
 

 

 SAMOEVALVACIJA 2019/20 (48., 49. člen ZOFVI) 

 

Letošnja samoevalvacija (SE) je pregled: 
1. kako učinkovito izvajamo pedagoške procese v korist vseh učencev,  
2. kako učinkovito in dosledno uresničujemo zastavljene cilje v Letnem delovnem načrtu šole, za katere 

smo se odločili skupaj (priloga aktivnosti Pogum, trajnost), 
3. v koliki meri so učitelji zadovoljni s svojim delom oz. poklicem. 

 
V Letnem delovnem načrtu smo si z vidika učenja in poučevanja postavili dva cilja:  
1. Poglabljanje aktivne vloge učencev v vseh fazah pouka z uporabo elementov Formativnega spremljanja (akcijsko 
raziskovanje in dokazi) in 
2. Vključevanje podjetnosti v pedagoški proces (razvijanje sposobnosti za uresničitev lastnih zamisli, inovativnost, 
sposobnost načrtovanja in presojanja učinkovanja, sodelovanje - z dokazi). 
 
Tudi v SE vprašalnik smo vključili navajanje dokazov o izbranih trditvah (učenje učiteljev) in se bomo o njih 
pogovarjali ob ugotovitvah. Dokazi nam bodo v pomoč pri odločanju, na katerem področju želimo izboljšati pogoje 
za spodbudnejše učno okolje in kako. 
 
Za pripravo in analizo smo uporabili naslednje vire: 

- Timperley H., Kaser L., Halbert,  Okvir za preoblikovanje učenja v šolah: Inovacije in spirala 
raziskovanja,(Vzgoja in izobraževanje, št.: 5-6, 2019 

- Dumont H., Istance D., Benvides F., O naravi učenja 
- Mednarodni raziskavi Talis 2013 in Talis 2018 (zadovoljstvo učiteljev z delom in poklicem)  

 
Izpolnjene vprašalnike so oddali vsi strokovni delavci: 33 učiteljev, šolska svetovalna delavka, specialna 
pedagoginja in knjižničarka.  
 
Z skupnim raziskovanjem in ugotavljanjem pogledov na izpostavljena področja raziskovanja, spodbujamo 
sodelovalno raziskovanje (vsi strokovni delavci). Ugotovitve in skupne odločitve pa bodo izhodišče za skupno 
učenje in sodelovanje vseh pri izboljševanju spodbudnega učnega okolja v šoli. 
 
  



1. Aktivna vloga učenca v procesu učenja (opredelitev in dokazi) 

 
 
S vprašalnikom smo ugotavljali oceno stanja na sedmih področjih varnega in spodbudnega učnega okolja v šoli 

(socialna narava učenja vključuje tudi emocionalno področje). 

Iz podanih odgovorov in dokazov učiteljev ugotavljamo, da smo uspešni in učinkoviti zlasti na dimenzijah področij, 

ki se nanašajo na učenje in poučevanje s pomočjo elementov formativnega spremljanja. To je tudi dokaz  

intenzivnega dela zadnjih sedem let v smeri zagotavljanja večje aktivne vloge učencev v procesu učenja.  

1. Iz odgovorov učiteljev povzemamo področja na katerih so učenci v aktivni vlogi: 

Področje učenja in poučevanja 

1. učenci znajo, ob pomoči kriterijev, ki so jih sooblikovali sprejeti in podati vrstniku učinkovito povratno 

informacijo ( 85% večinoma in skoraj vsi). 
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2. Učenje je v veliki meri osmišljeno (glede na starost učencev). Učenci znajo odgovoriti na  vprašanje »Kaj 

pridobim z učenjem«? (70% večinoma, skoraj vsi). Mlajši navajajo predvsem konkretne primere, starejši 

pogosteje  želje po določenih ocenah ali s poklicnimi aspiracijami. Težave se pojavljajo na področju 

utemeljevanja. 

Socialna narava učenja in vpliv čustev 

3. Učenci izkazujejo socialne in sodelovalne veščine za delo v paru, skupini … (91% večinoma, skoraj 

vedno). Učitelji navajajo tudi, da sodelovalno delo povečuje kakovost učenja, motivacijo, več 

raziskovanja in medvrstniškega učenja. Večja je ustvarjalnost, povezanost med učenci (radi delajo 

skupaj). 

4. Po oceni 84%  učiteljev lahko večinoma, skoraj vsi učenci navedejo vsaj dve osebi, ki vanj verjameta in 

mislita, da mu bo uspelo v življenju. Pri vseh navajajo na prvem mestu starše.  

Upoštevanje individualnih razlik 

5. Učenci vedo, da učitelji poznajo njihova močna in šibka področja (70% večinoma, skoraj vsi). To kaže na 

dober odnos med učenci in učitelji. Učenci vedo, da učitelj upošteva njihove zmožnosti, interese, 

posebnosti. Učitelji navajajo, da učence dokaj dobro poznajo in jim omogočajo izbirnost, izvajajo 

diferenciacijo, prilagajajo vsebine,  jim ponudijo podporo in jih usmerjajo s povratno informacijo. Poleg 

razumevanja učenčeve situacije navajajo tudi, da je potrebno spodbujanje in vztrajanje, da učenci 

dosežejo cilje, ki jih zmorejo, sicer bi delali pod svojimi zmožnostmi. 

6. Predznanje, kulturno in socialno ozadje učencev je v šoli spoštovano, cenjeno, upoštevano (88% večinoma, 

vedno). V šoli si prizadevamo, da bi se vsi učenci počutili sprejete, razumljene, varne, upoštevane. Učenci 

se večinoma odzivajo s pozitivnim odnosom, posamezni negativni dogodki pa velikokrat ustvarijo vzdušje 

negativne klime. Dobro, spoštljivo klimo je lažje zagotavljati med poukom, manj pa v odmorih, kjer se med 

učenci samimi močneje izrazijo socialne razlike. 

 

2.  Iz odgovorov učiteljev povzemamo področja na katerih je aktivna vloga učencev manjša: 

Področje učenja in poučevanja 

1.  Le 36% učiteljev navaja, da večina ali skoraj vsi učenci obvladajo učenje z aktivnim raziskovanjem. Aktivno 

raziskovanje zahteva pripravljenost za redno, sistematično delo, voljo in angažiranost. Prav to učite lji 

pogrešajo pri učencih, tudi med najuspešnejšimi. Menijo, da strategijo aktivnega raziskovanja uporabljajo 

le sposobnejši, bolj ciljno usmerjeni učenci, učenci, ki to strategijo obvladajo in učenci, ki imajo doma 

ustrezno podporo.  

Strategijo aktivnega raziskovanja je potrebno učence naučiti v šoli (jo uporabljati pri pouku, da jo učenci 

dobro obvladajo). Preproste raziskovalne naloge zmorejo že učenci konec 1. in 2. razreda.  

 

2. Le 27% učiteljev je ocenilo, da večinoma ali vsi učenci znajo ali zmorejo uravnavati svoj čas za učenje. 

Mlajši imajo še težave z oceno časa, večinoma pa jim čas učenja uravnavajo straši. Starejši se posvečajo 

učenju kampanjsko, kar kaže, da jih ne zanima toliko učenje, pač pa rezultat, to je ocena. Praviloma se 

učenci doma učijo, kot jim svetujejo starši (branje, ponavljanje, odgovarjanje na vprašanja).  



Poleg strategij učinkovitega učenja, bo potrebno z učenci raziskati tudi značilnosti učinkovite organizacije 

učenja (fizično okolje, fiziološka stanja, psihološki dejavniki: učna motivacija, učni stil, delovanje spomina 

…). 

 

3. Le 45% učiteljev navaja, da si «večina, skoraj vsi« učenci znajo postaviti svoje (osebne, specifične) cilje. 

Učitelji navajajo, da to zmorejo učno uspešnejši, bolj organizirani učenci. Pogosto si učenci postavljajo za 

osebni cilj oceno ali doseganje npr. poklica v prihodnosti.  Tako postavljena cilja sta neustrezna. 

Postavljanje in uresničevanje osebnih ciljev je povezano z elementi FS (predznanje, K uspešnosti, 

vrednotenje in PI …). Ustrezen osebni cilj izhaja iz predznanja (iz radovednosti, želje po odkrivanju, 

spoznavanju).  Uresničitev osebnih ciljev je povezano z izbiro učnih strategij, učne aktivnosti, uporabo 

različnih virov, evalvacijo doseženega. Zato bi bilo potrebno učence te veščine šele naučiti. 

Socialna narava učenja in vpliv čustev 

4. 36% učiteljev ocenjuje, da večina, skoraj vsi učenci zmorejo prepoznavati in nadzirati svoja čustva. Menijo, 

da še posebej mlajši učenci težko nadzorujejo čustva. Večji pa izgubijo nadzor ob nepredvidenih situacijah, 

v zanosu ali ob oceni. Več jih tudi poudarja, da učenci čustva sicer prepoznavajo, jih pa ne nadzirajo 

(zadržijo oz. premislijo reakcijo). Prav tako slabše razumejo povezanost učenja in čustvovanja. 

Doživljanje in nadzorovanje čustev je v veliki meri povezano s spodbudnim in varnim učnim okoljem.  

Zato je smiselno temu področju posvetiti več strokovne pozornosti. 

Horizontalne povezave 

5. Da si učenci pri učenju  znajo poiskati pomoč v širšem /ne le šolskem okolju poroča 46% učiteljev 

(večinoma, skoraj vsi). Predvsem navajajo, da se učenci usmerjajo v svoje družine, le redki v širše okolje. 

Za to jim manjka volja oz. hotenje, pripravljenost, da nekaj naredijo v povezavi z učenjem. Uspešnejši so 

pri iskanju virov na spletu. Za večjo angažiranost jim manjka podjetnosti in vztrajnosti. Raje se odpovejo 

cilju. 

6. 48% učiteljev meni, da učenci (večinoma, skoraj vsi)  vidijo in razumejo povezave med predmetnimi 

področji. Medpredmetne povezave iščejo oz. odkrivajo aktivnejši, sposobnejši, bolj zainteresirani učenci. 

Mnogi učenci »se spomnijo« na povezanost učnih snovi, če jih k temu pripelje učitelj. Približno tretjina 

učiteljev navaja, da pogosto pouk načrtujejo tako, da učenci samostojno iščejo medpredmetne povezave, 

poudarjajo pa jih tudi pri preverjanju predznanja. Te dobre prakse bo potrebno še razširiti med učitelji. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Samoučinkovitost učiteljev 

 

Talis je mednarodna raziskava učenja in poučevanja. Slovenija je v raziskavi prvič sodelovala leta 2018. V tabeli so 

prikazani združeni odgovori učiteljev «precej in zelo«, enako kot v raziskavi. 

Samoučinkovitost učitelja je njegovo prepričanje v lastne sposobnosti:  

- poučevanja,  

- vključevanja učencev v pouk in druge dejavnosti ter  

- obvladovanje razreda. 

Različne raziskave (Skaalvik in Skaalvik, 2007;  Caprara idr., 2006; Tschanen-Moran in Barr, 2004) kažejo, da so 

motivacija in dosežki učencev povezani z učiteljevo oceno samoučinkovitosti. Prav tako je z občutkom lastne 

učinkovitosti povezano zadovoljstvo učiteljev z delom in poklicem. Učitelji z visokim občutkom samoučinkovitosti 

imajo manj disciplinskih težav, so bolj optimistični glede učenja učencev, bolj pripravljeni raziskovat i, preizkušati, 

spreminjati svojo prakso.  

1. V primerjavi z reprezentativnim vzorcem učiteljev predmetnega pouka v Sloveniji, izražajo naši učitelji 

visoko stopnjo zaupanja zlasti pri obvladovanju razreda. Kar pomeni, da jasno opredelijo pričakovanja 

glede vedenja in sodelovanja, upoštevanje razrednih pravil, imajo dober nadzor nad vedenjem učencev in 

zmorejo motečega učenca umiriti. 
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2. Na področju poučevanja izražajo nekaj več kritičnosti pri oblikovanju dobrih vprašanj in različnosti 

preverjanja in ocenjevanja znanja, kar je lahko povezano tudi z zakonskimi zahtevami in pričakovanji, 

kakšno naj bo preverjanje in ocenjevanje znanja. 

3. Nižja je tudi ocena samoučinkovitosti na področju razvoja kritičnega mišljenja, kar je lahko povezano s 

časom in zahtevnejšimi strategijami, ki jih morajo osvojiti učenci, da lahko kritično razmišljajo.  

4. Veliko stopnjo zaupanja v lastne pedagoške sposobnosti pa izražajo pri uporabi alternativnih učnih metod, 

tehnik, strategij in na področju izgrajevanja pozitivne učne samopodobe učencev (zmorejo).  

Podobno kot v sami raziskavi se tudi pri naših učiteljih kaže največ nemoči na področju: 

- motiviranja učencev, ki bi lahko dosegali pomembno višje dosežke in  

- doseganja razumevanja pri učencih, da je pomembno znanje, ne le ocene.  

 

3. Zadovoljstvo z delom, poklicem 

 

Učitelji, ki imajo dobro poklicno samopodobo in zaupajo v svoje strokovne kompetence, izražajo tudi večje 

zadovoljstvo z delom in poklicem.  

Podobno kot v raziskavi Talis 2013, tudi naši učitelji izražajo visoko mero zadovoljstva tako z delom kot poklicem. 

Manjše zadovoljstvo z delom izražata dva učitelja, štirje pa menijo, da ima poklic učitelja podobno prednosti kot 

slabosti. 

 

4. Ugotovitve 

1. Učitelji si prizadevajo, da so učenci čimbolj aktivno vključeni v učenje in poučevanje.  

2. Na različne načine omogočajo učencem osmišljanje učenja in drugega šolskega dela.  

3. Razvijajo in spodbujajo sodelovalno delo učencev. 

4. Trudijo se učence čimbolj poznati in jim ponuditi naloge in obveznosti, ki odgovarjajo njihovim 

značilnostim. Upoštevajo, da so med učenci razlike, tako na področju učenja kot socialnih značilnosti.  

5. Prizadevajo si učencem postavljati ustrezne in jasne zahteve in pričakovanja v zvezi z učenjem in 

vedenjem. 

6. Trudijo se doseči čimbolj varno in spodbudno učno okolje (ustrezno obvladovanje in vodenje razreda, 

vključevanje učencev v pedagoške procese, spodbujanje sodelovanja, ustvarjalnosti, jasnost zahtev in 

pričakovanj). 
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5. Ukrepi za izboljšanje pedagoškega dela na področjih, ki so jih učitelji identificirali kot manj učinkovite:  

- v pouk pogosteje vključevati strategijo učenja z aktivnim raziskovanjem  (tudi problemski pouk), 

 

- učencem v okviru pouka ali razrednih ur, lahko v okviru dneva dejavnosti, organizirati raziskovanje 

uspešnih dejavnikov učenja (fizični, fiziološki, psihološki, socialni) in razvijanje strategije postavljanja 

osebnih ciljev v povezavi z učenjem, tudi za spodbujanje samoregulacije učenja, izboljševanje volje in 

hotenja (privlačnost vsebine, poti, cilja) 

 

- učencem omogočiti prepoznavanje povezanosti čustvovanja in razpoloženja z uspešnostjo učenja in 
premagovanja naporov (poiskati in povezati čustva in učenje z učnimi cilji pri npr. SPO, DRU, SLJ …),  
 

- inovativni pristopi  na področju medpredmetnega  povezovanja (npr.: poiskati iste vsebine v učnih 

načrtih in povezati učne cilje, preizkusiti poučevanje razrednega in predmetnega učitelja v oddelku pri 

določeni učni vsebini); predstavitev obstoječih načinov na pedagoški konferenci,  

 

- iskanje načinov motiviranja učencev, ki bi lahko dosegli pomembno višje dosežke  

(raziskovanje načinov, pristopov, strategij motivacije npr. delo z enim učencem)  

 

- skupno raziskovanje vprašanja »Kako doseči, da bodo učenci razumeli in cenili učenje in znanje«? 

 

 

mag. Francka Mravlje, ravnateljica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UČENCI V SREDIŠČU UČENJA PODAJTE KRATEK KOMENTAR: 
Kako to veste? Iz česa sklepate? S čim utemeljujete, dokazujete. 

1. Učenci znajo odgovoriti na vprašanje: »Kaj 
pridobim z učenjem?« Odgovor znajo utemeljiti. 

- navedejo konkretne življenjske primere (IIII I), vidim skozi pogovore z njimi 
(IIII  II), igre vlog, PI, sestavljanje nalog iz življenja,  
- pri preverjanju znanja (III) 
- se pogovorimo ob začetku sklopa, med učenjem, povežemo s cilji (I), 
- opažam, da vedo, vendar jih to ne motivira (za delo), 
- če zaznajo »svoje interesno področje«, koristi (I), 
- ne, učenja ne povežejo s koristjo, niso motivirani za sodelovanje, 
- vidim, da težje utemeljijo (KER …)-(IIII) 
- ne razmišljajo (jim je vseeno) 

2. Učenci znajo z lastnimi besedami opisati kaj 
se učijo, in zakaj je to pomembno. Svoj odgovor 
tudi utemeljijo. 

- vidim iz učenčeve lastne PI, lastne PI   
- znajo razložiti na konkretnih ali življenjskih primerih (IIII), povedo ali zapišejo, 
so ustvarjali pri iskanju primerov, 
- pri ponavljanju ugotavljam, da imajo znanje, manj pa znajo utemeljiti 
pomembnost tega (IIII II), 
- pri MAT težje najdejo povezavo z življenjem  

3. Učenci znajo na različne načine demonstrirati 
(pokazati) kar so se naučili. 

- znajo povezati znanja različnih predmetnih področij, vidim preko izdelkov 
(II), DL, DZ, prikazi pri MAT (IIII I),  plakat, MV, druge predstavitve, pri 
ponavljanju (drugačen način predstavitve znanja), pri DN, 
- izvedejo različne dejavnosti, samostojno opravijo delo, razložijo na primeru, 
skica, eksperiment, glasbeno ustvarjanje (II), 
- pokažejo skozi uporabo znanja (II), preverjanje, ocenjevanje (III), 
- uporabljajo načine, ki smo jih že spoznali (III), 
- le nekateri – zainteresirani za učenje (II), drugi potrebujejo mojo pomoč 
- tam, kjer jih zanima-da, 
- pri MAT to zmore manj kot polovica 

4. Učenci si znajo postaviti svoje (osebne, 
specifične) cilje. 
 

- učno močnejši (III), bolj organizirani učenci (II), ob pomoči učitelja (II), 
- vidim, kako se učenec pripravi na učenje, preko izdelka, 
- da, vidim preko postavljanja K uspešnosti (II),  
- znajo si postaviti cilje, zelo malo pa je želje po doseganju, 
- želijo si določeno oceno (III), niso pripravljani narediti dovolj (previsoki-
prenizki cilji, cilji staršev? (III), 
- bi jih bilo potrebno naučiti te veščine, (IIII) 
- potem, ko zmorejo K, PI …, 
- znajo si postaviti cilje daleč v prihodnosti, neke svoje (IIII), 
- vidim, da še niso dovolj zreli 

5. Učenci znajo samostojno uravnavati svoj čas 
za učenje. 
 

- iz pogovorov z učenci (II), s starši, preko DN, njihove uspešnosti (ocene), 
- nekaterim uravnavajo starši, pomoč staršev (III), 
- s tem se ne ukvarjajo, manj učencev to dela (II), 
- ne (IIII),  
- ne sproti, opravijo le najnujnejše (IIII), DN v šoli…, 
- tisti, ki so uspešni (se izraža preko dosežkov), 
- da (npr. pri preizkusu znanja), 
- prvošolci še imajo težave,  mlajši učenci še nimajo abstraktne predstave- 
potrebujejo zunanjo podporo 

6. Učenci obvladujejo učenje s pomočjo 
aktivnega raziskovanja. 
 

- raziskovalno delo je praviloma vodeno, mora biti vodeno, učenci še niso 
samostojni pri uporabi (IIII), 
- da, se vidi, če uporabljam strategije FS pri pouku (večina to zmore na koncu 
2. r.-potrebno jih je naučiti v šoli), 
- iz pravilnosti rešitve, iz DN, PI, načrtno pripravim takšen pouk, 



- znajo poiskati v različnih virih, odvisno od predmeta (II) 
- povedo, da se jim zdi »predolgo«- ne ločijo bistveno/nebistveno, 
- le sposobnejši III, bolj angažirani (II), ki imajo domačo podporo,  
- zmorejo že prvošolci (če je interes, organizator, spodbujevalec), 
- niso vztrajni (II), 
- tisti, ki to obvladajo, tudi uporabljajo (II) 

SOCIALNA NARAVA UČENJA  

1. Učenci izkazujejo socialne in sodelovalne 
veščine za delo v skupini, paru. 

- iz spremljanja dela v razredu (IIII IIII), iz opazovanja odnosov med njimi 
- bolje je, če sama podam ključ za oblikovanje skupine, trojice (II), 
- sodelovalno delo dviga motivacijo in kakovost opravljenega dela, so tudi 
ustvarjalni (III), 
- uspešno se/si razdelijo delo (III), radi delajo tako (IIII) 
- upoštevajo pravila dobrega sodelovanja (II), 
- pri raziskovalnih nalogah, medvrstniškem učenju 

2. Učenci lahko imenujejo vsaj dve odrasli osebi, 
ki vanj verjameta in mislita, da mu bo uspelo v 
življenju. 

- predpostavljam, iz pogovora z učenci, da (IIII III), 
- da, povedo, kdo jim pomaga (II), 
- iz pogovora s starši (IIII  IIII), z učenci  

3. Učenci so zmožni prepoznavati in nadzirati 
svoja čustva. 

 

- da, iz opazovanj, pogovorov (IIII I),  
- ugotavljam počutje učencev pri pouku (različne strategije), 
- večinoma (IIII), le nekateri, 
- praviloma da (II), nadzor izgubijo ob nepredvidenih situacijah, 
- da, opažam pa vse več nenadzorovanih izbruhov (II), 
- nekateri, mnogi pa v zanosu kar pozabijo na dogovore, 
- ob ocenah nekateri izrazijo jezo, žalost (je pa ne povežejo z naslednjič), 
- sicer prisluhnejo, ne vem, če razumejo, 
- mlajši še nadzora ne zmorejo, prepoznavajo pri drugih, pri sebi ne dobro ne 
nadzorujejo, 
- prepoznavajo že, nadzorujejo manj IIII II 

4. Učenci poznajo in razumejo vpliv čustev na 
učenje. 

 

- z dogodki med poukom (umirjanje), 
- razumejo odnos med umirjenostjo in boljšim učenjem (III), 
- navedejo, da se lažje učijo, če se čutijo varne in je učene smiselno, 
- nekateri da, mnogi v zanosu kar pozabijo na dogovore, 
- vedo, da nekatera čustva ovirajo, druga spodbujajo učenje (III), 
- ob spodbudi, že pokažejo empatijo, ne razumejo pa povezave (II), 
- še ne povežejo najbolje svoje vznemirjenosti in slabšega učenja (IIII),  
- težave od doma prinesejo v šolo, 
- vse več jih ne obvladuje čustev, 
- ne, premalo se govori o tej povezavi 

USTREZNA PRIČAKOVANJA  

1. Učenci so, ne glede na starost, sposobni učiti 
koga drugega. 

 

- vsak je že kdaj »učil« sošolca (sistem pomoči v razredu) (II), 
- da, zmorejo (II),  
- zmorejo večinoma (smo že delali tako, sem tako načrtoval-a) (IIII), 

- da, to radi počnejo (večinoma) IIII II, spodbujam,  
- da, vendar so včasih premalo potrpežljivi, 
- nekateri že obvladajo medvrstniško, medgeneracijsko učenje (II), 
- samo  učno močnejši učijo druge, 
- učno uspešni so ali preobremenjeni ali ne delajo te pomoči, 
- le do določene mere 

2. Učenci so sposobni soočiti se z zahtevnim 
delom, ki jim je izziv in zahteva zavzetost, 
vztrajnost. 

- da, vložijo dodaten trud, razen, če gre za težave (koncentracija) (II), 
- uspešnejši zmorejo (II), če jim je res izziv se angažirajo (II),  
- da, pri raziskovalnem delu (IIII II), 
- da, vztrajni učenci (II) 
- da, če izbirajo, odvisno od tega, kako presodijo, da jim gre naloga, 
- opažam, da niso vztrajni (III), raje se izognejo kot poskušajo (II), tudi apatija,  



- uspešnejši pogosto hitro odnehajo, če delo ne steče takoj (III), 
- ob daljši nalogi se hitro pojavi slaba volja in opustitev dela (II), 
- ne, raje čakajo, da bo drugi opravil delo 

PREPOZNAVANJE INDIVIDUALNIH RAZLIK  

1. Učenci vedo, da poznam njihove močne/šibke 
strani, interese, strasti. 
 

- da, imamo zaupen, iskren odnos, otroke poznam (II), 
- da, vedo, ker jim ponudim dodatno pomoč, podporo, razlago (II), 
- da, iz formalnih in neformalnih pogovorov (IIII IIII), svetovanj, spodbujanj,  
- da, ker mi to pokažejo (vprašajo, če ne razumejo) (III), 
- občasno jim to sporočim skozi mojo PI (II), 
- da, vedo, da jim bom ustrezno oblikovala naloge (interes, sposobnost, 
težave) (IIII I), 
- bolje poznam svoj razred (razrednik) (II) 

2. Učenci vedo, da vem in razumem, kaj se jim 
zdi težko in jim je izziv. 
 
 

- delo diferenciram (IIII), omogočam izbirnost (IIII), prilagodim vsebine in 
vztrajam (III), 
- pogovarjamo se (III),  
- učence dobro poznam (razumem starostno obdobje) (IIII), 
- učenci večkrat vprašajo (II), vedo, da me lahko vedno vprašajo, 
- opažam, da  prehitro pričakujejo mojo pomoč  

3. Predznanje, kulturno in socialno ozadje 
učencev je v šoli spoštovano, cenjeno, 
upoštevano.   

- predznanje je upoštevano, kadarkoli se le da, (uporaba!), 
- učenci z odločbo imajo več pozornosti, pomoči, prilagoditev (II), 
- vsi se trudimo, da se učenci čutijo sprejete, razumljene, upoštevane (IIII), 
- otroke spoštujem, jim to pokažem in se mi to tudi vrača, 
- spodbujamo medsebojno spoštovanje, 
- ustvarjam spoštljivo, sprejemajoče okolje v učilnici, v odmorih se socialno 
razlike bolj izrazijo (II), 
- se kaže v odnosih, dokler ni moten pouk, kot izločanje, ignoriranje, 
- zaradi glasnih nespoštljivih otrok imamo občutek, da je nespoštovanja več, 
- ni nujno, da poznamo socialno ozadje vsakega učenca, 
- odvisno od otrokove priljubljenosti (verjeno med vrstniki) 

PREVERJANJE KOT DEL POUČEVANJA  

1. Učenci vedo, kako poteka uspešno učenje in 
znajo opisati lastne načine, strategije učenja 
(kako se učijo). 

- dosegajo K uspešnosti (večino se naučijo že v šoli) (II), 
- iz pogovorov vidim, da učenci ne poznajo učinkovitih pomagal za učenje 
(razdelitev, čas, ponavljanje, organizacija prostora, specifike predmetov …), 
niti strategij -  (II) (poznajo, kar so poznali starši), 
- učimo se učiti se (IIII IIII I), spremljamo napredek, izdelke narejene v šoli, 
- vidim iz DN, njihovih razmišljanj, skozi pogovor (III), 
- nekatere nič ne zanima, razen pozitivna ocena, čeprav bi zmogli več,  
- vedo, vendar pogosto ni prave volje, delajo kampanjsko (II),  
- potrebno je jasno postaviti pričakovanja in ne odstopati 

2. Učenci znajo, ob pomoči kriterijev, ki so jih 
sooblikovali, sprejeti in podati vrstniku 
učinkovito povratno informacijo. 

- iz uporabe pri pouku, spremljam podajanje PI med učenci  (IIII IIII I), 
- opazovanje, ocenjevalni listi (učenci to znajo in zmorejo), 
- to zmorejo že v 1. r. (ker imamo K, ki jih sooblikujejo) (II), 
- da, ker sooblikujejo K (IIII), 
- se še učijo, 
- oblikujejo ja, koliko je pa učinkovita, je drugo vprašanje, 
- pomemben je odnos med učencema 

HORIZONTALNE POVEZAVE  

1. Učenci vidijo in razumejo povezave med 
predmetnimi področji. 
 

- da, pouk je tako naravnan (tedensko, tematsko MP načrtovan) (II), 
- učenci sami poiščejo MP povezave, tako načrtujem pouk (IIII), 
- iz preverjanja predznanja, iz komentarjev učencev med poukom (to je od 
tam…), 
- malo učencev to zmore (II), kljub pogostemu pogovoru (II), 
- da, ker večkrat vprašam, kako je nekaj povezano z …, 
- da, sposobnejši (IIII), 



- narašča z leti šolanja (zaradi učenja, strategij poučevanja), 
- kadar nam uspe MP povezava je zadovoljstvo večje na obeh straneh, 
- nekateri učenci kar rečejo, da še  niso slišali 

2. Učenci si pri učenju  znajo poiskati pomoč v 
širšem okolju/ne le šolskem okolju. 

- aktivirali bi svoje družinsko okolje (starše IIII IIII), tudi širše okolje (II), 
- zmorejo, iščejo, odkrivajo v okolju ali na spletu (IIII), so iznajdljivi (II), 
- da, pri zahtevnejših nalogah, 
- iz pogovorov sklepam da, vendar to naredi manj učencev (III),  
- znali bi, če bi hoteli , 
- da, tudi poiščejo inštruktorje (II) 

 


