna tako novo besedje kot tudi jezikovne prvine uporabiti v lastnem

pisanju in govorjenju. Tako besediSde kot tudi jezikovne strukture so na ustrezni ravni, ki jih udbenik
predvideva.

U[enec spoznava nern5dino celostno, a hkrati zadenja sistematidno razvi.lati jezikovno man1a,
predvsem preko primerjave z materinidino in drugim jeziki. K temu ga spodbujajo posameale vaje,
poudarjeni kvadratki, v katerih so poudarjene jezikovne posebnosti. Velik poudarek je tudi na
spoznavanju in uporabi udnih strategij, saj udbenik implicitno in eksplicitno usmerja udenca k udenju in
rnu pomaga do samostojne rabe jezika (razlidni tipi pisav, raba barv, navodila). Udbenik uEence navaja

k samoevalvaciji in samorefleksiji naudenega.
Metodidno-didaktidno sledi udbeni5ko gradivo sodobnim nadelom poudevanja osnovno5olskih
uiencev, upo5teva didaktidne principe in nadela poudevanja v tej starostni skupini. Udbeni5ko gradivo
udencu omogoda, da postopoma gradi tujejezikovno zmoZnost v nem5dini, raztijavse Stiri zmoZnosti

in delne zmoZnosti. Preko zanimivih tem udenes spoznava nov jezik, se seznanja s kulturnimi razlikami
in podobnostmi, si postopoma izgrajuje medkultumo zmoZnost in izhajajod iz nadel vedjezidnosti
spoznava pomen in vlogo znanjatujih jezikov.

MJ

je z vidika sodobnega pouievanja tujih jezikov primeren za poutrevanje v
9. razredu, saj uCence na zanimiv in prijeten nalin pripravlja za avtentilno rabo nem5Eine.
UibeniSka zasnova uiitelju omogoia, da lahko udbenik uspe5no prilaga svojim in uEenCevim
potrebam v razredu. SiUtrelSim udencem bo udbenik odlilna opora pri ulenju nem5dine,

Uibenik Klassel

modnei5im oa odlilno izhodiSde za nadsradnio.
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POVZETEK OCENE

Pred pregledom sem bil seznanjen s Pravilnikom o potrjevanju utbenikov in pojasnili za
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nda
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uda
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rgledal sem utbenik pripravlienzaobiavo v elektronski obliki, ki na

r

tr neustrezen

usffezen

iin vkljutu je interalrtivne gradnr'ke (vodene ulne poti, igre,

naloge, teste, orodja za analizo

govorov) za pri dobivanje, utrj evanj e ter preverjanj e znanja

tr neustrezen

c ustrezen

;tivira uEenca za aktivno komunikacijo

r

z vsebinami in

predstavitvami

tr neusfrezen

ustrezen

iin vkljuduievetmedijske/multimedijske elemente ( statidne in gibljive podobeJ

za

hitro in

zo!'no nzlago pojavov, procesov, zakonitosti

:

tr neustrezen

ustrezen

Iin z navodili usmerja

uEenca

pri postopnem razumevanju udnih vsebin, povezovanju

ro]enega znanjater razvijanju sposobnosti za razvijanje ciljnih dejavnosti.

)onovnem pregledu so bile moje pripombe ustrezno upo3tevane:
.e
n jih nisem imel
tr ne

:gledani uEbenik v celoti:
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tr
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