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PREDSTAVITEV PRIROČNIKA
Jelka Drobne

Na podlagi leta 2001 prenovljenih Izhodišč za pripravo izobraževalnih programov nižjega
in srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja smo v obdobju 2003–2010
prenovili vse izobraževalne programe poklicnega in strokovnega izobraževanja. Temeljne
novosti programov so kompetenčna zasnovanost izobraževalnih programov, nastalih na
osnovi poklicnih standardov, modularna zgradba strokovnega dela, ki temelji na povezovanju
praktičnih veščin, strokovne teorije in splošnih znaj splošnoizobraževalnih predmetov in
ključnih – splošnih kompetenc. Pomembna novost je avtonomija šol pri načrtovanju grobega
in finega kurikula, kar šole udejanjajo z načrtovanjem in izvajanjem izvedbenih kurikulov.
V naslednjem koraku kurikularne prenove smo se posvetili operativni ravni načrtovanja in
izvajanja pedagoškega procesa v smislu povezovanja teorije, prakse in splošnoizobraževalnih
vsebin na temelju poklicnih – delovnih nalog, ki se v procesu izobraževanja izvajajo kot učne
situacije.
Zato smo s pomočjo sredstev ESS v okviru projektne aktivnosti Razvoj izvedbenega kurikula
v projektu Učinkovita implementacija izobraževalnih programov in zagotavljanje kakovosti
2010–2012 skušali razviti didaktični model z naslovom Učne situacije v poklicnem in strokovnem izobraževanju.
V okviru projekta smo na podlagi splošnih didaktičnih načel in analize primerov dobrih
praks razvili didaktične rešitve, ki na operativni ravni vodijo k povezovanju teorije in prakse
v kompetenčno zasnovanih strokovnih modulih. Tako v pričujočem priročniku predstavljamo
celovit didaktični model, ki na podlagi konceptualnih rešitev prek praktičnih primerov učiteljem pomaga pri načrtovanju in izvajanju procesa poučevanja v poklicnem in strokovnem
izobraževanju.
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Gradivo smo razdelili v tri večje sklope. Teoretičnemu uvodu sledijo praktični primeri in evalvacija. V teoretičnem delu so predstavljena uvodna izhodišča, koncept, pojem in kontekst
rabe kompetenc v poklicnem in strokovnem izobraževanju ter značilnosti kurikularnega
načrtovanja in konceptualizacija učnih situacij v načrtovanju učnega procesa. Konceptualni
teoretični del sta zasnovala in napisala doc. dr. Klara Ermenc in doc. dr. Damijan Štefanc s
Filozofske fakultete v Ljubljani.
Konceptualni teoretični del je podprt s praktičnimi primeri, ki osmišljajo teoretsko podlago.
Nekaj tipičnih raznovrstnih praktičnih primerov smo vključili v priročnik, druge pa na priloženo zgoščenko. Praktične primere učnih situacij so prispevali učitelji: Irena Leban iz Šolskega
centra Škofja Loka, Jožica Jelen Jurič iz Srednje šole Zagorje, Srečko Podvržen iz Šolskega
centra Velenje, Sebastijan Bajc iz Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna, Alojzija Fink
in Patricija Valentina Kobilšek iz Srednje zdravstvene šole Ljubljana, Jadranka Uranjek in
Franc Rošer iz Šolskega centra Velenje, Ivo Šteblaja iz Šolskega centra Novo mesto, Mateja
Logar in Boža Simšič iz Šolskega centra Celje ter Vesna Navodnik in Mojca Čuden iz Srednje
frizerske šole Ljubljana.
Na zgoščenki so prikazane tri učne situacije v obliki filma: Merjenje krvnega tlaka ter vpliv
zdravega načina življenja na vitalne funkcije avtoric Jožice Jelen Jurič in Stane Kovač Hace iz
Srednje šole Zagorje, Krmiljenje in signalizacija delovanja rastlinjaka avtorja Srečka Podvržena iz Šolskega centra Velenje in Volumen gozdnih lesnih sortimentov avtorja Sebastijana
Bajca iz Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna. Film nazorno prikazuje izvajanje učne
situacije, vključevanje delov drugih programskih enot, timsko delo učiteljev in aktivnosti
dijakov.
V tretjem delu priročnika je opisana evalvacija izvedenih učnih situacij, ki so jo izvedli in
interpretirali doc. dr. Jasna Mažgon, doc. dr. Marko Radovan in asist. Danijela Makovec s
Filozofske fakultete v Ljubljani.
Pri postavitvi koncepta pričujoče projektne aktivnosti, študiju strokovne tuje in domače
literature ter z neposrednim svetovanjem in pomočjo učiteljem iz prakse pri načrtovanju in
izvedbi učnih situacij so sodelovali svetovalci Centra RS za poklicno in strokovno izobraževanje Igor Leban, Marija Šibanc, Davorin Majkus, Helena Žnidarič, Anica Justinek, dr. Alenka
Turičnik, Tatjana Patafta, mag. Metod Češarek, Jelka Čop in Breda Zupanc ter mag. Zvonka
Krištof iz Šolskega centra Novo mesto.
Upamo, da bo pričujoče gradivo dobrodošel pripomoček učiteljem, ki poučujejo v poklicnih
in strokovnih šolah. Želimo si, da bi nastalo gradivo in primeri spodbudili učitelje k razvijanju
novih učnih situacij, da bi z njihovo pomočjo dosegali višje stopnje usvojenosti kompetenc
in trajnejše znanje pri dijakih.
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1	IZHODIŠČE IN NAMEN 			
PRIROČNIKA
Klara S. Ermenc

1. V priročniku upoštevamo znanje, ki je zajeto v gradivih in priročnikih, ki so nastali v
času prenove programov poklicnega in strokovnega izobraževanja po objavi Izhodišč
za pripravo izobraževalnih programov nižjega in srednjega poklicnega ter srednjega
strokovnega izobraževanja (v nadaljevanju: Izhodišča (2001)). 			
Znanje, ki je bilo razvito do zdaj, priročnik dopolnjuje v dveh pomembnih točkah, ki se ju
prenova še ni dovolj dotaknila: na točki učiteljevega etapnega in sprotnega načrtovanja pedagoškega procesa in na točki njegovega izvajanja. 				
Prenova programov poklicnega in strokovnega izobraževanja je okrepila nekatere dimenzije avtonomije šole in učiteljev, zato ni nenavadno, da so bile do zdaj številne aktivnosti
Centra za poklicno izobraževanje usmerjene v snovanje podpore na ravni načrtovanja
izobraževalnega procesa, zlasti načrtovanja na ravni šole in posameznega programa. Na
tem mestu pa smo se odzvali na potrebe po dodatnem znanju na področju operativnega
načrtovanja in izvajanja pedagoškega procesa. Pri tem smo avtorji priročnika izhajali
iz dejstva, da učitelji niso nepopisani listi, temveč strokovnjaki, ki imajo za seboj tako
pedagoško-andragoško usposabljanje kot tudi številne pedagoške izkušnje. Iz tega sledi
spodaj zapisano načelo.
2. Izhajamo iz znanja in izkušenj učiteljev, ki so na temelju aktivnega sodelovanja v prenovi
programov že začeli izvajati različne didaktične strategije, ki so uporabne v kompetenčno
zasnovanem izobraževanju. Zato priročnik sledi načelu: kakovostna in reflektirana
pedagoška praksa je rezultat vzajemnega sodelovanja in oplajanja pedagoške teorije
in pedagoške prakse. S sodelovanjem pridobivata obe, tako pedagoška praksa kot
pedagoška znanost.								
To načelo smo oblikovali že v predhodnem priročniku Priprava izvedbenega kurikula
(Ermenc, Cencen, Klačnik, 2007), ki smo ga zasnovali kot preplet izkušenjske in
reflektivne ravni. Natančno smo predstavili potek načrtovanja na dveh srednjih poklicnih
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in strokovnih šolah, dodali dileme, s katerimi sta se šoli srečevali, in besedilo opremili
s teoretsko podprtim razmislekom ter tako skušali osvetliti nekatera konceptualna
vprašanja, ki jih prinaša načrtovanje izobraževalnega procesa v novih pogojih. Tudi na tem
mestu učiteljem in šolam ponujamo v pomoč nekaj rešitev, ki pa jih ne predstavljamo kot
idealne, temveč kot dobre rešitve, ki imajo tudi svoje pasti. Z razpravo o prednostih in
pasteh želimo pokazati na vso kompleksnost pedagoškega dela, ki terja stalno refleksijo
in ne prenese dokončnih, vnaprej pripravljenih rešitev.				
Priročnik smo na podlagi teh razmislekov zasnovali tako, da smo v uvodna poglavja
vključili razlago nekaterih teoretičnih konceptov, zlasti pa (v tretjem, ključnem, poglavju)
zapisali opis postopka načrtovanja in izvedbe učne situacije. Takšen opis je vodil pri
delu učitelje, ki so nato ustvarili svoje učne situacije. Nekaj najbolj tipičnih, raznolikih in
kakovostnih vključujemo v priročnik neposredno, preostale pa bralec najde na priloženem
DVD-ju. Tako kot velja za vse v življenju, velja tudi tu: naš skupni izdelek – zapisi,
razmisleki in same učne situacije – ni idealen. Upamo pa, da je dovolj dober, da lahko
tudi druge učitelje spodbudi k refleksiji lastne prakse in ustvarjalnemu nadgrajevanju tu
začetega dela.
3. Marsikdo verjame, da so kompetence čarobna palica, s katero bomo rešili vse težave, s
katerimi se v sodobnem času sooča poklicno izobraževanje. V pedagogiki imamo toliko
zgodovinskih izkušenj, da vemo, da v izobraževanju čarobnih palic ni. Obstajata pa
znanje in nenehno učenje, razvoj: kakovostna pedagoška praksa in teorija združuje staro
znanje in nove, inovativne rešitve. Zato je priročnik zasnovan kot poskus integracije
obstoječega didaktičnega znanja in novih idej.					
Še en razlog je, ki torej pričujoči priročnik dela malce drugačnega od običajnega. Nastal
je na temelju majhnega eksperimenta – čeprav ne eksperimenta v polnem pomenu
besede (nismo imeli kontrolne skupine), pa vendarle. Učne situacije, ki jih bo bralec
spoznal v nadaljevanju, so bile namreč vse preizkušene v pedagoški praksi. Njihovi avtorji
so učitelji, ki so jih napisali ob podpori svetovalcev Centra RS za poklicno izobraževanje
ter dopolnjevali na podlagi povratnih informacij pedagoških teoretikov. Nato so bile
izvedene v pedagoški praksi. Njihova izvedba in učinek pa sta bila tudi evalvirana.
Najbolj dragoceni vidik evalvacije je bilo ugotavljanje, ali ima spremenjena didaktična
strategija kak učinek na kakovost učenja dijakov. Kot ugotavljajo sodobne teorije učenja,
na kakovost učenja vplivajo kakovost dijakove miselne dejavnosti med poukom (kognitivna dimenzija), poznavanje in spremljanje različnih miselnih dejavnosti (metakognitivna dimenzija) ter motivacijske in čustvene dimenzije, ki spremljajo učenje (notranja
motivacija, ciljna usmerjenost, vrednotenje dejavnosti idr.). Drugače rečeno, bolj kot
je dijak zmožen in pripravljen (sam) uravnavati svoje učenje, bolj kakovostni, trajni in
poglobljeni bodo njegovi učni dosežki. Samouravnavanje oz. samoregulacija učenja ne
poteka samo v dijaku samem, saj to ni od okolja izoliran proces, temveč morajo biti
za tako učenje izpolnjeni določeni pogoji v okolju. Raziskave kažejo, da v razredu na
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to dijakovo zmožnost pomembno vpliva tudi način učiteljevega dela. Upali smo, da bo
izvedba učnih situacij pozitivno vplivala na učenje dijakov. Bralec se bo v zadnjem delu
priročnika lahko prepričal, da upanje ni bilo zaman – učinki so bili relativno ugodni. To
nas je še posebej razveselilo, saj to ni majhen uspeh za tako kratkotrajno spremembo,
ki bo gotovo spodbudil naše nadaljnje skupno delo na tem področju!			
Evalvacijo smo dopolnili z ugotavljanjem stališč in izkušenj, ki so jih ob načrtovanju in
izvajanju imeli učitelji in njihovi svetovalci. Povzetek ugotovitev je na koncu priročnika.
Bralec bo tako dobil uvid v vso kompleksnost in ovire, s katerimi so se srečevali učitelji,
in si na temelju teh spoznanj morda laže začrtal svojo pot.

11

12

Učne situacije v poklicnem in strokovnem izobraževanju

2	KAKO KOMPETENČNI 				
	KURIKULARNI PRISTOP 			
SPREMINJA PEDAGOŠKI PROCES

Koncept kompetence in način, kako se konkretizira v pedagoški praksi, ni enoznačen: razlike
obstajajo med različnimi avtorji in med različnimi okolji, državami. V slovenskem poklicnem
in strokovnem izobraževanju je bil koncept kompetence – in z njim povezan koncept modula
– zlasti odziv na premostitev prepada med »teorijo in prakso«. Gre za eno najbolj šibkih točk
v našem poklicnem in strokovnem izobraževanju (glej npr. Palandačič, 1998), katere odprave
se je lotila prenova programov na osnovi Izhodišč (2001). Zadnja prenova je izhajala iz cilja
priprave takšnih izobraževalnih programov, ki bodo spodbujali učni proces, usmerjen k usposobitvi kandidatov za uspešno delovanje v raznolikih, spremenljivih in na znanju temelječih
delovnih okoljih ter jim dala ustrezne osnove za nadaljnje učenje in izobraževanje.
Tradicionalno je poklicno izobraževanje dajalo prednost informativnemu oz. materialnemu
znanju (informacije, dejstva, značilnosti, podatki, zakonitosti), ki je bilo vezano na urjenje v
poklicni rutini (Medveš, 2001, str. 10). Takšno znanje ni več zadostno, če želimo usposobiti
ljudi za bolj zahtevna, ustvarjalna, stalno razvijajoča in spreminjajoča se dela. Sistematično
teoretično znanje ostaja še vedno zelo pomembno, saj v nasprotnem primeru pride do
slabega poznavanja stroke in zmanjšanja strokovne kompetitivnosti. Po drugi strani pa
sistematično znanje samo po sebi še ne zagotavlja kompetentnosti delavca.
Razvoj poklicne pedagogike kaže, da morata biti izpolnjena dva pogoja, da teoretično
znanje postane uporabno v sodobnih družbenih in ekonomskih razmerah:
1. Biti mora dovolj abstraktno, ker je le abstraktno znanje tudi transferno (uporabno v
raznolikih situacijah).
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2. Hkrati mora biti integrirano v strokovno in praktično poklicno znanje in veščine (prav
tam str. 29).
Če abstraktna znanja niso integrirana v poklicno, potem: »Posamezniku ne zagotavljajo
orientacije pri kriznih situacijah oz. odločitvah, čeprav so bila posredovana s tem namenom.
Toda delovna rutina ta znanja nekako »prekrije«, zaradi česar posameznik v kritičnih situacijah sprejema odločitve bolj na podlagi poklicne rutine kot pa teoretičnega premisleka,
ki mu je bil med šolanjem celo posredovan z namenom, da se lahko odloča tudi drugače.«
(Prav tam)
Poklicna pedagogika v sodobnosti za dosego teh ciljev stavi zlasti na dvoje: na integracijo
znanja in na koncept t. i. »teoretizacije prakse«. Teoretizacijo prakse lahko razložimo kot
teoretično osmišljeno učenje poklicnih veščin in spretnosti. Pojem integracija znanja pa se
nanaša na takšno povezovanje splošnih in strokovnih oz. poklicnih znanj ter spretnosti, ki
krepijo poklicno kompetentnost. Poklicno kompetentnost krepijo tako, da so usmerjeni k
usposobitvi za prenašanje, uporabo in razvoj znanja (inovativnost!) v različnih delovnih okoliščinah. Da bi kandidati to zmogli, ni dovolj razvijati samo ozkih (tradicionalnih) poklicnih
spretnosti in znanj, temveč je treba ta znanja obogatiti s splošnim, tudi bolj abstraktnim
(konceptualnim) znanjem in drugimi zmožnostmi, ki krepijo poklicno zmožnost v sodobnih
pogojih in organizaciji dela.
Iz tega izhaja, da je koncept kompetence v kontekstu slovenskega poklicnega in strokovnega
izobraževanja zlasti didaktični koncept. Kot tak pa seveda ima (mora imeti) na prakso kar
velik vpliv.

2.1 Razčlenitev pojma kompetence in konteksta 		
njegove rabe
Kompetenca je na neki način druga beseda za zmožnost. Vendar kompetenca ni neka
abstraktna zmožnost (npr. reševanje problemov), ampak je vedno vezana na neki kontekst.
Ta kontekst je lahko poklicni, lahko pa širše življenjski. Pomeni torej zmožnost učinkovitega
odzivanja na zahteve in probleme v profesionalnem, pa tudi v družbenem okolju (na slednje
zlasti meri koncept ključnih kompetenc, kot jih razumeta OECD in Evropska komisija).
Pomeni pa še nekaj več. V kontekstu družbe znanja, ki je v ospredje postavljena v sodobni neoliberalni informacijski družbi, se kompetentnost posameznika ne meri le v njegovi
zmožnosti uporabe znanja, ampak celo več – gre za zmožnost upravljanja z znanjem.
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Kompetenca je torej na neki način individualizirana zmožnost upravljanja z znanjem. In to
je širši kontekst, s katerim se moramo danes v poklicnem izobraževanju soočiti. Pomembno
pa je, da ob tem ne pozabimo na širše, pedagoško in etično utemeljene cilje vzgoje in
izobraževanja v (zlasti začetnem!) poklicnem izobraževanju. Ti cilji so seveda široki, vezani
na podporo celovitega razvoja mladega človeka v njegovi intelektualni, osebni, socialni in
moralni dimenziji. Kompetence vsega tega ne smejo zasenčiti, seveda pa morajo dobiti
ustrezno mesto– neodgovorno bi bilo, če bi poklicno izobraževanje zanemarilo potrebe trga.

2.2 Dimenzije kompetence
Večkrat smo že zapisali, da kompetenca pomeni sinergijo treh dimenzij.
1. Prva in izhodiščna dimenzija je funkcionalna oz. formativna. Pokrivajo jo izobraževalni cilji
s funkcionalno oz. formativno konotacijo. Funkcionalni cilji so torej izhodišče kompetenčno
zasnovanega načrtovanja in izvajanja pedagoškega procesa; izhodišče za oblikovanje učnih
situacij in učnih enot. Pedagoški proces sledi vprašanjem kot:
a. Katere zmožnosti (spretnosti, veščine) želimo, da dijak razvije? Do katere mere naj jih
avtomatizira?
b. V kakšnih (delovnih, profesionalnih) situacijah naj se znajde?
c. Kakšen je kontekst rabe znanja? Ipd.
2. Druga dimenzija je materialna oz. informativna. Pokrivajo jo izobraževalni cilji z informativno konotacijo. Načrtovanje pedagoškega procesa in njegova izvedba temeljita na
vprašanjih kot:
a. S katerimi učnimi vsebinami bomo podprli zmožnosti, ki jih želimo razviti?
b. Katero znanje mora kandidat usvojiti, da bo lahko opravljal svoje delo, se znašel v
različnih profesionalnih situacijah?
c. Katero znanje bo kandidat moral avtomatizirati (da bo postalo tiho znanje) in katero
znanje mora ostati ozaveščeno (da bo temelj za pridobivanje novega znanja in njegov
prenos na druge, tudi pogoj inovativnosti)?
Informativna dimenzija je pri kompetenčnem pristopu torej podrejena funkcionalni. Vendar
hkrati poudarimo: to NE POMENI, da mora biti celotni pedagoški proces podrejen razvoju
različnih zmožnosti. Zakaj? Ker ni edini namen poklicnega izobraževanja izuriti dijake v poklicnih
veščinah, marveč je treba razvijati tudi takšen konceptualni aparat, ki bo podpiral zmožnost
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širšega učenja (transfer znanja), večal možnosti za dostop do nadaljnjega izobraževanja ter ga
usposabljal za kreativno in inovativno poklicno delo.
3. Tretja dimenzija je odnosna, lahko rečemo tudi socializacijska in vzgojna.
Poklicna socializacija je eden temeljnih ciljev poklicnih in strokovnih izobraževalnih programov,
saj bistveno prispeva k stabilnosti poklicnega izobraževanja v času hitrega spreminjanja v svetu
dela (Medveš, 1998, str. 27). Zato smo tudi v Sloveniji med temeljne cilje vključili »splošni razvoj osebnosti, posebej še splošne osebnostne lastnosti, pomembne za uspešno poklicno delo,
kot na primer: vztrajnost, koncentracijo, natančnost, soodgovornost, konkurenčno sposobnost.
Sestavina socializacije je tudi razvijanje poklicne identitete, doktrine in refleksije, ki posameznika med drugih osvešča o kritičnih razmerjih med razvojem znanosti, tehnike in dela, družbenim
razvojem in razvojem človeštva nasploh.« (Prav tam, str. 6)
Socializacijski cilji obsegajo čustveno in socialno dimenzijo pouka in poučevanja. Ta je pri učnem
delu vedno prisotna, treba pa jo je osvestiti. To naredimo najprej s tem, da jo načrtujemo.
V pomoč nam služi koncept integriranih ključnih kvalifikacij oz. kompetenc, ki dopolnjujejo
kataloge znanj pri ciljih, kot so: osebnostni razvoj, socialna integracija, poklicna etika.

2.3 Kompetenčni pristop k načrtovanju: Kakšen 		
je odnos med učnociljnim, učnovsebinskim in
problemskim načrtovanjem?
Izhodišča (2001) takole opredelijo model načrtovanja poklicnega izobraževanja: pri pripravi
izobraževalnih programov naj se uveljavi pretežno učnociljno in problemsko načrtovanje, pri
čemer se mora ohranjati uravnoteženost med teoretičnim in praktičnim vidikom poklicne
izobrazbe (prav tam, str. 10). Pri načrtovanju katalogov znanj Izhodišča (2001) uveljavljajo
načelo prepletanja učnociljnega in učnovsebinskega načrtovanja.
Nadaljnja prenova je koncept nadgradila, saj je prinesla radikalnejšo različico učnociljnega pristopa, tj. problemski pristop – pristop, ki se konkretizira prek načrtovanja učnih situacij.
Če načrtovanje sledi logiki kompleksnih nalog, za katere usposabljamo dijake, potem pridemo na polje problemsko usmerjenega načrtovanja, ki ga Kroflič (1992) opiše takole: Če
učnosnovno načrtovanje »izhaja iz vsebine poučevanja, torej iz vprašanja, kaj poučevati,
ta strategija načrtovanja kurikuluma izhaja iz izhodiščne opredelitve vzgojno-izobraževalne
metode, torej iz odgovora na vprašanje, kako poučevati, /…/ takšen premik izhodišča
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razmišljanja o koncipiranju vzgojno-izobraževalnega procesa daje neposreden odgovor na
izziv progresivne pedagogike, ki je poskušala kritiki obstoječe »akademsko izolirane šole«
vzpostaviti temelje nove šole, ki bi bila bolj prilagojena življenjskim potrebam ljudi. Učenci
naj šolskega znanja ne bi več doživljali kot nujno zlo, ki ga morajo osvojiti, če želijo doseči
določeno formalno stopnjo izobrazbe, temveč kot razvijanje sposobnosti, ki jim bodo pomagale pri uspešnem reševanju praktičnih problemov na poklicnem področju in v življenju.
Takšen način osvajanja znanja naj bi povečal transferno vrednost znanja, predvsem pa učenčevo notranjo motiviranost za učenje, s tem pa tudi njegovo aktivno vlogo v samem učnem
procesu.« (Prav tam, str. 50)
Gledano z vidika kurikularnega koncepta, kompetenčni pristop torej temelji na učnociljnem in problemskem kurikularnem pristopu. Najbolj izrazito se kaže že na ravni samega
koncipiranja programov izobraževanja: klasične učne (strokovne) predmete so nadomestili
(strokovni) moduli, ki se členijo v neke večje ali manjše kompetenčne enote (imenovane:
vsebinski sklopi).

2.4 Individualizacija in kompetence
Eden od ciljev programov poklicnega in strokovnega izobraževanja je zagotoviti kakovostno
poklicno izobrazbo, in sicer prek zagotavljanja enakih standardov vsem, ki se izobražujejo v
nekem programu (Izhodišča, 2001, str. 13). Na eni strani si prizadevamo za odličnost, kar
pomeni dodaten trud za spodbujanje motiviranih in nadarjenih dijakov, na drugi strani pa
želimo zmanjšati delež manj uspešnih in sam osip. Soočanje z zelo raznoliko populacijo terja
organizacijsko in didaktično prožnost, ki jo koncept načrtovanja v poklicnem in strokovnem
izobraževanju danes omogoča. S tem so šole in učitelji postavljeni pred izziv, kako načrtovati
in voditi individualiziran in (notranje ali fleksibilno) diferenciran pedagoški proces.
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3	NAČRTOVANJE IN DIDAKTIČNA
	IZVEDBA UČNE SITUACIJE
Damijan Štefanc

3.1 Nekatere ključne značilnosti individualnega 		
kurikularnega načrtovanja v poklicnem in 		
strokovnem izobraževanju
Čeprav je kurikularno načrtovanje zahtevno v vseh izobraževalnih programih in na vseh ravneh (nacionalni, institucionalni in individualni), so učitelji, ki poučujejo v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja, pred še posebnim izzivom: kurikularni dokumenti, ki za
izvajanje teh programov nastajajo na nacionalni ravni, zlasti katalogi znanja, so v primerjavi
z učnimi načrti za predmete v osnovnošolskem in splošnem srednješolskem izobraževanju
bistveno bolj ohlapni, manj ekstenzivni, določajo bolj ali manj omejen nabor usmerjevalnih,
formativnih in informativnih ciljev, ki jih morajo dijaki doseči pri posamezni programski enoti
(strokovnem modulu, splošnoizobraževalnem predmetu). Preostale – nujne in ključne – sestavine kurikula na nacionalni ravni niso opredeljene ali predpisane, kvečjemu so ponekod
v takšni ali drugačni obliki nakazane s strokovnimi priporočili: gre za sestavine, kot so učne
vsebine, ki bodo predmet obravnave pri pouku posamezne programske enote, možnosti
medpredmetnega sodelovanja pri izvedbi posameznih učnih enot ali učnih situacij, didaktični
konceptualni pristopi in strategije, s katerimi bo učitelj dijake suvereno vodil k zastavljenim
učnim ciljem, razmislek o učnih sredstvih in tehnologiji, ki jo je smiselno vključiti v izvajanje
pouka, in še bi lahko naštevali.
Seveda ne gre za to, da bi morale biti vse naštete sestavine kurikula opredeljene ali določene na nacionalni ravni. Odločitev za učnociljni pristop h kurikularnemu načrtovanju, katerega del je tudi kompetenčno naravnano načrtovanje in izvajanje programov poklicnega in
strokovnega izobraževanja, namreč temelji prav na predpostavki, da je didaktičnoizvedbena

18

Učne situacije v poklicnem in strokovnem izobraževanju

zasnova kurikula predmet strokovnega in avtonomnega premisleka učiteljev, ki poučujejo
posamezne programske enote, timskega razmisleka učiteljev in njihove skupne odločitve o
izvedbi posameznih delov programa, ki jih je mogoče smiselno povezati in tako dosegati kakovostne didaktične sinergijske učinke, in ne nazadnje razmisleka, ki mora biti opravljen na
ravni institucije kot celote, torej posamezne šole, ki izvaja določen izobraževalni program.
To seveda pomeni, da strokovna avtonomija učiteljem sicer daje razmeroma proste roke, ko
gre za didaktično zasnovo pouka. Hkrati pa to terja izjemno angažiranost in odgovornost
vsakega posameznega učitelja, ki mora kljub dejstvu (ali pa prav zaradi tega), da njegovo
delo ni v celoti vnaprej normirano, učni proces načrtovati in izvesti čim bolj optimalno in
didaktično profesionalno: ne le, da morajo učitelji v takšno načrtovanje in vodenje pouka
vložiti izjemno veliko časa in intelektualnega napora, pač pa predvideva tudi njihovo vrhunsko predmetnostrokovno, pedagoško in didaktično usposobljenost.
Manjši korak v tej smeri je tudi priročnik, ki je pred vami: avtorji želimo učiteljem, ki
poučujejo v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja, predstaviti temeljne značilnosti kurikularnega načrtovanja in didaktične izvedbe učnih situacij. Načrtovanje učnih
situacij je sestavni del učiteljevega individualnega kurikularnega načrtovanja in je torej samo
en segment sicer veliko obsežnejšega procesa kurikularnega načrtovanja, ki poteka na več
ravneh – najprej na nacionalni, nato institucionalni in šele v zadnji fazi na individualni ravni
–, pri čemer je tudi samo učiteljevo individualno načrtovanje pouka precej kompleksno in naj
bi v osnovi potekalo tristopenjsko:
1. najprej z načrtovanjem izvedbe splošnoizobraževalnega predmeta ali strokovnega modula v
celoti (če gre za programsko enoto z manjšim številom ur, ki se poučuje v enem ali morebiti
v dveh letnikih) oz. na letni ravni (če gre za obsežnejšo programsko enoto), kar po navadi
imenujemo letna ali individualna globalna učna priprava;
2. nato z načrtovanjem posameznih etapnih sekvenc programske enote, ki jih učitelj vnaprej
opredeli v globalni pripravi in so se zanje uveljavila različna poimenovanja: učne teme,
didaktični sklopi, učni sklopi, učne situacije ipd. Gre torej za etapno učno pripravo oziroma,
če je predmet te priprave učna situacija, preprosto za pripravo učne situacije;
3. v zadnji fazi načrtovanja pa na podlagi izvedbene strukture, opredeljene v etapni učni
pripravi, učitelj posebej načrtuje izvedbo posameznih vsebinskih enot, katerih zaporedje
tvori posamezno etapno sekvenco (učno situacijo). Uveljavljeno poimenovanje za to je
operativna učna priprava.
V tem priročniku nas bo zanimalo načrtovanje in izvajanje učnih situacij kot ene od možnih
etapnih sekvenc posamezne programske enote ter načrtovanje in izvajanje vsebinskih enot,
ki tvorijo posamezno učno situacijo (in so lahko sestavljene iz ene ali več t. i. didaktičnih
enot, tj. učnih ur ali blok ur).
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V nadaljevanju bomo skušali učno situacijo kot posebno didaktično formo, značilno zlasti za programe poklicnega in strokovnega izobraževanja, dovolj natančno konceptualno
opredeliti, da bo učiteljem omogočeno razumevanje, kaj imamo s tem konceptom sploh v
mislih, zlasti pa, v katerih primerih in kako je učne situacije smiselno umeščati v izvajanje
posameznih strokovnih modulov in splošnoizobraževalnih predmetov.

3.2 Učna situacija
V našem prostoru je bil termin učna situacija v poklicnem in strokovnem izobraževanju
že uporabljen, čeprav razumevanje tega koncepta med strokovnjaki (didaktiki, svetovalci,
učitelji) ni enotno. Zlasti se pojavljajo razlike pri pojmovanju, kolikšen obseg didaktične
dejavnosti imamo v mislih, ko govorimo o učni situaciji: v nekaterih gradivih se je, denimo,
pojavila opredelitev, po kateri je to najmanjša smiselno zaokrožena enota kompetenčno
zasnovanega izobraževanja, kar lahko vodi k interpretaciji, da je predmet učne situacije
lahko že razmeroma majhna delovna operacija, ki jo bo moral dijak pri opravljanju določenega poklica obvladati v okviru posamezne delovne naloge. Takšna interpretacija učne
situacije bi lahko vodila k potencialni opredelitvi neobvladljivo velikega števila situacij pri
vsakem od strokovnih modulov in k pretirano razdrobljenemu urjenju posameznih delovnih
operacij znotraj posameznih didaktičnih enot, s čimer bi razvrednotili prav tisto didaktično
funkcionalnost učne situacije, ki lahko zlasti pri pouku strokovnih modulov v poklicnem in
strokovnem izobraževanju predstavlja pomembno dodano vrednost. In prav zato, da bi se
temu izognili, smo se v procesu nastajanja tega priročnika odločili, da posebej poudarimo
širše pojmovanje učne situacije: gre za etapno sekvenco v izvajanju posamezne programske
enote (v primeru učne situacije, kjer je to smiselno, se lahko vanjo vključi tudi več programskih
enot), v kateri dijake izobražujemo in usposabljamo za obvladovanje kompleksnih delovnih
situacij ali več smiselno navezujočih se poklicnih nalog. Pri tem jih namerno postavimo v okoliščine, podobne dejanskim okoliščinam, s katerimi se bodo srečevali pri avtentičnih poklicnih
nalogah, pri čemer jih na proces opravljanja zahtevanih nalog ustrezno vsebinsko-teoretično
pripravimo, nato jih skozi proces vodimo in usmerjamo, končno pa rezultate tega procesa
skupaj z dijaki tudi kritično ovrednotimo.
Ali če navežemo na kompetenčno logiko, ki ji želimo slediti: posameznik ni poklicno kompetenten že samo zato, ker zmore izolirano izvajati posamezne delovne operacije, kompetenten je, ko zmore z obvladovanjem posameznih delovnih operacij in njihovo sintezo
ustvariti kakovosten izdelek ali opraviti kakovostno storitev, ko zmore izdelek v problemskih
in kompleksnih situacijah tudi izboljšati, spremeniti, prilagoditi, pri čemer zmore svoje delo
tudi ustrezno ovrednotiti, torej zavzeti do samega izdelka in procesa lasten kritični odnos.
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Ob tem je zmožen ustrezno upoštevati okoliščine, v katerih svoje delo opravlja, in je pri
opravljanju svojega dela ali predstavitvi izdelka oz. storitve zmožen optimalno angažirati
lastne komunikacijske in druge socialne spretnosti in podobno.
Pomembno je poudariti, da učne situacije ne gre povsem enačiti z delovno situacijo (kolikor
delovno situacijo razumemo kot situacijo, v kateri mora delavec opraviti določeno delovno
nalogo ali smiselno povezan sklop delovnih nalog). Predvidena delovna situacija, ki je dovolj
reprezentativna za poklic, za katerega izobraževalni program usposablja, in za katero lahko
z dovolj veliko stopnjo verjetnosti predvidevamo, da se bo vsak dijak pri opravljanju tega
poklica z njo srečal, je seveda izhodišče za zasnovo učne situacije. Prav po tej značilnosti
se učna situacija razlikuje, denimo, od didaktičnega sklopa ali učne teme, ki sta prav tako
etapni sekvenci učnega procesa, toda njun namen ni izobraževanje in usposabljanje učencev
ali dijakov za kompetentno opravljanje predvidenih delovnih nalog pri opravljanju določenega poklica na trgu dela. A učna situacija se od avtentične delovne situacije razlikuje po
tem, da je kot učna situacija ustrezno didaktizirana in ima poleg neposrednega delovnega
cilja (tj. izdelka ali storitve, ki mora biti na enaki ali vsaj primerljivi kakovostni ravni kot v
avtentični delovni situaciji) tudi druge cilje – poleg funkcionalnih tudi vzgojno-socializacijske
in vsebinsko-izobraževalne oz. informativne. Učna situacija zato v didaktičnem pogledu sledi
temeljnemu zaporedju t. i. makroartikulacijskih učnih etap:
1. uvajanje oz. priprava dijakov na izvedbo učne situacije in na obravnavo z njo povezanih
teoretičnih učnih vsebin,
2. obravnava teoretičnih učnih vsebin, katerih razumevanje je ključnega pomena za kakovostno izvajanje delovnih nalog v okviru učne situacije,
3. izvajanje predvidenih delovnih nalog v okviru učne situacije in na to navezujoča se obravnava, ponavljanje, vaja in urjenje v potrebnih spretnostih,
4. verifikacija oz. preverjanje doseganja ciljev učne situacije, tj. kakovosti opravljene delovne
naloge oz. izdelka ali storitve,
5. ocenjevanje znanja.
Procesno preverjanje znanja, ki ga seveda ne gre enačiti z ocenjevanjem znanja, ni opredeljeno kot posebna makroartikulacijska etapa, saj mora, če naj bo didaktično funkcionalno,
potekati kontinurano, torej v vseh zgoraj naštetih etapah učnega procesa.
Večkrat se zastavlja vprašanje, kolikšen naj bi bil časovni obseg učne situacije. Odgovor
na to vprašanje ne more biti enoznačen, saj je to odvisno od številnih dejavnikov, ki učno
situacijo strukturno in vsebinsko določajo: najprej seveda od same kompleksnosti (sestavljenosti) delovnih nalog, za katere želimo dijake v učni situaciji usposobiti, nato od števila
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učnih ciljev in standardov znanja, ki jih želimo z njo dosegati, in ne nazadnje od obsežnosti
in kompleksnosti teoretičnih vsebin, ki jih mora učitelj obravnavati in dijaki usvojiti, da
lahko predvidene delovne naloge kompetentno opravijo. Najbrž bodo redke učne situacije,
ki bodo celovito izvedljive v samo dveh, treh ali petih učnih urah, prav tako praviloma
ni smiselno načrtovati učnih situacij, ki bi časovno zavzele večino ur, namenjenih izvedbi
strokovnega modula v celoti.
Preden se lotimo povsem praktičnega prikaza in smernic za načrtovanje in izvedbo učnih
situacij, velja nameniti še nekaj besed vprašanju, kolikšen delež posamezne programske
enote je smiselno nameniti učnim situacijam. Povsem jasno je treba poudariti, da pozornost,
ki jim jo na tem mestu namenjamo, ne pomeni težnje po podrejanju celotnega učnega
procesa v poklicnem in strokovnem izobraževanju učnim situacijam. Najbrž bodo redke
programske enote, pri katerih bo možno pouk v celoti zasnovati kot sosledje učnih situacij.
Najpogosteje bo didaktično najbolj funkcionalna smiselna kombinacija učnih situacij z
drugimi izvedbenimi oblikami učnega procesa, tj. učnimi temami, didaktičnimi sklopi in
didaktičnimi enotami (prim. tudi Kramar, 1994). Odločitev, koliko učnih situacij in kako jih
umestiti v pouk, bo učitelj sprejel v fazi načrtovanja lastne globalne učne priprave, in sicer
zlasti na podlagi 1) temeljite analize splošnih in operativnih učnih ciljev svoje programske
enote in z njimi povezanega poklicnega standarda in poklicnih kompetenc, ki jih bodo morali
dijaki razvijati in pridobiti; 2) analize materialnih pogojev (infrastrukturnih in prostornih,
kadrovskih, didaktičnih), ki jih ima na voljo za izvedbo programske enote v okolju, kjer pouk
poteka; in 3) možnosti in pripravljenosti učiteljev drugih programskih enot za skupno načrtovanje in izvajanje posameznih etapnih sekvenc učnega procesa ali učnih dejavnosti znotraj
le-teh. Predvsem slednje je v pomembni meri odvisno od siceršnje kakovosti medsebojnega
sodelovanja učiteljev, pa tudi drugih strokovnih delavcev (svetovalnih delavcev, vodstva šole)
v kolektivu. Ne le za izvajanje učnih situacij, nasploh velja, da s kompleksnostjo didaktičnih
strategij, torej z uvajanjem takšnih, ki temeljijo na interdisciplinarnem povezovanju znanja
z različnih predmetnih oz. strokovnih področij, vse bolj pomembna postaja tudi kakovost
socialne klime na šoli, med učitelji, in ne nazadnje med učitelji in dijaki.
V nadaljevanju bomo s priporočili in sugestijami, podkrepljenimi z nekaj praktičnimi primeri,
učiteljem skušali predstaviti temeljne sestavine načrtovanja in izvajanja učnih situacij ter posameznih vsebinskih enot, ki jih tvorijo. V procesu nastajanja tega priročnika v šolskem letu
2011/12 so učitelji nekaterih programov poklicnega in strokovnega izobraževanja načrtovali
in pri pouku svojih programskih enot izvedli nekaj kakovostnih učnih situacij. Učne priprave,
ki so jih oddali, so postale odlična podlaga za praktično ponazoritev didaktičnih smernic in
praktičnih napotkov v tem priročniku, nekatere med njimi so v tej publikaciji objavljene v
tiskani obliki vse pa so v celoti objavljene na priloženem DVD-ju.
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3.3 Temeljne sestavine načrtovanja učne situacije
Kot smo že zapisali, načrtovanje posameznih etapnih sekvenc učnega procesa, kamor sodijo
tudi učne situacije, logično sledi že pripravljeni učiteljevi globalni oz. letni učni pripravi,
v kateri je učitelj učni proces v danem šolskem letu že smiselno strukturiral v zaporedje
etapnih sekvenc. Pri načrtovanju učne situacije, če naj bo ta čim bolj kakovostno izvedena s
kar najbolj optimalnimi didaktičnimi učinki, mora učitelj oz. učiteljski tim posebej opredeliti
zlasti naslednje ključne kurikularne sestavine:
→→ etapne (splošne in operativne) cilje, ki jih bodo dijaki dosegli v učni situaciji, in
standarde znanja, ki bodo podlaga za ocenjevanje znanja,
→→ učno vsebino, ki bo predmet obravnave v učni situaciji,
→→ opis zasnove didaktične izvedbe učne situacije,
→→ strukturno sosledje vsebinskih enot, ki bodo tvorile učno situacijo, in
→→ materialne (zlasti prostorske in didaktične) pogoje za kakovostno in varno izvedbo
učne situacije.
Ob zgornjih ključnih kurikularnih sestavinah, ki jih pri načrtovanju učne situacije ni mogoče
zaobiti, je najpogosteje smiselno opredeliti tudi nekatere druge sestavine:
→→ morebitno vključevanje drugih programskih enot (splošnoizobraževalnih predmetov,
strokovnih modulov) v izvedbo učne situacije (medpredmetno povezovanje in sodelovanje),
→→ aktivnosti dijakov oz. njihove učne obveznosti, ki bodo del ocenjevanja znanja ali
pogoj za ocenjevanje znanja,
→→ morebitne prilagoditve pri izvajanju učne situacije za dijake s posebnimi potrebami,
→→ ob zaključku izvedbe učne situacije kratek subjektivni evalvacijski zapis (opažanje)
o kakovosti izvedbe učne situacije.

3.3.1 Opredelitev in analiza ciljev učne situacije
Skladno z učnociljno in kompetenčno naravnanostjo kurikularnega načrtovanja v poklicnem
in strokovnem izobraževanju pri podrobnejši izpeljavi in vsebinskem določanju učne situacije
izhajamo iz učnih ciljev, ki jih želimo z njo doseči. Če kar najbolj poenostavimo, bi lahko
dejali, da učni cilji opisujejo želeno končno stanje izobraženosti oz. usposobljenosti učencev
ali dijakov, h kateremu stremimo in v ta namen načrtujemo in izvajamo določeno sosledje
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učnih dejavnosti, za katere z dovolj veliko stopnjo verjetnosti predvidevamo, da dejansko
vodijo k doseganju zastavljenih ciljev. Strmčnik zato poudarja, da so prav učni cilji kot
sestavni del splošnega učnega načrtovanja »najpomembnejši regulator pouka«, in da »kot
formalna normativna kategorija označujejo predstavo o izobraževalnih in vzgojnih namenih
ne le učnih vsebin, marveč tudi celotne učne organizacije. Usmerjajo vzgojno-izobraževalne
odločitve, čeprav to cilji sami niso. Veliko odločitev je vezanih na povsem konkretne učne
situacije1, ki jih ni mogoče vnaprej in od zunaj predvideti. Toda te odločitve učitelja so kvalitetnejše in konsistentnejše, če jih usmerjajo splošnejši učni cilji.« (Strmčnik, 2001, str. 203)
Eno od pomembnejših praktičnih vprašanj je, do kolikšne stopnje konkretnosti naj učitelj
oblikuje učne cilje, ki jih opredeljuje za učno situacijo v celoti. Pri tem velja upoštevati, da
je priprava učne situacije v svojem bistvu etapna učna priprava (če sledimo opredelitvi ravni
učnih priprav po Kramarju 1994), kar seveda pomeni, da so tudi učni cilji, ki jih učitelj predvidi za posamezno učno situacijo, po eni strani konkretnejši od splošnih ciljev, zapisanih v
pravno-formalnih aktih (npr. zakonodaji), nacionalnih kurikularnih dokumentih ali globalnih
učnih pripravah za programsko enoto v celoti, hkrati pa so kot etapni cilji tudi splošnejši
od tistih najbolj operativiziranih učnih ciljev, ki jih učitelj opredeli za posamezne vsebinske
enote učne situacije. Z drugimi besedami, cilji učne situacije opisujejo, katero teoretično in
praktično znanje, sposobnosti, spretnosti, osebnostne lastnosti in kompetence bodo dijaki
dosegli v učni situaciji, pri čemer ni potrebno, da so formulirani operativno, torej tako, da bi
nedvoumno izražali, kako se bo njihovo doseganje izkazovalo v konkretnem ravnanju dijakov
(več o značilnostih oblikovanja operativnih učnih ciljev v nadaljevanju, ko bomo obravnavali
značilnosti mikroartikulacije vsebinskih enot). V okviru je zapisanih nekaj učnih ciljev, ki
sledijo prav tej logiki.

Primer zapisa učnih ciljev učne situacije s prevladujočo izobraževalno konotacijo
(informativni cilji iz katalogov znanja):
→→ analizira napake v zgradbi lesa, mehanske napake, barvne napake, napake
zaradi gliv in insektov,
→→ razume pomen razvrščanja lesa v kakovostne razrede in vpliv tega na izkoristek lesa, na porabo časa za izdelavo izdelkov ter na dodano vrednost
lesenim izdelkom,
→→ poveže kakovost lesa z ekonomskim učinkom, najprej pri nabavi in pozneje
pri obdelavi lesa.

1

Tu seveda avtor sintagmo učna situacija uporablja v povsem drugem vsebinskem kontekstu (v smislu okoliščin, v katerih poteka pouk),
in ta seveda ni povezan z razumevanjem učne situacije, kot jo obravnavamo v tem priročniku.
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Primer zapisa učnih ciljev učne situacije s prevladujočo funkcionalno in vzgojnosocializacijsko konotacijo (formativni cilji v katalogih znanja):
→→ izmeri žagarske proizvode in izračuna njihovo prostornino,
→→ razvršča ostanke ter navede njihovo uporabnost in upošteva, da v lesarstvu
ni odpadkov, so le različni žagarski izdelki in ostanki, ki jih je mogoče uporabiti, nazadnje tudi kot energent ali surovino za kompostiranje,
→→ pojasni vplive (način razreza, napake v lesu itd.) na izkoristek lesa pri razrezu in obdelavi ter na ustvarjanje dobička.

Pri določanju ciljev učne situacije se učitelj programske enote smiselno opira zlasti na:
→→ katalog znanja za programsko enoto, ki jo poučuje, kjer so opredeljeni usmerjevalni, informativni in formativni cilji enote, v okviru katere bo izvedel učno situacijo,
→→ splošne cilje izobraževalnega programa, opredeljene v splošnem delu izobraževalnega programa,
→→ splošne učne cilje in njihovo analizo, ki jo je opravil v svoji individualni globalni
pripravi, in ne nazadnje tudi na
→→ ustrezen poklicni standard, v katerem so opredeljene poklicne kompetence, področja dela, ključna dela ter znanje in spretnosti, ki jih mora imeti posameznik s
kvalifikacijo za opravljanje določenega poklica.
Pogosto se učitelji srečujejo z dilemo, ali morajo učne cilje v svojih pripravah oblikovati sami,
iskati lastne formulacije in zapise, ali pa jih lahko (morajo?) povzeti (prepisati?) iz zgoraj
omenjenih nacionalnih dokumentov. Tudi na to vprašanje ni preprostega enoznačnega odgovora. Bilo bi neracionalno, če bi od učiteljev pričakovali, da bodo vse učne cilje oblikovali
povsem samostojno, zlasti ob dejstvu, da ciljno naravnano načrtovanje pouka pravzaprav
sloni na podmeni, da so cilji učitelju dejansko določeni od zunaj in jim mora tako pri lastnem
načrtovanju kot tudi izvajanju pouka slediti. To je argument, s katerim je mogoče podpreti
stališče, da je naloga učiteljev bolj kot ne povzeti že v drugih dokumentih zapisane cilje. A
s tem problema še nismo izčrpali. Ne gre namreč prezreti dejstva, da je nabor učnih ciljev
v dokumentih, kot so, denimo, katalogi znanja, razmeroma skromen – to so praviloma
dokumenti, v katerih so temeljni nameni posameznih programskih enot opredeljeni na vsega
nekaj straneh, pri čemer ne le usmerjevalni (kar je njihova funkcija), ampak tudi informativni
in formativni cilji pogosto ostajajo zapisani ohlapno, široko. Tega ne gre nujno razumeti kot
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pomanjkljivosti nacionalnih dokumentov, nižja stopnja konkretizacije ciljev namreč učiteljem
odpira večji prostor strokovne avtonomije, ki jim omogoča, da učne cilje ustrezno kontekstualizirajo in aktualizirajo (prilagodijo konkretnim okoliščinam, v katerih poteka pouk programske enote), ustrezno dopolnijo, nadgradijo, predvsem pa konkretizirajo in operativizirajo.
Prav zato je po eni strani razumljivo, da se bodo učitelji tudi pri oblikovanju ciljev učne
situacije naslanjali na eksterno določene cilje, zapisane v kurikularnih dokumentih, obenem
pa bodo v povezavi z učno situacijo, ki jo želijo izvesti, opravili o njih temeljit strokovni
razmislek, ki bo vodil k:
→→ ustreznemu izboru v nacionalnih dokumentih zapisanih ciljev, ki jih bo mogoče
doseči v učni situaciji,
→→ smiselni vsebinski nadgradnji teh ciljev, zlasti aktualizaciji, tj. ustreznemu prilagajanju spremembam v delovnem okolju, na katere se katalogi znanja ne morejo
odzivati enako hitro kot učitelji, ki svoje učne priprave revidirajo vsako šolsko leto,
→→ kontekstualizaciji učnih ciljev, torej njihovemu ustreznemu prilagajanju konkretnim
okoliščinam in pogojem, v katerih poteka izvajanje učne situacije,
→→ zlasti pa konkretizaciji, torej njihovi natančnejši in bolj enoznačni opredelitvi.
To je toliko bolj pomembno za tisti del ciljev učne situacije, ki opisujejo, katere t. i. integrirane ključne kompetence bodo dijaki v učnem procesu lahko razvijali. Samo formalno
povzemanje ključnih kompetenc s splošnimi in abstraktnimi zapisi, kot so, denimo, »skrbi za
varovanje svojega okolja«, »razvija podjetniško naravnanost« ali »razvija zmožnost učenja
učenja«, ne prinesejo tako rekoč nikakršne dodane vrednosti kurikularnemu načrtovanju in
učnemu procesu. Smiselne postanejo šele, ko učitelji dejansko razmislijo, kako bo določena
učna situacija v povsem določenem vsebinskem kontekstu pripomogla k doseganju neke
ključne kompetence, in ta razmislek v obliki cilja tudi ubesedijo. In ni toliko sama ubeseditev
tista, ki vpliva na večjo kakovost in učinkovitost učnega procesa, pač pa je to v večji meri
prav razmislek, ki je k tej ubeseditvi vodil. Prav to je učinek, ki ga želimo doseči s tem, ko
učitelje spodbujamo, da učne cilje oblikujejo in zapisujejo tudi sami. Nekaj primerov tako
oblikovanih ciljev, kjer so učitelji ključne kompetence smiselno konkretizirali in jih navezali
na vsebino učne situacije, je povzetih v spodnjem okviru.
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Primeri zapisov, ki opisujejo, katere integrirane ključne kompetence bodo učitelji
razvijali pri dijakih z doseganjem ciljev učne situacije:
S področja varovanja okolja:
→→ Dijak izvede delo po določilih dobre prakse opravljanja del v gozdni proizvodnji in v skladu z omejitvami pri gospodarjenju z ekološkimi in socialnimi
funkcijami gozda. (US v strokovnem modulu Trženje lesa)
→→ Dijak pri delu z motorjem uporablja odsesovalno napravo, ki izpušne pline
vodi iz delavnice prek filtra. (US v strokovnem modulu Elektronski sistemi
in diagnostika)
S področja podjetnosti:
→→ Dijak zna elemente krmilne tehnike optimalno izbrati glede na stroške in
zahtevane tehniške lastnosti aplikacije. (US v strokovnem modulu Uporaba
krmilnih naprav)
S področja socialnih spretnosti:
→→ Dijak pri izvajanju meritev sodeluje z drugimi, izraža svoje zamisli o izvedbi
meritve in znotraj skupine doseže dogovor glede delitve dela. (US v strokovnem modulu Zdravstvena nega)

Praviloma učitelj za vsako učno situacijo, podobno kot to velja za druge etapne izvedbene
oblike pouka, opredeli tudi standarde znanja, s čimer jasno izrazi, kateri operativni učni cilji
bodo predmet ocenjevanja znanja, hkrati pa tudi, kateri standardi znanja so minimalni in
kot taki zavezujejo učitelje, da v učni situaciji do njih pripeljejo vse dijake, če naj bodo ti
pozitivno ocenjeni. Ena od ključnih značilnosti standardov znanja je, da so kot podlaga za
ocenjevanje znanja objektivno preverljivi in da opisujejo bodisi propozicionalno ali dispozicijsko znanje2 dijakov (nekoliko obširneje o tem tudi v Štefanc, 2012).
Učitelji si seveda tudi pri izvajanju učnih situacij prizadevajo dosegati vse učne cilje, tako
splošne kot operativne, tako preverljive kot nepreverljive, toda prav zato, ker niso vsi učni
cilji (čeprav so legitimni in se jim ni mogoče odreči) preverljivi ali pa ne opredeljujejo
bodisi propozicionalnega bodisi dispozicijskega znanja dijakov, jih ni mogoče zapisati kot
standardov znanja, posledično pa tudi ne objektivno ocenjevati (takšni so, denimo, cilji, ki

2

Razliko med propozicionalnim in dispozicijskim znanjem je opisal G. Ryle leta 1949 v svoji knjigi »The Concept of Mind«, in sicer kot
razliko med »znati, da ...« (know-that) in »znati, kako« (know-how).
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opisujejo zaželene osebnostne lastnosti učencev, njihova subjektivna stališča, ustvarjalnost,
predanost učenju in izobraževanju, kritičnost, spontanost, tudi naklonjenost partikularnim
metodam ali stilom učenja ipd.).
V kurikularnih teorijah so sicer standardi različno terminološko in konceptualno opredeljeni,
termin »standard znanja« (ali v angl. knowledge standard) se redkeje pojavlja, bolj so uveljavljeni termini »kurikularni standard« (curricular standard), »vsebinski standard« (content
standard) in »standard dejavnosti« (performance standard) (prim. denimo Wiliam, 2003;
Kendall, Ryan in Richardson, 2005; Academic Content Standards ..., 2010; Penner-Williams,
2010; pri nas npr. Zupanc, 2011). Ne glede na različnost poimenovanj pa navadno standardi, kot piše J. Penner-Williams, »vključujejo operativne učne cilje3 na področjih znanja,
spretnosti in razumevanja osnovnih konceptov ter strukture določene discipline. Od dijakov
se pričakuje, da bodo doseganje teh standardov izkazovali z izvajanjem dejavnosti [performance, op. a.] v procesu ocenjevanja.« (Penner-Williams 2010, str. 811) Poudariti velja,
da standardov ni mogoče razumeti samo kot opisov predvidene reprodukcije vsebinskega
znanja, ampak gre tudi za razumevanje tega znanja in za predvideno ravnanje z njim, torej
za opise, kako bo lahko dijak znanje uporabil v praktičnih okoliščinah, drugih kontekstih ipd.
Ali z drugimi besedami: ne opisujejo le propozicionalnega, ampak tudi dispozicijsko znanje,
kar je prav za logiko, ki ji sledimo z načrtovanjem in izvajanjem učnih situacij, ključnega
pomena.
Poleg tega, da so podlaga za ocenjevanje znanja, imajo standardi znanja tudi nekatere
druge funkcije: so pomembna orientacija učiteljem, ko se odločajo, katere učne vsebine
bodo izbirali za dosego le-teh in kako poglobljeno jih bodo obravnavali pri pouku, saj jih
usmerjajo h konceptom, znanju, spretnostim in ravnanjem, ki so za izobraževalni program
ključni, temeljni; še posebej pomembni so za dijake, ki imajo učne težave in težje dosegajo
učne cilje – (minimalni) standardi v tem pogledu jasno izražajo, katero znanje bi morali
usvojiti vsi učenci, s čimer posredno opredeljujejo odgovornost šole na tem področju in jih
je zato mogoče razumeti tudi kot sredstvo za preprečevanje učne neuspešnosti in osipa
(prim. denimo Academic Content ..., 2010).

3

Avtorica sicer uporablja termin »nameravani rezultati učenja« (angl. intended learning outcomes), ki pa jih je treba v tem kontekstu –
saj ne nazadnje govori o kurikularnih standardih – razumeti kot operativne učne cilje, vezane na izvajanje izobraževalnega programa,
in ne kot široko razumljene rezultate učenja (ki seveda niso nujno vezani na izobraževalni program).
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3.3.2 Didaktična analiza učne vsebine, ki bo predmet obravnave v učni
situaciji
V splošni didaktiki srečamo različne opredelitve učne vsebine, ki jim je skupno spoznanje,
da gre za izjemno širok in kompleksen pojem, ki predstavlja vsa raznovrstna sredstva, s
katerimi izobražujemo in so v tem pogledu vsebinsko-materialna podstat vsakega pouka
(prim. Strmčnik, 2001, str. 221). Poskusimo to opredelitev še vsaj nekoliko konkretizirati: če
so učni cilji, kot smo zapisali zgoraj, opis želenega končnega stanja izobraženosti in usposobljenosti dijakov, pomeni učna vsebina tisto temeljno sredstvo, s katerim je te cilje sploh
mogoče doseči. Zato mora učitelj poiskati odgovor na vprašanje, z obravnavo katerih teoretičnih strokovnih spoznanj, zakonitosti, posplošitev, tudi kritičnih stališč ipd. ter z obravnavo
katerih praktičnih veščin, spretnosti, postopkov bo dijakom omogočil, da bodo lahko ves
širok nabor ciljev (tako splošnih, usmerjevalnih, kot operativnih, tako formativnih kot informativnih) tudi dejansko dosegli. V tem pogledu je učna vsebina, kot piše tudi Kramar (2009,
str. 44) konkreten predmet učiteljevega neposrednega didaktičnega delovanja in delovanja
dijakov, za objekt, ki skupaj z drugimi sestavinami kurikula tvori nosilno strukturo pouka in
na katerega se nanaša in veže delovanje učiteljev in dijakov. Eden od primerov načrtovanja
učne vsebine, ki je predmet obravnave v učni situaciji, je predstavljen v spodnjem okviru.

Primer osnovne didaktične analize učne vsebine, ki bo predmet obravnave v učni
situaciji (primer je povzet iz priprave učne situacije v strokovnem modulu Les in
lastnosti lesa):
»Poznamo različne vrste razrezov hlodovine, primerne glede na lesno vrsto, kvaliteto
hlodovine ter nadaljnjo uporabo oz. vrsto žagarskih izdelkov.
Zaradi prirastnih značilnosti imajo hlodovina in posledično tudi žagarski proizvodi
specifično obliko, ki jo je potrebno upoštevati pri izmerah (hlod kot prirezan stožec,
nerobljena žaganica kot kvader s trapezoidnim prerezom ipd.). /.../
Napake v lesu so različne glede nastanka in vpliva na trajnost ter uporabnost lesa
in lesenih izdelkov. Na rast dreves in na napake v lesu vpliva tudi človek s svojim
poseganjem v gozdni ekosistem, zato je pomembno sonaravno in trajnostno gospodarjenje z gozdom. /.../
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Ves les je uporaben, uporabnik se mora le odločiti za kakšno vrsto uporabe oz.
izdelka je primeren. Pomemben vidik odločanja je gospodarnost in trajnostna raba
lesa. Pri razvrščanju je potrebno upoštevati izmere in predvsem napake v lesu.
Posledica racionalnega razvrščanja je boljši zaslužek, manjše obremenjevanje okolja
… Pri trgovanju z žagarskimi proizvodi se uporabljajo standardi.
Posebej je poudarjena trajnostna raba lesa in podjetniški pristopi k predelavi lesa:
predelava hlodovine čim bližje gozdu, kjer je bila pridobljena, brez nepotrebnega transporta, ki obremenjuje okolje; predelava hlodovine v žagarske proizvode in
naprej v tehnološko zahtevne lesene izdelke kot možnost zaposlitve, ustvarjanja
dodane vrednosti in dobička.«

Pristopi k didaktični analizi so lahko različni in bolj ali manj kompleksni (prim. tudi Kramar,
1992, 1994), enega od najbolj prepoznavnih modelov je razvil Wolfgang Klafki kot najvidnejši predstavnik t. i. izobraževalno-teoretične didaktike, torej tiste didaktične teoretske smeri,
ki je prav učni vsebini in njenim izobrazbenim potencialom namenjala največ pozornosti.
Kot zapiše Klafki, se pri načrtovanju pouka pokaže – še zlasti pa to velja za učne situacije, ki
so predmet obravnave v našem priročniku –, da je v izobraževanju in usposabljanju dijakov
temeljnega pomena interakcija med teorijo in prakso, med izkušnjo in refleksijo, kar se mora
konkretizirati v obliki reflektiranih odločitev na ravni načrtovanja pouka in učenja (Klafki,
2000, str. 142–143). Če povzamemo avtorja: »Načelno gledano je mogoče namen učne priprave strniti v besede: Namen priprave na pouk je oblikovanje ene ali več priložnosti, skozi
katere se bodo učenci lahko plodno soočili s posamezno učno vsebino.« (prav tam) Izbira
učne vsebine torej ni naključna, tudi ni podrejena zgolj znanstvenosistematični logiki, ampak
je odvisna od presoje, katera vsebina v sebi nosi potencial za realizacijo izobrazbenega smotra. Klafki je tako sestavil pet ključnih vprašanj (s pripadajočimi podvprašanji), skozi katera
je mogoča refleksija o »izobraževalni substanci« določene učne vsebine (v spodnjem okviru,
vprašanja smo nekoliko prilagodili, da se smiselno navezujejo na kontekst načrtovanja učnih
vsebin v okviru učnih situacij).
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Prilagojena vprašanja za didaktično analizo učne vsebine (po Klafki, 2000)
1. Kakšen je širši ali splošnejši smisel določene učne vsebine za dijaka? Kateri
temeljni pojav ali načelo, zakon, problem, metodo, tehniko ali naravnanost
lahko zaobjamemo z izbrano vsebino?
→→ V kakšnem pogledu lahko izbrano vsebino uporabimo kot primer, kaj lahko
ta predstavlja ali tipizira?
→→ Kje je mogoče posredovano znanje in informacije (v celoti ali del) pozneje
ponovno poiskati in uporabiti?
2. Kakšen je aktualen pomen obravnavane učne vsebine za dijake? Kakšen pomen naj bi ta imela s pedagoškega (vzgojno-socializacijskega) zornega kota?
3. Kakšen pomen ima obravnavana učna vsebina za prihodnost dijakov (njihovo
poklicno usposobljenost, kompetentnost za opravljanje poklicnih nalog)?
4. Kako je učna vsebina strukturirana?
→→ Kateri posamezni elementi tvorijo pomensko celoto izbrane vsebine?
→→ Kako so ti elementi med seboj povezani?
→→ Je učna vsebina večplastna, sestavljena iz različnih pomenskih plasti?
→→ Kakšen je njen širši kontekst? Katera vsebina ji logično predhodi?
→→ Katere so vsebinske »nevralgične točke«, zaradi katerih bi bilo razumevanje
dijakov lahko oteženo?
5. Kako je mogoče strukturo učne vsebine napraviti zanimivo, stimulativno, dostopno, dojemljivo ali življenjsko za dijake, ki se izobražujejo in usposabljajo
v določenem izobraževalnem programu in za določen poklic?
→→ Katere izkušnje so primerne, da z njimi pri dijakih vzbudimo interes ter
pozitivno naravnanost do obravnavanih vprašanj in problemov?
→→ Kateri prikazi, namigi, opažanja, zgodbe, poskusi itd. so ustrezni, da pri
dijakih spodbujajo iskanje lastnih odgovorov na zastavljena vprašanja?
→→ Skozi katere praktične naloge lahko dijaki spoznajo praktični pomen (uporabnost) obravnavane vsebine?
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Klafki ob tem pojasnjuje, da njegov model ni brez omejitev. V enem od svojih zapisov jih v
nekaj točkah tudi jasno formulira (Klafki, 1992, str. 29–30):
1. Sam model oz. vprašanja za didaktično analizo še ne vsebujejo tudi odgovorov nanje.
Jasno je, da sam model didaktične analize v fazi učnega načrtovanja ne more opraviti
učiteljevega zahtevnega dela v tem procesu. Povedano drugače, kljub razpoložljivemu
modelu je učitelj tisti, ki sprejema konkretne operativne didaktične odločitve.
2. Kot splošnodidaktični model ne more preskočiti področne oz. predmetnodidaktične
dimenzije, kar pomeni, da je konkretne odgovore na vprašanja iz didaktične analize
mogoče najti šele s poznavanjem zakonitosti specialnih didaktik.
3. Načrtovanje pouka danes vse bolj postaja timsko delo, torej delo skupine učiteljev, ne
samo posameznika, in če je le mogoče tudi s sodelovanjem dijakov.
4. Na vprašanje, na katere učne enote se nanaša predstavljeni koncept načrtovanja, Klafki
odgovarja (prav tam, str. 30), da kot temeljno učno enoto razume tematsko opredeljeno
učno enoto, učni projekt ali neko »tečajno sekvenco«, torej tematsko zaključeno celoto
s pripadajočimi učnimi cilji. Sami smo to poimenovali etapna sekvenca učnega procesa,
kamor sodi tudi učna situacija. Šele znotraj tako opredeljene etapne sekvence je po
Klafkiju mogoče načrtovati tudi operativno izvedbo posameznih učnih ur (torej to, kar
v naši ustaljeni terminologiji po navadi razumemo pod pojmom didaktične enote, v
tem priročniku pa zaradi izvedbenih specifik poklicnega in strokovnega izobraževanja
privzemamo pojem vsebinska enota).
5. Klafki ne nazadnje tudi poudarja, da mora tudi operativno učno načrtovanje, če je le
mogoče, opredeliti vse bistvene dimenzije pouka ter njihove medsebojne povezave, toda
to ne pomeni, da je treba prav vsako vsebinsko enoto do podrobnosti načrtovati skozi
izrecne odgovore na vprašanja iz didaktične analize, saj je to v praksi – od učitelja, ki se
mora hkrati pripraviti na več različnih učnih ur – pravzaprav težko pričakovati. Je pa za
vsakega učitelja, tudi izkušenega, priporočljivo, če od časa do časa izpelje obširnejšo didaktično analizo učne vsebine na ravni učne situacije v skladu s predstavljenim modelom,
kar mu bo v pomoč pri nadaljnjem razvijanju svoje pedagoške strokovnosti.
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3.3.3 Možnosti in pomen načrtovanja medpredmetnega povezovanja in
sodelovanja
Medpredmetno povezovanje in sodelovanje se vse bolj uveljavlja v izobraževanju nasploh,
še zlasti pa ga je smiselno bolj intenzivno vključevati v izvajanje programov poklicnega in
strokovnega izobraževanja. Preseganje disciplinarne razmejenosti je za doseganje temeljnih
ciljev teh programov skorajda nujnost, saj velika večina delovnih nalog oz. situacij, v katerih
bodo morali dijaki opravljati svoje poklicno delo, ni disciplinarno specifičnih, kar pomeni, da
terjajo hkratno mobilizacijo teoretičnega in praktičnega znanja različnih strok in disciplin.
Zato je tudi razumljivo, da bo prav pri izvajanju učnih situacij, če naj bodo te didaktično
kakovostne, medpredmetno povezovanje in sodelovanje pogostejše in bolj intenzivno.
Posebej je treba poudariti, kaj imamo pravzaprav v mislih, ko govorimo o medpredmetnem
povezovanju in sodelovanju v kontekstu izvajanja učnih situacij: gre za načrtno, didaktično
premišljeno vključevanje učnih ciljev in vsebin ene ali več drugih programskih enot v izvajanje učne situacije, ki sicer poteka v okviru nosilne programske enote.
Medpredmetnega povezovanja in sodelovanja ne gre povsem enačiti: o medpredmetnem
povezovanju govorimo takrat, ko učitelj v pouk programske enote, pri kateri poteka učna
situacija, samostojno vključuje tudi učne vsebine ali cilje drugih, najpogosteje vsebinsko
sorodnih programskih enot, pri čemer se v samo izvajanje pouka ne vključujejo učitelji, ki
te programske enote poučujejo (ali pa je sam učitelj, ki programsko enoto poučuje, hkrati
tudi učitelj druge programske enote, katere vsebino in cilje vanjo vključuje). Medpredmetno
sodelovanje pa je didaktično in organizacijsko zahtevnejša nadgradnja medpredmetnega
povezovanja: o sodelovanju namreč govorimo, ko vsaj dva učitelja različnih programskih
enot skupaj načrtujeta, kako bo v izvajanje učne situacije pri nosilni programski enoti vstopil
učitelj druge programske enote in v okviru učne situacije realiziral del dejavnosti in ciljev,
ki bi jih sicer moral realizirati ločeno, z namenom, da bodo cilji obeh oz. vseh sodelujočih
programskih enot bolj učinkovito in kakovostno doseženi (dijaki pa tako bolje usposobljeni
za kompetentno odzivanje v poklicni situaciji).
Medpredmetno povezovanje in sodelovanje je didaktično utemeljeno iz več razlogov: učitelj
nosilne programske enote, v okviru katere poteka učna situacija, ni vselej najbolj kompetenten za vsa strokovna oz. disciplinarna področja, ki jih je treba vključiti v njeno izvajanje.
Bolj ko je ta kompleksna in zahtevna, večja je verjetnost, da se bo medpredmetnemu
sodelovanju teže izogniti. Hkrati pa medpredmetno sodelovanje, če je dobro načrtovano
in izvedeno, pomeni tudi racionalno in ekonomično izrabo učnega časa: omogoča namreč,
da z eno dejavnostjo dosegamo učne cilje dveh ali celo več programskih enot. Ob tem
ne gre prezreti, da v družbenih okoliščinah, ki so podvržene nenehnim spremembam, kar
zlasti vpliva na poklicno in strokovno izobraževanje, udeležencev izobraževanja brez med-
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predmetnega povezovanja in sodelovanja ne bo mogoče kakovostno poklicno izobraziti in
usposobiti. Nekaj primerov načrtovanja medpredmetnega sodelovanja je predstavljenih v
spodnjem okviru.

Primer načrtovanja medpredmetnega povezovanja pri izvedbi učne situacije (primer je povzet iz priprave učne situacije v strokovnem modulu Zdravstvena nega):
»V vsebinski enoti US Merjenje in beleženje frekvence dihanja bo vključena programska enota Anatomija in fiziologija, tako da bodo dijaki:
→→ spoznali lego in anatomsko zgradbo dihal ter s pomočjo slik anatomskega
atlasa pojasnili izmenjavo plinov v pljučih.
V vsebinski enoti Merjenje in beleženje krvnega tlaka bo vključena programska
enota Vzgoja za zdravje, dijaki bodo z medpredmetnim sodelovanjem:
→→ pojasnili pomen gibalno športne dejavnosti za doseganje sinergijskih učinkov na zdravje,
→→ razvijali zmožnost kritičnega vrednotenja, argumentiranega in jasnega izražanja.«

Kakovostno medpredmetno sodelovanje od učiteljev terja zahtevno timsko delo tako v fazi
načrtovanja kot tudi v fazi izvajanja pouka. Okvirni dogovor glede medpredmetnega sodelovanja mora učitelj nosilne programske enote doseči že pred začetkom šolskega leta, ko za
posamezne programske enote nastajajo globalne učne priprave. Učitelji, ki naj bi vstopali v
izvajanje posamezne učne situacije, morajo namreč to v svoji globalni učni pripravi predvideti, s čimer se izognemo zlasti nepotrebnemu večkratnemu vračanju k isti učni vsebini in s
tem neracionalni izrabi učnega časa. V procesu etapnega načrtovanja same učne situacije pa
se morajo učitelji, katerih sodelovanje je pri izvedbi le-te predvideno, natančno dogovoriti:
→→ kdaj bo posamezen učitelj vstopil v izvajanje učne situacije (v kateri vsebinski enoti
ali pri kateri dejavnosti znotraj posamezne vsebinske enote),
→→ katere učne cilje in kompetence svoje programske enote bo v učni situaciji lahko
dosegel oz. razvijal,
→→ katero učno vsebino bo za doseganje teh ciljev obravnaval, pri čemer je potreben
razmislek, kako se predvidena učna vsebina smiselno navezuje na že obravnavano
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učno vsebino tako pri sami učni situaciji kot tudi pri programski enoti, ki se vanjo
vključuje (katera učna vsebina je bila obravnavana pred njo, katera bo sledila),
→→ v kateri makroartikulacijski etapi se bo vključil v izvajanje učne situacije (v začetni
fazi uvajanja dijakov v novo učno vsebino, v fazi obravnave nove učne vsebine, v
fazi ponavljanja, utrjevanja in vadenja ipd.).
Tudi če učitelj ne načrtuje medpredmetnega sodelovanja, pač pa bo po premisleku vključil
v učno situacijo le nekaj medpredmetnega povezovanja, je pomembno, da načrtovanje
takšnega povezovanja ni zgolj površinsko, posplošeno, pač pa dejansko konkretno predvidi,
katero učno vsebino in cilje drugih programskih enot bo vključil v učno situacijo, v kateri
fazi in s katerimi dejavnostmi. Samo posplošenega navajanja bolj ali manj abstraktnih »medpredmetnih« formulacij v učno pripravo (denimo zapisi, kot so »učna vsebina se povezuje
z znanjem pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku«) še ni mogoče šteti za dejansko
medpredmetno povezovanje.

3.3.4 Zasnova didaktične izvedbe učne situacije
Učna situacija ni le ciljno in vsebinsko, pač pa tudi didaktično-izvedbeno celovita in smiselno
zaokrožena etapna sekvenca učnega procesa. To pomeni, da učitelj pri njenem načrtovanju
poleg drugih že obravnavanih sestavin kurikularnega načrtovanja opravi razmislek tudi o
zasnovi didaktične izvedbe učne situacije. Gre za razmislek, ki praviloma poteka na dveh
ravneh, konceptualni in strateški.
Na ravni etapnega načrtovanja je smiselno opraviti konceptualni razmislek o didaktični
izvedbi učne situacije, ki učitelja vodi k odločitvi, kateri konceptualni pristop je za doseganje ciljev in razvijanje kompetenc v določeni učni situaciji najbolj ustrezen. Pod pojmom
»konceptualni pristop« imamo v mislih temeljno teoretsko podprto didaktično-izvedbeno
idejo, po kateri je mogoče realizirati določeno etapno sekvenco pouka in iz katere izhajajo
konkretne didaktično-strateške odločitve učitelja. Če se navežemo na Strmčnika, bi lahko dejali, da konceptualni pristop razumemo kot eksplicitno ali implicitno, na splošne in posebne
didaktične teoretične elemente in domneve oprto »miselno orodje«, ki »oblikuje učiteljevo
nujno potrebno pedagoško-didaktično predstavo, zamisel za učno delovanje« (Strmčnik,
2003, str. 82). Med najbolj razširjenimi konceptualnimi pristopi so, denimo, projektno učno
delo, problemski pouk, raziskovalni pouk, ravnanjsko oz. delovno usmerjeni pouk, pa tudi
»klasični« verbalnoposredniški pouk, ki temelji na sukcesivnem zaporedju didaktičnih enot,
kjer učitelj z neposredno poučevalno funkcijo dosega zastavljene učne cilje. Primer zasnove
didaktične izvedbe učne situacije predstavljamo v spodnjem okvirju.
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Primer opisa didaktične izvedbe učne situacije (primer je povzet iz priprave učne
situacije v strokovnem modulu Trženje lesa):
»Izvajanje učne situacije bo uvodoma potekalo v specializirani učilnici, nato pa del
pouka v računalniški učilnici, večina pa na delovišču v gozdu, kjer bo potekalo praktično
učno delo s hlodi listavcev in iglavcev.
Pouk v specializirani učilnici bo potekal uvodnih 6 šolskih ur. Izvajal ga bo učitelj,
predvsem v frontalni obliki, pri čemer bo za večjo nazornost uporablja powerpoint
predstavitve. Dijaki bodo ob obravnavi učne vsebine dopolnjevali delovne liste ter
izdelovali miselne vzorce. Učitelj bo znanje dijakov sproti preverjal, ocenjevanje teoretičnega znanja ni predvideno.
Pouk v računalniški učilnici bo potekal 3 šolske ure. Izvajal ga bo učitelj strokovnega
modula Informatika in poslovno komuniciranje. Dijaki bodo izdelali preprosto tabelo v
računalniškem programu excel za izračun volumna gozdnih lesnih sortimentov. Učitelj
bo znanje dijakov sproti preverjal, ocenjevanje teoretičnega znanja ni predvideno.
Pouk v delovišču v gozdu s hlodi listavcev in iglavcev bo potekal štiri dni, 3–7 šolskih
ur na dan. Poleg učitelja, ki je »nosilec« modula (poučuje teoretični pouk in praktični
pouk), bosta praktični pouk v gozdu izvajala še dva učitelja praktičnega pouka. Učitelj
bo najprej preveril znanje dijakov s kratkimi vprašanji, ki terjajo enopomenske odgovore, demonstriral merjenje premera in dolžine gozdnih lesnih sortimentov, izpolnil
evidenčni list, določil uporaben premer in dolžino, izračunal uporaben volumen.
V gozdu bomo oštevilčili 20 sortimentov, vsak dijak bo dobil evidenčne liste, na katere
bo vpisoval vse izmerjene podatke in izračunal zahtevane parametre.
Dijaki bodo v skupinah, dvojicah in samostojno izvajali meritve, izpolnjevali evidenčne liste ter računali uporabne volumne gozdnih lesnih sortimentov pod nadzorom
učiteljev. Prve tri dni praktičnega pouka bo učitelj na prenosno tablo v gozdu zapisal
pravilne rezultate, tako da lahko dijaki sami preverijo, ali so njihovi izračuni pravilni.
Peti dan, zadnje tri šolske ure, bo potekalo ocenjevanje znanja dijakov.«
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Posameznih konceptualnih pristopov na tem mestu ne bomo analizirali, bržkone bi o vsakem
lahko napisali svoj priročnik. Predvsem je pomembno, da so učitelji z možnostjo različnih
pristopov seznanjeni in didaktično usposobljeni za izbiro in izvedbo najustreznejšega v dani
učni situaciji. Pri tem je treba upoštevati, da ima vsak konceptualni pristop svoje specifične
izvedbene zakonitosti, ki pomembno vplivajo na nadaljnje didaktično-strateške odločitve
učitelja (glede konkretnih učnih metod, oblik ipd.): teh ni smiselno podrobno določati že
v etapni pripravi učne situacije, pač pa na naslednji stopnji individualnega kurikularnega
načrtovanja, tj. v operativni pripravi posameznih vsebinskih enot. Je pa smiselno v tem delu
že predvideti osnovne materialne pogoje, ki so potrebni za izvedbo učne situacije, med
katere sodijo zlasti:
→→ izvedbena infrastruktura (specializirane učilnice, laboratoriji, športne dvorane, knjižnica, delavnica, delovišča na prostem itd.),
→→ didaktična sredstva (učila, računalniški programi, gradiva itd.),
→→ pripomočki in orodja (grafoskop, LCD-projektor z računalniško tehnologijo, programska oprema, AV-tehnologija, specialna delovna orodja in pripomočki itd.).
K zasnovi didaktične izvedbe učne situacije sodi tudi opredelitev morebitnih posebnih obveznosti, ki jih bodo morali dijaki opraviti v določenem času (projektna naloga, seminarska
naloga, izdelek, poročilo, domača branja itd.). Učitelj poleg tega predvidi, kdaj in kako bo
potekalo ocenjevanje znanja (ustno, pisno, praktično, obdobja ocenjevanja itd.) – pripravi
torej terminski načrt, iz katerega bodo razvidni roki za opravljanje posameznih obveznosti
in datumi, ko je predvideno ocenjevanje znanja (če ne poteka kontinuirano kot, denimo,
ustno ocenjevanje).
Če so v oddelek vključeni dijaki s posebnimi potrebami, učitelj zanje predvidi ustrezne
prilagoditve izvajanja učnega procesa: bodisi prilagoditve posameznih učnih dejavnosti,
prilagoditve obveznosti, samega procesa ocenjevanja itd. Tudi sicer je smiselno, da učitelji
pri načrtovanju izvedbe učne situacije upoštevajo razlike v učnih zmožnostih, interesih in
potrebah dijakov in skušajo pouk ustrezno notranje diferencirati.

3.3.5 Presoja kakovosti izvedbe učne situacije
Vsaj na prvi pogled se nemara ne zdi, da bi bila presoja kakovosti izvedbe učne situacije
sestavina kurikularnega načrtovanja, saj je samoumevno, da je načrtovanje nekaj, kar učitelj
opravi pred izvedbo učne situacije, presoja o kakovosti njene izvedbe pa je smiselna šele
po tem, ko je bila načrtovana učna situacija realizirana. A to drži le deloma: če namreč
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kurikularno načrtovanje pojmujemo kot ciklični proces (prim. denimo Kelly, 1989), je tudi
evalvacijo kot eno od temeljnih kurikularnih sestavin mogoče razumeti kot del načrtovanja.
Prav evalvacija izvedbe načrtovanih dejavnosti je namreč lahko temeljno izhodišče za ustrezno revizijo bodisi učnih ciljev, učnih vsebin, posameznih učnih dejavnosti – ali katere koli
druge sestavine kurikula.
Od posameznega učitelja sicer ne pričakujemo, da bo na ravni lastnega individualnega
načrtovanja pouka opravil kurikularno evalvacijo v pravem pomenu, torej po strogih metodoloških načelih in postopkih, ki so zanjo predvideni. Tudi zato smo se odločili, da se v tem
kontekstu namenoma izognemo pojmu evalvacija in namesto tega uporabljamo pojem presoja kakovosti in opažanja o kakovosti izvedbe učne situacije. Vsekakor je smiselno, da takšno
presojo učitelj opravi, saj je to eden od dejavnikov, ki lahko pomembno vpliva na izboljšanje
tako samega načrtovanja učne situacije kot tudi njene izvedbe. Enega od primerov takšne
presoje kakovosti predstavljamo v okvirju.

Primer zapisa opažanj o kakovosti izvedbe učne situacije (primer je povzet iz priprave učne situacije v strokovnem modulu Les in lastnosti lesa):
»Dijaki imajo na urniku 3 ure tega strokovnega modula na teden. Pri terminski izvedbi
je prišlo do sprememb, saj so bili dijaki odsotni zaradi različnih drugih dejavnosti: strokovnih ekskurzij, zdravniškega pregleda, športnega dne. Teh dejavnosti pri načrtovanju
ni mogoče predvideti oz. le v manjši meri. Ker se načrtovane dejavnosti zaradi tega
precej razvlečejo, se včasih izgubi povezava med posameznimi vsebinskimi enotami.
Najboljša bi bila čim bolj strnjena izvedba, zato bi bilo dobro razmisliti in proučiti
možnosti, da bi imeli dijaki posebej prilagojen urnik vsaj za en dan. Predvidevam, da
bi bila najboljša strnjena izvedba v dveh oz. 3 dneh. Zelo dobra je bila tudi izvedba
praktičnega merjenja in razvrščanja žaganic v delavnicah, ko sva bila prisotna oba
učitelja in sva se zelo dobro dopolnjevala.«

Tovrstni zapisi opažanj niso nujno (celo ni priporočljivo, da bi bili!) dolgi in razvlečeni.
Najbolj pomembno je, da so jasni, povedni in dovolj funkcionalni z vidika nadaljnjega načrtovanja pouka (npr. pred ponovno izvedbo iste učne situacije z naslednjo generacijo dijakov).
Učitelj se pri strokovni presoji kakovosti izvedbe učne situacije lahko opira na več virov: če
po vsaki realizirani vsebinski enoti v svojo operativno učno pripravo zabeleži kratka opažanja
o poteku dejavnosti in morebitnih izvedbenih pomanjkljivostih ali težavah, so ti zapisi vsekakor dobra podlaga za strokovno refleksijo o kakovosti učne situacije v celoti. Pomemben
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kazalnik kakovosti izvedbe učne situacije je tudi usvojeno znanje, ki so ga dijaki pokazali pri
ocenjevanju znanja: če je imel večji delež dijakov težave pri izkazovanju znanja ali celo pri izkazovanju doseganja minimalnih standardov znanja, je zagotovo potrebna temeljita analiza
didaktičnega poteka učne situacije. Če učitelj presodi, da je to v dani učni situaciji smiselno,
lahko tudi s prostim pogovorom ali krajšo anonimno anketo dijake povpraša po njihovih
stališčih o izvedbi pouka – pogosto dijaki izvajanje pouka kritično ovrednotijo s svoje, dijaške
perspektive, ki jo je učitelju teže ujeti. In ne nazadnje, če je bilo pri učni situaciji načrtovano
in izpeljano medpredmetno sodelovanje, lahko učitelji drugih programskih enot, ki so bili
vključeni v pouk, vsaj v neformalnem pogovoru posredujejo svoje strokovno mnenje, ki ga
je smiselno upoštevati pri nadaljnjem načrtovanju.

3.4 Načrtovanje in didaktična izvedba vsebinskih enot
Načrtovanje posamezne vsebinske enote učne situacije je naslednji korak v načrtovanju pouka, ki ga učitelj opravi po tem, ko je v svoji etapni pripravi učne situacije, ki smo jo opisali
v prejšnjem poglavju, le-to že tudi smiselno strukturiral v zaporedje vsebinskih enot. Pri
načrtovanju vsebinske enote učitelj posebej opredeli naslednje ključne kurikularne sestavine:
→→ tip vsebinske enote (ali t. i. nosilno didaktično etapo),
→→ operativne učne cilje, ki jih bodi dijaki dosegli v vsebinski enoti,
→→ predstavitev učne vsebine, ki bo predmet obravnave v vsebinski enoti,
→→ temeljne sestavine mikroartikulacije pouka (učne metode, oblike, potek dejavnosti).
Če je potrebno, učitelj ob tem opredeli še nekatere druge sestavine, kot so, denimo, morebitne prilagoditve izvajanja vsebinske enote za dijake s posebnimi potrebami ter kratka
opažanja o kakovosti izvedbe vsebinske enote.
Obrazec za učno pripravo vsebinske enote je sestavni del prilog, ki so v elektronski obliki
dostopne na priloženem DVD-ju in na spletnih straneh Centra RS za poklicno izobraževanje.
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3.4.1 Pomen kakovostne operativizacije učnih ciljev
Izhajajoč iz ciljev, ki jih je učitelj določil v etapni pripravi učne situacije, oblikuje za posamezno vsebinsko enoto še konkretne, t. i. operativne cilje, ki jih bodo dijaki dosegli v vsebinski
enoti, in jih priredi pogojem in zahtevam v posameznem oddelku.
Kdaj so učni cilji dejansko operativni in zakaj je operativizacija sploh pomembna? Najprej
nekaj besed o značilnostih operativnih ciljev: cilji so oblikovani operativno, če so vsebinsko
jasni in konkretni in hkrati dovolj nedvoumno povedo, s kakšnim ravnanjem bodo dijaki
dokazali, da so jih dosegli. Za operativne učne cilje je značilno (prim. Strmčnik, 2001):
→→ ciljna vsebina in ravnanje dijakov sta opisana v natančni konkretni, enopomenski
obliki (z uporabo »operativnih« glagolov, kot so npr. opiše, razloži, pokaže, pojasni,
izdela ipd.),
→→ rezultati pouka so tako predvideni in preverljivi s pričakovanim konkretnim ravnanjem in vednostjo,
→→ cilji so pregledno, konsistentno in hierarhično razporejeni (po navadi po kriteriju
pomembnosti, lahko tudi po kronološkem kriteriju ali kriteriju zahtevnosti – od
najmanj zahtevnega do najzahtevnejšega).
Nekaj primerov dobro oblikovanih operativnih učnih ciljev je predstavljenih v spodnjem
okvirju.

Primer zapisa operativnih učnih ciljev za posamezno vsebinsko enoto (primer je povzet iz priprave učne situacije v strokovnem modulu Uporaba krmilnih naprav):
»Dijaki:
→→ za izbrano logično vezje: narišejo logični simbol, izpolnijo logično tabelo,
napišejo logično enačbo, narišejo časovni diagram poteka signalov,
→→ razložijo delovanje osnovnega logičnega vezja in naštejejo ter pojasnijo
praktične primere,
→→ s pomočjo programskega orodja izvedejo simulacijo osnovnega logičnega
vezja,
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→→ glede na logično vezje in izbrane elemente (stikala, releji, žarnice, piskači,
motorčki itd., diode in tranzistorji) narišejo električno shemo in po potrebi
preverijo njihovo funkcionalnost z merilnim instrumentom,
→→ po električni shemi pravilno izberejo (barvo in presek) in ustrezno pripravijo
vezne žice (dolžine, snemanje izolacije, stiskanje votlic itd.),
→→ rezultate testiranj zapišejo v logično tabelo in pripišejo ugotovitve (pri
vezavi merilnih instrumentov pazijo na pravilno izbiro polaritete priključnih
sponk instrumentov),
→→ praktično preverijo delovanje osnovnega logičnega vezja, realiziranih s pomočjo pnevmatskih elementov.«

Iz zgornjih primerov je med drugim razvidno, da je za oblikovanje operativnih ciljev pomembna ustrezna izbira glagola, s katerim opišemo, kako bo doseganje posameznega cilja
dijak tudi izkazal: kaj bo torej dijak naredil, da bo učitelj na podlagi tega lahko sklepal, da
je cilj dosežen. Prav zato denimo cilj, ki bi se glasil »dijak razume delovanje osnovnega logičnega vezja«, ne bi bil operativni cilj (kar seveda ne pomeni, da kot učni cilj ni legitimen!)
– namreč, če dijak dejansko nekaj razume (zna, zmore, obvlada ipd.), mora učitelju to tudi
izkazati in temeljna značilnost operativnega cilja je, da v tem pogledu ne ostane nedorečen.
Pogosto se zastavlja vprašanje, ali oz. čemu je pravzaprav takšno operativizacijsko dlakocepljenje sploh potrebno: je razlika med »razume« in »razloži« res pomensko tolikšna,
da to terja posebno pozornost pri oblikovanju ciljev vsebinske enote? V odgovoru na to
vprašanje je treba poudariti dvoje: prvič, neoperativni glagoli so praviloma pomensko širši
od operativnih, kar pomeni, da se lahko »razumevanje« neke učne vsebine izkazuje s širokim
naborom dejavnosti in učitelj mora vedeti (in z operativizacijo cilja tudi določiti) kako se bo
to razumevanje izkazovalo. Pogosto je za zanesljivo presojo, ali dijak nekaj razume (obvlada,
pozna, zmore ipd.) treba izkazati to razumevanje z več dejavnostmi (ki jih opišemo prav z
operativizacijo). Učitelj se pravzaprav operativizaciji niti ne more izogniti – ali natančneje,
izogne se ji sicer lahko v fazi načrtovanja pouka, ne more pa mimo nje v fazi preverjanja in
ocenjevanja znanja: ko želi preveriti doseganje ciljev pri posameznem dijaku, tega ne more
storiti tako, da mu zastavi nalogo, ki bi se glasila: »Razumi delovanje osnovnega logičnega
vezja.« Uporabiti mora torej glagol, s katerim dijaku čim bolj nedvoumno sporoči, kako naj
svoje znanje izkaže (npr. »Razloži, kako deluje osnovno logično vezje« ali »Opiši delovanje
osnovnega logičnega vezja« ipd.).
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Pri oblikovanju učnih ciljev je smiselno, da se učitelj opre tudi na katero od uveljavljenih
taksonomij učnih ciljev, med najbolj znanimi je, denimo, Bloomova taksonomija (v našem
prostoru je zelo pregledno in praktično uporabno predstavitev te taksonomije objavila B.
Marentič Požarnik, 1995). Taksonomije so uporabno konceptualno orodje zlasti zato, ker
omogočajo lažje in bolj učinkovito oblikovanje učnih ciljev na različnih taksonomskih področjih (pri Bloomu npr: poznavanje, razumevanje, uporaba, analiza, sinteza, vrednotenje) in
tudi na različnih zahtevnostnih stopnjah (s čimer se učitelj izogne zapisom samo enostavnih,
manj zahtevnih in reprodukcijsko naravnanih operativnih ciljev).

3.4.2 Opredelitev vsebine učne enote in značilnosti mikroartikulacije
pouka
Če smo za učno situacijo kot etapno sekvenco učnega procesa dejali, da je predmet makroartikulacije (in opisali makroartikulacijske stopnje od začetnega uvajanja v učno situacijo
do končnega ocenjevanja znanja), je tudi za posamezne vsebinske enote pomembno, da
jih učitelj ustrezno artikulira: torej strukturira, organizira, razčleni na smiselno zaporedje
posameznih faz. Ta proces načrtovanja vsebinske enote imenujemo mikroartikulacija. Sestavljena je iz treh faz: uvodne, osrednje in sklepne faze. Učitelj za vsako od teh faz čim bolj
konkretno in natančno predvidi:
→→ dejavnosti, ki jih bo izvajal sam, in dejavnosti, ki jih bodo pri pouku izvajali dijaki,
→→ didaktična sredstva (gradiva, pripomočke, učila ipd.), ki jih bo potreboval za realizacijo posameznih dejavnosti,
→→ okvirno trajanje posamezne dejavnosti v minutah, pri čemer naj skupni seštevek
načrtovanega časa ne bi presegel 80 % vsega razpoložljivega učnega časa za izvedbo vsebinske enote.
Poleg tega je smiselno, da učitelj pri načrtovanju poteka učnih dejavnosti v posameznih fazah vsebinske enote tudi predvidi, kateri operativni cilji bodo doseženi s posamezno dejavnostjo (ali sklopom dejavnosti). Tako bo iz učne priprave jasno razvidno, s kakšno dinamiko
in pri katerih dejavnostih bodo dijaki lahko dosegali posamezne zastavljene operativne cilje.
Preden učitelj za posamezno vsebinsko enoto opredeli njene mikroartikulacijske sestavine
in potek dejavnosti v posameznih fazah, je smiselno, da opiše konkretno učno vsebino, s
katero bo v dani vsebinski enoti realiziral zastavljene operativne cilje. Primer predstavitve
učne vsebine je v spodnjem okvirju.
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Primer opisa vsebine posamezne vsebinske enote (primer je povzet iz priprave
učne situacije v strokovnem modulu Izdelovanje podzemnih prostorov predorov in
jaškov):
»Učitelj bo na delovišču v jami v frontalni obliki obravnaval učno vsebino. Predstavil
bo prenosni elektronski merilnik za merjenje jamskih plinov in postopek merjenja leteh. Nato bo predstavil tip jeklenega ločnega podporja (JLP) ter opremo za ropanje
JLP. Razložil bo postopek ropanja JLP, nevarnosti pri ropanju in pravilen vrstni red
odvijanja objemk.
Dijaki bodo na delovišču utrjevali znanje na konkretnih primerih individualno ali v
skupinah.
Učitelj bo preveril, ali dijaki poznajo način merjenja in maksimalno dovoljene koncentracije jamskih plinov. Preveril bo znanje dijakov o različnih tipih JLP. Na delovišču
bo učitelj po preverjanju poznavanje učne snovi demonstriral uporabo opreme in
postopek ropanja posameznih sestavnih delov JLP. Pri tem mora poznati načine
odvijanja objemk in odstranjevanja posameznih ločnih segmentov. Po demontaži
JLP posamezne segmente naložijo v vozno enoto. Polno vozno enoto odpeljejo na
razkladalno-nakladalno postajo z ranžirnim vlakom. /.../«

Na podlagi zastavljenih operativnih ciljev in učne vsebine učitelj opredeli še preostale sestavine mikroartikulacije pouka, zlasti didaktično-organizacijski in operativni metodični potek
vsebinske enote, torej prevladujoče učne oblike (frontalna, tandem, skupinsko delo, individualno delo) in metode (med verbalno-tekstualne sodijo, denimo, razlaga, razgovor, delo z
besedilom; med ilustrativno-demonstracijske uvrščamo metodo demonstracije, eksperiment,
delo z avdiovizualnimi gradivi itd.). O značilnostih posameznih učnih metod in oblik je na
voljo precej didaktične literature (pregledno o tem denimo v Blažič idr., 2003; tudi Kramar,
2009).
V operativno učno pripravo posamezne vsebinske enote lahko učitelj po presoji vključi še
nekatere druge sestavine:
→→ če so v oddelek vključeni dijaki s posebnimi potrebami, mora učitelj zanje predvideti prilagoditve izvajanja vsebinske enote;
→→ če bodo morali dijaki del učnih dejavnosti opraviti samostojno doma, je smiselno,
da učitelj v učni pripravi že oblikuje navodila za domačo nalogo;
→→ del učne priprave so lahko tudi priloge, ki bodo uporabljene pri pouku (učni listi,
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druga gradiva, slikovno gradivo ipd.). Ker bo učna priprava v elektronski obliki, je
smiselno narediti povezave do datotek s prilogami (npr. powerpoint predstavitve,
naloge itd.), kar olajša iskanje različnih gradiv in prihrani precej časa, ko se k isti
vsebinski enoti vračamo prihodnje leto;
→→ in končno, kot smo nakazali že v prejšnjem poglavju, je smiselno v učni pripravi
vsebinske enote predvideti kratko rubriko, v kateri učitelj zabeleži opažanja o kakovosti izvedbe vsebinske enote, ki jih velja upoštevati pri nadaljnjem načrtovanju in
prihodnjih izvedbah iste vsebinske enote, hkrati pa so tudi osnova za refleksijo o
kakovosti izvedbe učne situacije v celoti.
V tem delu priročnika smo zgoščeno predstavili nekaj teoretičnih in strokovnih smernic za
načrtovanje in izvedbo učnih situacij v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja.
V nadaljevanju želimo pokazati nekaj konkretnih primerov učnih situacij, ki so jih pripravili in
pri pouku svojih programskih enot tudi uspešno izvedli učitelji, vključeni v projekt, v okviru
katerega je nastajal pričujoči priročnik. Izključno zaradi omejenega obsega, ki smo ga imeli
na voljo za tiskano izdajo priročnika, smo lahko neposredno vanj vključili samo štiri učne
situacije. Preostale učne situacije lahko bralci poiščete na priloženem DVD-ju in na spletnih
straneh Centra RS za poklicno izobraževanje.
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PRIMERI UČNIH SITUACIJ

4.1 učna situacija: RAZVRŠČANJE 		
ŽAGANEGA LESA V KAKOVOSTNE
RAZREDE IN IZMERA ŽAGANEGA
LESA (Irena Leban, Šolski center 		
Škofja Loka)
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4.2 učna situacija: MERJENJE IN
BELEŽENJE DIHANJA, PULZA
IN KRVNEGA TLAKA TER VPLIV
ZDRAVEGA NAČINA ŽIVLJENJA
NA VITALNE FUNKCIJE (Jožica
Jelen Jurič, Stana Kovač Hace,
Srednja šola Zagorje)
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4.3 učna situacija: KRMILJENJE
IN SIGNALIZACIJA DELOVANJA
RASTLINJAKA (Srečko Podvržen,
Šolski center Velenje)
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4.4 učna situacija: BARVANJE LAS
(Vesna Navodnik - Ocvirk, Mojca
Čuden, Srednja frizerska šola v
Ljubljani)
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4.5 učna situacija: VOLUMEN
GOZDNIH LESNIH
SORTIMENTOV (Sebastijan Bajc,
Srednja gozdarska in lesarska šola
Postojna; Helena Žnidarič, Center
RS za poklicno izobraževanje)
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5	EVALVACIJA

5.1 Vpliv spremembe didaktične strategije na 		
kakovost dijakovega učenja
Jasna Mažgon in Marko Radovan

5.1.1 Značilnosti in pomen samoregulacijskega učenja
Glavni namen učiteljevega delovanja v razredu je, da čim bolj učinkovito posreduje znanja
in kompetence, ki jih bodo dijaki potrebovali pri opravljanju svojega (bodočega) poklica.
S tem opravilom se stroka ukvarja z več zornih kotov, med drugim tudi s proučevanjem
načinov na katere se dijaki učijo, in z njihovim odnosom do njihovega šolanja, predmetov,
učiteljev in učenja. V zadnjih letih so na tem področju veliko naredili avtorji, ki razvijajo t. i.
»teorijo samoregulacijskega učenja«, ki se ukvarjajo predvsem z vprašanji, kako lahko učenci
in dijaki sami nadzorujejo, usmerjajo in upravljajo proces svojega učenja. Z drugim besedami, ukvarjajo se s tem, kako dijaki sami uravnavajo svoje učenje – od tod poimenovanje
»samoregulacija« učenja.
Samoregulacijsko učenje je kompleksen konstrukt, ki se nahaja na presečišču številnih
področij psihološkega raziskovanja, kot so motivacija, miselni procesi in metakognicija. Zgodovinsko gledano izhaja proučevanje samoregulacijskega učenja v zadnjih dvajsetih letih iz
raziskav, ki so potekale v zgodnjih sedemdesetih letih in s katerimi so proučevali vpliv učnih
strategij na učne dosežke. Te zgodnje raziskave so pokazale, da se je dijakom in dijakinjam,
ki so se usposabljali za uporabo učnih strategij, učni uspeh izdatno izboljšal, vendar pa so
kmalu po usposabljanju učne strategije prenehali uporabljati. Ob teh ugotovitvah so raziskovalci spoznali, da morajo upoštevati še druge razloge za neuspešnost dijakov pri samostojni
uporabi teh strategij v različnih okoliščinah. V sredini sedemdesetih let so se teoretiki
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začeli osredotočati na koncept metakognicije in ga opredelili kot izvršni kontrolni proces, ki
vsebuje načrtovanje, spremljanje in uravnavanje uporabe kognitivnih strategij. Ugotovili so
tudi, da je lahko slab učni uspeh poleg neuspešnosti pri uporabi kognitivnih strategij tudi
posledica posameznikovih občutkov glede sebe kot dijaka ali občutkov o posamezni učni
nalogi (Brown, 1978). Govorili so torej o motivacijskih dejavnikih.
Monique Boekaerts (1999) ugotavlja, da je problem tako kompleksnega konstrukta, kot
je samoregulacijsko učenje, v tem, da je umeščen v presečišče različnih psiholoških teorij
(področij), vsako področje pa ima bogato zgodovino. To pomeni, da so koncept samoregulacijskega učenja utemeljevali raziskovalci z različnimi teoretskimi ozadji; pri tem so
uporabljali različne oznake za vsebinsko podobne konstrukte in jih preverjali z različnimi
pristopi. Pri razumevanju tega pojava se bomo oprli na tri različne teoretske usmeritve in
njihove prispevke k razumevanju samoregulacijskega učenja, in sicer:
→→ raziskovanje učnih stilov in strategij,
→→ raziskovanje metakognicije in uravnavanja,
→→ motivacijske teorije.
Učne strategije se povezujejo predvsem s težnjo v raziskovanju učenja, po kateri naj bi bil
dijak dejavni udeleženec izobraževalnega procesa. S tega zornega kota se domneva, da
so učinki poučevanja precej odvisni od učenčevega prejšnjega znanja in njegove miselne
dejavnosti med učenjem.

5.1.2 Opredelitve samoregulacijskega učenja
Preden se podrobneje osredotočimo na posamezne sestavine samoregulacijskega učenja,
se moramo najprej vprašati, kaj takšno učenje sploh je in kakšne so značilnosti dijakov, ki
si učenje dejavno uravnavajo. Najpogosteje opišemo takšno učenje kot stopnjo metakognitivne, motivacijske in vedenjske dejavnosti v lastnem učnem procesu (Zimmerman,
2001). Za dijake, ki dejavno uravnavajo svoje učenje, je značilno, da uporabljajo različne
kognitivne in metakognitivne strategije, sistematično usmerjene k doseganju učnih ciljev.
Uporabljajo tudi strategije, s katerimi uravnavajo druge vire učenja, kot so prilagoditev
nekaterih vidikov fizičnega okolja in organiziranosti časa za učenje, tako da bi le-to postalo
kar se da učinkovito. Pomembna sestavina samoregulacijskega učenja so še strategije, ki
se nanašajo na uravnavanje učenja in učnega okolja. V to skupino strategij sodijo, denimo,
organizacija časa, uravnavanje truda in ureditev prostora za učenje (Pintrich in Garcia,
1991). Poleg tega je tudi verjetnejše, da bodo takrat, ko se bodo pri učenju znašli v težavah,
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iskali pomoč učitelja, sošolcev ipd. (Pintrich in Garcia, 1991). Navsezadnje pa so dijaki, ki si
sami uravnavajo svoje učenje, visoko samoučinkoviti, so prepričani, da so sposobni, in so za
učenje bolj notranje motivirani (Pintrich in Garcia, 1991).
Po Zimmermanu (2001) izvira samoregulacijsko učenje iz lastnih misli, občutkov in vedenja,
usmerjenega k doseganju postavljenih ciljev. Ugotovili so, da dijaki, ki ne uravnavajo lastnega
učenja, uporabljajo manj učnih strategij, so manj prepričani v lastno učinkovitost in zunanje
motivirani za učenje (Zimmerman, 2001; Pintrich in Garcia, 1991), pri doseganju ciljev pa
manj vztrajni. Raziskave, opravljene v zadnjih dvajsetih letih, so pokazale pomembno povezanost med učnim uspehom in samouravnavanjem učenja pri osnovno-, srednje- in visokošolcih
in tudi pri podiplomskih študentih (Pintrich in De Groot, 1990; Zimmerman, 2001).
Za samouravnavanje učenja je značilno tudi to, da so se na ta proces vezali različni motivacijski konstrukti, zato je temeljna značilnost samoregulacijskega učenja povezovanje
kognitivnih in motivacijskih konceptov. Na podlagi tega spoznamo, da je za vse modele
samouravnavanja učenja značilna skladnost temeljnih domnev o učenju in uravnavanju tega,
čeprav izhajajo iz različnih teoretičnih izhodišč ter vsak model poudarja različne konstrukte
in mehanizme.

5.1.3 Kognitivni vidiki samoregulacijskega učenja
Na zanimanje za učne strategije lahko gledamo kot na naravni proces prehoda od
vedenjskega h kognitivnemu pogledu na učenje. Vedenjski pristop temelji na tem, kako
podajanje učne snovi vpliva na vedenje – v središču je torej odnos med dražljajem in
odzivom. V nasprotju s tem pa se kognitivni pristop osredotoča predvsem na razumevanje,
kako se informacije procesirajo in strukturirajo v spominu. Kognitivni pristop je vplival na
pogled na učenje kot dejavni proces, ki se dogaja v dijaku in na katerega dijak vpliva. Izid
učenja torej ni odvisen samo od učiteljevega načina podajanja snovi (učiteljevega vpliva),
temveč tudi od načina procesiranja teh informacij. Po C. Weinstein in Mayerju (1986) na
izide učenja vplivajo:
→→ strategije poučevanja (kako in kdaj učitelj predstavi snov) in
→→ učne strategije (kako dijak organizira ali predela gradivo).
Učenje z uporabo učnih strategij lahko vpliva na kodiranje informacij, to pa na koncu vpliva
na učne dosežke. Sodobne opredelitve koncepta strategij segajo v čas po letu 1950, oblikovale so se v povezavi s teorijami procesiranja informacij ali bolj natančno informacijskoprocesne teorije. Med najbolj znanimi avtorji, ki se ukvarjajo s tem področjem, sta vsekakor
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C. Weinstein in Mayer (1986), ki ločujeta med kognitivnimi in metakognitivnimi učnimi
strategijami. Kognitivne strategije zadevajo učenčeve kognitivne procese med vkodiranjem, na primer ponavljanje ali elaboracijo, metakognitivne strategije pa posameznikovo
znanje o lastnih kognitivnih procesih in zmožnost nadziranja teh procesov.
5.1.3.1 Kognitivne učne strategije
V zadnjem desetletju je postalo jasno, da je eden od ključnih elementov samoregulacijskega
učenja sposobnost dijakov, da učinkovito izbirajo, kombinirajo in koordinirajo učne strategije. Pojem kognitivna strategija zadeva miselno dejavnost, ki jo dijak opravlja, da bi dosegel
določen neki cilj ob učenju ali rešil učno nalogo. Nekateri avtorji tudi opozarjajo, da so
kognitivne strategije sprožene namensko in vsebujejo dejavno vlogo in nadzor, ne pa samo
brezglavo upoštevanje navodil. V najboljšem primeru so torej kognitivne učne strategije
uporabljene namerno, izbrane so glede na zahteve naloge in vsebujejo kognitivne spretnosti
in motivacijo. Claire Weinstein in Richard Mayer (1986) v svoji opredelitvi učnih strategij
opozarjata na vse navedene vidike:
Učne strategije so /…/ vedenje in misli, s katerimi skuša dijak dejavno vplivati
na proces vkodiranja informacij med učenjem /…/, cilj vsake učne strategije je
vplivanje na motivacijska in čustvena stanja ali na način na katerega dijak izbira,
pridobiva, organizira ali integrira novo znanje (str. 315).
Na zavestno uporabo učnih strategij opozarja tudi Barica Marentič Požarnik, ki se v Sloveniji
že dlje časa ukvarja s klasifikacijo in opredeljevanjem učnih strategij in z njimi povezanimi
pojmi (Marentič Požarnik, 2000). Učne strategije opredeljuje kot “zaporedje ali kombinacija
v cilj usmerjenih učnih dejavnosti, ki jih posameznik uporablja na svojo pobudo in spreminja
glede na zahteve situacije” (Marentič Požarnik, 2000, str. 167).
V tej definiciji je torej večja pozornost namenjena usmerjenosti v cilj in motivacijske dejavnike. Strategije deli na spoznavne (kako si zapomniti, strukturirati) in materialne (kako delati
zapiske). Strategije se lahko uporabljajo tudi nenamerno, spontano; dijaki se jih zavedo šele
takrat, ko jih uporabljajo. Sčasoma se lahko tudi avtomatizirajo in prenašajo iz ene situacije
v drugo, čeprav ta prenos ni vedno najustreznejši.
5.1.3.2 Metakognicija
Metakognicija je znanje o kognicijah (naših miselnih procesih), vključuje pa tudi znanje o
koristnosti kognitivnih strategij. Veliko verjetneje je, da bodo dijaki še uporabljali kognitivne
strategije, če bodo razumeli, da te dobro vplivajo na učenje in dosežek. Povezana in enako
pomembna oblika metakognicije je znanje o tem, kdaj in kje naj bi bila neka kognitivna stra-
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tegija uporabljena. Včasih se ta vidik poimenuje tudi »pogojno« (angl. conditional) znanje.
Uporabljanje strategij zahteva kar nekaj truda in to tudi pojasni, zakaj je znanje o načinu
uporabe strategij pomembno. Praviloma si ljudje ne prizadevajo za nekaj, če ne pričakujejo
koristi. Vedenje, da bo strategija vplivala na izid učenja, lahko motivira uporabo strategij, če
je ta vpliv pomemben za posameznika. Metakognicija je pomemben del samoregulativnega
učenja, zato se ji bomo podrobneje posvetili v nadaljevanju. 
5.1.3.3 Vrste učnih strategij
Učne strategije lahko razvrščamo po številnih merilih. Marentič Požarnikova (2000) jih deli
glede na namen, predmet in predmetno področje in starost dijakov. Eno izmed pogosto
uporabljenih meril za razvrščanje strategij je še časovno merilo, ki se nanaša na to, kdaj
med učenjem dijak strategije uporablja. Po tem merilu delimo strategije v: strategije pred
branjem, strategije med branjem in strategije po branju.
Najbrž najbolj priljubljena klasifikacija strategij pa je tista, ki sta jo ustvarila že omenjena
Weinstein in Mayer (1986). Avtorja ločujeta med strategijami ponavljanja, elaboracije, organizacije:
1. Strategije ponavljanja omogočajo ohranjanje informacij v spominu z učenjem “na pamet”
in ponavljanjem snovi, dokler si je ne zapomnimo, in jih prištevamo med “površinske”
kognitivne strategije. Strategije ponavljanja so uporabne pri nekaterih učnih dejavnostih,
vendar pa mnoge naloge zahtevajo globlje razumevanje, ne pa samo preprostega priklica
podatka. Zato je preveliko zanašanje na strategije ponavljanja lahko škodljivo za učenje
in učne dosežke.
2. Elaboracijske strategije izražajo globlje pristope k učenju, pri katerih posameznik že
nekoliko preoblikuje vsebine, jih povzame in med seboj poveže. Strategije elaboracije
vsebujejo oblikovanje povezav med novimi in starimi informacijami s sklepanjem, z oblikovanjem sklepov in reševanjem problemov z uporabo novih informacij. V elaboracijo
sodi to, da so dijaki dejavni pri konstruiranju svojega znanja in da delajo to tako, da
se zveča učinkovitost priklica informacij. V skupino elaboracijskih strategij uvrščamo
parafraziranje, povzemanje, oblikovanje analogij, izdelavo zapiskov (kadar je podatek
namenoma predelan in povezan na nove načine) in spraševanje.
3. Organizacijske strategije vsebujejo tudi nekatere globlje načine procesiranja s prepoznavanjem bistvenih zamisli iz besedila ali snovi, izdelavo zapiskov, risanje diagramov in
izdelavo miselnih vzorcev. Nanašajo se na načine, s katerimi dijaki sistematično strukturirajo svoje znanje. To lahko vsebuje izbiranje poglavitne zamisli in besedila, skiciranje
miselnega vzorca povezanih pojmov ali identificiranje organizacijske strukture nekega
besedila ali predavanja (Weinstein in Mayer, 1986).
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Različne vrste učnih strategij se pogosto ločujemo tudi z ločitvijo med globinskimi in
površinskimi strategijami. Globinski pristop je značilen za dijake, ki želijo snov razumeti,
pri tem pa so osredotočeni na pomen besedila. Ti dijaki povezujejo poglavitne zamisli, pri
učenju primerjajo posamezne dokaze, sklepe ipd. drugih avtorjev s svojimi izkušnjami in
prejšnjim znanjem. Površinski pristop pa je značilen za dijake, ki učno gradivo predvsem
ponavljajo in memorirajo, naučenega pa ne povezujejo med seboj in niti ne primerjajo s
svojimi izkušnjami. Če se navežemo na delitev strategij po C. Weinstein in Mayerju (1986),
se organizacijske in elaboracijske strategije navadno prištevajo h globinskim strategijam
procesiranja, strategije ponavljanja pa k površinskim.
5.1.3.4 Vrste metakognitivnih strategij
Flavell (1979) je opredelil metakognitivne strategije kot procese, s katerimi se nadzirajo
lastne kognitivne dejavnosti in zagotavljajo, da se dosežejo postavljeni kognitivni cilji (npr.
reševanje matematičnih problemov, pisanje stavkov, razumevanje prebranega gradiva). Metakognitivne strategije navadno razvrščamo v tri sklope: strategije načrtovanja, strategije
nadziranja in strategije uravnavanja.
→→ Strategije načrtovanja potekajo pred učenjem in zajemajo dejavnosti, kot so postavljanje ciljev za učenje, pregledovanje/preletavanje besedila pred branjem in
razčlenjevanje naloge. Načrtovanje vključuje odločanje o tem, koliko časa bomo
namenili neki nalogi, katero strategijo bomo uporabili, kako se bomo začeli učiti,
katere vire bomo potrebovali, po kakšnem zaporedju se bomo ravnali, kaj bomo
preleteli in čemu namenili več pozornosti.
→→ Strategije nadziranja se nanašajo na samo reševanje problemov ali učenja in omogočajo ocenjevanje učinkovitosti uporabe različnih strategij – na primer usmerjanje
pozornosti, razumevanja ipd. Kažejo se v dejavnostih, kot je ohranjanje pozornosti
med branjem in poslušanjem, samopreizkušanjem med učenjem z namenom, da bi
preverili razumevanje, nadziranje časa, ki je pretekel med preverjanjem, in ocenjevanje naučenega ter priklic po učenju.
→→ Strategije uravnavanja so tesno povezane s strategijami nadziranja; potekajo po
končanem učenju in se nanašajo na ocenitev procesa in dosežkov učenja ter premagovanje težav, ki smo jih zaznali med nadziranjem učenja. Na primer, učenec
lahko branje upočasni, kadar je poglavje zahtevno, pospeši pisanje pri izpitih, znova
prebere neki odlomek ali oblikuje nov povzetek učnega gradiva.
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5.1.4 Motivacijski dejavniki samoregulacijskega učenja
V prejšnjih poglavjih smo se ukvarjali z vprašanji učnih strategij in metakognicije. V poglavju, ki sledi, pa bomo opravili krajši pregled tretje sestavine samoregulacijskega učenja
– motivacije.
Motivacija je ena od najpomembnejših sestavin učenja v vsakem izobraževalnem kontekstu.
Področje raziskovanja motivacije v izobraževanju je tako raznoliko, da so v razmeroma kratkem
času, šestdesetih letih, nastali na tem področju veliki konceptualni preobrati, odkrita so bila
nova področja in vpeljani pomembni novi koncepti. Oblikovalo se je veliko definicij, ki izhajajo
iz različnih teoretskih izhodišč in pristopov k motivaciji, najbolj uveljavljeni pristop zadnjih
petdesetih let pa je kognitivni. Avtorji kognitivnih teorij vidijo človeka predvsem kot bitje, ki
spoznava, raziskuje in si razlaga svet, v katerem živi. Zato se ukvarjajo s procesi odločanja,
izbiranja ciljev in vedenja – v to so pripravljeni vložiti svojo moč, vedoželjnost in dejavnost.
Modelov motivacije, v katerih so opisani različni dejavniki, ki vplivajo na prizadevanje in
vztrajanje pri učenju, je veliko. Pintrichov model samoregulacijskega učenja se osredotoča
predvsem na štiri poglavitne vrste motivacijsko-čustvenih prepričanj, in sicer:
1. prepričanja o lastni učinkovitosti ali samoučinkovitosti (sodbe o zmožnosti opravljanja učne naloge),
2. vrednotenje (pomembnost, interes ali vrednost učne snovi ali predmeta),
3. ciljna usmerjenost (ali je učenec osredotočen na obvladovanje in učenje ali na pridobivanje dobrih ocen in primerjavo z drugimi) in
4. testna anksioznost (občutki napetosti in tesnobe, ki spremljajo učenje)
Povezanost teh dimenzij in uporabo samoregulacijskih strategij so proučevali na različnih
ravneh izobraževanja (osnovna šola, srednja šola, fakulteta) kot tudi predmetnih področjih.
Raziskovanje se je osredotočalo predvsem na ugotavljanje, kako posamezno motivacijsko
prepričanje podpira, ohranja ali spodbuja samoregulacijsko učenje. Temeljne značilnosti
omenjenih elementov si bomo ogledali v nadaljevanju.
5.1.4.1 Prepričanja o lastni učinkovitosti
Prvi motivacijski dejavnik v samoregulacijskem modelu so posameznikova prepričanja o
lastni učinkovitosti (Bandura, 1997). Po Bandurovem (1997) mnenju so prepričanja, ki jih
ima posameznik o svojih sposobnostih in mogočih izidih vedenja, pomembnejši napovedniki
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prihodnjih dosežkov kakor znanje, spretnosti in prejšnji dosežki. Bandura torej domneva, da
posameznikovega vedenja ne določajo toliko niti prirojene danosti niti okolje. O prepričanjih
o lastni učinkovitosti so bile opravljene različne raziskave. Zimmerman (1999) je dognal,
da učna samoučinkovitost vpliva na učni uspeh posredno, pa tudi neposredno. Druge
ugotovitve kažejo, da dijaki, ki verjamejo, da so zmožni uspešno opraviti učne naloge,
pogosteje uporabljajo kognitivne in metakognitivne strategije in so pri učenju vztrajnejši od
dijakov z majhno učno samoučinkovitostjo (Pintrich in Garcia, 1991).
5.1.4.2 Vrednotenje učne snovi ali predmeta
Prav tako kot samoučinkovitost vpliva na intenzivnost vedenja tudi vrednotenje. V zadnjem
času se s problematiko vrednotenja najbolj zavzeto ukvarjata Jacquelynne Eccles in Allan
Wigfield. Na njunem razumevanju vrednotenja temelji tudi opredelitev vrednot v Pintrichovem modelu samoregulacijskega učenja. J. Eccles (1983) je s sodelavci natančno in obširno
opredelila subjektivne vrednosti naloge in navedla kar nekaj njenih sestavin:
/…/ značilnostmi naloge, značilnosti splošnih potreb, ciljev, vrednot in motivacijskih usmeritev posameznika in čustvene izkušnje s podobnimi nalogami v preteklosti. Kolikor bolj kot posamezna naloga zadovoljuje potrebe in ohranja samopodobo, spodbuja doseganje ciljev in je v skladu z osebnimi vrednotami ter povezana s
pozitivnimi čustvenimi izkušnjami, toliko bolj je naloga, s katero se oseba ukvarja,
vrednotena pozitivno (str. 89).
Po J. Eccles in Wigfieldu je vrednost naloge sestavljena iz štirih elementov, ki vplivajo na
izbiro, vztrajnost in dosežke:
1. vrednost/pomembnost dosežka,
2. interes,
3. uporabnost in
4. ocena potrebnega vložka.
Vrednost/pomembnost dosežka je opredeljena kot pomembnost, da se naloga dobro opravi. To pomeni, da je dosežek pri neki nalogi takrat, kadar so dijaki motivirani za neko nalogo,
njim pomemben.
Drugi sestavni del subjektivne vrednosti naloge je interes ali notranja vrednost. Avtorja jo
opredeljujeta kot užitek, ki ga posameznik občuti pri opravljanju neke dejavnosti, ali interes
za vsebino naloge (Wigfield in Eccles, 1992). Pomen interesov in notranje motivacije sta
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postala v zadnjih letih osrednja točka raziskav. Izsledki so pokazali, da je velika vrednost te
sestavine povezana z večjo zavzetostjo, vztrajanjem in notranjo motiviranostjo posameznika
pri delu.
Tretja sestavina vrednosti naloge je njena uporabnost, opredeljena kot uporabnost znanja
za posameznika, ki je v skladu z njegovimi kratkoročnimi ali dolgoročnimi cilji (Wigfield
in Eccles, 1992). Navezuje se na končni dosežek neke dejavnosti, ki je lahko v skladu s
posameznikovim interesom, ni pa to nujno. Na primer, neki posameznik ni izrazito notranje
motiviran za neki predmet, ker pa želi dobiti izobrazbo, da bo lahko opravljal zaželeni poklic,
bo imel ta predmet zanj veliko uporabno vrednost.
Četrta in zadnja sestavina modela je ocena potrebnih vložkov, povezanih z neko nalogo.
Če so prve tri sestavine opredeljene kot značilnosti, ki pozitivno vplivajo na pomembnost
naloge, lahko oceno potrebnega vložka razumemo kot tisti dejavnik, ki slabo vpliva na
pomembnost dejavnosti. Te sestavine empirično sicer še niso preverjali, je pa opredeljena
kot tehtanje negativnih in pozitivnih posledic posameznikovega ukvarjanja z neko nalogo
(Wigfield in Eccles, 1992). Če se posameznik ukvarja z eno dejavnostjo, navadno to pomeni,
da mora zanemariti druge dejavnosti. Vsaka izbira ima torej tudi svojevrstne posledice ali
ceno. Eccles in Wigfield domnevata, da taka ocena vsebuje mnenje o količini truda, ki bi
ga bilo treba vložiti v nalogo, pa tudi pričakovana čustvena stanja (npr. trema, strah pred
neuspehom). Nekemu dijaku se lahko matematika zdi za njegovo prihodnjo kariero zanimiva
in tudi koristna, vendar pa se zaradi zahtevnosti, časa in truda, ki bi ju bilo treba vložiti v
učenje, za ta študij ne odloči.
To pomeni, da bodo posamezniki navadno vsako nalogo (dejavnost) ocenjevali glede na
njeno vrednost, interes in koristnost, pa tudi ceno/posledice, ki so s to nalogo povezane.
Iz zapisanega lahko sklepamo, da je končna vrednost neke dejavnosti določena z razmerjem
med pričakovanimi zahtevami in njeno koristnostjo. Predvideva se, da omenjene sestavine
vrednotenja delujejo skupaj in vplivajo na posameznikovo zaznavanje, koliko je naloga zanj
pomembna.
5.1.4.3 Postavljanje in vrste ciljev
Večina raziskav, v katerih so se raziskovalci ukvarjali s procesi motivacije in učne uspešnosti,
je kot enega od vidikov dosežkov v šoli postavila v ospredje tudi cilje dijakov. Kadar si posameznik postavi cilj, da bo zaslužil 100 evrov, dobil odlično oceno pri matematiki ali pretekel
pet kilometrov na dan, je njegovo vedenje usmerjeno k cilju. Cilji vplivajo na motivacijo z
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osredotočanjem posameznikove pozornosti na neskladje med njihovo zdajšnjo ravnjo dosežkov (npr. ocena 3 pri nekem predmetu) in idealno ravnjo dosežkov (dobiti oceno 5).
Po teoriji samoregulacijskega učenja je izjemno pomembno, zakaj se posameznik ukvarja z
neko nalogo in kakšne cilje si pri tem postavlja. Če nas zanimajo bolj kvalitativne značilnosti
postavljanja ciljev, govorimo o ciljnih usmeritvah. Ciljna usmeritev je posameznikov splošni
pristop, s katerim se loteva naloge in ocenjuje svoje dosežke.
Ločimo lahko dve poglavitni ciljni usmerjenosti:
→→ notranje cilje, ki so usmerjeni v odličnost, in
→→ zunanje cilje, pri katerih prevladuje usmerjenost v dosežke.
Dijak, ki si postavlja notranje cilje, skuša izboljšati svoje znanje, delovanje in kompetence na
določenem področju. Dijak s takimi cilji se bo učil predvsem zaradi želje po novem znanju,
razumevanju in večji kompetentnosti. Po drugi strani pa zunanji cilji označujejo posameznikovo motiviranost z dobrimi ocenami, s tekmovalnostjo ali pohvalami. Dijaki z zunanjimi cilji
so usmerjeni predvsem v primerjavo svojih dosežkov z dosežki drugih ali svojih sposobnosti
s sposobnostmi drugih. Bolj kot na prizadevanje se torej zunanja ciljna usmeritev osredotoča
na »zunanje« dosežke (npr. na ocene), primerjavo z drugimi in tekmovalnost. Uspeh je
opredeljen kot prekašanje drugih in/ali doseganje postavljenih normativnih standardov.
Cilji spodbujajo samoregulacijo (ne samo učenja) posredno, z vplivom na motivacijo. Čeprav
je pri ugotovitvah glede posledic različnih vrst ciljev ali ciljne usmerjenosti nekaj neskladnosti, so nekatere kar sistematične in konsistentne. Ugotovili so, da so notranji cilji povezani z
učinkovitim spremljanjem lastnega učenja, z uporabo globinskih učnih strategij, pozitivnim
vrednotenjem nalog in učinkovito izrabo časa, namenjenega učenju.

5.1.5 Raziskovalni problem in hipoteze
V raziskavi smo želeli proučiti motivacijske, kognitivne in metakognitivne vidike učenja dijakov v izbranih programih srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja. Ugotavljali smo razlike v omenjenih značilnostih pred vključitvijo v učno
situacijo in po njej. Proučili smo torej, kako specifična učna situacija vpliva na motivacijo in
samouravnavanje učenja.

139

140

Učne situacije v poklicnem in strokovnem izobraževanju

5.1.5.1 Temeljna raziskovalna vprašanja
1. Ali vključenost v učno situacijo vpliva na razlike v motivacijskih, kognitivnih in metakognitivnih vidikih samoregulacijskega učenja?
2. Ali demografske značilnosti (spol, starost) in značilnosti izobraževalnega programa vplivajo na razlike v motivacijskih, kognitivnih in metakognitivnih vidikih samoregulacijskega
učenja?
3. Kakšna je povezanost med motivacijskimi, kognitivnimi in metakognitivnimi vidiki samoregulacijskega učenja, učnim uspehom in časom, porabljenim za šolsko delo?
4. Ali bolj motivirani dijaki v večji meri uporabljajo različne učne strategije?
5.1.5.2 Hipoteze
H1	Obstajajo razlike med ocenami motivacijskih strategij pred izvedbo učnih situacij
in po njej.
H2 Predpostavljamo, da spol vpliva na vrednotenje motivacijskih strategij pred izvedbo
učnih situacij in po njej.
H3 Predpostavljamo, da letnik (starost), v katerega so dijaki vpisani, vpliva na
vrednotenje motivacijskih strategij pred izvedbo učnih situacij in po njej.
H4 Predpostavljamo, da učni uspeh vpliva na vrednotenje motivacijskih strategij pred
izvedbo učnih situacij in po njej.
H5	Obstajajo razlike med ocenami učnih strategij pred izvedbo učnih situacij in po njej.
H6 Predpostavljamo, da spol vpliva na vrednotenje učnih strategij pred izvedbo
učnih situacij in po njej.
H7 Predpostavljamo, da letnik (starost), v katerega so dijaki vpisani, vpliva na
vrednotenje učnih strategij pred izvedbo učnih situacij in po njej.
H8 Predpostavljamo, da učni uspeh vpliva na vrednotenje učnih strategij pred
izvedbo učnih situacij in po njej.
H9 Učno uspešnejši dijaki več časa namenijo pripravi na pouk.
H10 Dijakinje namenijo pripravi na pouk več časa kot dijaki.
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H11 Dijaki, ki obiskujejo zahtevnejše srednješolske izobraževalne programe, več časa
namenijo pripravi na pouk.
H12 Dijaki, ki više vrednotijo motivacijske strategije, tudi više vrednotijo učne 		
strategije pred izvedbo učnih situacij.
H13 Dijaki, ki više vrednotijo motivacijske strategije, tudi više vrednotijo učne 		
strategije po izvedbi učnih situacij.

5.1.6 Metodologija
5.1.6.1 Raziskovalna metoda
Temeljni raziskovalni metodi, ki smo ju uporabili v raziskavi, sta deskriptivna in kavzalnoneeksperimentalna metoda pedagoškega raziskovanja. S prvo proučujemo pojave na ravni
vprašanja, kakšni so, z drugo pa iščemo in dokazujemo vzročne zveze med pojavi (Sagadin
2004)
5.1.6.2 Osnovna raziskovalna množica in vzorec
Vzorec predstavlja 250 dijakov, ki so pri pouku v šol. l. 2011/12 sodelovali v izvedbi učnih
situacij. Med njimi je bilo 115 (46,4 %) dijakov in 133 (53,6 %) dijakinj (za dva anketiranca
nimamo podatkov), ki so obiskovali prvi (n = 8 oz 3,2 %), drugi (n = 165 oz. 66,3 %) in tretji
(n = 76 oz. 30,4 %) letnik. Dijaki so vpisani v programe: Predšolska vzgoja, Zdravstvena
nega, Ustvarjalec oblačil, Geostrojnik rudar, Gozdarski tehnik, Elektrikar, Srednji zdravstveni
tehnik, Avtoserviser, Lesarski tehnik in Frizer.

141

142

Učne situacije v poklicnem in strokovnem izobraževanju

Tabela 1: Dijaki glede na vključitev v program izobraževanja

Veljavni

f

f%

Predšolska vzgoja

60

24,1

Zdravstvena nega

44

17,7

Ustvarjalec oblačil

5

2,0

Geostrojnik rudar

24

9,6

Gozdarski tehnik

26

10,4

Elektrikar

15

6,0

Srednji zdravstveni tehnik

28

11,2

Avtoserviser

18

7,2

Lesarski tehnik

9

3,6

Frizer

20

8,0

Skupaj

249

100,0

Manjkajoči odgovor

1
250

Skupaj

Glede na stopnjo programa, ki ga dijaki obiskujejo, smo dobili naslednje podatke
Tabela 2: Dijaki glede na stopnjo izobraževalnega programa

Veljavni

Manjkajoči odgovor
Skupaj

f

f%

Srednje poklicno izobraževanje
(3-letni program)

66

26,9

Srednje strokovno izobraževanje
(4-letni program)

169

69,0

Poklicno tehniško izobraževanje
(program 3 + 2)

10

4,1

Skupaj

245

100,0

5
250
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Dijaki in dijakinje so v šol. l. 2010/11 dosegli takšen učni uspeh:
Tabela 3: Dijaki glede na učni uspeh
Uspeh

f

f%

nzd

4

1,6

zd

15

6,0

db

151

60,4

pdb

62

24,8

odl

18

7,2

Skupaj

250

100,0

Vzorec je bil namenski, posplošitve se izvajajo na osnovno množico, ki je podobna enotam
iz vzorca.
5.1.6.3 Postopek zbiranja podatkov
Podatke smo zbirali z anketnim vprašalnikom, ki je poleg anketnih vprašanj (spol, program,
učni uspeh) vseboval še lestvice stališč za ugotavljanje povezanosti motivacije z uporabo kognitivnih in metakognitivnih učnih strategij. Vprašalnik temelji na socialnokognitivnem pristopu k motivaciji in učenju, pri čemer je poudarek na prepletenosti kognitivnih in čustvenih
komponent pri učenju. V primerjavi z drugimi podobnimi instrumenti je v našem vprašalniku
večja pozornost namenjena motivacijskim procesom, ki vplivajo na samouravnavanje učenja,
poudarek je na kontekstualni naravi motivacije in učnih strategij. Pri izdelavi vprašalnika smo
se opirali na standardizirane obstoječe instrumente, ki imajo preverjene merske karakteristike (npr. Vprašalnik motivacijskih in učnih strategij, angl. Motivated Strategies for Learning
Questionnaire, MSLQ; Pintrich, Smith, Garcia, McKeachie, 1991).
Vprašalnik je sestavljen iz dveh področij: motivacije in učnih strategij. Motivacijsko področje
je sestavljeno iz 20 postavk in ga opredeljujeta dve podpodročji: a) vrednotenje učenja in b)
pričakovanja. Komponente pričakovanj se nanašajo na posameznikovo prepričanje, da lahko
opravi nalogo, vrednotne komponente pa se osredotočajo na razloge, zakaj se posameznik
ukvarja z določeno dejavnostjo.
Tudi področje učnih strategij je sestavljeno iz dveh podpodročij, in sicer: a) uporabe kognitivnih strategij (zajema uporabo osnovnih in kompleksih strategij učenja) in b) metakognitivnih kontrolnih strategij (posamezniku pomagajo nadzorovati in usmerjati učenje).
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Anketiranci so odgovarjali na 5-stopenjski Likertovi lestvici, pri čemer pomeni 1 – Zame
nikakor ne velja, 2 – Zame bolj ne velja kot velja, 3 – Ne morem se odločiti, 4 – Zame bolj
velja kot ne velja in 5 – Zame povsem velja.
Dijaki so na vprašanja o motivaciji in načinih učenja odgovarjali pred izpeljavo učnih situacij
in po njej. Pred prvim anketiranjem smo jih v navodilu posebej opozorili, naj imajo pri
odgovarjanju v mislih tisti predmet oz. strokovni modul, pri katerem rešujejo vprašalnik.
Če gre za učni predmet ali strokovni modul, ki ga imajo na urniku prvič, smo jih prosili,
naj imajo pri odgovarjanju v mislih enega od učnih predmetov ali modulov, ki so ga imeli v
preteklem šolskem letu in je po njihovi presoji vsebinsko najbližje temu, pri katerem izvajajo
učno situacijo. Njihovi odgovori po drugem merjenju pa so se nanašali na motivacijo in učne
strategije, povezane z učnimi situacijami.
5.1.6.4 Obdelava podatkov
Podatke smo obdelali na nivoju deskriptivne statistike (frekvenčna distribucija spremenljivk,
mere centralne tendence, mere razpršenosti in korelacije) in na nivoju inferenčne statistike
(odvisni t-test, neodvisni t-test in ANOVA). Pri neodvisnem t-testu in ANOVA smo z Leveneovim preizkusom preverjali predpostavko o homogenosti varianc. Kjer smo predpostavko
morali zavrniti, smo uporabili nadomestno aproksimativno metodo oziroma nadomestni,
Brown-Forsythov test. Preizkušanje statistično pomembnih razlik med pari aritmetičnih
sredin smo opravili s post hoc testi, ki smo jih izbrali glede na izpolnjenost/neizpolnjenost
predpostavke o homogenosti varianc (pri izpolnjeni predpostavki o homogenosti varianc
smo uporabili LSD-test, pri neizpolnjeni predpostavki o homogenosti varianc smo uporabili
Games-Howellov test).
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5.1.7 Predstavitev rezultatov in njihova interpretacija
5.1.7.1 Razlike v motiviranosti med prvim in drugim merjenjem
Pri skoraj vseh postavkah, s katerimi smo merili vrednotenje učenja in pričakovanja dijakov,
so se povprečne vrednosti po drugem merjenju v zvišale, kar kaže na to, da so bili dijaki v
povprečju po izvedbi učnih situacij bolj motivirani za učenje kot pred njo.
Tabela 4: Aritmetične sredine motivacijskih postavk za prvo merjenje (pred izvedbo učnih
situacij) in drugo merjenje (po izvedbi učnih situacij)
1.
merjenje

2.
merjenje

Pri tem strokovnem modulu imam najraje snov, ki mi pomeni izziv, da se lahko
naučim novih stvari.

3,59

4,08

Vem, da pri tem strokovnem modulu lahko razumem tudi najtežjo snov, ki jo
razloži učitelj.

3,46

3,97

Pomembno mi je, da pri tem strokovnem modulu razumem snov, ki se jo učimo.

4,41

4,57

Pri tem strokovnem modulu imam najraje snov, ki spodbudi mojo radovednost,
čeprav je težka.

4,06

4,22

Verjamem, da lahko pri tem strokovnem modulu razumem temeljne pojme, ki se
jih učim.

4,08

4,23

Trenutno mi je najpomembnejše izboljšanje ocen, zato poskušam dobiti čim višje
ocene.

4,20

4,30

Mislim, da je to, kar se učim pri tem strokovnem modulu, koristno.

4,22

4,59

Prepričan sem, da pri tem strokovnem modulu lahko razumem tudi najtežjo snov,
ki se jo moram naučiti.

3,57

4,08

Pri tem strokovnem modulu sem najbolj zadovoljen, kadar poskušam razumeti
snov tako dobro, kot je le mogoče.

4,03

4,20

Če je le možno, si želim dobiti boljše ocene kot večina drugih sošolcev.

3,64

3,65

Mislim, da bom to, kar se učim pri tem strokovnem modulu, lahko uporabil
drugje.

4,13

4,50

Mislim, da bom pri tem strokovnem modulu uspešen, če upoštevam težavnost
programa, zahteve učiteljev in svoje sposobnosti.

3,95

4,16

Všeč mi je snov, ki se jo učimo pri tem strokovnem modulu.

3,71

4,14

Mislim, da bom pri tem strokovnem modulu dobil dobre ocene.

3,79

4,15

Kadar imam pri tem strokovnem modulu možnost, izbiram take naloge, iz katerih
se lahko česa naučim, pa čeprav mi ne zagotavljajo dobre ocene.

3,43

3,67
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Pomembno mi je, da se naučim stvari, ki jih obravnavamo pri tem strokovnem
modulu.

4,05

4,18

Prepričan sem, da pri tem strokovnem modulu lahko odlično rešim naloge in
preizkuse znanja.

3,78

3,97

Trenutno sem najbolj zadovoljen, če pri tem strokovnem modulu dobim dobro
oceno.

4,39

4,38

Prepričan sem, da se lahko pri tem strokovnem modulu zelo dobro naučim
različnih spretnosti.

4,01

4,27

Pri tem strokovnem modulu si želim biti uspešen, ker se mi zdi pomembno, da
pokažem svoje sposobnosti staršem, prijateljem, učiteljem in drugim.

3,99

4,15

Povprečna vrednost je pri drugem merjenju nižja le pri eni postavk, in sicer 'Trenutno
sem najbolj zadovoljen, če pri tem strokovnem modulu dobim dobro oceno'. Motivacija
za pridobitev dobre ocene seveda ni vezana na učno situacijo, zato tudi takšen rezultat ni
presenetljiv.
V povprečju so bile pri prvem merjenju najvišje ovrednotene postavke: 'Pomembno mi je, da
pri tem strokovnem modulu razumem snov, ki se jo učimo', 'Trenutno sem najbolj zadovoljen, če
pri tem strokovnem modulu dobim dobro oceno' in 'Mislim, da je to, kar se učim pri tem strokovnem modulu, koristno'. Najvišje ocenjene postavke pri drugem merjenju so bile podobne:
'Mislim, da je to, kar se učim pri tem strokovnem modulu, koristno', 'Pomembno mi je, da pri
tem strokovnem modulu razumem snov, ki se jo učimo' in 'Mislim, da bom to, kar se učim pri
tem strokovnem modulu, lahko uporabil drugje'.
Če je pri prvem merjenju med tremi najviše ocenjenimi postavkami tudi želja po pridobitvi
dobre ocene, ki je kazalnik zunanje motivacije, je pri drugem merjenju v ospredju predvsem
vidik uporabnosti in koristnosti pridobljenega znanja. To, da so te vidike dijaki prepoznali
kot najpomembnejše, kaže na to, da se zavedajo pomena znanj, ki jih pridobivajo v šoli za
izvajanje del in nalog v poklicu, ki ga bodo opravljali po končanem izobraževanju.
Pri večini postavk (14 od 20) s področja motivacije smo dobili med prvim in drugim merjenjem statistično pomembne razlike. Če bi naš vzorec obravnavali kot slučajnostno izbran iz
neke osnovne populacije podobnih dijakov, bi lahko trdili, da stanje v vzorcu odraža stanje
v takšni hipotetični osnovni populaciji (rezultati odvisnih t-testov v prilogi).
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5.1.7.2 Razlike v motiviranosti glede na spol, letnik in učni uspeh
Poleg razlik med prvim in drugim merjenjem nas je zanimalo tudi, ali so določene neodvisne
spremenljivke tisti dejavniki, ki vplivajo na ocene posameznih postavk, s katerimi smo merili
motiviranost.
Razlike glede na spol
Najprej nas je zanimalo, ali dekleta posamezne postavke vrednotijo drugače kot fantje.
Tabela 5: Aritmetične sredine za prvo merjenje (pred izvedbo učnih situacij) in drugo
merjenje (po izvedbi učnih situacij) motivacijskih strategij posebej za vsak spol
SPOL
Pri tem strokovnem modulu imam najraje snov, ki mi
pomeni izziv, da se lahko naučim novih stvari.
Vem, da pri tem strokovnem modulu lahko razumem
tudi najtežjo snov, ki jo razloži učitelj.
Pomembno mi je, da pri tem strokovnem modulu
razumem snov, ki se jo učimo.
Pri tem strokovnem modulu imam najraje snov, ki
spodbudi mojo radovednost, čeprav je težka.
Verjamem, da lahko pri tem strokovnem modulu
razumem temeljne pojme, ki se jih učim.
Trenutno mi je najpomembnejše izboljšanje ocen, zato
poskušam dobiti čim višje ocene.
Mislim, da je to, kar se učim pri tem strokovnem
modulu, koristno.
Prepričan sem, da pri tem strokovnem modulu lahko
razumem tudi najtežjo snov, ki se jo moram naučiti.
Pri tem strokovnem modulu sem najbolj zadovoljen,
kadar poskušam razumeti snov tako dobro, kot je le
mogoče.

1. merjenje

2. merjenje

MOŠKI

3,66

4,11

ŽENSKE

3,51

4,06

MOŠKI

3,55

3,92

ŽENSKE

3,36

4,01

MOŠKI

4,36

4,47

ŽENSKE

4,44

4,64

MOŠKI

3,95

4,17

ŽENSKE

4,15

4,25

MOŠKI

4,11

4,11

ŽENSKE

4,03

4,32

MOŠKI

4,00

4,04

ŽENSKE

4,40

4,48

MOŠKI

4,39

4,54

ŽENSKE

4,04

4,62

MOŠKI

3,60

3,98

ŽENSKE

3,53

4,14

MOŠKI

3,94

4,00

ŽENSKE

4,09

4,34
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Če je le možno, si želim dobiti boljše ocene kot večina
drugih sošolcev.
Mislim, da bom to, kar se učim pri tem strokovnem
modulu, lahko uporabil drugje.
Mislim, da bom pri tem strokovnem modulu uspešen,
če upoštevam težavnost programa, zahteve učiteljev in
svoje sposobnosti.
Všeč mi je snov, ki se jo učimo pri tem strokovnem
modulu.
Mislim, da bom pri tem strokovnem modulu dobil
dobre ocene.
Kadar imam pri tem strokovnem modulu možnost,
izbiram take naloge, iz katerih se lahko česa naučim,
pa čeprav mi ne zagotavljajo dobre ocene.
Pomembno mi je, da se naučim stvari, ki jih
obravnavamo pri tem strokovnem modulu.
Prepričan sem, da pri tem strokovnem modulu lahko
odlično rešim naloge in preizkuse znanja.
Trenutno sem najbolj zadovoljen, če pri tem
strokovnem modulu dobim dobro oceno.
Prepričan sem, da se lahko pri tem strokovnem modulu
zelo dobro naučim različnih spretnosti.
Pri tem strokovnem modulu si želim biti uspešen, ker
se mi zdi pomembno, da pokažem svoje sposobnosti
staršem, prijateljem, učiteljem in drugim.

MOŠKI

3,51

3,40

ŽENSKE

3,76

3,83

MOŠKI

4,23

4,34

ŽENSKE

4,04

4,60

MOŠKI

3,94

4,01

ŽENSKE

3,96

4,25

MOŠKI

3,85

4,18

ŽENSKE

3,55

4,10

MOŠKI

3,76

3,87

ŽENSKE

3,80

4,36

MOŠKI

3,42

3,54

ŽENSKE

3,43

3,75

MOŠKI

4,06

4,02

ŽENSKE

4,01

4,28

MOŠKI

3,79

3,78

ŽENSKE

3,76

4,10

MOŠKI

4,31

4,18

ŽENSKE

4,45

4,53

MOŠKI

4,08

4,15

ŽENSKE

3,92

4,35

MOŠKI

3,79

3,83

ŽENSKE

4,18

4,38

Pri prvem merjenju so bile razlike statistično pomembne le pri treh trditvah, in sicer so
dijakinje statistično pomembno više ocenjevale postavki 'Trenutno mi je najpomembnejše
izboljšanje ocen, zato poskušam dobiti čim višje ocene' in 'Pri tem strokovnem modulu si želim
biti uspešen, ker se mi zdi pomembno, da pokažem svoje sposobnosti staršem, prijateljem,
učiteljem in drugim', medtem ko so dijaki višje ocenjevali postavko 'Mislim, da je to, kar se
učim pri tem strokovnem modulu, koristno'.
Pri drugem merjenju smo ugotovili, da so dekleta vse postavke, razen ene (fantom je
nekoliko bolj všeč učna snov pri strokovnem modulu), ocenjevale v povprečju više kot fantje,
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dvanajst od dvajsetih razlik med ocenami fantov in deklet je bilo statistično pomembnih.
Na podlagi rezultatov lahko sklenemo, da dijakinje više vrednotijo učenje in imajo višja
pričakovanja v primerjavi z dijaki. Vrednotenje predmeta ali učne snovi je tesno povezano
s postavljanjem notranjih ciljev in prepričanji o lastni učinkovitosti pri učenju. Zunanji cilji
označujejo stopnjo, do katere se dijak uči zaradi ocen, nagrad, uspeha ali tekmovanja z drugimi. Za dijake z visoko izraženo usmerjenostjo k zunanjim ciljem je učenje samo sredstvo
za doseganje nekega drugega cilja.
Razlike glede na letnik
Ko smo primerjali razlike med drugim in tretjim letnikom (zaradi nizkega numerusa (n = 8)
smo iz obdelav izvzeli dijake prvega letnika), nas je presenetilo, da so pri prvem merjenju
dijaki drugega letnika večino postavk ocenjevali niže kot dijaki tretjega letnika, zanimivo
pa je, da so pri drugem merjenju dijaki drugega letnika večino postavk ocenili više kot
dijaki tretjega letnika. Razlike so bile statistično pomembne pri devetih postavkah prvega
merjenja in pri polovici postavk pri drugem merjenju (rezultati neodvisnih t-testov v prilogi).
Razlike glede na učni uspeh
Za preverjanje teh razlik smo dijake po učnem uspehu združili v dve skupini, v prvo smo
razvrstili tiste, ki so imeli v preteklem šolskem letu nezadosten, zadosten in dober uspeh, v
drugo pa tiste, ki so dosegli odličen in prav dober uspeh. Z neodvisnim t-testom smo preizkušali statistično pomembne razlike med bolj in manj učno uspešnimi dijaki pri postavkah
prvega in drugega merjenja motivacije/motiviranosti. Pri prvem merjenju se je kot edina
statistično pomembna razlika pokazala razlika v trditvi 'Mislim, da bom pri tem strokovnem
modulu dobil dobro oceno', pri drugem merjenju se je tej trditvi pridružila še postavka 'Vem,
da pri tem strokovnem modulu lahko razumem tudi najtežjo snov, ki jo razloži učitelj'. Vse
postavke so višje ocenjevali učno uspešnejši dijaki. Naši podatki torej niso pokazali, da
bi bila učna uspešnost v večini primerov dejavnik, ki bi statistično pomembno vplival na
vrednotenje učenja in na pričakovanja dijakov.
Večino postavk pri prvem in drugem merjenju so učno zmožnejši dijaki sicer ocenili nekoliko
više, zanimivo pa je, da učno šibkejši dijaki bolj kot uspešnejši menijo, da je to, kar se učijo,
koristno, da bodo to znanje lahko uporabili drugje in da izbirajo pri strokovnem modulu
takšne naloge, ki so težje in se bodo iz njih nekaj naučili, četudi jim ne bodo prinesle višjih
ocen.
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5.1.7.3 Razlike v uporabi učnih strategij pred izvedbo učnih situacij in po njej
Na petstopenjski lestvici smo z 12 postavkami merili, kako dijaki in dijakinje ocenjujejo svoj
način učenja. Trditve so vsebovale kognitivne in metakognitivne strategije, kot so ponavljanje, elaboracija, organizacija, kritično mišljenje in metakognicija.
Tabela 6: Aritmetične sredine za prvo merjenje (pred izvedbo učnih situacij) in drugo
merjenje (po izvedbi učnih situacij) uporabe kognitivnih in metakognitivnih učnih strategij
1. merjenje

2. merjenje

Ko se učim, snov v mislih večkrat ponovim.

4,18

4,10

Kadar se med poukom zmedem pri pisanju zapiskov, jih uredim pozneje.

3,62

3,65

Kadar je mogoče, poskušam snov iz različnih strokovnih modulov
povezovati med seboj.

3,31

3,56

Svoj način učenja skušam prilagoditi učiteljevemu stilu poučevanja in
zahtevam pri posameznem strokovnem modulu.

3,40

3,48

Pri učenju si postavim cilje, ki me vodijo v času učenja.

3,74

3,89

Pri pouku pogosto preverjam stvari, ki jih slišim, da ugotovim, ali držijo.

3,02

3,17

Iz pomembnih strokovnih izrazov, ki smo se jih učili pri tem strokovnem
modulu, naredim seznam in si ga zapomnim.

2,94

3,00

Za teorije, razlage ali zaključke, ki jih preberem ali slišim pri pouku,
poskušam poiskati dokaze.

2,51

2,53

Pri učenju si organiziram učno snov tako, da naredim preprosto skico,
tabelo ali graf.

2,58

2,65

Rad se poigravam z različnimi idejami o stvareh, ki se jih učimo pri tem
strokovnem modulu.

3,08

3,27

Ko se učim, si zapomnim ključne besede, da me spominjajo na pomembne
stvari, ki smo se jih učili pri tem strokovnem modulu.

3,95

4,01

Postavljam si vprašanja, da se prepričam, ali obvladam snov, ki se jo učim.

3,89

4,00

Če primerjamo povprečne vrednosti prvega in drugega merjenja, vidimo, da so se nekoliko
zvišale pri vseh postavkah, razen pri postavki 'Ko se učim, snov v mislih večkrat ponovim',
kjer je povprečje drugega merjenja malenkost nižje. Ta postavka pa je bila pri prvem in drugem merjenju tudi najviše ocenjena, poleg še dveh, in sicer 'Ko se učim, si zapomnim ključne
besede, da me spominjajo na pomembne stvari, ki smo se jih pri tem strokovnem modulu učili'
in 'Postavljam si vprašanja, da se prepričam, ali obvladam snov, ki se jo učim'. Prva postavka
sodi v kategorijo površinskih učnih strategij, drugi dve pa na področje kognitivnih strategij,
ki jih prištevamo med kompleksne strategije učenja. Iz naših rezultatov lahko ugotovimo,
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da so po drugem merjenju dijaki začeli uporabljati globinske učne strategije, kar kaže na
pozitiven vpliv učnih situacij na njihov pristop do učenja.
Tudi pri postavkah o metakognitivnih učnih strategijah nas je zanimalo, ali so razlike med
povprečji prvega in drugega merjenja statistično pomembne. Dijaki so statistično pomembno više ocenili le dve trditvi, in sicer 'Kadar je mogoče, poskušam snov iz različnih strokovnih
modulov povezovati med seboj' in 'Rad se poigravam z različnimi idejami o stvareh, ki se jih
pri tem strokovnem modulu učimo'.
5.1.7.4 Razlike v uporabi učnih strategij glede na spol, letnik in učni uspeh
Predpostavljali smo, da različno vrednotenje učnih strategij izvira tudi iz dejavnikov, kot so
spol, letnik in učni uspeh. Pri tem sicer nismo eksplicitno predpostavljali smeri povezanost
oz. razlik, pač pa smo jih interpretirali iz vzorčnih podatkov po opravljenih preizkusih.
Razlike glede na spol
Posamezne postavke o učnih strategijah pred izvedbo učnih situacij so dijakinje v vseh
primerih ovrednotile više kot dijaki, statistično pomembne razlike so se pokazale pri tretjini
trditev, in sicer: 'Kadar se med poukom zmedem pri pisanju zapiskov, jih uredim pozneje',
'Kadar je mogoče, poskušam snov iz različnih strokovnih modulov povezovati med seboj', 'Pri
učenju si postavim cilje, ki me vodijo v času učenja' in 'Iz pomembnih strokovnih izrazov, ki smo
se jih učili pri tem strokovnem modulu, naredim seznam in si ga zapomnim'. Spol vsekakor je
eden od dejavnikov, ki vpliva tudi na strategije učenja, saj dijakinje v večji meri ocenjujejo,
da uporabljajo različne učne strategije, od kognitivnih do metakognitivnih.
Razlike glede na letnik
Tudi tukaj smo pri preverjanju teh razlik izločili dijake prvega letnika zaradi prenizkega
numerusa (n = 8) in v obdelavo izbrali samo dijake drugega in tretjega letnika.
Tabela 7: Aritmetične sredine za prvo merjenje (pred izvedbo učnih situacij) in drugo
merjenje (po izvedbi učnih situacij) uporabe kognitivnih im metakognitivnih učnih strategij
glede na letnik šolanja
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Ko se učim, snov v mislih večkrat ponovim.

Kadar se med poukom zmedem pri pisanju zapiskov, jih
uredim pozneje.
Kadar je mogoče, poskušam snov iz različnih
strokovnih modulov povezovati med seboj.
Svoj način učenja skušam prilagoditi učiteljevemu stilu
poučevanja in zahtevam pri posameznem strokovnem
modulu.
Pri učenju si postavim cilje, ki me vodijo v času učenja.

Pri pouku pogosto preverjam stvari, ki jih slišim, da
ugotovim, ali držijo.
Iz pomembnih strokovnih izrazov, ki smo se jih učili
pri tem strokovnem modulu, naredim seznam in si ga
zapomnim.
Za teorije, razlage ali zaključke, ki jih preberem ali
slišim pri pouku, poskušam poiskati dokaze.
Pri učenju si organiziram učno snov tako, da naredim
preprosto skico, tabelo ali graf.
Rad se poigravam z različnimi idejami o stvareh, ki se
jih učimo pri tem strokovnem modulu.
Ko se učim, si zapomnim ključne besede, da me
spominjajo na pomembne stvari, ki smo se jih učili pri
tem strokovnem modulu.
Postavljam si vprašanja, da se prepričam, ali obvladam
snov, ki se jo učim.

LETNIK

1. merjenje

2. merjenje

2. letnik

4,26

4,26

3. letnik

4,12

3,84

2. letnik

3,87

3,97

3. letnik

3,26

3,08

2. letnik

3,32

3,58

3. letnik

3,34

3,51

2. letnik

3,47

3,63

3. letnik

3,29

3,18

2. letnik

3,92

4,05

3. letnik

3,49

3,60

2. letnik

3,00

3,22

3. letnik

3,05

2,99

2. letnik

3,06

3,15

3. letnik

2,83

2,75

2. letnik

2,69

2,61

3. letnik

2,23

2,36

2. letnik

2,75

2,80

3. letnik

2,35

2,37

2. letnik

3,17

3,40

3. letnik

2,97

3,03

2. letnik

3,98

4,14

3. letnik

3,95

3,79

2. letnik

4,02

4,08

3. letnik

3,72

3,89

Pri prvem vrednotenju učnih strategij so dijaki drugega letnika večino postavk ocenili više
kot dijaki tretjega letnika, statistično pomembne razlike smo našli pri postavkah 'Kadar se
med poukom zmedem pri pisanju zapiskov, jih uredim pozneje', 'Pri učenju si postavim cilje, ki
me vodijo v času učenja', 'Za teorije, razlage ali zaključke, ki jih preberem ali slišim pri pouku,
poskušam poiskati dokaze' in 'Pri učenju si organiziram učno snov tako, da naredim preprosto
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skico, tabelo ali graf'. Dve postavki sta vezani na organizacijo virov učenja; na podlagi
podatkov bi lahko sklepali, da dijaki drugega letnika v večji meri uporabljajo kognitivne,
metakognitivne strategije in si bolje kot dijaki tretjega letnika organizirajo vire učenja.
Po izvedbi učnih situacij so dijaki drugega letnika vse postavke o učnih strategijah v povprečju ovrednotili više kot dijaki tretjega letnika, statistično pomembno se njihove povprečne
ocene razlikujejo pri osmih postavkah, pri štirih pa statistično pomembnih razlik nismo mogli
dokazati ('Kadar je mogoče, poskušam snov iz različnih strokovnih modulov povezovati med
seboj', 'Pri pouku pogosto preverjam stvari, ki jih slišim, da ugotovim, ali držijo', 'Za teorije,
razlage ali zaključke, ki jih preberem ali slišim pri pouku, poskušam poiskati dokaze' in 'Postavljam si vprašanja, da se prepričam, ali obvladam snov, ki se jo učim').
Razlike glede na učni uspeh
Tudi v tem primeru smo za preverjanje teh razlik dijake po spremenljivki učni uspeh
združili v dve skupini, in sicer smo v prvo razvrstili tiste, ki so imeli v preteklem šolskem
letu nezadosten, zadosten in dober uspeh, v drugo pa tiste, ki so dosegli odličen in prav
dober uspeh. Z neodvisnim t-testom smo preizkušali statistično pomembne razlike med
bolj in manj učno uspešnimi dijaki pred izvedbo učnih situacij in po njej pri postavkah o
učnih strategijah.
Pred izvedbo učnih situacij so učno uspešnejši dijaki večino postavk ocenili više kot učno
šibkejši dijaki, t-test za neodvisne vzorce je pokazal statistično pomembne razlike pri petih
od dvanajstih trditev. Po izvedbi učnih situacij so se razlike še povečale, saj so učno uspešnejši dijaki vse postavke v povprečju ocenili više kot učno šibkejši dijaki. Iz tega bi lahko
sklepali in potrdili ugotovitve prejšnjih raziskav, da imajo uspešnejši dijaki bolje razvite učne
strategije oz. jih uporabljajo pogosteje kot manj uspešni dijaki. Večina povprečnih ocen
se je po prvem merjenju med učno zmožnejšimi in učno šibkejšimi dijaki tudi statistično
pomembno razlikovala.
5.1.7.5 Čas, ki ga dijaki porabijo za pripravo na pouk
Če pogledamo razlike glede na število ur, ki jih dijaki v povprečju tedensko porabijo za
učenje, pisanje domačih nalog, pripravo referatov ipd., seveda hitro ugotovimo, da učno
uspešnejši dijaki v povprečju več časa namenijo popoldanskemu delu za pripravo na pouk
(8,20 ure) kot učno manj uspešni (5,49 ure). Če pogledamo podrobneje, se odličnjaki po
svoji oceni s šolskim delom ukvarjajo v povprečju več kot 12 ur na teden, medtem ko prav
dobri dijaki to oceno bistveno znižajo, in sicer na 7 ur. Zanimivo je, da dijaki z dobrim učnim
uspehom za šolsko delo porabijo po lastnih ocenah v povprečju najmanj časa (5,38 ure),
več ga porabijo dijaki z zadostnim uspehom (6,57 ure). Razlike med skupinami dijakov z
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različnim učnim uspehom so glede povprečne porabe časa, namenjenega pripravam na pouk,
statistično pomembne na nivoju  = 0,000.
Ko primerjamo dijake glede na to, ali obiskujejo 3-letni, 4-letni ali t. i. program 2+3, vidimo,
da v povprečju največ popoldanskega časa namenijo pripravi na pouk dijaki 4-letnih programov (skoraj 7 ur in pol), kar tri ure manj časa v povprečju porabijo dijaki, vpisani v programe
poklicno-tehniškega izobraževanja, še manj pa dijaki 3-letnih poklicnih šol (3,84 ure). Zaradi
zavrnitve predpostavke o homogenosti varianc smo uporabili Brown-Forsythov test, ki je
pokazal statistično pomembno vrednost na nivoju  = 0,000., z Games Howellovim post hoc
testom smo dokazali prisotnost statistično pomembnih razlik med srednjimi poklicnimi in
srednjimi strokovnimi programi ter med srednjimi strokovnimi in t. i. programi 2+3.
Najbolj so nas presenetili podatki o razlikah med dijakinjami in dijaki. Kažejo namreč, da se
dekleta v povprečju učijo (delajo domače naloge, pripravljajo referate itd.) skoraj osem ur
in pol na teden, medtem ko dijaki v povprečju porabijo za pripravo na pouk le nekaj več kot
štiri ure tedensko. Aproksimativni t-test je tudi tukaj pokazal visoko statistično pomembnost
te razlike ( = 0,000), ki bi jo lahko ob predpostavki, da imamo slučajnostno izbran vzorec iz
hipotetične osnovne populacije, posplošili na populacijo podobnih dijakov in dijakinj.
5.1.7.6 Povezanost motivacijskih in učnih strategij
Eno od temeljnih vprašanj, ki smo si ga zastavili, je bilo tudi, ali so motivacijske in učne
strategije povezane oziroma ali dijaki, ki so bolj motivirani, v večji meri uporabljajo različne
učne strategije. Za ta namen smo oblikovali štiri nove spremenljivke, in sicer dve spremenljivki 'motivacija' (pred izvedbo učnih situacij in po njej), ki smo jo sestavili kot vsoto
vseh 20 postavk, s katerimi smo merili, kako dijaki ocenjujejo lastno motiviranost, in dve
spremenljivki 'učne strategije' (pred izvedbo učnih situacij in po njej), ki vsebujeta vsaka 12
postavk kognitivnih in metakognitivnih učnih strategij.
Pearsonov korelacijski koeficient je pokazal srednje močno pozitivno povezanost (r = 0,58)
med motivacijo in učnimi strategijami pred izvedbo učnih situacij, kar pomeni, da so večinoma bolj motivirani dijaki in dijakinje uporabljali tudi več različnih učnih strategij. Podobno
smo ugotovili tudi po izvedbi učnih situacij, tudi tu se je pokazala srednje močna, pozitivna
povezanost (r = 0,49).

5 EVALVACIJA

5.1.8 Sklepi in predlogi
Iz raziskave lahko ugotovimo, da so naše analize potrdile povezanost in vpliv učnih situacij
na motivacijo dijakov in njihovo uporabo učnih strategij. Statistične analize so potrdile, da
so izpeljane učne situacije tako kvalitativno kot kvantitativno vplivale na motivacijo dijakov
in njihovo uporabo učnih strategij. Če je pri prvem merjenju med tremi najviše ocenjenimi
postavkami tudi želja po pridobitvi dobre ocene, ki je kazalnik zunanje motivacije, je pri
drugem merjenju v ospredju predvsem vidik uporabnosti in koristnosti pridobljenega znanja.
Tudi to, da so te vidike dijaki prepoznali kot najpomembnejše, kaže na dejstvo, da se je
pri dijakih povečalo zavedanje o pomenu in uporabnosti znanj, ki jih pridobivajo v šoli za
poklic, ki ga bodo opravljali po končanem izobraževanju. Podobni sklepi veljajo tudi za uporabo (kognitivnih in metakognitivnih) učnih strategij. Na obeh področjih lahko poročamo o
premikih v pozitivno smer. Rezultati statističnih analiz kažejo, da so dijaki potem, ko je bil
pouk izpeljan skozi učne situacije, v povprečju začeli pogosteje uporabljati globinske učne
strategije kot prej. Te razlike so se pokazale tudi pri primerjavah glede na spol, letnik in
učno uspešnost. Vse to kaže na pozitiven vpliv vpeljave učnih situacij v izobraževalni proces
na njihov pristop in odnos do učenja.
Ustvarjanje učne klime, ki bo omogočala razvoj kompleksnih znanj in spretnosti, ki jih bodo
dijaki potrebovali pri opravljanju svojega poklica, je zahtevna naloga tudi za najbolj izkušenega učitelja. Na srečo poznamo vrsto učinkovitih strategij poučevanja, s katerimi lahko
učitelj spodbuja in omogoča razvoj samoregulacijskega učenja v razredu.
Najbolj temeljna pristopa sta seznanjanje o uporabi in koristnosti učnih strategij kot
tudi spodbujanje uporabe učnih strategij pri konkretnih nalogah med poukom. Čeprav
samo seznanjanje z različnimi učnimi in motivacijskimi strategijami ni dovolj za spodbujanje
samoregulacijskega učenja pri dijaku, pa je za mnoge lahko ključnega pomena. To še posebej
velja mlajše dijake, ki teh strategij še ne poznajo, oz. tiste, ki jih niso vajeni samostojno
uporabljati. Raziskave so pokazale, da je tak pristop še posebej uporaben kot začetni korak
pri spodbujanju dijakov, da bolj samostojno uravnavanjo svoje učenje (npr. Levy, 1996).
Naslednji ukrep je povezan s praktičnim delom dijakov, ki se je v raziskavah pokazalo kot
dober način, ki lahko učiteljem pomaga pri izboljšanju samoregulacije in motivacije pri učenju (Lee idr., 2010). Tudi izkušnje pri vpeljavi učnih situacij v našem projektu so pokazale,
da večja samostojnost med učenjem, »prenašanje odgovornosti« z učitelja na dijaka in bolj
»mentorska« vloga učitelja v učni situaciji povečujejo motivacijo in tudi pristope k učenju
dijakov.
Tudi podpora, ki jo pri izobraževanju dijaku nudijo učitelj in njegovi sošolci ali sošolke, lahko
služi kot pomemben dejavnik učenja večje samostojnosti pri učenju. Pogosto se ta podpora
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izraža v obliki povratnih informacij. Učinkovita povratna informacija pa naj bi vsebovala podatke o tem, kaj je dijak naredil dobro, kaj mora izobljšati, in tudi postopke, s katerimi lahko
svoje delo izboljša (Labuhn idr., 2010; Hattie in Timperley, 2007). Take povratne informacije
izboljšujejo tako dijakove učne dosežke (Brookhart, 2011) kot tudi njegovo motivacijo za
učenje (Wigfield, Klauda in Cambria, 2010) in samouravnavanje učenja.
Med zadnjimi, a ne najmanj pomembnimi ukrepi omenjamo še učiteljevo refleksijo lastne
prakse. Reflektirana praksa in prilagoditev ter sprememba didaktičnih strategij dijakom
sodijo med najpomembejša orodja, ki jih lahko uporabi učitelj ob spodbujanju samoregulacijskega učenja (Gibson, Hauf in Long, 2011). Z razmislekom o lastnem delovanju lahko
učitelj razišče možne dejavnike (ne)učinkovitosti uporabe določene didaktične strategije, ki
jo uporablja v razredu. Na podlagi tega razmisleka pa oblikuje bolj uporabne in spodbudne
učne izkušnje za svoje dijake.

5.2 Povzetek ključnih ugotovitev fokusne skupine
Danijela Makovec

Udeležencem fokusne skupine, ki je potekala 14. 12. 2011 na Centru RS za poklicno izobraževanje, smo postavili tri sklope vprašanj, ki so bila vezana na načrtovanje, izvajanje in
dejavnosti po izpeljani učni situaciji. V nadaljevanju povzemamo ključne ugotovitve vsakega
od sklopov.

5.2.1 1. sklop: načrtovanje
Udeležencem smo postavili tri vprašanja, vezana na načrtovanje učne situacije:
1. Kako ste pri načrtovanju učne situacije izbirali ustrezne cilje iz kataloga znanja,
kako ste te cilje konkretizirali, poglabljali ali dopolnjevali?
2. Kako so materialni in organizacijski pogoji na šoli vplivali na načrtovanje didaktične izvedbe učne situacije?
3. Ali menite, da vam obrazec omogoča prilagajanje načrtovanja in izvajanja pouka
različnim značilnostim in potrebam dijakov? Kratko utemeljite.

5 EVALVACIJA

Udeleženci fokusne skupine so po večini odgovarjali, da so za izbrano učno situacijo učne
cilje povzeli iz kataloga znanj, cilje so konkretizirali in dopolnili glede na znanja, ki jih
morajo dijaki usvojiti. »Za cilje oz. za načrtovanje učne situacije smo uporabili kompetenco,
ki je zapisana v poklicnem standardu in se lepo pokriva tudi s cilji v katalogu znanja, seveda z
dodatno mero izkušenj, kaj pravzaprav potrebujejo dijaki v praksi ...«
Materialni pogoji za izpeljavo učne situacije so bili po mnenju večine sodelujočih učiteljev
ustrezni in v primerjavi s siceršnjim potekom pouka pri tem ni bilo večjih posebnosti, nekoliko bolj zahtevno je bilo po mnenju učiteljev zagotoviti organizacijske pogoje. Odgovarjali
so, da so morali za izvedbo učne situacije urediti nekaj nadomeščanj, veliko je bilo tudi
časovnega usklajevanja in prilagajanja.
Glede obrazca, ki so ga imeli na voljo, so bili enotnega mnenja, da jim je bil ta v precejšnjo
pomoč pri načrtovanju. Na prvi pogled se jim je zdel precej obsežen, a so poudarili, da
omogoča natančno načrtovanje, z njegovo uporabo se lahko precej naučiš in je tudi zato
posebej primeren za učitelje začetnike, na kar nakazuje tudi citat enega od udeležencev:
»Obrazec je dober, na prvi pogled je sicer nekoliko obširen, obsežen, toda ko ga izpolnjuješ,
vidiš, da ti je v veliko pomoč pri načrtovanju. /.../ V prihodnjem šolskem letu lahko na podlagi
tistega, kar ti ni povsem uspelo, izpelješ pouk bolje, če pa gre za učitelja začetnika, mu pa ta
obrazec sploh zelo dobro pripomore pri njegovem načrtovanju dela/…/.«
Na zadnje vprašanje v prvem sklopu, kako je načrtovanje učne situacije vplivalo na sodelovanje z drugimi učitelji, so udeleženci fokusne skupine odgovarjali, da so se veliko povezovali
s kolegi, skupaj načrtovali in dogovarjali. Izpostavili in pozdravljali so timsko načrtovanje, ki
je pri tem prihajalo v ospredje. Izkupiček timskega načrtovanja ponazarjamo z naslednjim
citatom: »Z učitelji drugih, splošnoizobraževalnih predmetov, pa tudi strokovnih modulov smo
se že pred izvedbo usedli skupaj, načrtovali, vmes tudi kakšno stvar dopolnili in se v bistvu
tega načrta kar precej držali. Šlo je za povsem konkretno sodelovanje, ko je, recimo, učitelj
anatomije v istem času, v istem mesecu, obravnaval dihanje, čeprav je najprej obravnavo te
vsebine nameraval izvesti šele ob koncu šolskega leta. Tako se je izkazalo naše sodelovanje. Kar
pa se dijakov tiče, so bili s tem res zadovoljni … mi pa tudi ...«
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5.2.2 2. sklop: Izvajanje učne situacije
Podobno kot v prejšnjem sklopu so bila tudi tu udeležencem postavljena tri vprašanja. In sicer:
1. Ocenite, v kolikšni meri se je izvedba učne situacije razlikovala od prvotno zastavljenega načrta. Zakaj je po vašem mnenju prišlo do odstopanj pri izvedbi?
2. Kako je takšno načrtovanje učne situacije vplivalo na kakovost njene izvedbe (v
primerjavi z načrtovanjem, kot ste ga bili vajeni prej)?
3. Kako so se na izvajanje načrtovane učne situacije odzvali dijaki? Ali pri odzivu
dijakov na pouk opažate razlike – v primerjavi z dijaki v prejšnjih letih, ko istih
učnih vsebin niste obravnavali skozi učno situacijo?

Učitelji so ocenjevali, da se je izvedba učne situacije od prvotno zastavljenega načrta razlikovala za 10 % do 20 %. Do odstopanj je po izjavah učiteljev prihajalo predvsem v organizacijskem smislu (časovna izpeljava, organizacija pouka, poznejša izvedba zaradi drugih
obveznosti itd.), o odstopanju pri obravnavanih učnih vsebinah učitelji niso govorili. Ena
učiteljica je izpostavila, da so učno situacijo izpeljali v celoti tako, kot so načrtovali, saj jo
izvajajo že nekaj let in zato ne prihaja do odstopanj.
Načrtovanje učne situacije je po mnenju učiteljev pozitivno vplivalo na kakovost njene
izvedbe, kar je mogoče potrditi s citati udeležencev: »Moram reči, da sem to učno situacijo
v lanskem letu povsem drugače izvedla in se je letos bistveno bolje izšlo …« Ena od udeleženk
je poudarila: »Zdaj tudi pri drugih programskih enotah načrtujem tako, kot sem to učno
situacijo.«
Drugačen način dela so po mnenju učiteljev opazili tudi dijaki, ki so začutili povezavo med
teorijo in prakso ter navezavo na druge programske enote. Tak način dela so dijaki, po
pripovedovanju učiteljev, sprejeli zelo dobro:
»Dijaki začutijo predvsem to povezanost, torej da mi bolj natančno in povezano načrtujemo,
da sta povezani teorija in praksa …«
»Dijakom je bilo predvsem pomembno, da so sami videli povezavo med znanjem, ki ga dobijo
pri splošnih predmetih, in tistim pri strokovnih modulih. Videli so smisel učnih situacij. Z
disciplino pri teh vajah in v razredu nismo imel nobenih težav, izostankov od pouka tudi nismo
beležili, razen en dan, ko si je eden od dijakov zvil prst, drugače je bilo vse tako, kot je moralo
biti … in dijaki tak način dela zelo dobro sprejemajo ....«

5 EVALVACIJA

Samo ena učiteljica je izpostavila, da dijaki niso bili navdušeni nad načinom, ker se je zaradi
izpeljave učne situacije povečala skupina, kar je oteževalo delo.

5.2.3 3. sklop: ocenjevanje, evalvacija
Udeležencem smo postavili tri vprašanja, vezana na ocenjevanje in evalvacijo učne
situacije.
1. Kako ste preverjali doseganje standardov znanja pri dijakih?
2. Kako je izvajanje učne situacije vplivalo na kakovost znanja in usposobljenosti
dijakov, če oboje primerjate s svojimi preteklimi izkušnjami, ko ste iste ali sorodne
učne cilje dosegali po drugačni poti?
3. Kako po vašem mnenju vaše pisanje refleksije in opažanj vpliva na prihodnje načrtovanje in izvajanje učnih situacij?

Učitelji so poudarili, da so doseganje standardov znanja pri dijakih preverjali sproti, večinoma ustno ali s pomočjo delovnih oz. učnih listov (v enem primeru tudi s kvizom v spletni
učilnici).
Kakovost znanja in usposobljenost dijakov, doseženo z izvajanjem učne situacije, so učitelji
po večini (v primerjavi s preteklimi izkušnjami) ocenili kot boljšo (dijaki so stvari povezovali
med seboj, tudi ocene pri praktičnem pouku so bile letos boljše kot lani (pri isti učni vsebini). Izpostavili so tudi, da so pri dijakih zaznali večjo motivacijo za delo.
»Prva stvar, ki sva jo opazila oba učitelja, je bila, da so bili dijaki zelo motivirani za delo na
terenu in da tu nismo ocenjevali znanja, naučenega na pamet, ampak so morali vse teoretične
osnove prenesti na konkreten hlod, na konkreten gozdni sortiment ...«
Učitelji so na vprašanje, kako pisanje refleksije vpliva na prihodnje načrtovanje učnih situacij,
odgovarjali, da so s pisanjem refleksije zaznali napake, ki so jih storili, in jih bodo naslednje
leto poskušali odpraviti. Med pisanjem pa so se učiteljem tudi porajale nove ideje in zamisli,
ki jih bodo uporabili. »Zagotovo vidiš napake, ki jih sicer ne bi. Ko razmišljaš o tem, ko to
zapišeš, prav tako danes, ko vas poslušam, si pridobivam nova znanja, nove poglede, nove
ideje, o katerih bom razmišljala in pozneje lahko bolje delala. Ima velik učinek, prav gotovo ...«
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Namesto sklepa ...

»Ko sem o vsem skupaj še enkrat razmišljala, sem čedalje bolj ugotavljala, kako resnično pomembne so te učne situacije, predvsem pri strokovnih modulih, ki so praktični.
Kako pomembno je natančno načrtovanje, predvsem pa povezovanje znanja. Upam in
mislim si, da bodo dijaki znanje tako bolj dolgoročno usvojili. In želela bi si še več teh
učnih situacij ...«
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V priročniku Učne situacije v poklicnem in strokovnem izobraževanju upoštevamo znanje, ki je zajeto
v gradivih in priročnikih, ki so nastali v času prenove programov poklicnega in strokovnega izobraževanja po objavi Izhodišč za pripravo izobraževalnih programov nižjega in srednjega poklicnega
ter srednjega strokovnega izobraževanja. Znanje, ki je bilo razvito do zdaj, priročnik dopolnjuje v
dveh pomembnih točkah, ki se ju prenova še ni dovolj dotaknila: na točki učiteljevega etapnega in
sprotnega načrtovanja pedagoškega procesa in na točki njegovega izvajanja.
Prenova programov poklicnega in strokovnega izobraževanja je okrepila nekatere dimenzije avtonomije šole in učiteljev, zato ni nenavadno, da so bile do zdaj številne aktivnosti Centra za poklicno
izobraževanje usmerjene v snovanje podpore na ravni načrtovanja izobraževalnega procesa, zlasti
načrtovanja na ravni šole in posameznega programa. Na tem mestu pa smo se odzvali na potrebe
po dodatnem znanju na področju operativnega načrtovanja in izvajanja pedagoškega procesa.
Pri tem izhajamo iz znanja in izkušenj učiteljev, ki so na temelju aktivnega sodelovanja v prenovi programov že začeli izvajati različne didaktične strategije, ki so uporabne v kompetenčno zasnovanem
izobraževanju. Zato priročnik sledi načelu: kakovostna in reflektirana pedagoška praksa je rezultat
vzajemnega sodelovanja in oplajanja pedagoške teorije in pedagoške prakse. S sodelovanjem pridobivata obe, tako pedagoška praksa kot pedagoška znanost.

