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1 preDStaVIteV projektne aktIVnoStI

vključevanje ključne kompetence 
učenje učenja v pouk

ključna kompetenca učenje učenja je sestavni del 
vsakega učnega predmeta in strokovnega modula. 
pričakuje se, da jo učitelji vključujejo v sleherno na-
črtovanje in izvajanje, pa tudi v evalvacijo procesa 
poučevanja. 

Dijaki med izobraževanjem ne pridobivajo samo stro-
kovnega znanja, poklicnih kompetenc in spretnosti, 
ampak razvijajo tudi kompetenco za uspešno uče-
nje in reševanje problemov. podlaga za oblikovanje 
pozitivnih stališč do učenja je nenehno vzdrževanje 
visoke notranje motivacije, realne pozitivne samopo-
dobe, samospoštovanje in samozaupanje. uspešno 
učenje jim omogočajo učne navade in uporaba različ-
nih strategij, metod in tehnik učenja, ki jih razvijajo 
v procesu učenja.  

koncept učinkovitega poučevanja vključuje seznanja-
nje dijakov z načeli učinkovitega učenja, pri čemer 
učitelj pomaga dijakom razvijati različne učne spre-
tnosti. učitelj skozi proces poučevanja, ki vključuje 
ključno kompetenco učenje učenja, prenaša odgovor-
nost tudi na dijaka. Dijaki v procesu učenja razvijajo 
zmožnosti iskanja, zbiranja in procesiranja informacij, 
razumevanja, analiziranja, sintetiziranja, analize in 
uporabe ter vrednotenja znanja; skupaj z vsem tem 
pa razvijajo tudi spretnost, kako se učiti.

učinkovito učenje se odraža tudi na področju moti-
vacije, kajti z razvojem zmožnosti za učenje učenja 
dijak razvije notranjo motivacijo, čustveno-motivacij-
ske strategije ter kognitivne in metakognitivne učne 
strategije. (povzeto po Koncept vključevanja ključne 
kvalifikacije učenje učenja v izobraževalne programe 
srednjega poklicnega izobraževanja, CPI, ZRSŠ). 

razvijanje ključne kompetence učenje učenja je te-
meljno za vsakega dijaka, za njegov razvoj,  za njego-
vo nadaljnjo izobraževanje v stroki, za  vseživljenjsko 
učenje, kar je izrednega pomena zlasti za razvoj kari-
ere in hitrega prilagajanja zahtevam trga dela.

Zato smo se odločili, da v okviru projektne aktivnosti 
razvoj didaktičnih modelov prikažemo s praktičnimi pri-
meri podprt način ključne kompetence učenje učenja.

projektno podaktivnost Integrirana ključna kompe-
tenca učenje učenja sta strokovno vodili mag. jasna 
Vesel, gimnazija kočevje, in cvetka Bizjak, ZrSŠ. S 
praktičnimi primeri pa so sodelovale učiteljice SZŠ 
ljubljana: Darja Žnidaršič, janja jakša, nataša Spin-
dler, Simona Demšar ter Špela Flerin. 

V kratkemu uvodnemu delu avtorica prispevka jasna 
Vesel razloži pojem ključne kompetence učenje uče-
nja, koncept samoregulacijskega učenja in vrste učnih 
strategij. 

Za teoretičnim uvodom zgoščeno predstavimo prak-
tične primere nekaterih učiteljev splošnoizobraže-
valnih predmetov in strokovnih modulov iz Srednje 
zdravstvene šole ljubljana – izobraževalni program 
ZDraVStVena nega SSI. učiteljice so za določeno 
učno enoto izdelale učno pripravo – scenarije po-
učevanja. pri poučevanju določenega učnega sklopa 
so načrtovale in v poučevanje vključile različne učne 
strategije. na koncu so učiteljice svoje izkušnje zapi-
sale. projektno aktivnost bi bilo koristno nadaljevati 
in nadgrajevati, pa tudi razširjati med ostale učitelje, 
ki poučujejo v programih poklicnega in strokovnega 
izobraževanja. gradivo, ki je ob tem nasatalo, je lah-
ko dobra osnova za začetek uvajanja ključne kompe-
tence učenje učenja v pouk.

Jelka Drobne, vodja projektne aktivnosti
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2 Zakaj učenje učenja V SreDnjI ŠolI?

Mag. Jasna Vesel

2.1 Kompetenca učenje učenja

V zadnjih letih so se srednješolski programi – poklic-
ni, strokovni in gimnazijski – postopoma posodabljali 
in spreminjali, ena od pomembnih konceptualnih 
sprememb je bila tudi uvajanje kompetenčnega 
pristopa. pojem kompetence se je med šolniki »že 
skoraj udomačil«, čeprav ni odveč vedno znova spo-
mniti, kaj pravzaprav vključuje: znanje (deklarativno 
znanje, kognitivni vidik), veščine (proceduralno zna-
nje, funkcionalni vidik) in odnos (vrednote, stališča, 
prepričanja). Drugače rečeno: kompetence so razvite 
zmožnosti oz. pridobljene sposobnosti posameznikov, 
da uspešno delujejo v kompleksnih, nepredvidljivih in 
spremenljivih okoliščinah v družbi, poklicu in oseb-
nem življenju (Ivšek, 2006). Srednješolski programi 
tako v svojih izhodiščih in smernicah poleg poklicnih 
kompetenc vključujejo tudi ključne (splošne) kompe-
tence, med drugimi tudi učenje učenja.

učenje učenja je torej ena od bistvenih, splošnih oz. 
ključnih in kroskurikularnih kompetenc, ki naj bi jo 
razvijali pri vseh splošnoizobraževalnih predmetih in 
strokovnih modulih programov poklicnega in stro-
kovnega izobraževanja. Vsebinsko je ta pomembna 
kompetenca v uradnih dokumentih opredeljena zelo 
kompleksno1, saj vključuje mnoge vidike posamezni-
kovega delovanja: učiti se, organizirati lastno učenje, 
vztrajati pri učenju in premagovati ovire za uspešno 
učenje, zavedati se lastnega učnega procesa, prepo-
znavati priložnosti za učenje itd. Za šolsko prakso 
lahko te opredelitve poenostavimo (ne da bi pri tem 
izgubili veliko bistvenega) in privzamemo, da kompe-
tenco učenje učenja predstavljajo trije vidiki:

1 Tako je kompleksen opis kompetence učenje učenja v kontekstu osmih kompetenc 
vseživljenjskega učenja v gimnazijskem programu, ki izhaja iz priporočil evropskega 
parlamenta. Podobno velja tudi za koncept ključne kvalifikacije učenje učenja za 
srednje in strokovne šole (CPI, 2005). 

1. uSVajanje Znanja o učenju   
Dijaki se morajo učiti o tem, kako delujejo mo-
žgani, kako predelujejo informacije, kakšna je 
narava človekovega spomina, kaj vpliva na učni 
uspeh, kakšna je vloga ponavljanja ipd. povedano 
enostavneje: “Vedeti veliko o učenju.”

2. urjenje VeŠčIn učenja   
če nekdo samo veliko ve (ali misli, da ve) o tem, 
kako se učiti, še ne pomeni, da to zna v življenju 
uresničiti. Dijaki naj bi s svojimi izkušnjami zave-
stno razvijali tudi veščine učenja, saj se v šoli in 
življenju srečujejo z različnimi učnimi situacijami, 
vsebinami in zahtevnostjo. prepoznavati in razu-
meti morajo značilnosti različnih učnih stilov in 
spoznati ter preizkusiti različne učne strategije. 
povedano drugače: “učiti se na različne načine.”

3. uStVarjanje oDnoSa Do učenja  
odnos do učenja vključuje mnoge motivacijske 
elemente: potrebe, vrednote, stališča, prepriča-
nja, čustva, interese. povedano drugače: “Znati 
se učiti pomeni tudi hoteti se učiti.” pogost 
problem dijakov (istočasno seveda tudi učiteljev 
in velikokrat celo staršev) je pomanjkanje moti-
vacije (volje) do učenja: ne morejo se »spraviti« 
k učenju, se ne učijo ali se začnejo učiti pre-
pozno, ne vidijo smisla ali uporabnosti v snovi, 
ki jo morajo pomniti, ipd. odnos do učenja je 
pri vsakem posamezniku nekoliko drugače obli-
kovan, temelji na predhodnih izkušnjah. Vpliv 
čustev je zelo velik. ta vidik kompetence učenje 
učenja je najpogosteje nerazumljen ali slabo ra-
zumljen; pravijo npr.: motivacija za učenje prihaja 
od zunaj (od učne snovi, od učitelja); na lastno 
motivacijo nimamo vpliva; motivacija do učenja 
sploh ni problem ipd. 

V sodobni teoretični pedagoški literaturi je s kompe-
tenco učenje učenja tesno povezan koncept samo-
regulacijskega učenja (angl. self-regulated learning) 
(Zimmerman, Bonner, kovach, 1999; Wild, 2000; pe-
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klaj, 2000; 2001; Zimmerman, Schunk 2001; pečjak, 
košir, 2003;). predstavlja bistvo kompetence učenje 
učenja, saj poudarja dijakovo zmožnost uravnavanja 
(zavestnega reguliranja):

 → lastnih misli pred učenjem, med učenjem in po 
njem;

 → čustev, ki jih doživlja v zvezi z učenjem;

 → motivacije, ki je potrebna, da se začne učiti in 
da vztraja pri učenju ali kljub neuspehom;

 → učnega vedenja.

koncept samoregulacijskega učenja izhaja iz kogni-
tivne psihologije, zato poudarja človekovo zmožnost 
izbiranja lastnega vedenja, tudi vedenja v učnih situ-
acijah. učenje pri posamezniku tako ni vedno enako, 
ampak je v veliki meri odvisno od same učne situacije 
oziroma od tega, kako doživljamo in ocenjujemo 
učno situacijo: kaj si mislimo o njej, kaj pričakujemo 
od sebe, kako ocenjujemo svoje zmožnosti v taki 
situaciji, kakšen pomen in smiselnost pripisujemo 
pridobljenemu znanju itd.  Zato je pomembno tudi 
izbiranje učnih strategij.

učitelj lahko spodbuja kompetenco učenje učenja pri 
dijakih na dva načina (marentič požarnik, 2000): 

 → indirektno z načinom svojega poučevanja (vo-
denje pouka, način ocenjevanja, metode in teh-
nike poučevanja ipd.),

 → direktno s poučevanjem izbranih učnih strategij 
v okviru pouka: dijakom predstavi in demon-
strira izbrano učno strategijo, za katero meni, 
da je pomembna pri učenju učnih vsebin pri 
njegovem predmetu.

oba načina zajemata najbolj kompleksne procesne 
cilje poučevanja, ki po marzanovi taksonomiji učnih 
ciljev (rutar Ilc, rutar, 1997; rutar Ilc, 2003) sodijo, 
podobno kot kritično in ustvarjalno mišljenje, med 
miselne navade, in sicer v podskupino samospozna-
vanje in samoregulacija: metakognicija – zavedanje 
in uravnavanje lastnega mišljenja in učenja. Za to 
zahtevno pedagoško delo potrebujejo učitelji doda-
ten premislek in vpogled v učenje dijakov, dodatno 
izobraževanje ter stalno strokovno podporo (prim. 
Vesel, 2010).

2.2 direktno poučevanje učnih 
strategij

pojem učna strategija je v slovenskem šolskem pro-
storu še vedno relativno nov, zato so pomembni 
pogovori z učitelji o vprašanju, kaj so učne strategije 
in v čem se razlikujejo od znanega koncepta učnih 
navad2. prav tako je za učitelje v praksi zelo upo-
rabno spoznanje, da obstajajo različne vrste učnih 
strategij in da jih teoretiki v pedagoški psihologiji 
predstavljajo v različnih klasifikacijah (Vesel, 2007; 
2008; 2010). Za šolsko prakso je zelo uporabna eno 
sodobnejših in celovitih klasifikacij učnih strategij, ki 
že izhaja iz pojma samoregulacije učenja in je močno 
poenostavljena prikazana v spodnji preglednici.

2 Navade so naučeni, težko spremenljivi in avtomatizirani kompleksni sklopi vedenj. 
Pojem učnih navad izhaja iz behavioristične teorije, ki je poudarjala pomen utrje-
vanja zaželenega vedenja z nagrajevanjem (npr. dobra ocena, ugled), povsem pa 
je zanemarjala miselne, motivacijske in emocionalne procese, ki vplivajo na učenje. 
Danes se je že uveljavil izraz učna strategija, ki poudarja proces mišljenja, odločanja 
in izbiranja vedenja. Izhaja iz koncepta samoregulacije učenja in konstruktivistične 
paradigme učenja, ki jo prvič omenja Marentič Požarnikova v drobni opombi pod 
črto v knjigi Psihologija učenja in pouka (2000, str. 167).

1.	 Kognitivne	strategije	(primarne	strategije		
	 –	obdelava	informacij)

 → strategije organiziranja informacij ali 
učne vsebine

 → strategije pomnjenja, ohranjanja in naj-
denja informacij

 → strategije za poglabljanje znanja (kon-
struiranje, integracija, transfer)

 → strategije kritičnega mišljenja

 → strategije ustvarjalnega mišljenja

2.	 Metakognitivne	strategije	(kontrolne		
	 strategije	–	spremljanje	učenja)

 → strategije za načrtovanje učenja (kje, 
kdaj, kaj in kako se učiti)

 → strategije spremljanja in nadzora učenja 
(ustreznost in kvaliteta učenja, doseganje 
kriterijev znanja)

 → strategije usmerjanja učenja (prepozna-
vanje težav, analiza napak)
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3.	 Strategije	uravnavanja	pogojev	za	učenje		
	 (podporne	strategije	–	spodbujanje	učenja)

Notranji	pogoji	učenja

 → motivacija za učenje

→ → vzdrževanje napora

→ → ohranjanje samozaupanja

→ → razvijanje notranje motivacije

→ → pozitivna stališča

→ → jasnost ciljev

→ → iskanje smiselnosti

 → uravnavanje pozornosti in koncentracije

 → učinkovita izraba časa

 → uravnavanje čustev med učenjem

Zunanji	pogoji	učenja

 → priprava ustreznega učnega okolja

 → poznavanje zahtev učitelja

 → obvladovanje različnih načinov preverja-
nja znanja

 → učenje z vrstniki ali drugimi ljudmi

 → iskanje podpore in pomoči pri drugih ljudeh

učenje poteka med poukom, ko učitelj poučuje in 
uporablja različne metode in tehnike poučevanja ozi-
roma strategije poučevanja. učenje mora potekati 
tudi doma, ko se dijak uči samostojno: sam mora 
regulirati potek učenja (samoregulacija učenja). 
mnogi dijaki to kompetenco spontano razvijejo in 
so učinkoviti pri svojem učenju, mnogi pa imajo s 
tem velike težave. poleg drugih spretnosti zajema sa-
mostojno učenje doma tudi uporabo različnih učnih 
strategij za različne predmete. Spodnja vprašanja 
so namenjena spodbujanju učiteljevega razmisleka o 
kompetenci učenje učenja pri dijakih in razumevanju 
tega, da strategije poučevanja niso povsem isto kot 
učne strategije. 

1. Kako se dijaki učijo?

 → kako se dijaki običajno učijo pri vašem predme-
tu? kakšne so vaše izkušnje v zvezi s tem? kaj 
je vplivalo na takšen način njihovega učenja? 

 → kakšne težave pri učenju so pri tem predmetu 
najpogostejše? kako običajno poskušajo dijaki 
reševati nastale probleme pri učenju? kako pri 
tem sodelujejo starši?

2. Katere učne strategije so pomembne pri tem  
 predmetu?

 → katere vrste učnih strategij (po Wildu, 2000) bi 
morali dijaki obvladati in uporabljati, da bi se ta 
predmet učinkovito učili? katere od teh učnih 
strategij so po vašem mnenju najpomembnejše, 
zares nujne? 

 → katere učne strategije so bile za vas najučinko-
vitejše, ko ste se učili ta predmet? kako bi poja-
snili staršem, zakaj je ta strategija pomembna?

 → ali dijaki te strategije uporabljajo? kako bi jim 
lahko kot učitelj tega predmeta pomagali, da bi 
te strategije obvladali in uporabljali? 

3. razvijanje učnih strategij v tem šolskem letu

 → katero učno strategijo bi po vašem mnenju lah-
ko razvijali direktno, tj. v kontekstu poučevanja 
predmeta? kako bi ta učna strategija povečala 
učinkovitost učenja?

 → kaj je potrebno narediti, da bi dijaki to strate-
gijo: spoznali, usvojili, obvladali, avtomatizirali, 
sprejeli in uporabljali?

 → katera pisna gradiva (navodila, primere, razlage 
…) je potrebno pripraviti za dijake?

 → kako boste motivirali dijake, da bodo strategijo 
spoznavali in uporabljali? kako bi lahko merili 
učinke te učne strategije na količino ali kako-
vost pridobljenega znanja?
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3 praktIčnI prImerI

3.1 scenarij poučevanja in elementi   
 učne strategije v modulu zdravstvena  
 nega (darja Žnidaršič, sZŠ Lj) 



93 praktIčnI prImerI



103 praktIčnI prImerI



113 praktIčnI prImerI



123 praktIčnI prImerI



133 praktIčnI prImerI



143 praktIčnI prImerI



153 praktIčnI prImerI



163 praktIčnI prImerI



173 praktIčnI prImerI

3.2 scenarij poučevanja in elementi učne  
 strategije pri predmetu angleščina   
 (simona demšar, sZŠ Lj)



183 praktIčnI prImerI



193 praktIčnI prImerI



203 praktIčnI prImerI



213 praktIčnI prImerI



223 praktIčnI prImerI



233 praktIčnI prImerI



243 praktIčnI prImerI



253 praktIčnI prImerI

3.3 scenarij poučevanja in elementi učne  
 strategije pri predmetu umetnost –   
 modul likovno snovanje (janja jakša,   
 sZŠ Lj) 



263 praktIčnI prImerI



273 praktIčnI prImerI



283 praktIčnI prImerI



293 praktIčnI prImerI



303 praktIčnI prImerI



313 praktIčnI prImerI

3.4 scenarij poučevanja in elementi 
 učne strategije pri predmetu    
 slovenščina (nataša spindler, sZŠ Lj)



323 praktIčnI prImerI



333 praktIčnI prImerI



343 praktIčnI prImerI



353 praktIčnI prImerI



363 praktIčnI prImerI



373 praktIčnI prImerI

3.5 scenarij poučevanja in elementi učne  
 strategije v modulu zdravstvena nega  
 (Špela Flerin, sZŠ Lj) 



383 praktIčnI prImerI



393 praktIčnI prImerI



403 praktIčnI prImerI



413 praktIčnI prImerI



423 praktIčnI prImerI

3.6 scenarij poučevanja in elementi učne  
 strategije (Lucija Matič, sZŠ Lj) 



433 praktIčnI prImerI



443 praktIčnI prImerI



453 praktIčnI prImerI



463 praktIčnI prImerI



473 praktIčnI prImerI



483 praktIčnI prImerI

3.7 scenarij poučevanja in elementi
 učne strategije pri strokovnem  
 modulu zdravstvena nega  – praktični 
 pouk v kliničnem okolju (Patricija   
 valentina Kobilšek, sZŠ Lj) 



493 praktIčnI prImerI



503 praktIčnI prImerI



513 praktIčnI prImerI



523 praktIčnI prImerI



533 praktIčnI prImerI
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Kdo in Kaj jE CPi

center republike Slovenije za poklicno izobraževanje (cpI) je osrednja razvojna in svetovalna institucija 
na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja v Sloveniji. med temeljne naloge cpI sodijo priprava 
strokovnih podlag in metodoloških izhodišč, kompetenčno zasnovanih poklicnih standardov, razvoj sodobnih 
modularno zasnovanih izobraževalnih programov, izvedba evalvacij in druge aktivnosti, ki pripomorejo k večji 
kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja ter povezujejo izobraževanje s področjem dela. S tem cpI 
spodbuja vseživljenjsko učenje in prispeva k razvoju posameznikov ter družbe kot celote.


