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Vse prepogosto dajemo otrokom odgovore, 

ki naj si jih zapomnijo, 

namesto problemov, ki naj jih rešijo.

Robert Lewin
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Na podlagi povratnih informacij sošolcev 
napredujem v znanju.

1 v celoti se ne strinjam, 2 večinoma se ne strinjam, 
3 večinoma se strinjam, 4 v celoti se strinjam





Z učiteljem se pogovarjam o tem, kako naj 
izboljšam znanje.
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S pomočjo učiteljevih nasvetov napredujem v 
znanju.

1 v celoti se ne strinjam, 2 večinoma se ne strinjam, 
3 večinoma se strinjam, 4 v celoti se strinjam







Ob koncu poglavja vem, kaj znam dobro in kaj 
slabše.
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Sam najdem načine, s katerimi izboljšujem 
svoje znanje.

1 v celoti se ne strinjam, 2 večinoma se ne strinjam, 
3 večinoma se strinjam, 4 v celoti se strinjam



Ali odnosi med učiteljem in učencem vplivajo 
na učenčeve dosežke?



Izboljšanje dosežkov
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Dejavniki z najmočnejšim vplivom na 
učenčeve dosežke 
(J. Hattie, 2008)

1. samoevalvacija učencev (d= 1.44)

2. formativno vrednotenje (d = 0,9) 

3. jasnost učitelja (d = 0,75) 

4. vzajemno poučevanje in učenje (dialog med učiteljem in 
učencem) (d = 0,74) 

5. povratne informacije (d = 0,73)

6. odnosi med učiteljem in učencem (d = 0,72) 

7. meta-kognitivne strategije (d = 0,69) 

8. samoverbalizacija /samospraševanje (d = 0,64) 

9. profesionalni razvoj učiteljev (d = 0,62) 

10. poučevanje in učenje skozi reševanje problemov (d = 0,61).
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Učencev ne morem ničesar naučiti, 

ponudim jim lahko samo priložnost za učenje!

Carl Rogers


