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Vloga in pomen ključne kvalifikacije (predstavitev koncepta) 
 

Cilj učenja za učenje je, da postanejo dijaki poleg pridobljenega strokovnega znanja in razvitih 

poklicnih kompetenc uspešni vseživljenjski učenci, učinkoviti misleci in reševalci problemov. 

Zato morajo razviti in vzdrževati visoko notranjo motivacijo za nenehno učenje, oblikovati 

realno pozitivno samopodobo, samospoštovanje in samozaupanje, razviti pozitivna stališča do 

učenja in izobraževanja, visoko vrednotiti učenje kot podlago in možnost nenehnega osebnega in 

družbenega napredka, biti sposobni uporabljati različne strategije, metode in tehnike učenja in 

nenehno razvijati učne navade, ki jim bodo omogočile uspešno učenje v šoli in tudi zunaj šole v 

vsem življenju, usposobiti se morajo za učenje skupaj z drugimi in za samostojno učenje. Učne 

izkušnje morajo biti primerne njihovim osebnim značilnostim ter vsakokratnim življenjskim 

potrebam in hkrati podlaga za naslednjo stopnjo izobraževanja. Prispevati morajo k ohranjanju 

pozitivnih stališč do izobraževanja, biti izvor veselja in izpolnitve. Učne izkušnje naj bodo 

predstavljene kot del nepretrgane verige učenja in kot del mreže izkušenj. Izobraževanje naj 

vsakomur omogoči spoznati, da so stališča, prepričanja, ideologija, navade, znanje nekaj 

relativnega, da je zato iskanje resnice in njeno vsakokratno verificiranje z dejstvi bistvo učenja, 

da so tveganja in napake del učnega procesa. Cilj je usposobiti učence za identifikacijo lastnih 

potreb, za načrtovanje lastnih ciljev ter za samoevalvacijo doseženega tako za učenje v šoli kot 

tudi pri neformalnem in informalnem učenju.  

 

 

Temeljna načela ključne kvalifikacije 
 

• Učenje učenja je proces, usmerjen v posameznika, je dejaven proces in poteka vse življenje v 

različnih življenjskih kontekstih (v šoli, na delovnem mestu, v prostem času).  

• Dijak je v središču procesa učenja, učitelj je njegov sodelavec in organizator razmer in 

ustreznih okoliščin za učinkovito učenje učenja. Poleg prenašanja deklarativnega znanja 

mora uresničevati tudi procesne cilje: razvijanje sposobnosti iskanja, izbiranja, in 

procesiranja informacij ter sposobnosti razumevanja, analiziranja, sinteze, analize, uporabe in 

vrednotenja pridobljenega znanja.  

• Je zavesten proces, ki temelji na pridobivanju metakognitivnega znanja, refleksiji in 

izkustvenem učenju posameznika. 

• Učenje poteka kot kontinuum razvijanja človekovih spoznavnih, motivacijskih in socialnih 

osebnostnih komponent. 

 

 

      Globalni cilji 

 

Dijak razvije: 

 

o notranjo motivacijo in čustveno-motivacijske strategije (spoznavanje sebe kot 

učenca, vzbujanje in ohranjanje motivacije za učenje, obvladovanje negativnih 

čustev, razvijanje sposobnosti nadziranja in uravnavanja koncentracije med 

učenjem, sprejemanje odgovornosti za učenje); 

o sposobnost razumevanja ožjega  in širšega socialnega konteksta učenja v skupini in 

družbi, razvije osebnostne lastnosti za skupinsko učenje in se nauči ustreznih 

socialnih spretnosti; 

o kognitivne in učne strategije, (miselne strategije: procesiranje, razumevanje, 

povezovanje, strukturiranje, analiziranje, sintetiziranje informacij, konkretiziranje, 

uporaba, kritično presojanje, selekcioniranje in ustvarjalno mišljenje), metode, 

tehnike in razvije sposobnost prepoznati svoj stil spoznavanja, učni stil in ju 

prilagodi glede na cilje učenja v različnih položajih; 



  

o metakognitivne strategije orientiranja, načrtovanja, spremljanja, evalviranja in 

reflektiranja lastne učne poti (miselnih procesov, procesa učenja in njegovih 

učinkov). 

 

 

Dijaki naj bi razvili svoje sposobnosti, spretnosti in vrednote na treh temeljnih področjih: 

 

• motivacijsko področje vključuje notranje in zunanje dejavnike, ki spodbujajo učenje. 

Notranji so: vrednote, stališča in čustva, ki vplivajo na učinkovito učenje. Zunanje pa 

sestavljajo (ožje) učno okolje in (širše) družbeno okolje; 

 

• kognitivno področje, ki zajema tudi kognitivne in učne strategije: 

      Globalni cilj razvijanja kognitivnih in učnih strategij je razvijati temelje uspešnega učenja z 

razvijanjem kompleksnega mišljenja, spretnosti procesiranja informacij ter miselnih navad na 

eni strani ter na drugi z neposrednim  učenjem o uspešnih učnih strategijah (navade, metode 

in tehnike), dopolniti posredno učenje učnih strategij ter tako načrtno spodbujati in 

omogočati transfer na različna področja učenja;  

 

• metakognitivno področje vključuje razvoj metakognitivnih strategij ali sposobnost 

metaučenja, ki  kažejo, koliko znajo učenci »razmišljati o svojem učenju, ga spremljati, 

kontrolirati in krmariti«. Metaučenje je zavestno uravnavanje učnega procesa na podlagi 

razmišljanja o njem, kontroliranja in spremljanja (primer: vedeti, kdaj nekaj znaš in kdaj ne; 

obvladanje postopkov samokontrole in samoevalvacije; preverjanje kakovosti dosežkov in 

spremljanje strategij na tej podlagi).   

 

 

     Operativni cilji ključne kvalifikacije 

 

 

MOTIVACIJSKO PODROČJE, ki zajema tudi socialni kontekst 

 

a) Motivacijsko področje  

 

 

Temeljne zmožnosti Operativni cilji   

 

Priporočene dejavnosti 

Spoznava sebe kot 

učenca: 

– stališča dijaka do 

sebe, do sebe kot 

učenca, 

 

• Razmisli (napiše, 

pove), kako vidi 

sebe v vlogi 

učenca, čemu 

pripisuje svoje 

ne/uspehe.  

• Predstavi 

značilnosti svoje 

motivacije (učenje 

zaradi želje po 

uspehu, kratkoročni 

ali dolgoročni cilj, 

učenje za ocene). 

 

• Nariše sebe kot učenca (naredi lepljenko), 

razloži sliko sošolcu, zapiše svoje 

prednosti in področja, ki jih želi izboljšati. 

• Samoocena ob vprašalniku, primerjava z 

drugimi, pogovor. 

• Dijaki se v skupinah pogovorijo in 

zapišejo, kaj je motivacija za učenje. 

Poročajo. 

• Dijak premisli in zapiše (nariše, označi na 

ocenjevalni lestvici), kakšna je njegova 

motivacija za učenje, kaj ga motivira.  

 

– vrednote in stališča 

v zvezi z izobrazbo, 
• Razmisli o svojih 

vrednotah in 

• Dijaki se v skupinah pogovorijo in 

zapišejo, kaj menijo o učenju in znanju. 



  

znanjem in šolanjem, 

 

stališčih glede 

izobrazbe, učenja, 

znanja in šolanja. 

 

Kaj je bistvo učenja? Asociacije. Poročajo. 

• Dijak na ocenjevalnem ali delovnem listu 

oceni svoja stališča o učenju, jih primerja z 

drugimi in oceni, ali so mu v podporo ali 

ga ovirajo pri pridobivanju izobrazbe in 

šolanju. 

 

– dijakovi temeljni 

interesi. 
• Poimenuje svoja 

pričakovanja, želje, 

interese ter 

temeljne motive: – 

v zvezi s svojim 

življenjem, 

šolanjem, 

izobrazbo, 

sedanjim 

trenutkom in 

prihodnjim 

poklicem. 

• Primerja svoje 

interese, želje s 

strategijami, ki jih 

uporablja za 

doseganje le-teh 

(Ali me bodo 

pristopi pripeljali 

do cilja, ki ga želim 

doseči?). 

 

• Dijak v delovnem listu (anketni vprašalnik 

…) zapiše želje za šolsko leto: pri pouku 

(ocene po predmetih, končni učni uspeh, 

česa se želi naučiti/kaj narediti); v 

interesnih dejavnostih, v osebnem 

življenju.  

• Nekajkrat v letu pregleda cilje in stanje, 

primerja in zapiše razmislek. Zapiše, kaj 

bo spremenil, kaj obdržal. 



  

Vzpostavi in 

vzdržuje motivacijo 

za učenje. 

• Vzdržuje 

zaupanje v svoje 

sposobnosti za 

učenje 

(samozaupanje, 

samokompetentnos

t) in v možnosti 

uspeha v nekem 

učnem položaju. 

• Razvija notranjo 

motivacijo za 

izpeljavo učne 

naloge 

(pričakovanje 

zadovoljstva 

izpolnitvi naloge, 

ob večjem znanju, 

večji     

kompetentnosti). 

• Razvija pozitivna 

stališča do učenja, 

znanja in 

izobraževanja. 

• Zaveda se pomena 

in prednosti 

učinkovitega 

učenja. 

• Pridobljeno znanje 

postavlja v 

kontekst poklica 

in življenja. 

• Spozna 

pomembnost 

ustreznega 

notranjega 

razpoloženja in 

motivacije za 

učenje. 

• Upa si tvegati in se 

zmore učiti na 

napakah. 

 

• Dijak pri organizaciji učenja premisli o  

»nagradi« (ocena, odmor, malica, odhod na 

trening, film), ki sledi učenju. 

• Dijak po učenju neke konkretne snovi 

premisli, kaj mu to znanje pomeni, kako ga 

uporablja. Odgovori na vprašanje, kaj ima 

od tega. 

• Dijak sodeluje pri projektih, 

prostovoljnem delu, naredi seminarsko 

nalogo, odkriva uporabnost znanja. 

Posledica je motivacija za nadaljnje 

učenje. 

• Dijaki se v skupinah pogovorijo o tem, 

kakšen je učinkovit dijak, kako se uči. 

Zamisli zapišejo in poročajo. 

• Dijak primerja svoje učenje z zbranimi 

mnenji in zapiše, kaj počne učinkovito in 

kaj želi spremeniti. 

• Dijak uzavesti svoja čustva, občutke, 

telesno počutje in misli s pomočjo vaje, ki 

jo vodi učitelj. Po vaji sproščanja in 

koncentracije zapiše refleksijo.  

• Dijaki se v skupinah pogovorijo in 

zapišejo, kaj mislijo o napakah in 

neuspehih. Poimenujejo, zakaj so napake 

dobre in zakaj slabe. Poročajo. 

• Ta cilj je dosežen z načinom dela učitelja, 

ki ne ocenjuje napak, ampak omogoča 

učencu samooceno izdelkov (rezultatov) in 

ga po korakih vodi do znanja. 

 

 

Uči se uravnavati 

čustva v procesu 

učenja. 

• Prepoznava in 

uzavesti čustva, ki 

nastajajo pred 

učenjem, med njim 

in po njem ter po 

preverjanju in 

ocenjevanju znanja.  

• Usposablja se za 

premagovanje 

strahu, spozna 

• Dijak uzavesti svoja čustva, občutke, 

telesno počutje in misli s pomočjo vaje, ki 

jo vodi učitelj. Po vaji sproščanja in 

koncentracije zapiše refleksijo.  

• Dijak zapiše misli, ki se mu porajajo pred 

ali med testom oz. v stresnem (izpitnem) 

položaju. Zapiše, kaj takrat občuti (čustva, 

občutki) in kaj počne/kako ravna.  

• Dijaki si izmenjajo izkušnje in predlagajo 

načine premagovanja strahu. Poročajo. 



  

različne tehnike 

premagovanja 

strahu.  

• Zna izvajati vsaj 

eno tehniko za 

obvladovanje 

stresa. 

 

Uporabijo eno od tehnik, ki jo izberejo kot 

njim najustreznejšo. 

Razvija sposobnost 

nadziranja in 

uravnavanja  

koncentracije med 

učenjem. 

• Spremlja in 

nadzoruje svojo 

zbranost. 

• Prepoznava 

notranje in zunanje 

vplive na pozornost 

in koncentracijo. 

• Ta cilj dosežemo z vajami pri organizaciji 

in spremljanju učenja. 

• Dijaki se v skupinah pogovorijo, kaj vpliva 

na njihovo pozornost in zbranost v šoli, pri 

pouku in pri učenju doma. Dejavnike 

razvrstijo v tiste, ki zbranost podpirajo, in 

tiste, ki jo ovirajo. Poročajo.  

• Dijak razmisli in zapiše, kaj počne in kaj bi 

lahko spremenil pri organizaciji okolja, da 

bi se laže zbral za učenje. 

 

Sprejema 

odgovornost za 

učenje. 

• Pozna in razume 

razliko med 

notranjo in zunanjo 

motivacijo. 

 

 

• Dijak dobi besedilo z razlago motivacije, 

podčrta ključne besede, naredi povzetek. 

Napiše komentar k besedilu, s čim se 

strinja in s čim ne. 

• Dijaki se v skupinah pogovorijo o 

odgovornosti, zapišejo, kaj to je in kako se 

je naučimo. Poročajo. 

• Dijak reši delovni list s štirimi področji, 

čemu pripisuje svoje ne/uspehe: 

sposobnostim, sreči, delu ali drugim 

ljudem. Sledi pogovor. 

 

 



  

b.) Socialni kontekst 

 

Temeljne zmožnosti Operativni cilji 

 

Priporočene dejavnosti 

Razvija  socialne 

spretnosti (skupni cilji, 

prevzemanje vlog, 

pomoč, sodelovanje). 

• Razvija sposobnosti dela v 

skupini, sodelovanje z 

drugimi, izražanje svojih 

zamisli, doseganja 

dogovorov in zastopanja 

svojega mnenja. 

• Oceni svoj prispevek in 

prispevek drugih.  

• Spozna in uporablja 

različne vrste vodenja 

skupin.  

• Razvija čut 

soodgovornosti za delo 

celotne skupine in čut za 

posameznike v njej. 

• Izraža svoje potrebe in jih 

zadovoljuje ob upoštevanju 

drugih. 

• Zmore spoštovati pravila 

in jih dejavno spreminjati. 

• Učenje učenja poteka 

izkustveno in v skupinah. 

Dijaki pri večini vsebin 

izmenjajo mnenja in zapišejo 

ugotovitve. Ob tem razvijajo 

sposobnosti za skupinsko delo, 

prevzemajo različne vloge in 

odgovornost za rezultat. 

• Občasno učitelj poskrbi, da 

dijak oceni (ocenjevalni ali 

delovni list) svoj prispevek k 

skupinskemu rezultatu, da 

povratno informacijo drugim 

članom skupine, poimenuje 

vlogo, ki jo je imel, in 

ugotovitve primerja s svojim 

vedenjem zunaj šole. 

• Dijaki spoznajo stile vodenja 

prek delavnice, besedila, 

predavanja ipd. 

• Dijaki delajo v procesu v 

različnih skupinah in 

poimenujejo stil vodenja. 

• Občasno dijaki prevzamejo 

vodenje učne ure. 

 

Razvija komunikacijske 

spretnosti (poslušanje, 

vživljanje v druge, 

sporočanje). 

 

• Spozna in se usposablja za 

učinkovito medosebno 

komuniciranje: poslušanje, 

odzivanje, sporočanje, 

dajanje in sprejemanje 

povratne informacije. 

 

• Ta cilj dosegamo s 

komunikacijskimi vajami: z 

vajo poslušanja, vajo 

sporočanja (risanje likov, risbe 

v dvojicah). 

• Ta cilj dosegamo s  skupinskim 

delom, izmenjavo izkušenj, 

sprotno povratno informacijo in 

metakomunikacijo. 

 

Razvija sposobnost 

razumevanja vplivov 

okolja (družine, 

prijateljev, sošolcev, 

šole) na dijakov proces 

učenja in vrednotenje 

znanja  

ter moč in možnost 

svojega vplivanja na 

okolje. 

• Spoznava, kako vrednotijo 

znanje različne socialne 

skupine, v katere je 

vključen (družina in starši, 

prijatelji, sošolci, šola in 

učitelji, širša družbena 

skupnost): poimenuje 

elemente podpore in ovir za 

učenje v različnih skupinah, 

ki vplivajo na njegovo 

učenje in vrednotenje 

znanja. 

• Dijaki se v skupinah pogovorijo 

o vplivih okolja (družina, 

mediji, družba, vrstniki) na 

učenje. Poročajo. 

• Dijak zapiše, kdo ga pri 

učenju/šolanju spodbuja 

(podpira) in kako, ter kdo in 

kako ga pri učenju ovira. 



  

• Prepoznava vpliv teh 

pojmovanj na njegovo 

učenje, vrednotenje znanja 

in učenja. 

• Razvija zavedanje o vplivu 

njegovih pojmovanj, stališč, 

vrednotenja znanja, 

motivacije ipd. na 

posameznike in skupine, v 

katere je vključen. 

 

Razvija sposobnost 

razumevanja vplivov 

družbe, politike, 

šolstva, ekonomije na 

učenje in izobraževanje. 

• Seznanja se s potrebami in 

možnostmi družbe za 

izobraževanje in 

zaposlovanje.  

• Razume potrebo po 

vseživljenjskem učenju. 

 

• Učenje z viri. Dijak poišče in 

zapiše vse možnosti nadaljnjega 

šolanja. 

• Dijak poišče tri vire ponudb za 

delo, ki ga lahko opravlja po 

končani šoli. Iz virov poišče 10 

možnih zaposlitev. 

 

 

 

KOGNITIVNO PODROČJE 

 

Temeljne zmožnosti 

 

Operativni cilji 

 

Priporočene 

dejavnosti 

Spoznava značilnosti 

dobrega učnega okolja 

in oblikuje svoj učni 

prostor. 

• Spozna elemente dobrega učnega okolja. 

• V skladu s spoznanji oblikuje svoj učni 

prostor in izbere tiste pristope, ki mu 

omogočajo kakovostno učenje (urejenost 

pripomočkov, navade prostora in časa 

ipd.). 

 

 

Razvija sposobnost 

kompleksnega 

mišljenja, spretnosti 

procesiranja informacij 

ter miselnih navad. 

▪ Razvija sposobnost razumevanja 

informacij (prevajanje, interpretacija, 

ekstrapolacija), tako da išče bistvo v 

sporočilu, prosto povzema, opisuje, 

pojasnjuje, navaja nove primere, ponazarja, 

sklepa, napoveduje, razbira dvoumnosti, 

uvideva povezave. 

 

Problemski pouk, 

raziskovalno učenje, 

projektno učno delo, 

diskusija, igra vlog, 

oblikovanje izdelkov 

in storitev 

 ▪ Razvija sposobnost analiziranja, tako da 

razčlenjuje elemente sporočila, dogodke, 

odnose med elementi, predpostavke in 

namene sporočila. 

 

Diskusija, 

manipulacija, 

demonstracija  

 ▪ Razvija sposobnosti sinteze, tako da 

povezuje elemente v celoto, ureja dele in 

oblikuje nove strukture, zamisli, oblikuje 

sklepe, posplošitve. 

 

Diskusija, 

manipulacija, 

demonstracija 

 ▪ Razvija sposobnosti uporabe znanja in 

spretnosti v novih položajih, tako da 

Problemski pouk, 

projektno učno delo, 



  

opredeljuje problem, postavlja cilje rešitve, 

išče alternativne rešitve, izbira najboljše 

rešitve glede na postavljene kriterije 

uspešnosti, uporabi določena načela, 

različne teorije, metode. 

 

izdelki in storitve 

 ▪ Razvija sposobnosti vrednotenja, tako da 

presoja o informaciji ali problemu  na 

podlagi izbranih meril in predvidenih 

namenov (relevantnost, veljavnost, 

zanesljivost, konsistentnost). 

 

Diskusija, 

oblikovanje 

kriterijev 

 

 

▪ Razvija sposobnosti iskanja, izbiranja in 

procesiranja informacij, tako da uporabi 

različne tehnike in ustrezno tehnologijo, 

presoja o relevantnosti informacij za izbrani 

problem, oceni uporabnost informacij. 

 

Problemski pouk, 

raziskovalno učenje, 

projektno delo  

 ▪ Razvija sposobnost kritičnega mišljenja, 

tako da vedno ocenjuje realnost, jasnost, 

relevantnost, zanesljivost informacij in 

argumentov, presoja o  predpostavkah, 

namenih, posledicah. 

 

Diskusija, analiza 

SWOT  

 ▪ Dijak razvija sposobnosti ustvarjalnega 

mišljenja,  tako da generira zamisli, jih 

elaborira, uporabi tehnike za spobujanje  

analognega mišljenja, vizualizacijo,  ločuje 

proces vrednotenja od generiranja zamisli, 

razvija toleranco do nenavadnega, 

izjemnega, doživlja pozitivno vrednotenje 

lastnih ustvarjalnih prispevkov, pozitivne 

podkrepitve za lastno tveganje, 

iznajdljivost, nekonformnost.   

 

Diskusija, 

možganska nevihta, 

možgansko 

zapisovanje,  

Razvija učne strategije.  ▪ Razvije strategije za načrtovanje 

lastnega učenja,  tako da samostojno skrbi 

za primerno urejenost delovnega prostora, 

spozna soodvisnost in povezanost 

učinkovitega učenja in ustreznega okolja za 

učenje, učenje  načrtuje za teden dni 

vnaprej in vsak dan sproti po predmetih ali 

področjih,  dnevno načrtuje zaporedje učnih 

dejavnosti, odmore in pripomočke, 

predvideva vire in pripomočke, predvideva 

kraj učenja in oblike učenja (individualno, v 

dvojicah, skupinsko). Pri načrtovanju 

upošteva lastni bioritem, preferenčni stil 

zaznavanja, spoznavanja in učenja.  

 

 

 

Načrtovanje učenja 

pri pouku 

posameznih 

predmetov, 

neposredni pouk o 

modelih načrtovanja 

(»Moj čas moja 

moč«), vprašalnik o 

učnih navadah ter 

diskusija o razlikah 

med dijaki; 

načrtovanje 

sprememb po 

korakih 



  

 ▪ Dijak oblikuje cilje učenja in lastne 

kriterije uspešnosti, tako da skupaj z z 

učiteljem opredeli  kratkoročne in 

dolgoročne cilje učenja, napove predvidene 

ovire in predvideva  potrebno pomoč, 

postavi kriterije uspešnosti in način 

njihovega sprotnega preverjanja. 

 

Portfelj s cilji in 

refleksijami, 

razredne ure za 

ovrednotenje 

doseženosti ciljev, 

pogovor z učiteljem 

na pogovorni uri 

 ▪ Dijak je sposoben usmeriti pozornost na 

nalogo, vzdrževati primerno stopnjo 

koncentracije ter se braniti pred motnjami 

iz okolja (šumi, socialni pritiski) ali jih 

izkoristiti (slušni dražljaji, vizualni dražljaji 

…).  

 

Uporaba 

sprostitvenih tehnik 

pri pouku in pri 

razrednih urah 

 Dijak primerno učnemu položaju in nalogi:   

▪ izbira spoznavne strategije (načine 

sprejemanja informacij – branje, 

opazovanje, poslušanje, manipuliranje s 

predmeti, kombiniranje načinov zaznavanja 

– celostno učenje); 

▪ izbira načine strukturiranja informacij: 

povezovanje znanega z neznanim, 

odkrivanje odnosov med celoto in deli, 

hierarhično urejanje pojmov, analiziranje 

elementov celote, konkretiziranje 

splošnega;  

▪ izbira načine za hitrejšo in boljšo 

zapomnitev  (se odloči med učenjem celote 

ali učenjem po delih, o načinu ponavljanja, 

izbere tehniko za zapomnitev povezanih ali 

nepovezanih informacij (mnemotehnike);  

uporabi tehnike hitrega branja, če je to 

primerno, uporabi tehnike branja z 

razumevanjem.  

 

Didaktična 

raznolikost pouka; 

celostno učenje; 

sugestopedija, super 

learning itn. 

 

 

 

Samostojno učenje z 

učbenikom, uporaba 

gradiva na 

medmrežju,  

diskusije o 

uporabljenih 

strategijah, 

primerjave med 

dijaki, izkustveno 

učenje 

 ▪ Uporablja različne uspešne materialne 

učne strategije za predelavo informacij – 

samostojno oblikuje zapiske ob učiteljevi 

razlagi, podčrtuje  bistvene pojme, oblikuje 

povzetke glavnih misli, oblikuje izpiske iz 

literature, oblikuje miselne vzorce, sheme, 

oblikuje poročila, referate, seminarske 

naloge, navodila.  

 

Vrednotenje 

izdelkov učencev; 

pozitivne povratne 

informacije; uporaba 

primernih metod za 

preverjanje in 

ocenjevanje znanja 

 ▪  Uporablja primerne oblike in  metode 

ter tehnike in pripomočke za 

demonstracijo naučenega (npr. uporaba 

AV-pripomočki, računalniška tehnologija) 

ter uporablja uspešne strategije za 

pripravo na različne oblike in metode za 

preverjanje in ocenjevanje znanja (za 

Vaje, sprotne 

povratne 

informacije, 

svetovanje, 

refleksija, portfelj 



  

pripravo na ustno demonstracijo, na test, 

nalogo esejskega tipa, na predstavitev in 

zagovor izdelka ali storitve). 

 

 

 

 

METAKOGNITIVNO PODROČJE 

 

Temeljne zmožnosti Operativni cilji 

 

Priporočene 

dejavnosti 

Se orientira in razmišlja o 

načrtovanju svojega 

učenja. 

– Prouči učne vsebine in naloge ter 

razmisli o želelnih cilji in potrebnih 

dejavnostih. 

– Jasno oblikuje in izrazi cilje 

učenja. 

– Našteje dejavnosti, ki jih mora 

izvesti, da bi dosegel cilj. 

– Našteje potrebne pripomočke. 

– Zmore izbirati in se odločiti o 

svojih ciljih, jih razvrstiti po 

pomembnosti in zna izbirati med 

sredstvi, da bi cilje dosegel. 

–  Premisli o posledicah in jih zna 

predvideti. 

– Izdela načrt uresničevanja. 

 

Oblikovanje ciljev 

in dejavnosti na 

začetku vsake učne 

ure v obliki 

diskusije; priprava 

učnega načrta in 

predstavitev v 

skupini.  

ali 

Dijak vodi 

individualni dnevnik 

učenja za enega ali 

več predmetov, ki je 

sestavljen tako, da 

omogoča 

načrtovanje, 

spremljanje in 

vrednotenje učenja.  

 

Spremlja in vrednoti svoje 

učenje in napredovanje. 

– Opazuje svoj proces učenja. 

– Oceni, ali je bil pri učenju uspešen 

in je dosegel zastavljene cilje. 

– Razloži, kaj je opravil dobro. 

– Označi težave in nakaže rešitve. 

– Razvija zavedanje o svojih močnih 

in šibkih področjih.  

 

Izpolni vprašalnik, 

pogovor v skupini 

ob koncu vsake ure.  

ali  

Dijak ovrednoti 

potek učenja in 

doseganje ciljev po 

vsaki končani učni 

enoti, 

samoevalvacija je 

lahko del dnevnika 

učenja (v obliki 

kritične ocene ali 

grafično v obliki 

traku, razdeljenega 

na dele, ki jih dijak 

osenči). 

 



  

Razloži proces učenja pri 

sebi.  

 

– Razmišlja o procesu učenja.  

– Presodi, kako se je učil določeno 

snov in katere kognitivne strategije 

učenja in reševanja problemov je 

uporabil. 

– Primerja učne izkušnje in išče 

boljše rešitve. 

– Določi vrzeli v znanju in poišče 

vzroke za (ne)uspešno učenje. 

– Pozna svoj zaznavni stil in uporabi 

to znanje pri učenju. 

– Spozna pomembnost ustreznega 

notranjega razpoloženja in 

motivacije za učenje.   

Analiza primera: 

dijak prouči, kaj 

izbrana učna naloga 

zahteva, načrtuje in 

spremlja proces (ali 

poteka tako kot je 

bil zamišljen, katere 

strategije učenja je 

uporabil), ovrednoti, 

koliko se je naučil in 

ali mora spremeniti 

način učenja.  

 

Dijak izpolni 

vprašalnik o 

zaznavnih stilih. 

 

Skupinska diskusija 

in pogovor o 

motivaciji za učenje. 

  

Razume zahteve učitelja 

in njegovo vlogo. 

– Postavlja vprašanja zakaj, kdaj, 

kako, kje, s kakšnim namenom, do 

kdaj, v kakšnem obsegu, kaj je 

najpomembnejše. 

– Pozna metode in oblike 

poučevanja, ki jih uporablja 

učitelj, in oceni, kako 

ustrezajo njegovemu stilu 

učenja. 

 

Igra vlog. 

Dijak izpolni 

vprašalnik za 

evalvacijo 

učiteljevega dela.  

 

 

Kriteriji in oblike ter načini za preverjanje in ovrednotenje doseženih 

ciljev/rezultatov: 
 

o Koliko posamezniki dosegajo zastavljene operativne cilje, bi bilo mogoče npr. preverjati z 

ocenjevalno lestvico od 1 (zelo slabo dosega zastavljene cilje) do 5 (7) (zelo dobro dosega 

zastavljene cilje) glede na posamezno področje ključnih kompetenc? 

 

o Dobro bi bilo »preverjanje« zastaviti v obliki projektne naloge, različnih problemskih nalog, 

ki jih dobijo dijaki; lahko tudi »domačih nalog«; poteka naj stalno, sprotno in kontinuirano in 

naj bo diferencirano in individualizirano – glede na sposobnosti in zmožnosti dijakov ter 

glede na njihove specifične potrebe, probleme, ki jih imajo z učenjem, in področja, kjer 

potrebujejo stalno spremljanje in spreminjanje.  

 

o Ne gre zgolj za poznavanje zakonitosti učenja, ampak za učinkovito uporabljanje učnih 

strategij in pristopov pri svojem vsakdanjem učenju in pridobivanju kompetenc 

vseživljenjskega učenja. 

 

 

 



  

Viri evalvacije – kdo evalvira? 
 

 

a) Učenčeva samoevalvacija: portfelj z dokazi dela, načrtovanja in organizacije, zavzetosti in 

napora; učenčevih dosežkov in razvoja (spretnosti, prepričanja, stališča, vrednote) v primerjavi z 

začetnimi; redne refleksije (po vsaki dejavnosti, v rednih časovnih obdobjih).  

 

Dijak naj uporablja ustrezne strategije v novem položaju: ob reševanju naloge, reševanju 

problema, projektne naloge, ter ob koncu reflektira postopke, vsebino in dosežene cilje. 

 

 

b) Učiteljeva evalvacija učenčevih dosežkov in procesov učenja 

 

• Opazovanje učenca (sodelovanje in vključevanje v skupinsko delo, prispevek k razvijanju 

zamisli, reševanju problemov, načrtovanju in odločanju, prilagodljivost skupini, samozavest, 

dejavnost, samostojnost, prizadevnost, igranje vlog, pro et contra); 

 

• portfelj (pregled zapiskov, zapisov, refleksij, rešenih testov, miselnih vzorcev, načrta učenja, 

doseženih ciljev). Pri sodelovalnem učenju učenci napišejo refleksijo o svojem prispevku k 

izdelku skupine (kaj je kdo naredil in kako, kako se je počutil, s čim je zadovoljen, kaj bi 

spremenil); 

 

• vprašalnik o motivaciji, stališčih, vrednotah na začetku in na koncu ter primerjava rezultatov; 

 

• opazovanje učenčeve sposobnosti ustnega in pisnega predstavljanja, argumentiranja; 

 

• uporaba znanja v novih okoliščinah, problemskih položajih in novem procesu učenja. 

 

 

c) Učiteljeva evalvacija procesov in rezultatov poučevanja 

 

Učitelj analizira svoje pristope, zastavljene cilje in način njihovega doseganja: kaj je bilo dobro, 

kaj je dobro ohraniti, kaj je treba spremeniti, izboljšati. Kaj je želel doseči in kako? Kaj bo storil 

v prihodnje, da bo raven doseženih ciljev višja? 

 

 

č.) Primerjava med opažanji (analizo) učencev in učitelja v določenem obdobju: 

 

Pomembna je primerjava med opažanji (analizo) učencev in učitelja v določenem obdobju cilji, 

postopki, strategije in cilji, ki smo jih dosegli, kaj je dobro obdržati in kaj je treba spremeniti, 

izboljšati? Kako bomo spremembe uvajali in kateri bodo kriteriji za njihovo evalvacijo. 

 

Izdelki: izdelan načrt samostojnega učenja, vodenje dnevnika in analiza ob koncu šolskega leta. 

 

 

Strokovna/didaktična priporočila 
 

Učenje učenja predstavlja integralni del vsakega učnega predmeta, temeljno usmerjenost in 

prizadevanje vsakega učitelja v njegovem vzgojno-izobraževalnem delu. Vključeno naj bo kot 

izhodišče pri procesnociljnem in vsebinskem načrtovanju, izvajanju in evalvaciji dela. 

Usposabljanje učencev za učenje je temeljni cilj vseživljenjskega učenja in je nujen v vsaki 

stroki. 



  

Učitelj verjame in je prepričan o pomembnosti vseživljenjskega učenja in da se mora tudi sam 

nenehno izpopolnjevati. Pripravljen in sposoben se je spreminjati in rasti skupaj z učenci. 

Strategije, metode in tehnike učenja dobro pozna in je zanje praktično usposobljen.  

 

Priporočamo uporabo pristopov in metod izkustvenega učenja. Učitelj naj spodbuja učenje na 

napakah, samostojno in skupinsko delo, pisno in ustno sporočanje učencev. Ima vlogo mentorja, 

spodbujevalca, spremljevalca in organizatorja dejavnosti. Dijake usmerja, jim pomaga, povzema 

in poudarja rdečo nit procesa.  

 

Del znanja naj spozna pri pouku psihologije in s srečanji s svetovalno službo (obvezne izbirne 

vsebine – tečaj o učenju), temeljno pa je delo pri pouku posameznih predmetov. 

 

Predlogi tematskih sklopov učenje učenja so: 

 

• pomen vrednotenja učenja za njegovo uspešnost (širši in ožji socialni kontekst) 2 (R-

razrednik); 

• samospoštovanje, samozaupanje in samopodoba in uspešno učenje 2 (svetovalna služba-SD); 

• stili zaznavanja, spoznavanja in stili učenja 2 (SD); 

• materialno in socialno učno okolje za uspešno učenje (organizacija prostora, časa, učenje 

skupaj z drugimi) 2 (R); 

• učne strategije v ožjem pomenu (oblike, metode in tehnike uspešnega učenja – materialne 

učne strategije) 6 (SD); 

• načrtovanje, spremljanje in evalvacija lastnega učenja (cilji učenja, samovrednotenje procesa 

in doseganja ciljev) 4 (SD, R); 

• priprava na demonstracijo znanja 2 (SD). 
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