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Novosti v posodobljenem učnem načrtu

VSEBINA ZGOŠČENKE

1  PREDMET IN METODE PSIHOLOGIJE

 Drevo psiholoških pojmov (Tanja Rupnik Vec)

  Učni list 1: Na katera vprašanja lahko odgovorim s pomočjo  
             psihologije?

  Učni list 2: Preverimo svoje znanje in veščine: Področja psihologije in  
             raziskovanje v psihologiji

  Zbiranje in analiza podatkov o paru čevljev (Maja Krajnc)

  Učni list 1: Analiza nekega potrošnika

  Učni list 2: Zapisnik sestanka delovnega tima

  Učni list 3: Preverimo svoje znanje in veščine: Načrtovanje in izvedba  
             raziskave

  Igrivi sociogram (Tanja Rupnik Vec)

  Učni list 1: Zanimivi predmeti na samotnem otoku

  Učni list 2: Sociogram

  Učni list 3: Podatki iz dejavnosti Samotni otok

  Učni list 4: Igrivi sociogram 

  Učni list 5: Preverimo svoje znanje in veščine: Analiza in interpretacija 
                     rezultatov sociometrične preizkušnje

  Eksperiment z limoninim sokom (Mojca Zupan)

  Učni list 1: Eksperiment z limoninim sokom – teoretično ozadje

  Učni list 2: Eksperiment z limoninim sokom – izvedba

  Učni list 3: Zbirnik rezultatov eksperimenta z limoninim sokom

  Učni list 4: Etični kodeks psihološkega testiranja

  Učni list 5: Poročilo o vaji Eksperiment z limoninim sokom

2 ČUSTVA 

  Izražanje in prepoznavanje čustev (Mojca Zupan)

  Učni list 1: Sestavljanje prujija

  Učni list 2: Vloge članov skupine 

  Učni list 3: Analiza fotografij čustvenih izrazov

  Učni list 4: Preverimo svoje znanje in veščine: Analiza odlomka filma  
             ali dokumentarne oddaje

  Učni list 5: Preverimo svoje znanje in veščine: Poročilo o opazovanju

Vsebina
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  Ljubezen – kaj o njej vedo psihologi? (Alenka Kompare)

  Učni list 1: Moje srce

  Učni list 2: Tri vprašanja o ljubezni

  Učni list 3: Kaj vpliva na oblikovanje prepričanj o ljubezni?

  Učni list 4: Preverimo svoje znanje in veščine: Ljubezen skozi  
             pregovore in popularno glasbo

  Učni list 5: Preverimo svoje znanje in veščine: Katero čustvo je  
             najpomembnejše?

  Kako naj razvijam svojo »čustveno inteligentnost«? (Tanja Rupnik Vec)

  Učni list 1: Katere so temeljne značilnosti čustev?

  Učni list 2: Refleksija o učenju

  Učni list 3: Kako se empatično odzvati na različna čustva drugih ljudi?

  Učni list 4: Preverimo svoje znanje in veščine: Čustvena inteligentnost

  Opazovanje čustvenih reakcij otrok (Tanja Rupnik Vec)

  Učni list 1: Dnevnik razpoloženj

  Učni list 2: Kako čustvujejo majhni otroci

3 MOTIVACIJA

  Kaj je motivacija? (Jasna Vuradin Popović)

  Učni list 1: Kaj je motivacija? 

  Učni list 2: Kaj so potrebe in kako vplivajo na naša ravnanja?

  Učni list 3: Potrebe po Maslowu

  Učni list 4: Potrebe in vedenje

  Učni list 5: Igram potrebo

  Učni list 6: Samomotivacija

  Učni list 7: Preverimo svoje znanje in veščine: Motivacija

  Vrednote – kaj je v življenju najpomembnejše? (Ines Celin)

  Učni list 1: Kaj mi je v življenju najpomembnejše?

  Učni list 2: Katere vrednote so si med seboj podobne? 

  Učni list 3: Kako vrednote razvrščajo psihologi?

  Učni list 4: Ali moji starši in stari starši cenijo iste reči kot jaz?

  Učni list 5: Kako se vrednote skozi življenje spreminjajo?

  Učni list 6: V čem se vrednote v našem razredu razlikujejo od vrednot 
              mladostnikov na splošno?

  Učni list 7: Preverimo svoje znanje in veščine: Kaj vem o vrednotah?
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4 OBČUTENJE IN ZAZNAVANJE

  Kako oglas vzbudi pozornost in prepriča? (Alenka Kompare) 

  Učni list 1: Oglaševalska akcija

  Učni list 2: Kako nas oglas pritegne in pregovori v nakup določenega  
             izdelka? 

  Učni list 3: Preverimo svoje znanje in veščine: Uporabite svoje znanje!

  Učni list 4: Preverimo svoje znanje in veščine: Propaganda – kako nas  
                              prepričujejo politiki?

  Opomnik za učitelja: Kdo so osebe s plakata?

5 UČENJE IN POMNJENJE

  Moj spomin ima tri luknje (Maja Krajnc)

  Učni list 1: Zapisnik s kraja zločina

  Učni list 2: Mojih deset

  Učni list 3: Mojih deset naj

  Učni list 4: Preverimo svoje znanje in veščin: Sedem temeljnih  
             zapovedi

  Učni list 5: Povej, kako si

  Opomnik za učitelje: Dejavnost »Na kraju zločina«

  Samoregulacijsko učenje (Mojca Čerče) 

  Učni list 1: Kako napraviti učenje učinkovitejše? Osebni načrt učenja.

  Učni list 2: Kdo je kriv za moj učni uspeh in neuspeh?

  Učni list 3: Preverimo svoje znanje in veščine: Strategije in njihov  
             pomen pri učenju

  Učni list 4: Preverimo svoje znanje in veščine: Ponavljanje in  
             obnavljanje znanja, čudežna moč uspešnih učencev

  Opomnik za učitelje 1: Dejavnost »Kako napraviti učenje učinkovitejše? 
                                Osebni načrt učenja.«

  Opomnik za učitelje 2: Dejavnost »Kdo je kriv za moj učni uspeh in  
                                               neuspeh?«

  Opomnik za učitelje 3: Dejavnost »Preverimo svoje znanje in veščine:  
                                 Strategije in njihov pomen pri učenju.«

6 MIŠLJENJE

  Kako naj mislim učinkoviteje? (Tanja Rupnik Vec)

  Učni list 1: Tehnike učinkovitega razmišljanja 
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  Učni list 2: Uporabljam tehnike učinkovitega razmišljanja

  Učni list 3: Tehnika šestih razmišljujočih klobukov

  Učni list 4: Preverimo svoje znanje in veščine: Tehnike učinkovitega  
             razmišljanja

  »Ni vse zlato, kar se sveti« (Mojca Zupan) 

  Učni list 1: Dejstvo ali stališče – to je zdaj vprašanje

  Učni list 2: Vrstniško nasilje – mnenja in dokazi

  Učni list 3: Stres škoduje srcu – mnenja in dokazi

  Učni list 4: Preverimo svoje znanje in veščine: Ni vse dejstvo (zlato),  
            kar izstopa (se sveti)

  Jaz sem ustvarjalen/-na, ti si ustvarjalen/-na (Mojca Zupan)

  Učni list 1: Test ustvarjalnosti

  Učni list 2: V čem sem ustvarjalen/-na?

  Učni list 3: Metoda šestih klobukov

  Učni list 4: Kateri je moj klobuk?

  Učni list 5: Preverimo svoje znanje in veščine: Ustvarjalnost in pouk

7 OSEBNOST IN RAZVOJ OSEBNOSTI

  Moje ogledalo (Maja Krajnc)

  Učni list 1: Kateri superjunak sem?

  Učni list 2: Kdo sem jaz, kdo si ti?

  Učni list 3: Obisk iz Bruslja

  Učni list 4: Moje ogledalo

  Učni list 5: Povej, kako si

  Učni list 6: Preverimo svoje znanje in veščine: Zloženka o samopodobi

  Opomnik za učitelja: Dejavnost »Kdo sem jaz in kdo si ti?«

  Kaj vpliva na naš razvoj in na to, kakšni smo? (Alenka Kompare)

  Učni list 1: Jabolko ne pade daleč od drevesa. Ali pač?

  Učni list 2: Nekaj zanimivih vprašanj in znanstveni odgovori nanje

  Učni list 3: Ali ima Hollywood slab vpliv na mladostnike? 

  Učni list 4: Preverimo svoje znanje in veščine: Ali lahko homoseksualni  
            pari posvojijo otroka? 

  Razvojna obdobja (Tanja Rupnik Vec)

  Učni list 1: Kriteriji kakovostne predstavitve
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  Učni list 2: Priporočena literatura 

  Učni list 3: Kako naj s svojo predstavitvijo razvojnega obdobja čim  
             učinkoviteje pritegnemo in aktiviramo sošolce? 

8 SPOSOBNOSTI

  Vsak učenec je lahko uspešen – teorija učinkovite inteligentnosti (Tanja

 Rupnik Vec)

  Učni list 1: Katere vrste inteligentnosti razlikuje R. Sternberg?

  Učni list 2: Različni avtorji o inteligentnosti. Kdo ima najbolj prav?

  Učni list 3: Preverimo svoje znanje in veščine: Sternbergova teorija  
             inteligentnosti

9 SOCIALIZACIJA IN SKUPINE

  Možnosti vzgoje je veliko, dobrih pa je precej manj (Mojca Čerče)

  Učni list 1: Avtoriteta v vzgoji – da ali ne

  Učni list 2: Kam vodi pot permisivne vzgoje?

  Učni list 3: Nasveti obupanim staršem

  Učni list 4: Preverimo svoje znanje in veščine

  Učni list 5: Preverimo svoje znanje in veščine: Vzgojni stili

  Opomnik za učitelje: Dejavnost »Preverjanje znanja«

  Kaj se dogaja v skupini? (Tanja Rupnik Vec)

  Učni list 1: Kaj se dogaja v skupini?

  Učni list 2: Kako sem doživljal razpravo, v kateri sem bil udeležen tudi 
            sam?

  Učni list 3: Preverimo svoje znanje in veščine: Opazovanje in analiza  
            dinamike v skupini

  Kako sprejeti odločitev, ki jo bomo spoštovali vsi? (Tanja Rupnik Vec)

  Učni list 1: Moja izkušnja z odločanjem

  Učni list 2: Odločanje v skupini

  Učni list 3: Stili vodenja in odločanja v skupini

  Učni list 4: Stili odločanja – kateri je moj stil?

  Učni list 5: Preverimo svoje znanje in veščine: Vodenje in odločanje

10 MEDOSEBNI ODNOSI IN KOMUNIKACIJA

  Asertivnost (Mojca Čerče) 
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  Učni list 1: Moje vedenje in jaz

  Učni list 2: Kako lahko postanem bolj asertiven/-na – prepričljivejši/-a  
            in učinkovitejši/-a v odnosih z drugimi ljudmi?

  Učni list 3: V katerih situacijah in odnosih sem že in v katerih bi rad/-a  
            postal/-a bolj asertiven/-na?

  Učni list 4: Govorica telesa pri različnih načinih našega vedenja

  Učni list 5: Preverimo svoje znanje in veščine: Kako bi ravnal pasivni,  
            agresivni in asertivni mladostnik?

  Opomnik za učitelje 1: Dejavnost »Govorica telesa pri različnih načinih 
                                našega vedenja«

  Opomnik za učitelje 2: Dejavnost »Preverimo svoje znanje in veščine:  
                                 Kako bi ravnal pasivni, agresivni in asertivni  
                                 mladostnik?«

  Ja, točno to sem želel/-a povedati … (Mojca Zupan)

  Učni list 1: Aktivno poslušanje – pot do boljših medsebojnih odnosov

  Učni list 2: Rad/-a bi ti povedal/-a … 

  Učni list 3: O čem sploh govoriš?!! 

  Učni list 4: Če prav razumem, si hotel/-a povedati, da … 

  Učni list 5: Tudi opazovati je zanimivo … 

  Učni list 6: Preverimo svoje znanje in veščine: Počutim se …

  Učni list 7: Preverimo svoje znanje in veščine: Aktivno poslušam

  Jaz imam problem, ti imaš problem … Kaj zdaj? (Tanja Rupnik Vec)

  Učni list 1: Naslov: O jeziku nesprejemanja oz. o tem, kdaj raje molčati? 

  Učni list 2a: Zakaj so šli telički Icku na roko, Pafiju pa nihče?

  Učni list 2b: Zakaj je bil pujs Štefan na kmetiji zaupna oseba?

  Učni list 3: Kaj lahko storim, kadar mi nekdo teži oz. me njegovo  
            vedenje moti?

  Učni list 4: Kaj lahko storim, kadar ima nekdo drug problem, jaz pa  
             mu želim pomagati?

  Učni list 5: Kako lahko vodim razpravo v skupini na čim učinkovitejši  
             način?

  Učni list 6: Preverimo svoje znanje in veščine: Učinkovito sporazumevanje

11 STALIŠČA, PREDSODKI IN MORALNI RAZVOJ

  Bitka mnenj (Maja Krajnc)

  Učni list 1: Kaj pa ti misliš?

  Učni list 2: Preverimo svoje znanje in veščine: Stališča
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  Kako lahko vplivam na stališča drugih ljudi? (Tanja Rupnik Vec)

  Učni list 1: Kaj so stališča?

  Učni list 2: Kakšna je vloga stališč v našem življenju?

  Učni list 3: Kakšno je stališče avtorja besedila do …?

  Učni list 4: Kako ugotavljati stališča?

  Učni list 5: Kako s pomočjo reklam vplivati na stališča ljudi?

  Učni list 6: Uporabimo in preverimo svoje znanje in veščine: Stališča

  Razvoj in komponente stališč (Jasna Vuradin Popović)

  Učni list 1: Kakšni smo ljudje?

  Učni list 2: Kdo je boljši?

  Učni list 3: Kaj delam in kaj govorim?

  Učni list 4: Katere so sestavine stališč?

  Učni list 5: Zlati maturant

  Učni list 6: Vodenje dnevnika o razvoju in spreminjanju lastnih stališč

  Učni list 7: Preverimo svoje znanje in veščine: Stališča

  Izražanje predsodkov do žensk (Ines Celin)

  Učni list 1: Kakšen se mi zdi položaj žensk v Sloveniji?

  Učni list 2a: Pri nas je 1:0 za ženske! – različica 1

  Učni list 2b: Pri nas je 1:0 za ženske! – različica 2

  Učni list 2c: Pri nas je 1:0 za ženske! – različica 3

  Učni list 2č: Pri nas je 1:0 za ženske! – različica 4

  Učni list 3: Katere države so prijaznejše do nežnejšega spola?

  Učni list 4: Kako se kažejo predsodki do žensk v obnašanju ljudi? 

  Učni list 5: Kako se kažejo predsodki v filmih in na naših ulicah?

 LEGENDA:

 
 
    Do vo lje no ko pi ra nje in re pro du ci ra nje gra div za po tre be pou ka.

  Gradivo je dostopno na priloženi zgoščenki.
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Tanja Rupnik Vec

Spoštovane kolegice in kolegi,

pričujoča knjiga je sad intenzivnega dela članic razširjene predmetne skupine za 
psihologijo, ki je bila oblikovana leta 2007, najprej z namenom, da posodobi učni 
načrt v gimnazijskem programu, pozneje pa je bila razširjena z novimi članicami 
zato, da v podporo posodobitvam oblikuje gradivo, ki bo učiteljem v pomoč pri 
poučevanju psihologije v skladu s smernicami posodobljenega učnega načrta.

Gradivo je tematsko razdeljeno na dva dela. V prvem delu avtorice obravnavamo 
nekatere temeljne teoretske koncepte in principe, na katerih so zasnovani praktični 
primeri obravnave učnih vsebin, predstavljeni v drugem delu, za katere menimo, 
da bi v pouk psihologije morali biti umeščeni v kar največji možni meri. Ti temeljni 
teoretski koncepti so: spodbujanje razvoja osmih ključnih kompetenc, spodbujanje 
razvoja kritičnega mišljenja in spodbujanje samoregulacijskega učenja. Posebno 
poglavje namenjamo tudi – v dosedanjih tovrstnih gradivih za poučevanje psiho-
logije večkrat nekoliko zapostavljeni – tematiki sodobnih načinov preverjanja in 
vrednotenja znanja in veščin.

V drugem delu gradiva pa predstavljamo primere poučevanja psihologije, temelje-
čega na kognitivno-konstruktivističnem razumevanju učenja in poučevanja, za vse 
večje tematske sklope: Psihologija kot znanost, Čustva in motivacija, Spoznavanje, 
Osebnost ter Medosebni odnosi in komunikacija.

Vsako poglavje, ki prikazuje primer obravnave učne teme, je organizirano okrog 
bistvenega vprašanja, z jasno opredeljenimi cilji obravnave učnih vsebin, posebej 
pa so izpostavljene še kompetence, ki jih dijak v predvidenih dejavnostih razvija, 
procesni cilji (samorefleksija, kompleksno in kritično mišljenje, sodelovanje in ko-
munikacija, delo z viri, ustvarjalno mišljenje), oblike dela (individualno delo, delo 
v dvojicah, skupinsko delo in frontalni pouk), metode dela (reševanje problemov, 
razgovor, delo z besedilom, izkustveno učenje, igra vlog in eksperimentiranje), ter 
medpredmetne povezave. Procesni cilji, oblike dela in metode dela so predstavljeni 
z ikonami, kar bralcu omogoča enostavnejšo orientacijo oz. hiter vpogled v bistve-
ne elemente sicer precej kompleksnih učnih strategij. 

Naslednji pomembni element posameznega primera dobre prakse je predstavitev 
bistvenih pričakovanih dosežkov učencev, ob njih pa so navedene ključne dejavno-
sti, ki do le-teh vodijo. Sledi predstavitev učne strategije oz. potek učnega procesa, 
s kratkim opisom dejavnosti učitelja in dejavnosti učencev. Učni proces obsega več 
etap: dejavnosti za orientacijo, v katerih učenec usmeri pozornost in se miselno 
naravna na obravnavo določene tematike, dejavnosti za izgrajevanje znanja, v ka-
terih učenec oblikuje vpogled oz. temeljno razumevanje obravnavane vsebine ali 
problema, dejavnosti za razširjanje in poglabljanje znanja, v katerih učenec obrav-
nava problem z drugih perspektiv oz. v zvezi s tematiko raziskuje nova vprašanja, 
ki omogočajo podrobnejšo, bolj vsestransko, večperspektivno razumevanje tema-
tike oz. problema, ter dejavnosti za preverjanje znanja, ki omogočajo učencu, da 
preveri lastno razumevanje vsebine in veščine v novih avtentičnih učnih situacijah.

Jedro predstavitve posameznega primera obravnave učne vsebine, ujete v bistveno 
vprašanje, pa predstavljajo učni listi, ki so zakladnica izvirnih zamisli o tem, kako 
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psihološka spoznanja približati učencem skozi njihovo izkušnjo in raziskovanje 
odgovorov na relevantna vprašanja, povezana z njihovim vsakdanom. Na njih za-
pisana problemska izhodišča usmerjajo učence v igrivo in dinamično izmenjavo 
individualnih razmislekov s skupinskimi in frontalnimi razpravami, ki sledijo – ali 
so sestavni del – najraznovrstnejši paleti dejavnosti, npr. analizi besedil, igri vlog, 
eksperimentiranju, reševanju najraznovrstnejših problemov itd.

Primeri obravnave učnih vsebin, predstavljeni v gradivu, niso zamišljeni kot re-
cept. Avtorice želimo z njimi zgolj ponazoriti vodilne principe dela, ki bi morali 
biti v bistvu prav vsake obravnave učne snovi, saj pomenijo za učence priložnost, 
da spoznavajo temelje psihološke znanosti, obenem s tem spoznavajo sebe in vse-
stransko razvijajo svoje zmožnosti: samorefleksivnost, pripravljenost in sposob-
nost sodelovanja in sobivanja, empatičnost in ustvarjalnost, pa tudi intelektualno 
neodvisnost, poštenost, skromnost, vztrajnost, odprtost, zaupanje v razum in dru-
ge značilnosti, lastne kritično mislečim ljudem. 

Naj kratko predstavim ekipo, ki je prispevala v zakladnico v tej knjigi predstavlje-
nih idej:

Ines Celin je zaposlena na Šolskem centru Srečka Kosovela Sežana in na Šolskem 
Centru Postojna. Psihologijo poučuje v gimnazijskem programu, programu eko-
nomski in aranžerski tehnik, v okviru izobraževanja odraslih, pa tudi v programih 
predšolska vzgoja in prometni tehnik. 

Mojca Čerče je učiteljica psihologije in šolska svetovalna delavka na Gimnaziji Slo-
venj Gradec. Raziskovalno in izobraževalno je aktivna na področju kognitivno-ve-
denjske terapije in pedagoške psihologije, kjer v okviru doktorskega študija razi-
skuje samoregulacijsko učenje. 

Mag. Alenka Kompare je učiteljica psihologije v Šolskem centru Srečka Kosovela 
Sežana ter članica Državne predmetne komisije za psihologijo za splošno maturo. 
V soavtorstvu je napisala učbenika za srednješolsko psihologijo in več priročnikov 
za poučevanje psihologije. 

Maja Krajnc je zaposlena na Srednji vzgojiteljski šoli in gimnaziji Ljubljana, kjer 
poučuje psihologijo v gimnazijskem programu, v programu predšolske vzgoje in v 
programih izobraževanja odraslih. V šolskem letu 2006/07 je bila izvoljena v naziv 
asistentke za področje pedagoške psihologije. 

Dr. Tanja Rupnik Vec, specialistka supervizije, vodi na Zavodu za šolstvo pred-
metno skupino za psihologijo. Kot asistentka za psihologijo v edukaciji sodeluje 
s Pedagoško fakulteto. Razvojno, raziskovalno in publicistično je aktivna na več 
področjih: kritično mišljenje, vpeljevanje sprememb v organizacije, didaktika psi-
hologije, supervizija. 

Mag. Jasna Vuradin Popović je zaposlena na Gimnaziji Murska Sobota kot profeso-
rica psihologije, trinajst let pa je opravljala tudi delo svetovalne delavke. Dodatno 
se je izobraževala iz klinične psihologije, vedenjske terapije in transakcijske ana-
lize. 

Mag. Mojca Zupan je zaposlena na Gimnaziji Šiška kot učiteljica psihologije in 
pedagoška koordinatorica za športne oddelke. Ima deset let delovnih izkušenj s 
poučevanjem psihologije v gimnazijskem programu in v programu poklicno – teh-
niškega izobraževanja. Na šoli je članica šolskega razvojnega tima ter vodja in čla-
nica različnih inovacijskih projektov. 
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Čisto pred koncem predgovora pa še odlomka iz recenzij:

»Priročnik vključuje ogromno natančno izdelanih učnih priprav, ki vključujejo vse 
ključne elemente, od natančno opredeljenih ciljev in pričakovanih dosežkov, do 
konkretnih opisov dejavnosti učitelja in učencev ter oznake kompetenc, ki jih učen-
ci pri tem razvijajo. Pomembno je, da avtorji pri tem strogo sledijo didaktičnemu 
principu in sistematično podajajo opise dejavnosti za vse tri učne korake v obrav-
navi določene tematike: orientacija, izgrajevanje znanja in preverjanje znanja. Prav 
za vse tri korake so oblikovani številni učni listi, ki so za učitelje psihologije prava 
zakladnica idej, kako spodbuditi učence k različnim učnim aktivnostim (od samo-
stojnih razmislekov, poglabljanja v določeno temo in sodelovanja z drugimi do sa-
morefleksij in uravnavanja lastnega učenja). Odlika priročnika je, da podaja vrsto 
avtentičnih nalog tudi za zadnji korak – preverjanje znanja, ki je v učnem procesu 
še vedno pogosto zanemarjeno; tu pa nam kaže smernice, kako se tega lotevati na 
način, ki je v skladu s sodobnimi kognitivno konstruktivističnimi koncepti znanja 
… Gradiva so oblikovana z veliko mero ustvarjalnosti in predstavljeni primeri izve-
dljivi v šolski situaciji, pomembno pa je, da so učitelji pri tem fleksibilni in vedno 
znova razmislijo o ustrezni aplikaciji v konkretnih okoliščinah. Posebej velja pohva-
liti izvirnost avtorjev pri oblikovanju dejavnosti za učence, učnih listov in gradiv.« 
(dr. Barbara Šteh)

»Avtentično učenje pri pouku psihologije je kompetentno napisan priročnik, ki iz-
haja iz dobrega poznavanja prakse srednješolskega poučevanja psihologije in je na-
menjen predvsem učiteljem praktikom. /…/ Upošteva novejša spoznanja predmeta 
in je koristno, skoraj nujno dopolnilo obstoječemu učnemu načrtu za psihologijo. 
/…/Uporabnost gradiva je prav v tem, da predstavi zelo široko paleto primerov av-
tentičnega učenja z vseh pomembnejših poglavij učnega načrta za psihologijo v gi-
mnazijskem programu. /…/ Priročnik priporočam vsem učiteljem psihologije v sre-
dnješolskih programih, a ne zgolj tem. Menim, da je lahko še kako uporaben tudi 
za svetovalne delavce, mentorje krožkov ali modulov, pri katerih učenci poglabljajo 
posamezna znanja, povezana s psihologijo, torej tudi drugim učiteljem, ki želijo 
spodbujati in razvijati temeljne kompetence in z avtentičnimi, življenjskimi nalo-
gami razvijati trajnejše in uporabnejše znanje. Vsi ti bodo v priročniku lahko našli 
teoretične razlage pomembnejših pojmov, pa tudi praktično preizkušene dobre ideje 
za to, kako se lotiti izdelave avtentičnih nalog in strategij.« (Mojca Logonder)

Naj kratko predstavitev avtoric, zgradbe priročnika ter odlomkov iz recenzij skle-
nem z mislijo, ki sem jo zapisala pred leti, podobnemu gradivu na pot, pa je ak-
tualna tudi kot osrednje sporočilo in želja avtoric te knjige: naj v razredih zaživijo 
ideje, predstavljene v tej knjigi, ali pa naj zaživijo nove, tiste, z njimi spodbujene! 
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Uvod
Tanja Rupnik Vec

Otrokom in mladostnikom dolgujemo kar najboljšo možno izobrazbo. Priložnost, 
da jo posameznik doseže, je odvisna od vrste dejavnikov, tako tistih, ki so lastni 
njemu samemu (npr. sposobnosti, prizadevanje itd.), kot tistih, ki izhajajo iz oko-
lja. V skupini zadnjih so prav neposredne učne in vzgojne izkušnje učenca pri po-
uku ključnega pomena. Te pa so v glavnem odvisne od učitelja: njegovega znanja, 
miselnih naravnanosti, vrednot oz. prepričanj o tem, kaj je pomembno in k čemu 
pri poučevanju stremeti, ter od veščine, da svoja stremljenja in prepričanja pri po-
učevanju udejanji.

V strokovni in znanstveni literaturi, pa v vrednostnih svetovih različnih družb, si 
konkurira množica idej o tem, kaj v poučevanju je zares pomembno in kako to 
udejanjiti. Tudi v pričujoči knjigi avtorice iz množice raznolikih idej in konceptov 
usmerimo v teoretičnem uvodu pozornost na tri: osem kompetenc, ki so novost v 
posodobljenih učnih načrtih, ter kritično mišljenje in samoregulacijsko učenje, ki 
sta po našem prepričanju posebej pomembna cilja izobraževanja, ki ju je smiselno 
misliti posebej, čeprav sta delno integrirana tudi v osmih ključnih kompetencah. 
Poleg omenjenih konceptov, predstavljenih v prvih treh poglavjih, teoretski del pri-
ročnika sklenemo s poglavjem o preverjanju in ocenjevanju znanja. 

V drugem delu priročnika pa na konkretnih primerih pokažemo, kako zgornje te-
oretske koncepte udejanjiti v praksi. Na primerih torej odgovorimo na vprašanje, 
kako poučevati psihologijo tako, da hkrati, ko učenca usmerjamo v izgrajevanje ra-
zumevanja psiholoških pojmov in spoznanj, spodbujamo razvoj osmih kompetenc, 
kritičnega mišljenja in samoregulacijskega učenja. 





Novosti  
v posodobljenem  

učnem načrtu
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Novosti v posodobljenem učnem načrtu

1.1   Spodbujanje in razvoj kompetenc pri 
pouku psihologije

  Jasna Vuradin Popović in Mojca Zupan

Razvijajoča se družba zastavlja potrebo po drugačnih znanjih, ki bodo dovolj ra-
znovrstna in posebna, obenem pa splošna in celostna, da lahko podpirajo iznajdlji-
vosti in možnosti prilagajanja v hitro spreminjajočem se poklicnem in družbenem 
življenju. Za pojasnjevanje opremljenosti posameznika za izzive nove družbe se 
vse pogosteje uporablja pojem kompetenca, tako v vzgoji in izobraževanju kot tudi 
v gospodarstvu. S pojmom kompetenca se želi poudariti dejavna vloga, pripravlje-
nost za spremembe in ozaveščenost posameznika.

Beseda kompetenca je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (Jakopina, 2000) 
opredeljena kot obseg, mera odločanja, določena navadno z zakonom; pristojnost, 
pooblastilo. S stališča psihologije ter celotnega procesa vzgoje in izobraževanja se 
kompetenca ne omejuje z zakonom ali pravilom, temveč se spodbuja od osnovne 
zaželenosti do domišljijskih razsežnosti. Veliki slovar tujk (Tavzes, ur. 2002) pa 
kompetenco opredeljuje kot pristojnost, upravičenost (uradno ali moralno), pra-
vico do odločanja o nečem. V strokovni literaturi je pojem kompetenca pogosto 
uporabljan (ali prevajan) kot sposobnost, predispozicija, kapaciteta, učinkovitost 
ali veščina. 

Osnovne kompetence, ki so jih zaznali kot najpotrebnejšo temeljno pridobitev v 
vzgoji in izobraževanju so pisanje, branje in računanje (European Commission, 
2003). Navedene kompetence so nujen, ne pa tudi zadosten predpogoj za uspešno 
odraslost. Branje (bralna pismenost) je sposobnost razumevanja, uporabe in odzi-
vanja na pisano besedilo, ki jo potrebuje posameznik, da bi lahko uresničeval svoje 
cilje in uspešno sodeloval v družbi. Pisanje se razširja na uporabo IKT-tehnike. 
Računanje (matematična pismenost) se opredeljuje kot sposobnost prepoznava-
nja, razumevanja in uporabe kvantitativnih odnosov, prav tako pa tudi sposobnost 
utemeljenega presojanja o vlogi matematike v posameznikovem sedanjem in pri-
hodnjem zasebnem življenju, pri poklicnem delu in družbenih dejavnostih, torej v 
življenju tvornega, zainteresiranega in dejavnega državljana.

Druga skupina kompetenc so transverzalne kompetence, neodvisne od posamezne-
ga predmeta ali področja, in jih lažje prenašamo iz enih okoliščin v druge. Takšne 
kompetence so komuniciranje, reševanje problemov, logično mišljenje, vodenje, 
ustvarjalnost, motivacija, timsko delo in sposobnost učenja. Skrb za spodbujanje 
in razvoj večine teh kompetenc je izražena tudi v načrtovanju učnih strategij v tem 
priročniku v zapisu procesnih ciljev.

V razpravah in pri opredeljevanju pojmovanja in sestavin kompetenc obstajajo in 
se uporabljajo tudi številne druge kompetence: kritično razmišljanje, ustvarjalnost, 
dajanje pobud, reševanje problemov, ocena tveganj, sprejemanje odločitev in kon-
struktivno obvladovanje čustev. Boyatzis (1982) je v osemdesetih letih prejšnjega 
stoletja postavil definicijo kompetentnosti kot notranje značilnosti posameznika, 
ki je vzročno povezana z nadpovprečno storilnostjo na delovnem mestu, njeni se-
stavni deli pa so: motivacija, sposobnosti, samopodoba, znanje in veščine ter soci-
alne vloge posameznika. 
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Definicija je ustreznejša za razvoj poklicne vloge, za šolske namene je pomanjklji-
va, ker ne opredeljuje, s čim se primerja nadpovprečna storilnost (ali se posame-
znik primerja s samim seboj ali z drugimi subjekti). Obenem pa je preveč zahtev-
na, ko govori o nadpovprečni storilnosti. V učnem procesu naj bi bil cilj razvijanje 
različnih sposobnosti (veščin) za uspešno in učinkovito vključevanje v družbeno 
življenje, ne pa težnja po superiornosti za vsako ceno. V našem primeru bi lahko 
namesto superiornosti predlagali pojma samozavestno in učinkovito premagovanje 
različnih težav v formalnem izobraževanju, v profesionalnem in osebnem življenju.

Izmed številnih definicij kompetentnosti smo izbrali tisto, ki sta jo postavila Spen-
cer in Spencer (1993), in sicer da so kompetence tiste značilnosti posameznika, ki 
so vzročno povezane s kriterijem učinkovitega in/ali superiornega obnašanja pri 
delu ali v situaciji. 

Ta definicija izraža razsežnost od učinkovitosti (naj bi bila zajeta z minimalnimi 
standardi) do razvoja superiornosti, ki naj ne bi bila ovirana. Kompetentnosti zaje-
majo splet znanja, spretnosti, sposobnosti in drugih osebnostnih značilnosti. 

Navajanje še drugih kompetenc bi povzročilo preveliko razdrobljenost in ta ne-
skončna razširitev bi imela nasproten učinek. Prizadevanja za ugotavljanje novih 
kompetenc naj bi raje vlagali v preučevanje razmer za izobraževanje (Audigier, 
2002). Uporaba pojma kompetenca v znanosti izraža različna teoretična izhodišča 
(Weinert, 1999). To so:

a)  splošne kognitivne kompetence so vse praktične veščine in spretnosti 
(psihometrično razumevanje sposobnosti),

b)  specifične kompetence, ki se kažejo kot igranje klavirja, reševanje ma-
tematičnih problemov ali igranje šaha,

c)  kompetenca kot prirojena sposobnost za usvajanje jezikovnih pravil 
(Chomsky, 1980, v Weinert, 1999),

d)  kompetenca kot skupek abstraktnega, proceduralnega in strateškega 
znanja,

e)  poudarjanje učinkovite interakcije z okoljem,

f)  koncept objektivne kompetentnosti (merljiva s testi) in subjektivno do-
življanje kompetence,

g)  poudarjanje kognitivne, motivacijske in socialne učinkovitosti za uče-
nje in delovanje,

h)  ključne kompetence (vseživljenjskih osem kompetenc),

i)  metakompetence – zavedanje o tem, kar vemo in česar še ne vemo (za-
četnik Spinoza). 

Abbot in Ryan (v Ginnis, 2004) menita, da sodobna družba zahteva nov model 
učenja, ki naj zajema:

• obvladovanje osnovnih spretnosti,

• sposobnost delovanja v skupini,

• sposobnost delovanja kljub neprestanim motnjam,

• delovanje na različnih ravneh na različnih področjih,

• pretežno uporabo govornih spretnosti,

• reševanje problemov in odločanje.
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Mnogi avtorji poudarjajo pomen lastnega izgrajevanja znanja (Marentič Požarnik, 
2000), ki naj bi ga spodbujali s kompleksnim mišljenjem in kritično presojo, z 
uporabo različnih virov in informacij, s sodelovanjem in komunikacijo. Prav tako 
mnogi avtorji poudarjajo pomen motivacije, ki vpliva na odnos do dela in učenja, 
vztrajnost, zanesljivost, metakognicijo (razmišljanje o razmišljanju, ozaveščanje 
načina učenja) in obvladovanje čustev (Weinert, 1999). 

Različna pojmovanja zaželenih veščin in gledanje na kompetence z različnih sta-
lišč so strokovnjaki zajeli v osem vseživljenjskih kompetenc. Navedene kompeten-
ce so določene kot ključne, po kriteriju vsenavzočnosti vse življenje na šolskem 
področju, pri razvoju poklicne vloge, v osebnem življenju in na področju medse-
bojnih odnosov. 

Kompetence so v priporočilu Evropskega parlamenta in sveta (2006/962/ES) opre-
deljene kot kombinacija znanja, spretnosti in odnosov, ustrezajočih okoliščinam. 
Ključne kompetence so tiste, ki jih vsi ljudje potrebujejo za osebno izpolnitev in 
razvoj, dejavno državljanstvo, socialno vključenost in zaposlitev. Ključne kompe-
tence so:

1)  učenje učenja, 

2)  socialne in državljanske kompetence,

3)  sporazumevanje v maternem jeziku,

4)  sporazumevanje v tujih jezikih,

5)  matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehno-
logiji,

6)  digitalna pismenost,

7)  samoiniciativnost in podjetnost ter

8)  kulturna zavest in izražanje.

Navedene ključne kompetence se štejejo za enako pomembne, med sabo pa se pre-
krivajo in povezujejo. Teoretično izhodišče imajo v konceptu raznoterih inteligen-
tnosti, kot jih pojmujejo Gardner, ali Sternberg, ali Goleman pri razlagi čustvene 
inteligence (Weinert, 1999).

»Kompetence lahko opredelimo kot sposobnost doseči kompleksne zahteve v do-
ločenem kontekstu s pomočjo mobilizacije tako kognitivnih kot tudi nekognitivnih 
vidikov delovanja. Poleg kognitivnih vidikov kompetence vključujejo tudi motiva-
cijske in čustvene vidike našega delovanja. Imeti razvito neko kompetenco ne po-
meni, da imamo samo potencial, ampak je kompetenco potrebno tudi udejanjiti v 
različnih situacijah. Tako lahko njeno razvitost preverjamo le na posameznikovih 
dejavnostih v različnih okoliščinah.« Kompetence torej vključujejo (Peklaj, 2009): 

• spoznavno raven sposobnosti – sposobnost kompleksnega razmišlja-
nja in reševanja problemov na določenem področju, sistem povezanih 
informacij o nečem, veščine in strategije mišljenja, razumevanje med-
sebojnih odnosov,

• čustveno-motivacijsko raven – čustvena naravnanost in uravnoveše-
nost, obvladovanje čustev in prilagajanje razmeram, potrebe, vrednote 
in stališča, ki nas spodbujajo k delovanju,

• vedenjsko raven – povezava čustvenih in motivacijskih dejavnikov, ki nas 
spodbujajo in pogojujejo vedenje, dejavno poseganje v svojo okolico.
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V nasprotju s sposobnostmi, ki so večinoma podedovane in so potenciali za ravna-
nje, so kompetence kompleksni akcijski sistemi, ki so uporabni v različnih konte-
kstih, lahko pa se jih tudi učimo in jih poučujemo (Peklaj, 2009).

Razvrščanje kompetenc po ravneh (Weinert, 1999):

• transverzalne kompetence (core): so splošne, temeljne, predmetno ne-
odvisne; praviloma so zajete v vsa področja in so prenosljive med raz-
ličnimi opravili;

• generične kompetence (generic): so skupne za podobna področja ozi-
roma podobna opravila ali skupine delovnih mest;

• delovno-specifične kompetence (role specific): so značilne za posame-
zna področja opravila oziroma delovna mesta.

Druga razvrstitev kompetenc na splošni ravni, ki je zanimiva tudi z vidika naveza-
ve na šolski kurikul, je:

• vidne ali opazne kompetence – znanje, veščine, spretnosti. Razvijamo 
jih z izobraževanjem, poskušamo jih meriti in vrednotiti v pisnih in 
ustnih izdelkih;

• nevidne ali skrite kompetence – prepričanja, vrednote, stališča, last-
nost. Težje jih je razvijati z izobraževanjem samim, delno so zajete v 
vzgojne elemente, kot sta učenje o vrednotah in poudarjanje določenih 
vrednot. Čeprav učenec pozna (kognitivna raven) na primer prednosti 
konstruktivnega ravnanja v frustracijski situaciji ali stopnje moralne-
ga presojanja, mu ne moremo izmeriti vedenjskega in čustveno-moti-
vacijskega vidika za ta področja. Torej, nekatere kompetence ostanejo 
skrite ali tudi nerazvite, ker jih ne preverjamo v avtentičnem položaju, 
s klasičnimi testi pa jih ne zajamemo. Prav tako niti učitelji nimajo me-
hanizmov, da učenca, ki ne razvije preostalih komponent, razen kogni-
tivne, zadržijo, da ne bi napredoval po izobraževalni lestvici.

Zastavljeni cilji Evropske unije in končno našega učnega načrta bodo težko dose-
gljivi, če ne bomo razvijali tudi kompetence učiteljev. Učitelji moramo razvijati tudi 
lastne kompetence (npr. IKT, kulturno kompetenco, samoiniciativnost in druge), 
saj bomo le tako lahko ustvarjali dobre učne razmere za dijake, obenem pa bomo 
s svojimi znanji, veščinami in vrednotami dober vir modelnega učenja učencev.

Družba ima različna pričakovanja od učitelja, dostikrat tudi nasprotujoča si (Peklaj, 
2009). Družbena stališča so namreč dostikrat negativna do uvajanja novosti v šol-
ski sistem ali do načina ocenjevanja ter temeljijo na zdravorazumskih prepričanjih. 
Starši hkrati pričakujejo od učitelja avtoriteto za svoje otroke, ki je primanjkuje v 
družini, z druge strani pa se pogosto imajo v problematiki poučevanja in ocenjeva-
nja za kompetentnejše od učitelja. Učitelj bo kompetentnejši, če bo samozavesten 
na strokovno-vsebinskem področju, na področju obvladovanja socialnih konfliktov 
in čustveno-motivacijskem področju. 

Peklajeva (2009) predlaga naslednje kompetence učitelja:

• »Pozna pedagoško teorijo in didaktične zakonitosti.« 

• »Obvlada temeljna načela in postopke za načrtovanje, izvajanje in vre-
dnotenje učnega procesa.« 
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• »Pri razvijanju šolskega kurikula ustrezno povezuje cilje učnih načrtov, 
vsebine, učne pristope in razvoj učencev ter spodbuja medpredmetno 
povezovanje.« 

• »Uporablja metode in strategije poučevanja, ki spodbujajo razumeva-
nje, uporabo, povezovanje in razvijanje novega znanja (sintezo in vre-
dnotenje).«

• »Uporablja interaktivne učne metode in sodelovalno skupinsko delo.«

• »Spodbuja aktivno in neodvisno učenje, ki učencem omogoča, da sami 
načrtujejo, spremljajo, vrednotijo in uravnavajo svoje učenje.«

• »Spodbuja projektno in raziskovalno delo.«

• »Spodbuja medpredmetno povezovanje.« 

• »Spodbuja fleksibilnost in vztrajnost pri soočanju z novimi izzivi in 
nalogami ter sposobnost samovrednotenja pri učencih.«

• »Oblikuje in uporablja ustrezne kriterije ocenjevanja.«

• »Kaže in spodbuja pozitivne vrednote, stališča in vedenje, ki ga priča-
kuje od učencev.« 

• »Razvija pozitiven odnos do učencev, kaže spoštovanje do njihovega 
socialnega, kulturnega, jezikovnega in religioznega izhodišča.« 

• »Spodbuja odprtost do drugih kultur, vrednot, ljudi ter novosti.« 

• »Pri svojem delu upošteva etična načela in zakonska določila.«

• »Načrtuje, spremlja in uravnava lasten poklicni razvoj.«

Podobno učiteljeve kompetence opredeljuje tudi izvedenska skupina pri Evropski 
komisiji (Komisija Evropske unije, 2007): 

Usposobljenost za nove načine dela v razredu:

• uporaba ustreznih pristopov glede na socialno, kulturno in etnično raz-
ličnost učencev,

• organiziranje optimalnega in spodbudnega učnega okolja za olajšanje 
in spodbujanje procesa učenja,

• timsko delo (poučevanje) z drugimi učitelji in strokovnimi sodelavci, ki 
sodelujejo v vzgojno-izobraževalnem procesu z istimi učenci.

Usposobljenost za nove naloge pri delu zunaj razreda, na šoli in s socialnimi par-
tnerji:

• razvijanje šolskega kurikula (v decentraliziranih sistemih), organizaci-
ja in evalvacija vzgojno-izobraževalnega dela,

• sodelovanje s starši in z drugimi socialnimi partnerji.

Usposobljenost za razvijanje novih kompetenc in novega znanja pri učencih:

• razvijanje sposobnosti učencev za vseživljenjsko učenje v družbi zna-
nja – učiti jih, kako se je treba učiti.
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Razvijanje lastne profesionalnosti:

• raziskovalni pristop in usmerjenost v reševanje problemov,

• odgovorno usmerjanje lastnega profesionalnega razvoja v procesu vse-
življenjskega učenja.

Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT):

• uporaba IKT v formalnih učnih okoliščinah (pri pouku) in pri drugem 
strokovnem delu (tudi za potrebe lastnega poklicnega razvoja).

1.1.1  Učenje učenja

Opredelitev kompetence

»Učenje učenja je sposobnost učiti se in vztrajati pri učenju, organizirati lastno 
učenje, vključno z učinkovitim upravljanjem s časom in z informacijami, individu-
alno in v skupinah. Ta kompetenca vključuje zavest o lastnem učnem procesu in 
potrebah, prepoznavanju priložnosti, ki so na voljo, in sposobnost premagovanja 
ovir za uspešno učenje.

Pomeni pridobivanje, obdelavo in sprejemanje novega znanja in spretnosti ter is-
kanje in uporabo nasvetov. Z učenjem učenja učenci nadgrajujejo svoje predhodne 
izkušnje z učenjem in življenjske izkušnje v različnih okoliščinah: doma, v službi, 
pri izobraževanju in usposabljanju. Motivacija in zaupanje vase sta za kompetenco 
posameznika odločilni« (Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta, 2006). 

Učenje učenja torej vključuje določena znanja, veščine in naravnanosti, ki so pred-
videni tudi v ciljih učnega načrta za psihologijo, npr. poznavanje in zmožnost upo-
rabe ustreznih učnih strategij, poznavanje prednosti in pomanjkljivosti lastnega 
znanja, svojih močnih in šibkih področij, dobro upravljanje s časom in z informa-
cijami, sposobnost samomotiviranja, vztrajanje v procesu učenja, zmožnost pre-
magovanja ovir. Pomembno je tudi kritično mišljenje o namenu in ciljih učenja, 
sposobnost organiziranja lastnega učenja ter samoocene lastnih dosežkov.

Omenimo še pomen razvijanja pozitivnega odnosa do učenja in zaupanja v lastno 
sposobnost uspešnega nadaljevanja učenja skozi vse življenje, odnosa, ki je usmer-
jen v reševanje problemov in premagovanje ovir. Učenje učenja zajema različne 
metakognitivne procese, kot so sposobnost opazovanja lastnega učenja, od izbire 
strategije do ugotavljanja rezultatov procesa učenja.

Učitelj psihologije spodbuja razvoj kompetence učenje učenja, in sicer:

• kognitivno komponento, kadar razlaga snov o učenju oz. usmerja učen-
ce, da skozi različne dejavnosti prihajajo do (teoretskih) spoznanj o 
naravi in zakonitostih procesa učenja, poudarja proces učenja kot izje-
mno pomemben spoznavni proces, kot učno vsebino in kot dejavnost 
za uresničevanje vseh življenjskih ciljev;

• čustveno-motivacijsko komponento učenje učenja učitelj spodbuja s 
svojim pozitivnim stališčem do sistematičnega učenja, z vztrajanjem 
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pri učenčevem odgovornem in doslednem opravljanju nalog, z upo-
rabo različnih metod pri podajanju in preverjanju snovi. Z uporabo in 
prikazovanjem različnih metod izvajanja pouka odkriva dijaku večpla-
stnost znanja in učenja. Uvajanje raznovrstnih poti za ugotavljanje in 
ocenjevanje znanja (eksperiment, esej, avtentična naloga, javne pred-
stavitve idr.) učitelj odpira nove razsežnosti, s pomočjo katerih učenec 
spoznava svoje zmožnosti, dobiva povratno informacijo od različnih 
ljudi in tako razvija zavedanje o rezultatih svojega učenja, razvija pozi-
tivno samopodobo in hkrati vedenjsko komponento;

• vedenjsko komponento učenje učenja učitelj spodbuja s ponujanjem 
nalog, s katerimi učenci izkazujejo, da so usvojili različne strategije in 
tehnike učenja in razvili tudi druge kompetence (govorni nastopi in 
predstavitve učnih vsebin za širšo javnost, s čimer se pokaže uporab-
nost znanja, predstavitve v tujih jezikih, predstavitve z uporabo IKT-
tehnike).

Primeri problemskih situacij in dejavnosti, ki omogočajo razvoj kompetence 
učenje učenja

1. Učenci raziskujejo svoj slog učenja. Pri obravnavi učne snovi o učenju učenci 
opišejo svoj način učenja, ga primerjajo z zakonitostmi o uspešnem učenju iz 
učbenika in naredijo učni načrt, ki temelji na psiholoških zakonitostih. Učitelj 
spodbuja učence, da najdejo čim več praktičnih dejavnosti, ki se skladajo s po-
sameznim učnim slogom (npr. posamezne plesne korake povezuje z vsebino iz 
zgodovine – gibalni slog, barve povezuje s prostorsko ponazoritvijo – vidni slog, 
ustvarja pesmico z rimo s kemijsko vsebino – slušni tip).

2. Učenci spremljajo rezultate učenja v določenem časovnem obdobju. Učitelj 
spodbuja učence, da naredijo učni načrt, ki vsebuje opredelitev časa in vsebin, ki 
se jih bodo učili. Spodbuja jih k razmisleku o svojih kratkoročnih in dolgoročnih 
ciljih, opisovanju počutja, ko dosežejo določeni cilj. Ob nedoseganju zastavlje-
nega cilja učitelj spodbuja učenca pri iskanju različnih načinov za premagovanje 
ovir, npr., kaj bi še lahko naredil, kaj bi še lahko prebral, kaj bi še lahko vprašal 
učitelja pred ocenjevanjem, koga bo še kaj vprašal o tej snovi.

3. Učenci raziskujejo različne poklice in se odločajo za vpis na fakulteto. Spodbu-
jamo jih, da poudarijo svoje sposobnosti in veščine, utemeljujejo, v čem se te 
kažejo in kako bi jih še lahko razvijali. Enako izpostavijo svoje slabe lastnosti z 
utemeljitvijo, zakaj tako menijo in s kom se primerjajo. Spodbujamo jih k ugo-
tavljanju in zapisovanju sedanjega stanja glede znanja, ki se kaže v ocenah ali 
individualnih izkušnjah. Učenci iščejo čim več informacij o pomembnih značil-
nostih določenega poklica in možnostih, kako bi potrebne značilnosti tudi sami 
razvili.

4. Pri obravnavi snovi Čustva spodbujamo učence, da opazujejo svoje doživljanje 
in vedenje, delamo različne vaje, s katerimi kažemo na možnost nadzora čustev 
in učenje drugačnega doživljanja in kazanja čustev. Primer vaje: »Prosi svojo 
prijateljico, da čim pogosteje opiše svoje zaznavanje tvojega vedenja in poda 
predloge, kako bi ona ravnala. Razmisli o njenih pripombah, in če so po tvoje 
utemeljene, poskušaj spremeniti svoje vedenje.
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Drugi primeri:

1. Samoregulacija učenja: »Izkustveno učenje« (glej str. 200-202)

2. Vsak učenec je lahko uspešen: » Razmislite o svoji najpogostejši vrsti izkušnje.« 
(glej str. 276-278)

3. Moj spomin ima tri luknje: »Mojih deset naj« (glej str. 194)

1.1.2  Socialne in državljanske kompetence

Opredelitev kompetenc

Socialne in državljanske kompetence vključujejo in zajemajo različna znanja in 
vedenja, ki omogočajo posamezniku učinkovito in konstruktivno vključevanje in 
sodelovanje v različnih socialnih skupinah. Bistvene značilnosti teh kompetenc so 
razumevanje in spoštovanje drugih ljudi, razumevanje drugih kultur in kulturnih 
vzorcev, strpnost do drugačnih, težnja po premagovanju predsodkov in dejavno 
vključevanje v graditev na pravičnosti slonečih medsebojnih odnosih. Posamezni-
ki razvijajo veščino obvladovanja stresa in frustracije ter izražanja nestrinjanja ali 
drugačnega stališča na konstruktiven način. Razlikovanje med zasebnim in poklic-
nim življenjem je pomembna sestavina državljanske kompetence, vključuje tudi 
kritično mišljenje ter ločevanje misli, ki so temelj čustev, in čustev, ki so podlaga 
mišljenju. Socialne in državljanske kompetence se v svojem bistvu naslanjajo na 
temeljne človekove pravice.

»Tako so osrednje kompetence, povezane z demokratičnim državljanstvom, tiste, 
ki jih zahteva oblikovanje svobodne in avtonomne osebe, ki se zaveda svojih pravic 
in dolžnosti v družbi, v kateri vsi državljani nadzorujejo sposobnost uveljavljanja 
zakonov – pravil življenja v skupnosti, ki določajo okvir, v katerem se uveljavlja 
svoboda vsakega posameznika in kjer nadzorujejo tudi imenovanja ter nadzor nad 
ljudmi, ki izvajajo to oblast.

Tu vsi prepoznamo temeljno načelo človekovih pravic – »Vsi ljudje so rojeni svobo-
dni in enaki v svojem dostojanstvu ter pravicah« – in njegove posledice za demo-
kratično družbo, ki je z njim neločljivo povezana.« (Audigier, 2002).

Socialna kompetenca je povezana z osebnim in družbenim blagrom, ki zahteva ra-
zumevanje pomena dobrega telesnega in duševnega zdravja kot vira zase, za svojo 
družino in za ožje socialno okolje ter znanje o tem, kako takšno zdravje doseči in 
vzdrževati z zdravim načinom življenja. Za uspešno medosebno in socialno ude-
ležbo je bistveno razumeti kodekse ravnanja in splošno sprejete načine v različnih 
družbah in okoljih (npr. v šoli ali v službi). Ravno tako je pomembno zavedati se 
osnovnih konceptov v zvezi s posamezniki, skupinami, organizacijami dela, ena-
kostjo spolov in nediskriminacijo, družbo in kulturo. Odločilno je razumevanje 
večkulturnih in socialno-ekonomskih razsežnosti evropskih družb in ujemanja na-
cionalne kulturne identitete z evropsko. Znotraj socialnih in državljanskih pravic 
lahko razlikujemo več razsežnosti (Audigier, 2002):

• Politično pravna razsežnost zajema pravice in dolžnosti glede na poli-
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tični sistem in pravo. Zahteva poznavanje zakonov in političnega siste-
ma, demokratične drže in zmožnost sodelovanja, uveljavljanja odgo-
vornosti na vseh ravneh javnega življenja.

• Družbena razsežnost zajema odnose med posamezniki in pomeni, da 
vemo, na čem so ti odnosi zasnovani in kako funkcionirajo v družbi. Ta 
razsežnost se povezuje z drugimi, še posebej z ekonomsko, pomemb-
no je usvajanje vrednote solidarnost.

• Ekonomska razsežnost se nanaša na področje proizvodnje in porabe 
dobrin ter storitev. Neposredno vključuje delo in način njegove orga-
nizacije, sadove dela in njihovo razdelitev. Poudarja razvoj pozitivnega 
stališča do prizadevanj, ki jih vlagamo v delo, spoštljivo vrednotenje 
rezultatov različnih del in nalog.

• Kulturna razsežnost se nanaša na razumevanje kulture kot celote ljud-
skega ustvarjanja. Vključuje poznavanje zgodovine in skupne dedišči-
ne s svojimi razlikami. Omenjene kompetence so nujni pogoji vsakega 
izobraževanja za demokratično državljanstvo.

Učitelj psihologije spodbuja razvoj socialnih in državljanskih kompetenc, in sicer:

• kognitivno komponento teh kompetenc spodbuja, kadar poučuje oz. 
usmerja učence v spoznavanje raznovrstnih vsebin iz socialne psiho-
logije, motivacije, čustev, dinamike osebnosti ter poudarja in spodbuja 
pomen graditve kakovostnih odnosov z drugimi, npr. prek odprtosti do 
drugih, kakovostnih komunikacijskih strategij, iskanja tvornih načinov 
reševanja konfliktov; 

• čustveno-motivacijsko komponento, kadar spodbuja učence, da opazu-
jejo, raziskujejo in nadzorujejo svoja čustva v odnosu do drugih, spod-
buja razvijanje pozitivnega odnosa do drugačnih, spodbuja in omogoča 
spoznavanje svojih stališč in predsodkov in spreminjanje krivičnih do 
drugih, ozaveščanje svojih potreb, ki segajo do pravic, ter ozaveščanje 
potreb drugih, ki se za posameznika izkazujejo kot dolžnosti;

• vedenjsko komponento učitelj spodbuja z organiziranjem dela v sku-
pini, ki mu sledi samorefleksija in evalvacija, z zahtevo po doslednem 
spoštovanju drugih in dogovorjenih pravil, kot je npr. vzdrževanje di-
scipline v razredu, ter s spodbujanjem k tvornemu delovanju v razredni 
in dijaški skupnosti.

Primeri problemskih situacij in dejavnosti, ki omogočajo razvoj socialnih in 
državljanskih kompetenc

1. Opazovanje in analiza vedenja med malico. Učenci opazujejo svoje sošolce med 
malico, si zapisujejo njihovo vedenje in ga analizirajo z vidika pravice do svo-
bode vseh učencev. Protokol za zapisovanje in analizo lahko vsebuje naslednje 
elemente: izbira mesta za sedenje, način sedenja (noge na stolu), čistoča prosto-
ra, (kje puščajo smeti), glasnost pogovarjanja. Analizo naj končajo z vrednote-
njem ugotovljenega stanja (koliko posamezniki s svojim vedenjem zadovoljujejo 
svojo pravico po svobodi in ali tako omogočajo uveljavljanje pravic do svobode 
drugim.
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2. Izdelava programa za zmanjšanje neopravičenih izostankov. Učenci izdelajo 
natančna navodila za opravičevanje izostankov in program, kako bi izostanke 
zmanjšali. Program lahko vsebuje namen zmanjšanja izostankov, priporočila, 
kako reševati težave, ki se jih dijaki najpogosteje izogibajo. Vsebino povežejo s 
teorijo vrednot in motivacije.

3. Učitelj spodbuja dijake k demokratičnemu vedenju pri pouku – opozarja na spo-
štovanje in poslušanje posameznika, brez vpadanja v besedo, spodbuja strpnost 
do nasprotujočih si idej itd. Učitelj učence spodbuja k asertivnemu vedenju – 
opazi in potrdi njihovo asertivno vedenje, spodbudi učence, da npr. vprašajo 
učitelja za utemeljitev nezaželene ocene, vendar pa da mora biti tako spraševa-
nje vnaprej pripravljeno, argumentirano, nenapadalno, brez obtožb.

Drugi primeri:

1. Drevo psiholoških pojmov: »Na katera vprašanja lahko odgovorim s pomočjo 
psihologije?« (glej str. 91)

2. Igrivi sociogram: »Zanimivi predmeti se predstavimo oz. samotni otok.« (glej, 
str. 102)

3. Kako sprejeti odločitev, da jo bomo spoštovali vsi?: »Odločanje v skupini« in »Pre-
verimo svoje znanje in veščine: Vodenje in odločanje.« (glej str. 307-308 in 315)

4. Asertivnost: »Kako lahko postanem bolj asertiven/-na – prepričljiv/-a in 
učinkovit/-a v odnosih z drugimi ljudmi?« (glej str. 322-323)

5. Ja, točno to sem želel/-a povedati: »Aktivno poslušanje – pot do boljših medse-
bojnih odnosov.« (glej str. 332-333)

1.1.3  Sporazumevanje v maternem jeziku

Opredelitev kompetence

»Sporazumevanje v maternem jeziku je sposobnost izražanja in razumevanja poj-
mov, misli, čustev, dejstev in mnenj v pisni in ustni obliki (poslušanje, govorjenje, 
branje in pisanje) ter na ustrezen in ustvarjalen način jezikovno medsebojno delo-
vanje v vseh družbenih in kulturnih okoliščinah – izobraževanje in usposabljanje, 
delo, dom in prosti čas.« (Priporočilo Evropskega parlamenta, 2006)

Govorjenje, pisanje, branje in poslušanje so temelj skoraj vsega, kar počnemo. 
Tako je kompetenca sporazumevanje v maternem jeziku prepletena z vsemi dru-
gimi omenjenimi kompetencami. Zajema obvladovanje in sposobnost pisnega in 
ustnega sporočanja in sprejemanje informacij, razumevanje zgradbe jezika in slov-
ničnih pravil, njihovo uporabo ter prizadevanje za razvoj in ohranjanje maternega 
jezika tako na ravni knjižnega jezika kot jezika okolja (dialekti/narečja).

Vključuje prizadevanje za razvoj ustvarjalnosti na področju jezikovne kulture, po-
zitiven odnos do literature ter spodbujanje in razvijanje kritičnega odnosa do raz-
ličnih besedil. Kaže se v sposobnosti smiselnega pisnega in ustnega izražanja ter 
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argumentiranega zagovarjanja svojih stališč. Razvoj kompetence izražanja v mater-
nem jeziku se najtesnejše kaže v medpredmetnem povezovanju predmeta materni 
jezik z vsemi drugimi predmeti. 

Učitelj psihologije spodbuja razvoj veščine sporazumevanja v maternem jeziku, in 
sicer:

• kognitivno komponento spodbuja, kadar dosledno pri pouku ali zunaj 
njega uporablja knjižni materni jezik oziroma svoje sporazumevanje je-
zikovno prilagaja situaciji. Opozarja učence na naloge jezika kot orodja 
izražanja in načina posredovanja in sprejemanja informacij, poučuje o 
razvoju govora in mišljenja ter spodbuja učence k jasnemu in natanč-
nemu ter logičnemu pisnemu in ustnemu izražanju;

• čustveno-motivacijsko komponento spodbuja, kadar usmerja učence k 
iskanju in preučevanju različnih virov, ustvarja možnosti za različne vr-
ste izražanja znanja (esej, pesem, strokovno besedilo, miselni vzorci), 
spodbuja dijake k branju in estetskemu doživljanju ter psihološkemu 
analiziranju umetniških besedil, pohvali njihovo napredovanje v razvi-
janju jezikovne kompetence;

• vedenjsko komponento spodbuja, kadar ustvarja razmere, da učenci 
aktivno v različnih besednih izdelkih pisno ali ustno izražajo svoje 
znanje, stališča in čustva. Spodbuja jih k javnemu nastopanju, poda in 
utemeljuje svojo refleksijo o učenčevem izdelku.

Primeri problemskih situacij in dejavnosti, ki omogočajo razvoj sporazumeva-
nja v maternem jeziku

1. Psihološka analiza domačega branja pri slovenskem jeziku (ali jeziku okolja), 
pisanje esejev, spodbujanje k jasnemu in natančnemu izražanju brez uporabe 
mašil, spodbujanje k iskanju različnih sopomenk ter k raziskovanju natančnih

pomenov strokovnih pojmov s pomočjo enciklopedij in slovarjev. Pri učenčevi 
uporabi kletvic naj učitelj sprašuje o pomenu le-teh, kako bi se lahko drugače 
izrazili, kako je uporaba kletvic povezana z obrambnimi mehanizmi itd.

2. Kritična uporaba različnih virov. Spodbujamo dijake h kritičnemu vrednotenju 
člankov s psihološko vsebino v dnevnem časopisju. Zastavljamo vprašanja, kot 
so: »Na podlagi katerih metod raziskovanja so dobljeni predstavljeni rezultati, 
katero perspektivo zastopa pisatelj besedila, na katere vire se sklicuje ipd.? (Na-
tančnejše navodilo v poglavju Delo z besedili v Kritično mišljenje v šoli, Rupnik 
Vec in Kompare, 2006)

Drugi primeri:

1. Opazovanje čustvenih odzivov otrok: »Dnevnik razpoloženj.« (glej str. 154-155)

2. Kako naj mislim učinkoviteje?: »Tehnike učinkovitega razmišljanja.« (glej str. 
213-217)

3. Kako sprejeti odločitev, ki jo bomo spoštovali vsi?: »Odločanje v skupini (glej str. 
307-308)
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1.1.4  Sporazumevanje v tujih jezikih

Opredelitev kompetence

»Za sporazumevanje v tujih jezikih nasploh veljajo iste glavne razsežnosti kom-
petence sporazumevanja kot pri sporazumevanju v maternem jeziku: temelji na 
sposobnostih razumevanja, izražanja in razlage pojmov, misli, čustev, dejstev in 
mnenj v pisni in ustni obliki (poslušanje, govor, branje in pisanje) v ustrezni vr-
sti družbenih in kulturnih okoliščin – izobraževanje in usposabljanje, delo, dom 
in prosti čas – v skladu z željami ali potrebami posameznika. Sporazumevanje v 
tujih jezikih zahteva tudi sposobnosti, kot sta posredovanje in medkulturno razu-
mevanje. Posameznikova stopnja usposobljenosti je odvisna od štirih razsežnosti 
(poslušanje, govorjenje, branje in pisanje) in od posameznega jezika ter posame-
znikovega družbenega in kulturnega ozadja, okolja, potreb in/ali interesov.« (Pri-
poročilo Evropskega parlamenta, 2006).

Osnovni namen razvijanja kompetence sporazumevanja v tujih jezikih so širše in 
globlje razumevanje sveta, drugih kultur in narodov, spoznavanje različnih virov 
in raznotera komunikacija, ki omogoča uspešnejše prilagajanje, ter večje možnosti 
za poklicni in osebni razvoj. Razvijanje kompetence sporazumevanja v tujih jezi-
kih omogoča večjo pristnost med različnimi narodi, obenem pa naj bi pripomogla 
k ozaveščanju pomembnosti maternega jezika. Pomembne sestavine kompetence 
sporazumevanje v tujih jezikih so frustracijska toleranca, kritično mišljenje, samo-
motiviranje, empatija, ki jih tudi zasledimo v drugih kompetencah. To so učenje 
učenja, državljanske kompetence, samoiniciativnost. 

Učitelj psihologije spodbuja razvoj sporazumevanja v tujih jezikih, in sicer:

• kognitivne komponente, kadar pri pouku uporablja tujke ali izraze v tu-
jem jeziku ter jih razloži v maternem jeziku; spodbuja učence k prepo-
znavanju in pojasnjevanju tujk, iskanju njihovega pomena v slovarjih 
in enciklopedijah, spodbuja razumevanje korena tuje besede in iskanje 
podobnih;

• čustveno-motivacijske komponente, kadar jih spodbuja k branju tuje li-
terature, poudarja pomen znanja tujih jezikov v sodobni družbi, pripra-
vi pouk v sodelovanju s tujejezičnim učiteljem, spodbuja k natančnosti 
in preverjanju različnega izrazoslovja ter k ozaveščanju medkulturnih 
razlik, spodbuja prijetno počutje in zabavnost pri uporabi tujih besed;

• vedenjsko komponento, kadar omogoča in spodbuja branje tuje stro-
kovne literature (npr. poljudnostrokovnih ali znanstvenih besedil) in 
izražanje v tujem jeziku, spodbuja navajanje sopomenk, iskanje enakih 
besed, ki se uporabljajo v različnih jezikih.

Primeri problemskih situacij in dejavnosti, ki omogočajo razvoj sporazumeva-
nja v tujih jezikih

1. Uporaba virov v tujem jeziku. Učenci na spletu poiščejo psihološke vsebine v tu-
jem jeziku, prevedejo in primerjajo z vsebino v učbeniku ali drugem dostopnem 
viru v maternem jeziku. Osnovne pojme izpostavijo v tujem jeziku.



33

Novosti v posodobljenem učnem načrtu

2. Učence spodbujamo, da poiščejo tujke v besedilu v učbeniku in razlago v slovar-
ju tujk ali pa besede razloži učitelj. Spodbujamo jih k ugotavljanju podobnosti 
in razlik pri uporabi posameznih besed v stroki in v vsakdanjem pogovoru (npr. 
motivacija, emocija, inteligenca, korelacija).

3. Učitelja psihologije in tujega jezika pripravita skupno uro. 

Drugi primeri:

1. Kako lahko vplivam na stališča drugih ljudi?: »Uporabimo in preverimo svoje 
znanje in veščine, vključitev v forum.« (glej str. 372)

2. Razvojna obdobja: »Priporočena literatura« (glej str. 270)

1.1.5  Samoiniciativnost in podjetnost

Opredelitev kompetence

»Samoiniciativnost in podjetnost pomeni sposobnost posameznika za uresničeva-
nje svojih zamisli. Vključuje ustvarjalnost, inovativnost in sprejemanje tveganj ter 
sposobnost načrtovanja in vodenja projektov za doseganje ciljev. Ta sposobnost 
je v pomoč posameznikom, ne le v njihovem vsakdanjem življenju in v družbi, 
ampak tudi na delovnem (učnem) mestu pri razumevanju ozadja njihovega dela in 
izkoriščanju priložnosti. Ta sposobnost je tudi podlaga za posebnejše spretnosti in 
znanje, ki ga potrebujejo tisti, ki ustanavljajo socialne ali gospodarske dejavnosti 
ali k temu prispevajo. 

Potrebno znanje, povezano s to kompetenco, se nanaša na proaktivno vodenje pro-
jektov (vključno z znanjem, kot so sposobnost načrtovanja, organizacije, vodenja, 
analiziranja, sporazumevanja, načrtovanja projekta, ovrednotenja in zapisovanja), 
učinkovito zastopanje in pogajanje ter sposobnost za delo posameznika in skupin-
sko v timih. Ob tem je bistvena sposobnost presojati lastne prednosti in pomanjklji-
vosti ter sposobnost oceniti in po potrebi sprejemati tveganja. 

Potrebni podjetniški odnos, povezan s to kompetenco, označuje dajanje pobud, 
proaktivnost, neodvisnost in inovativnost v zasebnem in socialnem življenju kakor 
tudi v službi (oziroma v šoli). Vključuje tudi motivacijo in odločenost za doseganje 
ciljev, osebnih ali takih, ki so skupni s cilji drugih, vključno na delu.« (Priporočilo 
Evropskega parlamenta in sveta o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje, 
2006).

Učitelj psihologije spodbuja razvoj samoiniciativosti in podjetnosti, in sicer: 

• kognitivno komponento, kadar poučuje vsebine iz socialne psihologije 
(npr. tipi vodenja, odločanje, struktura in dinamika majhnih skupin, 
vrste vedenja v medosebnih odnosih) in mišljenja (ustvarjalnost in faze 
ustvarjalnega procesa) ter poudarja pomembnost veščin načrtovanja, 
dajanja pobud, organizacije, vodenja, kritičnega mišljenja in sodelova-
nja;
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• čustveno-motivacijsko komponento, kadar ob obravnavi neke psiholo-
ške tematike spodbuja učence k samostojnemu iskanju raziskovalnih 
problemov in postavljanju raznovrstnih vprašanj, na katere želijo naj-
ti odgovor, nato pa jih usmerja, da samostojno iščejo odgovore nanje; 
kadar usmerja učence v samorefleksijo o doživljanju, razmišljanju in 
ravnanju v dejavnostih, v katerih so imeli vlogo načrtovanja, organi-
ziranja, odločanja in sodelovanja, in jim omogoči, da spremljajo svoj 
napredek glede na jasno predstavljene in vnaprej oblikovane kriterije 
(na primer kakovostna komunikacija, uporaba virov, učinkovito sode-
lovanje z drugimi);

• vedenjsko komponento, kadar ustvarja razmere, da učenci samostojno 
ali v manjših skupinah načrtujejo raziskovalno nalogo, projekt oziroma 
avtentično nalogo ter uresničijo načrtovano dejavnost, spremljajo svoj 
napredek in na koncu izvedejo samorefleksijo o sodelovanju v dejav-
nosti.

Primeri problemskih situacij in dejavnosti, ki omogočajo razvoj samoiniciativ-
nosti in podjetnosti

1. Učenci izdelajo projektno nalogo po lastni izbiri (npr. na temo Predstave o lju-
bezni pri različnih generacijah). Pri tem jih učitelj spodbuja k čim samostojnej-
šemu oblikovanju raziskovalnih vprašanj in raziskovalnega načrta ter jih zgolj 
usmerja pri izdelavi in predstavitvi končnega izdelka (svetuje glede uporabe vi-
rov, poda navodila glede glavnih elementov projektne naloge ipd). Učenci samo-
stojno izdelajo merski instrument za pridobivanje podatkov oziroma se odločijo 
za način zbiranja podatkov. Samostojno oblikujejo in predstavijo končni izdelek 
(npr. v obliki zloženke, plakata, PowerPoint predstavitve). 

2. Učitelj spodbuja učence, da izdelajo raziskovalno ali avtentično nalogo v paru ali 
v manjših skupinah (npr. zloženko o izbranem čustvu, ki vsebuje teoretični in 
aplikativni del ter ustrezno slikovno gradivo). Pri tem jih spodbuja k samostojni 
delitvi del in nalog znotraj para oziroma skupine (na primer en član skupine 
poišče ustrezno literaturo, drug član poskrbi za ustrezno slikovno gradivo za 
zloženko, tretji član oblikuje zloženko). Nadalje jih usmerja v samorefleksijo 
lastnega prispevka in v refleksijo prispevka drugih članov pri izdelavi zloženke, 
tako da na podlagi opisnih kriterijev (pri izdelavi katerih je zaželeno, da sodelu-
jejo tudi učenci sami) ocenijo sodelovanje sebe in drugih članov skupine, komu-
nikacijo med člani skupine ipd.

Drugi primeri:

1. Opazovanje čustvenih odzivov otrok: »Kako čustvujejo majhni otroci?« (glej str. 
156)

2. Samoregulacijsko učenje: »Kako napraviti učenje učinkovitejše? Osebni načrt 
učenja« in »Preverimo svoje znanje in veščine: Ponavljanje in obnavljanje zna-
nja, čudežna moč učencev«» (glej str. 200-202 in 207)

3. Kako naj mislim učinkoviteje?: »Uporabljam tehnike učinkovitega razmišljanja.« 
(glej str. 218)
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4. Jaz sem ustvarjalen/-na, ti si ustvarjalen/-na: »Metoda šestih klobukov« (glej str. 
238)

5. Razvojna obdobja: »Kako naj s svojo predstavitvijo razvojnega obdobja čim učin-
koviteje pritegnemo in aktiviramo sošolce?« (glej str. 271)

6. Kaj se dogaja v skupini?: »Preverimo svoje znanje in veščine: Analiza dinamike 
v skupini.« (glej str. 301)

7. Kako sprejeti odločitev v skupini, ki jo bomo spoštovali vsi?: »Preverimo svoje 
znanje in veščine: Vodenje in odločanje. (naloga 1)« (glej str. 315)

1.1.6  Matematična kompetenca in osnovne  
kompetence v znanosti in tehnologiji

Opredelitev kompetenc

»Matematična kompetenca je sposobnost usvojitve in uporabe matematičnega na-
čina razmišljanja za reševanje mnogih težav v vsakdanjem življenju. Pri usvojitvi 
temeljnih tehnik računanja so poudarjeni postopek, dejavnost in znanje. Matema-
tična kompetenca vključuje (v različnem obsegu) sposobnost in pripravljenost za 
uporabo matematičnih načinov razmišljanja (logično in prostorsko razmišljanje) 
in predstavljanja (formule, modeli, konstrukcije, grafi in razpredelnice). 

Kompetenca na področju znanosti se nanaša na sposobnost in pripravljenost upo-
rabe znanja in metodologije za razlago naravnega in družbenega sveta z namenom 
ugotovitve vprašanj in sklepanja na podlagi dokazov. 

Za znanost in tehnologijo so bistveno znanje osnovna načela naravnega sveta, te-
meljni znanstveni koncepti, načela in metode, tehnologija, tehnološki proizvodi in 
postopki ter razumevanje vpliva znanosti in tehnologije na naravni svet. To znanje 
bi moralo posamezniku omogočiti boljše razumevanje prednosti, omejitve in tve-
ganja znanstvenih teorij, aplikacij ter tehnologije v družbi nasploh (v odnosu do 
sprejemanja odločitev, vrednosti, moralnih vprašanj, kulture itd.). 

Kompetence v znanosti in tehnologiji vključujejo sposobnost upravljanja z znan-
stvenimi podatki za doseganje cilja, ali sprejetje odločitve ali sklepa na podlagi 
dokazov. Posameznik mora biti sposoben ugotoviti bistvene lastnosti znanstvene 
raziskave in imeti sposobnost posredovanja sklepov in razlogov, ki so do tega pri-
vedli. Te kompetence vključujejo odnos kritičnega spoštovanja in radovednosti, za-
nimanje za etična vprašanja in spoštovanje varnosti in trajnosti, zlasti glede znan-
stvenega in tehnološkega napredka v odnosu do samega sebe, družine, skupnosti 
in globalnih vprašanj.« (Priporočilo Evropskega parlamenta in sveta o ključnih 
kompetencah za vseživljenjsko učenje, 2006)

Učitelj psihologije spodbuja razvoj matematične kompetence in osnovnih kompe-
tenc v znanosti in tehnologiji, in sicer:

• kognitivne komponente, kadar seznani učence z načeli znanstvene-
ga raziskovanja, značilnostmi znanstvene metode in načini zbiranja, 
obdelave, analize in interpretacije podatkov v okviru psiholoških razi-
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skav; kadar učence spodbuja h kritični analizi in vrednotenju rezulta-
tov različnih raziskav ter h kritični presoji možnosti zlorabe psiholo-
ških spoznanj;

• čustveno-motivacijske komponente, kadar pri učencih spodbuja zani-
manje in omogoča gradnjo odnosa do etičnih vprašanj v okviru psi-
holoških raziskav, kadar jih spodbuja k ugotavljanju in interpretiranju 
svojih rezultatov na izbranem psihološkem testu (vprašalniku) ter k 
primerjanju le-teh z rezultati sošolcev;

• vedenjske komponente, kadar usmerja učence k samostojnemu zbira-
nju, obdelavi, analizi in interpretaciji rezultatov, ki so podani z ma-
tematičnimi sredstvi (diagrami, tabele itd.), ter v primerjavo svoje in-
terpretacije z interpretacijo drugih avtorjev, kadar usmerja učence k 
predstavljanju dobljenih rezultatov v obliki raziskovalnega poročila.

Primeri problemskih situacij in dejavnosti, ki omogočajo razvoj matematične 
kompetence in osnovnih kompetenc v znanosti in tehnologiji

1. Učenci pri obravnavi učne teme Raziskovalne tehnike individualno rešijo psi-
hološki test, ki jim ga predloži učitelj (npr. Test agresivnega vedenja, Lestvica 
samospoštovanja). Učenci samostojno točkujejo odgovore in dobljene indi-
vidualne rezultate primerjajo z normami, priloženimi psihološkemu testu. 
Nato izdelajo raziskovalno poročilo na podlagi rešenega psihološkega testa, 
na primer na podlagi rešene Lestvice samospoštovanja izdelajo raziskovalno 
poročilo z naslovom Vse moje samopodobe. Učitelj usmerja učence k ustre-
znemu navajanju posameznih sestavin pri izdelavi poročila (Teoretični uvod, 
Metoda, Rezultati, Analiza in interpretacija, Zaključek, Literatura). Tako v 
okviru Teoretičnega uvoda navajajo teoretična izhodišča in izsledke raziskav 
različnih avtorjev v zvezi s konceptom samopodobe. Nadalje v metodolo-
škem delu opišejo udeležence (lahko je to učenec sam oziroma cel razred ali 
tudi več razredov), merski instrument in postopek zbiranja podatkov. Pri po-
glavju Rezultati podajo individualne ali skupinske (če gre za razred) rezulta-
te v obliki razpredelnic in/ali slik, primerjalno z normami. V sklopu analize 
in interpretacije opišejo dobljene rezultate in jih primerjajo z rezultati drugih 
raziskav, podanimi v teoretičnem uvodu.

2. Učenci ob usmerjanju učitelja izdelajo check-listo za opazovanje vedenja, na 
primer Verbalna komunikacija med poukom. V vlogi opazovalcev analizirajo 
verbalno komunikacijo učitelja in učencev med eno učno uro in izdelajo po-
ročilo na podlagi dobljenih rezultatov. Pri tem jih učitelj usmerja k opredelitvi 
ciljev oziroma raziskovalnega vprašanja ter k oblikovanju ustreznih hipotez. 
Nadalje učence usmerja k ustreznim načinom predstavitve in interpretacije 
rezultatov (kvalitativna in kvantitativna analiza, primerjava rezultatov z dru-
gimi raziskavami, oblikovanje ustreznih sklepov ipd).

Drugi primeri:

1. Eksperiment z limoninim sokom: »Zbirnik rezultatov eksperimenta z limo-
ninim sokom« in »Etični kodeks psihološkega testiranja« (naloga 2 in 3) (glej 
str. 115 in str. 116)
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2. Zbiranje in analiza podatkov o paru čevljev: »Preverimo svoje znanje in vešči-
ne: Načrtovanje in izvedba raziskave.« (glej str. 98)

3. Igrivi sociogram: »Igrivi sociogram.« in »Preverimo svoje znanje in veščine: 
Analiza in interpretacija rezultatov sociometrične preizkušnje.« (glej str. 105-
107)

4.  Vrednote – kaj je v življenju najpomembnejše?: »V čem se vrednote v našem 
razredu razlikujejo od vrednot mladostnikov na splošno?« (glej str. 175)

5. Kako naj mislim učinkoviteje?: »Preverimo svoje znanje in veščine: Tehnike 
učinkovitega razmišljanja. (naloga 2)« (glej str. 221)

6. Vsak učenec je lahko uspešen – teorija učinkovite inteligentnosti: »Preverimo 
svoje znanje in veščine: Sternbergova teorija inteligentnosti (naloga 3).« (glej 
str. 280)

7. Kako lahko vplivam na stališča drugih ljudi?: »Kako ugotavljati stališča?« glej 
str. 369)

1.1.7  Kulturna zavest in izražanje

Opredelitev kompetence

»Kulturna zavest in izražanje predstavlja spoštovanje pomena kreativnega izraža-
nja zamisli, izkušenj in čustev v različnih medijih, vključno z glasbo, upodabljajo-
čimi umetnostmi, literaturo in vizualnimi umetnostmi. 

Spretnosti, povezane s to kompetenco, vključujejo priznavanje in izražanje, upo-
števanje in uživanje v umetnostnih delih ter predstavitvah ter samoizražanje skozi 
različne medije z uporabo posameznikovih prirojenih sposobnosti. K omenjenim 
spretnostim spada tudi sposobnost za povezovanje lastnih ustvarjalnih in izraznih 
pogledov z mnenji drugih. Kulturno izražanje je bistveno za razvoj ustvarjalnih 
spretnosti, ki jih je mogoče prenesti na več različnih poklicnih področij. 

Pravo razumevanje lastne kulture in občutek identitete sta lahko osnova za odpr-
tost in spoštovanje do različnosti kulturnega izražanja. Pozitiven odnos, povezan 
s to kompetenco, zajema tudi ustvarjalnost, pripravljenost za negovanje estetskih 
možnosti z umetnostnim samoizražanjem in sodelovanje v kulturnem življenju.« 
(Priporočilo Evropskega parlamenta in sveta o ključnih kompetencah za vseži-
vljenjsko učenje, 2006).

Učitelj psihologije spodbuja razvoj kulturne zavesti in izražanja, in sicer:

• kognitivne komponente, kadar obravnava značilnosti in oblikovanje sta-
lišč, stereotipov in predsodkov do različnih skupin; kadar pri poglavjih 
Socializacija in skupine, Medosebni odnosi in komunikacija, Stališča, 
predsodki in moralni razvoj spodbuja učence h kritičnemu razmišlja-
nju o značilnostih večkulturnih in večetničnih skupnosti; kadar pri po-
glavju Ustvarjalnost seznanja učence z različnimi dosežki na področju 
umetnosti (književnosti, glasbe, filma ipd) v povezavi s psihološko te-
matiko; kadar usmerja učence v proučevanje razlik v razmišljanju, do-
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življanju in ravnanju pripadnikov različnih kulturnih okolij (na primer 
v raziskovanje kulturno pogojenih razlik v načinih izražanja čustev, v 
vrednotnih sistemih, stališčih, naravnanostih v komunikaciji);

• čustveno-motivacijske komponente, kadar spodbuja učence k ozavešča-
nju lastnega odnosa do sebe, drugih in raznovrstnih skupin in kultur; 
kadar spodbuja učence, da si ob spremljanju kulturnih dejavnosti in 
različnih umetniških del ustvarijo svoj vrednostni odnos do le-teh;

• vedenjske komponente, kadar spodbuja učence k spremljanju kultur-
nih dejavnosti in dejavnemu vključevanju vanje ter raziskovanju vloge 
umetniškega izražanja posameznika v njegovem osebnostnem razvo-
ju in življenju v skupnosti; kadar spodbuja učence k samostojnemu 
ustvarjanju umetniških dosežkov v povezavi s psihološko tematiko 
(npr. pesem, dokumentarni film, dramska igra ipd).

Primeri problemskih situacij in dejavnosti, ki omogočajo razvoj kulturne zave-
sti in izražanja

1. Učitelj povabi učence prostovoljce k sodelovanju v igri vlog Tujec. Učenci, ki ne 
želijo sodelovati v igri, so opazovalci. Igra vlog poteka tako, da se skupina od 
osmih do desetih učencev prime za roke in sklene krog. Eden ostane zunaj kroga 
in prevzame vlogo »tujca«, ki na (ne pregrob način) poskuša priti v krog. Tujec 
naj se za nekaj časa oddalji od skupine, da se člani med seboj domenijo, kdo bo 
prevzel kakšno vlogo. Možne vloge učencev so: 

•  ignorant, ki se za tujca sploh ne zmeni,

•  nestrpnež, ki tujca nadira in spodbuja druge, naj ga ne sprejmejo medse,

•  radovednež, ki hoče čim več vedeti o tujcu, njegovemu izvoru, namenih ...,

•  pokrovitelj, ki želi tujca o vsem poučiti; kako se je treba obnašati, govoriti ...,

•  simpatizer, ki sočustvuje s stisko tujca, ga tolaži in mu svetuje rešitve,

•  koristoljubnež, ki hoče nevednost in nebogljenost tujca izkoristiti v svoj prid,

•  neodločnež, ki je ob stiku s tujcem razdvojen, ker bi mu rad pomagal, pa se 
boji, da bi s tem prekršil družbene norme,

•  mučenec, ki se sam sebi smili in je toliko obremenjen s svojimi težavami, da 
sploh ne opazi stiske tujca,

•  prijatelj, ki je od vseh edini pripravljen sprejeti tujca v skupino, čeravno za 
ceno lastne izločitve.

Možne so seveda še mnoge druge vloge. Vsak posameznik v skupini naj prevza-
me le eno; tisto, ki se mu zdi, da jo bo najbolje zaigral. Ko se skupina dogovori o 
vlogah, pokličejo »tujca«, ki ne sme vedeti, kako so vloge razdeljene in se odpra-
vi od enega do drugega s prošnjo, da ga sprejme. To nadaljuje toliko časa, dokler 
ne pride do tistega, ki ga je edini pripravljen sprejeti. Takrat tujec vstopi v krog 
na njegovo mesto, on pa je iz skupine izločen in postane novi »tujec«. Tako se 
cikel lahko večkrat ponovi.
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Po koncu izvedbe igre vlog učitelj moderira pogovor za analizo doživljanja z 
vidika igralcev in opazovalcev. Možna vprašanja so lahko na primer: Kako si se 
počutil/a ob igranju svoje vloge? Kako si občutil/-a reakcije drugih? Katere vred-
note so potrebne za spoštljiv in sprejemajoč odnos do drugih? Katere drže bi v 
skupini morali razviti glede tega?

2. Učenci sodelujejo v dejavnosti Poskus z oznakami za ožigosanje ljudi. Za zače-
tek nekaj minut individualno premišljujejo o tem, kako jo/ga vidijo drugi. Izmis-
lijo si kratko oznako sebe (ena do tri besede), ki temelji na tem, kako mislijo, 
da jo/ga vidijo drugi. Nato se vsak skupini predstavi z imenom in oznako, npr.: 
»Ime mi je vzvišena in zadržana Suzana.«

Ko se vsi učenci v skupini predstavijo drug drugemu, se vsak obrne k osebi na 
njegovi levi in jo kak trenutek tiho opazuje. Na podlagi teh opažanj si izmisli 
enobesedno oznako za to osebo. Oznako skupaj z imenom pove skupini, npr.: 
»Kraljica Tanja.«

Ko končajo z zgornjo vajo, se razdelijo v pare znotraj skupine. Vsak v paru dve 
minuti intervjuva partnerja, potem pa ga z eno ali z največ tremi besedami ozna-
či, to pa temelji na mnenju, ki si ga je oblikoval v intervjuju. Nato vsak skupini 
predstavi partnerja z imenom in oznako.

Učitelj v nadaljevanju vodi (samo)refleksijo o izvedeni dejavnosti; učenci raz-
mišljajo o tem, kako so se počutili, ko so »označili« druge in ko so bili sami 
»označeni«. Nadalje ugotavljajo, kakšne so možne posledice »enoznačnega«, 
»prehitrega« in »skopega« označevanja ljudi na podlagi malo informacij ter raz-
mišljajo o mogočih razlogih za to. Pogovor se lahko v nadaljevanju naveže tudi 
na problematiko stereotipov in predsodkov. 

3. Učenci posnamejo kratek film ali dokumentarno oddajo v zvezi s konkretno psi-
hološko temo (npr. Stres, Reševanje medosebnih konfliktov, Izražanje in prepo-
znavanje čustev ipd).

Drugi primeri:

1. Ljubezen – kaj o njej vedo povedati psihologi: »Kaj vpliva na oblikovanje prepri-
čanj o ljubezni?« (naloga 1) (glej str. 134 )

2. Vrednote – kaj je v življenju najpomembnejše?: »Preverimo svoje znanje in vešči-
ne: Kaj vem o vrednotah? (naloga 8).« (glej str. 176) 

1.1.8  Digitalna in informacijsko–komunikacijska  
pismenost

Opredelitev kompetence

»Digitalna pismenost vključuje varno in kritično uporabo tehnologije informacij-
ske družbe (v nadaljevanju IST) pri delu, v prostem času in pri sporazumevanju. 
Podpirajo jo osnovna znanja v informacijsko-komunikacijski tehnologiji: uporaba 
računalnikov za iskanje, ocenjevanje, shranjevanje, proizvodnjo, predstavitev in 
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izmenjavo informacij ter za sporazumevanje in sodelovanje v skupnih omrežjih po 
medmrežju. 

Digitalna pismenost zahteva temeljito razumevanje in poznavanje narave, vloge in 
priložnosti IST v vsakdanjem življenju. To vključuje glavne računalniške aplikaci-
je, kot so obdelava besedila, razpredelnice, zbirke podatkov, shranjevanje in upra-
vljanje podatkov ter razumevanje možnosti ter morebitnih nevarnosti medmrežja 
in sporazumevanja s pomočjo elektronskih medijev (elektronske pošte, omrežnih 
orodij) za delo, prosti čas, izmenjavo informacij in skupna omrežja, učenje in raz-
iskave. Posameznik mora tudi razumeti, kako lahko IST podpira ustvarjalnost in 
inovativnost, ter se zavedati vprašanj glede veljavnosti in zanesljivosti informacij, 
ki so na voljo, ter pravnih in etičnih načel, ki so vključena v interaktivni rabi IST. 

Potrebna znanja, povezana z digitalno in informacijsko-komunikacijsko pismeno-
stjo vključujejo: sposobnost iskanja, zbiranja in obdelave informacij ter njihovo 
uporabo na kritičen in sistematičen način, z oceno pomembnosti in razlikovanjem 
med resničnim in virtualnim, ob hkratnem prepoznavanju povezav. Posameznik 
mora biti sposoben uporabljati orodje za proizvodnjo, predstavitev in razumevanje 
kompleksnih informacij ter imeti sposobnost dostopa, iskanja in uporabe storitev 
po medmrežju. Zmožen mora biti tudi uporabljati IST za podporo kritičnemu raz-
mišljanju, ustvarjalnosti in inovativnosti. 

Uporaba IST zahteva kritičen in premišljen odnos do dosegljivih informacij in od-
govorno uporabo interaktivnih medijev.« (Priporočilo Evropskega parlamenta in 
sveta o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje, 2006)

Učitelj psihologije spodbuja razvoj digitalne in informacijsko-komunikacijske pi-
smenosti, in sicer:

• kognitivne komponente, kadar učence spodbuja, da na podlagi predlo-
ženih besedil o psihološki tematiki iz različnih spletnih virov razvijajo 
različne elemente kompleksnega mišljenja (npr. argumentiranje, skle-
panje in interpretiranje);

• čustveno-motivacijske komponente, kadar učitelj sam pri obravnavi 
snovi in pri komunikaciji z učenci uporablja informacijsko-komunika-
cijsko tehnologijo (npr. spletne vire pri delu z besedilom, elektronske 
prosojnice, spletno učilnico, elektronsko pošto); kadar spodbuja učen-
ce k ozaveščanju lastnega (kritičnega) odnosa do informacij in uporabe 
storitev na spletu;

• vedenjske komponente, kadar spodbuja in usmerja učence, da za razvoj 
poglobljenega razumevanja psiholoških zakonitosti raziskujejo podat-
kovne baze in druge vire; kadar usmerja učence, da z informacijsko 
tehnologijo iščejo, zbirajo, obdelujejo podatke, jih analizirajo in kritič-
no ovrednotijo ter nazadnje z informacijsko tehnologijo tudi oblikujejo 
in predstavijo.

Primeri problemskih situacij in dejavnosti, ki omogočajo razvoj digitalne in 
informacijsko-komunikacijske pismenosti

1. Učenci iščejo različne vire informacij na spletu v povezavi z določeno psihološko 
tematiko, kar je lahko temelj za spodbujanje različnih elementov kompleksnega 
mišljenja. Tako lahko na primer učenci razvijajo sklepanje in interpretiranje s
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tem, da na spletu poiščejo izsledke morebitnih anket, raziskav o obravnavani 
učni vsebini. Nato ovrednotijo kakovost pridobljenih podatkov, jih analizirajo, 
razpravljajo o ponujenih interpretacijah in razmišljajo o alternativnih interpre-
tacijah. 

Na podlagi natisnjenega besedila iz spletnega mesta o določeni obravnavani psi-
hološki temi lahko učenci ob besedilu razvijajo učenje argumentiranja (identifi-
kacije argumentov, analize argumentov, vrednotenja argumentov in oblikovanja 
argumentov).

2. Pri izdelavi različnih avtentičnih nalog (referati, projektne naloge, zloženke 
ipd.) učenci uporabljajo statistično programsko orodje (npr. Excell ali SPSS) za 
namene zbiranja, obdelave in grafičnega prikazovanja podatkov. Pri izdelavi zlo-
ženke uporabijo npr. programsko orodje Publisher. Učenci predstavijo referat ali 
projektno nalogo s pomočjo elektronskih prosojnic.

3. Učenci komunicirajo z učiteljem in sošolci po elektronski pošti ali v spletnih 
učilnicah v zvezi z vprašanji, ki se nanašajo na učno problematiko. Lahko od-
pirajo forume in sodelujejo v njih z vprašanji, mnenji, s predlogi ali pa se tako 
posvetujejo z učiteljem v zvezi z izdelavo različnih avtentičnih nalog.

Drugi primeri:

1. Kako oglas vzbudi pozornost in prepriča?: »Preverimo svoje znanje in veščine: 
Propaganda – kako nas prepričujejo politiki?« (referat) (glej str. 186-187)

2. Ni vse zlato, kar se sveti: »Preverimo svoje znanje in veščine: Ni vse dejstvo (zla-
to), kar izstopa (se sveti).« (glej str. 232)

3. Kaj vpliva na naš razvoj in na to, kakšni smo?: »Ali lahko homoseksualni pari 
posvojijo otroka?« (debata) (glej str. 262-263)

4. Razvojna obdobja: »Kako naj s svojo predstavitvijo razvojnega obdobja čim učin-
koviteje pritegnemo in aktiviramo sošolce?« (glej str. 271-272).
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15 Rupnik Vec, T., Kompare, A. (2006). Kritično mišljenje v šoli. Strategije pouče-
vanja kritičnega mišljenja. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 

16 Rupnik Vec, T. in sod. (2009). Kritično mišljenje pri pouku psihologije. Ljublja-
na: Zavod RS za šolstvo.

17 Sentočnik, S. (2000). Avtentične oblike preverjanja in ocenjevanja za kakovost-
nejše učenje in poučevanje. Vzgoja in izobraževanje, 31(2–3), 82–86.

18 Spencer, L.M., Spencer, S.M. (1993). Competence at Work: Models for Superior 
Performance. New York: John Wiley & Sons. 

19 Tavzes, M. (2002). Veliki slovar tujk. Ljubljana: Cankarjeva založba.
20 Weinert, F.E. (1999). Concepts of Competence. Munich: Max Planck Institute 

for Psychological Research.
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1.2   Spodbujanje razvoja kritičnega mišljenja 
pri pouku psihologije

  Tanja Rupnik Vec

1.2.1  Kaj je kritično mišljenje?

Strokovna literatura ponuja raznovrstne odgovore na vprašanje, kaj kritično mišlje-
nje je in katere so temeljne veščine kritičnega mišljenja. Soglasja o prvem vprašanju 
v stroki oz. strokah, ki obravnavajo kritično mišljenje, ni, je le vrsta raznovrstnih 
pogledov in pojmovanj. Kljub različnim poudarkom pa med teoretiki obstajajo tudi 
podobnosti. Ena osrednjih opredeljujočih značilnosti pojma kritično mišljenje, ki 
jo je mogoče zaslediti v delih večine avtorjev, je veščina analize, evalvacije in obli-
kovanja argumentov. Kritično mišljenje kot sposobnost argumentacije postavljajo 
v ospredje predvsem filozofi, ki ne razmišljajo nujno v kontekstu vzgoje in izobra-
ževanja (npr. Fogelin, 1987, Šuster, 1998, Fischer, 2004). Avtorji, delujoči na podro-
čju vzgoje in izobraževanja, pa poleg te izpostavljajo še druge veščine, npr. veščino 
in naravnanost na analizo perspektiv (npr. Paul in Elder, 1989, 2003, Brookfield, 
1993), zmožnost presoje različnih alternativnih rešitev problema (npr. Halpern, 
1996, Sternberg, 2004), presojanje v skladu s kriteriji (npr. Lipman, 1988 in 1991, 
Paul in Elder, 2003), analizo predpostavk (npr. Ennis, 1985, Paul in sod. 1989, Paul 
in Elder, 2003, Brookfield, 1993), naravnanost na samorefleksijo in metakognicijo 
(npr. Paul in sod., 1989, Lipman, 1991, Kuhn in Dean, 2004 ) idr. Predvsem pa – ne 
glede na svoje klasifikatorne teorije, v katerih v takšno ali drugačno hierarhično 
zgradbo razporedijo raznovrstno plejado kognitivnih veščin – ti avtorji poudarjajo, 
da poučevanje za kritično mišljenje ni zgolj izoliran trening (»dril«) posameznih 
veščin, ampak vzgajanje mladega človeka v celoti. 

Spodbujati razvoj kritičnega mišljenja učencev in dijakov pomeni hkrati tudi vzga-
jati za dejavno, (samo)refleksivno, konstruktivno sodelovanje v demokratičnem 
dialogu v večkulturni družbi. Pomeni spodbujati proces (samo)refleksije, v kate-
rem se mlad človek uči strpnosti do drugačnih, tujih pogledov, dopuščanja več-
pomenskosti in nedorečenosti, empatičnosti, odrekanja egocentrizmu, predvsem 
pa vztrajnega prizadevanja za resnico, ki skupaj z razumom postane ena njegovih 
temeljnih vrednot. Zato se vzgajanje za kritičnost lahko dogaja predvsem v avten-
tičnih učnih in vzgojnih kontekstih, tj. ob razmišljanju in razpravljanju o proble-
mih, ki so realni, kompleksni, največkrat interdisciplinarni ter za mladega človeka 
relevantni. Kritičnost pa lahko spodbuja zgolj učitelj, ki je sam vešč kritični mislec 
in ki so zanj intelektualna poštenost, intelektualna skromnost in izogibanje (prehi-
tri) sodbi temeljne intelektualne vrline in vrednote. 

Kadar spodbujamo razvoj kritičnega mišljenja učencev in jih obenem vzgajamo v 
kritične mislece, poleg kognitivnih veščin spodbujamo nekatere socialno-emocio-
nalne in motivacijske dispozicije za kritično mišljenje. Facione in sod. (1990) npr. 
navajajo naslednje: naravnanost na raziskovanje v širokem spektru tem in vpra-
šanj, prizadevanje, da bi postal in ostal dobro splošno informiran ter buden za pri-
ložnosti uporabe kritičnega mišljenja, zaupanje v proces razumnega raziskovanja 
itd. Halpernova (1996, 1998) navaja naravnanost na zastavljanje vprašanj, vztrajanje 
pri nalogi, uravnavanje miselnega procesa, odprtost duha in sodelovanje z drugimi in 
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jih imenuje stališčne komponente kritičnega mišljenja. Paul (2005) pa poudarja nasle-
dnje osebnostne dispozicije za kritično mišljenje, ki jih v svojih zgodnejših delih 
imenuje emocionalno-motivacijske (affective) strategije, pozneje pa vrline (virtues) 
kritičnega misleca: 

1. Neodvisno mišljenje (avtonomno mišljenje, naravnano na raziskovanje 
lastnih obstoječih naivnih prepričanj o pojavih stvarnosti).

2. Vpogled v egocentričnost oz. sociocentričnost (jasno razmejevanje la-
stne percepcije od realnosti, zavest o subjektivnosti zaznav).

3. Intelektualna poštenost (zavest o soobstajanju različnih gledišč in nači-
nov razmišljanja).

4. Raziskovanje misli, ki so v temelju čustev, in čustva, ki so v temelju mi-
sli (razumevanje tesne povezave med mišljenjem in čustvovanjem).

5. Intelektualna skromnost in izogibanje sodbi (priznavanje in prepozna-
vanje meja svojega znanja).

6. Intelektualni pogum (korektna obravnava nepriljubljenih idej, prepri-
čanj in stališč).

7. Intelektualna integriteta ali zaupanja (priznavanje nujnosti uporabe 
intelektualnih standardov in ravnanje v skladu z njimi).

8. Intelektualna vztrajnost (prizadevanje za intelektualni vpogled in re-
snico, ne glede na težavnost okoliščin).

9. Zaupanje v razum (prepoznavanje moči razuma in vrednosti sistema-
tičnega mišljenja v skladu z racionalnimi standardi).

Večina teoretikov pa kljub poudarjanju pomena socialno-emocionalnih dispozicij 
za kritično mišljenje v svojih delih vendarle bolj podrobno razdela raznovrstne 
klasifikacije kognitivnih veščin. Po Ennisu, ki kritično mišljenje opredeljuje kot 
»refleksivno in racionalno mišljenje, usmerjeno v odločitev o tem, kaj storiti ali v 
kaj verjeti« (1985, 45), so v bistvu tovrstnega mišljenja, poleg dispozicij za kritično 
mišljenje (npr. odprtost, raziskovanje alternativ, natančnost itd.), različne skupine 
sposobnosti, npr.: osredotočiti se na vprašanje, analizirati in vrednotiti argumente, 
postavljati in odgovarjati na vprašanja razjasnjevanja in izziva, presojati kredibil-
nost vira informacij, opazovati in presojati poročila opazovanj, izvajati deduktivne 
sklepe in jih presojati, induktivno sklepati in presojati tovrstno sklepanje, obliko-
vati in presojati vrednostne sodbe, opredeljevati pojme in presojati opredelitve, 
identificirati predpostavke, odločati se za akcijo ter vstopati z drugimi v interakcijo 
(Ennis, po Marzano, 1988). Vse omenjene kategorije sposobnosti v svoji teoriji na-
dalje razgradi.

Facione s sodelavci (1990) v delfskem poročilu podaja konsenzualno opredelitev 
kritičnega mišljenja štiridesetih strokovnjakov, ki se glasi: »Kritično mišljenje poj-
mujemo kot namensko, samoregulatorno presojo, katere rezultati so interpretaci-
ja, analiza, evalvacija in sklepanje, kakor tudi razlaga dejstvenih, konceptualnih, 
metodoloških premislekov, na katerih presoja temelji.« Poleg dispozicij (ki smo 
jih navedli že zgoraj) podaja delfsko poročilo podrobno klasifikacijo kognitivnih 
veščin in podveščin (Facione in sod., 1990, str. 6–11):1

1 Še bolj podrobno je Facionejeva teorija predstavljena v Rupnik Vec in sod. (2009).
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1. interpretacija (razvrščanje, dekodiranje pomena, razjasnjevanje pome-
na), 

2. analiza (raziskovanje idej, identifikacija argumentov, analiza argumen-
tov),

3. evalvacija (vrednotenje trditev, vrednotenje argumentov),

4. sklepanje (terjati dokaze, navajati alternative, izvajati sklepe),

5. razlaga (navajati izsledke, zagovarjati postopke, predstaviti argumen-
te),

6. samouravnavanje (samoraziskovanje in samospreminjanje).

Paul in Scrieven (2003) kritično mišljenje pojmujeta kot »intelektualno urejen pro-
ces aktivne in vešče konceptualizacije, uporabe, analize, sinteze in/ali evalvacije 
informacij, pridobljene ali oblikovane na temelju opazovanja, izkušenj, premišlje-
vanja, sklepanja ali komunikacije, ki predstavlja temelj prepričanjem in ravnanju. 
Je vzorne oblike in temelji na univerzalnih intelektualnih vrednotah, ki presegajo 
vsebinske razlike: jasnost, natančnost, točnost, konsistentnost, relevantnost, do-
kazljivost, utemeljenost, globina, širina in poštenost. Obsega raziskovanje tistih 
struktur oz. elementov mišljenja, ki so vsebovani v vsakem razmišljanju: namen, 
problem ali vprašanje, predpostavke, koncepti, empirični temelji, miselni proces, 
ki vodi do sklepov, implikacij in konsekvenc, premisleki z različnih zornih kotov 
in referenčnih okvirov.« Učitelj, ki v svojem poučevanju sledi tako pojmovanemu 
kritičnemu mišljenju, v razredu ustvarja situacije, v katerih učence usmerja v ra-
ziskovanje lastnega in tujega mišljenja skozi serijo vprašanj v razsežnostih: jasnost 
(npr. Kaj bi bil primer tega?), natančnosti (npr. Katere podrobnosti je smiselno 
izpostaviti?), točnost (npr. Kako bi lahko preveril resničnost trditve?) in drugih, v 
opredelitvi omenjenih vprašanj, obenem pa učence čim pogosteje usmerja v anali-
zo intelektualne dejavnosti in produkta z vidika temeljnih strukturnih elementov 
mišljenja: namena, predpostavk, sklepov, implikacij itd.2 Pomembne implikacije 
ima tudi teza omenjenih avtorjev, da kritično mišljenje ni univerzalno, ampak nje-
govo kakovost sodoločata širina znanja in globina izkušnje na posameznem podro-
čju, kar pomeni, da je kritično mišljenje vseživljenjski proces.

V tem kratkem pregledu smo - ne prav v globino - predstavili zgolj tri vodilne av-
torje. Čeprav navidez precej različne klasifikacije kognitivnih veščin ali podveščin 
(Facione), včasih imenovanih kognitivne strategije3 (Paul) ali sposobnosti (Ennis), 
pa nadaljnja analiza omenjenih in še drugih klasifikatornih teorij pokaže, da se 
– ne glede na raven, na kateri je veščina omenjena (kot temeljna veščina ali kot 
podkategorija) – v delih avtorjev skoraj dosledno pojavljajo naslednje (Rupnik Vec, 
2009, modif.): 

1. Oblikovanje vprašanj.

2. Natančna in jasna raba jezika.

3. Presojanje in vrednotenje.

2 Več o tem tudi v Rupnik Vec in Kompare, 2006, str. 113–114.
3 Paul in sod. (1989) razlikujejo, poleg skupine socialno-emocionalnih strategij kritične-

ga misleca, dve skupini kognitivnih strategij: kognitivne makrosposobnosti in kognitiv-
ne mikrosposobnosti.
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4. Sklepanje in interpretiranje.

5. Analiza in vrednotenje ter oblikovanje argumentov.

6. Reševanje problemov in odločanje.

7. Razmišljanje o lastnem razmišljanju in samouravnavanje.4

Metakognicija in samoregulacija

Spraševanje in odkrivanje

Natančna in jasna raba jezika

Presojanje in vrednotenjeInterpretiranje in sklepanje

Argumentiranje

Reševanje problemov in odločanje

Kritično mišljenje

Slika 1: Temeljne veščine kritičnega mišljenja

V naslednjem poglavju vsako izmed veščin podrobneje predstavimo, nato pa poda-
mo nekaj konkretnih idej o tem, s kakšnimi tehnikami in problemskimi situacijami 
jo lahko izzovemo.

1.2.2  Kako spodbujati razvoj kritičnega mišljenja 
učencev pri psihologiji?

Poučevanje kritičnega mišljenja je najprej odvisno od tega, kako kritično mišljenje 
razumemo. Ker smo v zgornjem delu prispevka prikazali veščine kritičnega mi-
šljenja, ki so v pojmovanjih vidnejših teoretikov s tega področja presečne, bomo v 
tem delu nakazali nekaj možnosti o tem, kako in s kakšnimi vrstami problemskih 
situacij te veščine izzvati. Vendar pa seznam metod in tehnik ni izčrpan, obstaja 
veliko prostora za učiteljevo ustvarjalnost. 

Še pred podrobnejšim prikazom posameznih elementov kritičnega mišljenja pa 
opozorimo na več mogočih splošnih pristopov k poučevanju kritičnega mišljenja. 
Ennis (po Plath, 1999) razlikuje pristop s potopitvijo in pristop z infuzijo. Za pr-
vega, poučevanje s potopitvijo, je značilno, da učitelj (oz. skupina učiteljev, ki po-
učujejo sodelovalno) omogoča in spodbuja razvoj kritičnega mišljenja pri učencih 
tako, da učence postavi v situacije oz. jih usmerja v dejavnosti, ki razvoj te veščine 
omogočajo (npr. presojanje, postavljanje vprašanj, raziskovanje dokazov, reševa-

4 Z drugimi besedami: metakognicija in samouravnavanje.
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nje problemov in odločanje itd.), vendar tega cilja niti principov kritičnega mišlje-
nja učencem ne napravi razvidnih. 

Drugi pristop, poučevanje z infuzijo, pa predpostavlja, da učitelj (oz. skupina učite-
ljev, ki poučujejo sodelovalno) predstavi učencem učenje kritičnega mišljenja kot 
pomemben cilj pouka svojega predmeta (oz. več predmetov, kadar gre za med-
predmetno raven), hkrati pa napravi razvidne tudi principe in standarde kritičnega 
razmišljanja. To pomeni, da v začetku šolskega leta skupaj z učenci pojem kritično 
mišljenje opredeli, nato pa učencem omogoča, da izbrane veščine v najraznovr-
stnejših, čim bolj avtentičnih učnih situacijah (ob obravnavi ali ob utrjevanju re-
dne snovi) čim pogosteje uporabljajo, vključno s spremljanjem lastnega napredka. 
Kadar je kritično mišljenje kroskurikularni cilj, razišče pojem z učenci zgolj eden 
izmed učiteljev, drugi pa se nanj navezujejo oz. sklicujejo. Enako velja za vse ključ-
ne koncepte s tega področja, ki jih učitelji uporabljajo (npr. argumentacija, strate-
gije reševanja problemov itd.). Pomembno je tudi, da uporabo veščin v različnih 
situacijah učitelji ubesedujejo in da uporabljajo terminologijo s tega področja (npr. 
kriterij presoje, argument, premisa, sklep, miselni problem, strategija reševanja 
problema, tehnika (x) itd.)

Ilustracijo razlike med eksplicitnim poučevanjem kritičnega mišljenja (poučevanje 
z infuzijo) in implicitnim poučevanjem kritičnega mišljenja (poučevanjem s poto-
pitvijo) ponazarja tudi spodnji primer dialoga med učencem in učiteljem:

Implicitno poučevanje – potopitev Eksplicitno poučevanje – infuzija

Učitelj: »Ali je čokolada zdrava?«

Učenec: »Ja, čokolada je zdrava in do-
bra. Zdrava je, ker ima veliko železa.«

Učitelj: »Kako to veš?«

Učitelj: »Ali je čokolada zdrava?«

Učenec: »Ja, čokolada je zdrava in do-
bra. Zdrava je, ker ima veliko železa.«

Učitelj: »OK. Kot kritični misleci vna-
prej ne verjamemo vsemu, dvomimo 
…. Zato terjamo dokaze. Kako veš, da 
ima čokolada res veliko železa?«

V obeh primerih ima učenec priložnost razmišljati. Usmerjen je namreč v to, da 
svojo trditev podpre z dokazi. Vendar pa je v drugem primeru to bolj jasno ubese-
deno, je poudarjeno in s tem bolj razvidno. Učitelj je uporabil terminologijo s tega 
področja (dvom, dokaz)5.

Primer predstavlja zgolj ponazoritev eksplicitnosti znotraj razvojnega dialoga uči-
telja z učenci. Še pomembnejša je celovitost pristopa oz. eksplicitnost na splošni 
ravni, preko vsega šolskega leta, iz ure v uro: učenci na začetku šolskega leta skozi 

5 Primer predstavlja zgolj ponazoritev eksplicitnosti znotraj razvojnega dialoga učitelja 
z učenci. Še pomembnejša je celovitost pristopa: učenci na začetku šolskega leta v raz-
ličnih delavnicah oblikujejo koncept kritično mišljenje, si postavijo osebne cilje na tem 
področju, skupaj z učiteljem načrtujejo, kako jih bodo (pri psihologiji) udejanjili, svoj 
napredek spremljajo in ovrednotijo, na temelju zaznanih šibkosti pa si postavijo nove 
cilje. Na področju razvijanja kritičnega mišljenja preidejo torej vse faze, ubesedene v 
različnih modelih samoregulacijskega učenja. 
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različne delavnice oblikujejo koncept kritično mišljenje6, artikulirajo osebne cilje 
na tem področju, skupaj z učiteljem oz. skupino učiteljev (medpredmetna raven!) 
načrtujejo, kako jih bodo udejanjili (npr. v debatah, ob branju izvirnih besedil …), 
svoj napredek spremljajo, na temelju zaznanih šibkosti pa oblikujejo nove cilje. Na 
področju razvijanja kritičnega mišljenja torej preidejo vse faze, ubesedene v različ-
nih modelih samoregulacijskega učenja7.

Več avtorjev na temelju izsledkov empiričnih raziskav meni, da je poučevanje z in-
fuzijo učinkovitejše od poučevanja s potopitvijo (Angeli in Valanides, 2008, Solon, 
2007, Reed in Kronerey, 2001, Zohar in Nemet, 2002). Van Gelder (2004) pa pou-
darja, da od določene točke naprej terja izboljšanje veščine na nekem področju tudi 
poznavanje teorije na tem področju. Praksa je, po tem avtorju, učinkovitejša, če jo 
podpira določena raven teoretičnega vpogleda. Podobno tezo zastopajo tudi Bailin, 
Case, Combs in Daniels (1999). Po teh avtorjih so intelektualni viri, ki jih ima kom-
petentni kritični mislec, naslednji: a) znanje (z nekega področja), b) poznavanje 
standardov kritičnega mišljenja, c) obvladovanje terminologije kritičnega mišljenja 
in d) določene miselne naravnanosti. Poznavanje standardov kritičnega mišljenja 
in obvladovanje terminologije kritičnega mišljenja, po teh avtorjih, torej predsta-
vlja nujni 'teoretski' del kompetence kritičnega misleca oz. zavedanje o tem, kaj 
kritično mišljenje je in kako se misli kritično. Tudi Kuhn in Dean (2004) pravita, 
da so pojmovanja kritičnega mišljenja sicer zelo raznolika, ne glede na to, pa lahko 
upravičeno oblikujemo »eno nesporno trditev o kritičnem mišljenju, namreč, da to 
vključuje zavedanje o lastnem mišljenju in refleksijo o mišljenju kot objektu mi-
šljenja, tako lastnega kot tujega.« (str. 270). Samorefleksija pa je učinkovitejša, če 
jo usmerja jasen teoretski okvir.

Kaj torej počnejo učenci v kritično razmišljujočih razredih? Učitelj, ki učencem 
daje priložnost, da mislijo, jih spodbuja, da aktivno sodelujejo.

1.  Učenci SPRAŠUJEJO in ODKRIVAJO.

a. Učenci pogosto sprašujejo (v različnih fazah učnega procesa).

b. Učenci presojajo kakovost lastnih in tujih vprašanj.8

c. Učenci samostojno iščejo odgovore na ta vprašanja (odkrivajo in 
raziskujejo).9

6 Sistematično učenje kritičnega mišljenja je lahko predmet medpredmetnega povezo-
vanja, pri čemer predstavlja kritično mišljenje povezovalni element. V tem primeru se 
odgovornost za obravnavo posameznih konceptov kritičnega mišljenja, katerih pozna-
vanje olajšuje kritično obravnavo raznovrstnih vprašanj in vsebin, lahko porazdeli med 
več učiteljev.

7 Več o principih in strategijah (tehnikah) eksplicitnega poučevanja kritičnega mišljenja, 
ki spodbujajo samorefleksijo in metakognicijo, lahko preberete v Rupnik Vec, 2007.

8 Temeljna predpostavka pri tem je, da učenci vedo, kaj je kakovostno vprašanje. Več o 
tem v Rupnik Vec in Kompare (2006, str. 93–127) ali v Marentič Požarnik in Plut Pregelj 
(2009).

9 Pri tem je raziskovanje mišljeno v najširšem smislu in implicira tako teoretično razisko-
vanje (delo z viri) kot empirično (npr. eksperimentiranje). V tej točki glej tudi Reševanje 
problemov in odločanje, v nadaljevanju.
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Kako učence spodbujati k spraševanju?

1. Spraševanje na začetku obravnave učne snovi: 

»Postavite čim več vprašanj o (x). Naj bodo takšna, da bodo spodbujala 
kakovostno mišljenje. Pri tem si pomagajte s preglednico kakovostnih 
vprašanj.« 

Preglednica kakovostnih vprašanj10:
Katere so prednosti in pomanjkljivosti …?
Kakšna je razlika med … in …?
Razloži zakaj … (kako)….
Kaj bi se zgodilo, če bi …?
Kakšna je narava?
Kakšen je drug primer za …?
Kako bi lahko … uporabil za …?
Kako … vpliva na …?
Kako je … povezano s tem, kar že vemo?
Kaj pomeni …?
Zakaj je pomembno …?
Kako bi lahko še drugače razumeli, pojasnili …?
Kaj dokazuje …?
Kaj so nasprotni dokazi za …?
Kaj sklepaš iz …?
Itd.

2. Hipotetična vprašanja

»O tej vsebini oblikujte vprašanja tipa 'Kaj, če bi …?'«

3. Vprašanja o (x) iz različnih vlog/perspektiv:

»Vživi se v (y) in se vprašaj o (x).«

4. Učitelj spodbuja razvoj veščine spraševanja tudi s pomočjo IKT, kadar zanje 
oblikuje naslednja oz. tem podobna problemska izhodišča:

a. »Na katerem od javnih forumov poiščite razpravo o X (učna vsebina, ki je 
predmet obravnave pri nekem predmetu).

•	 Nekaj časa sledite razpravi in analizirajte vprašanja, ki jih zastavljajo 
sodelujoči. Kateri tip vprašanj prevladuje? So to relevantna vprašanja? 
V kakšnem kontekstu ta vprašanja so in v kakšnem morda niso 
relevantna? Kateri tip vprašanj pogrešate? Zakaj? 

10 King, 1995.
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•	 Vključite se v ta forum in sodelujte tako, da postavljate kakovostna 
in za tematiko relevantna vprašanja. Kako se na vaša vprašanja 
odzivajo drugi udeleženci? Kaj ste na temelju teh vprašanj izvedeli o 
obravnavani vsebini? So ti odgovori zanesljivi?«

b. »Na spletišču poiščite strani, na katerih je mogoče vzpostaviti stik s 
strokovnjakom. Zastavite mu kakšno kakovostno vprašanje o obravnavani 
učni vsebini. Kaj ste izvedeli?«

c. »Zanima te, kako o X (obravnavana učna vsebina) razmišljajo različne 
skupine ljudi. Sestavi krajši vprašalnik in ga prek katere od spletnih 
možnosti razpošlji ciljni publiki. Analiziraj, interpretiraj in kritično 
ovrednoti dobljene izsledke.«

Primeri dejavnosti za spodbujanje veščine spraševanja 

1. Vsak učenec je lahko uspešen – teorija učinkovite inteligentnosti: »Katere 
vrste inteligentnosti razlikuje R. Sternberg?« (nalogi 2 in 3) in »Preverimo 
svoje znanje in veščine – sodelujmo pri pripravah na test.« (glej str. 277)

2. Kaj vpliva na naš razvoj in na to, kakšni smo?: »Jabolko ne pade daleč od 
drevesa. Ali pač?« (naloga 3) (glej str. 256)

2.  Učenci so pozorni na NATANČNO IN JASNO RABO JEZIKA.

a. Učenci opredeljujejo pojme.

b. Učenci preverjajo razumevanje slišanega ali prebranega.

Kako učiti učence natančne in jasne rabe jezika?11

1. Učitelj je pozoren na nejasnosti in dvoumnosti v sporočilih učencev. Z 
ustreznimi posegi jih spodbuja k opredeljevanju uporabljenih izrazov, 
parafraziranju idej itd. Spodbuja uporabo slovarjev.

»Ob obravnavi te učne vsebine se bomo v naslednji učni uri seznanili z 
naslednjimi novimi pojmi: A, B, C. Napišite opredelitev teh pojmov (kaj po 
vašem mnenju pomenijo), nato pa dopišite še opredelitev, ki jo najdete v 
slovarju.«

2. Učitelj učence usmerja v naslednji razmislek: 

»Poigrajmo se z naslednjimi pojmi: A, B, C. Poiščite sopomenko! Navedite 
pet predmetov (pojavov), ki so tipični predstavnik tega pojma. Kaj so njihove 
skupne značilnosti oz. temeljne razsežnosti vsebine tega pojma? Zdaj pa 
navedite še pet neprimerov tega pojma! Poiščite tudi, kako se je pojem 
spreminjal skozi zgodovino.«

11 Več o načinih (tehnikah) spodbujanja natančne rabe jezika preberite v Rupnik Vec in 
Kompare, 2006, str. 129–158. Tam je na primerih pojasnjen tudi uporaben metamodel 
jezika in strategije, kako ga učitelj lahko uporablja v dialogu z učenci oz. kako v upora-
bo tega modela usmeri učence.
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3. Učitelj spodbuja k parafraziranju:

»Razporedite se v dvojice. Oseba A prebere ta sestavek in ga obnovi s svojimi 
besedami tako, da ohrani bistveno. Oseba B pa po predstavitvi z nizom 
vprašanj preveri pravilnost razumevanja povedanega.«

4. Pisanje raznovrstnih besedil ali razpravljanje:

Vajo v natančni in jasni rabi jezika omogoča učitelj vedno, kadar učence 
povabi v razpravljanje ali pisanje raznovrstnih besedil. Če je pri tem pozoren 
na izpuščanja, izkrivljanja ali skrite kompleksne enačbe v izjavah učencev 
in ustrezno posreduje (daje kakovostno povratno informacijo, postavlja 
vprašanja, ki usmerjajo učenca v preseganje nejasnosti ali izkrivljanja itd.)12, 

je učenje učinkovitejše.

Primeri dejavnosti za spodbujanje veščine natančne in jasne rabe jezika

1. Eksperiment z limoninim sokom: »Etični kodeks psihološkega testiranja« in 
»Poročilo o vaji Eksperiment z limoninim sokom« (glej str. 116-117)

2. Izražanje in prepoznavanje čustev: »Poročilo o opazovanju« (glej str. 125)

3. Ljubezen – kaj o njej vedo povedati psihologi?: »Tri vprašanja o ljubezni.« in 
»Katero čustvo je najpomembnejše?« (glej str. 131-133 in 137-138)

4. Kako oglas vzbudi pozornost in prepriča?: »Propaganda – kako nas 
prepričujejo politiki?« (glej str. 186-187)

5. Kaj se dogaja v skupini?: »Opazovanje in analiza dinamike v skupini.« (glej 
str. 301)

3.  Učenci PRESOJAJO IN VREDNOTIJO na temelju jasnih in relevan-
tnih kriterijev. 

a.  Učenci samostojno opredeljujejo kriterije presoje v dani situaciji.

b. Učenci presojajo jasnost in relevantnost kriterijev v dani situaciji.

c. Učenci presojajo raznovrstne ideje, pojave, dogodke in situacije 
na temelju jasnih in relevantnih kriterijev.

12 Kako lahko učitelj posreduje ob nejasnostih in izkrivljanju v učenčevih izjavah, upo-
rabljajoč znanje o metajeziku, glejte v Rupnik Vec in Kompare, 2006 ali Vec, 2005 ali 
O'Connor in Seymour, 1990.
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Kako učence spodbuditi k presojanju?

1. Tehnika UVD (Upoštevajmo vse dejavnike)13: 

»Kaj vse bi morali v tej situaciji, pri tej odločitvi upoštevati?«14

2. Tehnika PMI (Plus, minus, zanimivo): 

»Kaj v tej ideji/predlogu/situaciji/pojavu je pozitivno, kaj je negativno in kaj 
bi bilo zanimivo raziskati?«15 

3. Učitelj spodbuja razvoj veščine spraševanja tudi s pomočjo IKT, kadar zanje 
oblikuje taka oz. tem podobna problemska izhodišča:

a. »Na katerem od javnih forumov poiščite razpravo o X (učna vsebina, ki 
je predmet obravnave pri nekem predmetu). 

•	 Nekaj časa sledite razpravi in analizirajte vprašanja, ki jih zastavljajo 
sodelujoči. Kateri tip vprašanj prevladuje? So to relevantna vprašanja? 
V kakšnem kontekstu ta vprašanja so in v kakšnem morda niso 
relevantna? Kateri tip vprašanj pogrešate? Zakaj? 

•	 Vključite se v ta forum in sodelujte tako, da postavljate kakovostna 
in za tematiko primerna vprašanja. Kako se na vaša vprašanja 
odzivajo drugi udeleženci? Kaj ste na temelju teh vprašanj izvedeli o 
obravnavani vsebini? So ti odgovori zanesljivi?«

b. »Na spletišču poiščite strani, na katerih je mogoče vzpostaviti stik 
s strokovnjakom. Zastavite mu kakšno kakovostno vprašanje o 
obravnavani učni vsebini. Kaj ste izvedeli?«

c. »Zanima te, kako o X (obravnavana učna vsebina) razmišljajo različne 
skupine ljudi. Sestavi krajši vprašalnik in ga prek katere od spletnih 
možnosti razpošlji ciljni publiki. Analiziraj, interpretiraj in kritično 
ovrednoti dobljene izsledke.«

Primeri strategij poučevanja, ki vključujejo dejavnosti za spodbujanje veš-
čine presojanja 

1. Kako naj razvijam svojo čustveno inteligentnost?: »Kako se empatično odzvati 
na različna čustva drugih ljudi?« (glej str. 145-148)

2. Vsak učenec je lahko uspešen – teorija učinkovite inteligentnosti: »Različni 
avtorji o inteligentnosti. Kdo ima najbolj prav?« (glej str. 279)

3. Kako sprejeti odločitev, ki jo bomo spoštovali vsi?: »Preverimo svoje znanje 
in veščine: Vodenje in odločanje.« (glej str. 315)

13 Tehnika UVD in PMI sta DeBonovi tehniki učinkovitega mišljenja (DeBono, 2009). 
14 Dejavnost omogoča samostojno opredeljevanje kriterijev. Smiselno jo je nadgraditi s še 

dvema korakoma: »Razvrstite dejavnike po pomembnosti.« ter »Analizirajte situacijo 
glede na tako opredeljene in razvrščene dejavnike.«

15 Dejavnost spodbuja presojo pozitivnih in negativnih vidikov obravnavanega pojava ter 
oblikovanje novih vprašanj, identifikacijo neznanega, dvoumnega.
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4. Kako oglas vzbudi pozornost in prepriča?: »Kako nas oglas pritegne in 
prepriča o nakupu določenega izdelka« (naloga 2, vsebinska analiza oglasov) 
(glej str. 182-184)

5. Samoregulacijsko učenje: »Kdo je kriv za moj učni uspeh in neuspeh?« 
(aktivnost II) (glej str. 203-204)

4. Učenci SKLEPAJO IN INTERPRETIRAJO.

a. Učenci razlikujejo dejstva od interpretacij.

b. Učenci interpretirajo pojave (jih osmišljajo, jim pripisujejo pomene).

c. Učenci raziskujejo različne mogoče interpretacije dogodkov, idej, 
pojavov oz. v odnosu do objekta premišljevanja zavzemajo različ-
na stališča.

d. Učenci analizirajo predpostavke, ki so v temelju interpretacij oz. 
analizirajo in presojajo premise, iz katerih izpeljujejo sklepe.

Kako spodbujati in omogočiti učencem, da sklepajo in interpretirajo?

1. Samostojno raziskovanje učencev: 

Učenec sistematično ali nesistematično pridobi podatke o X: »Osmisli, 
pojasni! Kaj ti pripovedujejo ti podatki? Kako jih razlagaš? Zakaj so prav 
takšni, kot so? Kaj je tisto, kar jih potencialno pogojuje?«

2. Interpretativne naloge, npr: 

a. »Kaj se dogaja (na sliki, v situaciji, v zgodbi)? Poiščite več možnih načinov 
razlage X!« 

b. »O čem pripoveduje zgodba? Kaj je pomembno (zate, za druge)? Kaj je 
temeljno sporočilo? …«

3. Tehnika SDL (Stališča drugih ljudi)16:

»V tej situaciji je vpletenih več ljudi, torej naredimo SDL. Razmislimo o tem: 

a. Kdo vse je vpleten? 

b. Na kakšen način ga X zadeva? 

c. Kakšna so stališča vseh vpletenih?«

4. Tehnika AV (Analiza vrednot):

»Na katere vrednote lahko sklepamo iz razmišljanja, doživljanja ali ravnanja 
X-a v tej situaciji (zgodbi, radijski oddaji, intervjuju, pismu, ustvarjalnem 
izdelku …)?«

16 SDL, AV in P&N so DeBonove tehnike učinkovitega razmišljanja (DeBono, 2009).
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5. Tehnika P in N (Posledice in nadaljevanje):

»Kaj so implikacije in kaj posledice tega stališča, situacije, dogodka ali niza 
dogodkov, sporočila oz. objave, dejanja, vrednotnih naravnanosti, zavzetja 
perspektive …?«

6. Raznovrstne tehnike razmišljujočega branja, npr.:

a. Anticipacija dogajanja17 v zgodbi:

Učenec prebira besedilo po delih. Po vsakem delu predvidi oz. sklepa o 
tem, kaj bo prebral v nadaljevanju. Npr., če bere zgodbo:

Kaj meniš, da se 
bo zgodilo?

Zakaj meniš tako? Kaj se je zgodilo?

Potem ko prebereš 
naslov

Po branju

1. (2. …) dela

Po koncu branja

b.  Predvidevanje vsebine besedila, ki ni zgodba:

Z naše perspektive je tehnika uporabna tudi pri branju strokovnih besedil, 
komentarjev, raziskovalnih poročil itd. V tem primeru vprašanja ustrezno 
prilagodimo, npr. ko učenec prebere naslov, lahko sklepa: 

»O čem bo pisal avtor v besedilu? 

Kaj vse bo vključil? 

Katere informacije bo uporabil? 

Katero stališče bo zavzel? 

Zakaj si mnenja, da bo tako? 

Kaj ti meniš, da bi v tem besedilu moralo biti poudarjeno? 

Kako bi ti oblikoval svoje sporočilo pod tem naslovom? Itd.«

V naslednji fazi učenec primerja svojo napoved z dejansko vsebino dela 
besedila, nato na podlagi novih informacij spet predvideva vsebino. 
Postopek lahko ponovi dvakrat, odvisno od dolžine ali zapletenosti 
besedila.

c.  LTD (Learning through discussion)18:

»Preberite besedilo in ga analizirajte v skladu s spodnjimi smernicami.

Besedišče

Katere neznane, zanimive, nejasne, besede in pojme uporablja avtor? 
Navedite jih in jih opredelite.

17 Crawford, A., Saul, E. W., Mathews, S. in Makinster, J. (2005).
18 Hill, po Rabow in sod. 1994. Natančnejšo predstavitev tehnike si preberite v Rupnik Vec 

in Kompare (2006, str. 340–342), uporabo na primeru pa v Rupnik Vec (1997).
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Vodilna misel 

Kaj je vodilna ideja obravnavanega besedila? Temeljno sporočilo? Izpi-
šite.

Glavne in stranske teme

Določite glavne in stranske teme in kratko povzemite njihovo sporočilo.

Aplikacija – druge situacije

Povežite ideje avtorice z idejami drugih avtorjev oz. s svojim pred-
znanjem. Kako besedilo potrjuje to, kar že veste? Kaj je za vas novega 
oz. katere ideje so v nasprotju z vašim predznanjem?

Aplikacija – lastna izkušnja

Kako bi lahko ideje avtorice uporabili v svojem vsakdanjem življenju 
in pri svojem bodočem delu? Katere ideje? V katerih okoliščinah?

Vrednotenje – besedilo

Ovrednotite besedilo po različnih kriterijih, ki jih samostojno opredelite 
vnaprej: navedite kriterije in ovrednotite besedilo po posameznem 
kriteriju.

Vrednotenje – skupina in posameznik

Ovrednotite učinkovitost skupine pri tej vaji in lastni prispevek: 
navedite kriterije učinkovitosti in ovrednotite prispevek posameznika.

7. Učitelj spodbuja razvoj veščine sklepanja in interpretiranja tudi ob podpori 
nekaterih možnosti, ki jih ponuja sodobna informacijsko-komunikacijska 
tehnologija (npr. svetovni splet), kadar zanje oblikuje naslednja oz. tem 
podobna problemska izhodišča:

a. »Na spletu poiščite besedilo, ki obravnava X (učna vsebina, ki je pred-met 
obravnave). Natisnite si to besedilo (lahko tudi pogovor).

•	 V tem besedilu (pogovoru) z različnima barvama označite, kdaj avtor 
(govorec) navaja dejstva in kdaj svoje sklepe oz. interpretacije. 

•	 Presodite veljavnost (deduktivnih) sklepov.

•	 Navedite alternativne interpretacije pojava, o katerem razpravlja avtor 
besedila (govorec).« 

b. »Na spletu poiščite izsledke morebitnih anket, raziskav o X (obravna-
vana učna vsebina). Ovrednotite kakovost pridobljenih podatkov, jih 
analizirajte, razpravljajte o ponujenih interpretacijah in razmišljajte o 
alternativnih interpretacijah. Postavite si nova problemska vprašanja, ki 
so v danem kontekstu relevantna, vendar so v dani anketi oz. ra-ziskavi 
spregledana.«

Primeri strategij poučevanja, ki vključujejo spodbujanje sklepanja in inter-
pretiranja

1. Kako naj razvijam svojo čustveno inteligentnost?: »Kako se empatično odzvati 
na različna čustva drugih ljudi?« (glej str. 145-148)
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2. Opazovanje čustvenih odzivov otrok: »Kako čustvujejo majhni otroci?« (glej 
str. 156).

3. Kako naj mislim učinkoviteje?: »Tehnike učinkovitega razmišljanja.« (glej str. 
213-217)

4. Kako oglas vzbudi pozornost in prepriča?: »Kako nas oglas pritegne in 
prepriča o nakupu določenega izdelka« (naloga 2, vsebinska analiza oglasov) 
(glej str. 182-184)

5.  Samoregulacijsko učenje: »Kdo je kriv za moj učni uspeh in neuspeh? 
(aktivnost III)« in »Preverimo svoje znanje in veščine: Strategije in njihov 
pomen pri učenju.« (glej str. 204 in 207)

6. Asertivnost: »Kako lahko postanem bolj asertiven/-na – prepričljiv/-a in 
učinkovit/-a v odnosih z drugimi ljudmi?« (glej str. 322-323)

5.  Učenci ARGUMENTIRAJO.

a. Učenci analizirajo in vrednotijo argumente, lastne in tuje (pisno, 
govorno ali slikovno posredovane).

b. Učenci oblikujejo argumente.

Kako učiti učence argumentacije?19

Učenje argumentacije obsega učenje identifikacije argumentov, analize, vredno-
tenja in oblikovanja argumentov.

V prvem koraku se učenec nauči argument prepoznati oz. se uči razlikovati 
besedilo, ki je argument, od besedila, ki to ni. V naslednjih korakih se uči 
argumente analizirati (določiti eksplicitne in implicitne premise in sklepe) in jih 
vrednotiti (ugotoviti, ali so razlogi, ki podpirajo sklep, sprejemljivi, relevantni in 
zadostni).

Učenje analize in vrednotenja argumentov je najbolj smiselno v avtentičnem 
kontekstu, torej v avtentičnih strokovnih besedilih. Pomembno je, da je navajanje 
na branje avtentičnih strokovnih besedil postopno. Model postopnega navajanja 
na kritično branje avtentičnih strokovnih besedil obsega:20

1. korak: vzpostavljanje distance do trditev v besedilu prek identifikacije temelj-
nih sporočil (trditev, sklepov) in ocene kakovosti dokazov, 

2. korak: sistematično učenje veščin analize in vrednotenja argumentov.

V prvem koraku učenec ozavešča pomen identifikacije temeljnih trditev 
v besedilu ter njihove analize in vrednotenja na temelju presoje kakovosti 
ponujenih dokazov. V drugem koraku pa to znanje nadgrajuje s sistematičnim 
učenjem raznovrstnih veščin analize in vrednotenja argumentov ter hkrati 
osvaja terminologijo s področja kritičnega mišljenja (argument, premisa, 
sklep, predpostavka, dokaz …).

19 Več o argumentaciji in o tem, kako jo poučevati, glejte v Markič (2000), Šuster (1998), 
Rupnik Vec in Kompare (2006).

20 Rupnik Vec in Kompare, 2006, str. 338–340.
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1. korak: Vzpostavljanje distance do trditev prek ovrednotenja kakovosti dokazov

V prvih stikih z avtentičnim strokovnim besedilom učitelj učence 
usmeri v dve preprosti dejavnosti: 

a)  k razmisleku o tem, kaj besedilo sporoča oz. kaj avtor trdi (Kaj je 
temeljna ideja avtorja? O čem nas želi prepričati?),

b)  k identifikaciji in ovrednotenju vrste dokazov, ki jih v prid svoji 
trditvi (tezi, prepričanju) navaja (Na kaj se avtor sklicuje, ko 
zagovarja to trditev? Kakšne dokaze navaja avtor v prid svojim 
trditvam?).

V prvem koraku učenci na temelju skrbnega, aktivnega, razmišljujočega 
branja izluščijo bistvene ideje in jih ubesedijo na svoj način. Pozneje raziščejo 
avtorjevo podporo izpostavljeni ideji in jo vrednotijo. Učitelj učence usmerja 
v razmislek o zastopanosti posamezne vrste dokazov v podporo trditvi oz. 
stališču, ki ga zagovarja avtor, in v ovrednotenje stališča, upoštevajoč prednosti 
in pomanjkljivosti posamezne vrste dokaza. Učence spodbudi, da odgovorijo na 
vprašanje: Naj avtorju verjamem ali ne? Ali lahko na temelju dokazov, ki jih 
ponuja, sprejmem njegovo trditev kot resnično ali vsaj kot zelo verjetno?

2. korak: Sistematično učenje veščin analize in vrednotenja argumentov

V drugem koraku učitelj učence ob analizi avtentičnih strokovnih 
besedil sistematično uči veščin analize in vrednotenja argumentov 
ter uvaja terminologijo s tega področja. Ob srečanju z besedilom, 
ki obravnava temo, povezano z neko vsebino učnega načrta, učitelj 
učence spodbudi, da: 

1.  identificirajo avtorjeve sklepe in razloge zanje (premise),

2.  identificirajo neizgovorjene (nenapisane) predpostavke avtorja,

3.  ovrednotijo resničnost razlogov/predpostavk (implicitnih in 
eksplicitnih premis),

4.  ocenijo zanesljivost morebitnih avtoritet, na katere se avtor sklicuje,

5.  razmislijo o dodatnih dokazih, ki podpirajo ali zmanjšujejo trdnost 
sklepa,

6.  ocenijo ustreznost uporabljenih primerjav,

7.  oblikujejo lastne sklepe in razmislijo o namigih, ki zmanjšujejo 
vrednost besedila,

8.  ovrednotijo podprtost sklepa z razlogi.

Pomembno je torej, da učitelj posamezne veščine vpelje postopoma. Ob prvem 
branju oz. ‘prvih branjih’ (kot smo zapisali zgoraj, v 1. koraku) vpelje zgolj tri 
kritične pojme: sklep, podpora (dokazi) za sklep in vrsta dokaznega gradiva. 
Na temelju poznavanja zgolj treh elementov kritične analize oz. treh veščin 
kritičnega mišljenja (identifikacija sklepov, identifikacija premis oz. trditev, ki 
podpirajo sklep, in identifikacija vrste dokazov) usmerja učence v vrednotenje 
avtorjeve pozicije. Analiza sicer ni popolna in poglobljena, a predstavlja dober 
začetek.
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V nadaljevanju, ob obravnavi vedno novih avtentičnih besedil, nanašajočih se na 
teme, obravnavane v šoli, učitelj polagoma uvaja še druge veščine in besedišče, 
npr. analizo predpostavk, zanesljivost vira informacij, zmote v argumentaciji, 
protidokazi itd., in s tem učence usmerja v vedno bolj poglobljeno kritično 
obravnavo ponujenih mu besedil. 

Oblikovanje lastnega argumenta pa lahko usmerjajo naslednja vodila:21 

1. Kaj je vaš sklep? O kateri trditvi (ali trditvah) želite prepričati bralca 
(poslušalca)?

2. S kakšnimi razlogi boste podprli svoj sklep?

3. Iz katerih predpostavk izhajate? Ali so veljavne? Ali bi jih morali 
izrecno navesti?

4. Pod katerimi pogoji vaša trditev morda ni veljavna? Ali bi bilo 
smiselno postaviti omejitve? (So kvalifikatorji potrebni?)

5. Kateri so nasprotni razlogi? Zakaj naj bralec/poslušalec ne bi 
sprejel vaše trditve?

6. Kaj manjka? Ali so na temelju podanih razlogov mogoči še 
drugi sklepi? Ali obstajajo še drugi razlogi? Drugi protirazlogi? 
Druge predpostavke? (Ta korak predpostavlja, da se oddaljite od 
informacij, s katerimi trenutno operirate, in razmislite, kaj zunaj 
podanih okvirov je morda še pomembno).

Učitelj lahko spodbuja razvoj veščin argumentiranja tudi ob podpori nekaterih 
orodij, ki jih ponuja svetovni splet, kadar zanje oblikuje naslednja oz. tem 
podobna problemska izhodišča:

»Na spletu poiščite besedilo ali razpravo, ki obravnava X (učna vsebina, ki je 
predmet obravnave). Natisnite si to besedilo (če je mogoče, tudi razpravo ali 
delček le-te). Analizirajte in ovrednotite ta argument:22

•	 Identificirajte premise, implicitne premise in sklepe.

•	 Presodite veljavnost premis.

•	 Ovrednotite celotno moč argumenta.«

»Na spletu se vključite v razpravo, ki obravnava X. Vključite se vanjo in 
kakovostno – v skladu s pravili učinkovitega argumentiranja – sodelujte v njej: 
Jasno zavzemite stališče, potem pa navedite podporo zanj (navajajte dokaze, ki 
podpirajo vašo trditev). Obenem predvidite možne protirazloge in pokažite, da 
so razlogi v podporo vaši tezi močnejši od njih.«

»Na spletu se vključite v razpravo, ki obravnava X. Na svoje sodelovanje se 
vnaprej pripravite oz. zagotovite si določeno raven vpogleda/znanja (dejstev, 
raziskav, teoretskih perspektiv …) v problematiko. Vključite se vanjo in:

21  Halpern, 1996.
22  Naloga je za učenca obvladljiva, potem ko ve, kaj je argument in kateri so njegovi se-

stavni deli, oz. ko razume, kako se argumente vrednoti. Veš o tem, kako učence učiti 
analize in vrednotenja argumentov glejte v Šuster, 1998, Markič, 2000 in v Rupnik Vec 
in Kompare, 2006, str. 159–250. 
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•	 bodite nekakšen radovedni 'moderator' te razprave: s svojimi 
vprašanji spodbujajte sogovorce, da navajajo podporo svojim 
trditvam, izzovite jih s protipodporo itd., 

•	 igrajte hudičevega advokata in za vsako ceno nasprotujte sogovorcu.

Pozneje analizirajte razloge, s katerimi so sogovorci podpirali svoje trditve. 
Identificirajte potencialne zmote v argumentaciji (v drugem primeru tudi lastne 
zmote, s katerimi ste (namenoma?) izzivali sogovornike. Ob koncu dejavnosti 
razmislite, kaj ste se v tem procesu naučili o učni vsebini in kako boste to znanje 
lahko uporabili pozneje, v resnični življenjski situaciji.«

Primeri strategij poučevanja, ki vključujejo oblikovanje in/ali vrednotenje 
argumentov

1. Kako lahko vplivam na stališča drugih ljudi?: »Kakšno je stališče avtorja 
besedila do …?« in »Uporabimo in preverimo svoje znanje in veščine: Hudičev 
advokat.« (glej str. 368 in 372)

2. Kaj vpliva na naš razvoj in na to, kakšni smo?: »Ali ima Hollywood slab 
vpliv na mladostnike?« (debata) in »Ali lahko homoseksualni pari posvojijo 
otroka?« (debata) (glej str. 260-263)

3. Možnosti vzgoje je veliko, dobrih pa je precej manj: »Avtoriteta v vzgoji – da 
ali ne«, »Kam vodi pot permisivne vzgoje?« in »Preverimo svoje znanje in 
veščine: Vzgojni stili« (naloga 1, napiši esej) (glej str. 287, 288 in 292)

6. Učenci REŠUJEJO PROBLEME IN SE ODLOČAJO. 

a. Učenci rešujejo odprte probleme.

b. Učenci uporabljajo različne strategije reševanja problemov.

c. Učenci se odločajo.

d. Učenci uporabljajo raznovrstne tehnike odločanja.

Kako učiti učence reševanja problemov in odločanja?

a. Reševanje miselnih problemov

Svet miselnih problemov je silno raznolik. Prav tako so raznolike strategije 
njihovega reševanja. Nekatere so splošne, druge pa povsem specifične, lastne 
posamezni stroki oz. znanstveni disciplini. Kljub temu pa obstajajo nekatere 
splošne strategije reševanja problemov, v nadaljevanju predstavljamo dve.

1.  Splošna strategija reševanja miselnih problemov (IDEAL). Učitelj usmerja 
učence skozi naslednje zaporedje faz:23

a. Identifikacija problema

b. Definiranje problema, interpretiranje in predstavljanje problema

23 Bransford in sod., 1987.
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c. Raziskovanje strategij reševanja problemov

d. Uporaba specifičnih strategij reševanja problema

e. Vrednotenje rešitev

2.  Metoda razmišljujočih klobukov:24

O problemu razmislite s perspektive:

a. Belega klobuka (dejstva, številke, podatki)

b. Rdečega klobuka (čustva, občutki, slutnje, intuicija)

c. Črnega klobuka (previdnost, resnica, sodba, ustrezanje dejstvom)

d. Rumenega klobuka (prednosti, koristi, prihranki …)

e. Zelenega klobuka (raziskovanje, predlogi, sugestije, nove ideje)

f. Modrega klobuka (razmišljanje o razmišljanju)

3.  Učitelj spodbuja razvoj veščin reševanja problemov in odločanja tudi ob 
podpori nekaterih možnosti, ki jih omogoča IKT, znotraj te pa svetovni 
splet, kadar zanje oblikuje naslednja oz. tem podobna problemska 
izhodišča:

a. »Katere informacije potrebujete za rešitev tega problema? Pridobite 
jih s pomočjo katere koli možnosti, ki vam jo ponuja svetovni splet 
(baze podatkov, forumi, spletne strani raziskovalcev itd.). Ovrednotite 
te informacije in jih pozneje uporabite za rešitev vašega problema.«

b. »V spletni učilnici v tej dejavnosti (wiki, forum) v sodelovanju s so-
šolci rešite ta problem. Pozneje napišite samorefleksijo, v kateri ovre-
dnotite: delo celotne skupine, rešitev problema, lastni prispevek k 
rešitvi oz. lastno udeležbo v procesu reševanja.«

b.  Odločanje

V procesu sprejemanja odločitve lahko učence spodbudimo v uporabo matri-
ke odločanja, npr.:

Izbire  

Kriteriji
Izbira 1 Izbira 2 Izbira 3

Kriterij 1

Kriterij2

Kriterij 3

V glavo tabele vpišemo izbire oz. možnosti, med katerimi izbiramo, v prvi 
stolpec pa kriterije, ki so v procesu odločanja pomembni. Opredeli jih učitelj, 
ali še bolje, učenci sami. Kriterije lahko tudi obtežimo glede na pomembnost,

24 DeBono, 2009.
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v tem primeru točke na tem kriteriju pomnožimo z izbranim faktorjem. 
Izbire točkujemo na vsakem posameznem kriteriju, na koncu pa izračunamo 
vsoto. Najvišji dosežek pokaže pri izbranih kriterijih najustreznejšo izbiro.

Primeri strategij poučevanja, ki vključujejo reševanje problemov in odločanje:

1. Kako sprejeti odločitev, ki jo bomo spoštovali vsi?: »Odločanje v skupini« 
(glej str. 307-308)

2. Kako lahko vplivam na stališča drugih ljudi?: »Kako ugotavljati stališča?« 
(glej str. 369)

3. Kako oglas vzbudi pozornost in prepriča?: »Oglaševalska akcija« (glej str. 181)

4. Samoregulacijsko učenje: »Kako napraviti učenje učinkovitejše? Osebni načrt 
učenja« in »Preverimo svoje znanje in veščine: Ponavljanje in obnavljanje 
znanja, čudežna moč uspešnih učencev« (glej str. 200-202 in 207)

5. Možnosti vzgoje je veliko, dobrih pa je precej manj: »Nasveti obupanim star-
šem« in »Preverimo svoje znanje in veščine: Vzgojni stili« (naloga 2, Zgodilo 
se je) (glej str. 289-290 in 292) 

6. Asertivnost: »Kako lahko postanem bolj asertiven/-na – prepričljiv/-a in 
učinkovit/-a v odnosih z drugimi ljudmi?« in »Preverimo svoje znanje in 
veščine: Kako bi ravnal pasivni, agresivni in asertivni mladostnik?« (glej str. 
322-323 in 326)

7. Učenci RAZMIŠLJAJO O LASTNEM RAZMIŠLJANJU: ga analizirajo, 
vrednotijo in načrtno izboljšujejo. 

a. Učenci ozaveščajo svoje predpostavke, prepričanja in vrednote.

b. Učenci razmišljajo o lastnem razmišljanju: analizirajo lastno mi-
šljenje, tako z vidika vsebine (kaj: predpostavke) kot z vidika pro-
cesa (kako: strategije).

c. Učenci presojajo kakovost lastnega mišljenja oz. intelektualnih 
produktov.

Kako spodbujati metakognicijo in samouravnavanje (samoregulacijo) pri 
učencih?

1. Tehnike ozaveščanja prepričanj

a.  Nedokončani stavki

Učitelj učencem ponudi nekaj nedokončanih stavkov o tematiki, ki je 
predmet učne ure. Na ta način izzove učenčeve laične, torej nepopolne, 
neznanstvene predstave o obravnavanem pojavu, ki so izhodišče za 
nadaljnje delo. 

b. Debate ZA in PROTI

Učitelj učencem ponudi niz resničnih in zmotnih trditve o obravnavanem 
pojavu. Učenci zavzemajo stališče in ga utemeljujejo. V tem procesu 
prepoznajo potencialno zmotna prepričanja o obravnavanem pojavu.
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c.  Delo z besedili

Učitelj povabi učence ob besedilu, ki uvaja novo učno snov, v razmislek 
o vprašanjih: »Kaj v tem besedilu je zate novo? Kaj te preseneča? S čim se 
strinjaš? Čemu oporekaš? Kaj potrjuje tvoja izkušnja?« 

d.  Zemljevid pojma/konceptualno drevo

Učitelj povabi učence, takoj po napovedi obravnave nove vsebine, v 
razmislek:

»Kaj vse že veste o X? 

•	 Narišite miselni vzorec (zemljevid) vseh svojih znanj o X.

•	 Označite manjkajoče ideje/znanje, oblikujte vprašanja, ki bi jih bilo 
smiselno raziskati!

•	 Povežite sorodne ideje, nakažite odnose med idejami! Uporabite 
puščice, uporabite prostorske možnosti. Oblikujte vprašanja o odnosih 
med temi idejami.

•	 Umestite sliko v širši pojmovni kontekst; nakažite nove obstoječe in 
možne odnose, tvorite nova vprašanja!«

2.  Tehnike skupnega opredeljevanja ciljev

Učitelj učence povabi, da samostojno opredelijo cilje obravnave učne ure. To 
lahko storijo v dveh fazah: na začetku, z oblikovanjem vprašanj o tematiki 
opredelijo vsebinske cilje, na koncu pa jih, glede na dejavnosti in izkušnjo, 
uredijo.

Pred obravnavo snovi oblikujejo želene cilje: »Ob koncu obravnave te teme 
bom znal/zmogel: a. … b. … c. …«

Po koncu obravnave snovi opredelijo dosežke: »V teh dejavnostih smo 
spoznavali …, vzpostavljali razumevanje o …, analizirali …, raziskovali …, 
urili (veščine) …«

Razmišljajo lahko tako o vsebinskih kot o procesnih ciljih.

3.  Spodbujanje samoregulacije – primer samorefleksivnih vprašanj ob koncu 
učne ure:25

1. Kako ste se počutili v tej učni uri? 
(zainteresirano, dolgočasno, demoralizirano, nadzorovano …)

2. Kateri tip razmišljanja ste uporabili?
(pomnjenje podrobnosti, iskanje temeljnih idej, raziskovanje bistva pod 
površjem teme, interpretiranje, podpiranje interpretacij z razlogi …) 

3. Kaj je bilo v tej učni uri za vas najpomembnejše (spoznanje)? Zakaj prav to?
(informacije, pomembne ideje, miselne veščine …)

25 Tehnike samoregulacije od 3 do 6: Crawford, A., Saul, E. W., Mathews, S. in Makinster, 
J., 2005.
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4.  Spodbujanje samoregulacije – samoocena udeležbe v razpravi:

V kolikšni meri sem v tej 
razpravi Šibko Zmerno Močno

 … bil pripravljen sodelovati?

... podal odgovor, ki odraža 
uvid?

… z dokazi podprl svoje sta-
lišče?

5.  Spodbujanje samoregulacije – samoocena eseja:

•	 Ali je moj cilj v besedilu jasno naveden? Ali bom pritegnili bralčevo 
pozornost?

•	 Ali sem navedel močne razloge v podporo temeljni tezi?

•	 Ali so moje ideje smiselno razporejene in jasno urejene?

•	 Ali sem navedel dejstva in primere v podporo temeljni tezi?

•	 Ali sem odgovoril na potencialne protirazloge, ki bi se lahko pojavili?

•	 Ali je »glas« v besedilu zaupanja vreden in prepričljiv?

•	 Ali moj sklep povzame bistvo in usmerja v dejanja? 

6. Spodbujanje samoregulacije – samoocena različnih faz raziskovanja

•	 Ali sem izbral in smiselno zožil raziskovalno vprašanje?

•	 Ali sem oblikoval dobro strukturiran raziskovalni načrt?

•	 Ali sem opisal proces odkrivanja (metodo)?

•	 Ali sem smiselno predstavil in razglabljal o svojih ugotovitvah?

•	 Ali sem opisal, kaj sem se naučil o raziskovanju in odkrivanju?

(1)  To moram izboljšati.

(2)  To sem v redu opravil.

(3)  To sem opravil zelo dobro.

Primeri strategij poučevanja, ki vključujejo metakognicijo in samoregulacijo 
učencev

1 Opazovanje čustvenih odzivov otrok: »Dnevnik razpoloženj« (glej str. 154-155)

2 Vsak učenec je lahko uspešen – teorija učinkovite inteligentnosti: »Katere 
vrste inteligentnosti razlikuje R. Sternberg? (naloga 7)«, »Preverimo svoje 
znanje in veščine: Ustvarjalna predstavitev seminarske naloge, Sodelujmo 
pri pripravah na test.« (glej str. 278 in 280-281)

3 Jaz imam problem, ti imaš problem … Kaj pa zdaj?: »Kaj lahko storim, kadar 
ima nekdo drug problem, jaz pa mu želim pomagati?« (glej str. 348-349)
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4 Kako sprejeti odločitev, ki jo bomo spoštovali vsi?: »Stili odločanja – kateri je 
moj stil?« (glej str. 312-314)

5 Samoregulacijsko učenje: »Kako napraviti učenje učinkovitejše? Osebni načrt 
učenja«, »Kdo je kriv za moj učni uspeh in neuspeh?« (aktivnost I, IV) in 
»Preverimo svoje znanje in veščine: Strategije in njihov pomen pri učenju« 
(glej str. 200-206)

6 Možnosti vzgoje je veliko, dobrih pa je precej manj: »Preverimo svoje znanje 
in veščine: Ko bom starš, bom …« (glej str. 291)

7 Asertivnost: »Moje vedenje in jaz«, »Kako lahko postanem bolj asertiven/-na – 
prepričljiv/-a in učinkovit/-a v odnosih z drugimi ljudmi?« in »V katerih situacijah 
in odnosih sem že in v katerih bi rad/-a postal/-a bolj asertiven/-na?« (glej str. 
320-324)
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1.3   Spodbujanje razvoja spretnosti za 
samoregulacijsko učenje

  Mojca Čerče

1.3.1  Kaj je samoregulacija?

Samoregulacijsko učenje je konstrukt, ki se je začel razvijati v zadnjih 30-ih letih 
kot odziv na vprašanje številnih raziskovalcev, kako napraviti učenje učinkovitej-
še, ter velja za ključno kompetenco spodbujanja in vzdrževanja učenja skozi vse 
življenje. 

Opredelitev samoregulacijskega učenja je odvisna od teoretične paradigme, ki po-
skuša razložiti ta fenomen (Pečjak in Košir, 2002). Raziskovalci se osredotočajo na 
različne vidike učenja, izhajajo iz različnih in številnih teoretičnih predpostavk oz. 
usmeritev. Prizadevajo si za doseganje različnih ciljev, zato je v literaturi mogoče 
zaslediti različne opredelitve in posledično programe za spodbujanje razvoja spre-
tnosti za samoregulacijsko učenje (Dignath, Buettner in Langfeldt, 2008). Ome-
njeni avtorji povzemajo, da je različnim definicijam skupno, da samoregulacijsko 
učenje pojmujejo kot proces, v katerem ocenjevanje in samoevalvacija vplivata na 
nadaljnji potek učnega procesa, razlikujejo pa se v tem, katere vidike in elemente 
tega procesa izpostavljajo kot ključne. 

Skupne točke različnih definicij samoregulacijskega učenja povzemata tudi Pečjak 
in Košir (2002):

• Različnim definicijam je skupno, da kot pomemben element vključuje-
jo namerno uporabo specifičnih procesov, strategij ali odgovorov učen-
cev, da bi ti dosegali boljšo učno uspešnost in se zavedali uporabnosti 
teh procesov za izboljšanje učnega uspeha.

• Druga značilnost večine definicij je usmeritev učenca, da si daje po-
vratne informacije med potekom učenja. Po teh povratnih informaci-
jah spremlja učinkovitost lastnih učnih metod ali strategij in se odziva 
na ta opažanja s spremembami v zaznavanju sebe (npr. sprememba 
v doživljanju lastne učinkovitosti) ali s spremembami v vedenju (npr. 
zamenja neučinkovito strategijo z drugo, za katero misli, da bo učin-
kovitejša). 

• Tretja skupna značilnost je opis, kako in zakaj učenci izbirajo različne 
samoregulacijske procese, strategije ali odzive. 

V nadaljevanju sta opredeljeni dve izmed bolj uveljavljenih in razširjenih definicij 
samoregulacijskega učenja.

Zimmerman (1986, v Pečjak in Košir, 2002) opredeljuje samoregulacijsko učenje 
kot proces, v katerem so učenci metakognitivno, motivacijsko in vedenjsko aktiv-
no udeleženi oz. usmerjeni k doseganju cilja. Podobno samoregulacijsko učenje 
pojmujejo tudi Dignath, Buettner in Langfeldt (2008), ki pojasnjujejo, da opremi-
ti učence z znanjem in veščinami, kako samouravnavati lastno učenje, učencem 
pomaga, da sami spodbujajo svoje motivacijske, vedenjske in metakognitivne de-
javnosti v učnem procesu. Omenjeni avtorji poudarjajo, da se skladno s pojmova-
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njem samoregulacijskega učenja njegova učinkovitost kaže na treh področjih učne 
dejavnosti: v boljšem učnem uspehu, višji in notranji učni motivaciji učencev ter v 
prilagodljivi in učinkoviti uporabi različnih in kompleksnih učnih strategij. 

Zimmerman (1998, v Pečjak in Košir, 2002) samoregulacijsko učenje pojmuje kot 
krožni proces s tremi med seboj povezanimi fazami: predhodnim razmišljanjem, 
izvedbo in zavestnim preverjanjem ter samorefleksijo. 

Slika 1: Krožni model samoregulacijskega učenja (Zimmerman, 1998, v Pečjak in Košir, 2002). 

Prva faza je faza predhodnega razmišljanja. Ta opisuje procese in prepričanja, ki 
se pojavljajo pred učenjem in pomenijo dejansko pripravo na učenje. Druga faza 
je faza izvedbe in zavestne kontrole. Vključuje procese, ki potekajo med učenjem 
ter vplivajo na koncentracijo in končno izvedbo. Zlasti procesi zavestne kontrole 
omogočajo osredotočenost na nalogo ter optimalno izvedbo naloge. Ti procesi so: 
a) osredotočenost učenca in zaščita njegovega namena za učenje pred motečimi 
dejavniki; b) samopoučevanje oz. samousmerjanje (tudi s pomočjo govora), ki 
vključuje uporabo različnih strateških metod učenja; c) spremljanje samega sebe, 
s pomočjo katerega dobiva učenec povratne informacije o lastnem napredovanju. 
Tretja faza krožnega modela je faza samorefleksije in vključuje procese, ki se po-
javljajo po učenju. Pri tem gre za naslednje samorefleksivne procese: a) samovre-
dnotenje, kjer učenci ovrednotijo lasten dosežek glede na določene standarde ali 
cilje; b) atribucije, pri katerih pripišejo dosežek določenim notranjim ali zunanjim 
dejavnikom (samoregulativni učenci najpogosteje pripisujejo uspeh lastnim spo-
sobnostim, neuspeh pa dejavnikom, na katere lahko vplivajo); c) lastne reakcije, 
kjer gre za atribucije, ki ščitijo posameznika (npr. izbira produktivnega atribuira-
nja, ki ohranja pripravljenost za delo); d) prilagajanje, s katerim učenec spreminja 
svoj način učenja in tako išče optimalne strategije učenja (Pečjak in Košir, 2002). 

Podobno kot Zimmerman tudi Boekaertsova (1999, v Dignath, Buettner in Langfeldt, 
2008) pojmuje samoregulacijsko učenje kot interakcijo različnih procesov, ki med 
obdelavo podatkov delujejo skupaj. Tudi Boekaertsova tako kot Zimmerman pou-
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darja metakognitivne in motivacijske procese kot ključne procese pri samoregula-
cijskem učenju, poleg tega pa še dodatno poudarja pomen kognitivnih procesov. 
Boekaertsova (1999, v Dignath, Buettner in Langfeldt, 2008) samoregulacijsko uče-
nje tako pojmuje kot interakcijo kognitivnih, metakognitivnih in motivacijskih pro-
cesov, ki med procesiranjem informacij delujejo skupaj. Skladno s to opredelitvijo 
samoregulacijsko učenje vključuje tri večje skupine strategij, ki jih učenec lahko 
uporabi v procesu učenja26: a) kognitivne strategije, ki se nanašajo neposredno na 
procesiranje informacij, b) metakognitivne strategije, ki se nanašajo na uravna-
vanje učnega procesa in c) motivacijske strategije, ki se nanašajo na vzdrževanje 
motivacije in vključujejo pripravljenost postavljanja neodvisnih ciljev, samoakti-
vacijo ter prilagojeno (konstruktivno) soočanje z uspehom in porazom (Dignath, 
Buettner in Langfeldt, 2008). 

V nadaljevanju so posamezne strategije predstavljene podrobneje (vsebina vseh 
treh sklopov strategij – kognitivnih, metakognitivnih in motivacijskih – je povzeta 
po: Dignath, Buettner in Langfeldt, 2008; Pečjak in Košir, 2002).

Kognitivne strategije vključujejo strategije ponavljanja, elaboracijske in organiza-
cijske strategije ter strategije reševanja problemov.

• Strategije ponavljanja so pomembne predvsem za zapomnitev temelj-
nih podatkov in vsebin. Taka strategija je lahko zgolj ponavljanje delov 
besedila, posameznih informacij, lahko je tudi razvrščanje v razrede, 
klasifikacija, vključevanje vizualnih predstav, različnih mnemotehnik, 
ki jih je mogoče uporabiti za zapomnitev nesmiselnega oz. nepoveza-
nega gradiva, lahko pa je tudi branje naglas in podčrtovanje, kadar to 
poteka samodejno, pasivno. Uporaba strategij aktivnega ponavljanja 
povečuje verjetnost, da se bodo informacije shranile v dolgotrajni spo-
min.

• Pri elaboracijskih strategijah učenec že preoblikuje informacije in od-
nose med deli učnih vsebin, ki jih predeluje (npr. s parfraziranjem, kjer 
s svojimi besedami ponovi bistvo učne snovi oz. problema, z izdelavo 
povzetkov, z razlago snovi drugemu, s postavljanjem vprašanj in odgo-
varjanjem nanje). Elaboracijske strategije podpirajo proces razumeva-
nja z vključevanjem novega znanja v že obstoječe kognitivne strukture.

• Organizacijske strategije se nanašajo na izbiranje glavne ideje in ključ-
nih pojmov iz besedila, označevanje delov besedila ter uporabo speci-
fičnih tehnik za selekcioniranje in organiziranje učnega gradiva (npr. 
z miselnimi vzorci in pojmovnimi mrežami). Težijo torej k ponazori-
tvi pomembnih informacij in odnosov z razvrščanjem v nadpomenske 
enote. 

• Strategije reševanja (miselnih) problemov vključujejo razdelitev pro-
blema na vmesne cilje, njihovo postopno doseganje in spremljanje na-
predka, da bi dosegli končni cilj. Uporabimo jih takrat, ko rešitev ni 
takoj vidna. 

26  Izraz spretnost za samoregulacijsko učenje se nanaša na naučeni sestavljeni vzorec 
samouravnanja v učnem procesu, izraz samoregulacijska strategija pa na konkretno 
dejavnost, ki jo učenec izvaja zato, da bi dosegal učne cilje učinkoviteje (Dignath, Bu-
ettner in Langfeldt, 2008).
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Metakognitivne strategije lahko razvrstimo v tri velike sklope glede na to, na kate-
ri stopnji Zimmermanovega tristopenjskega krožnega modela samoregulacijskega 
učenja jih učenci uporabljajo, in sicer v strategije načrtovanja, spremljanja in urav-
navanja učenja. 

• Med strategije načrtovanja sodijo vse tiste strategije, ki jih učenec izve-
de pred procesom učenja in ki aktivirajo najpomembnejše vidike obsto-
ječega znanja ter mu pomagajo uporabiti ustrezne kognitivne strategi-
je, zaradi česar je razumevanje snovi veliko lažje. 

• Strategije spremljanja se nanašajo na sam proces reševanja problemov 
oz. učenja (npr. zapisovanje (monitoring) dejavnosti, evalvacija upora-
bljenih strategij ipd.). Z njihovo pomočjo učenec ocenjuje učinkovitost 
uporabe različnih strategij. 

• Strategije uravnavanja pa učenec uporabi po končanem učenju oz. ko 
presodi, da nekaj pri učenju ali reševanju problemov ni bilo prav. 

Motivacijske strategije vplivajo na aktivacijo in vzdrževanje učnega vedenja. Ker bo 
uporaba samoregulacijskih strategij učencem najverjetneje vzela več časa in truda 
kot običajno učenje, je še posebej pomembno, da so notranje motivirani za upo-
rabo teh strategij. Torej, učence ne gre opremiti le z znanji o strategijah, poznati 
in razumeti morajo tudi njihove učinke oz. koristi, ki jih bodo imeli, če jih bodo 
uporabljali. Šele ko učenci vedo, katero učno strategijo uporabiti, kdaj jo uporabiti, 
kako jo uporabiti in zakaj jo je sploh smiselno uporabiti, lahko pričakujemo, da 
bodo usvojene strategije uporabljali v različnih učnih situacijah tudi po končanem 
programu učenja strategij. Med motivacijske strategije oz. elemente uvrščamo:

• Prepričanja o lastni učinkovitosti, ki se nanašajo na učenčevo presojo o 
lastnih sposobnostih, znanju in spretnostih za učenje. Učenci z visoko 
zaznano lastno učinkovitostjo pogosteje uporabljajo kognitivne in me-
takognitivne strategije in so bolj notranje motivirani. 

• Doživljanje testne anksioznosti, ki se nanaša na dvome učenca o sa-
mem sebi in na skrbi, nastale ob preverjanju in ocenjevanju znanja.

• Zavzetost učenca in vrednotenje nalog, ki vključujeta njegovo notranjo 
pozitivno naravnanost do učne snovi z željo, da bi jo bolje spoznal, ter 
vrednotenje pomembnosti in uporabnosti učne snovi.

• Ciljno naravnanost učenca pri postavljanju osebnih in učnih ciljev (pri 
učnih ciljih ločimo cilje, usmerjene k obvladovanju, in cilje, usmerjene 
k dosežku).

• Razlago vzrokov lastne uspešnosti oz. neuspešnosti (ali učenec pri-
pisuje vzroke notranjim ali zunanjim dejavnikom; tistim, ki jih lahko 
kontrolirajo ali tistim, ki jih ne morejo kontrolirati; in tistim, ki so ča-
sovno spremenljivi oziroma časovno nespremenljivi - stabilni). Z vidi-
ka motivacije je najboljše, če so atribucije uspeha notranje, kontroljive 
in spremenljive.

• Povratno informacijo, ki vključuje natančno analizo rezultatov učenja 
in dejavnikov, ki so vodili do tega rezultata, ustreznost postavljenih ci-
ljev, način in postopek doseganja teh ciljev ter povzetek, kako lahko še 
izboljšamo učenje. 
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Programi spodbujanja razvoja spretnosti samoregulacijskega učenja naj bodo za-
snovani čim bolj integrativno, kar pomeni, da vključujejo različne metakognitivne, 
kognitivne in motivacijske aspekte učenja. Dignath, Buettner in Langfeldt (2008) 
so namreč na podlagi obsežne metaanalitične študije učinkovitosti programov po-
speševanja samoregulacijskega učenja ugotovili, da imajo največji učinek progra-
mi, ki kombinirajo različne vrste strategij, medtem ko imajo programi, ki temeljijo 
zgolj na eni skupini strategij, zgolj zmerne učinke. 

Samoregulacijske spretnosti vplivajo na to, ali bo učenec pri različnih šolskih de-
javnostih in šolskih predmetih dosegel določene standarde znanja ali ne (Pečjak in 
Košir, 2002). Magajna in Kavkler (2001, v Pečjak in Košir, 2002) celo navajata klasi-
fikacijo skupin učno neuspešnih učencev, iz katere je razvidno, da se v eno izmed 
osmih skupin razvrščajo ravno učenci, katerih učne težave so posledica pomanjkljive 
motivacije in samoregulacije (gre za slabo organizirane učence, ki imajo težave pri 
načrtovanju, spremljanju in nadzorovanju lastnega dela, zastavljanja ciljev ipd.). 

Razliko med manj in bolj uspešnimi učenci v kontekstu samoregulacijskih spre-
tnosti ugotavljata tudi Miechenbaum in Beimiller (1992, v Pečjak in Košir, 2002). 
Avtorja povzemata različne raziskave in navajata, da se uspešni učenci razlikujejo 
od manj uspešnih v znanju, strategijah in motivaciji. Pri uporabi strategij se učno 
uspešnejši učenci razlikujejo od učno manj uspešnih v tem, da poznajo več strate-
gij, uspešneje ločujejo pomembnejše informacije od manj pomembnih, prilagajajo 
strategije glede na zahtevnost naloge, organizirajo strategije primerno poteku nalo-
ge in pogosteje uporabljajo metakognitivne spretnosti, kot so npr. postopki zaklju-
čevanja, sklepanja, popravljanja napak in reševanja problemov. O razliki med učno 
manj in bolj uspešnimi učenci na ravni poznavanja in uporabe strategij poročata 
tudi slovenski avtorici Peklaj in Pečjak (2002, v Pečjak in Košir, 2002), ki ugotavlja-
ta, da se učno uspešnejši učenci bolj zavedajo pomena učnih strategij in imajo več 
znanja o tem, kdaj in kje jih uporabiti, ter uporabljajo tudi več strategij. 

Samoregulacijsko učenje zavzema posebno mesto tudi v učnem načrtu za psiho-
logijo v splošni, klasični in strokovni gimnaziji (Rupnik Vec, Peklaj, Kompare, Vu-
radin Popovič, 2008) kot v Priporočilu Evropskega parlamenta in Sveta o ključnih 
kompetencah za vseživljenjsko učenje (2006). V obeh dokumentih avtorji samore-
gulacijo (natančneje samoregulacijsko učenje v različnih učnih situacijah v življe-
nju) pojmujejo kot eno izmed osmih kompetenc vseživljenjskega učenja, in sicer 
kot kompetenco učenje učenja27. Avtorji Priporočila Evropskega parlamenta in Sveta 
o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje (2006) pojasnjujejo, da z učenjem 
učenja učenci nadgrajujejo svoje predhodne izkušnje z učenjem in življenjske iz-
kušnje v različnih okoliščinah: doma, v službi, pri izobraževanju in usposabljanju.

Pomen in vlogo samoregulacije kot vseživljenjskega znanja izpostavlja tudi Mar-
zano (1993, v Kompare, 2003), ki samoregulativno mišljenje opredeljuje kot eno 
izmed temeljnih procesnih znanj, ki so vseživljenjska, saj jih lahko uporabljamo 
pri učenju različnih vsebin, v različnih kontekstih in situacijah, tako akademskih 
kot poklicnih in življenjskih. Marzano na tem mestu govori o samoregulativnem 
mišljenju, in ne o učenju (1993, v Kompare, 2003), s čimer še dodatno poudarja 
razsežnost in transparentnost samoregulacijskega procesa na različnih področjih 
človekovega delovanja (učnem, čustvenem, socialnem ipd.). Po Marzanu (1993, v 
Kompare, 2003) samoregulativno mišljenje vključuje metakognicijo, zavedanje in 

27 Glej tudi poglavje Spodbujanje in razvoj kompetenc pri pouku psihologije, Učenje učenja.
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uravnavanje lastnega mišljenja, ustrezno in učinkovito načrtovanje lastnih dejav-
nosti, identifikacijo in uporabo ustreznih virov, zrelo sprejemanje kritike in kon-
struktivno uporabo povratne informacije, presojanje učinkovitosti lastnega učenja, 
mišljenja in ravnanja. 

1.3.2  Kako spodbujati razvoj spretnosti za  
samoregulacijsko učenje?

Do uravnavanja učnega procesa ne prihaja samodejno z dozorevanjem učenca, kar 
pomeni, da se te spretnosti s starostjo pri učencu ne razvijajo samodejno. Samore-
gulacijsko učenje je produkt procesa izobraževanja, v katerem imajo poleg učencev 
pomembno vlogo tudi učitelji (Pečjak in Košir, 2002). Učenec je aktivni udeleženec 
v procesu učenja, pri čemer potrebuje socialno oporo (Dignath, Buettner in Lang-
feldt, 2008). Zimmerman (1998, v Pečjak in Košir, 2002) razlaga, da lahko učitelj 
spodbuja razvoj spretnosti za samoregulacijsko učenje na različne načine: (i) ne-
posredno, da pokaže učencem uporabo učinkovitih tehnik učenja, da jim pomaga 
aktivirati njihovo predznanje, da jih uri v uporabi učnih strategij ali (ii) posredno, 
preko povratnih informacij, ki jim jih daje o njihovem načinu učenja. 

Schunk in Zimmerman (1998, v Pečjak in Košir, 2002) sta pri pregledu različnih 
programov pomoči učencem pri razvoju spretnosti samoregulacijskega učenja iz-
postavila nekaj ključnih elementov, ki bi jih morali vključevati dobri intervencijski 
programi in jih lahko uporabi tudi učitelj pri spodbujanju razvoja spretnosti za sa-
moregulacijsko učenje pri pouku psihologije. To so: učenje učnih strategij, urjenje 
v samoregulacijskih strategijah in povratna informacija o učinkovitosti strategij, 
spremljanje učinkovitosti strategij (in po potrebi njihova modifikacija), socialna 
podpora pri drugih in hkrati postopen umik podpore, ko učenec postane že bolj 
dejaven, in samorefleksivna praksa, ki vključuje lastno refleksijo učencev na po-
dročju dosežkov in tudi procesa samoregulacijskega učenja. 

V skladu s Zimmmermanovim pojmovanjem samoregulacijskega učenja (1998, v 
Pečjak in Košir, 2002) učitelj spodbuja razvoj spretnosti samoregulacijskega uče-
nja tudi tako, da učence usmerja k aktualizaciji vseh treh stopenj (in pripadajo-
čih elementov) krožnega modela samoregulacijskega učenja: a) k predhodnemu 
razmišljanju, ki pripravi učenca na b) učinkovito izvedbo in nadzor te izvedbe ter 
c) k samorefleksiji, ki vpliva na nadaljnji razmislek in pripravi učenca za reševa-
nje prihodnjih nalog. Učence naj spodbuja k uravnavanju na različnih področjih 
– v postavljanju ciljev28, pri strateškem načrtovanju, izbiri strategij, spremljanju 
učinkovitosti strategij in njihovi modifikaciji, v občutku lastne učinkovitosti in 
ustreznega ter realističnega oblikovanja prepričanj, v produktivnih atribucijah in 
konstruktivnem samovrednotenju, v samopoučevanju, spremljanju in presojanju 
samega sebe, v nadzoru dejavnosti, strukturiranju fizičnega okolja in iskanju so-
cialne pomoči ipd. Učencem naj zagotovi možnost razpolaganja in izbire med več 

28 S. Pečjak in K. Košir (2002) navajata, da je bistvo samoregulacijskega učenja prav to, 
da zna učenec izbrati ustrezne učne cilje in tako načrtovati svoje delo, da bo prišel do 
ciljev. To pa pomeni izbiro ustreznih učnih strategij in tekoče spremljanje lastnega dela. 
Cilji naj bodo oblikovani tako, da bodo dosegljivi in za učenca privlačni, v nasprotnem 
primeru do samoregulacijskega učenja ne bo prišlo.
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metodami. S. Pečjak in K. Košir (2002) namreč opozarjata, da je osnovni predpogoj 
za samoregulacijsko učenje, da lahko učenec izbira med več možnostmi na posa-
meznem področju. Avtorici nadalje pojasnjujeta, da kadar so vsa področja (motivi 
za učenje, izbira metod, učno vedenje in viri) že vnaprej določena, samoregulacija 
ni mogoča, ker je izvor nadzora zunanji, in ne notranji – v tem primeru se namesto 
učenca odloči učitelj, eden od staršev oz. druga oseba. 

Vsi teoretski pristopi s področja samoregulacijskega učenja pojmujejo učenca kot 
aktivnega, in ne kot pasivnega udeleženca učne situacije (Pečjak in Košir, 2002), 
zato naj učitelj načrtuje učni proces v skladu s konstruktivistično perspektivo poj-
movanja znanja in učenja, torej tako, da bo učenec v njem zavzemal aktivno vlogo, 
učitelj pa bo učni proces le usmerjal, in ne vodil. Učenec naj torej ne bo le pasivni 
prejemnik znanj, temveč nekdo, ki svoja znanja dejavno izpolnjuje.

Po konstruktivistični paradigmi Rupnik Vec, Peklaj, Kompare in Vuradin Popovič, 
(2008) razlagajo, da učitelj omogoča učenje učenja, kadar učence usmerja v refle-
ksijo o lastnem procesu učenja, k spoznavanju lastne učne strategije in naravnano-
sti ter jih spodbuja, da se učijo učenje načrtovati, zavestno nadzirati in samostojno 
uravnavati. Še posebej pomembno izhodišče za razvoj te kompetence je obravna-
vanje zakonitosti procesa učenja – poleg usvajanja temeljnih pojmov s tega po-
dročja učenci vzpostavljajo razumevanje zakonitosti procesa učenja, raznovrstnih 
oblik učenja ter dejavnikov, ki vplivajo na učenje (strategije, metode in tehnike 
učenja, stili učenja, motivacijske in čustvene značilnosti učenca ipd.) v konkretni 
učni situaciji, in se učijo vsa ta znanja uporabljati. V tem procesu izgrajujejo temelj-
ni teoretski okvir, ki je lahko orodje za nadaljnjo samorefleksijo in samoregulacijo 
učenja pri predmetu psihologija, pri drugih učnih predmetih ter v učnih situacijah 
v življenju. S tem učitelj spodbuja proces vseživljenjskega učenja. 

Učencem moramo omogočiti, da bodo imeli priložnost o svojem delu sami kritično 
razmišljati, presojati svoj napredek in ga uravnavati. To jih bo spodbudilo, da se 
bodo učili oz. angažirali zaradi notranje motivacije, zaradi tega, ker se jim bo zdelo 
smiselno in vredno vlagati trud, energijo in čas v razmišljanje, spremljanje, evalvi-
ranje, načrtovanje, spreminjanje ipd. lastne dejavnosti (bodisi učne – pri posame-
znem ali več predmetih, bodisi interesne, bodisi ozaveščene izbire lastnih ravnanj 
v medosebnih odnosih in drugih socialnih položajih, uravnavanja doživljanja in 
izražanja čustev, zmanjševanja procesa pozabljanja in krepitve procesa pomnjenja, 
spoprijemanja z duševnimi obremenitvami, oblikovanja in ravnanja v skladu z la-
stnim sistemom vrednot, razvoja in ohranjanja pozitivne in stabilne samopodobe 
ipd.). Uvideli bodo, da lahko z lastnim delovanjem, s skrbnim načrtovanjem in 
spremljanjem ter razumevanjem temeljnih psiholoških zakonitosti (torej z razvo-
jem in uporabo spretnosti in strategij samoregulacije) učinkovito (in bolje) delujejo 
na različnih področjih življenja.

Učitelj lahko učinkovito spodbuja razvoj in učence uči spretnosti samoregulaci-
je tudi z vključevanjem avtentičnih nalog pri svojem pouku29. Avtentična naloga 
od učenca namreč zahteva, da kritično razmišlja o svojem delu, spoznava samega 
sebe kot učenca, odkriva svoja močna in šibka področja, zna kritično ovrednotiti 
svoje izdelke ter na podlagi tega sam popravljati in izboljševati svoje delo in rezul-
tate (Wiggins, 1998, v Sentočnik, 2000). Avtentična naloga torej učenca spodbuja, 
da razvija, se uči in uporablja različne spretnosti samoregulacije. 

29 Avtentične naloge so podrobneje predstavljene v poglavju Avtentične oblike preverjanja 
in vrednotenja znanja.
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Primeri problemskih situacij in dejavnosti za spodbujanje razvoja spretnosti 
za samoregulacijsko učenje30

1. Samoregulacijske spretnosti, potrebne za učenje, lahko ugotavljamo na 
različne načine: z opazovanjem učenca pri tem, ko glasno rešuje nalogo; s 
pogovorom, v katerem postavljamo učencu vprašanja o načinu in značilnostih 
njegovega učenja; z vprašalniki31 (Pečjak in Košir, 2002). Paris in Newman 
(1990), Pressley in McCormick (1995) in A. Woolfolk (1998, vse v Pečjak 
in Košir, 2002) ponujajo različna vprašanja, s pomočjo katerih lahko pri 
učencih ozavestimo njihova močna oz. šibka področja pri učenju. Avtorji 
priporočajo, da vprašanja/pogovor vežemo na konkretno učno snov/predmet 
(npr. na predmet, pri katerem ima učenec učne težave). Vsa vprašanja lahko 
vsebinsko klasificiramo v naslednje sklope:

a. Vprašanja, ki učenca usmerjajo k razmišljanju o samem sebi – kaj je 
značilno zanj v učnem procesu (znanje o sebi): Kaj misliš o sebi kot 
učencu?, Katere so tvoje močne/šibke točke?, Kdaj čez dan se najlažje učiš?, 
Ali zavlačuješ z učenjem do zadnjega?, Si pri delu običajno počasnejši/
hitrejši od sošolcev?, Ali se zavedaš, kdaj nekaj znaš in kdaj ne?, Si lahko/
težko zapomniš stvari pri … (predmetu)?, Kakšna je tvoja pripravljenost/
motivacija za rešitev naloge?, Se čutiš sposobnega, da rešiš nalogo oz. se 
naučiš snov?

b. Vprašanja, ki učenca usmerjajo k razmišljanju o nalogi (znanje o nalogi): 
Kaj veš o tej vrsti nalog/snovi?, Kakšne so posebne zahteve naloge/snovi?, 
Kakšno oceno bi rad dobil pri … (predmetu)?, Koliko časa potrebuješ za 
izdelavo/rešitev naloge pri … (konkretnem predmetu)?, Kakšen cilj si si 
izbral pri tej nalogi/snovi?, Te naloga/snov zanima?, Ali misliš, da boš 
naučeno lahko uporabil kdaj pozneje?, Ali si že delal kakšno podobno 
nalogo/se učil podobno snov?

c. Vprašanja, ki usmerjajo učenca k razmišljanju o strategijah (znanje o 
strategijah): Koliko učnih strategij poznaš?, Ali uporabljaš ves čas ene in 
iste strategije ali uporabljaš veliko število različnih strategij?, Ali uporabljaš 
različne učne strategije pri različnih predmetih?, Ali se spremljaš pri 
uporabi strategij?, Ali uporabiš drugo strategijo, če prva ni učinkovita?

30 Za več primerov dejavnosti za spodbujanje razvoja spretnosti za samoregulacijsko uče-
nje glej tudi poglavje znotraj priročnika »Spodbujanje razvoja kritičnega mišljenja pri 
pouku psihologije«, avtorice dr. Tanje Rupnik Vec. Primeri dejavnosti so znotraj okvirja 
»Kako spodbujati metakognicijo in samouravnavanje (samoregulacijo) pri učencih?«

31 Pečjak in Košir (2002) navajata dva vprašalnika za preverjanje spretnosti samoregula-
cijskega učenja, in sicer vprašalnik »Zavedanje pomembnosti učnih strategij« (Pečjak, 
2000) in Motivacijski vprašalnik (Peklaj, 2000). Vprašalnik Zavedanje pomembnosti 
učnih strategij meri tri dejavnike, in sicer zavedanje o pomembnosti elaboracijskih in 
organizacijskih strategij, zavedanje pomembnosti aktivnega ponavljanja in zavedanje 
pomembnosti pasivnega ponavljanja. Motivacijski vprašalnik pa meri štiri dejavnike, 
in sicer občutja v različnih učnih situacijah in strategije za preverjanje napredka, bo-
jazen, interes in strategije za preverjanje napora ter storilnostna motivacija in lastna 
učinkovitost. Oba vprašalnika sta dostopna in objavljena v knjigi Poglavja iz pedago-
ške psihologije, izbrane teme (Pečjak in Košir, 2002), in sicer v 7. poglavju Samoregula-
cijske spretnosti in učinkovito učenje.
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d. Vprašanja, ki usmerjajo pozornost učenca na okoliščine, v katerih poteka 
proces učenja (znanje o okoliščinah): S čim si pomagaš v šoli/doma pri 
nalogah ali učenju snovi (s pisnimi viri, s pomočjo drugih oseb)?, Kaj 
učitelj/starši pričakujejo od tebe?, Kaj pričakuješ sam od sebe?

2. Metoda za spodbujanje samoiniciativnosti pri učenju (povzeto po Keller, 
Binder in Thiel, 2000)

Navodilo učencu: Vsak dan napravi kratek dnevniški zapis. V njem v nekaj 
iztočnicah zapiši, kaj si naredil in koliko časa ti je to vzelo. Pomembno je, 
da si zapišeš predvsem domače učne dejavnosti, torej kaj moraš oziroma kaj 
lahko narediš poleg samega pouka. V zapisnik lahko vpišeš tudi dejavnosti 
v prostem času.

Z dnevniškim zapisom boš dobil pregled na tem, kaj pravzaprav počneš. 
Tako boš lažje ugotovil, katerim predmetov ne posvečaš dovolj časa, hkrati 
pa boš dobil natančnejšo predstavo, koliko se učiš in delaš. Če želiš svoje 
učne dejavnosti oceniti natančneje, lahko v dnevnem zapisu poleg vsake 
dejavnosti vpišeš še oceno (+ pomeni, učna dejavnost je bila koristna, 0 
pomeni dejavnost ni bila niti koristna niti nekoristna, - pomeni, dejavnost 
je bila zapravljanje časa). Ocenjevanje samega sebe je dodatna spodbuda za 
samoiniciativo. Tako ne boš pazil le na to, da boš nekaj opravil, temveč imaš 
pregled tudi nad koristnostjo učne dejavnosti. Samoiniciativnost oziroma 
motivacijo iz notranje pobude lahko dosežeš, če nekaj časa sistematično 
opazuješ in ocenjuješ vedenjski (učni) vzorec, ki bi ga rad spremenil.

3. Postopno doseganje cilja 

Včasih učencem primanjkuje motivacije za učenje, ker se preveč osredotočijo 
na končni cilj učenja, ki se zdi težko dosegljiv. Če vidijo predvsem končni cilj 
in ogromno snovi, ki jo morajo predelati za njegovo uresničitev, se jim učna 
obremenitev lahko hitro zdi prevelika. Posledice tega so brezvoljnost, odpor 
do učenja in malodušje. Učinkovita metoda proti pomanjkanju motivacije 
je postopno doseganje cilja (Keller, Binder in Thiel, 2000). Naloga učencev 
je, da svoj končni učni cilj razdelijo v več delnih ciljev ter za vsakega izmed 
njih preverijo, ali je cilj realen (ga bodo lahko dosegli, imajo dovolj časa ipd.) 
ter zapišejo konkretni načrt, kaj vse morajo narediti in koliko časa približno 
bodo potrebovali, da ga dosežejo. S tem preprečijo, da bi že na začetku učenja 
izgubili voljo, hkrati pa se pri postopnem doseganju ciljev večkrat počutijo 
uspešne, kar povečuje njihovo pripravljenost za učenje. 

Primeri strategij poučevanja, ki vključujejo razvoj spretnosti za samoregu-
lacijsko učenje 

1. Samoregulacijsko učenje: »Kako napraviti učenje učinkovitejše? Osebni načrt 
učenja«, »Kdo je kriv za moj učni uspeh in neuspeh?«, »Preverimo svoje 
znanje in veščine: Strategije in njihov pomen pri učenju«, »Preverimo svoje 
znanje in veščine: Ponavljanje in obnavljanje znanja, čudežna moč uspešnih 
učencev« (glej str. 200-207)
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2.  Možnosti vzgoje je veliko, dobrih pa je precej manj: (glej str. …)

3.  Asertivnost – »Moje vedenje in jaz«, »Kako lahko postanem bolj asertiven/-
na – prepričljiv/-a in učinkovit/-a v odnosih z drugimi ljudmi?«, »V katerih 
situacijah in odnosih sem že ter v katerih bi rad/-a postal/-a bolj asertiven/-
na?« (glej str. 320-324)

4.  Ljubezen – kaj o njej vedo povedati psihologi: »Kaj vpliva na oblikovanje 
prepričanj o ljubezni?« (glej str. 134)

5.  Kaj vpliva na naš razvoj in na to, kakšni smo?: »Jabolko ne pade daleč od 
drevesa. Ali pač?« (glej str. 256)

6.  Moj spomin in tri luknje: »Preverimo svoje znanje in veščine: Sedem temeljnih 
zapovedi (II. del)« in »Povej, kako si.« (glej str. 195)

7.  Moje ogledalo: »Kateri superjunak sem?«, »Kdo sem jaz, kdo si ti?«, »Moje 
ogledalo«, »Povej, kako si« (glej str. 245, 246, 248, 249)

8.  Vrednote: »Kaj mi je v življenju najpomembnejše?« (glej str. 172-173)

9.  Razvoj in komponente stališč: »Vodenje dnevnika o razvoju in spreminjanju 
stališč« (glej str. 382-383)

10.  Kaj je motivacija?: »Samomotivacija« (glej str. 165)
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1.4   Avtentične oblike preverjanja in  
vrednotenja znanja

  Mojca Čerče in Jasna Vuradin Popović 

Novi učni načrt za psihologijo je dokument, ki določa vsebino, opredeljuje vsebin-
ske in procesne cilje, ki jih želimo dosegati in razvijati pri pouku. Lahko bi rekli, da 
je vsebina le pomembna podlaga, ki temelji na znanstvenih dejstvih, a dejavnosti, 
ki naj bi bile osnova za posodobitev gimnazije in bi resnično omogočile predpogoje 
za vseživljenjsko učenje, so praktični načini, s katerimi spodbujamo in razvijamo 
različne kompetence ter dosegamo procesne cilje (delo z viri, sodelovanje in komu-
nikacija, razvijanje različnih veščin kritičnega mišljenja, vključujoč samorefleksijo 
in samoregulacijo).

Klasično preverjanje in ocenjevanje znanja, ki temelji na pisnem ali ustnem odgo-
varjanju na vnaprej zapisana vprašanja učitelja, večinoma zajema vsebinska zna-
nja, kar pomeni, da tako ne moremo ali le delno zadostimo procesnim ciljem in 
razvijanju kompetenc (npr. kompleksnega mišljenja, vključujoč samoregulacijo in 
samorefleksijo, sodelovalnih veščin, iskanja, vrednotenja, povzemanja informacij 
v različnih virih in njihovega navajanja, predstavljanja idej ipd.). Še posebej je s 
tradicionalnimi načini preverjanja in ocenjevanja znanja pri učencih težko spodbu-
jati razvoj čustveno-motivacijske in vedenjske komponente kompetenc. Uporaba 
avtentičnih nalog pri pouku nam omogoča preseči omenjene omejitve, saj z njimi 
poleg vsebinskih ciljev spodbujamo, razvijamo, preverjamo in ocenjujemo ravno 
tiste miselne procese in veščine, ki jih s tradicionalnim preverjanjem in ocenjeva-
njem običajno spregledamo. Vpeljevanje avtentičnih nalog v pouk psihologije nam 
tako ob uporabi tradicionalnih oblik preverjanja in ocenjevanja znanja32 omogoča 
učinkovito sledenje ciljem, ki jih uvajajo posodobljeni učni načrti.

Nova kultura preverjanja in ocenjevanja33 (Rutar Ilc, 2003 in Kompare, 2003) pou-
darja pomen spremljanja razvoja učenca in primerjavo s samim seboj v določenem 
časovnem obdobju, in sicer po različnih komponentah, ne zgolj kognitivni. Pro-
ces preverjanja naj se ne bi zamenjeval z ocenjevanjem; preverjanje je namenjeno 
ugotavljanju vrzeli v znanju učenca, ugotavljanju pomanjkljivosti, ki jih skušamo 
predstaviti dijaku in mu pomagati, da jih odpravi. Pri preverjanju učenec ugotavlja 
napačne strategije učenja in jih poskuša izboljšati, na podlagi svojih napak prihaja 
do novih spoznanj, s čimer utrjuje in poglablja znanje. Pri tem mu učitelj poma-
ga s povratno informacijo. Za preverjanje, ki je obenem poglabljanje in utrjevanje 
znanja, naj bi uporabljali podobne naloge kot tudi za ocenjevanje, pri čemer pa naj 
ocenjevanje izhaja iz tega, kaj smo zastavili za cilj poučevanja in učenja.

32 Avtentičnih nalog nikakor ne gre razumeti v smislu nadomeščanja tradicionalnih 
oblik, temveč kot smiselno in uravnoteženo kombiniranje obeh ter kot izziv načrtova-
nja različnih oblik preverjanja in ocenjevanja, ki jih uporabljamo v različne namene in 
za doseganje različnih ciljev (Wiggins, 1998, v Kompare s sod, 2003).

33 Primeri priprav, vprašanj, nalog in dejavnosti, ki so nastali v projektu Nova kultura 
preverjanja in ocenjevanja znanja, so zbrani v publikaciji Kompare s sod. (2003). Zbir-
ka nalog in primerov načrtovanja iz psihologije: kako poučevati, preverjati in ocenjeva-
ti nekoliko drugače. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
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Učiteljeva naloga v razredu je izjemno pomembna (Pečjak in Košir, 2002) in ima 
različne vplive na vedenje učenca, na njegove dosežke in samopodobo. Zato ni 
vseeno, kako in na kakšen način ocenjujemo in vrednotimo, kakšno povratno in-
formacijo in v kakšni obliki jo vračamo učencu. Pri ocenjevanju naj bi se tako izogi-
bali vrednotenju in ocenjevanju učenčeve osebnosti, temveč bi se morali usmerjati 
na ocenjevanje dosežkov. Zagotovo ne more učitelj na vse učence vplivati v želeno 
smer, saj se učenci različno odzivajo in učitelj vseh sprememb ne zazna, vendar 
je pomembno, da učitelj ozavešča svojo vlogo in možnost vplivanja tudi z razvi-
janjem različnih ocenjevalnih instrumentov. Več različnih načinov preverjanja in 
ocenjevanja bo omogočilo učencu, da razvija in izkaže svoje močne plati. Učitelje-
va vloga ocenjevalca dosežkov pa je pomembna tudi z vidika načrtovanja učnega 
procesa. Dejstva, da ocenjevanje usmerja pouk, ni mogoče zanikati, saj načini pre-
verjanja in ocenjevanja vplivajo na potek poučevanja in učenja (Sentočnik, 2000). 
Ocenjevanje tako določa tudi metode in oblike poučevanja in kakovost ter količino 
učenja (prav tam). 

Vodilo, kaj vse naj bi učenec znal in zmogel, je zapisano v učnem načrtu. Uporaba 
aktivnih metod poučevanja naj bi omogočila dolgotrajnejše znanje, povezovanje, 
poglabljanje znanja in razumevanje usvojene vsebine. Da bi učitelj vedel in izve-
del, kaj vse učenec zna in zmore, ter da bi učenec tudi sam vedel in izvedel, kaj, 
koliko in kako nekaj zna narediti, so potrebni različni načini učiteljevega poizve-
dovanja oziroma preverjanja in ocenjevanja znanja, ki bodo omogočali spremljanje 
individualnega napredka vsakega učenca ter čim večji transfer, integracijo, sintezo 
in aplikacijo usvojenega znanja. Prav slednje lahko dosežemo z vpeljevanjem av-
tentičnih nalog pri pouku, saj z njimi na različne načine razvijamo in preverjamo 
znanje in izkušnje v resničnih, problemsko odprtih življenjskih situacijah. 

Avtentične naloge od učenca zahtevajo kognitivni razmislek, spodbujajo inovativ-
nost in doseganje višjih ravni znanja, preverjajo različne miselne procese in ve-
ščine, predvsem pa spodbujajo aktivno udeležbo in konstruiranje znanja vsakega 
posameznika, s čemer predstavljajo eno izmed najdejavnejših oblik dela (tako v 
smislu poučevanja kot tudi preverjanja in ocenjevanja). In končno, ker avtentič-
ne naloge kot naloge z resničnimi življenjskimi situacijami in problemi ponujajo 
učencem priložnost, da povezujejo to, kar se učijo v razredu, z zunajšolsko si-
tuacijo, se s tovrstnim pristopom vsaj za korak uspešnejše približujemo našemu 
skupnemu cilju, da se učenci učijo za življenje, in ne le, da bi se čim boljše izkazali 
pri ocenjevanju. 

Že sama termina preverjanje in ocenjevanje se nekako ne ujemata s sodobnim 
konceptom poučevanja, ki pomeni nenehno razvijanje in poglabljanje ter samoiz-
grajevanje znanja učenca, pri čemer učitelj v tem procesu nastopa le kot modera-
tor. Termina spremljanje in vrednotenje učenčevega dela (Sentočnik, 2005) v tem 
primeru ponazarjata učenje kot proces, podporo pri tem in sprotno vrednotenje. 
Nasprotno velja za razumevanje v smislu klasičnega in transmisijskega pouka, kjer 
je preverjanje pomenilo učiteljevo podajanje snovi in njegovo zaznavanje, katere 
podatke učenec lahko prikliče in katerih ne, ocenjevanje pa učiteljevo vrednotenje 
učenčevega končnega izdelka. 

Kognitivni psihologi ugotavljajo (v Rutar Ilc, 2003; Ginnis, 2003; Zarevski 1997), 
da pomeni dejavna udeležba učenca pri usvajanju znanja, kot so zastavljanje pro-
blema, vmesno spraševanje, iskanje različnih poti za reševanje problema, večje 
zagotovilo za trajnejše znanje in ima tudi večjo možnost prenosa na druga podro-
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čja. Nova spoznanja na področju pomnjenja in učenja (v Rutar Ilc, 2003) ter potre-
ba po vseživljenjskem učenju zahtevajo tudi nove in drugačne oblike preverjanja 
in ocenjevanja znanja. Z avtentičnimi nalogami pri učencih spodbujamo njihovo 
dejavnost, saj je že sama narava avtentične naloge kot odprtega življenjskega pro-
blema taka, da od njega zahteva načrtovanje in organiziranje dela, raziskovanje, 
razmišljanje o alternativah, sklepanje in utemeljevanje, posredovanje in utemelje-
vanje rešitev. Avtentične naloge tako posredno omogočajo tudi razlikovanje med 
tem, kar učenci resnično razumejo (aktivna konstrukcija znanja), in tistim, kar so 
si le dobro zapomnili (pasivna konstrukcija znanja) (Kompare s sod., 2003). In 
končno, ker zahtevajo samostojno presojo posameznika o tem, kako bo svoje zna-
nje učinkovito uporabil v problemskih situacijah, ker mu omogočajo, da o svojem 
delu sam kritično razmišlja in ga uravnava, ker dajejo videz realnega problema, ki 
se zdi učencem smiseln in jih pritegne, ker vsaj na eni stopnji izdelave avtentičnega 
dosežka sodeluje s sošolci in z njimi izmenjuje ter nadgrajuje konstruirano znanje 
ipd., z avtentičnimi nalogami pri učencih spodbujamo razvoj notranje motivacije. 
Avtentične naloge so namreč zasnovane tako, da z njimi zadovoljujemo temeljne 
psihološke potrebe po avtonomiji, kompetentnosti in povezanosti, kar v skladu s 
teorijo samodoločenosti (Ryan, Deci, 2000) pomeni spodbujanje razvoja ter prispe-
vanje k ohranjanju notranje motivacije pri učencih. 

1.4.1  Avtentična naloga

Avtentična naloga je izvirni in pristni izdelek ali predstavitev učenca, ki ima nasle-
dnje značilnosti (Rutar Ilc, 2003; Wiggins, 1998, v Sentočnik 2000):

• Podobnost z realno situacijo ali uporaba v realni situaciji. Avtentične 
naloge so realistične, to pomeni, da naloge replicirajo načine, s kateri-
mi preverjamo svoje znanje in izkušnje v resničnih življenjskih situa-
cijah in tako dajejo učencem priložnost, da povezujejo to, kar se učijo 
v razredu, z zunajšolsko realnostjo. Takšno preverjanje in ocenjevanje 
torej omogoča transfer, integracijo, sintezo in zato izredno spodbuja 
notranjo motivacijo učencev34. 

• Zahtevajo razmislek in spodbujajo inovativnost, to pomeni, da morajo 
biti učenci sposobni preudarno in učinkovito uporabiti vse svoje zna-
nje in spretnosti za reševanje odprtih problemov, torej takšnih, ki zah-
tevajo več kot le rutinsko reševanje in ki ne temeljijo na vnaprej znanih 
odgovorih. 

• Odprtost problema od učenca zahteva, da skozi procese opredeljevanja 
problema, zbiranja in organiziranja podatkov, raziskovanja, analizira-
nja, posploševanja na podlagi opazovanj, preverbe hipoteze, sprotnega 

34 Logonder (2007) celo poudarja, da analiza izkustva velja za najbolj avtentičen vir pra-
vega učenja in vzpostavitve globljega razumevanja psiholoških vsebin. Hkrati dodaja, 
da je psihologija tipična izkustvena veda in da je večino znanja in razumevanja obrav-
navanih vsebin mogoče preveriti s pomočjo reševanja življenjskih primerov in proble-
mov.
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spremljanja in vrednotenja ugotovitev ipd. razmišljajo o alternativah in 
zgradijo lastno znanje. 

• Zahtevajo, da učenci kritično razmišljajo o svojem delu, spoznavajo 
sami sebe kot učence, odkrivajo svoja močna in šibka področja in znajo 
kritično ovrednotiti svoje izdelke ter na podlagi tega sami popravljajo in 
izboljšujejo svoje delo in rezultate. 

• Učenci se pri izdelavi oz. predstavitvi avtentične naloge spoprijemajo z 
ovirami, s katerimi se srečujejo tudi v vsakdanjem življenju (npr. izde-
lano zloženko nekateri zavrnejo ali javno negativno ovrednotijo njeno 
podobo, na predstavitvi se udeleženci glasno pogovarjajo).

• Resnična uporabna vrednost. V avtentičnih nalogah učenci iščejo odgo-
vore na vprašanja, ki jih zanimajo, so zanje aktualna in imajo resnično 
uporabno vrednost (npr. avtentična naloga je v obliki zloženke, preda-
vanja, pisma, strokovnega članka ipd., namenjenega realnemu občin-
stvu). 

Avtentična naloga (izdelek) je lahko zasnovana v različnih oblikah, kot so: izvedba 
in poročilo laboratorijske vaje ali terenskega dela, diskusija, pisanje v različnih li-
terarnih zvrsteh in stilih (pisma, recenzije ali kritike, reportaže), projektna naloga, 
raziskovalno poročilo (z npr. izdelavo merskega pripomočka, obdelavo in pred-
stavitvijo podatkov, njihovo interpretacijo in sintezo), simulacije (npr. konferen-
ce ali okrogle mize), igra vlog, strokovni esej, plakat, zloženka za oglaševanje ali 
informiranje in drugo propagandno gradivo, nastop v tematski televizijski oddaji, 
strokovni oz. časopisni članek, govorni nastop pred poslušalci (npr. v obliki preda-
vanja za starše ali vrstnike), načrtovanje in izvedba javne prireditve, načrt in izved-
ba tematske delavnice, izdelava spletne strani za šolo z vsebinami iz psihologije, 
videoposnetek oz. krajši film, pisma bralcev, odgovori strokovnjakov v časopisnih 
in spletnih psiholoških rubrikah tipa »na pomoč, prosim svetujte«, ipd. Avtentične 
naloge se kot ena izmed vrst praktičnega preizkusa od njega ločijo po tem, da poleg 
preverjanja različnih procesov in veščin ustrezajo še drugim kazalnikom avtentič-
nosti, npr. podobne so življenjskim problemskim situacijam, omogočajo samostoj-
nost, postavljene so kot odprt problem in dopuščajo različne strategije reševanja 
(Rutar Ilc, 2003; Kompare s sod., 2003). Zaradi njihove velike ekološko veljavne 
vrednosti, saj izražajo uporabo znanj in veščin v resničnih življenjskih okoliščinah, 
jih je smiselno vstavljati tudi v portfolijo (mapo dosežkov) učenca. 

Portfolijo je obsežen način spremljanja in vrednotenja učenčevega prizadevanja, 
učenja in končnega dosežka ter pomeni način zbiranja različnih oblik avtentičnega 
spremljanja in vrednotenja. Ker izhaja iz holističnega pristopa in spodbuja dejavno 
vlogo učenca, so v njem zbrani različni izdelki učencev iz določenega predme-
ta v nekem časovnem obdobju, najpogosteje v enem šolskem letu. S portfolijem 
oz. mapo dosežkov lahko poleg razumevanja vsebine pri učencu spremljamo tudi 
njegovo napredovanje v povezovanju, sklepanju, ugotavljamo, katerim vsebinam 
namenja več pozornosti in katerim manj, katera so njegova močnejša in katera 
šibkejša področja ipd. Portfolijo vsebuje tudi refleksijo učenca o načinu preučeva-
nja neke snovi, o težavah, ki mu jih je ta povzročala, njegovo splošno doživljanje v 
zvezi z vsebino in načinom učenja ter poučevanja. Učitelju omogoča, da pri učen-
cu poleg realizacije vsebinskih ciljev zasleduje tudi realizacijo procesnih ciljev in 
razvoj kompetenc, učencu pa daje konkretno osnovo za samouravnavanje lastnega 
učnega napredka. Mapa dosežkov (npr. avtentičnih oblik nalog) učencu mogoča 
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individualno časovno načrtovanje, preverjanje, spremljanje in evalviranje svojih 
dosežkov, ustvarjalnost, medsebojno komunikacijo, kritično presojo idr. ter mu 
ponuja večjo možnost prenosa usvojenega znanja v novih situacijah in nadzorova-
nje lastnega procesa učenja. 

»Učiteljem, ki želijo kritično razmisliti o tem, ali so njihove naloge dovolj avtentič-
ne, jim bodo v pomoč naslednje merila (povzeto po Wiggins in Grant, (1993, 1998), 
v Sentočnik, 2000, str. 85): 

• Ali naloga zahteva od učenca ob uporabi znanja tudi presojo, kako ga 
bo učinkovito uporabil v novih problemskih situacijah?

• Ali naloga zahteva od učenca obvladovanje vsebin, spretnosti in misel-
nih spretnosti, ki so opredeljene kot bistveno, temeljno znanje?

• Ali daje naloga možnost raziskovanja in eksperimentiranja?

• Ali je naloga postavljena procesno in dolgoročno?

• Ali daje naloga učencem priložnost preizkusiti in uporabiti svoje zna-
nje in spretnosti odgovorno in profesionalno in ali jih postavlja v realno 
situacijo zunaj šole ali pa gre vsaj za simulacijo realnosti?

• Ali naloga zahteva znanje, ki je za učence določene starostne stopnje 
pomembno in potrebno (ima smisel za učenca in prispeva k njegovemu 
kognitivnemu, socialnemu, čustvenemu in metokognitivnemu razvoju)?

• Ali je čas, ki je predviden za rešitev naloge, in energija, ki jo učenci vlo-
žijo v njeno reševanje, v premem sorazmerju z znanjem, ki ga z nalogo 
osmislijo in nadgradijo?

• Ali daje naloga možnost vsakemu učencu, da prispeva svoj delež zna-
nja in spretnosti, v katerih se posebej oblikuje?

• Ali daje naloga priložnost medsebojnega sodelovanja in sodelovalnega 
učenja?

• Ali naloga zahteva prikaz znanja in ali daje učencem možnost izbire 
različnih načinov, kako ga bodo prikazali ali utemeljili?

• Ali dopušča, da se učenec sam odloča, kako se bo lotil reševanja naloge 
in kako bo pokazal svoje razumevanje?

• Ali naloga zahteva od učenca, da kritično razmišlja o sebi in svojem 
delu ter da se sam popravlja in izboljšuje svoje delo in dosežke?

• Ali zahteva naloga inovativnost oz. reševanje odprtih problemov, ki 
presegajo rutinsko reševanje in ne temeljijo na vnaprej znanih odgo-
vorih?«

Za preverjanje in ocenjevanje znanja moramo vnaprej zastaviti vsebinske in proce-
sne cilje, ki jih želimo doseči, ter natančno določiti, kaj vse šteje za dosežek. Mar-
zano s sod. (1993, v Kompare s sod. 2003) svetuje naslednje korake pri snovanju 
avtentičnih nalog35:

35 O snovanju avtentičnih nalog in opisnih kriterijih ter zbirki osnutkov in idej za avten-
tične naloge si lahko več preberete v publikacijah: Kompare s sod. (2003). Zbirka nalog 
in primerov načrtovanja iz psihologije: kako poučevati, preverjati in ocenjevati nekoli-
ko drugače. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo ter Luongo-Orlando, K. (2008). Drugačno 
preverjanje znanja; predlogi za avtentično spremljanje napredka. Ljubljana: Založba 
Rokus Klett. 
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1. Identifikacija vsebinskih učnih ciljev, ki jih želimo preveriti ali oceniti.

2. Določitev enega ali več procesnih ciljev iz dimenzije kompleksnega mi-
šljenja Marzanove taksonomije procesnih ciljev, s katerimi bomo vse-
bino prepletli oz. nadgradili.

3. Izdelava osnutka naloge/dejavnosti. Naloga naj ima videz realistične 
problemske situacije. Zastavljena naj bo dovolj široko, da omogoča pre-
verjanje ali ocenjevanje načrtovanih procesnih ciljev. 

4. Vključevanje ciljev, povezanih z delom z viri, predstavljanjem idej, so-
delovanjem pri skupinskem delu in miselnimi navadami, ki se nam zdi-
jo pri preverjanju določene učne teme pomembni.

5. Oblikovanje avtentične naloge. Poskrbimo, da so izbrani cilji eksplici-
tno izraženi. 

6. Oblikovanje opisnih kriterijev za preverjanje in ocenjevanje znanja. 
Najprej določimo področja spremljanja, nato postavimo kriterije in iz-
delamo opisnike. Kriteriji ne smejo bistveno presegati ciljev, ki so dolo-
čeni z učnimi načrti. 

Primeri problemskih situacij in dejavnosti, ki omogočajo preverjanje in vre-
dnotenje znanja z avtentično nalogo 

1. Teoretična predstavitev in izvedba delavnice o skupinski dinamiki v dijaški 
skupnosti. Učenec na podlagi usvojenega znanja pri pouku in dodatne litera-
ture pripravi teoretične osnovne skupine dinamike, potem izvede delavnico 
v dijaškem parlamentu v spremstvu učitelja, ki opazuje in vrednoti njegovo 
delo. Učenec napiše poročilo o poteku delavnice in analizo dogajanja v sku-
pini (razdelitev vlog, načini komuniciranja in vodenj ipd.).

2. Izdelava zloženke o učinkovitih načinih učenja za osnovnošolce. Skupina 
dijakov izdela zloženko o učinkovitih načinih učenja in samomotiviranja, pri-
mernih za osnovnošolce.

3. Učenec pripravi predavanje za starše o značilnostih mladostnika. Na roditelj-
ski sestanek so povabljeni starši, učenci in učitelji, ki predavatelju zastavljajo 
vprašanja. Učenec izdela elektronske prosojnice, strnjeno gradivo za udele-
žence in končno poročilo o poteku predavanja (kako je doživel občinstvo, 
s čim je imel največ težav, na katera vprašanja ni vedel odgovoriti in kaj bi 
izboljšal za drugič).

4. Učenci preberejo eno izmed knjig s psihološko vsebino ter pripravijo recen-
zijo psihološke knjige. Knjigo izberejo sami, pri izboru pa jim lahko pomaga 
tudi učitelj ali knjižničar (v knjižnici sledijo bibliografski oznaki za psihološke 
vsebine 159). Recenzija je sestavljena iz pisnega in ustnega dela. Pisni izdelek 
je dolg tri strani, na prvih dveh straneh je poleg avtorja, naslova knjige, letni-
ce izdaje in naštetih poglavij v knjigi predstavljen vsebinski povzetek knjige, 
tretja stran recenzije pa obsega lastno mnenje o knjigi (kaj je bilo bralcu v 
knjigi všeč in zakaj, do česa je v knjigi kritičen in zakaj, komu bi knjigo pri-
poročal in zakaj). Pisne izdelke recenzij učitelj zbere in vstavi v skupno mapo 
v šolski knjižnici. Ustni del recenzije zajema petminutni govorni nastop, v 
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katerem učenec sošolcem na kratko povzame vsebino knjige, posebno po-
zornost pa nameni tistemu delu (vsebini, dogodku) v knjigi, ki je nanj na-
pravil največji vtis. Po preteklih petih minutah sledi petminutna diskusija, ki 
jo vodi učenec recenzent. Pri vodenju diskusije si pomaga s tremi v naprej 
pripravljenimi vprašanji; vprašanja se smiselno navezujejo na vsebino, ki jo 
je učenec predstavljal v ustnem nastopu. 

Drugi primeri:

1. Moje ogledalo: »Preverimo svoje znanje in veščine: Zloženka o samopodobi«, 
»Obisk iz Bruslja« (glej str. 247, 250)

2. Samoregulacijsko učenje: »Preverimo svoje znanje in veščine: Strategije in 
njihov pomen pri učenju.«, »Preverimo svoje znanje in veščine: Ponavljanje 
in obnavljanje znanja, čudežna moč uspešnih učencev« (glej str. 205-207)

3. Možnosti vzgoje je veliko, dobrih pa je precej manj: »Nasveti obupanim star-
šem« in »Preverimo svoje znanje in veščine: Vzgojni stili« (naloga 2, zgodilo 
se je) in »Preverimo svoje znanje in veščine: Ko bom starš, bom …« (glej str. 
289-292)

4. Asertivnost: »Preverimo svoje znanje in veščine: Kako bi ravnal pasivni, agre-
sivni in asertivni mladostnik?« (glej str. 326)

5. Vrednote: »Preverimo svoje znanje in veščine: Kaj vem o vrednotah?« (četrta, 
peta, šesta in sedma naloga) (glej str. 176)

6. Zbiranje in analiza podatkov o paru čevljev: »Preverimo svoje znanje in vešči-
ne: Načrtovanje izvedbe raziskave.« (glej str. 98)

7. Bitka mnenj: »Kaj pa ti misliš?« in »Preverimo svoje znanje in veščine: Stali-
šča« (glej str. 356-360)

V nadaljevanju predstavljamo kratek prikaz dveh načinov spremljanja in vrednote-
nja avtentičnih nalog učencev, esej in vodenje dnevnika.

1.4.2  Esej

Esej je pisna oblika preverjanja in ocenjevanja znanja, ki zajema predvsem ko-
gnitivne veščine, kot so priklic informacij, vešča uporaba in kombiniranje besed, 
povezovanje, sklepanje, ugotavljanje bistva, različne veščine kritičnega mišljenja 
in splošno miselno organizacijo. Sestavine eseja so:

• uvod, ki napove temo in namen obravnave, ter opredelitev osnovnih 
pojmov (daljši esej vsebuje tudi pregled raziskav in teoretičnih postavk 
različnih avtorjev),
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• razprava, ki zajema zoperstavljanje različnih argumentov (navajanje in 
utemeljevanje prednosti in pomanjkljivosti različnih perspektiv),

• sklep, v katerem so povzete bistvene značilnosti iz razprave ter izpe-
ljava sklepa (kaj sledi iz navedenega, na katere mogoče načine lahko 
interpretiramo navedeno),

• zaključek, ki vsebuje vrednotenje predstavljenih argumentov in odloči-
tev z utemeljitvijo za eno ali nekaj možnosti razrešitve problema. 

Esej naj bi bil problemsko zastavljen tako, da povzroči miselni konflikt in možnost 
povezovanja različnih vsebin iz psihologije ali drugih predmetov, kot so biologija, 
sociologija, zgodovina, slovenščina. Lahko je zastavljen strukturirano z bolj na-
tančnim navodilom, ki jim učenec mora slediti, ali kot odprti problem, kjer si uče-
nec sam izbira kriterije, na katere se bo opiral, in vsebino, ki jo bo obravnaval. 

Esej daje dober vpogled učitelju v učenčevo razumevanje in povezovanje snovi, 
veščine argumentiranja in uporabo različnih virov. Esej lahko vsebuje tudi kompo-
nento vrednotenja, preko katere učitelj spozna dijakova stališča in vrednote.

Primeri problemskih situacij in dejavnosti, ki omogočajo preverjanje in vre-
dnotenje znanja z esejem 

1.  Napiši esej z naslovom »Zakaj se ljudje pogosto med seboj ne razumejo«. 
Esej naj vsebuje pojasnilo o procesu zaznavanja, medsebojni komunikaciji 
in vrednotah. Utemelji, kako posamezni dejavniki vplivajo na medsebojno 
razumevanje, in podaj nekaj predlogov za boljše medsebojno razumevanje 
(strukturirani esej).

2.  V eseju razpravljaj o tem, ali je doživljanje sreče bolj pod vplivom dednih de-
javnikov ali okolja (odprti problem). Razprava temelji na primerjavi različnih 
teorij osebnosti (npr. humanistične, psihoanalitične, vedenjske idr.).

Drugi primeri:

Možnosti vzgoje je veliko, dobrih pa je precej manj: »Preverimo svoje znanje in 
veščine: Vzgojni stili« (naloga 1, napiši esej) (glej str. 292)

1.4.3 Vodenje dnevnika

Dnevnik, ki ga vodi dijak, je lahko dokaz o njegovem načinu učenja, usvojenih 
vsebinah, razumevanju in povezovanju znanja. Daje možnost vpogleda v razvoj 
učenčevega znanja ter drugih procesnih ciljev, hkrati pa učencu omogoča, da lahko 
tudi sam spremlja svoje napredovanje in poglablja znanja ter s spremljanjem svoje-
ga dela vpliva na samoregulacijo in samomotivacijo. 

Po času trajanja je dnevnik podoben portfoliju (mapi dosežkov), vendar pa je nje-
gova posebnost v tem, da obravnava ožje področje, medtem ko za portfolijo velja, 
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da spremlja učenca na več področjih. Dnevnik je bolj intimne narave, kar pomeni, 
da vanj učenci zapisujejo lastna doživljanja in jih smiselno povezujejo s psiholo-
škimi vsebinami, zato je lahko na vpogled samo učitelju. Učitelj na podlagi vnaprej 
zastavljenih kriterijev oceni končno poročilo, ki vsebuje ugotovitve opazovanega 
pojava ali procesa. 

Primeri problemskih situacij in dejavnosti, ki omogočajo preverjanje in vre-
dnotenja znanja z dnevnikom 

1.  Vodenje dnevnika o načinu učenja. Učenec v šolskem letu vodi dnevnik o 
celotni problematiki svojega učenja. Na začetku izdela načrt dejavnosti, po-
vezanih z učenjem (npr. časovna umeščenost med delovniki in dnevi, ko ni 
pouka, branje učbenika, izdelovanje zapiskov). Vsak dan ali enkrat na te-
den si zapisuje o uresničevanju dejavnosti ali opustitvi z razlago. Na podlagi 
dnevniškega zapisa učenec v končnem poročilu povzame o lastnem napredo-
vanju na kognitivnem in osebnostnem področju.

2.  Vodenje dnevnika o komunikaciji s starši. Učenec po vnaprej določenem 
časovnem obdobju (npr. dvakrat tedensko ob istih dnevih) in vnaprej dolo-
čenih kriterijih zapisuje potek komunikacije s starši (vsebina komunikacije, 
trajanje komunikacije, ocena zadovoljstva s komunikacijo, kaj bi lahko nare-
dil, da bi bila komunikacija ugodnejša).

Drugi primeri:

1.  Asertivnost: »Kako lahko postanem bolj asertiven/-na – prepričljiv/-a in 
učinkovit/-a v odnosih z drugimi ljudmi? (dodatna dejavnost)« (glej str. 323)

2.  Samoregulacijsko učenje: »Kako napraviti učenje učinkovitejše? Osebni načrt 
učenja« (glej str. 200-202)

1.4.4  Literatura in viri
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Legenda

PROCESNI CILJI

 kompleksno mišljenje

 komunikacija

 delo z viri

 sodelovanje

 kritično mišljenje

 ustvarjanje

 samorefleksija

OBLIKA DELA

 individualno delo

 delo v parih

 skupinsko delo

 frontalno delo

METODA DELA

 delo z besedili

 igra vlog

 razprava

 eksperiment

 izkustveno 

 reševanje problema
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2.1   Predmet in metode psihologije

2.1.1  Drevo psiholoških pojmov 
  Tanja Rupnik Vec

Poglavje:  Psihologija kot znanost

Učni sklop: Predmet in metode psihologije

Bistveno vprašanje:  Na katera vprašanja najdem 
odgovor v psihologiji?

Operativni cilji

Vsebinski: 

V opisanih dejavnostih učenka/učenec:
V1:  ozavesti lastno aktualno predstavo o psihološki zna-

nosti, jo dopolni in preoblikuje, 
V2:  izgrajuje razumevanje ciljev in področij psihologije 

oz. glavnih psiholoških panog.

Procesni:

V opisanih dejavnostih učenka/učenec:
P1:  razvija veščine kompleksnega razmišljanja,
P2:  se uči sodelovanja in komunikacije.

Kompetence:
K2:  socialne in državljanske kompetence,
K4:  samoiniciativnost in podjetnost,
K5:  matematične kompetence in osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji.

Medpredmetne povezave: sociologija

Pričakovani dosežki

Dosežek Dejavnost
»Konceptualno drevo« v psihologiji. Nizanje in razvrščanje temeljnih pojmov 

v psihologiji (učni list 1).

Strategija poučevanja 

Predviden čas: 1 šolska ura (orientacija in izgrajevanje znanja, brez preverjanja znanja) 

DEJAVNOSTI UČITELJA/-ICE DEJAVNOSTI UČENCEV

  Orientacija

1 Učiteljica napove cilje učne ure in bi-
stveno vprašanje, nato učence spod-

Sodelujejo v pogovoru, asociirajo ob 
pojmu psihologija.

PROCESNI 
CILJI 

OBLIKE DELA

METODE DELA
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budi, da asociirajo na besedo psiho-
logija. V pogovoru spodbuja učence, 
da ubesedijo trenutno predstavo o tej 
znanosti. 

V1

Izgrajevanje znanja

2 Učence vodi skozi navodila, zapisa-
na na učnem listu 1: »Na katera vpra-
šanja lahko odgovorim s pomočjo psi-
hologije?«

Spodbudi skupine, da primerjajo svo-
je rešitve. 

Povzame ugotovitve in jih po potrebi 
dopolni, nadgradi itd., tako da dijaki 
zaokrožijo odgovor na vprašanja o 
tem, kaj je psihologija, kaj so njeni 
cilji, katere so njene temeljne panoge 
itd.

Sledijo navodilom učiteljice oz. na-
vodilom na učnem listu 1. Najprej 
delajo individualno, nato v parih, 
pozneje v četvericah in nazadnje v 
osmericah. V tem procesu kotaleče 
se kepe izoblikujejo drevo temeljnih 
pojmov (morda področij) v psiholo-
giji. 

Osmerice pozneje primerjajo svoja 
pojmovna drevesa.

V1, V2, P1, P2, K2

  Preverjanje znanja

3 Učitelj usmeri učence v delo z učnim 
listom 2: »Preverimo svoje znanje 
in veščine: Področja psihologije in 
raziskovanje v psihologiji.«

Rešijo naloge na učnem listu 1. Ob 
koncu dejavnosti preverijo ustreznost 
svojih rešitev v frontalnem dialogu z 
učiteljem.

V2, P1, K4, K5

Literatura in viri
1 Musek, J., Pečjak, V., Polič, M. (1981). Uvod v psihološko metodologijo. Lju-

bljana: Oddelek za psihologijo. Filozofska fakulteta univerze Edvarda Kardelja.

Priloge

   

Učni list 1: Na katera vprašanja lahko odgovorim s pomočjo psihologije?

Učni list 2: Preverimo svoje znanje in veščine: Področja psihologije in raziskovanje 
v psihologiji
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Učni list 1

Dejavnost za izgradnjo znanja: reševanje problema

Na kaTERa vPRašaNja lahkO OdgOvORIM S POMOčjO  
PSIhOlOgIjE?

Navodilo: 

1. korak (individualno delo, 4 min.)
Zapišite od tri do pet vprašanj, za katere menite, da nanje lahko odgovorite prav s po-
močjo psiholoških spoznanj. Vsako vprašanje zapišite razločno in vidno na svoj listič.36 
Nato v teh vprašanjih podčrtajte (oz. še bolje – z drugo barvo označite) ključni psihološki 
pojem. Npr. če ste oblikovali vprašanje »Kaj je depresija in kako lahko pomagam depre-
sivnemu človeku?«, podčrtajte pojem »depresija« in »pomagati«. 

2. korak (dvojice, 8 min.)
S sošolcem poglejta vajine lističe. Pozorna bodita predvsem na ključne psihološke poj-
me. Razvrstita jih v smiselne kategorije tako, da razmislita, kateri pojavi, ki jih omenjata 
v vprašanjih, so podobni in kateri različni. Na mizi razporedita lističe v obliki drevesa 
(pojmovne mreže) tako, da bodo jasno razvidne kategorije vprašanj oz. pojmov, ki jih 
uporabljata. Po potrebi poimenujta kategorije, v katere sta združila svoja vprašanja, oz. 
poimenujta veje, iz katerih izraščajo posamezne skupine lističev. 

3. korak (četverice, 8 min.)
Stopite k najbližjima sosedoma. Oglejte si njuno rešitev. Skupaj se dogovorite, kako bi 
vaše rešitve združili v novo, smiselno celoto (v ta namen združite mize ali vzemite pla-
kat37). Po potrebi oblikujte nove nadredne kategorije, zanje uporabite barvne lističe. 

4. korak (osmerice, 10 min.)
Pridružite se drugi četverici. Oglejte si obe rešitvi. Napravite novo sintezo (povečajte po-
vršino, na kateri boste oblikovali drevo: dodajte mizo ali vzemite večji plakat) tako kot v 
prejšnjem koraku. Po potrebi tvorite nove kategorije.

5. korak (8 min.)
Oglejte si svojo rešitev in na temelju vaših, smiselno razvrščenih vprašanj, na katere lah-
ko odgovori psihološka znanost, odgovorite na naslednja vprašanja: Kaj je psihologija? 
Kateri so cilji psihologije? Katere so panoge psihologije?

Pozneje primerjajte svoje rešitve z rešitvami drugih skupin.

  v tej dejavnosti:

•  izgrajuješ pojme »psihologija, cilji psihologije, panoge psihologije«,
•  skupaj s sošolci izgrajuješ drevo psiholoških pojmov,
•  razvijaš veščine kompleksnega razmišljanja (opredeljevanje, razvrščanje, 

abstrahiranje),
•  se učiš sodelovanja in komunikacije.

36 Učitelj priskrbi lističe vnaprej. Vsak učenec dobi pet belih lističev. Obenem pa so na vo-
ljo tudi lističi različnih barv, ki jih bodo učenci uporabili pozneje v procesu izgrajevanja 
konceptualnega drevesa, za tvorjenje nadrednih kategorij.

37 Tehnično nekoliko udobnejša je uporaba plakatov in kita, ki ga uporabimo kot lepilo, 
ki ga je pri vsakem koraku, ko se drevo preureja, z lahkoto odstraniti.



92

PSIHOLOGIJAPSIHOLOGIJA

Učni list 2

Dejavnost za preverjanje znanja: reševanje problema

PREvERIMO SvOjE zNaNjE IN vEščINE:  
POdROčja PSIhOlOgIjE IN RazISkOvaNjE v PSIhOlOgIjI38

Spodaj je nanizanih nekaj raziskovalnih vprašanj v psihologiji. 

a.  Ugotovi, v katero področje psihologije sodi posamezno raziskovalno vprašanje.

b.  Obkroži tista, ki jih je mogoče eksperimentalno preučevati. Zanje opredeli: odvisno 
in neodvisno spremenljivko, eksperimentalno in kontrolno skupino in faktorje, po 
katerih bi moral prej omenjene skupini izenačiti. Poskušaj oblikovati hipoteze.
Kako gledanje filmov z agresivno vsebino vpliva na agresivnost gledalcev?
Kako tehnike in strategije učenja vplivajo na učno uspešnost učencev?
Kakšen je odnos med podobnostjo oz. različnostjo interesov ljubezenskih partner-
jev in uspešnostjo zveze?
Vpliv ekonomskega statusa učenca na priljubljenost v razredu.
Kakšna je povezava med zunanjim videzom posameznika in njegovo učno uspe-
šnostjo?
Kakšna je povezava med izobrazbo staršev in besednim zakladom njihovih otrok?
Kako metoda poučevanja vpliva na motivacijo učencev za učno delo?
Kako mamila vplivajo na hitrost odzivanja v kritičnih situacijah?
Kakšne so razlike v komunikaciji moških in žensk?
Kako status v skupini vpliva na pripravljenost za sodelovanje?
Kako je samopodoba učencev povezana z njihovo učno uspešnostjo?
Kako je vodenje skupine povezano z vzdušjem v skupini?
Kako se v življenju spreminjajo vrednote ljudi?
Kako se priljubljeni učitelji razlikujejo od manj priljubljenih?

  v teh dejavnostih preverjaš:

•  svoje poznavanje psiholoških disciplin, 
•  razumevanje elementov psihološkega eksperimenta.

38 Učni list je uporaben, potem ko učitelj obravnava tudi metode v psihologiji oz. psi-
hološki eksperiment. Učitelj ob koncu obravnave psiholoških disciplin usmeri učence 
zgolj v odgovarjanje na prvo vprašanje, pozneje pa se k temu učnemu listu lahko vrne. 
Uporaben pa je tudi v četrtem letniku, pri utrjevanju in ponavljanju znanj o področjih 
psihologije in metodah v psihologiji.
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2.1.2  Zbiranje in analiza podatkov o paru čevljev
  Maja Kranjc

Poglavje:   Predmet in metode psihologije

Učni sklop:  Zbiranje in obdelava podatkov39

Bistveno vprašanje:  Kako lahko statistična analiza pri-
pomore k uspešnosti novega pro-
jekta v podjetju?

Operativni cilji

Vsebinski: 

V opisanih dejavnostih učenka/učenec:
V1:  izgrajuje razumevanje pojmov vzorčenje, obdelava 

podatkov (srednje vrednosti, mere razpršenosti) in 
prikaz podatkov.

Procesni:

V opisanih dejavnostih učenka/učenec:
P1:  razvija sposobnost kompleksnega razmišljanja (induktivno mišljenje, 

argumentiranje in abstrahiranje),
P2:  razvija veščine predstavljanja idej in sodelovanja v skupini.

Kompetence:
K3:  sporazumevanje v maternem jeziku,
K4:  samoiniciativnost in podjetnost,
K5:  matematične kompetence in osnovne kompetence v znanosti in tehno-

logiji.

Medpredmetne povezave: matematika, sociologija, ekonomija

Pričakovani dosežki

Dosežek Dejavnost
Poročilo o ugotovitvah raziskave. Izvede enostavno raziskavo (učni list 1, 

učni list 2, učni list 3).

PROCESNI 
CILJI 

OBLIKE DELA

METODE DELA

39 Strategijo lahko uporabimo, če so dijaki pri pouku že dosegli naslednje vsebinske ci-
lje (glej Učni načrt za psihologijo – 280 ur): »Poznajo in razumejo pojme zbiranja in 
obdelave podatkov: vzorčenje, različni prikazi podatkov, obdelava podatkov (sre dnje 
vrednosti, razpršenost itd.).«
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Časovni načrt: dve šolski uri (1. ura: korak 1 in 2, 2. ura: korak 3) 

DEJAVNOSTI UČITELJA/-ICE DEJAVNOSTI UČENCEV

  Orientacija

1 Učitelj predstavi dijakom naslednji 
problem: »Predstavljajte si, da ste v 
razvojnem timu znane modne hiše, 
ki želi v prihodnosti razširiti svojo 
dejavnost tudi na izdelovanje obu-
tve. Vaša naloga je, da na podlagi že 
zbranih podatkov40 analizirate lokal-
no tržišče in določite smernice ra-
zvoja tega novega projekta«. 

Navodila za zbiranje podatkov, ki jih 
učenci prinesejo k uri in so izhodi-
šče za nadaljnje delo, so podana na 
učnem listu 1: »Analiza nekega po-
trošnika.«

Učenci oblikujejo skupine z največ 
petimi člani.41

  Izgrajevanje znanja

2 Učencem poda navodila za reševanje 
učnega lista 2: »Zapisnik sestanka 
delovnega tima«.

Učenci v skupini rešujejo učni list 2.

V1, P1, K3, K4, K5

3 Usmerja predstavitve, spodbuja kri-
tično presojanje ugotovitev skupin in 
oblikovanje končnih sklepov.

Skupine predstavijo svoje ugotovi-
tve. Učenci primerjajo ugotovitve 
različnih skupin, razpravljajo o sku-
pnih ugotovitvah in oblikujejo konč-
ne sklepe o problemu.

P2, K3, K4, K5

  Preverjanje znanja

4 Organizira delo z učnim listom 3: 
»Preverimo svoje znanje in veščine: 
Načrtovanje in izvedba raziskave.«

Načrtujejo in izvedejo »mini« tržno 
raziskavo. Pozneje svoje rešitve pred-
stavijo drugim učencem (ali drugim 
skupinam učencem, če delo poteka v 
skupinah).

P1, P2, K4, K5

40 Učenci so pred izvedbo strategije že prejeli učni list 1 »Analiza nekega potrošnika«. 
Izpolnjen list prinesejo k uri.

41 Učitelj ima možnost, da prepusti oblikovanje skupin učencem ali pa jih oblikuje sam.

PSIHOLOGIJA
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Literatura in viri
/

Priloge

   

Učni list 1: Analiza nekega potrošnika

Učni list 2: Zapisnik sestanka delovnega tima

Učni list 3: Preverimo svoje znanje in veščine: Načrtovanje in izvedba raziskave
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Učni list 1

Dejavnost za izgradnjo znanja: reševanje problema

aNalIza NEkEga POTROšNIka

Vaša naloga je, da naredite čim boljšo analizo vaše obutve. Prosimo vas, da popišete vse 
pare čevljev, ki so v vaši lasti. Vsak par čevljev popišite po naslednjih kriterijih:

•  moški/ženski čevelj

•  številka:

•  barva:

•  material: blago/usnje/umetni material/drugo, opiši: 

•  slog (možnih več odgovorov): športni copat/eleganten čevelj/natikač škorenj/dru-
go, opiši: 

•  ocenite udobnost čevlja: 1 – popolnoma neudoben, 2 – precej neudoben, 3 – zmer-
no udoben, 4 – precej udoben, 5 – izjemno udoben

•  ocenite, ali bi v prihodnosti še kupili takšen čevelj: 1 – nikakor, 2 – morda, 3 – ver-
jetno, 4 – vsekakor

Popis vseh čevljev prinesite s seboj na naslednjo uro psihologije.

  v tej dejavnosti se učiš:

•  zbirati podatke za raziskavo.
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Učni list 2

Dejavnost za izgradnjo znanja: simulacija, reševanje problema

zaPISNIk SESTaNka dElOvNEga TIMa

Pozdravljeni na prvem sestanku delovnega tima obutvenega oddelka našega podjetja!

Zaradi širitve dejavnosti podjetja na področje obutve potrebujemo čim boljšo analizo 
lokalnega tržišča. 

Vaša naloga je, da opišete zajet vzorec potrošnikov (število, spol, starost) in nato statistično 
predstavite:

•	  povprečno število čevljev potrošnikov,

•	  razpon številk čevljev,

•	  priljubljenost barv, materialov in slogov,

•	  povprečno udobnost čevljev potrošnikov.

Statistična analiza naj zajema celoten vzorec in analizo po spolu. Zaželen je prikaz vseh 
ustreznih srednjih vrednosti in mer razpršenosti.

Za predstavitev pred nadzornim odborom pripravite tudi:

•	 grafični prikaz odnosa med povprečnim številom čevljev potrošnikov in spola,

•	 grafični prikaz odnosa med priljubljenostjo sloga čevlja in spola,

•	 napoved o tem, kakšne čevlje so v prihodnosti pripravljeni potrošniki še kupovati.42

Napišite zapisnik sestanka, katerega sestavni del naj bo tudi poročilo o ugotovitvah.

Pri delu vam želimo obilo uspeha!

v tej dejavnosti se učiš:

•	  obdelave, analize, interpretacije in prikazovanja podatkov.

42 Učitelj naj presodi, na kakšen način naj poteka predstavitev (možnost izdelave plaka-
ta, uporaba računalnika) in poda ustrezna navodila.
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Učni list 3

Dejavnost za preverjanje znanja: avtentična naloga

PREvERIMO SvOjE zNaNjE IN vEščINE:  
NačRTOvaNjE IN IzvEdba RazISkavE

Zamislite si tržno raziskavo (lahko je podobna raziskavi potencialnega tržišča čevljev, s 
katero že imate izkušnjo). 

1.  Opredelite problem oz. oblikujte raziskovalno vprašanje.

2. Načrtujte metode zbiranja podatkov. 

3.  Zberite podatke na manjšem vzorcu. 

4.  Analizirajte in interpretirajte te podatke.

5.  Oblikujte sklepe.

  v tej dejavnosti uriš in preverjaš:

•  veščino znanstvenega raziskovanja.

PSIHOLOGIJA
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2.1.3  Igrivi sociogram
  Tanja Rupnik Vec

Poglavje: Psihologija kot znanost/Medosebni 
odnosi

Učni sklop:  Predmet in metode psihologije/So-
cializacija in skupine

Bistveno vprašanje:  Kdo so zvezde in kdo so osamljeni 
v socialni skupini? 

 Različice: Kako struktura skupine 
vpliva na počutje posameznika v 
njej? Kakšna je struktura skupine, 
katere član sem?

Operativni cilji

Vsebinski: 

V opisanih dejavnostih učenka/učenec:
V1:  na igriv (in neogrožujoč) način spozna in izkusi sociometrično preiz-

kušnjo, 
V2:  analizira in interpretira izsledke sociometrične preizkušnje, 
V3:  izgrajuje razumevanje vpliva strukture skupine na počutje posamez-

nika v njej.

Procesni:

V opisanih dejavnostih učenka/učenec:
P1:  razvija komunikacijske veščine,
P2:  razvija veščino samorefleksije,
P3:  izraža in razvija ustvarjalnost,
P4:  razvija veščine kompleksnega mišljenja.

Kompetence:
K2:  socialne in državljanske kompetence,
K3:  sporazumevanje v maternem jeziku,
K5:  matematične kompetence in osnovne kompetence v znanosti in tehno-

logiji.

Medpredmetne povezave: sociologija

Pričakovani dosežki

Dosežek Dejavnost
Igrivi sociogram in poročilo o  
rezultatih sociometrične preizkušnje.

Izvedba sociometrične preizkušnje ter 
analiza in interpretacija rezultatov (učni 
list 4, učni list 5).

PROCESNI 
CILJI 

OBLIKE DELA

METODE DELA



100

PSIHOLOGIJA

Strategija poučevanja 

Trajanje: dve šolski uri43 

DEJAVNOSTI UČITELJA/-ICE DEJAVNOSTI UČENCEV

  Orientacija

1 Napove cilje in strategijo obravnave 
teme, nato pa učence spodbudi, da 
se razporedijo v dve približno enaki 
skupini (npr. 2 x 15 učencev). 

Vodji skupine pokliče k sebi in jima 
poda navodilo z učnega lista 1: »Za-
nimivi predmeti na samotnem oto-
ku«, obenem pa še nekoliko širše 
predstavi njuno moderatorsko vlogo, 
nato pa ju napoti nazaj v skupino. 

Medtem ko skupini delata, učitelj iz-
menoma spremlja, kako poteka delo. 

Razporedijo se v dve skupini, vsaka 
skupina se posede v krog. Skupina 
določi vodjo. 

Po posvetu z učiteljem vodja skupine 
poda navodila za delo z učnega lista 
1 in v nadaljevanju usmerja potek de-
javnosti.

V1, P3, K5

  Izgrajevanje znanja

2 Osmisli dejavnost v skupini in predsta-
vi sociometrično tehniko. Poda nekaj 
teoretskih osnov, prikaže primere so-
ciometričnih struktur itd.

Vsakemu paru učencev razdeli učni 
list 2: »Sociogram« in jih spodbudi k 
analizi.

Učno uro konča z napovedjo dejavno-
sti v naslednji uri, namreč analizo po-
datkov, pridobljenih v prvi dejavnosti 
učne ure, in risanje sociograma. V ta 
namen prosi dva učenca (iz vsake sku-
pine po enega), da doma z vseh listov, 
nastalih v dejavnosti Samotni otok, iz-
pišeta izbire. Tako izpolnita učni list 3: 
»Podatki iz dejavnosti Samotni otok«, 
ki je osnova za nadaljnje delo učencev. 

Sledijo predstavitvi.

V dvojicah analizirajo primer socio-
grama (učni list 2) in kratko zapišejo 
temeljne ugotovitve. 

Sledi kratka frontalna diskusija o ugo-
tovljenem.

Dva prostovoljca kot domačo nalogo pri-
pravita zbirnik vseh izbir (učni list 3).

43 Prva šolska ura: orientacija in izgrajevanje znanja – prvi del (korak 2). Druga šolska 
ura: izgrajevanje znanja – drugi del (korak 3).
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Zainteresirane učence povabi, da nare-
dijo domačo nalogo (učni list 2, drugi 
del). 

Zainteresirani učenci naredijo domačo 
nalogo, ob začetku naslednje učne ure 
pa kratko (do 5 minut) predstavijo svo-
je ugotovitve. 

V2, (V3), P1, (P4), K5

3 Pri naslednji učni uri organizira dejav-
nost v skupini ob učnem listu 4: »Igrivi 
sociogram«. Poskrbi za ustrezno dife-
renciacijo dela znotraj skupine, zato 
da je dosežena večja učinkovitost.

Ko skupine končajo delo, kratko po-
sredujejo svoje ugotovitve. Učitelj mo-
derira razpravo, najprej o vsebini vaje, 
nato pa še kratko o procesih v skupini.

V skupinah delajo po navodilih na 
učnem listu 4. Delo v skupini poteka 
diferenciirano: dva učenca rišeta soci-
ogram, dva pa obdelata podatke v ta-
belah. Pozneje združijo svoje dosežke 
in oblikujejo skupne ugotovitve, ki jih 
kratko zapišejo.

V2, P1, P2, P4, K3, K5

  Utrjevanje znanja/Preverjanje znanja

4 Preverjanje znanja: poteka na podo-
ben način in na podobnih nalogah 
kot izgrajevanje znanja. Primer to-
vrstne naloge je na učnem listu 5: 
»Preverimo svoje znanje in veščine: 
Analiza in interpretacija rezultatov 
sociometrične preizkušnje.«

Rešujejo naloge za preverjanje znanja.
Pozneje v pogovoru s sošolci ali v fron-
talnem razgovoru z učiteljem preverijo 
ugotovitve.

V2, P4, K5

Literatura in viri
1 Pečjak, S. in Košir, K. (2002). Poglavja iz pedagoške psihologije. Ljubljana: 

Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo.
2 Ule, M. (2009). Socialna psihologija. Analitični pristop k življenju v družbi. 

Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV.

Priloge

   

Učni list 1: Zanimivi predmeti na samotnem otoku

Učni list 2: Sociogram

Učni list 3: Podatki iz dejavnosti Samotni otok

Učni list 4: Igrivi sociogram 

Učni list 5: Preverimo svoje znanje in veščine: Analiza in interpretacija rezultatov  
           sociometrične preizkušnje
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Učni list 1

Dejavnost za izgradnjo znanja: reševanje problema, izkustveno učenje

zaNIMIvI PREdMETI Na SaMOTNEM OTOku

Navodilo za moderatorja skupine

Udeleženci sedijo v krogu. Dejavnost poteka v dveh korakih.

1. korak: 
Vsak udeleženec si zamisli zanimiv predmet (lahko rastlina, žival, pojav), ki ga opiše 
z dvema pridevnikoma (npr. velika razmajana omara, sočna živo rdeča jagoda, prete-
gnjena bombažna nogavica), nato pa še primer neobičajne uporabe tega predmeta (npr. 
velika razmajana omara à vanjo se lahko skriješ). Vsak svojo zamisel (predmet z dvema 
pridevnikoma) na veliko napiše na list (format A4). Sledi predstavitev vseh sodelujočih, 
ki začasno prevzamejo identiteto tega predmeta, npr.: »Jaz sem velika razmajana omara. 
Uporabna sem zato, da …«. Ko se predstavijo vsi sodelujoči, postavijo liste s svojimi za-
časno privzetimi imeni pred seboj na tla.

2. korak: 
Vsak udeleženec si zamisli, katere tri izmed predstavljenih predmetov bi vzel s seboj na 
samotni otok. Svoje izbire utemelji (izbranim predmetom lahko pripiše nove nenavadne 
uporabe). Sledi ustna predstavitev izbir in njihovih utemeljitev (Zakaj bi na samotni otok 
odnesel ravno te tri predmete?). Pred koncem igre vsakdo zapiše svoje izbire na drugo 
stran A4. Zapis je pomemben, ker prav ti lističi predstavljajo podatke za nadaljnjo obde-
lavo.

Po koncu te dejavnosti se udeleženci posedejo nazaj v klopi, besedo pa dobi učitelj.

  v tej dejavnosti boš:

•  na igrivi način spoznal in izkusil sociometrično preizkušnjo,
•  pridobil podatke o strukturi namišljene skupine, ki jih boš pozneje obdelal 

in ovrednotil. 
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Učni list 2

Dejavnost za izgradnjo znanja: reševanje problema

SOcIOgRaM

1. del 

Naloga: Iz grafičnega prikaza razberi, katere tipične sociometrične strukture obstajajo v tej 
skupini. 

Slika: iz Pečjak in Košir, str. 46.

2. del (izbirno)

Domača naloga za zainteresirane učence: 

1. Prva skupina zainteresiranih učencev: Preberi besedilo o značilnostih posameznih 
sociometričnih struktur (Pečjak in Košir, 2002, 52 – 56). Sklepaj o dogajanju v tem 
razredu.

2. Druga skupina zainteresiranih učencev: Preberi besedilo o novejših raziskavah o 
značilnostih posameznih sociometričnih kategorij učencev (Pečjak in Košir, 2002,  
str. 56–60). Sklepaj o tem, kako položaj učencev iz zgornjega sociograma vpliva na 
njihovo doživljanje in vedenje v razredu.

v tej dejavnosti 

•	 se učiš analizirati in interpretirati rezultate sociometrične preizkušnje.
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Učni list 3

Podatki, zbrani s sociogramsko preizkušnjo v igri »Zanimivi predmeti 
na samotnem otoku«

POdaTkI Iz dEjavNOSTI SaMOTNI OTOk44

Vzamem na  
otok

Predmet
1. izbira 2. izbira 3. izbira

1. Omara Jagoda Nogavica Robec

2. Jagoda Omara Kamen Palica

3. Nogavica

4.

5.

6. Kamen

7. Robec

44 V tabelo so zgolj v ponazoritev umeščeni primeri, ki jih učitelj oz. učenec, ki bo izpisal 
podatke z lističev, dobljenih v dejavnosti Predmeti se predstavijo oz. Samotni otok, se-
veda nadomesti s tem, kar je rezultat dela v dejavnosti.
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Učni list 4

Dejavnost za izgradnjo znanja: reševanje problema

IgRIvI SOcIOgRaM

 

1.del

Navodilo:

Podatke o sociometričnih izbirah iz vaje Samotni otok (učni list 3) vnesi v spodnjo tabelo. 
Nato vsakemu predmetu izračunaj sociometrični status po formuli:

SS = 1+ ((∑Xi-M)/(N-1))

Legenda: N-število učencev v razredu, ∑Xi - vsota dobljenih izbir, M-povprečno število danih 
izbir

Tabela: Prikaz pozitivnih izbir pri kriteriju »Kateri predmet bi odnesel s seboj na samotni otok?«

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SS
P

O
m

ar
a

Ja
go

da

N
og

av
ic

a

K
am

en

R
ob

ec

1 Omara
2 Jagoda
3 Nogavica
4
5
6
7
8
9
10 Kamen
11 Robec
12
13
14
15
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2. del

Na temelju dobljenih podatkov (učni list 3) nariši sociogram in ga interpretiraj. Napiši 
kratko poročilo.

Kriterij Št. izbir Predmeti  
ž. spola

Predmeti 
m. spola

Dvosmerne 
izbire

Enosmerne 
izbire

N

Samotni 
otok

3
(črtkana)

Slika: Sociogram pozitivnih izbir za »Samotni otok«

Analiza in interpretacija rezultatov (ugotovitve):

3. del

V skupini se pogovorite, kako je potekalo delo: 

•	  Kaj vam je dobro uspelo in kje ste naleteli na težave?

•	  Česa ste se naučili?

•	  Katera vprašanja ostajajo odprta? 

•	  Kako je potekala vaša komunikacija?

v tej dejavnosti:

•	 se učiš urejati, analizirati in interpretirati rezultate sociometrične 
preizkušnje.
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Učni list 5

Dejavnost za preverjanje znanja: reševanje problema

PREvERIMO SvOjE zNaNjE IN vEščINE: aNalIza IN INTER-
PRETacIja REzulTaTOv SOcIOMETRIčNE PREIzkušNjE

Predstavljaj si, da si strokovnjak za delo z majhnimi skupinami. Tvoja naloga je, da pomagaš 
učiteljici, ki želi bolje spoznati odnose med učenci v svojem razredu, zato da bi s to skupino 
delala učinkoviteje in da bi se učenci v njej bolje počutili. Spodaj so zapisani podatki, ki si 
jih dobil s sociometrično preizkušnjo, v kateri si postavil kriterij pozitivnih izbir. Podatke 
zdaj smiselno prikaži, analiziraj in interpretiraj. Svoje sklepe in iz njih izhajajoče usmeritve 
za delo s temi otroki zapiši v obliki kratkega izvedenskega mnenja.

Vzamem na  
otok

Predmet
1. izbira 2. izbira 3. izbira

1. Nataša Anja Maja Nina

2. Klemen Uroš Maja Lan

3. Maja Nina Nataša Anja

4. Nina Maja Anja Nataša

5. Anja Nataša Nina Maja

6. Rok Lan Marko Maj

7. Lan Rok Maja Nina

8. Barbara Nina Lan Rok

9. Uroš Lan Nina Maja

10. Marko Rok Maja Nataša

Pri pisanju tega mnenja, si lahko pomagaš z naslednjimi vprašanji:45

1. Kateri učenec v skupini je najbolj priljubljen? Kolikokrat so ga sošolci izbrali? Kje 
so možni vzroki za njegov sociometrični položaj?

2. Kateri učenec v skupini je najmanj priljubljen? Koliko izbir je dobil? Kako 
imenujemo takšne učence? Kje so možni vzroki za njegov nizek sociometrični 
položaj?

3. Kako bi lahko spoznanja, pridobljena s to preizkušnjo, uporabil? Npr. če bi hotel 
vplivati na učno uspešnost ali izboljšati socialno ozračje v tej skupini – kako bi to 
napravil, upoštevaje rezultate sociometrične preizkušnje? 

 

v tej dejavnosti:

•	 preverjaš svojo veščino urejanja, analize in interpretacije podatkov 
sociogramske preizkušnje.

45 Navodila so lahko bolj ali manj podrobna. Učitelj lahko ta vprašanja pri bolj veščih 
učencih izpusti in jih usmeri zgolj z navodilom prvega dela (brez vprašanj).
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2.1.4  Eksperiment z limoninim sokom
  Mojca Zupan
  

Poglavje: Predmet in metode psihologije/
Občutenje in zaznavanje/ 
Osebnost

Učni sklop: Eksperimentalna metoda/
Proces občutenja in zaznavanja/
Osebnostne lastnosti

Bistveno vprašanje:  Kako pravilno načrtovati, izvesti 
in vrednotiti eksperiment po 
etičnih pravilih testiranja?

Operativni cilji

Vsebinski: 

V opisanih dejavnostih učenka/učenec:
V1:  uporablja znanje o metodah psihologije (ekspe-

rimentalna metoda in eksperimentalni načrt, ne-
eksperimentalna metoda, raziskovalne tehnike, načini obdelovanja in 
prikazovanja rezultatov raziskav) v konkretni situaciji,

V2:  se seznani s pojmom korelacije in jo izračuna na konkretnih podatkih 
s pomočjo enega od računalniških programov,

V3:  razume teorijo o biološki podlagi razlik med introvertnostjo in ekstra-
vertnostjo,

V4:  razume pojem etika psihološkega testiranja in spozna konkretna pravila 
etike psihološkega testiranja.

Procesni:

V opisanih dejavnostih učenka/učenec:
P1:  razvija kompleksno mišljenje (eksperimentalno raziskovanje in pre-

izkušanje, reševanje problemov, primerjanje, razvrščanje, sklepanje z 
indukcijo in dedukcijo, odkrivanje in invencija),

P2:  sodeluje v skupini (prispeva k delovanju skupine, prevzema različne 
vloge v skupini),

P3:  predstavlja ideje (ustvarja kakovostne izdelke),
P4:  razvija miselne navade (samospoznavanje in samorefleksija, ustvar-

jalno mišljenje).

Potrebno predznanje:
•	 metode v psihologiji (eksperimentalna metoda, neeksperimentalna 

metoda, raziskovalne tehnike),
•	 raziskovalni načrt, hipoteze, eksperimentalna in kontrolna skupina, 

kontrola motečih dejavnikov,
•	 razlike med introvertnostjo in ekstravertnostjo.

PROCESNI 
CILJI 

OBLIKE DELA

METODE DELA
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Kompetence:
K5:  matematične kompetence in osnovne kompetence v znanosti in tehno-

logiji,
K7:  digitalna in informacijsko-komunikacijska pismenost.

Medpredmetne povezave: biologija, matematika, informatika

Pričakovani dosežki

Dosežek Dejavnost
Učinkovito sodeluje v eksperimentu  
(kot preizkušanec ali kot testator).

Izvede eksperiment z limoninim sokom 
(učni list 2).

Eksperimentalni načrt. Zbere in analizira rezultate eksperimenta 
z limoninim sokom (učni list 3).

Kodeks psihološkega testiranja. Kreira pravila Etike psihološkega testi-
ranja (učni list 4).

Poročilo o vaji. Izdela poročilo o vaji – eksperiment z li-
moninim sokom (učni list 5).

Strategija poučevanja 

Trajanje: 2–3 šolske ure

DEJAVNOSTI UČITELJA/-ICE DEJAVNOSTI UČENCEV

  Orientacija

1 Na začetku učne ure spodbudi učen-
ce k ponovitvi značilnosti eksperi-
mentalne metode in k razmišljanju, 
npr. z vprašanji:

»Katere so bistvene značilnosti eks-
perimentalne metode, v čem se po 
vašem mnenju eksperiment razliku-
je od opazovanja? Kako lahko razi-
skovalne tehnike (npr. vprašalnike, 
intervju, opazovalne lestvice) vklju-
čimo v eksperiment? Povejte prime-
re!«

Pripravi učence na sodelovanje v re-
sničnem eksperimentu, ki se imenuje 
»Eksperiment z limoninim sokom«. 
Predhodno pridobi privoljenje učen-
cev v sodelovanje v eksperimentu.

Teoretično ozadje eksperimenta je 
napisano na učnem listu 1: »Ekspe-

Razmišljajo, oblikujejo odgovore, so-
delujejo v pogovoru.

Prostovoljno privolijo v sodelovanje 
v eksperimentu. Seznanijo se z navo-
dili na učnem listu 2.

V1, P1
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riment z limoninim sokom – teore-
tično ozadje«. Glede na to, da učenci 
sodelujejo kot preizkušanci, učitelj v 
izkustvenem delu eksperimenta po-
drobno ne razlaga teoretičnega ozad-
ja eksperimenta, ampak jih s tem 
seznani po končanem izkustvenem 
delu eksperimenta.

Pripravi potrebni material za izva-
janje eksperimenta – glej učni list 2 
»Eksperiment z limoninim sokom – 
izvedba«.46

  Izgrajevanje znanja

2 Učitelj lahko v izvedbi eksperimenta 
sodeluje kot eksperimentator, lahko 
pa povabi nekaj dijakov, da so njego-
vi »pomočniki« oziroma sami v vlogi 
eksperimentatorja.

Med izvedbo eksperimenta z limo-
ninim sokom spremlja delo učencev 
(testirancev), pomaga in usmerja 
delo.

Učenci so v vlogi testirancev in sode-
lujejo v eksperimentu po navodilih 
na učnem listu 2.

Če imamo učence v vlogi eksperi-
mentatorjev, ti spremljajo delo testi-
rancev, usmerjajo in pomagajo pri 
izvajanju eksperimenta.

V1, P1, P2

3 Povabi učence, ki so sodelovali kot 
preizkušanci, da individualno rešijo 
test introvertnosti – ekstravertnosti. 
Če obstaja možnost obiska računal-
niške učilnice in dostopa do med-
mrežja, učenci individualno rešijo 
test v elektronski obliki, v nasprotnem 
primeru pa kateri drug test intro-
vertnosti – ekstravertnosti (glej učni 
list 2: »Eksperiment z limoninim 
sokom – izvedba«).

Učencem poda navodila na učnem 
listu 3: »Zbirnik in analiza rezultatov 
eksperimenta z limoninim sokom«.

Učence v vlogi preizkušancev seznani 
s teoretičnim ozadjem eksperimenta. 

Učenci v vlogi preizkušancev rešijo 
test introvertnosti – ekstravertnosti 
(glej učni list 2).
Svoj rezultat na testu si zapišejo.

Po koncu reševanja na zbirni list 
vsi učenci, ki so sodelovali kot pre-
izkušanci, vpišejo oba rezultata (uč-
ni list 3). Rezultati so anonimni, zato 
si vsak učenec izmisli svojo šifro ali 
geslo.

Učenci preberejo učni list 1. 
Oblikujejo hipotezo na podlagi teore-

46 Priporočamo, da se ta vaja izvede naenkrat s polovico razreda oziroma s 16 učenci, če 
je to le mogoče. Mogoče pa je tudi, da je polovica učencev (ali tudi zgolj en sam učenec) 
v vlogi eksperimentatorjev, druga polovica pa v vlogi preizkušancev. V tem primeru 
učenci v vlogi eksperimentatorjev predhodno s pomočjo učitelja pripravijo vse materiale 
za izvajanje eksperimenta in se seznanijo s teoretičnim ozadjem eksperimenta.
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V ta namen jim razdeli učni list 1: 
»Eksperiment z limoninim sokom 
– teoretično ozadje«. Lahko pa to 
naredijo tudi tisti učenci, ki so (če 
so) bili v vlogi eksperimentatorjev.
Vodi pogovor.

tičnega ozadja eksperimenta (glej 
učni list 1).
Diskutirajo z učiteljem oziroma s 
sošolci, razjasnjujejo nejasnosti (če 
je potrebno). 
V1, V3, P1, K7

  Poglabljanje, razširjanje in uporaba znanja

4 Razloži pojem korelacije (stopnja 
in smer povezanosti) med spreme-
nljivkami. Povabi dijake prostovoljce, 
da vnesejo rezultate zbirne tabele 
(učni list 3) v računalnik in s pomočjo 
enega od statističnih programov 
(npr. Excell ali SPSS) izračunajo 
povezanost med količino sline in 
rezultatom na testu introvertnosti – 
ekstravertnosti. 

Na podlagi dobljenih rezultatov 
spodbudi učence, da potrdijo ozi-
roma ovržejo hipotezo, ki izhaja iz 
teorije eksperimenta (učni list 1: 
»Eksperiment z limoninim sokom – 
teoretično ozadje«).

S pomočjo enega od statističnih 
programov izračunajo stopnjo in 
smer povezanosti med količino sline 
in rezultatom na testu introvertnosti 
– ekstravertnosti. 

Potrdijo ali ovržejo hipotezo, ki iz-
haja iz teorije.

V1, V2, V3, P1, K5, K7

5 Vodi pogovor o vtisih učencev v zvezi 
s potekom eksperimenta. Spodbudi 
učence, da v manjših skupinah 
razmišljajo o etiki psihološkega tes-
tiranja (glej učni list 4: »Etični kodeks 
psihološkega testiranja«).

Učence seznani s splošnimi pravili 
Etike psihološkega testiranja (npr. A. 
Kompare in dr., 2001, str. 33–34; G. 
Hill, 2001, str. 28–29) in jih spodbudi, 
da iščejo primerjave med splošno 
priznanimi in njihovimi pravili, ki 
so jih oblikovali v skupinah (učni 
list 4: »Etični kodeks psihološkega 
testiranja«). 
Vodi pogovor po končanem delu v 
skupinah. 

Spodbudi učence prostovoljce k obli-
kovanju Etičnega kodeksa psiholo-
škega raziskovanja (učni list 4).

S pomočjo vprašanj na učnem listu 
4 individualno razmišljajo o lastnih 
vtisih glede poteka eksperimenta. 
Nato skušajo v manjših skupinah na 
podlagi lastne izkušnje sodelovanja v 
eksperimentu sami oblikovati nekaj 
pravil etike psihološkega testiranja 
(učni list 4).

Na podlagi seznanitve s splošno 
priznanimi pravili Etike psihološkega 
testiranja v skupini iščejo primer-
jave, podobnosti in razlike med pri-
znanimi in njihovimi pravili, ki so jih 
oblikovali v skupinah (glej učni list 
4). 
Predstavniki skupin poročajo o ugo-
tovitvah.

Prostovoljci v okviru domačega 
dela oblikujejo Etični kodeks psi-
hološkega raziskovanja, ki ga preds-
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tavijo na eni izmed prihodnjih učnih 
ur. Plakat s pravili lahko izobesijo v 
učilnici ali kjer koli drugje na šoli (če 
je to mogoče).
V4, P1, P2, P3, P4

  Preverjanje znanja

4 Poda navodilo za pisanje poročila 
o vaji (učni list 5: »Preverimo svoje 
znanje in veščine: Poročilo o vaji 
Eksperiment z limoninim sokom«).

S pomočjo navodil na učnem listu 5 
napišejo poročilo v okviru domačega 
dela.
P1, P3, K5

Literatura in viri
1 Hill, G. (2001). Psihologija: shematski pregledi. Ljubljana: Tehniška založba 

Slovenije.
2 Kompare, A. in dr. (2001). Psihologija: Spoznanja in dileme. Ljubljana: DZS.
3 Kompare, A. in dr. (2007). Uvod v psihologijo. Učbenik za psihologijo v 2. let-

niku gimnazijskega in srednje tehniškega oz. strokovnega izobraževanja. Ljub-
ljana: DZS.

4 Lemon juice experiment (sneto 3. 10. 2009, 15.10). Dostopno na spletnem naslo-
vu: http://www.bbc.co.uk/science/humanbody/mind/articles/personalityand-
individuality/lemons.shtml. 

Priloge

   
Učni list 1: Eksperiment z limoninim sokom – teoretično ozadje
Učni list 2: Eksperiment z limoninim sokom – izvedba
Učni list 3: Zbirnik rezultatov eksperimenta z limoninim sokom
Učni list 4: Etični kodeks psihološkega testiranja
Učni list 5: Poročilo o vaji Eksperiment z limoninim sokom
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Učni list 1

Dejavnost za izgradnjo znanja: delo z besedilom 

EkSPERIMENT z lIMONINIM SOkOM – TEORETIčNO  
OzadjE47

Če si na jezik kanemo nekaj kapljic limoninega soka, nam lahko količina sline, ki jo naše 
telo pri tem tvori, pove nekaj o naši osebnosti.

V možganskem deblu je struktura, ki se imenuje retikularna formacija. Ta deluje kot 
neke vrste filter in odloča o tem, kateri dražljaji bodo nadaljevali pot proti višjim mož-
ganskim centrom, uravnava pa tudi budnost oz. aktivacijo možganov in celotnega telesa. 
Retikularna formacija reagira na zunanje dražljaje, kot je npr. hrana. V tem smislu nad-
zoruje tudi količino sline, ki jo naše telo tvori kot odgovor na hrano v ustih (npr. limonin 
sok). Če si na jezik kanemo nekaj kapljic limoninega soka, se nam v ustih prične nabirati 
slina kot odgovor na ta dražljaj.

Znanstveniki menijo, da je retikularna formacija pri introvertnih osebah dejavnejša in za-
radi tega naj bi te osebe ustvarjale tudi več sline. Teorija predpostavlja, da je retikularna 
formacija pri introvertnih osebah dejavna tudi takrat, ko ni nobenih zunanjih dražljajev, 
ki bi jo sprožili. Zaradi tega naj bi že šibek dražljaj povzročil močan odziv pri introvertih. 
To pomeni, da naj bi introverti ustvarjali veliko količino sline kot reakcijo na limonin sok 
(dražljaj). Ker pa naj bi bila retikularna formacija dejavna tudi takrat, ko smo v socialnih 
stikih, naj bi introverti močneje reagirali na socialne stike.

Po drugi strani naj bi bilo delovanje retikularne formacije pri ekstravertih nižja, zato naj 
bi te osebe potrebovale več zunanjih stimulansov za močnejše reagiranje. Zaradi tega naj 
bi izločali manj sline kot odgovor na dražljaj limoninega soka v primerjavi z introverti. 
Po drugi strani pa naj bi se tudi bolj sproščeno odzivali na socialne stike.

Opomba: 

Opise lastnosti introvertnih in ekstravertnih oseb za osvežitev znanja preberi v učbeniku 
Uvod v psihologijo (Kompare in dr., 2007; str. 135). 

Naloga:

Formulirajte hipotezo na podlagi teoretičnih izhodišč eksperimenta.

v tej dejavnosti:

•  spoznavaš teoretično ozadje eksperimenta z limoninim sokom,
•  spoznavaš biološko podlago razlik med introverti in ekstraverti,

•  formuliraš hipoteze.

47 Prevedeno in prirejeno po: Lemon juice experiment (sneto 3. 10. 2009, 15.10). Dostopno 
na spletnem naslovu: http://www.bbc.co.uk/science/humanbody/mind/articles/perso-
nalityandindividuality/lemons.shtml
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Učni list 2

Dejavnost za izgradnjo znanja: eksperiment

EkSPERIMENT z lIMONINIM SOkOM – IzvEdba

Potrebni materiali za eksperiment in testiranje:

•  limone (za vsakega učenca polovica limone)

•  digitalna tehtnica (vsaj 5)

•  kosmi vate (kolikor je učencev)

•  test introvertnosti – ekstravertnosti v elektronski obliki ali test introvertnosti – ek-
stravertnosti tipa »papir – svinčnik«

Potek eksperimenta:

1.  Kani nekaj kapljic limoninega soka pod jezik in pusti sok v ustih 10 sekund (ne 
pogoltni!).

2.  S kosmom vate popivnaj vso slino, ki se ti je sprostila v ustih.

3.  Ko si popivnal/-a vso slino, postavi kosem vate na tehtnico in izmeri njeno težo. 
Težo svoje kroglice si zapiši.

4.  Reši test introvertnosti – ekstravertnosti. Zapiši svoj rezultat na testu.

 

v tej dejavnosti:

•  pridobivaš izkušnjo v sodelovanju v resničnem eksperimentu,
•  uriš natančno merjenje in opazovanje,
•  prevzemaš svojo vlogo v skupini (kot testator oziroma preizkušanec),
•  razvijaš samorefleksijo.
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Učni list 3

Dejavnost za izgradnjo znanja: eksperiment, reševanje problema

zbIRNIk REzulTaTOv EkSPERIMENTa z lIMONINIM SOkOM

Navodilo:

1. Vnesite rezultate testiranj za vsakega učenca posebej v spodnjo tabelo. Namesto 
imena in priimka izberite vsak svojo šifro.

2. Izračunajte povezanost med količino sline in rezultatom na testu introvertnosti – 
ekstravertnosti (pomagajte si s statističnim programom, npr. Excell ali SPSS). 

3. Na podlagi izračunane stopnje in smeri povezanosti (korelacije) med obema 
spremenljivkama potrdite oziroma zavrnite hipotezo na podlagi teorije (glej učni list 
1: Eksperiment z limoninim sokom – teoretično ozadje).

Šifra učenca Količina sline (v gramih) Rezultat na testu I-E

v tej dejavnosti:

•	 računaš korelacijo (stopnje in smeri povezanosti med spremenljivkami),
•	 potrjuješ/zavračaš hipoteze na podlagi teoretičnih izhodišč.
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Učni list 4

Dejavnost za poglabljanje, razširjanje in uporabo znanja: reševanje 
problema

ETIčNI kOdEkS PSIhOlOškEga TESTIRaNja

Navodilo: 

1. Razmislite o vaši vlogi v eksperimentu z limoninim sokom (preizkušanec oziroma 
testator). Napišite, kako ste se počutili v vaši vlogi, kakšen je vaš vtis o poteku 
eksperimenta, kaj vas je morda motilo ali presenetilo, vam bilo še posebej všeč ipd. 

2. Psihologi se morajo pri svojem delu držati etičnih načel, zbranih v etičnem kodeksu. 
To so pravila, ki preprečujejo neugodne posledice sodelovanja v psiholoških 
raziskavah in določajo, kakšen je odgovoren način ravnanja z ljudmi, v katerih so v 
neposrednem stiku, oz. kakšen odnos do njih je neprimeren. Načela se npr. nanašajo 
na prostovoljnost sodelovanja, na vplivanje na duševno stanje preizkušanca ipd.

Zdaj boste v manjših skupinah poskušali sami oblikovati nekaj pravil etike 
psihološkega testiranja, ki jih je po vašem mnenju treba upoštevati pri vsaki raziskavi 
oziroma eksperimentu. 

3. V skupini primerjajte vaša pravila etike psihološkega raziskovanja s splošno 
priznanimi pravili (glejte učbenik Kompare in dr., 2001, str. 33–34). 

4. Oblikujte Etični kodeks psihološkega testiranja. Kodeks (npr. v obliki plakata) 
izobesite na vidno mesto v učilnici, kjer imate psihologijo, ali kjer koli drugje na 
vidnem mestu v šoli.

v tej dejavnosti:

•	 razvijaš samorefleksijo v zvezi s sodelovanjem v eksperimentu,
•	 izgrajuješ pojem pravila etike psihološkega testiranja,
•	 razvijaš ustvarjalno mišljenje na podlagi oblikovanja Kodeksa psihološkega 

testiranja.
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Učni list 5

Dejavnost za preverjanje: avtentična naloga (poročilo o eksperimentu)

POROčIlO O vajI EkSPERIMENT z lIMONINIM SOkOM

Navodilo:

Napišite poročilo o izvedenem eksperimentu, in sicer tako, da v poročilo vključite: 

•	  kratek opis teoretičnih izhodišč eksperimenta, 

•	  raziskovalno vprašanje in raziskovalni načrt (hipoteze, poskusne osebe, potek 
eksperimenta, pripomočki – material, neodvisna in odvisna spremenljivka, 

•	  morebitne moteče dejavnike in možnosti njihovega preverjanja,

•	  poskus interpretacije rezultatov in kritična ocena ter lastno mnenje o vaji.

v tej dejavnosti:

•	 oblikuješ poročilo o izvedenem eksperimentu.
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2.2  Čus tva

2.2.1  Izra ža nje in pre poz na va nje ču stev 
  Moj ca Zu pan

Po glav je: Čus tva 

Uč ni sklop: Ne be sedno izra ža nje ču stev48

Bis tve no vpra ša nje: Kako učin ko vi to pre poz na va ti 
čus tva dru gih lju di?

Ope ra tiv ni ci lji

Vse bin ski: 

V opi sa nih de jav no stih učen ka/uče nec:
V1:  iz gra ju je ra zu me va nje de jav ni kov, ki so po treb ni za 

us pe šno pre poz na va nje ču stev,
V2:  iz gra ju je ra zu me va nje po ve za no sti med be sed no in 

ne be sed no ko mu ni ka ci jo,
V3:  spoz na va ne ver bal ne izra ze po sa mez nih ču stev (go-

vo ri ca te le sa), 
V4:  ana li zi ra čus tve no izra ža nje lju di v raz lič nih živ ljenj skih si tua ci jah.

Pro ce sni:

V opi sa nih de jav no stih učen ka/uče nec:
P1:  raz vi ja veš či no sa mo ref lek si je in oza veš ča spo sob nost last ne ga pre poz-

na va nja ču stev,
P2:  raz vi ja veš či no so de lo va nja,
P3:  raz vi ja me do seb ne veš či ne (raz vi ja nje em pa ti je, da ja nje po mo či ipd),
P4:  raz vi ja veš či no pred stav lja nja idej,
P5:  raz vi ja veš či ne kri tič ne ga miš lje nja.

Kom pe ten ce:
K2:  so cial ne in dr žav ljan ske kom pe ten ce,
K3:  spo ra zu me va nje v ma ter nem je zi ku,
K5:  ma te ma tič ne kom pe ten ce in os nov ne kom pe ten ce v zna no sti in teh no-

lo gi ji.

Med pred met ne po ve za ve: /

PROCESNI 
CILJI 

OBLIKE DELA

METODE DELA

48 Di ja ki pred hod no že poz na jo raz lič ne se sta vi ne ne be sed ne ko mu ni ka ci je in ne be sed no 
izra ža nje os nov nih ču stev (mi mi ka obra za, dr ža te le sa, kret nje, glas, do tik, upo ra ba 
pro sto ra ipd).
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Pri ča ko va ni do sež ki

Do se žek De jav nost
Veš če opa zu je, ana li zi ra in in ter pre ti ra  
ne be sed no izra ža nje oseb v raz lič nih  
živ ljenj skih si tua ci jah.

Ana li zi ra fo to gra fi je čus tve nih izra zov 
(uč ni list 3).

Po ro či lo o ana li zi ne be sed nih zna kov  
ose be v od lom ku (fil ma ali od da je).

Ana li zi ra ne be sed no ko mu ni ka ci jo v od-
lom ku iz fil ma (uč ni list 5).

Zmo re učin ko vi to sa mo ref lek si jo  
last ne ga pre poz na va nja ču stev.

Ana li zi ra ne be sed no ko mu ni ka ci jo v od-
lom ku iz fil ma (uč ni list 5).

Stra te gi ja pou če va nja 

Pred vi den čas: od dve do tri šol ske ure

DEJAVNOSTI UČITELJA/-ICE DEJAVNOSTI UČENCEV

   Orien ta ci ja

1 Sez na ni učen ce s ci lji in po te kom 
vaje za »ogre va nje« in jih us me ri na 
na vo di la za vajo na uč nem li stu 1: 
»Se stav lja nje pru ji ja«. 

Učen ce po va bi, da naj prej pre be re-
jo zgod bo o pru ji ju. Ko bodo iz vle kli 
šte vil ke, se po go vo ri z nji mi o tem, 
na kak šne na či ne bi se lah ko is ka li 
(kot se stav ni deli pru ji ja).

Vodi ref lek si jo po kon ča ni vaji. 

Pre be re jo na vo di la za vajo Pru ji na 
uč nem li stu 1. Nato iz vle če iz kupa 
vsak svo jo šte vil ko, ki pred stav lja 
nje gov del pru ji ja. V sku pi ni se po-
go vo ri jo, kako bi lah ko is ka li dru ge 
dele pru ji ja.

Iz ve de jo vajo Se stav lja nje pru ji ja.

Po kon ča ni vaji od go vo ri jo na vpra-
ša nja na uč nem li stu 1 in iz me nja jo 
vti se. 

    Iz gra je va nje zna nja

2 Po va bi učen ce, da se raz de li jo v sku-
pi ne po šti ri čla ne in do lo či jo (ali 
žre ba jo) vlo ge po sa mez nih čla nov v 
sku pi ni. Vlo ge so opi sa ne na uč nem 
li stu 2: »Vlo ge v sku pi ni«. 
Po ma ga pri raz de li tvi di ja kov v sku-
pi ne.

Poda na vo di la za sku pin sko delo. 
Vsa ka sku pi na dobi ne kaj slik ali fo-
to gra fij oseb v raz lič nih po lo ža jih, si-
tua ci jah.

Učen ce us me ri na na vo di la na uč-
nem li stu 3: »Ana li za fo to gra fij čus-
tve nih izra zov«.

Raz de li jo se v sku pi ne po šti ri čla ne 
in do lo či jo vlo ge po sa mez nih čla nov.

Sle di jo na vo di lom na uč nem li stu 3 
in v sku pi ni od go var ja jo na vpra ša-
nja.
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Med pred sta vi tva mi sku pin po ma-
ga pri po jas nje va nju poj mov in vodi 
razgo vor. Po kon ča nih pred sta vi tvah 
vodi raz go vor o re zul ta tih sku pin-
ske ga dela. 

Pred sta vi jo re zul ta te sku pin ske ga 
dela preo sta lim so šol cem.
V1, V2, V3, V4, P2, P3, P4, P5, K2, K3

    Pre ver ja nje zna nja 

3 Učen cem po ja sni, da si bodo v na-
da lje va nju og le da li od lo mek iz fil ma 
(od da je), pri če mer bodo opa zo va li 
ne be sed no ko mu ni ka ci jo ene iz med 
oseb v fil mu. Učen ce us me ri na na-
vo di la za opa zo va nje ne be sed ne ko-
mu ni ka ci je na uč nem li stu 4: »Pre ve-
ri mo svo je zna nje in veš či ne: Ana li za 
ne be sed ne ko mu ni ka ci je v od lom ku 
iz fil ma«.

Po pre gle du na vo dil učen cem pred-
va ja od 15- do 20-mi nut ni od lo mek iz 
po ljub ne ga filma ali od da je.

Učen ce po va bi k iz de la vi po ro či la o 
re zul ta tih opa zo va nja od lom ka in jih 
v ta na men us me ri na na vo di la na uč-
nem li stu 5: »Pre ve ri mo svo je zna nje 
in veš či ne: Po ro či lo o opa zo va nju«

Pre gle da jo na vo di la za opa zo va nje 
na uč nem li stu 4.

Opazuje jo eno iz med iz bra nih oseb v 
od lom ku in si spro ti za pi su je jo zna-
ke ne be sed ne ko mu ni ka ci je na pod-
la gi check-li ste na uč nem li stu 4.

V ok vi ru do ma če ga dela iz de la jo po-
ro či lo o re zul ta tih opa zo va nja ne be-
sed ne ko mu ni ka ci je ose be iz od lom-
ka na pod la gi na vo dil na uč nem li stu 
5.
V4, P1, P5, K2, K3, K5,

Li te ra tu ra in viri
1 Kom pa re, A. in dr. (2001). Psi ho lo gi ja: spoz na nja in di le me. Ljub lja na: DZS.
2 Mak si mo vi ć, Z. (1991). Mla din ske de lav ni ce. Ljub lja na: Sek ci ja za pre ven tiv no 

delo pri Druš tvu psi ho lo gov Slo ve nije.

Pri lo ge

   
Uč ni list 1: Se stav lja nje pru ji ja

Uč ni list 2: Vlo ge čla nov sku pi ne 

Uč ni list 3: Ana li za fo to gra fij čus tve nih izra zov

Uč ni list 4: Pre ve ri mo svo je zna nje in veš či ne: Ana li za od lom ka fil ma ali do ku men-
tar ne od da je

Uč ni list 5: Pre ve ri mo svo je zna nje in veš či ne: Po ro či lo o opa zo va nju
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Uč ni list 1

De jav nost za orien ta ci jo: igra za »ogre va nje«

SE STav lja NjE PRu jI ja49

Za za če tek pre be ri te zgod bo o pru ji ju.

Kdo je pru ji? To je zelo než no, pre cej ne na vad no in pred vsem lju dem zelo na klo nje no 
bit je. Res je, to bit je ima ob ča sno do lo če ne prob le me, mi (tj. čla ni sku pi ne, v ka te ri se 
od vi ja igra) pa mu lah ko či sto pre pro sto po ma ga mo pri raz re še va nju teh prob le mov. 
Pru ji je člen ka sto bit je, ki je se stav lje no iz kar ne kaj de lov (ne na vad no, teh je rav no 
to li ko, ko li kor je čla nov sku pi ne, v ka te ri se do ga ja igra!) in vsa ko leto zno va se v do lo-
če nem ča su (po na ključ ju rav no v let nem ča su, v ka te rem po te ka ta de lav ni ca!) zno va 
zbe re jo, saj se pru ji raz de li, tako da nje go vi deli ne kaj ča sa ži vi jo lo če ni in sami. Zdaj 
(v rav no tem let nem ča su) se zno va zbi ra jo. Ko se naj de jo, se raz vr sti jo v do lo če nem 
za po red ju: naj prej prvi del, nato dru gi, za njim tret ji … in tako na prej do zad nje ga dela 
(ko li kor je tudi čla nov sku pi ne). Edi na te ža va pri iskanju se stav nih de lov pru ji ja je v 
tem, da vsak del sam niti ne vidi niti ne sli ši. Ko iš če dru ge dele, mora z nji mi ko mu-
ni ci ra ti dru ga če. Ko na vse zad nje naj de del, ki se na ha ja pred njim, sme spre gle da ti. In 
še le, ko se cel pru ji se sta vi, lah ko vsak del tudi spre go vo ri!

No, to je zgod ba o pru ji ju.

Ko pre be re te zgod bo, sto pi te v krog in vsak iz med vas iz vle če po eno šte vil ko iz kupa, ki 
vam ga po nu di uči telj. Ko iz vle če te svo jo šte vil ko, jo ohra ni te zase. To je va ša šte vil ka v 
nizu, ki ga bo na pra vi la cela sku pi na, in to od ena do …, pač ko li kor je učen cev v sku pi ni. 
Niz bo ste mo ra li na pra vi ti, kot da ste sle pi in glu hi. To po me ni, da mo ra te mi ža ti in ne 
sme te ver bal no ko mu ni ci ra ti. Mo ra li si bo ste iz mi sli ti kak drug na čin, da bo ste iz ve de li 
šte vil ke, ki jih ima jo dru gi čla ni sku pi ne, s ka te ri mi se bo ste sre ča li, »ta va joč v mra ku«. 
Čla ni sku pi ne bo ste to rej se stav lja li pru ji ja.

Ne kaj mož nih su ge stij, kako lah ko iš če te dru ge dele pru ji ja: trep lja nje po roki, pi sa nje šte-
vilk na hr bet, sti ska nje z roko ipd.

Va ša na lo ga je to rej, da naj de te čla na sku pi ne, ki je iz vle kel šte vil ko, za eno manj šo od ti-
ste, ki ste jo po teg ni li sami. Ko s po moč jo na či na, ki si ga sami iz be re te, naj de te tega čla na 
sku pi ne, lah ko od pre te oči in mu po ma ga te naj ti čla na sku pi ne, ki ima šte vil ko, ki je za 
eno manj ša od nje go ve – če ta tega ni sto ril že prej. In tako bo po sto po ma pru ji se stav ljen.

Ko kon ča te vajo ozi ro ma ko se sta vi te ce lot ne ga pru ji ja, od go vo ri te še na spod nji vpra ša nji:
1.  Kako ste se po ču ti li med vajo, vam je bila igra všeč? 
2.  Kaj vam je bilo tež ko/lah ko med samo igro? Raz lo ži te.
3.  Ali bi lah ko pru ji ja se sta vi li hi tre je? Raz lo ži te.

v tej de jav no sti:
•  so de lu ješ v sku pi ni in si pri za de vaš za skup ni cilj,
•  se uriš v spret no sti ne ver bal ne ko mu ni ka ci je,

•  ref lek ti raš svo jo iz kuš njo pri vaji.

49 Vaja je v ce lo ti pov ze ta po Maksi mo vi ć, Z. (1991). Mla din ske de lav ni ce. Ljub lja na: Sek-
ci ja za pre ven tiv no delo pri Druš tvu psi ho lo gov Slo ve ni je.



122

PSIHOLOGIJA

Uč ni list 2

De jav nost za iz grad njo zna nja: re še va nje prob le ma, sku pin sko delo

vlO gE čla NOv Sku PI NE50

In for ma tor   – skr bi za pred sta vi tev vpra šanj dru gim; pre ver ja, ali se vsi stri nja jo z   
   neko od lo či tvi jo

Spod bu je va lec  – spod bu ja čla ne sku pi ne, da pris pe va jo svo je za mi sli in da do kon ča jo na- 
   lo go

Po ro če va lec   – po ro ča o re zul ta tih sku pin ske ga dela

Za pi so va lec   – pri pra vi pi sno pred sta vi tev sku pi ne

v tej de jav no sti:

•  iz bi raš svo jo vlo go v sku pi ni in se sez na njaš z njo.

50 Vlo ge si lah ko do lo či jo učen ci v sku pi ni sami ali jih žre ba jo. V ta na men uči telj pred-
hod no pri pra vi za vsa ko sku pi no eno ku ver to, v ka te ro vsta vi list ke s po sa mez ni mi 
vlo ga mi, ki jih nato učen ci žre ba jo.
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Uč ni list 3

De jav nost za iz grad njo zna nja: re še va nje prob le ma

aNa lI za fO TO gRa fIj čuS TvE NIh IzRa zOv

Po zor no si og lej te sli ke ozi ro ma fo to gra fi je oseb51 in nato od go vo ri te na spod nja vpra ša nja:

a) Kako se po va šem mne nju po ču ti jo ose be na fo to gra fi jah? Ka te ra čus tva do živ lja jo? 
Opi ši te ne ver bal ne zna ke, na pod la gi ka te rih ste pre poz na li čus tva oseb (mi mi ka 
obra za, dr ža te le sa)?

b) Za kaj se po va šem mne nju ose be na fo to gra fi jah tako po ču ti jo? 

c) Kaj bi po va šem mne nju lah ko na re di li, da bi se po ču ti li bo lje?

d) Kaj bi lah ko na re di li dru gi, da bi se te osebe po ču ti le bo lje?

e) Ka te re in for ma ci je bi mo ra li še ime ti, če bi že le li na tanč no ugo to vi ti čus tva, do živ-
lja nje teh oseb?

Pri delu v sku pi nah upo šte vaj te va še do de lje ne vlo ge in si raz de li te delo.

Ko bo ste od go vo ri li na vpra ša nja, pre be ri te čla nek, spremno be se di lo ozi ro ma in terv ju ob 
fo to gra fi ji (sli ki). Nato v sku pi ni od go vo ri te še na spod nja vpra ša nja:

f) Pri mer jaj te sklad nost va ših od go vo rov z be se di lom član ka (ko li ko vam je samo na 
pod la gi fo to gra fi je us pe lo ugo to vi ti po čut je ozi ro ma čus tva oseb in vzro ke za nji-
ho vo po čut je).

g) Raz mi sli te, po ja sni te in ute me lji te, kaj vse je po mem bno za us pe šno pre poz na va-
nje ču stev (po leg ne ver bal nih zna kov) – npr. kon tekst po jav lja nja čus tve nih sig na-
lov, kul tur no do lo če na pra vi la izra ža nja ču stev, nes klad je med be sed ni mi in ne be-
sed ni mi zna ki ipd.

h) Po ja sni te in ute me lji te (lah ko na kon kret nih pri me rih) po mem bnost in po ve za nost 
obeh vrst ko mu ni ka ci je (be sed ne in ne be sed ne).

v tej de jav no sti:

•  ana li zi raš in in ter pre ti raš čus tve ne izra ze oseb na fo to gra fi jah,
•  raz vi jaš spo sobnost vživ lja nja v čus tva dru gih in raz miš ljaš o mož ni po mo či 

po sa mez ni ku,
•  ute me lju ješ po ve za nost be sed ne in ne be sed ne ko mu ni ka ci je ter po mem-

bnost raz lič nih de jav ni kov za us pe šno pre poz na va nje ču stev,
•  so de lu ješ v sku pi ni in si pri za de vaš za skup ne ci lje.

51 Fo to gra fi je oseb (obra zov, ce lot ne ga te le sa), izre za ne iz raz lič nih re vij, ča so pi sov ipd. 
lah ko po pred hod nem do go vo ru na uč no uro pri ne se jo učen ci sami ali pa za to po skr bi 
uči telj. Po leg fo to gra fij naj pri ne se jo tudi sprem no be se di lo, čla nek, in terv ju ipd., na 
ka te re ga se na na ša jo sli ke.
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Uč ni list 4

De jav nost za pre ver ja nje zna nja: av ten tič na na lo ga

PRE vE RI MO SvO jE zNa NjE IN vEš čI NE:  
aNa lI za Od lOM ka fIl Ma alI dO ku MEN TaR NE Od da jE

Check-li sta spo ro čil ne be sed ne ko mu ni ka ci je 

Uči telj vam bo pred va jal 15-mi nut ni od lo mek iz fil ma (do kumen tar ne od da je) z na slo-
vom: . 

Tvo ja na lo ga je, da po zor no opa zu ješ ne be sed no ko mu ni ka ci jo ose be X in spro ti s check-
li sto za pi su ješ zna čil no sti ne ver bal ne ga ve de nja te ose be v od lom ku. Opa zo val/-a boš na-
sled nje ob li ke never bal ne ko mu ni ka ci je:

•  ge ste rok in pr stov

•  gibe gla ve

•  dr žo te le sa in orien ta ci jo v pro sto ru

•  obraz no mi mi ko (usta, oči)

•  po gled, oče sni stik

•  do tik

•  glas (ton, ri tem, ja kost, bar vo gla su ...)

•  raz da ljo med ose bo in dru gi mi ljud mi

Ne ver bal no ve de nje ose be iz odlom ka boš spro ti oz na če val/-a na pod la gi treh di men zij:

•  ob li ka ne ver bal ne ko mu ni ka ci je; k po sa mez ni ka te go ri ji se za pi še us trez na ob li ka 
ve de nja, ko se to po ja vi;

•  ko no ta tiv na vred nost spo ro či la ne ver bal ne ko mu ni ka ci je; hkra ti z ob li ko ne ver bal-
ne ko mu ni ka ci je se pri po sa mez ni ka te go ri ji oz na či z zna kom plus, kro gec ali mi-
nus ko no ta tiv na vred nost opa že ne ob li ke ve de nja. Pri tem plus po me ni po zi tiv no, 
kro gec nev tral no in mi nus ne ga tiv no vred nost ne ver bal ne ga spo ro či la; 

•  ja kost, in ten zi te ta ne ver bal ne ga spo ro či la; z ve li kost jo zna kov (ve lik, sred nji, maj-
hen) se pri po sa mez ni ka te go ri ji oz na či tudi in ten zi te ta (in ten ziv no, sred nje, šib-
ko) po sa mez ne ga ne ver bal ne ga spo ro či la. 

Ko boš v ve de nju ose be opa zil/-a do lo če no ob li ko ne ver bal ne ko mu ni ka ci je, boš to za pi-
sal/-a v us trez no ka te go ri jo, hkra ti pa tudi oz na čil/-a, ali se zdi spo ro či lo po zi tiv no, nev-
tral no ali ne ga tiv no in kak šne in ten zi te te je (šib ko, sred nje, in ten ziv no).

v tej de jav no sti:

•  uriš veš či ne opa zo va nja in ana li zi ra nja ne be sed nih zna kov ose be v od lom ku.
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Uč ni list 5

De jav nost za pre ver ja nje zna nja: av ten tič na na lo ga (po ro či lo o opa zo-
va nju)

PRE vE RI MO SvO jE zNa NjE IN vEš čI NE:  
PO RO čI lO O OPa zO va Nju

Na pod la gi opa zo va nja ose be X v od lom ku s po moč jo check-li ste boš iz de lal/-a po ro či lo o 
opa zo va nju, ki naj vsebuje na sled nje se sta vi ne:

1. Teo re tič ni uvod – na krat ko pred sta viš po sa mez ne se sta vi ne ne be sed ne ko mu ni ka ci je.

2. Me to da – opi šeš check-li sto, na pod la gi ka te re je po te ka lo opa zo va nje in po ja sniš 
po sto pek opa zo va nja (ana li za od lom ka…).

3. Re zul ta ti – se šte ješ frekven ce po sa mez nih ne ver bal nih spo ro čil ose be v od lom ku 
gle de na vse tri ka te go ri je in jih vne seš v spod njo ta be lo. 

Ta be la: Frek ven ce po sa mez nih ob lik ne be sed ne ko mu ni ka ci je ose be X v od lom ku

PO ZI TIV NO (+) NEV TRAL NO (O) NE GA TIV NO (-) VSO TA
ob li ka šib ko sred n. in tenz. šib ko sred n. in tenz. šib ko sred n. in tenz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
vso ta

L EGE NDA:
1 - ge ste rok in pr stov 5 - po gled, oče sni stik
2 - gibi gla ve 6 - do tik
3 - dr ža te le sa in orien ta ci ja v pro sto ru 7 - glas (ton, ri tem, ja kost, bar va gla su ...)
4 - obraz na mi mi ka 8 - raz da lja med ljud mi

4. In ter pre ta ci ja – raz lo žiš re zul ta te in jih po ve žeš z de jan skim do ga ja njem v od lom-
ku iz fil ma (od da je). 

5. Sklep – po ja sniš lastno spo sob no sti pre poz na va nja ču stev, nato pa pre so diš in ute-
me ljiš, za kaj je po mem bno, da zna mo us trez no izra ža ti in pre poz na va ti čus tva 
(ko mu ni ka cij ska funk ci ja ču stev). Na kon cu po daš še ne kaj na pot kov, kako lah ko 
po tvo jem mne nju po ve ča mo spo sob nost in pre poz na va nja ču stev dru gih lju di. 

v tej de jav no sti:

•  zbi raš, ana li zi raš in in ter pre ti raš po dat ke na pod la gi opa zo va nja ne be sed ne 
ko mu ni ka ci je,

•  raz vi jaš veš či no sa mo ref lek si je in oza veš čaš pre poz na va nje ne be sed nih zna kov.
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2.2.2  Lju be zen – kaj o njej vedo po ve da ti psi ho lo gi?
  Alen ka Kom pa re

Po glav je:   Čus tva

Uč ni sklop:  Zna čil no sti ču stev – lju be zen

Bis tve no vpra ša nje:  Kaj je lju be zen? Ali vsi ljud je lju bi-
mo na enak na čin? 

    Kak šna je re snič na (pra va) lju be-
zen? 

Ope ra tiv ni ci lji

Vse bin ski: 

V opi sa nih de jav no stih učen ka/uče nec:
V1:  iz gra ju je zna nje o lju bez ni kot kom plek snem čus tvu 

in po seb ni vr sti od no sa med ljud mi,
V2:  oza veš ča in ra zi sku je svo ja pre pri ča nja o ljubez ni, 
V3:  pri mer ja in pre so ja raz lič ne psi ho loš ke teo ri je o lju-

bez ni.

Pro ce sni:

V opi sa nih de jav no stih ima učen ka/uče nec pri lož nost, da:
P1:  raz vi ja zmož nost sa mo ref lek si je in sa mou rav na va nja,
P2:  raz vi ja kom plek sno miš lje nje (ana li za, sin te za, pre so ja, in ter pre ta ci ja),
P3:  os tri kri tič no miš lje nje (ob li ko va nje ar gu men tov),
P4:  raz vi ja veš či no ko mu ni ci ra nja in so de lo va nja. 

Kom pe ten ce:
K1:  uče nje uče nja,
K2:  so cial ne in dr žav ljan ske kom pe ten ce,
K3:  spo ra zu me va nje v ma ter nem je zi ku,
K7:  di gi tal na in in for ma cij sko-ko mu ni ka cij ska pi sme nost.

Med pred met ne po ve za ve: umet nost, fi lo zo fi ja, slo venš či na

Pri ča ko va ni do sež ki učen ca

Do se žek De jav nost
Oza veš če na last na pre pri ča nja  
o lju bez ni, izkriv lje na ko ri gi ra na.

Sa mo ref lek si ja z uč ni ma li sto ma 1 in 3, 
delo z uč nim li stom 2 (I. vpra ša nje).

Po glob lje no ra zu me va nje lju bez ni. Delo z be se di lom na uč nem li stu 2 (II. 
in III. vpra ša nje), uč ni list 4 in uč ni list 5 
(de ba ta).

PROCESNI 
CILJI 

OBLIKE DELA

METODE DELA
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Stra te gi ja pou če va nja 

Pred vi den čas: dve šol ski uri 

DEJAVNOSTI UČITELJA/-ICE DEJAVNOSTI UČENCEV

    Orien ta ci ja

1 Us me ri učen ce k vaji na uč nem li stu 
1: »Moje srce«52, ki je na me nje na sa-
mo ref lek si ji in mi sel ne mu us mer ja-
nju na obrav na va no temo. Po kon cu 
in di vi dual ne ga dela vodi raz go vor o 
raz lič nih ob li kah lju bez ni (na lo ga 
3). Pou da ri, da je lju be zen kom plek-
sno čus tvo in hkra ti po seb na vr sta 
od no sa med part ner je ma.

In di vi dual no re šu je jo vajo in nato 
sami ali v pa rih od go vo ri jo še na 
vpra ša nja (na lo ga 2 in na lo ga 3). 
Raz mišlja jo o raz lič nih ob li kah lju-
bez ni, ana li zi ra jo po dob no sti in raz-
li ke med nji mi ter svo je ugo to vi tve 
izra zi jo v fron tal no vo de nem raz go-
vo ru.

V2, P1, P2, P3, K1

    Iz gra je va nje zna nja

2 Na po ti učen ce k delu z uč nim li stom 
2: »Tri vpra ša nja o lju bez ni« in po sta-
vi prvo bis tve no vpra ša nje: Kaj je lju-
be zen? 
Mo de ri ra po ro ča nje sku pin, iz po sta-
vi ugo to vi tev, da pre pri ča nja o lju-
bez ni vpli va jo na lju be zen ski od nos 
(vpliv miš lje nja na do živ lja nje in ve-
de nje).

Naj prej in di vi dual no, nato v sku pi-
nah oza veš ča jo svo ja pre pri ča nja o 
lju bez ni. Ugo tav lja jo, da ima mo ljud-
je raz lič na pre pri ča nja o tem, kaj je 
re snič na (pra va) lju be zen.

3 Us me ri učen ce k is ka nju od go vo-
rov na dru go bis tve no vpra ša nje 
– Ali vsi ljud je lju bi mo na enak na-
čin? – ob pod po ri uč ne ga li sta 2 (II. 
vpra ša nje). Da na vo di la za re še va nje 
Vpra šal ni ka lju be zen skih slo gov in 
pov ze ma in ter pre ta ci je re zul ta tov. 
Or ga ni zi ra na da lje va nje dela z be-
se di lom (raz la ga Stern ber go ve teo ri-
je in te li gent no sti, III. vpra ša nje), na 
kon cu pa vodi fron tal no di sku si jo, v 
ka te ri pov ze ma od go vo re učen cev in 
jih po ve zu je s spoz na nji psi ho lo gov. 

Pre be re jo opi sa ni psi ho loš ki teo ri ji 
o lju bez ni (Lee, Stern berg). Re ši jo 
Vpra šal nik lju be zen skih slo gov in 
pri mer ja jo re zul ta te z last ni mi pre-
pri ča nji o lju bez ni. Na da lju je jo z 
branjem be se di la in od go var ja jo na 
vpra ša nja, po ve za na s psi ho loš ki mi 
spoz na nji o lju bez ni, ter raz miš lja jo 
o raz li kah med spo lo ma. Svo je od-
go vo re in raz miš lja nja pred sta vi jo v 
di sku si ji.

V1, V2, V3, P1, P2, K1

    Po glab lja nje, raz šir ja nje in upo ra ba zna nja

4 Mo de ri ra delo z uč nim li stom 3: »Kaj 
vpli va na ob li ko va nje pre pri čanj o

V sku pi ni raz miš lja jo o de jav ni kih, 
ki vpli va jo na ob li ko va nje pred stav

52 Uč ni list je pri re jen po Dog ša (1995).
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lju bez ni?«53 Učen ce us mer ja k kri tič-
ni pre so ji pri ka zov lju bez ni v fil mih, 
prav lji cah, ro ma nih … ter k sa mo-
ref lek si ji: ka te ri de jav ni ki so naj bolj 
vpli va li na ob li ko va nje nji ho vih pre-
pri čanj o lju bez ni. Spod bu ja jih tudi 
pri pre so ji real no sti nji ho vih pre pri-
čanj o lju bez ni in pre poz na va nju 
mo re bit nih iz kriv ljanj (mi sti fi ka cij, 
idea li za cij) lju bez ni. Vodi po ro ča nje 
sku pin in pov ze ma ugo to vi tve.  

o lju bez ni, iz me nju je jo mne nja in iz-
kuš nje. Kri tič no pre so ja jo real nost 
pri ka zov lju bez ni v me di jih, ana li-
zi ra jo ste reo ti pe, ve za ne na vlo go 
moš ke ga in žen ske v lju be zen skem 
od no su … Pre poz na va jo tudi de jav-
ni ke, ki so naj bolj vpli va li na nji ho vo 
ra zu me va nje lju bez ni ter ref lek ti ra-
jo real nost oz. mo re bit no iz kriv lje-
nost last nih pred stav o lju bez ni. Po 
en član sku pi ne pred sta vi ugo to vi tve 
sku pi ne so šol cem.

V1, V2, P1, P3, P4, K2, K3

    Pre ver ja nje zna nja

5 Spod bu di učen ce k re še va nju na lo-
ga na uč nem li stu 4: »Pre ve ri mo svo-
je zna nje in veš či ne: Lju be zen sko zi 
pre go vo re in po pu lar no glas bo«. 

Re šu je jo av ten tič ne na lo ge za pre-
ver ja nje in oce nje va nje zna nja na uč-
nem li stu 4.

6 Ob kon cu obrav na ve uč nih vse bin o 
čus tvih (pred pi snim pre ver ja njem 
zna nja) spod bu ja in sve tu je sku pi-
nam učen cev pri pri pra vah na de ba-
to (de bat na teh ni ka je po to va nje z 
ba lo nom)54 – uč ni list 5: »Pre ve ri mo 
svo je zna nje in veš či ne: Ka te ro čus-
tvo je naj po mem bnej še?«. Us mer ja 
ana li zo in pre so jo de ba te, povzame 
glav ne pod po re (raz lo ge, s ka te ri mi 
so učen ci ute me lje va li po mem bnost 
iz bra ne ga čus tva) in iz po sta vi uč ne 
vse bi ne, s ka te ri mi bi učen ci lah ko 
še po ve ča li ka ko vost ar gu men tov. 

V sku pi nah so de lu je jo pri pri pra vi 
na de ba to – ob li ko va nju ar gu men ta. 
Tr di tev, da je iz bra no čus tvo naj po-
mem bnej še, pod pre jo s stro kov ni mi 
spoz na nji s po droč ja ču stev. Sku paj 
se od lo či jo, kdo iz sku pi ne bo pred-
sta vil ar gu ment v de ba ti. Dru gi čla ni 
de jav no po slu ša jo de ba to in za pi su-
je jo ar gu men te preo sta lih sku pin. Na 
kon cu oce ni jo, kdo je »zma gal« v de-
ba ti.

V1, P2, P3, P4, K1, K2, K3, K7

Li te ra tu ra in viri
1 Curk, J. (2004). Lju bi me, ne lju bi me … Po ve za nost čus tvo va nja z miš lje njem: 

pre pri ča nja o lju bez ni. V: J. Ve sel idr.: Psi ho lo gi ja: spoz na nja in di le me. De lov-
ni zve zek za 4. let nik gim na zij ske ga izo bra že va nja. Ljub lja na: DZS.

53 Pred upo ra bo uč ne ga li sta 3 lah ko uči telj na po ti učen ce k re še va nju vpra šal ni ka pre pri-
čanj o lju bez ni (v de lov nem zvez ku Psi ho lo gi ja: spoz na nja in di le me, vaja Lju bi me, 
ne lju bi me …, na lo ga 2, str. 94) in pre poz na va nju iz kriv lje nih pre pri čanj in nji ho vih 
po ten cial no ne ga tiv nih posle dic (ista vaja, na lo ga 3, str. 95).  

54 Opi sa na de ba ta – gre za raz li či co de bat ne teh ni ke Po to va nje z ba lo nom – je učin ko vi ta, 
za ni mi va in za bav na ob li ka pre ver ja nja zna nja, ki je v opi sni stra te gi ji na me nje na utr-
je va nju zna nja in pre ver ja nju do se ga nja za stav lje nih ci ljev pred oce nje va njem zna nja 
(pi snim preiz ku som), ve za ne ga na uč ni sklop Čus tva.
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2 Dog ša, I. (1995). In te rak cij ske vaje za mla dost ni ke. Ljub lja na: Za vod RS za 
šols tvo. 

3 Kre čič, J. (2004). Za ga te lju be zen ske ga tea tra. Be se di la slo ven skih pop us pe-
šnic 1. Delo, 31. 8. 2004.

4 La mo vec, T. (1994). Psi ho diag no sti ka oseb no sti I. Ljub lja na: Fi lo zof ska fa kul-
te ta. 

5 Mi li vo je vi ć, Z. (2002). For mu le lju bez ni: Kako ne uni či ti last ne ga živ lje nja, ko 
iš če te pra vo lju be zen. Piv ka: Za lož ba Noe mi.

6 Mu sek, J. (1995). Lju be zen, dru ži na, vred no te. Ljub lja na: Educy.
7 Ri ja vec, M. in Milj ko vi ć, D. (2002). Srce in lju be zen: Psi ho lo gi ja lju bez ni. Ljub-

lja na: Mla din ska knji ga. 

Pri lo ge

   

Uč ni list 1: Moje srce

Uč ni list 2: Tri vpra ša nja o lju bez ni

Uč ni list 3: Kaj vpli va na ob li ko va nje pre pri čanj o lju bez ni?

Uč ni list 4: Pre ve ri mo svo je zna nje in veš či ne: Lju be zen sko zi pre go vo re in po pu-
lar no glas bo

Uč ni list 5: Pre ve ri mo svo je zna nje in veš či ne: Ka te ro čus tvo je naj po mem bnej še?
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Uč ni list 1

De jav nost za orien ta ci jo: sa mo ref lek si ja

MOjE SRcE

1. Pri tej vaji bo ste raz miš lja li o tem, kdo vse ima pro stor v va šem srcu. Spo daj na ri-
sa no srce raz de li te tako, da bodo ime li vsi, ki jih ima te radi, pro stor v njem. Kdo 
ima pro stor v va šem srcu? Kako ve lik je ta pro stor? Ali je v srcu pro stor tudi za vas 
same? Kako radi se ima te? Kako ve lik je prostor v va šem srcu, ki pri pa da vam? V 
vsak pro stor v va šem srcu na pi ši te ime člo ve ka, ki ga ima te radi.

2. Vpra ša nja za raz mi slek:

•  Je bila na lo ga – poi ska ti v svo jem srcu pro stor za lju di, ki jih ima te radi – tež-
ka ali lah ka? 

•  Kdo vse »ži vi« v va šem srcu? Ko li ko lju di, ki ne pri pa da jo va ši dru ži ni, ste iz bra li?
•  Pri ka te rih lju deh ste se zlah ka od lo či li, ko li ko pro sto ra jim na me ni ti? Pri 

ka te rih je bilo to tež je? Za kaj?
•  Kako ve lik pro stor ste na me ni li sebi? Ste si že kdaj re kli, da ima te radi sami sebe? 

Ali je po mem bno ime ti rad sebe? Za kaj da ali ne? Ali ima te sebe do volj radi?

3. Lju di, ki ima jo »pro stor« v va šem srcu, ima te naj brž radi na raz lič ne na či ne, saj 
ima lju be zen raz lič ne ob li ke, npr. part ner ska lju be zen, lju be zen do pri ja teljev, do 
star šev, do so ro jen cev … 

•  Pri mer jaj te raz lič ne ob li ke lju bez ni (gle de na čus tva, ki jih do živ lja mo v od-
no su, na in ten ziv nost, tra ja nje …). Npr. kaj do živ lja mo ved no, ko ima mo 
ne ko ga radi (ne gle de na to, ali je to part ner, brat, pri ja telj)? 

•  Ali obsta ja med raz lič ni mi ob li ka mi lju bez ni kak šna po mem bna raz li ka? V 
ka te ri(-h) zna čil no sti(-h) se part ner ska lju be zen naj bolj lo či od dru gih ob lik 
lju bez ni?55

v teh de jav no stih:

•  raz miš ljaš o last nem do živ lja nju in s tem raz vi jaš sa mo ref lek si jo,
•  pre poz na vaš in pri mer jaš raz lič ne ob li ke lju bez ni.

55  Pri mer ja va raz lič nih ob lik lju bez ni gle de na do živ lja nje v od no su: vse ob li ke lju bez ni 
vse bu je jo do živ lja nje na ve za no sti, bli ži ne, po ve za no sti, skr bi za dru ge ga, lo jal no sti, 
spre je ma nja … Part ner ska lju be zen se od dru gih raz li ku je po do živ lja nju te le sne in 
spol ne pri vlač no sti v od no su do part ner ja.
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Uč ni list 2

De jav nost za raz šir ja nje in po glab lja nje zna nja: delo z be se di lom

TRI vPRa ša Nja O lju bEz NI

I. Kaj je lju be zen? 

Od go vor na vpra ša nje »Kaj je lju be zen?, je od po sa mez ni ka do po sa mez ni ka raz li čen. Ko 
part ner ju (ljub lje ni ose bi) pra vi mo: »Lju bim te«, po go sto ne mi sli mo is te ga. Ljud je to rej raz-
lič no ra zu me mo be se do lju be zen, pa tudi do živ lja mo in izra ža mo jo vsak po svo je. 

1. Kako ra zu me te part ner sko lju be zen vi?
•	 Za pi ši te vse aso cia ci je, ki vam pa de jo na mi sel ob be se di lju be zen.
•	 Poiš či te ne kaj me ta for za lju be zen.56 Upo ra bi te lah ko spod nji po ve di.

Lju be zen je kot .
Če bi bila lju be zen X (npr. ro ža, bar va …), bi bila , ker 

•	 Raz mi slite, kaj je zna čil no za re snič no (pra vo) lju be zen med part ner je ma. Kaj 
je za vas pra va lju be zen, kako se ka že v part ner skem od no su?

2. Raz de li te se v manj še sku pi ne in pri mer jaj te svo je od go vo re. 
•		 Pre so di te, ali ima te o lju bez ni po dob na pre pri ča nja ali raz lič na. Kje so po dob-

no sti, kje naj več je raz li ke?
•		 Ali me ni te, da je po mem bno poz na ti last na pre pri ča nja o lju bez ni? Kaj pa 

part ner je va? Po ja sni te svo jo pre so jo.

II. Kaj je zna čil no za part ner sko lju be zen? Od go vo ri psi ho lo gov.

Na vpra ša nja o lju bez ni in nje nih zna čil no stih iš če jo od go vo re tudi psi ho lo gi. Stri nja jo se, 
da lju bi mo ljud je na raz lič ne na či ne in da niso vse lju bez ni ena ke. Na pri mer, av tor teo ri je 
o »bar vah lju bez ni« trdi, da lah ko raz li ku je mo šest raz lič nih lju be zen skih slo gov. Ti opi su-
je jo šest raz lič nih na či nov ra zu me va nja lju bez ni, ki vpli va jo na to, kak šno lju be zen iš če mo 
in kako lju be zen ži vi mo. Lju be zen ski slo gi so: eros, lu dos, stor ge, prag ma, ma nia in aga pe 
(Lee, v La mo vec, 1994; Ri ja vec in Milj ko vi ć, 2002). 

Vpra ša nja za raz mi slek:

•		 Vas za ni ma, kaj se skri va za temi la tin skimi izra zi? Re ši te Vpra šal nik lju be zen skih 
slo gov57 in ugo to vi te, ka te ri lju be zen ski slog je naj bolj zna či len za vas. Ste se mor da 
pre poz na li v opi sih dveh ali celo treh lju be zen skih slo gov? (Lju be zen ski slo gi so po-
jas nje ni v ta be li spo daj.)

•		 Ka te ri lju be zen ski slog je najb li že va še mu ra zu me va nju lju bez ni? Pri mer jaj te re zul-
ta te na vpra šal ni ku z va ši mi od go vo ri na vpra ša nje o zna čil no stih re snič ne lju bez ni 
med part ner je ma.

56 Ne kaj pri me rov, ki jih upo ra bi mo za po na zo ri tev ali spod bu do učen cem: Lju be zen je 
kot do ber ro man, dlje ga be reš, bolj te prev za me. Lju be zen je kot bo le zen, ki je no če mo 
zdra vi ti. Lju be zen je kot mor je, ne var no, če ne znaš pla va ti. 

57 Vpra šal nik lju be zen skih slo gov s krat ko raz la go re zul ta tov je do sto pen v dveh vi rih: v 
La mo vec (1994) in – ne ko li ko mo di fi ci ra na – v Ri ja vec in Milj ko vi ć (2002, str. 76–83).
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•		 Kak šen lju be zen ski slog pri ča ku je te od va še ga ideal ne ga lju be zen ske ga part ner ja? 
Za kaj bi bila ta ose ba ideal na? 

•		 Ali me ni te, da je po dob nost lju be zen skih slo gov med part ner je ma v lju be zen skem 
od no su po mem bna ali ne? Po ja sni te.58

Lju be zen ski slog Zna čil no sti

Ero tič na, ro man tič na 
lju be zen (eros)

Vklju ču je moč no te le sno pri vlač nost, ki se raz vi je zelo zgo daj. Lju be zen 
je in ten ziv na in sprem lja jo moč na pre da nost part ner ju, lah ko tudi lju bo-
sum je. Zna čil na je za lju di, ki lju be zen vi so ko vred no ti jo in me ni jo, da je 
po mem ben del živ lje nja. Tra ja lah ko ne kaj me se cev ali let.

Lju be zen kot igra, 
za ba va (lu dos)

Po sa mez nik se izo gi ba glo bo kim čus tvom in jih ne že li vzbu ja ti pri part-
ner ju. Uži va v spo gle do va nju in za pe lje va nju, ven dar ni pri prav ljen na 
re sno in dol go traj no zve zo. V part ner skem od no su je pre ma lo zre lo sti, 
bli ži ne in go to vo sti.

Pri ja telj ska lju be zen 
(stor ge)

Po mem bna je bli ži na, zau pa nje in pri ja teljs tvo. Lju be zen ni og nje vi ta, je 
pa trd na, stvar na in so raz mer no traj na. Tak part ner ski od nos se raz vi ja 
po sto po ma, brez več jih na pe to sti, dram ali spol ne ob sedeno sti.

Ra zum ska, prak tič na 
lju be zen (prag ma)

Po sa mez nik je osre do to čen na za že le ne last no sti ljub lje ne ose be. Pri is-
ka nju part ner ja je v os pred ju sklad nost in te re sov, vred not, ci ljev in oseb-
nost nih last no sti. 

Ob se siv na, od vi sna 
lju be zen (ma nia)

Vklju ču je šte vil ne »simp to me« lju bez ni, kot so npr. nes peč nost, po manj-
ka nje kon cen tra ci je, lju bo sum nost, trp lje nje, ki te me lji jo na po manj ka nju 
zau pa nja v sebe in v part ner ja. Po go stej ša je v ado les cen ci in pri lju deh s 
slab šo sa mo po do bo.

Ne se bič na, sa mo -
žr tvo valna lju be zen 
(aga pe)

Po sa mez nik je vdan in po žr tvo va len, v lju bez ni ve li ko daje, ne po stav lja 
sko raj no be nih zah tev, vse je pri prav ljen opro sti ti. Pou dar je na je skrb za 
part ner ja, než nost in vztra ja nje v part ner skem od no su kljub mo re bit nim 
te ža vam. 

Več ti pov lju bez ni opi su je tudi Stern berg, av tor trian gu lar ne teo ri ji lju bez ni (Mu sek, 1995; 
Ri ja vec in Milj ko vi ć, 2002). Lju be zen se stav lja jo tri po mem bne kom po nen te: 

a)  bli ži na (in tim nost) – do živ lja nje po ve za no sti, uga ja nja, pri ja teljs tva, zau pa nja in 
čus tvene bli ži ne med part ner je ma, 

b)  strast – do živ lja nje in ten ziv nih ču stev, pred vsem za ljub lje no sti, ter moč na te le sna in 
spol na pri vlač nost, 

c)  vda nost (za ve za nost) – od lo či tev, da bomo os ta li s part ner jem sku paj kljub ob ča-
snim te ža vam v od no su, in skrb za po trebe drug dru ge ga.

Raz lič ne kom bi na ci je opi sa nih kom po nent po jas nju je jo osem ti pov lju bez ni: uga ja nje, 
strast no lju be zen (vzne se nost), praz no lju be zen, ro man tič no lju be zen, pri ja telj sko (to va-
riš ko) lju be zen, noro lju be zen in po pol no lju be zen (glej ta be lo spodaj; ✓ po me ni, da je 
kom po nen ta v do lo če nem tipu lju bez ni pri sot na). Na pri mer: brez bli ži ne, stra sti in vda-
no sti v od no su ni lju bez ni; če v od no su pre vla du je ta bli ži na in strast, gre za ro man tič no 
lju be zen; lju be zen, ki je strast na in jo zaz na mu je od lo čenost, da s part ner jem os ta ne mo 
sku paj, manj ka pa ji bli ži ne in med se boj ne ga poz na va nja, pa je »nora« lju be zen.

58 Na vad no so us pe šnej ši ti sti od no si, v ka te rih ima ta part ner ja po do ben lju be zen ski slog 
oz. po dob na pre pri ča nja o lju bez ni. Nju no ra zu me va nje lju bez ni je po dob no, zato ima-
ta v od no su tudi po dob na pri ča ko va nja in si ka že ta lju be zen na so rod ne na či ne.
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Tip lju bez ni/se sta vi na lju bez ni bli ži na strast vda nost

Ni lju bez ni

Uga ja nje ✓

Strast na lju be zen ✓

Praz na lju be zen ✓

Ro man tič na ljube zen ✓ ✓

Pri ja telj ska lju be zen ✓ ✓

Nora lju be zen ✓ ✓

Po pol na lju be zen ✓ ✓ ✓

Po pol na lju be zen je po Stern ber gu ti sta, ki vse bu je vse tri kom po nen te: bli ži no, strast in 
vda nost. Part ner nam je všeč kot člo vek in z njim de li mo čus tve no bli ži no, za ljub lje ni smo 
vanj in nas te le sno in spol no pri vla či. Tak od nos že li mo se ve da ohra ni ti in se tru di mo, da 
ga ne bi z ni či mer ogro zi li.  

Vpra ša nja za raz mi slek:

•		 Ali me ni te, da je po pol na lju be zen (kot je opi sa na v Stern ber go vi teo ri ji) cilj, h ka-
te re mu je v lju bez ni vred no te ži ti? Ka te ra od treh kom po nent lju bez ni se vam zdi še 
po se bej po mem bna? Za kaj? 

•		 Ali se po men in izra že nost vseh treh kom po nent s tra ja njem lju bez ni (in part ner ske-
ga od no sa) spre mi nja? Če da, kako?59

•		 Pri mer jaj te spoz na nja o treh se sta vi nah lju bez ni s spoz na nji psi ho lo gov o raz li kah 
med za ljub lje nost jo in lju bez ni jo.

III. Ali moš ki in žen ske lju bi mo dru ga če? 

Re zul ta ti ra zi skav ka že jo, da se moš ki in žen ske v čus tvo va nju ne ko li ko raz li ku je mo. Za 
te melj na čus tva ve lja, da jih žen ske po go ste je izra ža jo pa tudi do živ lja jo jih in ten ziv ne je. 
Edi no te melj no čus tvo, ki ga moš ki ja sne je izra ža jo, je jeza.

•	  Ali me ni te, da se po jav lja jo raz li ke med spo lo ma tudi v do živ lja nju in izra ža nju lju-
bez ni? Če da, kak šne so raz li ke v lju bez ni med moš ki mi in žen ska mi, npr. ka te ri 
lju be zen ski slog je bolj izra žen pri moš kih in ka te ri pri žen skah, kdo se po go ste je 
za lju bi, bolj in ten ziv no in/ali dlje lju bi …? Če ne, za kaj med spo lo ma v lju bez ni ni 
raz lik?60

v teh de jav no stih:

•	 oza veš čaš svo ja pre pri ča nja o lju bez ni in o jih pri mer jaš s spoz na nji psi ho lo-
gov o lju bez ni,

•	 spoz na vaš in pri mer jaš raz lič ne psi ho loš ke teo ri je o lju bez ni,
•	 raz vi jaš sa mo ref lek si jo in sa mou rav na va nje.

59 Po men in izra že nost treh kom po nent lju bez ni po Stern ber gu (Mu sek, 1995) se s tra-
ja njem lju bez ni in part ner ske ga od no sa spre mi nja. Na za čet ku je naj po mem bnej ša 
strast, nato na raš ča po men bli ži ne in vda no sti, ki po sta neta po mem bnej ši se sta vi ni 
lju bez ni. 

60 Ne kaj od go vo rov na to vpra ša nje po nu ja po glav je Ali moš ki lju bi jo dru ga če kot žen ske? 
(v Ri ja vec in Milj ko vi ć, 2002, str. 93–97).
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Uč ni list 3

De jav nost za raz šir ja nje in po glab lja nje zna nja: sa mo ref lek si ja

kaj vPlI va Na Ob lI kO va NjE PRE PRI čaNj O lju bEz NI?

1. Raz de li te se v manj še sku pi ne in raz prav ljaj te o tem, kako se ob li ku je jo na še pred-
sta ve o lju bez ni. 

•  Raz mi sli te o vpli vu dru ži ne in iz ku šenj v njej na va še poj mo va nje lju bez ni: 
Ali na va še pred sta ve o lju bez ni vpli va part ner ski od nos med star še ma? So 
po mem bni tudi dru gi od no si v dru ži ni? …

•  Pre so di te, kak šna so spo ro či la po pu lar ne kul tu re in me di jev o lju bez ni: Kako 
je lju be zen sli ka na v fil mih, po pev kah, raz lič nih na da lje van kah? Spom ni te 
se npr. lju be zen skih fil mov, ki so vam naj bolj všeč in pri ka zu je jo re snič no 
(pra vo) lju be zen. Raz mi sli te tudi o lju be zen skih od no sih, kot so pri ka za ni v 
raz lič nih ame riš kih in/ali špan skih na da lje van kah. Ali je lju be zen v real nem 
živ lje nju po dob na tem pri ka zom lju bez ni?

•  Za ni mi vi so tudi opi si lju bez ni v tra di cio nal nih prav lji cah. Kaj spo ro ča jo o 
lju bez ni prav lji ce, npr. Sne gul či ca, Tr nulj či ca, Pe pel ka? Kaj o vlo gi moš ke ga 
v lju be zen skem od no su, kaj o vlo gi žen ske? So pri ka zi lju bez ni v so dob nih 
prav lji cah in ri san kah, npr. v Shre ku, dru gač ni?

•  Ka te ri de jav ni ki še vpli va jo na to, kako ra zu me mo lju be zen?

2. Raz mi sli te, ka te ri od na ve de nih de jav ni kov (dru ži na, me di ji …) so ime li naj več-
ji vpliv na ob li ko va nje va ših pre pri čanj o lju bez ni. Pre so di te tudi real nost va ših 
pre pri čanj o lju bez ni: so vsa real na ali ima te tudi kak šno manj real no, iz kriv lje no, 
pre več idea li zi ra no ipd. pre pri ča nje o lju bez ni.

v teh de jav no stih:

•  pre so jaš in ana li zi raš de jav ni ke, ki vpli va jo na ob li ko va nje pre pri čanj o lju-
bez ni,

•  ugo tav ljaš, ka te ri de jav ni ki soob li ku je jo tvoja pre pri ča nja o lju bez ni, in pre-
so jaš nji ho vo real nost,

•  imaš mož nost, da ob li ku ješ real nej ša (manj idea li zi ra na, iz kriv lje na) pre pri-
ča nja o part ner ski lju bez ni.
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Uč ni list 4

De jav nost za pre ver ja nje zna nja: av ten tič ne na lo ge

PRE vE RI MO SvO jE zNa NjE IN vEš čI NE:  
lju bE zEN SkO zI PRE gO vO RE IN PO Pu laR NO glaS bO

1. Spo daj so za pi sa ni raz lič ni pre go vo ri in mi sli o lju bez ni. Vsa ke ga od njih pre so di te 
z vi di ka psi ho loš kih spoz nanj o lju bez ni (ali je gle de na psi ho loš ka spoz na nja ute-
me ljen ali ne, za kaj). 

a)  Daleč od oči, da leč od srca. 

b)  Lju be zen ima če tve ro oči, a je vsee no sle pa.

c)  Nas prot ja se pri vla či jo.

d)  Ko lju be zen go vo ri, ra zum mol či.

e)  V lju bez ni so samo za čet ki pri vlač ni, zato ljud je za če nja jo ved no zno va.

f)  Nas prot je lju bez ni je brez briž nost, ne so vraš tvo. 

g)  Če se ne spo mi njaš niti ene no ro sti, v ka te ro te je pah ni la lju be zen, po tem 
nisi ni ko li lju bil. (Wil liam Sha kes pea re) 

h)  Lju be zen pre ma ga vse. (Vir gil) 

i)  Lju be zen do bliž nje ga vklju ču je tudi lju be zen do sebe. (Sve ti Av gu štin)

2. V raz lič nih vi rih (na sple tu, v knji gah …) še sami poiš či te tri mi sli, pre go vo re ali 
ver ze o lju bez ni. Iz be ri te ti ste, ki so vam naj bolj všeč.61 

•  Po ja sni te, za kaj vam je vsa ka od iz bra nih mi sli, pre go vo rov ali ver zov všeč. 
Raz mi sli te tudi, kak šno je nje no spo ro či lo o lju bez ni in ko li ko ver ja me te v 
to spo ro či lo.

•  Iz bra ne mi sli pre so di te gle de na psi ho loš ka spoz na nja (se z nji mi uje ma jo 
ali ne, po ja sni te). 

3. Iz be ri te eno iz med slo ven skih po pus pe šnic, ki tako ali dru ga če ope va lju be zen 
(npr. Ko mar – Ču ki in Pika Bo žič; Zate na Tri glav – Na ta li ja Ver bo ten; Briz gal na 
briz ga – Ato mik har mo nik) ter in ter pre ti raj te nje no be se di lo. Kak šno vr sto lju bez-
ni ope va pe sem (npr. za ljub lje nost, strast no lju be zen …)? Kak šne me ta fo re upo-
rab lja pri opi so va nju lju bez ni? Kaj poč ne ju nak(-inja) pe smi? Kako je opi sana ljub-
lje na ose ba? Ipd.

61 Če ima na vo ljo več ča sa, se lah ko uči telj od lo či za raz li či co te na lo ge. Ne kaj učen cev 
pri ne se k pou ku zgoš čen ko s pop, rock … pe smi jo, ki je najb li že nji ho ve mu ra zu me va-
nju lju bez ni, in po ja sni jo po men be se di la iz bra ne pe smi: o čem go vo ri, kako pri ka zu je 
lju be zen, za kaj jim je všeč. Po po slu ša nju pe smi izra zi jo svo je mne nje o po slu ša ni pe-
smi (ko li ko jim je všeč, ali tudi sami po dob no ra zu me jo lju be zen …) še so šol ci. Uči telj 
spod bu ja raz lič ne in ter pre ta ci je be se di la po slu ša ne pe smi (pri tem učen ce us mer ja k 
upo ra bi psi ho loš kih spoz nanj).
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Pri mer mož ne in ter pre ta ci je be se di la pe smi Ko mar (glej Kre čič, 2004). V prvi ki ti ci 
ju na ka pe smi pi či ko mar, to ga srbi in pe če, no be no zdra vi lo ne po ma ga. V dru gi 
ki ti ci po sta ne ja sno, da je pik ko mar ja me ta fo ra za za ljub lje nost (vne to srce). Nato 
pa se ju nak pe smi ljub lje ni po nu di kot ko mar (lju be zen ski in spol ni part ner), a se 
hkra ti boji, da mu bo po tem ljub lje na vse živ lje nje »pila kri«. Za ni mi va je pred vsem 
upo ra ba ko mar ja, ki je zo prn in nad le žen, kot me ta fo re za lju be zen, ter opi so va nje 
žen ske kot ne ko ga, ki v part ner skem od no su »pije kri« moš ke mu (ga to rej iz čr pa-
va, obre me nju je). 

v teh de jav no stih pre ver jaš:

•  ra zu me va nje zna čil no sti lju bez ni,
•  zmož nost upo ra be psi ho loš kih spoz nanj pri ana li zi ra nju in in ter pre ti ra nju 

po ja vov v vsak da njem živ lje nju,
•  spret nost ana li ze in in ter pre ta ci je be se dil.
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Uč ni list 5

De jav nost za pre ver ja nje zna nja: de ba ta 

PRE vE RI MO SvO jE zNa NjE IN vEš čI NE:  
ka TE RO čuS TvO jE Naj PO MEM bNEj šE?

De bat na teh ni ka: po to va nje z ba lo nom 

De bat no iz ho diš če: Katero iz med na ve de nih ču stev je naj po mem bnej še v živ lje nju člo ve-
ka? Jeza, strah, ve se lje, ža lost ali lju be zen.

Smer ni ce za pri pra vo in iz ved bo de ba te

1. Ob li ko va nje sku pin: Od lo či te se, ka te ro čus tvo se vam zdi naj po mem bnej še, in se 
gle de na iz bi ro čus tva razde li te v pet sku pin. 

2. Pri pra va na de ba to: Na lo ga vsa ke sku pi ne je, da se pri pra vi na ar gu men ti ran za go-
vor iz bra ne ga čus tva. Na vo ljo ima te 10 mi nut. Izob li kuj te to rej ar gu ment, s ka te-
rim bo ste so šol ce sku ša li pre pri ča ti, da je čus tvo X naj po mem bnej še, da člo ve ku 
naj bolj ko ri sti, da bi bilo brez nje ga živ lje nje tež je/slab še/manj za ni mi vo … So šol-
ce mo ra te tudi pre pri ča ti, da so dru ga čus tva manj po mem bna. Raz mi sli te to rej o 
tem, kako nam dru ga čus tva lah ko ote žu je jo živ lje nje/ško di jo/vo di jo do ne za že le-
nih posle dic … 

3. Iz ved ba de ba te: V de ba ti so de lu je po en član vsa ke sku pi ne (iz be ri te ga). De ba ta 
po te ka v dveh kro gih, vsa kič si sle di jo go vo ri pe tih de ba ter jev. V pr vem kro gu go-
vo rov vsak de ba ter pou da ri, za kaj je prav čus tvo X naj po mem bnej še v živ lje nju 
lju di. Go vor lah ko tra ja 1 mi nu to. V dru gem kro gu go vo rov pa je na lo ga vsa ke ga 
de ba ter ja, da opo zo ri na ne ga tiv ne vi di ke dru gih ču stev in po nov no iz po sta vi po-
mem bnost čus tva X. Na vo ljo ima 1 mi nu to.

Naj po mem bnej še 
čus tvo:

Pod po ra tr di tvi (za kaj in kdaj nam izbra no čus tvo ko ri sti; kako olaj šu je 
živ lje nje; za kak šno ve de nje nas mo ti vi ra; kaj so po zi tiv ne po sle di ce 
do živ lja nja in izra ža nja tega čus tva v me do seb nih od no sih in živ lje nju 
po sa mez ni ka …):

dru ga čus tva: Raz lo gi, ki za vra ča jo nji ho vo po mem bnost (kdaj in za kaj nam čus tvo 
ško di; do kak šnih ne ga tiv nih po sle dic ali ne kon struk tiv nih ve denj lah-
ko vodi …):

1. 

2.

3.

4.
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4. Vred no te nje de ba te: Po slu šal ci z jav nim gla so va njem od lo či jo, kdo je«zma go va lec« 
de ba te oz. kdo je naj pre prič lji ve je, z naj ra zum nej šo pod po ro, za go var jal po mem-
bnost iz bra ne ga čus tva.

v teh de jav no stih pre ver jaš:

•  ra zu me va nje zna čil no sti raz lič nih ču stev,
•  zmož nost pre prič lji ve ga ar gu men ti ra nja,
•  veš či no ko mu ni ci ra nja in so de lo va nja v sku pi ni.
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2.2.3  Kako naj raz vi jam svo jo »čus tve no in te li gent-
nost«?

  Ta nja Rup nik Vec

Po glav je:   Čus tva

Uč ni sklop:  Več uč nih sklo pov

Bis tve no vpra ša nje: Kako naj raz vi jam svo jo »čus tve no 
in te li gent nost«62?

    Raz li či ca: Kaj je čus tve na in te li-
gent nost in kako lah ko vpli vam na 
njen raz voj, pri sebi ali pri dru gih 
lju deh?

Ope ra tiv ni ci lji

Vse bin ski: 

V opi sa nih de jav no stih učen ka/uče nec:
V1:  iz gra ju je in/ali po glab lja ra zu me va nje te melj nih ču stev: jeza, ža lost, 

strah, lju be zen,
V2:  ob li ku je pra vi la za em pa tič no in smi sel no od zi va nje na čus tvo va nje 

dru gih lju di in jih veš če upo rab lja. 

Pro ce sni:

V opi sa nih de jav no stih učen ka/uče nec raz vi ja:
P1:  kri tič no miš lje nje (pre so ja v skla du s kri te ri ji),
P2:  so de lo val ne veš či ne in ko mu ni ka ci jo,
P3:  sa mo ref lek si jo in sa mo re gu la ci jo

Kom pe ten ce
K2:  so cial ne in dr žav ljan ske kom pe ten ce,
K3:  spo ra zu me va nje v ma ter nem je zi ku.

Med pred met ne po ve za ve: / 

Pri ča ko va ni do sež ki

Do se žek De jav nost
Poz na va nje, ra zu me va nje in upo ra ba  Igra vlog in ob li ko va nje sce na ri ja (uč ni 
na či nov učin ko vi te ga od zi va nja v  list 4). 
si tua ci jah, ko so go vor nik do živ lja  
in ten ziv na čus tva. 

PROCESNI 
CILJI 

OBLIKE DELA

METODE DELA

62 Na men uč ne stra te gi je ni iz gra je va ti oz. prob le ma ti zi ra ti sam kon cept čus tve ne in te li-
gent no sti, am pak z njim v smi slu de lov ne de fi ni ci je zaob se či poz na va nje last nih emo-
cio nal nih zna čil no sti, ob čut lji vost za last no čus tvo va nje in čus tvo va nje dru gih lju di, 
smi sel no čus tve no od zi va nje na raz no vrst ne živ ljenj ske si tua ci je in em pa tič no od zi va-
nje na čus tvo va nje dru gih lju di.
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Stra te gi ja pou če va nja 

Tra ja nje: 3 šol ske ure (brez pre ver ja nja in oce nje va nja zna nja)63 

DEJAVNOSTI UČITELJA/-ICE DEJAVNOSTI UČENCEV

   Orien ta ci ja

1 Na po ve ci lje obrav na ve teme in ube se-
di bis tve no vpra ša nje, nato pa po va bi 
učen ce v kraj ši raz mi slek, npr.: »Kaj je 
'čus tve na in te li gent nost'? Kako se čus-
tve no in te li gen ten člo vek raz li ku je od 
čus tve no nein te li gent ne ga?« Smi sel no 
zao kro ži raz pra vo z de lov no opre de li-
tvi jo čus tve ne in te li gent no sti.64

So de lu je jo v dia lo gu. Ni za jo od go vo-
re na za stav lje no vpra ša nje.

   Iz gra je va nje zna nja

Spod bu di raz po re di tev učen cev v 
sku pi ne po tri ali šti ri.65 Vsa ka sku pi-
na dobi na vo di la za obrav na vo enega 
čus tva z uč ne ga li sta 1: »Spoz naj mo 
te melj na čus tva.« Med tem ko sku pi ne 
de la jo, uči telj iz me nič no sprem lja nji-
ho vo delo in jim po po tre bi po ma ga.

Or ga ni zi ra fron tal no raz pra vo, ki pa 
jo vo di jo učen ci, ki pred stav lja jo po-
sa mez no čus tvo. Učen cem pre puš-
ča us mer ja nje raz pra ve, vklju ču je se 
le po ne kod, da do pol ni oz. teo ret sko 
nad gra di raz miš lja nja učen cev. 

Omo go či sku pi nam čas za ref lek si jo o 
delu v sku pi nah s po moč jo vpra ša nja 
na uč nem li stu 2: »Ref lek si ja.«

V sku pi nah raz miš lja jo o ne kem čus-
tvu in obli ku je jo od go vo re na vpra ša-
nja na uč nem li stu 1. De jav nost tra ja 
prib liž no 30 mi nut.

Eden ali dva učen ca v sku pi ni us mer-
ja ta raz pra vo ce lot ne ga raz re da sko zi 
vpra ša nja, na ka te ra so is ka li od go vo-
re v sku pi ni. Raz miš lja nja so šol cev 
do pol nju je jo s svo jimi ugo to vi tva mi. 
Pred sta vi tev po sa mez ne sku pi ne tra ja 
12-15 mi nut.

Na pra vi jo ref lek si jo o delu v sku pi ni, 
za ka te ro ni tre ba, da po sta ne 'jav na'.

V1, V2, P2, P3, K2, K3

63 Tra ja nje po sa mez nih de lov stra tegije: 1. šol ska ura: orien ta ci ja in iz gra je va nje zna-
nja (delo v sku pi nah in pred sta vi tev prve sku pi ne); 2. šol ska ura: iz gra je va nje zna nja 
(pred sta vi tve treh sku pin); 3. šol ska ura: iz gra je va nje zna nja (delo z uč nim li stom 3).

64 Po mem bno je, da uči telj pou da ri, kak šne vr ste je opre de li tev, ki bo konč ni re zul tat te 
krat ke raz pra ve: je to zgolj za ča sna, de lov na ver zi ja poj ma, ki za do stu je za prvo orien-
ta ci jo ali pa bo učen cem po raz pra vi o nji ho vih aso cia ci jah na kon cept po nu dil ka te ro 
iz med opre de li tev av torjev?

65 Ker je učen cev več kot pred vi de nih sku pin, dobi več sku pin v obrav na vo isto čus tvo. 
Lah ko pa uči telj iz de la de lov ne li ste še za dru ga čus tva, tako da dobi vsa ka sku pi na 
svo je čus tvo. V tem pri me ru je tre ba na čr to va ti po dalj ša nje ča sa za pred sta vi tev ču stev, 
saj se mora zvr sti ti več sku pin.
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   Raz šir ja nje in po glab lja nje zna nja

2 Or ga ni zi ra delo z uč nim li stom 3: 
»Kako se em pa tič no od zi va ti na raz lič-
na čus tva dru gih lju di?« Poz ne je or ga-
ni zi ra fron tal no raz pra vo o si tua ci jah.

V dvo ji cah de la jo po na vo di lih na uč-
nem li stu 2, nato se vklju či jo v fron tal-
no raz pra vo o ugo to vi tvah.

V2, P1, P2, P3, K2, K3

   Utr je va nja zna nja/Pre ver ja nje zna nja

3 Pre ver ja in oce nju je zna nje v de jav no-
stih, kot so za pi sa na na uč nem li stu 
4: »Pre ve ri mo svo je zna nje in veš či ne: 
Čus tva«.

So de lu je v de jav no stih za pre ver ja nje 
in oce nje va nje zna nja.

V2, P1, P2, P3, K2, K3

Li te ra tu ra in viri
1 Go le man, D. (1997). Čus tve na in te li gen ca. Ljub lja na: Mla din ska knji ga.
2 Go le man, D. (1999). Wor king with emo tio nal in tel li gen ce. Lon don: Blooms bury.
3 Mi li vo je vič, Z. (2007). Emo ci je. Psi ho te ra pi ja i ra zu me va nje emo ci ja. Novi Sad: 

Psi ho po lis in sti tut.
4 Polj šak Škra ban, O. (1999). Čus tva, čus tve ni raz voj in rav na nje s čus tvi: štu dij-

sko gra di vo pri pred me tu Raz voj na psi ho lo gi ja. Ljub lja na: Pe da goš ka fa kul te ta.
5 Rup nik Vec, T., Kom pa re, A. (2006). Kri tič no miš lje nje v šo li. Stra te gi je pou če-

va nja kri tič ne ga miš ljenja. Ljub lja na: Za vod RS za šols tvo.
6 Rup nik Vec, T. in sod. (2009). Kri tič no miš lje nje pri pou ku psi ho lo gi je. Ljub lja-

na: Za vod RS za šols tvo.
7 Smrt nik Vi tu lič, H. (2004). Čus tva in raz voj ču stev. Ljub lja na: Uni ver za v Ljub-

lja ni, Pe da goš ka fa kul te ta.
8 Wilks, F. (1998). In tel li gent Emo tion. How to Suc ceed Through Trans for ming 

Your Fee lings. Lon don: Wil liam Hei ne mann.66

Pri lo ge

   

Uč ni list 1: Ka te re so te melj ne zna čil no sti ču stev?

Uč ni list 2: Ref lek si ja o uče nju

Uč ni list 3: Kako se em pa tič no od zva ti na raz lič na čus tva dru gih lju di?

Uč ni list 4: Pre ve ri mo svo je zna nje in veš či ne: Čus tve na in te li gent nost

66 Knji ga je pre ve de na tudi v slo venš či no (Za lož ba Ga neš).
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Uč ni list 1

De jav nost za iz gra je va nje zna nja: re še va nje prob le mov, raz pra va, igra 
vlog

ka TE RE SO TE MElj NE zNa čIl NO STI ču STEv?

Sku pi na 1: JEZA

1.  Opre delite čus tvo jeze. V ka te rih si tua ci jah ga do živ lja mo?

2.  Kaj so po va šem mne nju funk ci je jeze? Kak šne od zi ve spro ža to čus tvo pri dru gih?

3.  Kak šen je ko mu ni ka cij ski po men jeze (kaj spo ro ča mo dru ge mu, ka dar se je zi mo)?

4.  Kdaj je jeza us trez na (adek vat na, funk cio nal na, smi sel na)?

5.  Ob li kuj te pra vi la za učin ko vi to izra ža nje jeze!

6. Ob li kuj te pra vi la za učin ko vi to in em pa tič no od zi va nje v ko mu ni ka ci ji z jez no ose bo. 

7.  Se sta vi te dva sce na ri ja za igri vlog, v ka te rih bodo ak ter ji izra ža li jezo us trez no 
(funk cio nal no) oz. neu strez no (ne funk cio nal no). Odi graj te oba pri zo ra pred so-
šol ci in prob le ma ti zi raj te us trez nost do živ lja nja in izra ža nja jeze v pred stav lje ni 
si tua ci ji, kot tudi us trez nost od zi va nja dru gih ak ter jev zgod be na jezo.

Sku pi na 2: LJUBEZEN

1. Opre de li te to čus tvo. V ka te rih si tua ci jah (od no sih) ga do živ lja mo?

2. V kak šnem od no su je to čus tvo do 

• spo što va nja

• za ljub lje no sti

3. Opre de li te 

• brez po goj no lju be zen

• po goj no lju be zen

4. Raz mi sli te o po sle di cah čez mer ne ga iz ka zo va nja

• brez po goj ne lju bez ni

• po goj ne lju bez ni

5. Se sta vi te dva sce na ri ja za igro vlog, v ka te rih bo ste pri ka za li po goj no in brez po goj-
no lju be zen. Odi graj te oba pri zo ra in vo di te svo je so šol ce v ana li zo do ga ja nja in 
pre so ja nje us trez no sti (funk cio nal no sti) rav na nja ak ter jev zgod be.

Sku pi na 3: STRAH

1. Opre de li te to čus tvo. V ka te rih si tua ci jah ga obi čaj no do živ lja mo?

2. V kak šnem od no su je to čus tvo do čus tva:

• pa ni ke
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• fo bi je

• gro ze

3. Kak šen je na men (funk ci ja tega čus tva)?

4. Kdaj je strah us tre zen (smi seln) od ziv na do ga ja nje? Do lo či te kri te ri je us trez no sti 
(funk cio nal no sti) strahu.

5. Kaj spo ro ča mo, ka dar izra ža mo strah?

6. Ob li kuj te pra vi la za učin ko vi to in em pa tič no od zi va nje na čus tvo va nje ose be, ki 
do živ lja strah.

7. Se sta vi te dva sce na ri ja za igri vlog, v ka te rem bodo ak ter ji izra ža li strah us trez no 
oz. neu strez no. Odi graj te ta pri zor pred so šol ci in (po po tre bi, z podv pra ša nji) 
us mer jaj te nji ho vo pre so jo us trez no sti do živ lja nja in izra ža nja stra hu v obeh za-
miš lje nih si tua ci jah kot tudi od zi va nje in rav na nje v ko mu ni ka ci ji z ose bo, ki se 
ne če sa boji!

Sku pi na 4: ŽALOST

1.  Opre de li te žalost. V ka te rih si tua ci jah obi čaj no do živ lja mo ža lost?

2.  Ka te re so funk ci je ža lo sti (kaj je na men ža lo sti)?

3.  Kdaj je ža lost us tre zen (funk cio na len, smi seln) od ziv na do ga ja nje oz. kaj so kri-
te ri ji us trez ne ža lo sti?

4.  Kdaj je ža lost neu strez na?

5.  Ob li kuj te pra vi la za učin ko vi to in em pa tič no od zi va nje na čus tvo va nje ose be, ki 
do živ lja ža lost.

6.  Se sta vi te dva sce na ri ja za igri vlog, v ka te rih izra ža jo ak ter ji ža lost us trez no oz. 
neu strez no. Odi graj te oba pri zo ra pred so šol ci in (po po tre bi s podv pra ša nji) us-
mer jaj te nji ho vo pre so jo us trez no sti do živ lja nja in izra ža nja ža lo sti v za miš lje ni 
si tua ci ji kot tudi od zi va nje in rav na nje v ko mu ni ka ci ji z ža lost nim po sa mez ni kom.

v tej de jav no sti:

•  ra zi sku ješ in oza veš čaš last no ra zu me va nje zna čil no sti in di na mi ke te melj-
nih ču stev,

•  po glab ljaš zna nje in ra zu me va nje zna čil no sti te melj nih ču stev,
•  raz vi jaš spo sob nost emap tič ne ga od zi va nja na čus tvo va nje dru gih lju di.
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Uč ni list 2

De jav nost za iz gra je va nje zna nja: ref lek si ja o iz kuš nji v sku pi ni

Ref lek si ja o uče nju

1.  Kaj si se nau čil v prejš nji de jav no sti?

2.  Kako boš to zna nje upo ra bil? Za mi sli si kon kre ten pri mer upo ra be zna nja oz. v ka-
te ri si tua ci ji boš prav za ra di no ve ga zna nja rav nal dru ga če, kot si rav nal do slej?

Ref lek si ja o de lo va nju v sku pi ni

1.  Kako je po te ka la ko mu ni ka ci ja v sku pi ni? 

2.  Kako ste raz re ši li mo re bit na ne so glas ja v sku pi ni?

3.  Opi ši te pris pe vek po sa mez ni ka k sku pin ske mu re zul ta tu? Pri tem bo di te čim na-
tanč nej ši.

v tej de jav no sti:

•  se učiš ref lek si je last ne ga raz miš lja nja, do živ lja nja in rav na nja,
•  raz vi jaš občut lji vost za do ga ja nje v sku pi ni.
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Uč ni list 3

De jav nost za iz grad njo zna nja: štu dij pri me rov

kakO SE EM Pa TIč NO Od zva TI Na Raz lIč Na čuS Tva  
dRu gIh lju dI?

Ana li zi raj čus tvo va nje glav ne ga ak ter ja zgod be v spod njih pri me rih ter pre so di emap tič nost 
in smi sel nost od zi va nja dru gih vple te nih. Pri pre so ji upo šte vaj kri te rij sklad no sti od zi va nja 
s pra vi li, opi sa ni mi v pris pev ku spo daj. Kako bi se sam od zval v isti ali po dob ni si tua ci ji? 
Za kaj prav tako?

Opi si si tua cij:

1. si tua ci ja

Opi sa na si tua ci ja se je zgo di la na de lav ni cah za mla de, na ka te rih je so de lo va la sku pi na 
gim na zij cev. V eni iz med vaj se je vsak ude le že nec pred sta vil pre ko svo je ga naj ljub še ga 
pred me ta. Ko je na vr sto pri šel An že, je v roke pri jel svo jo ko šar kaš ko žo go. Ven dar pa 
mu be se da ni in ni ho te la iz ust. Žo go je ne kaj krat uda ril ob tla, po tem pa mu ko ma iz da-
vil: »Vsi ve ste, kaj ta žo ga meni po me ni, kaj mi po me ni ko šar ka.« Glas se mu je za tre sel, 
sti snil je ust ni ce, žo go je spet me tal ob tla. Po ne kaj tre nut kih je s stis nje ni mi ustni ca mi 
iz da vil: »Oče mi je pre po ve dal tre ni ra ti ko šar ko.« Po tem so se mu po li cih uli le sol ze in 
fant se je se se del na stol. Na sta la je po pol na ti ši na, niti vod ja niti dru gi di ja ki niso re kli 
ni če sar. Le ne ka te rim ude le žen kam in ude le žen cem so se prav tako na vla ži le oči. 

Vpra ša nja:

Kaj se je do ga ja lo v raz re du? Ka te ro čus tvo je ver jet no do živ ljal An že? Ali je bil nje gov od-
ziv v tej si tua ci ji us tre zen? Kako so se od zva li dru gi ude le žen ci? Ovred no ti nji hov od ziv z 
vi di ka kon struk tiv no sti, em pa tič no sti in mor da s še kak šne ga vi di ka? Kako bi se še lah ko 
od zva li v tej si tua ci ji? S kak šnim ci ljem in za kaj prav tako? 

2. si tua ci ja

Štu dent ka je v tret jem let ni ku opra vi la se dem iz pi tov, za vpis v na sled nji let nik pa ji je 
sep tem bra manj kal zgolj še eden iz med ti stih, ki so po goj za vpis. Iz pi ta ni opra vi la in 
po za ni ma la se je za oce no. Ugo to vi la je, da ji je do po zi tiv ne oce ne (še sti ce) manj ka lo 
pol toč ke. S svo jo na lo go se je og la si la pri pro fe sor ju, mu po ja sni la si tua ci jo in ga pro-
si la, da bi sme la ime ti ust ni za go vor. Po ve da la mu je, da je na re di la se dem iz pi tov, med 
dru gim tudi tri, ki niso po goj za vpis v če tr ti let nik, da ji za vpis v na sled nji let nik manj-
ka samo še nje gov iz pit in da jo prav za prav le pol toč ke na tem iz pi tu lo či od po nav lja nja 
let ni ka. Ven dar nje ni ar gu men ti pro fe sor ja niso pre pri ča li. Zgolj »suho« je iz ja vil: »Ime li 
ste pri lož nost po ka za ti svo je zna nje!« Ste kla je iz ka bi ne ta, v očeh pa je ime la sol ze.

Vpra ša nja:

Ka te ro čus tvo je ver jet no do živ lja la štu dent ka oz. ka te ro čus tvo bi bil smi seln od ziv na to 
si tua ci jo? Kako bi se bilo smi sel no od zva ti na nje no do živ lja nje? Kaj re či? Kaj sto ri ti?

Kako pa se je od zval pro fe sor? Ka te ro čus tvo je ver jet no do živ ljal on? Pre so di us trez nost 
nje go ve ga od zi va. Kaj bo kri te rij tvo je pre so je?
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3. si tua ci ja

Šestletni de ček je bil več ted nov sam s svo jim oč kom, ker je bila ma mi ca, ki je ro di la 
mno go prez go daj, v po rod ni šni ci z nje go vo ne do no še no se stri co. Ven dar je ma mi ca v 
vme snih ob dob jih ne kaj krat za ne kaj ur priš la do mov. Tako ji je ne ke ga ve če ra, ko ga 
je pos pre mi la v po ste lji co, zau pal: »Veš mami, sem zelo ve sel, ker sem do bil se stri co, in 
sem tudi zelo ža lo sten, ker sem iz gu bil tebe.« Ma mi ca ga je moč no ob je la in mu pri šep-
ni la: »Ti si moj son ček. Zelo, zelo, zelo te imam rada.«

Vpra ša nja: 

Kaj je do živ ljal fan tek? Pre so di us trez nost nje go ve ga čus tvo va nja? Kako se je v tej si tua ci ji 
od zva la nje go va ma mi ca? Pre so di njen od ziv z vi di ka em pa tič no sti. Ka te ra pra vi la učin ko-
vi te ga od zi va nja naj deš (ne naj deš) v nje nem od zi vu? Kako bi se ti od zval v tej si tua ci ji? 
Ute me lji svoj od go vor.

Še sami se do mi sli te real nih si tua cij iz svo je ga živ lje nja in jih ana li zi raj te tako kot zgo raj:

4. 

5. 

Rav Na NjE S čuS TvI
NE kaj POu daR kOv IN PRakTIč NIh Na POT kOv za dElO z OTRO kI

(Olga Polj šak Škra ban, 1999)

Čus tva vpli va jo na zdrav je, uče nje, ve de nje, od no se ipd., zato je po mem bno, kako rav-
na mo z nji mi. Pri tem upo šte vaj mo:

•	 Vsak do ima pra vi co do čus tvo va nja.

•	 Čus tva (tako pri jet na kot ne pri jet na) se mo ra jo izra zi ti, si cer se spro ži jo v te le su 
neu god ni bio ke mič ni pro ce si. Odra sli mo ra mo poi ska ti mož nost za izra ža nje ne-
pri jet nih ču stev, da ta ne bodo po sta la de struk tiv na.

•	 Cilj je oza veš ča nje ču stev, soo ča nje z nji mi in sproš ča nje ob izra ža nju.

•	 Čus tvo je za ose bo ved no real no. V od zi vih pa odra sli po go sto mi ni ma li zi ra mo 
otro ko va čus tva (kaj jo kaš, saj ne boli tako hudo, ... tak fan tek, pa se ne bi smel 
bati …)

•	 Po mem bno je raz vi ja ti so cial ne veš či ne, veš či ne ko mu ni ka ci je in čus tve no pi sme-
nost.

•	 Em pa ti ja, se zač ne raz vi ja ti že zelo zgo daj. Ob sta ja ta dve se sta vi ni em pa ti je: čus-
tven od ziv na dru ge, ki se raz vi je v pr vih še stih le tih živ lje nja (opaz na je že pri 
do jenč kih - npr. otrok za jo če ob joku dru ge ga), in spoz nav ni od ziv, ki do lo ča 
stop njo, do ka te re so sta rej ši otro ci spo sob ni uvi de ti in do je ti sta liš če ali po gled 
dru ge ga člo ve ka (ko ja sno pre poz na jo, da sti ska ni nji ho va, ve či na si in tui tiv no 
pri za de va zmanj ša ti sti sko dru ge ga).

•	 Rav na nje z agre siv nost jo (uči ti otro ke, da agre siv nost za ču ti jo in jo pre ma gu je jo 
na do vo ljen na čin). Mož ni na či ni:
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•	 otrok izra zi agre siv nost ver bal no, s tem se di stan ci ra in dobi nad zor nad 
čus tvom, hkra ti pa spoz na va sebe;

•	 fi zič na de jav nost – us mer ja ti na žo ge, bla zi ne …;

•	 sproš ča nje sko zi us tvar jal ne de jav no sti, do miš ljij ske igre (igre vlog, gli na …);

•	 po slu ša nje us trez ne glas be (pri mer ne otro ko vi sta ro sti), s či mer raz vi ja mo 
ugod no čus tve no raz po lo že nje in kul tu ro oko lja.

• Tudi v rav na nju z agre siv nost jo je po treb na em pa ti ja. V prak si po go sto mo ra li zi-
ra mo ali ob so ja mo – s tem po glo bi mo sti sko in kre pi mo agre siv nost. Pra vi lo: Vse 
otro ke mo ra mo spre je ti kot oseb no sti (pro fe sio nal no rav na nje). Po go sto na pa ko 
pa de la mo, ko jih pre so ja mo le po po sa mez nih de ja njih. 

•	 Ob ra zu me va nju je tre ba otro ku po sta vi ti meje (na pri mer: Vem, da si ne str pen, 
da bi do bil žo go. Ven dar je ne str pen tudi Bo jan, ki je ča kal vr sto. Zato jo bo zdaj 
on do bil. Ti pa boš na vr sti za njim, v tem ča su lah ko do biš lo par.)

•	 V ugod nem čus tve nem ozrač ju se po jav lja manj ne pri jet nih ču stev (upo rab ljaj mo 
pred vsem so de lo val ne igre – tek mo val ne igre po go sto vzbu ja jo pri otro cih pre več 
agre siv no sti).

•	 Sa mo za ve da nje in nad zor nad čus tvi – z raz bur je nim otro kom se nima smi sla 
po go var ja ti. Ra zi sko val ci pri po ro ča jo 20 min. za umir ja nje (na ra va čus tvo va nja 
in po ve za nost s fi zio lo gi jo). Če še na prej raz re šu je mo konf lik te pri raz bur je nem 
otro ku, raz bur je nost le po dalj šu je mo (upo rab ljaj mo teh ni ke umir ja nja). Do bra 
pot k nad zo ru ču stev je po nov no po stav lja nje ok vi ra si tua ci je. 

•	 Pri ob vla do va nju ža lo sti je po mem bno je otro ku z raz ni mi de jav nost mi, ki pre-
ki ne jo prejš nji tok, zvi še va ti ener gi jo (za ba ven film, de jav no sti, v ka te rih lah ko 
otrok do se ga skrom ne us pe he, hu mor).

•	 Po mem bno je raz vi ja ti tudi veš či ne re še va nja prob le mov in konf lik tov (na va ja nje 
in us po sab lja nje otrok za sa mo stojno re še va nje konf lik tov. Po go sto pod ce nju je mo 
spo sob no sti otrok za re še va nje prob le mov in na me sto njih re šu je mo prob le me 
odra sli sami).

Caul field in Jen nings (po Schil ling, 1996) sta stro kov nja ki nji za pou če va nje na pod la gi 
poz na va nja ne vro fi zio lo gi je mož ga nov in pri po ro ča ta, da omo go či mo:

1. var nost, zaš či to, brez po goj no lju be zen in skrb za vsa ke ga otro ka;

2. učil ni co, igral ni co je po treb no pri pra vi ti tako, da je bo ga ta z raz lič nim sen zor nim 
ma te ria lom, ki je in put za mož ga ne;

3. iz kus tve no uče nje – mož no sti za uče nje veš čin, zna nje v ši ro ki pa le ti živ ljen skih 
znanj, po mem bna je tudi upo rab na in ča sov no us kla je na po vrat na in for ma ci ja 
(vsak člo vek po tre bu je in for ma ci jo o tem, kako mu gre, ven dar ne v smi slu npr. 
pri den si (v tem pri me ru gre za pre so ja nje otro ka). Tre ba je otro ka poh va li ti kon-
kret no-vse bin sko za iz de lek oz. us vo je no veš či no, s či mer si zač ne otrok sam ob-
li ko va ti me ri la vred no te nja. V nas prot nem pri me ru smo odra sli edi ni, ki ta me ri la 
po stav lja mo, in nam je otrok pre puš čen na mi lost in ne mi lost.

Clau de Stei ner (1999) pri po ro ča, da v od no su do otrok upo šte va mo na sled nje:

1. Ime ti je tre ba od pr to srce – fi zič ne in be sed ne spod bu de.
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2. Ne igraj mo se iger mo či – ni ko li otro ka ne uda ri mo. Z upo ra bo iger mo či se nau-
či jo de lo va ti sko zi strah in nad zor. Če to kdaj le sto ri mo, se otro ku opra vi či mo. In 
tega ne sto ri mo ni ko li več.

3. Bo di mo po šte ni in od kri ti.

4. Ob ča sno se spu sti mo z va je ti – naj otrok vidi, da smo tudi mi ljud je in da se ved no 
tudi sami ne zmo re mo nad zo ro va ti. Ven dar mora nato sle di ti po go vor.

5. Ra zu me ti mo ra mo otro ko ve stra ho ve. Go vo ri mo o tem in mu po ma gaj mo.

6. Spod bu jaj mo de jav no sti, ki spod bu ja jo emo cio nal no pi sme nost (knji ge, fil mi).

7. Uči mo jih emo cio nal ne sa moo bram be. Kako ču va jo svo je meje, da zna jo po ve da-
ti, če sar ne ma ra jo.

8. Bo di mo po tr pež lji vi. Po nav ljaj mo lek ci je kon si stent no, ved no zno va.

v teh de jav no stih se učiš:

•	 em pa tič no in smi sel no od zi va ti na čus tvo va nje dru gih lju di.
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Uč ni list 4

De jav no sti za po glab lja nje, utr je va nje in/ali pre ver ja nje zna nja: igra 
vlog in ob li ko va nje sce na ri ja

PRE vE RI MO SvO jE zNa NjE IN vEš čI NE:  
čuS TvE Na IN TE lI gENT NOST

1. de jav nost: Igra vlog

Učen ci se raz po re di jo v troj ke, vsak pa prej me na sled nje na vo di lo:

1. ko rak: Pri pra va vlo ge

Ose ba, ki do živ lja čus tvo: Za mi sli si neko si tua ci jo, v ka te ri do živ lja glavni ak ter in ten-
ziv no čus tvo. Na tan ko pre mi sli oko liš či ne, ki so pov zro či le ta od ziv. Za ča sno priv ze mi 
iden ti te to te ose be, so šo lec pa bo s te boj vsto pil v dia log in se sku šal vži ve ti vate, te ra zu-
me ti, te pod pre ti v spo pri je ma nju s si tua ci jo itd. 

Ose ba, ki se od zo ve na ne ko ga, ki do živ lja moč no čus tvo: Sto pi z ose bo, ki in ten ziv no 
čus tvu je, v dia log in jo sku šaj ra zu me ti, jo pod pre ti, ji po ma ga ti ob vla da ti to čus tvo itd. 
Pri tem upo šte vaj vse zna nje in ‘pra vi la’ učin ko vi te ga spo ra zu me va nja, ki si jih spoznal 
v prejš njih de jav no stih.

Opa zo va lec: Po zor no sprem ljaj dia log tako na ne be sed ni rav ni kot na be sed ni. Raz miš ljaj 
o funk cio nal no sti čus tvo va nja ose be, ki čus tvu je. Opa zuj em pa tič nost in veš či no od zi va-
nja ose be, ki sku ša čus tvu jo če ga ra zu me ti. Ka te re prin ci pe ji uspe ure sni či ti in ka te rih 
mor da ne?

2. ko rak: Igra vlog

S so šol ce ma bo ste odi gra li igro vlog tri krat, tako da se bo vsak raz vr stil v vseh treh vlo-
gah: v vlo gi ose be, ki čus tvu je, v vlo gi ose be, ki se em pa tič no od zi va na čus tvo va nje dru-
ge ga, in v vlo gi opa zo val ca. Po vsa ki igri vlog bo ste iz ved li ref lek si jo oz. si dali po vrat no 
in for ma ci jo (iz ved li ko rak 3).

3. ko rak: Ref lek si ja

Naj prej vsak sam raz mi sli in krat ko za pi še ref lek si jo po spod njih vpra ša njih. Poz ne je se 
po go vo ri te o do ga ja nju.

Igra lec, ki se od zi va: Po vej, kako si se po ču til v dia lo gu s so šol cem: 

a) Ali je bila ko mu ni ka ci ja pri jet na, kako se je od zi val tvoj so go vor nik, ali te je kak šen 
od ziv pre se ne til, kaj v tem dia lo gu se ti je po sre či lo in kje si bil mo re bi ti ne rod nej ši …? 

b) Ka te ro pra vi lo ko mu ni kacije si sku šal ure sni či ti in ko li ko ti je to us pe lo? Oce ni učin-
ko vi tost ko mu ni ka ci je in po vej, kaj je kri te rij tvo je oce ne oz. s čim to do ka zu ješ.

Opa zo va lec: Kaj si opa zil? Kak šen je tvoj vtis o po te ku ko mu ni ka ci je? Ali se je ose ba 
emap tič no in kon struk tiv no od zva la na ose bo, ki je do živ lja la moč na čus tva? Na te me lju 
če sa to tr diš? Ka te ri tre nut ki dia lo ga so se ti zde li še po se bej za ni mi vi in za kaj? 

Igra lec, ki čus tvu je: Po vej, kako si se po ču til v dia lo gu s so šol cem. Ali je bila ko mu ni ka-
ci ja pri jet na, ali si se po ču til ‘sli ša ne ga’ in ra zum lje ne ga, ka te ri tre nu tek je bil zate naj po-
mem bnej ši, za kaj prav ta tre nu tek, itd.? 
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2. de jav nost: Ob li ko va nje sce na ri ja

S so šol cem si za mi sli ta si tua ci jo, v ka te ri do živ lja ose ba in ten ziv na čus tva. Na pi ši ta dia log 
med to osebo in ne kom, ki se na njo od zo ve. Dia log naj vse bu je mi ni mal no de set iz me njav 
ak ci je in reak ci je:

A. 

B. 

A. 

B. 

Itd. …

Pari iz me njaj te dia lo ge in jih ana li zi raj te. Iz po sta vi te za ni mi ve tre nut ke v dia lo gu in jih 
ko men ti raj te. Ka te ra pra vi la učin ko vi te ga od zi va nja na čus tvo va nje dru ge ga so bila v dia lo-
gu upo šte va na? Na ka te rih toč kah dia lo ga bi se lah ko ose ba, ki je pod pi ra la čus tvu jo če ga, 
od zva la dru ga če, na mreč bolj kon struk tiv no in smi sel no? Kako? 

Pred sta vi te svo jo ana li zo av tor je ma pri me ra, za ni mi ve pri me re pa lah ko pred sta vi te pred 
ce lot nim raz re dom. 

v teh de jav no stih:

•	 pre ver jaš last no spo sob nost vživ lja nja in razume va nja ose be, ki čus tvu je,
•	 pre ver jaš last no veš či no em pa tič ne ga in kon struk tiv ne ga od zi va nja v dia lo gu 

z ose bo, ki do živ lja moč na čus tva.
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2.2.4  Opa zo va nje čus tve nih odzivov otrok
  Ta nja Rup nik Vec

Po glav je:    Čus tva in mo ti va ci ja

Uč ni sklop:  Čus tva

Bis tve no vpra ša nje: Kako lah ko vpli vam na last no čus-
tvo va nje? Kako čus tvu je jo otro ci?

Ope ra tiv ni ci lji

Vse bin ski: 

V opi sa nih de jav no stih učen ka/uče nec:
V1:  po glab lja ra zu me va nje po ve za no sti čus tvo va nja z 

dru gi mi du šev ni mi pro ce si in ve de njem, 
V2:  ana li zi ra in in ter pre ti ra čus tvovanje otrok v kon kret-

nih živ ljenj skih si tua ci jah.

Pro ce sni:

V opi sa nih de jav no stih učen ka/uče nec:
P1:  raz vi ja veš či no sa mo ref lek si je in raz vi ja spo sob nost sa mo re gu la ci je, 
P2:  raz vi ja veš či ne kri tič ne ga miš lje nja (in ter pre ta ci je),
P3:  raz vi ja veš či ne so delova nja in ko mu ni ka ci je.

Po treb no predz na nje: 

Os nov no ra zu me va nje po ve za no sti med miš lje njem in čus tvo va njem, poz na va nje 
ka te re ga iz med mo de lov, ki pri ka zu je jo od nos med miš lje njem in emo ci ja mi, npr. 
KER-mo del ali ABC-mo del.67 

Kom pe ten ce:
K2:  so cial ne in dr žav ljan ske kom pe ten ce,
K3:  spo ra zu me va nje v ma ter nem je zi ku,
K4:  sa moi ni cia tiv nost in pod jet nost,
K5:  ma te ma tič ne kom pe ten ce in os nov ne kom pe ten ce v zna no sti in teh no-

lo gi ji.

Med pred met ne po ve za ve: /

PROCESNI 
CILJI 

OBLIKE DELA

METODE DELA

67 KER-mo del: mo del krož ne emo cio nal ne reak ci je (Mi li vo je vič, 2007), ABC-mo del (El lis, 
po Nel son/Jo nes, 1995). Pri me re de jav no sti za obrav na vo obeh mo de lov glej te v Rup nik 
Vec in sod. (2009), npr. po glav je V Ko lik šni meri lah ko iz bi ram (nad zi ram) svo ja čus-
tva? (str. 87–103). Stra te gi je, ki us mer ja jo v iz grad njo ra zu me va nja med miš lje njem in 
čus tvo va njem, so še: Kom pa re (2009): Te melj na čus tva – jeza: Biti je zen na pra vi na čin 
– to ni lah ko. Kro šel, N. (2002). Emo cio nal na zan ka.  
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Pri ča ko va ni do sež ki

Do se žek De jav nost
Ref lek si ja o last nem čus tvo va nju  
(dnev nik ču stev).

V dalj šem ča sov nem ob dob ju sprem lja 
last no čus tvo va nje (uč ni list 1).

Po ro či lo o opa zo va nju otrok na igriš ču. Opa zu je čus tve ne od zi ve otrok v av ten tič-
ni si tua ci ji (uč ni list 2).

Stra te gi ja pou če va nja 

Pred vi den čas: ena uč na ura (pred sta vi tve re zul ta tov de jav no sti, ki se si cer od vi ja jo 
zu naj šo le)

DEJAVNOSTI UČITELJA/-ICE DEJAVNOSTI UČENCEV

   Orien ta ci ja

1 Ob kon cu uč ne ure o čus tvo va nju 
uči telj na po ve dve de jav no sti, na-
me nje ni raz šir ja nju in po glab lja nju 
ra zu me va nja čus tvo va nja. Obe po te-
ka ta zu naj šo le in sta za pi sa ni na uč-
nem li stu 1: »Dnev nik raz po lo ženj« 
in uč nem li stu 2: »Kako čus tvu je jo 
majh ni otro ci?«

Vsak uče nec iz be re eno iz med po nu je-
nih de jav no sti (če se uči telj od lo či, da 
bo obe de jav no sti po nu dil iz bir no).

    Po glab lja nje, raz šir ja nje in upo ra ba zna nja

2 Na krat ko pred sta vi obe de jav no sti 
in učen ce us me ri v delo z uč nim li-
stom 1 oz. uč nim li som 2 (po iz bi ri). 
Pou da ri, da obe po te ka ta kot do ma-
če delo. Vajo »Kako čus tvu je jo maj-
h ni otro ci?« lah ko učen ci opra vi jo v 
dvo ji cah. V tem pri me ru je smi sel no, 
da po leg po ro či la iz de la jo tudi pred-
sta vi tev (npr. elek tron ske pro soj ni ce 
ipd.).

Čez te den dni na me ni uč no uro pred-
sta vi tvi ugo to vi tev. Pred sta vi tve lah-
ko or ga ni zi ra na raz lič ne na či ne, 
npr. v majh nih sku pi nah, gle de na 
de jav nost, ki so jo učen ci iz va ja li.

Po mem bno je tudi, da uči telj učen-
cem, ki so sprem lja li last no čus tvo-
va nje, omo go či, da iz be re jo ano nim-
nost oz. mož nost, da o svo jih skle pih 
ne po ro ča jo. V tem pri me ru lah ko 
od da jo pi sno ref lek si jo.

Iz va ja jo iz bra no de jav nost. Na pi še jo 
krat ko ref lek si jo.

V1, P1 oz. V2, P2, K2, K4, K5

Iz me nja jo svo je iz kuš nje in ugo to vi-
tve, ki so jih od kri li v iz bra ni de jav-
no sti. Raz pra va po te ka v dvojicah ali 
v majh nih sku pi nah, lah ko fron tal-
no, v raz voj nem dia lo gu, od vi sno od 
tega, kako uči telj or ga ni zi ra po ro ča-
nje.

P3, K2, K3
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    Pre ver ja nje zna nja

3 Pred va ja od lom ke fil mov, učen ci pa 
ana li zi ra jo in in ter pre ti ra jo raz miš-
lja nje, do živ lja nje in čus tvo va nje 
oseb iz fil ma z vi di ka funk cio nal no-
sti in ne funk cio nal no sti od zi va nja.

Cilj ra zu me va nja po ve za no sti čus tvo-
va nja z dru gi mi du šev ni mi pro ce si, 
pred vsem miš lje njem pre ver ja uči telj 
z va ja mi v stra te gi ji »Kako naj raz vi-
jam svo jo čus tve no in te li gentnost?«

Ana li zi ra jo in in ter pre ti ra jo raz miš-
lja nje, do živ lja nje in čus tvo va nje 
ak ter jev z vi di ka funk cio nal no sti in 
ne funk cio nal no sti od zi va nja. Po vsa-
ki ne kaj mi nut ni pred sta vi tvi učen ci 
in di vi dual no na pra vi jo ana li zo. Po 
pred sta vi tvi npr. pe tih si tua cij svo ja 
raz miš lja nja pre ve ri jo v sku pi nah.

V1, V2, P2, K5

Li te ra tu ra in viri
1 Kom pa re, A. (2009). Te melj na čus tva – jeza: Biti je zen na pra vi na čin – to ni 

lah ko!, str. 75–83. V: Rup nik Vec in sod. Kri tič no miš lje nje pri pou ku psi ho lo gi-
je. Ljub lja na: Zavod RS za šols tvo.

2 Kro šel, N. (2002). Emo cio nal na zan ka. (str. 96–99). V: Rup nik Vec, T. (ur.). 
Pou ču je mo psi ho lo gi jo. Zbor nik idej za pou če va nje psi ho lo gi je v gim na zi jah in 
sred njih stro kov nih in teh nič nih šo lah. Ljub lja na: Za vod RS za šols tvo.

3 Lam, D. C. K. (2008). Cog ni ti ve Be ha vi our The rapy: A Prac ti cal Gui de to Hel-
ping Peo ple to Take Con trol. Lon don in New York: Rout led ge, Tay lor & Fran cis 
Group.

4 Mi li vo je vič, Z. (2007). Emo ci je. Psi ho te ra pi ja i ra zu me va nje emo ci ja. Sed mo 
raz ši re no iz da nje. Novi Sad: Psihopo lis in sti tut.

5 Nel son-Jo nes, R. (1995). The Theory and Prac ti ce of Coun se ling. Lon don: Cas-
sell.

6 Polj šak Škra ban, O. (1999). Čus tva, čus tve ni raz voj in rav na nje s čus tvi: štu dij-
sko gra di vo pri pred me tu Raz voj na psi ho lo gi ja. Ljub lja na: Pe da goš ka fa kul te-
ta.

7 Rup nik Vec, T. (2007). Ja sno raz me je va nje od go vor no sti vple te nih – prvi po goj 
za ob li ko va nje kul tu re po de lje va nja mo či in do puš ča nja av to no mi je uči te ljev in 
šol? V: Ža kelj, A. (ur.). Ku ri kul kot pro ces in raz voj: zbor nik pris pev kov pos ve-
ta, Po stoj na, 17.–19. 1. 2007. Ljub lja na: Za vod RS za šols tvo. 

8 Rup nik Vec, T. (2009). V ko lik šni meri lah ko iz bi ram (nad zi ram) svo ja čus tva? 
(str. 87–103). V: Rup nik Vec in sod. Kri tič no miš lje nje pri pou ku psi ho lo gi je. 
Ljub lja na: Za vod RS za šols tvo.

Pri lo ge

   

Uč ni list 1: Dnev nik raz po lo ženj

Uč ni list 2: Kako čus tvu je jo majh ni otro ci
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Uč ni list 1

De jav nost za raz šir ja nje, po glab lja nje in utr je va nje zna nja: iz kus tve no 
uče nje 

dNEv NIk Raz PO lO žENj

Na vo di lo: 

Ne ka te ri teo re ti ki v psi ho lo gi ji so mnenja, da lah ko ljud je nad zo ru je mo svo ja čus tva in 
raz po lo že nja tako, da nad zo ru je mo oz. iz bi ra mo svo je mi sli in ve de nje. Spom ni te se npr. 
mo de la krož ne emo cio nal ne reak ci je ali ABC-mo de la.68 

Dnev nik raz po lo ženj je teh ni ka, ki ti omo go ča sprem lja nje last nih čus tve nih od zi vov in 
raz po lo ženj ter mi sli, ki jih pov zro ča jo. Spod bu ja te, da ana li zi raš svo ja čus tve na sta nja 
ter prev za meš več ji nad zor nad nji mi. Te den ali 14 dni sprem ljaj svo je čus tve ne od zi ve 
in jih za pi suj v spod njo ta be lo. Po ted nu dni na pra vi kratko ref lek si jo in krat ko ube se di 
spoz na nja, do ka te rih boš pri šel v tej vaji.  

V pr vem stolp cu opi ši si tua ci jo, v dru gi pa svoj čus tve ni od ziv v tej si tua ci ji. V tret ji stol-
pec za pi ši mi sel oz. pred po stav ko, ki spro ža ta čus tven od ziv. V če tr tem stolp cu raz mi sli, 
ali je ta mi sel oz. pred po stav ka ver jet na oz. rea li stič na in ali v tvo ji si tua ci ji pred stav lja 
ovi ro oz. ali ti po ma ga, da se smi sel no čus tve no od zo veš? Če ta mi sel pred stav lja ovi ro 
in spro ža manj ugo den in hkra ti neu stre zen čus tven od ziv, razmi sli o tem, kako bi lah ko 
še raz miš ljal, da bi bilo tvo je od zi va nje bolj funk cio nal no? Ko boš ob li ko val al ter na tiv no 
mi sel oz. pred po stav ko pre ve ri:

• ali iz zo ve vse bi no pr vot ne pred po stav ke,

• ali je ver jet na in

• ali ima po zi ti ven vpliv na tvo je raz po lo že nje?

V vaji si lah ko na ključ no za pi su ješ ne ka te re in ten ziv nej še čus tve ne od zi ve, lah ko se 
ome jiš na dve si tua ci ji na dan ali pa se osre do to čiš samo na eno vr sto čus tve nih od zi vov 
(npr. neu god na čus tva). Po mem bno je, da se vna prej od lo čiš, ka te ri tvo ji čus tveni od zi vi 
bodo pred met ref lek si je, in da jih za pi su ješ vsak dan.

Si tua ci ja Čus tve ni od ziv Mi sli in  
pred po stav ke Ovi ra/po ma ga ?

Al ter na tiv na 
pred po stav ka, 

mi sel

68 Če učen cem no be n iz med mo de lov ni poz nan, je smi sel no, da uči telj pred to vajo ene ga 
iz med njih učen cem pred sta vi. KER-mo del glej te v Mi li vo je vič, 2007, lah ko tudi v Kro-
šel, 2002 ali Rup nik Vec, 2009. ABC-mo del pa je pred stav ljen v Lam, 2008, Nel son-Jo-
nes, 1995, v slo ven skem je zi ku pa ga pov ze ma Rup nik Vec, 2007. 
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Po ted nu dni pre glej svoj dnev nik in na pra vi ref lek si jo o svo jem »te den skem raz po lo ženj-
skem pro fi lu«. Ka te ra čus tva si naj po go ste je do živ ljal? Ka te ra čus tva, gle de na raz lič ne 
kom po nen te (vred nost, ja kost), so pre vla do va la? Ka te ri tip od zi vov, gle de na us trez nost, 
je pre vla do val (us trez na, neu strez na čus tva)? Ka te re mi sli so bile v bis tvu tvo jih čus tve-
nih od zi vov? So bile to mi sli in pred po stav ke, ki so pod pi ra le smi seln čus tven od ziv, ali 
so bile to mi sli, s ka te ri mi si se v si tua ci ji ovi ral in so spro ža le manj us trez ne od zi ve? Kak-
šne so tvo je iz kuš nje z preob li ko va njem pred po stavk oz. mi sli, ki so bile v bis tvu tvo jih 
čus tve nih od zi vov? Kako raz miš ljaš o mož no sti nad zi ra nja last nih ču stev?

v tej de jav no sti:

•	 spoz na vaš last ne pre vla du jo če na či ne čus tve ne ga od zi va nja,
•	 raz miš ljaš o po ve za no sti last nih čus tve nih od zi vov z na či ni raz miš lja nja v 

si tua ci ji,
•	 raz vi jaš veš či no sa mo ref lek si je, 
•	 se učiš prev ze ma nja nad zo ra nad last nim čus tvo va njem.
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Uč ni list 2

De jav nost za po glab lja nje in utr je va nje zna nja: av ten tič na na lo ga

kakO čuS Tvu jE jO Majh NI OTRO cI?

1. mož nost

Na vo di lo: Poj di na igriš če in opa zuj otro ke pri igri. Opa zuj to li ko ča sa, da boš pri ča pe tim si-
tua ci jam, v ka te rih bodo raz lič no sta ri otro ci čus tvo va li. Tvo je opa zo va nje bo ne si ste ma tič no, 
saj boš ref lek si jo za pi sal poz ne je. Na opa zo va nje se kljub temu pri pra vi tako, da pre be reš 
in si za pom niš vpra ša nja (spo daj), ki te bodo us mer ja la tako pri opa zo va nju kot pri ana li zi.

Po opa zo va nju na pi ši po ro či lo o opa zo va nju čus tvo va nja otrok. V njem od go vo ri na na-
sled nja vpra ša nja:

•	 Opi ši pet si tua cij, v ka te rih so otro ci do živ lja li čus tva. Iz be ri tak šne, da bodo čus-
tva raz lič na.

•	 Kaj se je do ga ja lo v si tua ci ji? 

•	 Kako so se od zi va li vple te ni (raz miš lja nje, do živ lja nje, rav na nje)? Ka te ra čus tva so 
do živ lja li (po ma gaj si s slo var jem emo cij Mi li vo je vi ča, 2007)69? 

•	 In ter pre ti raj do ga ja nje z vi di ka teo ri je o funk cio nal no sti/ne funk cio nal no sti čus-
tve ne ga od zi va nja. 

•	 Kako so se od zi va li dru gi pri sot ni, npr. odra sli, ki so bili v bli ži ni? Je bil nji hov od-
ziv us tre zen (po ma gaj si s pris pev kom Polj šak Škra ba no ve70, ki go vo ri o pra vi lih 
od zi va nja na čus tvo va nje otrok). 

•	 Kak šne so bile raz li ke v čus tve nem od zi va nju raz lič no sta rih otrok? Ute me lji.

•	 Po se bej iz po sta vi konf likt no si tua ci jo. Kako so se od zi va li raz lič ni vple te ni? Kako 
se je od zval odra sli? Če od zi va ni bilo – kako bi bilo smi sel no, da se od zo ve? Ute-
me lji s po moč jo smer nic za rav na nje, ki jih po da ja Polj šak Škra ba no va v svo jem 
pris pev ku.

2. mož nost

Na vo di lo: V knjiž ni ci po br skaj po otroš kih knji gah. Poiš či zgod bo ali dve, v ka te ri do-
živ lja jo ju na ki moč na čus tva. Pre be ri to zgod bi co in raz mi sli, kako bi se ob njej lah ko o 
čus tvo va nju ju na kov po go var jal z otro ki. Na čr tuj ta po go vor, poz ne je pa ga iz pe lji.

Na pra vi ref lek si jo o tem, kako je po te kal po go vor? Je po te kal v skla du z va ši mi pri ča ko-
va nji? Kaj te je pre se ne ti lo? Kaj si sto ril? Kak šne skle pe iz pe lju ješ na te me lju te iz kuš nje 
oz. kaj si se nau čil o sebi in o čus tvo va nju majh nih otrok? 

v tej de jav no sti: 
•	 po glab ljaš ra zu me va nje o od no su med miš lje njem in čus tvo va njem,
•	 spoz na vaš zna čil no sti čus tve nih od zivov majh nih otrok,
•	 raz vi jaš ob čut lji vost za čus tvo va nje dru gih lju di in ra zi sku ješ mož ne na či-

ne od zi va nja na čus tvo va nje otrok.

69 Uči telj na po ti učen ce na slo ven sko iz da jo knji ge (2008).
70 Ak tual ni del tega pris pev ka je ob jav ljen v tem pri roč ni ku v stra te gi ji Kako naj raz vi jam 

svo jo »čus tve no in te li gent nost«?, str. 146-148.
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2.3  Motivacija

2.3.1  Kaj je mo ti va ci ja?
  Ja sna Vu ra din Po po vi ć

Po glav je:   Psi hič ni procesi

Uč ni sklop:   Mo ti va ci ja

Bis tve no vpra ša nje: 	 »Kdo« me naj bolj mo ti vi ra?

Ope ra tiv ni ci lji

Vse bin ski: 

V opi sa nih de jav no stih uče nec/učen ka:
V1:  spoz na va raz lič ne po tre be in ra zu me po ve za vo med 

po tre ba mi in ve de njem,
V2:  spoz na va in ra zu me mo ti va cij ski pro ces, 
V3:  ana li zi ra ve de nje in na po ve du je rav na nje po sa mez-

ni ka na te me lju poz na va nja nje go vih po treb,
V4:  spoz na va in ra zu me raz voj mo ti va ci je po Ma slo wu 

in Glas ser ju,
V5:  oza veš ča la sten mo ti va cij ski pro ces in ugo tav lja po-

ve za vo med potrebo in ve de njem,
V6:  raz vi ja spo sob nost pre poz na va nja last nih po treb, uči se nad zo ra le-teh 

in jih us kla ju je jo s po tre ba mi sku pi ne.
 

Pro ce sni:

V opi sa nih de jav no stih uče nec/učen ka:
P1:  raz vi ja veš či ne so de lo va nja in ko mu ni ka ci je,
P2:  raz vi ja spo sob nost sa mo mo ti va ci je,
P3:  raz vi ja spo sob nost sa mo ref lek si je,
P4:  raz vi ja kom plek sno in kri tič no miš lje nje.

Kom pe ten ce
K1:  uče nje uče nja,
K2:  so cial ne in dr žav ljan ske kom pe ten ce,
K3:  spo ra zu me va nje v ma ter nem je zi ku,
K4:  sa moi ni cia tiv nost in pod jet nost,
K7:  di gi tal na in in for ma cij sko-ko mu ni ka cij ska pi sme nost.

Med pred met ne po ve za ve: fi lo zo fi ja, so cio lo gi ja

PROCESNI 
CILJI 

OBLIKE DELA

METODE DELA
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Pri ča ko va ni do sež ki

Do se žek De jav nost
Ra zu me in raz li ku je fi zio loš ke in  
psi ho so cial ne po tre be.

Ugo tav lja nje raz lič nih po treb na pod la gi 
be se di la (uč ni list 2).

Raz la ga po tre be po Ma slo wu in  
kri tič no vred no ti nje go vo hie rar hi jo.

Raz vrš ča nje po treb po hie rar hi ji (uč ni 
list 3).

Ugo to vi raz lič ne po tre be na pod la gi  
ve de nja.

Ana li zi ra nje ve de nja in ugo tav lja nje po-
treb (uč ni list 4).

Zna na po ve da ti rav na nje po sa mez ni ka  
v kon kret ni živ ljenj ski si tua ci ji gle de  
na nje go ve po tre be.

Igra nje vlog in vživ lja nje v raz lič ne si tua-
ci je (uč ni list 5).

Oza ve sti last no mo ti va ci jo in iz de la  
na črt za raz voj sa mo mo ti vi ra nja za  
uče nje.

Sa moo pa zo va nje, oza veš ča nje, na čr to va-
nje in za pi so va nje na me nov (uč ni list 6).

Stra te gi ja pou če va nja

Pred vi den čas: dve šol ski uri

DEJAVNOSTI UČITELJA/-ICE DEJAVNOSTI UČENCEV

   Orien ta ci ja

1 Na po ve uč ne ci lje in poda na vo di lo 
za delo z uč nim li stom 1: »Kaj vse je 
mo ti va ci ja?«

Pov za me od go vo re učen cev in jih us-
mer ja v is ka nje opre de li tve mo ti va ci je.

Učen ci de la jo v dvo ji cah, sle deč na-
vo di lom na uč nem li stu 1. Na lo ga 
učen cev je, da iz na ni za nih poj mov 
se sta vi jo smi sel no be se di lo o mo ti-
va ci ji. Po pet mi nut nem delu uči telj 
po va bi dva do tri pare, da pred sta vi jo 
svo je be se di lo.

V1, P1, K2

    Iz gra je va nje zna nja

2 Uči telj poda na vo di lo za delo z uč-
nim li stom 2: »Kaj so po tre be in kak-
šno vlo go ima jo v živ lje nju po sa mez-
ni ka?« 

Ko učen ci kon ča jo svo je delo, pred-
stav ni ke sku pin po va bi, da fron tal no 
pred sta vi jo od go vo re na za stav lje ne 
na lo ge. 

Učen ce us me ri v po nov no bra nje be-
se di la uč nem li stu 2, iz ka te re ga raz-
vr sti jo po tre be po po mem bno sti.

Učen ci sle di jo na vo di lom na uč nem 
li stu 2. Spr va za pi su je jo od go vo re 
in di vi dual no, nato pa raz prav lja jo v 
sku pi ni, kjer ob li ku je jo skup ne od-
go vo re o po tre bah.
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3 Nato od go vo ri jo na vpra ša nja na uč-
nem li stu 3: »Po tre be po Ma slo wu.«

Uči telj na tab lo na ri še she me in raz-
lo ži hie rar hi jo po treb po Ma slo wu.

Sle di jo na vo di lom na uč nem li stu 3. 
Po pr vem vpra ša nju sle di jo uči te lje vi 
raz la gi, nato na da lju je jo z de lom na 
uč nem li stu 3.

Iz zo ve ne kaj di ja kov v di sku si jo in 
pri mer ja vo svo je ga sez na ma po treb s 
hie rar hič no les tvi co Ma slo wa.

Us me ri di ja ke k bra nju in delu uč ne-
ga lista 4: »Po tre be in ve de nje«. Fron-
tal no pov za me od go vo re učen cev in 
jih teo re tič no os vet li.

So de lu je jo v fron tal nem raz go vo ru.

V3, P1, K1, K2

Na da lju je jo in di vi dual no delo na uč-
nem li stu 4: ana li zi ra jo be se di lo ter 
iz pi še jo be se de, ki po na zar ja jo ve de-
nje. Po sku ša jo raz lo ži ti, kako po tre-
be vpli va jo na ve de nje. Sle di krat ko 
fron tal no po ro ča nje.

V1, P1, K4

    Po glab lja nje, raz šir ja nje in upo ra ba zna nja

4 Or ga ni zi ra igro vlog. Do lo či šti ri 
učen ce ali po va bi pro sto volj ce, od 
ka te rih vsak igra vlo go ene po tre-
be po Glas ser ju. Na vo di la za igra nje 
vlog dobi vsak uče nec in so de lu jo či.

Spro ži krat ko di sku si jo o po tre bah in 
njihovem ure sni če va nju. Nato po va-
bi učen ce k delu na uč nem li stu 5: 
»Igram po tre bo«.

Pre be re jo na vo dilo za igra nje vlog 
na uč nem li stu 5, de jav no so de lu je jo 
ali sprem lja jo igra nje vlog. De lu jo či 
ude le žen ci ute me lju je jo po mem-
bnost igra ne po tre be, poz ne je pa 
opa zo val ci po sku ša jo kri tič no ovred-
no ti ti nji hov pri kaz (kri te ri je vred-
no te nja lah ko opre de li jo samos toj no 
pred tem).

5 Us me ri di ja ke k re še va nju uč ne ga 
li sta 6: »Sa mo mo ti va ci ja« in po ja-
sni os no ve sa mo mo ti vi ra nja. Spro ži 
fron tal no di sku si jo.

In di vi dual no od go vo ri jo na vpra ša-
nja na uč nem li stu 6.

So de lu je jo v di sku si ji.

V4, V5, V6, P4, P2, K1, K2 ,K3

    Pre ver ja nje zna nja

6 Pre ver ja in oce nju je zna nje v de jav-
no stih, ki so za pi sa ne na uč nem li stu 
7: »Pre ve ri mo svo je zna nje in veš či ne: 
Mo ti va ci ja.«

Re šu je jo za stav lje ne na lo ge, pre ver-
ja jo in utr ju je jo svo je zna nje.

 V1, V2, V3, V4, P3, P4, K1, K7

Li te ra tu ra in viri
1 Glas ser, W. (1994). Kon trol na teo ri ja. Kako vzpo sta vi ti učin ko vi to kon tro lo 

nad svo jim živ lje njem. Ljub lja na: Ta xus.
2 Ma ren tič Po žar nik, B. (2000). Psi ho lo gi ja uče nja in pou ka. Ljub lja na: DZS.
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3 Rup nik Vec, T. in Kom pa re, A. (2006). Kritič no miš lje nje v šo li. Stra te gi je pou-
če va nja kri tič ne ga miš lje nja. Ljub lja na: Za vod RS za šols tvo.

4 Rup nik Vec, T. in sod. (2009). Kri tič no miš lje nje pri pou ku psi ho lo gi je. Ljub lja-
na: Za vod RS za šols tvo.

5 Wool folk A. (2002). Pe da goš ka psi ho lo gi ja. Ljub lja na: Educy.

Pri lo ge

   

Uč ni list 1: Kaj je mo ti va ci ja? 

Uč ni list 2: Kaj so po tre be in kako vpli va jo na na ša rav na nja?

Uč ni list 3: Po tre be po Ma slo wu

Uč ni list 4: Po tre be in ve de nje

Uč ni list 5: Igram po tre bo

Uč ni list 6: Sa mo mo ti va ci ja

Uč ni list 7: Pre ve ri mo svo je zna nje in veš či ne: Mo ti va ci ja
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Učni list 1

De jav nost za orien ta ci jo: re še va nje prob le ma 

kaj jE MO TI va cI ja? 

Na vo di lo: 

Na pi ši te kraj še be se di lo, ki vse bu je na sled nje poj me:

•	  rav na nje, 

•	  spre mem ba, 

•	  čus tvo, 

•	  že lja, 

•	  raz miš lja nje, 

•	  sklad nost, 

•	  na pe tost.

Be se di lo naj bo po ljud no stro kov ne na ra ve, nje gov na men je, da po sku šaš po ve da ti ne kaj 
te melj nih in for ma cij o mo ti va ci ji. Na vo ljo imaš 5 mi nut.

1. Na pi ši svo jo de fi ni ci jo mo ti va ci je.

2. Raz lo ži, kako si na ve de ne poj me po ve zal/-a z mo ti va ci jo.

3. V uč be ni ku poiš či opre de li tev mo ti va ci je in jo pri mer jaj s svo jo.

v teh de jav no stih: 

•	 oza veš čaš last no poj mo va nje mo ti va ci je, 

•	 spoz na vaš znans tve na poj mo va nja mo ti va ci je.
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Učni list 2

De jav nost za iz grad njo zna nja: delo z be se di lom, štu dij pri me ra

kaj SO PO TRE bE IN kakO vPlI va jO Na Na ša Rav Na Nja?

Na vo di lo: 

Pre be ri na ve de no be se di lo in od go vo ri na za stav lje na vpra ša nja.

Mar ta se prib li ža sku pi ni so šol cev in zač ne raz la ga ti, kako ji di ši pe čen piš ča nec iz 
šol ske ku hi nje. Pre ki ne jo so šo lec, ki po tar na o svo jih stra ho vih pred ju triš njo »kon-
trol ko« iz ma te ma ti ke. Mar ta ga po zor no po slu ša in po to la ži, od kri va joč, da je tudi 
sama v skr beh, in ga po va bi k sebi, da bi se sku paj uči la. Obe nem ome ni, da že dol go 
ni bila v gle da liš ču ali na ple su. Zad nje ča se hodi poz no spat, ker jo je pri teg ni la za ni-
mi va knji ga. Ne ko li ko je ža lost na, ker ugo tav lja, da ji star ši nič več ne pos ve ča jo to li ko 
po zor no sti kot pred rojs tvom se stri ce. Že le la bi si, da bi bila iz vo lje na za pred sed ni co 
di jaš ke skup no sti. Ves čas dr ži v roki pla sten ko z vodo. Krat ko pred zvo nje njem od hi ti 
še na WC.

1. Do lo či po tre be, ki jih ima Mar ta, in jih raz vr sti u dve ka te go ri ji. Raz lo ži, ka te ri kri-
te rij si upo ra bil pri raz vrš ča nju potreb. 

2. Opi ši ve de nja, ki jih je mo go če raz bra ti iz be se di la.

3. Kako so po tre be po ve za ne z ve de njem?

4. S čim sta po ve za na strah in ža lost pri Mar ti. Kaj lah ko Mar ta ukre ne v zve zi s tem?

v teh de jav no sti:

•	 spoz na vaš raz lič ne po tre be,

•	 iz gra ju ješ ra zu me va nje pro ce sa mo ti va ci je.
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Učni list 3

De jav nost za iz gra je va nje in pre ver ja nje zna nja: delo z be se di lom

PO TRE bE PO Ma SlO wu

1. Po tre be z uč ne ga li sta 2 raz vr sti po po mem bno sti in ute me lji svojo raz vr sti tev. 
Lah ko še sam vsta viš ka te ro iz med po treb.

2. Svo jo les tvi co pri mer jaj s hie rar hi jo po treb A. Ma slo wa. Ka te ra se ti zdi ver jet nej-
ša v živ lje nju ve či ne lju di in za kaj?

3. Za vsa ko sku pi no po treb iz hie rar hi je po Ma slo wu na pi ši kon kret ne po tre be di ja-
ka v šol ski si tua ci ji.

4. Na ve di pri me re, iz ka te rih bo raz vid no, da po tre be ne upo šte va jo hie rar hi ji po 
Ma slo wu.

v tej de jav no sti:

•	 spoz na vaš hie rar hi jo po treb po Ma slo wu,

•	 vred no tiš hie rar hi jo po treb in raz vi jaš kri tič no miš lje nje.

Učni list 4

De jav no sti za iz grad njo zna nja: štu dij pri me ra

PO TRE bE IN vE dE NjE

Ma rin ka se naje, se dvig ne od mize in si zap ne svoj novi plašč. Še en krat se po gle da v 
og le da lo in po hi ti po stop ni cah. V roki že dr ži te le fon, da bi po kli ca la pri ja te lji co. Sku-
paj se bo sta do bi li v knjiž ni ci, da bi še bolj po glob lje no preu či li snov iz eko lo gi je. Prvo 
uvrš če ni na šo li bo šel s stro kov no eki po preu če vat nor veš ke fjor de. Ven dar Ma rin ka 
ni pre pri ča na, ali bi že le la iti na Nor veš ko, ker ima v tem ča su in ten ziv ne pri pra ve s 
pev skim zbo rom. Ko se s pri ja te lji co po stop ni cah vzpe nja ta v knjiž ni co, pri pom ni, 
kak šno do miš lji jo je imel ar hi tekt tega ob jek ta in da bi ne koč tudi samo že le la na re di ti 
ne kaj po dob ne ga.

1. Iz na ve de ne ga be se di la izpi ši raz lič ne ob li ke ve de nja, ki se na na ša jo na Ma rin ko 
ali nje no pri ja te lji co, in do lo či, ka te re po tre be so lah ko spro ži le to vrst no ve de nje.

2. Po ja sni, kako po tre be us mer ja jo na še ve de nje.

v tej de jav no sti:

•	 spoz na vaš in iz gra ju ješ ra zu me va nje po ve za ve med po tre ba mi in ve de njem, 

•	 na te me lju ana li ze ve de nja ose be skle paš na nje go ve po tre be.
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Učni list 5

De jav no sti za iz grad njo zna nja: igra vlog

IgRaM PO TRE bO

1. Na vo di lo za igra nje vlog:

Štir je di ja ki igra jo raz lič ne po tre be (lju be zen, svo bo da, za ba va, moč). Pri kaz tra-
ja eno mi nu to za vsa ko po tre bo v pr vem kro gu in ena ko v dru gem kro gu. Igra nje 
vlo ge naj za je ma ne be sed no in be sed no izra ža nje, be sed no naj vse bu je tudi ute-
me lje va nje, za kaj je ta po tre ba po mem bna in v ka te rih na či nih ve de nja vse se ure-
sni ču je.

2. Opa zo val ci oce ni jo, ka te ra po tre ba se je na pod la gi igra nja iz ka za la za naj po mem-
bnej šo.

Od go vo ri na na sled nja vpra ša nja:

•	 Na ve di ne kaj de jav no sti, s ka te ri mi se bo naj ver jet ne je uk var jal di jak, če bo 
do živ ljal po manj ka nje  po tre be po Glas ser ju.

•	 Kako se bo ve del di jak, ki do živ lja, da nima za do vo lje ne po tre be po svo bo di 
in/ali lju bez ni?

•	 Kri tič no pre so di (upo šte vaj raz lič ne dru ge mo ti va cij ske de jav ni ke!) in ute-
me lji, s kak šno ver jet nost jo lah ko na po ve mo ve de nje na pod la gi po treb.

•	 Opi ši svo je vsa kod nev no ve de nje, iz ka te re ga bo raz vid no, da upo šte vaš hie-
rar hi jo po treb po Ma slo wu. Na po vej svo je ve de nje za dalj še ča sov no ob dob je 
na pod la gi is tih po treb. 

•	 Pov pra šaj star še o nji ho vi hie rar hi ji po treb. Ali se nji ho va teo ri ja skla da s 
tvo jo ali s hi ear hi jo Ma slo wa? V čem je raz li ka in s čim jo raz la gaš? Ali se 
ve de nje tvo jih star šev uje ma z nji ho vi mi po tre ba mi?

•	 Ka te ra raz la ga po treb ti se zdi pri mer nej ša in za kaj? 

v tej de jav no sti:

•	 spoz na vaš po tre be po Glas ser ju,
•	 za do vo lju ješ svo jo po tre bo po za ba vi,

•	 na po ve du ješ ve de nje po sa mez ni ka na pod la gi poz na va nja nje go vih po treb.
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Učni list 6

De jav no sti za iz grad njo zna nja: iz kus tve no uče nje

Sa MO MO TI va cI ja

Od go vo ri na spod nja vpra ša nja. Raz miš lja nje o njih in re sni od go vo ri ti bodo po ma ga li, 
da raz vi jaš mo ti va ci jo za uče nje. Poiš či v uč be ni ku po glav je o us pe šnih na či nih uče nja in 
se sta vi svoj na črt uče nja.

1. Za kaj naj bi se učil? Ute me lji svoj od go vor.

2. Ka te re po tre be lahko za do vo lju ješ s pro ce som uče nja, ka te re pa z re zul ta ti uče nja 
(pri dob lje no zna nje, oce ne, toč ke)?

3. Ka te re po tre be za do vo lju ješ, ko se ne učiš? Ka te re de jav no sti in re zul ta ti le-teh ti 
pri na ša jo več za do voljs tva’?

4. Na re di na črt s po drob nim opi som de jav no sti, ki naj bi pris pe va le k učin ko vi tej še-
mu uče nju. Po ja sni, kako bi vpli val na to, da boš bolj mo ti vi ran za uče nje. Ali s 
svo jim ve de njem lah ko raz vi je mo do lo če ne po tre be, ki pri nas niso pre več izra zi te?

v tej de jav no sti:

•	 oza veš čaš last no mo ti va ci jo,

•	 raz vi jaš sa mo mo ti vi ra nje za uče nje.
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Učni list 7

De jav no sti za pre ver ja nje zna nja: re še va nje prob le mov

PRE vE RI MO SvO jE zNa NjE IN vEš čI NE:  
MO TI va cI ja

Na vo di lo: 

Od go vo ri na spod nja vpra ša nja in svo je od go vo re pri mer jaj z vse bi no v uč be ni ku ali dru-
gih vi rih. Ve li ko se boš nau čil/-a tudi o poj mo va nju raz lič nih na či nov miš lje nja.

a. Pri mer ja nje

Pri mer jaj fi zio loš ke in psi ho loš ke po tre be, v čem so po dob no sti in raz li ke. Pri mer-
jaj mo go če po sle di ce za raz voj oseb no sti v za do vo lje va nju obeh vrst potreb.

b. Raz vrš ča nje

Raz vr sti po tre be po les tvi ci Ma slo wa in jih pri mer jaj z Glas ser je vo raz vr sti tvi jo. 
Raz vr sti po tre be po po mem bno sti gle de na uč no us pe šnost.      

c. Skle pa nje z in duk ci jo

Ka te re de jav no sti ti po ma ga jo ohra nja ti zdrav je? Ka te re po tre be za do vo lju ješ s 
temi de jav nost mi. 

d. De duk ci ja

Ana li zi raj, ka te re po tre be po les tvi ci Ma slo wa pre vla du je jo pri uč no us pe šnih di-
ja kih. 

e. Ab stra hi ra nje

Kaj so bis tve ne na lo ge po treb? Za kaj je po mem bno ra zi sko va ti po tre be? Za kaj je 
po mem bno, da se za ve da mo svojih po treb? Kak šne po sle di ce ima jo po tre be za ve-
de nje? Ali je bis tve no vpra ša nje na za čet ku sklo pa pri mer no za stav lje no? Ute me lji.

f.  Ar gu men ti ra nje

Za go var jaj sta liš če, da je bolj mo ti vi ran di jak uč no učin ko vi tej ši. Po stre zi tudi z 
nas prot ni mi do ka zi. 

g. Ana li za pers pek tiv

Za go var jaj po jav lja nje po treb s sta liš ča em pi riz ma in s sta liš ča na ti viz ma. Za go var-
jaj niž ji kri te rij zna nja s sta liš ča us pe šne ga in s sta liš ča neus pe šne ga di ja ka. 

h. Od lo ča nje 

Za kaj naj bi se učil? S čim in za kaj bi te uči telj mo ti viral? Ute me lji!

i.  Prei sko va nje

Ra ziš či raz li ke v mo ti va ci ji med uč no us pe šni mi in manj us pe šni mi di ja ki.

j.  Eks pe ri men tal no ra zi sko va nje

Na pi ši na črt ra zi ska ve, s ka te ro bi ugo to vil, kako nas re klam na spo ro či la mo ti vi-
ra jo.
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k. Re še va nje prob le ma

Kako bi pri so šol cu spre me nil mo ti va ci jo za uče nje?

l.  Ana li za na pak

Za kaj je pre pri ča nje, da te mora uči telj mo ti vi ra ti za uče nje, zmot no?

m. In ven ci ja (iz bolj ša nje ob sto je če ga)

Na kak šen na čin bi mo ti vi ral di ja ke, da ne bi ka di li pred šo lo? Na katero teo ri jo 
mo ti va ci je se skli cu ješ?

v tej de jav no sti:

•	 pre ver jaš svo je ra zu me va nje mo ti va ci je,

•	 uriš kom plek sno raz miš lja nje.
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2.3.2  Vred no te – kaj je v živ lje nju naj po mem bnej še?
  Ines Ce lin

Po glav je: Živ lje nje v druž bi

Uč ni sklop: Vred no te

Bis tve no vpra ša nje:  Kaj je v živ lje nju naj po mem bnej še?

Ope ra tiv ni ci lji

Vse bin ski: 

V opi sa nih de jav no stih učen ka/uče nec:
V1: iz gra ju je ra zu me va nje poj ma vred no te in nji ho ve 

vlo ge za po sa mez ni ka in druž bo,
V2:  spoz na va, kako se vred no te spre mi nja jo s sta rost jo 

in kako se ta za ko ni tost ka že v od no sih med ge ne-
ra ci ja mi,

V3:  pri mer ja vred no te in jih raz vrš ča po raz lič nih kri te ri jih.

Pro ce sni:

V opi sa nih de jav no stih učen ka/uče nec:
P1:  uri kom plek sno miš lje nje (kla si fi ka ci ja),
P2:  sa mo stoj no upo rab lja vire,
P3:  raz vi ja veš či ne kri tič ne ga miš lje nja (vred no ti za nes lji vost vira in for ma-

ci je in na va ja do ka ze za to),
P4:  uri ko mu ni ka cij ske veš či ne,
P5:  uri so de lo val ne veš či ne,
P6:  raz vi ja spo sob no sti sa mo ref lek si je.

Kom pe ten ce:
K2:  so cial ne in dr žav ljan ske kom pe ten ce,
K3:  spo ra zu me va nje v ma ter nem je zi ku,
K5:  ma te ma tič ne kom pe ten ce in os nov ne kom pe ten ce v zna no sti in teh no-

lo gi ji,
K6:  kul tur na za vest in izra ža nje.

Med pred met ne po ve za ve: /

Pri ča ko va ni do sež ki

Do se žek De jav nost
Oza ve sti last no hie rar hi jo vred not. Re ši vpra šal nik o vred no tah (uč ni list 1).

Po glob lje no ra zu me po jem vred no ta 
in po men vred not za po sa mez ni ka in 
druž bo.

Ana li zi ra vred no te raz lič nih sta ro stnih 
sku pin, ra zi sku je raz lič ne vire (uč ni list 3, 
uč ni list 4, uč ni list 5, uč ni list 6).

PROCESNI 
CILJI 

OBLIKE DELA

METODE DELA
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Stra te gi ja pou čeva nja 

Pred vi den čas: od dve do tri šol ske ure

DEJAVNOSTI UČITELJA/-ICE DEJAVNOSTI UČENCEV

Orien ta ci ja

1 Uči telj na po ve temo in ci lje uč ne ure, 
npr.: »Is ka li bomo od go vo re na vpra-
ša nje, kaj je v živ lje nju naj po mem-
bnej še.« Di ja ke us me ri k de jav no sti 
na uč nem li stu 1: »Kaj mi je v živ-
lje nju naj po mem bnej še?« Po po tre bi 
uči telj spod bu di učen ce k delu z do-
dat ni mi podv pra ša nji, npr.: Kaj naj-
bolj ce nim?, Kaj so moje že lje?, Kaj 
so moji naj po mem bnej ši ci lji?.

Uči telj pov za me bis tve ne toč ke opre-
de li tve vred not, kot so jih na ved li di-
ja ki, ter jih do pol ni in po po tre bi po-
pra vi.

Sa mo stoj no oce ni jo po mem bnost 
vsa ke iz med na ve de nih vred not in 
ob li ku je jo last no les tvi co pe tih naj-
po mem bnej ših vred not in sku ša jo 
opre de li ti po jem vred no ta. 

Po kli ca ni di ja ki po ve jo svo jo opre de-
li tev, dru gi še do pol ni jo, kar manj ka 
v po ve da nih de fi ni ci jah.

V1, K2

Iz gra je va nje zna nja s po glab lja njem, raz šir ja njem in upo ra bo zna nja

2 Uči telj us me ri di ja ke, da se raz vr sti jo 
v sku pi ne in da zač ne jo re še va ti uč ni 
list 2: »Ka te re vred no te so si med se boj 
po dob ne?« Vsa ki sku pi ni da kar ti ce z 
vred no ta mi (ti sti mi, ki so na ve de ne 
na uč nem li stu 1) in pla kat, ka mor 
raz po re di jo kar ti ce v sku pi ne in te 
sku pi ne poi me nu je jo. Di ja ke opom-
ni, da bo pred stav nik sku pi ne po ro-
čal o nji ho vi kla si fi ka ci ji vrednot.

Di ja ki po sku pi nah re ši jo uč ni list 2. 

Pred stav ni ki vseh sku pin nato po ro-
ča jo.

V2, P1, K3

3 Uči telj di ja ke us me ri v delo z uč nim 
li stom 3: »Kako vred no te raz vrš ča jo 
psi ho lo gi?«71 

 

Di ja ki po sku pi nah iz ve de jo de jav-
nost iz uč ne ga li sta 3. Po ro če val ci 
sez na ni jo so šol ce z ugo to vi tva mi.

V2, P2, P3, K3, K5

71 Za di ja ke dru ge ga let ni ka pred la gam, da jih uči telj us me ri v spoz na va nje Mu sko ve 
kla si fi ka ci je s po moč jo be se di la v uč be ni ku. Če je ura iz ve de na v ok vi ru ur pri pra ve na 
ma tu ro v 4. let ni ku, pa lah ko sku pi nam raz de li mo tudi dru ga be se di la (npr. član ke iz 
Psi ho loš kih ob zo rij ali po glav je iz Mu sko vih knjig, ki so na ve de ni med viri).
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4 Uči telj za sta vi di ja kom vpra ša nje: 
»Ali bi se va ši star ši stri nja li z vami?« 
in jih us me ri na uč ni list 4: »Ali moji 
star ši in sta ri star ši ce ni jo iste re či kot 
jaz?«

Uči telj po va bi ne kaj di ja kov, da po-
ro ča jo o svo jih ugo to vi tvah gle de 
vred not, ki so v ozad ju od lo ča nja o 
de jav no stih ko nec ted na pri njih in 
nji ho vih star ših.

Sa mo stoj no se sta vi jo les tvi co vred-
not, kot bi jo po nji ho vem mne nju 
ob li ko va li nji ho vi star ši in sta ri star-
ši. Razmis li jo, ali k ne stri nja njem in 
raz lič nim od lo či tvam lah ko pri pe lje-
jo tudi raz lič ne vred no te, ki jih ima jo 
oni in nji ho vi star ši.

Ne ka te ri di ja ki po ro ča jo.

V2, V3, K2, K3

5 Uči telj us me ri di ja ke, da ob li ku je-
jo sku pi ne s po 4–6 čla ni ter re ši jo 
na lo ge na uč nem li stu 5: »Kako se 
vred no te sko zi živ lje nje spre mi na jo?« 
Opo zo ri jih, naj si ugo to vi tve za pi še-
jo, saj bodo o njih po ro ča li.

V sku pi nah se sta vi jo skup ne les tvi ce 
vred not, ki so zna čil ne za di ja ke in 
nji ho ve star še ter sta re star še, in les-
tvi ce med seboj pri mer ja jo.

Pred stav ni ki sku pin po ro ča jo o ugo-
to vi tvah.

V2, V3, P2, P3, K2, K3

6 Uči telj di ja kom po sku pi nah raz de li 
raz lič ne vire, v ka te rih av tor ji go vo-
ri jo o vred no tah med mla di mi (vsa ka 
sku pi na dobi svo je be se di lo). Re ši jo 
uč ni list 6: »V čem se vred no te v na-
šem raz re du raz li ku je jo od vred not 
mla dost ni kov na splo šno?« 

Di ja ki sa mo stoj no pre be re jo be se di-
lo in nato v sku pi ni pri mer ja jo ugo-
to vi tve sku pi ne z dog na nji iz vi rov. 
Svoj vir tudi kri tič no ovred no ti jo. O 
ugo to vi tvah po ro ča jo dru gim.

V2, V3, P2, P3, P4, K3, K5, K6

Pre ver ja nje zna nja

7 Uči telj di ja ke us me ri, naj pre ve ri jo 
svo je zna nje s po moč jo uč ne ga li sta 
7: »Pre ve ri mo svo je zna nje in veš či ne: 
Kaj vem o vred no tah?«72

Di ja ki sa mo stoj no re ši jo na lo ge na 
uč nem li stu 7.

V1, V2, V3, K2, K3, K5

Li te ra tu ra in viri
1 Kom pa re, A., Stra ži šar, M., Dog ša, I., Vec, T., Curk, J. (2007). Uvod v psi ho lo-

gi jo. Ljub lja na: DZS.
2 Le šnik, P. (1996). Ob li ko va nje in raz voj po sa mez nih vred not in kom plek snej-

ših vred not nih us me ri tev. Psi ho loš ka ob zor ja. 2. 35–45.

72 To de jav nost lah ko di ja ki iz ve de jo sa mo stoj no za do ma čo na lo go.
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3 Mu sek, J. (1993). Du hov na kri za, vred no te in psi ho lo gi ja. Psi ho loš ka ob zor ja. 
3/4. 123–141. 

4 Mu sek, J. (2000). Nova psi ho loš ka teo ri ja vred not. Ljub lja na: Educy.
5 Mu sek, J. (1995). Lju be zen, dru ži na, vred no te. Ljub lja na: Educy.
6 Mu sek, J., Le šnik, P., Mu sek, K. (1993). Vred not ne orien ta ci je sko zi živ lje nje. 

Psi ho loš ka ob zor ja. 2. 25–35.
7 Ša po nja, D. (brez let ni ce). Mla di na v so dob ni druž bi (sne to 25.6.2009). Do stop-

no na na slo vu: www.pb-begunje.si/Osnova/file.php?id=527&db =priponke. 
8 In terv ju z dr. Mir ja no Ule (sne to 25.6.2009). Do stop no na na slo vu: http://mla-

dinski-ceh.nefiks.net/voditelj/v/02/int.htm.
9 Pov ze tek ra zi ska ve Mla di na 2000 (sne to 25.6.2009). Do stop no na na slo vu: 

http://www.finance.si/35130.

Pri lo ge

   

Uč ni list 1: Kaj mi je v živ lje nju naj po mem bnej še?

Uč ni list 2: Ka te re vred no te so si med se boj po dob ne? 

Uč ni list 3: Kako vred no te raz vrš ča jo psi ho lo gi?

Uč ni list 4: Ali moji star ši in sta ri star ši ce ni jo iste re či kot jaz?

Uč ni list 5: Kako se vred no te sko zi živ lje nje spre mi nja jo?

Uč ni list 6: V čem se vred no te v na šem raz re du raz li ku je jo od vred not mla dost ni-
kov na splo šno?

Uč ni list 7: Pre ve ri mo svo je zna nje in veš či ne: Kaj vem o vred no tah?
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Uč ni list 1

De jav nost za iz grad njo zna nja: iz kus tve no uče nje, sa mo ref lek si ja

kaj MI jE v žIv ljE Nju Naj PO MEM bNEj šE?

Spo daj so na ve de ne stva ri, ki jih ljud je raz lič no ce ni mo. Oz na či, ko li ko je vsa ka od njih 
po mem bna zate oseb no (1 – manj po mem bno, 2 – sred nje po mem bno, 3 – zelo po mem-
bno). Da boš bo lje raz li ko val stva ri gle de na nji ho vo po mem bnost, upo ra bi vse tri oce ne. 
Pred la gam, da naj prej pre be reš sez nam in poiš češ 5 stva ri, ki se ti zdi jo manj po mem bne, 
nato poiš češ 5 stva ri, ki se ti zdi jo sred nje po mem bne in na kon cu še 5, ki so zelo po mem-
bne. Preo sta lim nato glede na po mem bnost zate pri pi ši oce ne od 1 do 3.

1. šport (da sem te le sno de ja ven, se re krei ram) 1 2 3

2. ug led (da sem priz nan pri dru gih, uve ljav ljen) 1 2 3

3. zve sto ba (da sem zvest pri ja te ljem, bliž njim, part ner ju) 1 2 3

4. umet nost (da ce nim umet nost, v njej uži vam) 1 2 3

5. pro sti čas (da imam do volj pro ste ga ča sa) 1 2 3

6. us peh (da do se gam us pe he na raz lič nih po droč jih) 1 2 3

7. po šte nost (da spo štu jem druž be na pra vi la, sem po šten do dru gih) 1 2 3

8. us tvar jal nost (da sem us tvar ja len na različ nih po droč jih) 1 2 3

9. za ba va (da se za ba vam in ve se lim) 1 2 3

10. de nar (da sem gmot no pre skrb ljen, da imam do volj de nar ja) 1 2 3

11. ra zu me va nje s star ši (da imam to pel dom in do bre od no se s star ši) 1 2 3

12. sa moiz po pol nje va nje (da se raz vi jam, ure sni ču jem svo je ta len te) 1 2 3

13. spol nost (da imam spol ne od no se in v njih uži vam) 1 2 3

14. pre se ga nje dru gih (da sem bolj ši od dru gih, jih pre ma gu jem) 1 2 3

15. de lav nost (da sem mar ljiv, de la ven) 1 2 3

16. zna nje (da sem splo šno raz gle dan, da ve li ko vem) 1 2 3

17. var nost (da sem zdrav in da ni sem kako dru ga če te le sno ogro žen) 1 2 3

18. po li ti ka (da sem po li tič no de ja ven in se us pe šno vklju ču jem v po li ti ko) 1 2 3

19. pri ja teljs tvo (da imam za nes lji ve ga in te sne ga pri ja te lja) 1 2 3

20. vera (da ve ru jem v po smrt no živ lje nje) 1 2 3

21. hra na in pi ja ča (da imam do volj za je sti in piti) 1 2 3

22. moč (da uve ljav ljam svo jo vo ljo) 1 2 3

23. lju be zen (da imam do bre sti ke z nas prot nim spo lom) 1 2 3

24. mo drost (da spoz na vam in ra zu mem re sni co o živ lje nju in sve tu) 1 2 3

25. udob je (da imam udob no do mo va nje) 1 2 3

26. spo što va nje (da me dru gi spo štu je jo, ima jo do bro mne nje o meni) 1 2 3

27. otro ci (da imam otro ke in skr bim za nje) 1 2 3

28. le po ta (da uži vam v le po tah na ra ve in umet no sti) 1 2 3

29. svo bo da (da sem neod vi sen in se lah ko sa mo stoj no od lo čam) 1 2 3
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Zdaj iz pi ši 5 vred not, ki so zate oseb no naj po mem bnej še:

Kako bi ti opre de lil po jem vred no ta? Za pi ši svo jo de fi ni ci jo.

v tej de jav no sti:

•  oza veš čaš svo je vred no te, 
•  iz gra ju ješ ra zu me va nje poj ma vred no ta

Uč ni list 2

De jav nost za iz grad njo zna nja: re še va nje prob le ma

ka TE RE vREd NO TE SO SI MEd SE bOj PO dOb NE? 

V sku pi nah raz mi sli te, ka te re vred no te so si med se boj bolj po dob ne kot dru ge. Do go vo ri te 
se, po ka te rih krite ri jih jih bo ste pri mer ja li in jih raz vr sti te v raz lič ne sku pi ne gle de na ta 
kri te rij. Iz mi sli te si tudi ime na za vsa ko sku pi no vred not. Ob li kuj te pla kat in svo jo raz vr-
sti tev pred sta vi te raz re du.

v tej de jav no sti:

•  raz vrš čaš vred no te po raz lič nih kri teri jih,
•  raz vi jaš veš či ne pred stav lja nja svo jih idej dru gim.
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Uč ni list 3

De jav nost za iz grad njo zna nja: delo z be se di lom

kakO vREd NO TE Raz vRš ča jO PSI hO lO gI?

Pre be ri te in preu či te be se di lo v uč be ni ku Uvod v psi ho lo gi jo na stra neh 171–172 in pri mer-
jaj te opi sa no raz vr sti tev vred not z va šo raz vr sti tvi jo74. V sku pi ni se po go vo ri te o po dob no-
stih in raz li kah med obe ma raz vr sti tva ma. O ugo to vi tvah bo ste nato na krat ko po ro ča li 
svo jim so šol cem.

v tej de jav no sti: 

•  iz gra ju ješ po glob lje no ra zu me va nje poj ma vred no ta,
•  raz vi jaš veš či ne učin ko vi te ga so de lo va nja z dru gi mi,
•  raz vi jaš veš či ne pred stav lja nja idej,
•  raz vi jaš veš či ne upo ra be stro kov nih vi rov.

Uč ni list 4

De jav nost za iz grad njo zna nja: re še va nje prob le ma

alI MOjI STaR šI IN STa RI STaR šI cE NI jO ISTE RE čI kOT jaz?

Raz mi sli in na pi ši, kaj iz med na ve de ne ga v uč nem li stu 1 bi na pr vih 5 mest po sta vi li 
tvo ji star ši.

Kaj pa tvo ji sta ri star ši?

Iz če sa skle paš na to, da bi star ši na ved li rav no te vred no te, in ne ka te re dru ge?

V dru ži ni na čr tu je te de jav no sti za ko nec ted na. Ali ima te s star ši po dob ne pred sta ve, 
kako naj bi tak ko nec ted na po te kal? Se stri nja te v od lo či tvi, ka te re de jav no sti bi mo ra le 
biti vklju če ne? Če je vaš od go vor da, raz mi sli te, ka te re vred no te se skri va jo v ozad ju te od-
lo či tve. Če je vaš od go vor ne, raz mi sli te, ka te re vred no te se skri va jo za va šo in ka te re za 
od lo či tvi jo va ših star šev.

v tej de jav no sti:

•  raz vi jaš ra zu me va nje po me na vred not za na še ve de nje in od lo ča nje,
•  raz vi jaš kri tič no miš lje nje (na va ja nje do ka zov za svo je tr di tve).

74 Sku pi nam lah ko raz de li mo tudi dru ga be se di la (npr. član ke iz Psi ho loš kih ob zo rij ali 
po glav je iz Mu sko vih knjig, ki so na ve de ni med viri.)
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Uč ni list 5

De jav nost za iz grad njo zna nja: re še va nje prob le ma

kakO SE vREd NO TE SkO zI žIv ljE NjE SPRE MI Nja jO?

Ob li kuj te sku pi ne (4 – 6 di ja kov) in se sta vi te sez nam pe tih vred not, ki ste jih v sku pi ni 
naj več krat na va ja li kot naj po mem bnej še za vas, za va še star še in za va še sta re star še. 
Ome nje ne vred no te uvr sti te v ka te go ri je, kot jih je poi me no val Mu sek (1995, 2000).

Pri mer jaj te sez na me. Ali v opa zi te kak šne po dob no sti, raz li ke?

Ali se va še ugo to vi tve uje ma jo z ugo to vi tva mi dru gih av tor jev?

v tej de jav no sti: 

•  iz gra ju ješ po glob lje no zna nje o vred no tah,
•  se uriš v upo ra bi stro kov nih vi rov,

•  raz vi jaš veš či ne učin ko vi te ga so de lo va nja z dru gi mi.

Uč ni list 6

De jav nost za iz grad njo zna nja: delo z be se di lom

v čEM SE vREd NO TE v Na šEM Raz RE du Raz lI ku jE jO Od 
vREd NOT Mla dOST NI kOv Na SPlO šNO?

Vsa ka sku pi na dobi vir, v ka te rem av tor ji pi še jo o vrednotah med mla di mi. V sku pi ni pri-
mer jaj te va še ugo to vi tve (do ka te rih ste priš li s po moč jo de lov ne ga li sta 4) z ugo to vi tva mi 
dru gih ra zi skav in po ro čanj v vi rih. Pri pra vi te krat ko, pet mi nut no pred sta vi tev za so šol ce. 

Kri tič no pre so di te ka ko vost va še ga vira. Kako bi ga oce ni li? Vam je bil ja sen, ra zum ljiv? 
Stro ko ven ali mor da pri stran ski? Ko li ko je vir star? Kdo je av tor član ka? Go vo ri ne po sred no 
ali na va ja po dat ke iz ‘dru ge roke’? Kdo je so de lo val v ra zi ska vi – ali so bili po dat ki zbra ni 
na re pre zen ta tiv nem vzor cu? 

v tej de jav no sti:

•  iz gra ju ješ po glob lje no zna nje o vred no tah,
•  raz vi jaš veš či ne dela z viri,
•  raz vi jaš kri tič no vred no te nje vi rov in na va ja nje raz lo gov za svo je sod be,
•  raz vi jaš veš či ne učin ko vi te ga so de lo va nja z dru gi mi,
•  raz vi jaš veš či ne pred stavlja nja idej. 
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Uč ni list 7

De jav nost za pre ver ja nje zna nja: re še va nje prob le mov

PRE vE RI MO SvO jE zNa NjE IN vEš čI NE:  
kaj vEM O vREd NO Tah?

  

Pre ve ri svo je zna nje tako, da od go vo riš na vpra ša nja:

1. Kaj so to vred no te?

2. Ka te re šti ri ka te go ri je vred not na va ja Mu sek? Vpi ši v raz pre del ni co in vred no te iz 
uč ne ga li sta 1 raz vr sti v us trez no ka te go ri jo.

3. Kako se vred no te spre mi nja jo s sta rost jo?

4. Kako bi s po moč jo za ko ni to sti spre mi nja nja vred not s sta rost jo raz lo ži li med ge ne-
ra cij ski konflikt?

5. S pri me rom ne stri nja nja med di ja kom in pro fe sor jem po na zo ri med ge ne ra cij ski 
konf likt vred not.

6. Poiš či te član ke z iz ja va mi raz lič nih slo ven skih po li ti kov. Ana li zi raj te, ka te re vred-
no te se ka že jo v teh iz ja vah.

7. Dru ži na pri prav lja praz no va nje za oče tov 50. rojst ni dan. Na po vej te, kako bi praz-
no va nje na čr to val naj sta rej ši sin, pri ka te rem pre vla du je jo po tenč ne vred no te (npr. 
ug led). Kaj pa hči s pre vla du jo či mi mo ral ni mi vred no ta mi (npr. ra zu me va nje v 
dru ži ni)? Kako bi rav na la najm laj ša hči, ki so ji naj po mem bnej še he do ni stič ne 
vred no te (npr. uži va nje)? Že na po stav lja v os pred je iz pol ni tve ne vred no te (npr. 
umet nost in le po to). Kako bi po va šem mne nju že le la za ba vo or ga ni zi ra ti ona?

8. V us trez nih po dat kov nih ba zah (npr. Co biss) poiš či slo ven ske ra zi ska ve o vred no-
tah (npr. o vred no tah mla dih ali o vred no tah Slo ven cev itd.). Ka te re so te melj ne 
ugo to vi tve teh ra zi skav? Kri tič no pre so di vred nost teh ra zi skav.

v tej de jav no sti pre ver jaš:

•  svo je ra zu me va nje poj ma vred no ta in ra zu me va nje po me na vred not za po-
sa mez ni ka in druž bo,

•  veš či no ana li ze vred not ne ga si ste ma po sa mez ni ka na pod la gi raz miš lja nja, 
do živ lja nja in rav na nja v kon kret ni živ ljenj ski si tua ci ji.
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2.4  Ob ču te nje in zaz na va nje

2.4.1  Kako og las vzbu di po zor nost in pre pri ča?
  Alen ka Kom pa re

Po glav je:   Ob ču te nje in zaz na va nje (Psi ho lo-
gi ja kot zna nost)

Uč ni sklop:  Po zor nost (Spor na upo ra ba psi ho-
loš kih spoz nanj)

Bis tve no vpra ša nje:  Ali og la še va nje vpli va na nas? Kako 
og la še val ci pri teg ne jo po zor nost in 
nas pre pri ča jo?

Ope ra tiv ni ci lji

Vse bin ski: 

V opi sa nih de jav no stih učen ka/uče nec:
V1:  na pri me rih raz la ga in pre so ja po men zu na njih in 

no tra njih de jav ni kov po zor no sti,
V2:  zna nje o de jav ni kih po zor no sti upo rab lja pri ana li zi 

in pre so ji og la še va nja (in dru gih živ ljenj skih si tua-
cij),

V3:  ra zu me zna čil no sti og la še va nja in presoja mož nost 
spor ne upo ra be psi ho loš kih spoz nanj pri og la še va nju.

Pro ce sni:

V opi sa nih de jav no stih ima učen ka/uče nec pri lož nost, da:
P1:  raz vi ja sa mo ref lek si jo in sa mo re gu la ci jo, 
P2:  upo rab lja kom plek sno in kri tič no miš lje nje (zmož nost ana li ze in vred-

notenja),
P3:  raz vi ja us tvar jal no miš lje nje,
P4:  bo ga ti in iz po pol nju je veš či ne so de lo va nja in ko mu ni ka ci je.

Kom pe ten ce:
K1:  uče nje uče nja,
K2:  so cial ne in dr žav ljan ske kom pe ten ce,
K3:  spo ra zu me va nje v ma ter nem je zi ku,
K4:  sa moi ni cia tiv nost in pod jet nost,
K6:  kul tur na za vest in izra ža nje.

Med pred met ne po ve za ve: li kov na umet nost, slo ven ski je zik, eko no mi ja, pod jet-
niš tvo, zgo do vi na

PROCESNI 
CILJI 

OBLIKE DELA

METODE DELA
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Pri ča ko va ni do sež ki učen cev

Do se žek De jav nost
Upo ra ba psiho loš kih spoz nanj  
s po droč ja zaz na va nja v kon kret nih  
živ ljenj skih si tua ci jah.

Sa mo ref lek si ja (uč ni list 1, uč ni list 2 in 
uč ni list 3 – na lo ga 1).

Ra zu me va nje vpli va og la še va nja in  
opol no mo če nje (po ve ča na zmož nost 
nad zo ra vpli va og la še va nja in mož nost 
razum no ute me lje ne iz bi re).

Sa mo ref lek si ja ob bis tve nem vpra ša nju 
(uč ni list 2, uč ni list 3 – na lo ga 2 in uč ni 
list 4).

Stra te gi ja pou če va nja 

Pred vi den čas: ena do dve šol ski uri (brez pre ver ja nja zna nja)

DEJAVNOSTI UČITELJA/-ICE DEJAVNOSTI UČENCEV

    Orien ta ci ja

1 Uči telj spod bu di raz pra vo o vpli vu 
og la še va nja z bis tve nim vpra ša njem: 
Ali og la še va nje vpli va na nas? Nato 
po ka že di ja kom pla kat za Noč ra zi-
sko val cev 2009 – Hu ma ni sti ka, to si 
ti (glej pri lo go 1).75 Us mer ja raz go vor 
o og la še va nju in nje go vem vpli vu v 
vsak da njem živ lje nju.

Učen ci si og le da jo pla kat in ugo tav-
lja jo, ali pre poz na jo več bla gov nih 
znamk ali mi sle cev s po droč ja druž bo-
slov ja in hu ma ni sti ke. Nato so de lu je-
jo v fron tal no vo de nem raz go vo ru in 
oza veš ča jo vpliv og la še va nja na po tro-
šni ke (ko li ko bla gov nih znamk so pre-
poz na li, ko li ko mi sle cev, za kaj …).

V3, P1, P2, K2, K3

    Iz gra je va nje zna nja

2 Po ja sni po jem po zor nost in učen-
ce us me ri k raz miš lja nju o de jav-
ni kih po zor nosti v po ve za vi z og-
la še va njem z dru gim bis tve nim 
vpra ša njem: Kako og la še val ci pri teg-
ne jo po zor nost? Ka te ri de jav ni ki vpli-
va jo na to, da ne ka te re og la se hi tro 
opa zi mo?«

Od go vo re učen cev raz vrš ča v dve ka-
te go ri ji – med zu na nje in no tra nje 
de jav ni ke po zor no sti. 

So de lu je jo v raz go vo ru in na pod la gi 
svo jih iz ku šenj od go var ja jo na vpra-
ša nje o tem, kaj v og la su pri teg ne 
nji ho vo po zor nost. Pri iz gra je va nju 
zna nja lah ko iz ha ja jo iz raz mi sle ka, 
ka te re tri og la se so v zad njem ob dob-
ju opa zi li (in si jih za pom ni li) in za-
kaj (kaj je prav pri teh og la sih pri teg-
ni lo nji ho vo po zor nost).

75 Na pla ka tu, ki vabi k ude lež bi in og le du na No či ra zi sko val cev 2009, so zgo raj ob vpra-
ša nju »Poz naš te znam ke?« na ri sa ne raz lič ne bla gov ne znam ke, spo daj pa ob vpra ša-
nju »Poz naš te lju di?« mi sle ci s hu ma ni stič ne ga po droč ja. Ve či na lju di pre poz na vse 
bla gov ne znam ke na pla ka tu in le ne ka te re mi sle ce. Pla kat je do sto pen na splet nem 
na slo vu: http://www.poper.si/si/main.php?content=gallery. In for ma ci je o tem, kdo so 
ljud je s pla ka ta, pa so za pi sa ne na splet ni stra ni: http://nocraziskovalcev.ff.uni-lj.si/.
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3 Us me ri učen ce k de li tvi v sku pi ne po 
šest učen cev in sku pin ske mu delu – 
uč ni list 1: »Og la še val ska ak ci ja«. Or-
ga ni zi ra in spod bu ja delo v sku pi nah, 
če je tre ba, pri teh ni ki »raz pra va 66« 
po ja sni pra vi la da ja nja idej.76 Nato mo-
de ri ra po ro ča nje sku pin in dopolnju je 
sez nam de jav ni kov po zor no sti.

V sku pi ni da je jo ide je za og la še va nje 
šol ske ga ča so pi sa s pla ka ti, ki mo ra jo 
biti za sno va ni tako, da pri teg ne jo po-
zor nost. Po kon ča nem sku pin skem 
delu pred sta vi jo svo jo og la še val sko 
stra te gi jo so šol cem (npr. iz de la li bi 
ve lik pla kat ru me ne bar ve v ob li ki 
pod mor ni ce …).

V1, V3, P2, P3, P4, K1, K4

    Po glab lja nje, raz šir ja nje in upo ra ba zna nja

4 Or ga ni zi ra delo z uč nim li stom 2: 
»Kako nas og la si pri teg ne jo in pre go-
vo ri jo v na kup do lo če ne ga iz del ka?« 
Teo re tič ni del (na lo ga 1) – po jas nje-
va nje na čel og la še va nja in na či nov 
spor ne upo ra be psi ho loš kih spoz-
nanj pri og la še va nju – lah ko uči telj 
po ja sni v pre da va nju ali ga učen ci 
pre be re jo sami. V obeh pri me rih psi-
ho loš ka spoz na nja po na zo ri na pri-
me rih og la sov.77 

Ak tiv no posluša jo pre da va nje ali in-
di vi dual no pre be re jo be se di lo (teo re-
tič ni del) na uč nem li stu 1, ki je uvod 
k iz gra je va nju zna nja o zna čil no stih 
in spor ni upo ra bi og la še va nja.

5 Spod bu di ob li ko va nje sku pin, pred-
sta vi iz bra ne og la se (npr. dva iz ti ska-
nih me di jev in dva iz TV) in mo de ri ra 
delo v sku pi nah. She mo za ana li zo 
og la sov (na lo ga 2) lah ko skraj ša ali 
mo di fi ci ra gle de na ci lje, ki jih že li 
do se či. Ob kon cu sku pin ske ga dela 
us mer ja raz pra vo in iz po stav lja naj-
po mem bnej še ugo to vi tve sku pin.

V sku pi nah ana li zirajo in kri tič no 
raz miš lja jo o iz bra nih og la sih. Ugo-
to vi tve vpi su je jo v she mo za og la še-
va nje na de lov nem li stu 2 (na lo ga 
2). V sklep ni raz pra vi vsa ka sku pi na 
pred sta vi svo je ugo to vi tve.

V1, V2, V3, P1, P2, P4, K1, K2, K3

    Pre ver ja nje zna nja

6 Organi zi ra delo z uč nim li stom 3: 
»Upo ra bi te svo je zna nje!« Učen ce us-
me ri k upo ra bi zna nja o de jav ni kih 
po zor no sti za pre so jo pri me rov og-
la še va nja (na lo ga 1) in k pre so ja nju 
ka ko vo sti ar gu men tov v iz bra nih og-
la sih (na lo ga 2).78

V manj ših sku pi nah re šu je jo na lo go 
1 in 2, poz ne je svo je ugo to vi tve pred-
sta vi jo so šol cem.

V1, V2, V3, P2, P4, K1, K2, K3

76 Teh ni ka za spod bu ja nje us tvar jal ne ga miš lje nja »raz pra va 66«, ime no va na tudi »in-
stant ne vih ta mož ga nov« je po drob ne je opi sa na v Peč ja ku, 2001.

77 Na med mrež ju so šte vil ni slo ven ski og la si, s ka te rimi lah ko uči telj po na zo ri na če la 
(npr. raz lič ne ape le) in dru ge zna čil no sti og la še va nja, do stop ni na splet ni stra ni SOF-a 
– Slo ven ske ga og la še val ske ga fe sti va la, v ru bri ki Ka ta log del (www.sof.si/ka ta log_del).

78 Pri re še va nju na lo ge 2 so učen ci učin ko vi tej ši, če ima jo že iz gra je no zna nje o ana li zi in 
pre so ja nju ar gu men tov, npr. ra zu me jo raz li ko med ka ko vost ni mi in šib ki mi ar gu men-
ti, poz na jo raz lič ne vr ste pod po re, pre poz na va jo zmo te v ar gu men ti ra nju.
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7 Spod bu di učen ce k pri pra vi re fe ra ta 
o (po li tič ni) pro pa gan di – na vo di la 
so za pi sana na uč nem li stu 4: »Pre-
ve ri mo svo je zna nje in veš či ne: Pro-
pa gan da – kako nas pre pri ču je jo po li-
ti ki?« Re fe rat lah ko pri pra vi ta sku paj 
dva učen ca pro sto volj ca, ki ju uči telj 
us mer ja pri zbi ra nju vi rov in pri pra-
vi pi sne ga pris pev ka. Re fe rat oce ni z 
opi sni mi kri te ri ji.79

Uče nec ali učen ca pri pra vi ta re fe rat 
o po li tič ni pro pa gan di, ki vse bu je pi-
sni pris pe vek in pred sta vi tev ob pod-
po ri elek tron skih pro soj nic (Po wer 
Point). Pri tem se dr ži ta na vo dil za 
pri pra vo re fe ra ta na uč nem li stu 4.

V3, P2, P4, K1, K2, K3, K4, K7

Li te ra tu ra in viri
1 Hill, G. (2001). Psi ho lo gi ja: She mat ski pre gle di. Ljub lja na: Teh niš ka za lož ba 

Slo ve ni je.
2 Hogg, M. A. in Vaug han, G. M. (2002). So cial Psycho logy (third edi tion). Har-

low: Pren ti ce Hall. 
3 Kom pa re, A. Bu da no vič, J., Rup nik Vec, T., Fe li ci jan, V. (2001). Ob ču te nje in 

zaz na va nje: Di dak tič ni pri roč nik za uči te lje psi ho lo gi je. Ljub lja na: Za vod RS 
za šols tvo.

4 Le vi ne, R. (2007). Spo sob nost pre pri če va nja: Kako nas ku pu je jo in pro da ja jo. 
Ljub lja na: Druž ba Pia no.

5 Peč jak, V. (1994). Psi ho lo gi ja mno ži ce. Ljub lja na: Sa mo za lož ba.
6 Peč jak, V. (2001). Poti do no vih idej: Teh ni ke krea tiv ne ga miš lje nja. Ljub lja na: 

New Mo ment, št. 16.
7 Prat ka nis, A. in Aron son, E. (2001). Age of Pro pa gan da: The Every day Use 

and Abu se of Per sua sion (re vi sed edi tion). New York: W. H. Free man/Owl 
Book.

8 Ve sel, J. (2003). Opi sni kri te ri ji pri oce nje vanju re fe ra tov. V: A. Kom pa re 
(ured.). Zbir ka na log in pri me rov na čr to va nja iz psi ho lo gi je: Kako pou če va ti, 
pre ver ja ti in oce nje va ti ne ko li ko dru ga če. Ljub lja na: Za vod RS za šols tvo.

Pri lo ge

   

Uč ni list 1: Og la še val ska ak ci ja

Uč ni list 2: Kako nas og las pri teg ne in pre go vo ri v na kup do lo če ne ga iz del ka? 

Uč ni list 3: Pre ve ri mo svo je zna nje in veš či ne: Upo ra bi te svo je zna nje!

Uč ni list 4: Pre ve ri mo svo je zna nje in veš či ne: Pro pa gan da – kako nas pre pri ču je jo 
po li ti ki?

Opom nik za uči te lja: Kdo so ose be s pla ka ta?

79 Več o pri pra vi in oce nje va nju re fe ra tov pri psi ho lo gi ji ter di le mah, po ve za nih s to ob li ko 
pre ver ja nja in oce nje va nja zna nja, lah ko pre be re te v Ve sel (2003). 
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Uč ni list 1

De jav nost za iz gra je va nje zna nja: re še va nje prob le ma

Og la šE val Ska ak cI ja

Za mi sli te si, da ste čla ni krea tiv ne ga tima na šo li, ki skr bi za og la še va nje šol ske ga ča so-
pi sa Ru me na pod mor ni ca. Ured niš ki od bor šol ske ga ča so pi sa se je od lo čil, da bo to krat 
ča so pis na šo li og la še van le s pla ka ti. Vaš cilj je, da učen ke in učen ce ob ve sti te o izi du in 
vse bi ni šol ske ga ča so pi sa ter jih pre go vo ri te k na ku pu. Da bi to do se gli, mo ra te z og la še-
va njem naj prej pri teg ni ti nji ho vo po zor nost. 

Na ni zaj te čim več idej, kako bi lah ko iz pe lja li og la še val sko ak ci jo na šo li. Upo ra bi te teh-
ni ko za spod bu ja nje us tvar jal ne ga miš lje nja »raz pra va 66« – gre za kraj šo raz li či co mož-
gan ske ne vih te, pri ka te ri ima te naj prej na vo ljo šest mi nut ča sa za ni za nje idej, nato 
pa še ne kaj mi nut, da ide je vred no ti te in iz bi ra te naj bolj še. Ob tem ob li ku je te stra te gi jo 
og la še val ske ak ci je, ki jo bo ste pred sta vi li so šol cem.

v tej de jav no sti:

•  re šu ješ hi po te ti čen živ ljenj ski prob lem in ob tem iz gra ju ješ po mem bna psi-
ho loš ka zna nja o dejav ni kih po zor no sti in o og la še va nju,

•  preiz ku šaš eno iz med teh nik us tvar jal ne ga miš lje nja in raz vi jaš us tvar jal no 
miš lje nje.
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Uč ni list 2

De jav nost za raz šir ja nje in po glab lja nje zna nja: vse bin ska ana li za  
og la sov

kakO NaS Og laS PRI TEg NE IN PRE gO vO RI v Na kuP  
dO lO čE NE ga Iz dEl ka? 

1. Pre be ri te be se di lo o te melj nih na če lih og la še va nja in o na či nih, kako og la še val ci 
iz ko riš ča jo psi ho loš ke zna čil no sti lju di, da bi nas laž je pre go vo ri li v na kup do lo-
če ne ga iz del ka ali sto ri tve. Med bra njem raz miš ljajte o last ni dov zet no sti za vpli ve 
og la še va nja ter pri mer jaj te ugo to vi tve psi ho lo gov z va ši mi iz kuš nja mi.

Og la še va nje je ena od ob lik pre pri če va nja. Z og la si nam og la še va lec spo ro ča o 
ob sto ju in zna čil no stih do lo če ne ga iz del ka (do bri ne ali sto ri tve), npr. da se je na 
tr žiš ču po ja vil nov pre no sni te le fon, ki ima take in take zna čil no sti. Toda glav ni 
cilj og la še val ca ni in for mi ra nje, ki bi nam omo go či lo čim bolj ši na kup, am pak 
pro da ja čim več iz del kov – us tvar ja nje do bič ka. Og la še val ci nas prek og la sov to rej 
sku ša jo pre pri ča ti o ko rist no sti in nuj no sti do lo če ne ga iz del ka za nas, pri pra vi ti 
nas sku ša jo k na ku pu. 

Kako lah ko to do se že jo? Med dru gim z upo šte va njem t. i. na čel og la še va nja (prir. 
po Peč jak, 1994; Hogg in Vaug han, 2002):

a)  Opaz nost – og las mora priteg ni ti po zor nost, biti mora opa zen (npr. jum bo 
pla ka ti ob ce sti, ce lo stran ski barv ni og la si v ča so pi sih, po nav lja jo či se og-
la si na TV, gi ba jo či se og la si na splet nih stra neh, vid ne oz na ke bla gov nih 
znamk na ob la či lih …).

b)  Ra zum lji vost in pri la go je nost po tro šni ku – spo ro či lo og la sa mora biti ja sno 
in ra zum lji vo ve li ko lju dem, na men og la še val ca (pro da ti čim več iz del kov) 
ne sme biti preo či ten; bolj pre prič lji va so spo ro či la, ki se skli cu je jo na čus-
tva, in ti sta, ki se po go sto po nav lja jo (lju dem se spo ro či lo zdi bolj re snič no, 
če je več krat po nov lje no, po sta ne jim tudi do ma če in zna no, zato ga laž je 
spre je ma jo).

c)  Pri vlač nost – spo ro či lo in no si lec spo ro či la (ko mu ni ka tor) mora biti po tro-
šni kom pri vla čen. Več ji vpliv ima jo zna ni, lepi in ka riz ma tič ni ljud je, zato 
v og la sih po go sto na sto pa jo film ske zvez de, slav ni šport ni ki in pri vlač ni 
po sa mez ni ki, s ka te ri mi se radi iden ti fi ci ra mo.

d)  Na če lo po tre be ali skli ce va nja na ne kaj – og las mora po tro šni kom ob ljub lja-
ti, da bo do lo čen iz de lek za do vo ljil nji ho ve po tre be; mora se skli ce va ti na 
te le sno, psi hič no, so cial no ali ma te rial no ko rist. Npr. skli ce va nje na psi hič-
no ko rist: če bo ste ku pi li ta de zo do rant, bo ste bolj ljub lje ni; skli ce va nje na 
gmot no ko rist: pri na ku pu te zob ne pa ste do bi te tri tube, pla ča te dve …

Upo ra ba psi ho loš kih spoz nanj v og la še va nju po sta ne spor na ta krat, ko pri pre go-
var ja nju po tro šni kov v na kup do lo če ne ga iz del ka (do bri ne, sto ri tve) og la še va lec 
iz ko riš ča zna čil no sti in »šib ko sti« po tro šni kov, na me sto da bi pre go var jal po tro-
šni ka v na kup z ar gu men ti, ki mu omo go ča jo ra zum no pre so jo ko ri sti iz del ka in 
za vest no od lo či tev za na kup (prir. po Hill, 2001; Le vi ne, 2007).
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•  Iz ko riš ča nje zaz nav nih zna čil no sti: npr. ker ljud je us mer ja mo po zor nost 
na draž lja je, ki so in ten ziv ni, so og la še val ski blo ki na te le vi zi ji ali po ra diu 
pred va ja ni gla sne je od preo sta le ga pro gra ma.

•  Iz ko riš ča nje kog ni tiv nih zna čil no sti: npr. ker si bo lje za pom ni mo ti sto, kar 
več krat zaz na mo, se og la si več krat po nav lja jo; ker se ljud je za ra di pra vi la 
vza jem no sti ču ti mo dolž ne, da se člo ve ku, ki nam je ne kaj po da ril, v ena ki 
meri od dol ži mo, og la še val ci in tr gov ci po go sto da je jo brez plač na da ri la, 
pos ve ti jo nam ve li ko svo je ga ča sa ...; ker si pri pom nje nju cen bolj za pom-
ni mo prvo šte vil ko od preo sta lih, so cene ve či ne iz del kov 19,99 evra (in ne 
20,00 evrov), iz del ke pa zato zaz na mo kot ce nej še in na kup kot ugod nej ši.

•  Iz ko riš ča nje mo ti va cij skih in čus tve nih zna čil no sti: npr. og la si po ve že jo do-
lo čen iz de lek z za do vo lji tvi jo os nov nih po treb po pri pad no sti in lju bez-
ni, po spo što va nju …; ker je vpli va nje na čus tva hi trej še, og la si us tvar ja jo 
pri jet ne aso cia ci je sre če in za do voljs tva z iz del kom, tako da ga po ve že jo 
s slav ni mi in pri vlač ni mi ljud mi, s hu mor jem, vab lji vi mi do miš ljij ski mi si-
tua ci ja mi.

•  Iz ko riš ča nje ve denj skih zna čil no sti: npr. ker se kup ci dlje ča sa za dr žu je jo v 
tr go vi nah, kjer vr ti jo glas bo, je glas ba po sta la sprem lje val ka vseh na ku pov 
(vr sta pred va ja ne glas be je se ve da pri la go je na cilj ni sku pi ni); ker pro da-
jal ci že li jo, da se spre ho di mo čez celo tr go vi no in spro ti se ve da čim več 
na be re mo v ko ša ri co, se na ha ja jo po li ce z os nov ni mi iz del ki (npr. kruh 
v su per mar ke tih), v naj bolj od da lje nih pro daj nih pro sto rih; ker se otro ci 
med ča ka njem pri bla gaj ni dol go ča si jo, so bom bo ni in čo ko lad ke po nu ja ne 
na stoj ni cah tik ob bla gaj ni.

2. Raz de li te se v skupine (do lo či te za pi sni kar ja in po ro če val ca) in ana li zi raj te iz bra-
ne og la se. Po ma gaj te si s spod njo she mo. 

OGLAS VSEBINSKA ANALIZA OGLASA

Opaz nost
S ka te ri mi zu na nji mi de jav ni ki og las pri teg ne 
po zor nost? 
Z ve li kost jo, bar va mi, s kon tra stom oz. z raz-
lič nostjo, gi ba njem, s po nav lja njem …?

Ra zum lji vost in pri la go je nost po tro šni ku
Kaj og las og la šu je? Kdo je cilj na sku pi na, na 
ka te ro po sku ša og las vpli va ti (otro ci, žen ske, 
moš ki …)?
Kaj je spo ro či lo og la sa? Kaj nam og las spo ro ča 
(ob ljub lja)? 

Pri vlač nost
Kdo je no si lec spo ro či la (ko mu ni ka tor) v og la-
su? Oce ni te nje go vo pri vlač nost.
Ali je tudi og las kot ce lo ta pri vla čen – barv no 
us kla jen, es tet ski …?
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Na če lo po tre be
Na kaj og las ape li ra (se skli cu je)?
Na te le sno ko rist ali ško do,
na psi ho loš ko ko rist oz. ško do,
na so cial no ko rist oz. ško do,
na ma te rial no ko rist oz. ško do? Po ja sni te.

Ka te re zna čil no sti oz. šib ko sti lju di iz ko riš ča 
og las?
Zaz nav ne, kog ni tiv ne (zna čil no sti pom nje nja 
in miš lje nja), mo ti va cij ske in čus tve ne, ve denj-
ske? Po ja sni te.

v tej de jav no sti: 

•  ši riš ra zu me va nje o po me nu in upo ra bi de jav ni kov po zor no sti v og la še va nju,
•  iz gra ju ješ zna nje o zna čil no stih in spor ni upo ra bi og la še va nja,

•  z ana li zo in vred no te njem og la sov raz vi jaš kom plek sno in kri tič no miš lje nje.
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Uč ni list 3

De jav nost za pre ver ja nje zna nja: av ten tič ne na lo ge

PRE vE RI MO SvO jE zNa NjE IN vEš čI NE:  
uPO Ra bI TE SvO jE zNa NjE!

1. Na po vej te, kako us pe šni bodo na sled nji na či ni og la še va nja. Svo jo na po ved ute me-
lji te z de jav ni ki po zor no sti. 

a)  Og la sni blok na te le vi zi ji je gla snej ši od red ne ga pro gra ma.

b)  Og la sni blo ki so na ra diu pred va ja ni vsa kih 45 mi nut. 

c)  Og las za do lo čen iz de lek se po ja vi na za čet ku vsa ke ga og la sne ga blo ka. 

d)  V me stu je več jum bo pla ka tov, ki opo zar ja jo na od prt je nove tr go vi ne z ob-
la či li.

e)  Po kon ča nem obedu v re sta vra ci ji z me hiš ko hra no do bi te zlo žen ko z nji ho-
vo po nud bo. 

f)  Okna re sta vra ci je s hi tro pre hra no so po lep lje na z manj ši mi pla ka ti, na ka te-
rih je pred stav lje na po nud ba obro kov.

g)  Med ju tra njim te le vi zij skim pro gra mom za otro ke so pred va ja ni og la si za 
raz lič ne igra če.

h)  Na zad nji stra ni ča so pi sa je čez celo stran na tis njen ži vo barv ni og las za do-
lo čen iz de lek.

2. Pri pre pri če va nju ob sta ja ta dve poti (Hill, 2001): glav na pot (po da ja nje ar gu men-
tov, ki omo go ča jo kup cu, da pre so di ko ri sti iz del ka in se za vest no od lo či za na kup) 
in stran ska pot (po skus vpli va nja na kup ca z iz ko riš ča njem nje go vih du šev nih in 
ve denj skih šib ko sti oz. zna čil no sti). V og la sih je po go ste je upo rab lje na stran ska pot 
pre pri če va nja, ar gu men ti, če so upo rab lje ni, pa so sla bi, npr. po go sto gre za skli-
ce va nje na splo šno mne nje, na av to ri te to ali čus tva, v pod po ro tr di tvi o ka ko vo sti 
iz del ka so na ve de ni pri stran ski re zul ta ti ra zi skav, za va ja jo či sta ti stič ni po dat ki, 
vzpo stav lje ne spor ne po ve za ve … 

•  Be ri te og la se kot ar gu men te: kako, s kak šni mi raz lo gi nas pre go var ja jo v 
na kup iz del ka. Po zor ni bo di te tako na be se dil ni kot na sli kov ni del og la sa. 
Ugo to vi te, ali og las vse bu je ka te ro od ar gu men ta cij skih zmot.

v tej de jav no sti pre ver jaš:

•  ra zu me va nje de jav ni kov po zor no sti in nji ho ve ga po men v og la še va nju,
•  zna nje o zna čil no stih in spor ni upo ra bi og la še va nja,
•  os tri no kom plek sne ga in kri tič ne ga miš lje nja.
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Uč ni list 4

De jav nost za pre ver ja nje zna nja: av ten tič na na lo ga (re fe rat)

PRE vE RI MO SvO jE zNa NjE IN vEš čI NE:  
PRO Pa gaN da – kakO NaS PRE PRI ču jE jO POlITIkI?

Vse bi na re fe ra ta: pro pa gan da – opre de li tev poj ma, teh ni ke pro pa gan de, pri me ri pro pa-
gan de iz 2. sve tov ne voj ne, v slo ven ski po li ti ki …, spor na upo ra ba spoz nanj v psi ho lo gi ji 
voj sko va nja, npr. pra nje mož ga nov, za sli še va nje.80

Smer ni ce za pri pra vo re fe ra ta pri psi ho lo gi ji

Pri pra va in pred sta vi tev re fe ra ta spod bu ja ta sa mo stoj nost pri uče nju ter raz vi ja ta po-
mem bna zna nja in veš či ne: 

1. po glob lje no ra zu me va nje iz bra ne teme in kri tič no vred no te nje zbra nih in for ma cij,

2. is ka nje in for ma cij v raz lič nih vi rih (knjigah, re vi jah, na med mrež ju),

3. spret nost jav ne ga na sto pa nja in pred stav lja nja idej. 

Re fe rat je se stav ljen iz pi sne ga pris pev ka in na sto pa pred raz re dom ob pod po ri elek tron-
skih pro soj nic (Po werPoint).

1. Pi sni pris pe vek je za pis vse bi ne teme, ki bo pred stavljena pred raz re dom. Vse bu je 
pov zet ke iz stro kov nih vi rov, ki so us trez no po ve za ni, ana li zi ra ni in kri tič no ovred-
no te ni. Ob vez ni se sta vi ni pi sne ga pris pev ka sta tudi na slov na stran (na ved ba šo le, 
av tor ja in na slo va re fe ra ta ter da tu ma pred sta vi tve) in sez nam vi rov (us trez na na-
ved ba vseh upo rab lje nih vi rov). Pri po ro čen ob seg re fe ra ta je 7–10 stra ni.

2. Pred sta vi tev pred raz re dom tra ja 20–25 mi nut. Uče nec/-ka pred sta vi vse bi no re fe-
ra ta na ra zum ljiv in za ni miv na čin, z upo šte va njem spret no sti jav ne ga na sto pa nja. 
Po ma ga si lah ko z opor ni mi toč ka mi. Po werPoint pred sta vi tev naj bo pre gled na, 
vse bi na do bro or ga ni zi ra na, ključ ne toč ke ali deli vse bi ne us trez no pou dar je ni in 
pod pr ti s sli kov nim gra di vom. Po pred sta vi tvi vse bi ne re fe ra ta uče nec/-ka od go-
var ja na mo re bit na vpra ša nja so šol cev ali uči te lja. 

Opi sni kri te ri ji za oce nje va nje re fe ra ta

Re fe rat bo oce njen z opi sni mi kri te rij. Po droč ja, ki bodo pre ver ja na in oce nje na, so:

1. Ra zu me va nje vse bi ne (vse bi na go vor ne ga na sto pa in pi sne ga pris pev ka): ali uče-
nec/-ka ra zu me iz bra no temo, jo po ve zu je z last ni mi iz kuš nja mi in s predz na njem 

80 Li te ra tu ra in viri, ki jih uče nec/-ka lah ko upo ra bi, so npr.:
 Ar nej čič, B. (2998). Iz bra na po glav ja iz psi ho lo gi je mno ži ce, vo jaš ke in voj ne psi ho lo-

gi je. Ljub lja na: Fa kul te ta za druž be ne vede.
 Hill, G. (2001). Psi ho lo gi ja: She mat ski pre gle di. Ljub lja na: Teh niš ka za lož ba Slo ve ni je.
 Peč jak, V. (1994). Psi ho lo gi ja mno ži ce. Ljub lja na: Sa mo za lož ba.
 Peč jak, V. (2001). Poti do no vih idej: Teh ni ke krea tiv ne ga miš lje nja. Ljub lja na: New 

Mo ment, št. 16.
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in ali lah ko o njej daje po ja sni la in od go var ja na do dat na vpra ša nja; ali so zbra ni 
za ni mi vi, us trez ni in toč ni po dat ki in in for ma ci je, ki jih uče nec/-ka sa mo stoj no in 
us trez no in ter pre ti ra; ali v ok vi ru iz bra ne teme po ka že zmož nost kri tič ne ga miš-
lje nja.

2. Delo z viri: ali uče nec/-ka poiš če in iz be re raz no vrst ne vire: član ke v ča so pis ju, stro-
kov ne re vi je, knji ge, uč be ni ke, pri roč ni ke, elek tron ske vire; ali so viri stro kov ni in 
us trez ni gle de na vse bino; ali so viri pra vil no in do sled no na ve de ni (v be se di lu in 
v sez na mu vi rov).

3. Pred stav lja nje idej (go vor ni na stop, elek tron ske pro soj ni ce): ali uče nec/-ka sa mo-
stoj no, ja sno in lo gič no raz la ga ter us trez no kom bi ni ra raz la go s po jas nje va nje sli-
kov ne ga gra di va na elek tron skih pro soj ni cah, ali je pred sta vi tev re fe ra ta za ni mi va 
in uče nec/-ka ve či no ča sa ohra nja po zor nost po slu šal cev in ko mu ni ci ra z nji mi; ali 
je Po werPoint-pred sta vi tev pre gled na, vse bi na do bro or ga ni zi ra na, ključ ne toč ke 
ali deli vse bi ne us trez no pou darje ni in pod pr ti s sli kov nim gra di vom.

 

v tej de jav no sti pre ver jaš:

•  po glob lje no ra zu me va nje iz bra ne teme ter kri tič no vred no te nje zbra nih in-
for ma cij, 

•  učin ko vi tost is ka nja in for ma cij v raz lič nih vi rih (knji gah, re vi jah, na med-
mrež ju),

•  spret nost jav ne ga na sto pa nja in pred stav lja nja idej.
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Opom nik za uči te lja

Sli ka 1: Pla kat za Noč ra zi sko val cev 2009 – Hu ma ni sti ka, to si ti

Kdo so ose be s pla ka ta? 

1. Karl Marx (nemš ki fi lo zof, pi sa telj in eko no mist) 

2. Noam Chomsky (ame riš ki je zi koslo vec in po li tič ni ak ti vist)

3. Mar ga ret Mead (ame riš ka kul tur na an tro po lo gi nja)

4. Ivan Can kar (slo ven ski pi sa telj, dra ma tik, pe snik, ese jist in po li tič ni ak ti vist)

5. Sla voj Ži žek (slo ven ski fi lo zof in kul tur ni teo re tik)

6. Si mo ne de Be au voir (fran co ska pi sa te lji ca, fe mi nist ka in ek si sten cia list ka)

7. Sig mund Freud (av strij ski ne vro log in ute me lji telj psi hoa na li ze)
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2.5  Uče nje in pom nje nje

2.5.1  Moj spo min ima tri luk nje …
  Maja Krajnc

Po glav je:   Uče nje in pom nje nje

Uč ni sklop:  Spo min81

Bis tve no vpra ša nje:  Kako za nes ljiv je moj spo min?

Ope ra tiv ni ci lji

Vse bin ski:

V opi sa nih de jav no stih učen ka/uče nec:
V1:  po jas nju je in s pri me ri po na zar ja ko li čin ske in ka ko-

vost ne (vse bin ske) spre mem be pri za pom ni tvi gra-
di va,

V2:  po ve zu je pom nje nje z dru gi mi du šev ni mi pro ce si in 
de jav ni ki,

V3:  spoz na in upo ra bi raz lič ne stra te gi je za iz bolj ša nje za pom ni tve. 

Pro ce sni:

V opi sa nih de jav no stih učen ka/uče nec raz vi ja: 
P1:  kom plek sno miš lje nje (ana li za pers pek tiv, ana li za na pak, de duk tiv no 

in in duk tiv no skle pa nje),
P2:  veš či ne pred stav lja nja idej, 
P3:  veš či ne so de lo va nja in ko mu ni ka ci je, 
P4:  veš či no sa mo ref lek si je in sa mou rav na va nja.

Kom pe ten ce
K1:  uče nje uče nja,
K2:  so cial ne in dr žav ljan ske kom pe ten ce,
K3:  spo ra zu me va nje v ma ter nem je zi ku,
K5:  ma te ma tič ne kom pe ten ce in os nov ne kom pe ten ce v zna no sti in teh no-

lo gi ji.

Med pred met ne po ve za ve: /

81 Stra te gi ja je na čr to va na za la bo ra to rij ske vaje oz. za sku pi no 15 učen cev. Za iz ved bo s 
ce lot nim raz re dom jo mo ra mo us trez no pri la go di ti. Stra te gi jo lah ko upo ra bi mo, če so 
di ja ki pri pou ku že do se gli na sled nje ci lje (glej UN za psi ho lo gi jo – 70 ur): »Razu me jo 
pro ces uče nja in pom nje nja ter po jas nju je jo njun po men v živ lje nju«, »Pojas nju je jo in s 
pri me ri po na zarja jo ko li čin ske in ka ko vost ne (vse bin ske) spre mem be pri za pom ni tvi 
gra di va.«, »Pojas nju je jo pom nje nje in pri klic in for ma cij s tri sto penj skim mo de lom spo-
mi na (iz bir no).«

PROCESNI 
CILJI 

OBLIKE DELA

METODE DELA
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Pri ča ko va ni do sež ki

Do se žek De jav nost
Oseb ni na črt za iz bolj ša nje pom nje nja 
uč ne sno vi in s tem re zul ta tov uče nja.

Na čr tu je stra te gi je za iz bolj ša nje pom-
nje nja (uč ni list 4).

Stra te gi ja pou če va nja 

Ča sov ni na črt: dve šol ski uri ( 1. ura: ko rak 1 in 2, 2. ura: ko rak 3 in 4) 

DEJAVNOSTI UČITELJA/-ICE DEJAVNOSTI UČENCEV

Orien ta ci ja

1 Organi zi ra de jav nost »Kraj zlo či na.« 
(glej opom nik za uči te lje)82.

Raz de li uč ni list 1: »Na kra ju zlo či-
na«, zbe re za pi se.

Po po ro ča nju uči telj spod bu ja di sku-
si jo z vpra ša nji, kot so:

• ali je bilo tež ko ob no vi ti do go dek,

• ka te re so bile naj več je raz li ke v iz-
ja vah in za kaj so raz li ke na sta le,

• ka te re so bile naj več je po dob no sti 
v iz ja vah in za kaj so na sta le,

• kdaj bi bilo naj bo lje iz ve sti rop, 
po no či ali pod ne vi,

• ko li ko prič si lah ko ro par »že li«, je 
bo lje ime ti več ali manj prič,

• je bo lje, da je ro par tiho ali ne,

• ali ob sta ja jo kak šne pred no sti po-
sa mez ne ga spo la – je kot ro par 
bo lje biti moš ki ali žen ska ipd.

Sprem lja jo po sne tek, pri če mer si ni-
če sar ne za pi su je jo.

Sa mo stoj no re šu je jo uč ni list 1 pribl. 
5 mi nut in nato po ro ča jo o svo jih za-
pi sih.

So de lu je jo v di sku si ji.

P1, P4, K3

Iz gra je va nje zna nja

2 Uči telj raz de li uč ni list 2: »Mo jih de-
set« in nato še uč ni list 3:»Mo jih de-
set naj«.83

Sa mo stoj no re šu je jo uč na li sta.

82 De jav nost je pri re je na po Charl ton (1999).
83 Pre vod in pri red ba po viru Bran ni gan (2000).
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Z di ja ki sko zi di sku si jo pre ve ri re zul-
ta te na nji ho vih uč nih li stih. Pred sta-
vi jim t. i. uči nek Poll yan na, tj. nag-
njenje k temu, da si ljud je laž je in 
hi tre je za pom ni mo lepe ter pri jet ne 
stva ri (last no sti, do god ke).

Sko zi di sku si jo po sku ša po ve za ti 
ugo to vi tve de jav no sti »Na kra ju zlo-
či na« in »Mo jih de set naj«, spod bu ja 
sin te zo ugo to vi tev.

Kot sklep prve in dru ge de jav no sti na 
tab lo za pi še de jav ni ke, ki lah ko vpli-
va jo na pom nje nje po sa mez ni ka.

So de lu je jo v di sku si ji, pri mer ja jo 
spoz na nja, pre na ša jo prak tič na spoz-
na nja na teo re tič no ra ven.

Ob li ku je jo sez nam de jav ni kov, ki 
vpli va jo na pom nje nje po sa mez ni ka.

V1, V2, P1, P4, K2, K3, K5

Pre ver ja nje zna nja

3 Na ve že di sku si jo na za pi sa ne de jav-
ni ke pom nje nja (sklep ko ra ka 2). 
Sku paj z učen ci ugo tav lja, ka te ri de-
jav ni ki iz med na šte tih vpli va jo tudi 
na pom nje nje pri uče nju. Če je tre ba, 
lah ko sez nam de jav ni kov tudi do pol-
ni jo.

Nato poda na vo di lo za delo v sku-
pi nah – uč ni list 4: »Pre ve ri mo svo je 
zna nje in veš či ne: Se dem te melj nih 
za po ve di.«

Oce nju je jo po ve za nost de jav ni kov s 
pom nje njem pri uče nju. So de lu je jo v 
di sku si ji.

Ob li ku je jo na če la učin ko vi te ga pom-
nje nja.

Pred sta vi jo za pi se in kri tič no oce nju-
je jo pred sta vi tve dru gih sku pin.

V2, P1, P2, P3, P4, K1, K2, K3

4 Or ga ni zi ra de jav nost, opi sa no na uč-
nem li stu 5: »Po vej, kako si«.

Di ja ki po da jo ref lek si jo na iz ve de no 
vajo.

P3, K2, K3

Li te ra tu ra in viri
1 Charl ton, S. (1999). Do you see what I see?: Exa mi ning eyewitness te sti mony. 

V: Be nja min, L.T., No di ne, B.F., Ernst, R.M. in Broe ker, C.B. (ur). Ac ti vi ties 
hand book for the teac hing of psycho logy. Was hing ton: APA, str. 194-199.

2 Bran ni gan, G.G. (2000). Ex pe rien cing psyho logy: Ac ti ve Lear ning Ad ven tu res. 
New Yer sey: Pren ti ce Hall.
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Pri lo ge

   

Uč ni list 1: Za pi snik s kra ja zlo či na

Uč ni list 2: Mo jih de set

Uč ni list 3: Mo jih de set naj

Uč ni list 4: Pre ve ri mo svo je zna nje in veš čine: Se dem te melj nih za po ve di

Uč ni list 5: Po vej, kako si

Opom nik za uči te lje: De jav nost »Na kra ju zlo či na«
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Uč ni list 1

De jav nost za orien ta ci jo: re še va nje prob le ma

za PI SNIk S kRa ja zlO čI Na

Spo što va ni,

ste na po li cij ski po sta ji. Sem so vas pri pe lja li, ker ste bili pri ča ropu ban ke. Pro si mo vas, 
da čim na tanč ne je od go vo ri te na na sled nja vpra ša nja, saj bomo le tako pri je li iz va jal ce 
tega zlo čin ske ga de ja nja. Za va šo po moč se vam že vna prej naj lep še zah va lju je mo!

1. Opi ši te zu na nji vi dez ro par ja oz. ro par jev.

2. Opi ši te zu na njost preo sta lih lju di, ki so bili pri sot ni pri ropu.

3. Ali so ro par ji ime li orož je? Če da, nave di te ko li ko ko sov orož ja ste opa zi li in opi ši te 
vsak kos.

4. Opi ši te na tanč no za po red je do god kov.

5. Čim na tanč ne je opi ši te dia log med ro par jem oz. ro par ji in preo sta li mi pri sot ni mi.

6. Na ve di te, kako na si len je bil do go dek. Ali ste sli ša li pre kli nja nje?

7. Ko li ko ča sa je tra ja lo vse sku paj? 

v tej de jav no sti:

•  spoz na vaš zna čil no sti pom nje nja in po zab lja nja,
•  spoz na vaš spre mem be pri za pom ni tvi ne ke ga do god ka.

Uč ni list 2

De jav nost za iz gra je va nje zna nja: re še va nje prob le ma

MO jIh dE SET

Re ši te spod nje na lo ge. 

1.  Na pi ši te de set barv. 

2.  Na pi ši de set vrst ze le nja ve.

3.  Na pi ši de set lju di, ki jih poz naš.

v tej de jav no sti:

•  spoz na vaš zna čil no sti pom nje nja.
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Uč ni list 3

De jav nost za iz gra je va nje zna nja: re še va nje prob le ma

MO jIh dE SET Naj

Z uč ne ga li sta »MOJIH DESET….« pre pi ši te svo je od go vo re v spod nje ta be le tako, da bodo 
abe ced no ure je ni.

 BARVE ZELENJAVA OSEBE

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Zdaj vsak od go vor oce ni na les tvi ci od 1 (mi je naj bolj všeč) do 10 (mi sploh ni všeč).

Ko boš kon čal/-a, pre ne si svo je oce ne na zaj na uč ni list »MOJIH DESET…« in pre glej ali 
lah ko opa ziš kak šen vzo rec ali trend? Pri mer jaj tudi prve in zad nje na ve de ne na sez na-
mih. Če opa ziš kak šen vzo rec, za kaj me niš, da se je po ja vil?

v tej de jav no sti:

•  spoz na vaš zna čil no sti pom nje nja.
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Uč ni list 4

De jav nost za pre ver ja nje zna nja: re še va nje prob le ma

PRE vE RI MO SvO jE zNa NjE IN vEš čINE:  
SE dEM TE MElj NIh za PO vE dI

I. del

Raz de li te se v sku pi ne po pet di ja kov, vsa ka sku pi na prej me list A3 in pi sa la. 

Na lo ga va še sku pi ne je ob li ko va ti »7 te melj nih za po ve di« za čim učin ko vi tej še pom nje nje 
ob uče nju. Pri tem si lah ko po ma ga te s snov jo, ki ste jo us vo ji li pri pou ku, ali z do se da-
nji mi spoz na nji te vaje.

Sku pi ne ima jo ča sa 15 min. Nato bodo pred sta vi le svo je za pi se, čla ni dru gih sku pin pa 
lah ko pre ver ja jo ute me lje nost nji ho vih »te melj nih za po ve di«, če tega sku pi na si cer ne 
vklju či v pred sta vi tev.

II. del

Raz mi sli o tem, kako boš spoz na nja upo ra bil pri last nem uče nju. Na re di na črt o tem, ka-
te ro spre mem bo boš naj prej vpe ljal.

v tej de jav no sti:
•  po ve zu ješ spoz na nja o pom nje nju s spoz na nji o dru gih du šev nih pro ce sih,

•  spoz na vaš stra te gi je, ki ti olaj šu je jo za pom ni tev.

Uč ni list 5

De jav nost za pre ver ja nje zna nja: sa mo ref lek si ja

PO vEj, kakO SI

Za ko nec da naš njih de jav no sti bomo po da li svo jo po vrat no in for ma ci jo o iz ve de ni vaji. 
Vsak do bo raz mi slil o tem:
• Kako si do živ ljal vajo? Kaj ti je bilo všeč in kaj ne?
• Ka te ra so tvo ja naj po mem bnej ša spoz na nja?
• Kako boš ta spoz na nja upo ra bil v vsak da njem živ lje nju?
• Ali se ti v zve zi s to te ma ti ko po ra ja jo kak šna nova vpra ša nja?

Bodi is kre ni! 

v tej de jav no sti:

•  raz vi jaš veš či no sa mo ref lek si je.
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Opom nik za uči te lje

dE jav NOST »Na kRaju zlO čI Na«

Vna prej pri pra vi mo kraj ši po sne tek ne ke ga de ja nja, npr. ropa ali ne sre če. Po sne tek je 
lah ko vzet iz fil ma ali pa z med mrež ja, npr. s por ta la www.youtube.com, po sne tek »L.A. 
ta ke down, bank ro berry and shoo tout« – tra ja nje 1:20 min (us ta vi mo po sne tek; opom ba 
– po sne tek je v an gleš kem je zi ku!).

Sto le raz po re di mo kot v ki nod vo ra ni.

Po og le du di ja kom raz de li mo uč ni list »Za pi snik s kra ja zlo či na«, ki ga po be re mo po  
pe tih mi nu tah. Nato na glas po no vi mo vpra ša nja, di ja ki pa naj po ve do, kak šni so nji ho vi 
od go vo ri. Na men di sku si je je pri ka za ti raz li ke v od go vo rih »prič«.
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2.5.2  Sa mo re gu la cij sko uče nje
  Moj ca Čer če
 

Po glav je:   Spoz na va nje

Uč ni sklop:  Uče nje in pom nje nje 

Bis tve no vpra ša nje:  Kako na pra vi ti uče nje učin ko vi tej še 
in po ve ča ti od go vor nost učen ca za 
uče nje?84

Ope ra tiv ni ci lji

Vse bin ski: 

V opi sa nih de jav no stih učen ka/uče nec:
V1:  spoz na va os nov ne stop nje oseb ne ga na čr ta uče nja 

(na čr to va nje, sprem lja nje, eval va ci ja) ter ra zu me 
nji hov po men pri uče nju,

V2:  spoz na va raz lič ne slo ge atri bui ra nja (pri pi so va nja) 
in nji hov po men pri do živ lja nju uč ne ga us pe ha in neus pe ha,

V3:  ra zu me učin ke po sa mez nih slo gov atri bui ra nja na uč no mo ti va ci jo, od-
nos do uče nja in uč no us pe šnost,

V4:  poz na in z vi di ka de lo va nja pro ce sa uče nja in pom nje nja ra zu me učin-
ke po sa mez nih uč nih stra te gij,

V5:  spoz na va zna čil no sti in raz vi ja kom pe ten co uče nje uče nja.

Pro ce sni:

V opi sa nih de jav no stih učen ka/uče nec:
P1:  raz vi ja kom plek sno miš lje nje,
P2:  raz vi ja veš či no sa mo ref lek si je in sa mo re gu la ci je,
P3:  uri veš či ne učin ko vi te ga spora zu me va nja in so de lo va nja.

Kom pe ten ce
K1:  uče nje uče nja,
K2:  so cial ne in dr žav ljan ske kom pe ten ce,
K4:  sa moi ni cia tiv nost in pod jet nost,
K6:  kul tur na za vest in izra ža nje.

Med pred met ne po ve za ve: /

84 Stra te gi ja se lah ko upo ra bi tudi v sklo pu iz va ja nja ob vez nih iz bir nih vse bin s po droč ja 
»uče nje uče nja«.

PROCESNI 
CILJI 

OBLIKE DELA

METODE DELA
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Pri ča ko va ni do sež ki

Do se žek De jav nost
Na črt uče nja in nje go va eval va ci ja. Na čr tu je in sprem lja last ni na črt uče nja 

ob de jav no stih na uč nem li stu 1.

Ra zu me po men raz lič nih slo gov  
atri bui ra nja uč ne (ne)us pe šno sti in  
ima vpo gled v last ni slog atri bui ranja 
šol ske (ne)us pe šno sti.

Sa mo ref lek siv no raz miš lja nje in de jav-
no sti, za pi sa ne na uč nem li stu 2.

Ra zu me vlo go raz lič nih uč nih stra te gij 
pri do se ga nju več je last ne uč ne  
učin ko vi to sti. 

Sa mo ref lek siv no raz miš lja nje in de jav-
no sti, za pi sa ne na uč nem li stu 3.

V ob li ki mi sel ne ga vzor ca iz de lan  
os nu tek pre da va nja o po me nu  
po nav lja nja in ob nav lja nja zna nja. 

Na čr tu je vse bi no (glav ne teme in pod te-
me) pre da va nja.

Stra te gi ja pou če va nja 

Pred vi den čas: tri šol ske ure

DEJAVNOSTI UČITELJA/-ICE DEJAVNOSTI UČENCEV

Orien ta ci ja

1 Na po ve ci lje uč ne ure. 

Učen cem po sta vi uvod ni vpra ša nji: 
Kako, na kak šen na čin se uči te?, Ka-
te re uč ne stra te gi je upo rab lja te pri 
svo jem uče nju?

Učen ci naj prej za pi še jo od go vo re na 
po stav lje na vpra ša nja. Nato ne kaj 
učen cev svo je od go vo re ustno pred-
sta vi.

P2, K4

Iz gra je va nje zna nja

2 Uči telj or ga ni zi ra in di vi dual no delo 
ob uč nem li stu 1: »Kako na pra vi ti 
uče nje bolj učin ko vi to? Oseb ni na črt 
uče nja«. (glej opom nik za uči te lje) 

Po pred hod nem spoz na va nju zna-
čil no sti in po me na oseb ne ga na čr ta 
uče nja (po skup nem bra nju ce lot nih 
na vo dil) iz va ja jo prvo ak tiv nost na 
uč nem li stu 1.

V1, V5, P1, P2, P3, K1, K2, K4

Po glab lja nje, raz šir ja nje in upo ra ba zna nja

3 Uči telj or ga ni zi ra in di vi dual no delo 
pod prvo de jav nost jo na uč nem li stu 
2: »Kdo je kriv za moj uč ni us peh in 
neus peh?« (glej opom nik za uči te lje)

Iz va ja jo de jav no sti na uč nem li stu 2; 
prvo in dru go de jav nost in di vi dual-
no v šo li, tret jo v sku pi ni in če tr to in-
di vi dual no doma. 

V2, V3, V5, P1, P2, P3, K1, K2, K4, K6
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Pre ver ja nje zna nja

4 Uči telj or ga ni zi ra delo v skla du z uč-
nim li stom 3: »Pre ve ri mo svo je zna-
nje in veš či ne: Stra te gi je in nji hov 
po men pri uče nju.« (glej opom nik za 
uči te lje) 

Iz va ja jo de jav no sti na uč nem li stu 3.

V4, V5, P1, P2, P3, K1, K2, K4, K6

5 Uči telj or ga ni zi ra delo v paru v skla-
du z uč nim li stom 4: »Pre ve ri mo svo-
je zna nje in veš či ne: Po nav lja nje in 
ob nav lja nje zna nja, ču dež na moč 
učen cev.« Ob kon cu učen ce po zo ve k 
pred sta vi tvi iz del kov.

Iz va ja jo de jav no sti na uč nem li stu 4. 
Ob kon cu pari pred sta vi jo svo je iz-
del ke.

V4, P1, P3, K2, K6

Li te ra tu ra in viri
1 Dig nath, C., Buett ner, G., Lang feldt, H.-P. (2008). How can pri mary school 

stu dents learn self-re gu la ted lear ning stra te gies most ef fec ti vely? A meta-analy-
sis on self-re gu la tion trai ning pro gram mes. Edu ca tio nal Re search Re wiev, 3, 
101–129.

2 Zim mer man, B. J. in Schunk D. H. (2001). Self-Re gu la ted Lear ning and Aca-
de mic Ac hie ve ment; Theo re ti cal Pers pec ti ves. Mah wah: La wren ce Erl baum  
As so cia ton.

Pri lo ge

   

Uč ni li st 1: Kako na pra vi ti uče nje učin ko vitej še? Oseb ni na črt uče nja.

Uč ni list 2: Kdo je kriv za moj uč ni us peh in neus peh?

Uč ni list 3: Pre ve ri mo svo je zna nje in veš či ne: Stra te gi je in nji hov po men pri uče nju

Uč ni list 4: Pre ve ri mo svo je zna nje in veš či ne: Po nav lja nje in ob nav lja nje zna nja, 
ču dež na moč us pe šnih učen cev

Opom nik za uči te lje 1:  De jav nost »Kako na pra vi ti uče nje učin ko vi tej še? Oseb ni 
na črt uče nja.«

Opom nik za uči te lje 2:  De jav nost »Kdo je kriv za moj uč ni us peh in neus peh?«

Opom nik za uči telje 3:  De jav nost »Pre ve ri mo svo je zna nje in veš či ne: Stra te gi je in 
nji hov po men pri uče nju.«
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Uč ni list 1

De jav nost za iz grad njo zna nja: iz kus tve no uče nje

kakO Na PRa vI TI učE NjE učIN kO vI TEj šE?  
OSEb NI Na čRT učE Nja

Oseb ni na črt uče nja vklju ču je tri raz lič ne de jav no sti: na čr to va nje, sprem lja nje in eval-
va ci jo. Prva de jav nost je na čr to va nje, in tvo ja na lo ga je, da v skla du s spo daj za pi sa ni mi 
smer ni ca mi na čr to va nja de jav no sti na tanč no iz de laš svoj oseb ni na črt uče nja. De jav no-
sti sprem lja nja in eval va ci je ne mo reš na pra vi ti ta koj ob na čr tu sa mem, saj sta to de jav-
no sti, ki se na na ša ta na poz nej še ob dob je ozi ro ma na čas, ko svoj oseb ni na črt uče nja 
že iz va jaš. Tvo ja na lo ga zdaj je zato us mer je na na prvo de jav nost: na na čr to va nje in 
iz de la vo oseb ne ga na čr ta uče nja. Dru gi dve de jav no sti, sprem lja nje in eval va ci jo, boš 
iz ve del/-a sam/-a doma, ob kon cu eval va ci je pa boš pri pra vi l/-a krat ko pi sno po ro či lo, v 
ka te rem boš pov ze l/-a ugo to vi tve, do ka te rih si pri šel/-a v eval va ci ji. Po ro či lo z bis tve ni-
mi ugo to vi tva mi boš nato pred sta vil/-a so šol cem v šo li v eni iz med ur, ki jo bo ste do lo či li 
sku paj z uči te ljem. 

I. Na čr to va nje de jav no sti

Tvo ja na lo ga je, da za na sled njih 14 dni iz de laš kon kre ten na črt uče nja. Če v tem ča su v 
šo li ni maš vsaj dveh več jih ob vez no sti (npr. oce nje va nja, od da je ali pred sta vi tve se mi nar-
ske ga re fe ra ta ipd.), čas iz de la ve na čr ta smi sel no po dalj šaj tako, da boš v na čr tu lah ko 
za jel/-a vsaj dve več ji šol ski ob vez no sti. Na črt naj bo iz de lan po dne vih, pri nje go vi iz de-
la vi pa si po ma gaj s spo daj pri lo že nim obraz cem in smer ni ca mi. Ker je na enem obraz cu 
za jet en te den, boš za na čr to va nje šti ri naj stih dni po tre bo val/-a dve ko pi ji obraz ca. 

Pri ob li ko va nju na čr ta upo šte vaj spo daj za pi sa ne smer ni ce.

• V na črt naj prej vpi ši da tu me in za vsak dan na tanč no uro, kdaj se vra čaš do mov 
in šo le. Tako boš imel/-a na tan čen pre gled, ko li ko ča sa imaš na vo ljo za de jav no-
sti po pri ho du iz šo le do mov. Nato v na črt za na sled njih šti ri najst dni vne si vse 
šol ske ob vez no sti (npr. pi sne na lo ge, ust na spra še va nja, od da je in pred sta vi tve 
se mi nar skih na log, do ma ča bra nja ipd.), dru ge šol ske in zu naj šol ske ob vez no sti 
(npr. pre gled pri zdrav ni ku, praz no va nje rojst ne ga dne, šport ni dan, ve čer ni gle da-
liš ki abon ma, tek mo va nja ipd.) kot tudi de jav no sti v pro stem ča su (npr. in te re sne 
de jav no sti, obisk kon cer ta, na ku po va nje, vaje z ben dom ipd.). Ker je pri iz de la vi 
na čr ta uče nja po mem bno, da veš, ko li ko ča sa (in ener gi je) imaš na raz po la go, po-
leg ob vez no sti in de jav no sti v po pol dan skem (ozi ro ma ve čer nem) ča su za pi ši še 
prib liž no, od kdaj do kdaj tra ja jo. Tako se boš izog nil/-a mo re bit ne mu pre hi tre mu 
in po vr šne mu skle pa nju, da imaš npr. v to rek tako ali tako do volj ča sa, da se pri-
pra viš na test, a v re sni ci ga imaš zelo malo, saj pou kom kon čaš še le ob 15h, med 
17h in 19h imaš tre ning, po ka te rem si utru jen/-a, kar po me ni, da se boš ob 20h 
po ce lem dne vu (zelo ra zum lji vo) le s te ža vo, pred vsem pa z manj šo zbra nost jo in 
učin ko vi tost jo lo til/-a še uče nja.

• Zdaj, ko na tanč no veš, ka te re šol ske ob vez no sti v na sled njih dveh ted nih te ča ka-
jo, si za vsa ko iz med njih po sta vi cilj, kaj oz. kak šen re zul tat že liš do se či. Ci ljev ni 
tre ba za pi so va ti, po mem bno pa je, da jih imaš pri na čr to va nju nji ho ve ga do se ga nja 
ves čas v mi slih. Zdaj, ko imaš po stav lje ne ci lje, te ča ka stra teš ko po mem bna na lo-
ga – na črt, kako jih boš do se gel/-a. Ob li ko va nje učin ko vi te ga in do seg lji ve ga na čr-
ta do se ga nja ci ljev ti bo mor da vze lo ne ko li ko več ča sa, kot si pri ča ko val/-a, a ob 



201

Primeri vpeljevanja novosti v praksi 

upo šte va nju tega, kako po mem bno in ve li ko lah ko na črt uče nja pris pe va k tvo ji uč-
ni us pe šno sti in mo ti va ci ji za uče nje, mu je smi sel no na me ni ti po seb no po zor nost. 

• Pre den v na črt uče nja vne seš, ka te re dni in prib liž no ko li ko ča sa se boš učil/-a, 
pre le ti gra di vo, ki se ga mo raš nau či ti. Na pod la gi pre le ta gra di va boš do bil/-a 
vpo gled v to, ko li ko sno vi se mo raš nau či ti (če je sno vi več, veš, da boš za uče nje 
po tre bo val/-a več ča sa; če ve li ko že znaš, veš, da boš lah ko prej pre šel/-a na fazo 
po nav lja nja), ali je snov eno stav na ali zah tev na (če je snov zah tev na, veš, da boš 
za uče nje po tre bo val/-a več ča sa, da bo več ča sa tre ba na me ni ti tudi po nav lja nju 
in utr je va nju), ali je snov tako zah tev na, da boš naj ver jet ne je po tre bo val/-a po moč 
npr. so šol ca, ki snov ra zu me, uči te lja ali celo in štruk tor ja (če veš, da po tre bu ješ 
po moč, jo na čr tuj do volj zgo daj; prav tako upo šte vaj, da po moč obi čaj no po tre-
bu je mo v za čet nih fa zah uče nja, kar po me ni, da na črt uče nja na čr tuj tako, da boš 
imel/-a med konč no ob vez nost jo (npr. te stom) in uč no po moč jo še do volj ča sa za 
utr je va nje in po nav lja nje), ali ob sta ja del sno vi, ki je še ni maš pre pi sa ne ipd. Po 
kon ča nem pre le tu si v na črt uče nja smi sel no po dne vih vpi ši po sa mez ne de jav no-
sti, ki te bodo vo di le do do se ga nja po stav lje ne ga ci lja (npr. iz de lo va nje za pi skov, 
do pol nje va nje za pi skov s snov jo iz uč be ni ka, pod čr to va nje sno vi v uč be ni ku, uče-
nje po sa mez nih de lov sno vi, po nav lja nje po sa mez nih de lov sno vi, po nav lja nje ce-
lot ne sno vi, pre gle do va nje in po nov no uče nje sno vi, ki se je še nisi nau čil/-a ipd.). 
Pre cej po go sto se ljud je po nav lja nju izo gi ba mo, zato je na tem me stu še to li ko 
bolj po mem bno, da še en krat oza ve stiš tvoj cilj in ovred no tiš vlo go po nav lja nja 
pri nje go vem do se ga nju. Zad nji dan pred oce nje va njem naj bo na me njen zgolj po-
nav lja nju ce lot ne sno vi, pri če mer pa prvo po nav lja nje na čr tuj že dni pred tem po-
nav lja njem, in si cer ta koj po uče nju po sa mez nih de lov sno vi. Na ju čin ko vi tej ši/-a 
boš, če si boš snov smi sel no gle de na zgor nje de jav ni ke raz de lil/-a na več de lov, 
pri če mer na čr tuj uč no de jav nost tako, da ak tiv ne mu uče nju zno traj po sa mez ne ga 
dne va za go to vo še isti dan sle di ak tiv no po nav lja nje (npr. v mi slih ne ko mu raz la-
gaš snov; iz de laš mi sel ni vzo rec in ob ključ nih be se dah po no viš snov; po nav ljaš 
s so šol cem v paru tako, da mu raz la gaš snov ali pa ga ak tiv no po slu šaš in mu, ko 
kon ča po ro ča ti, po veš, ali je kaj po ve dal na ro be, ali je kaj iz pu stil, kaj je do bro 
raz lo žil; re šu ješ nove vaje ali de lov ne li ste, iš češ nove iz vir ne pri me re za snov 
ipd.). Tako boš s po nav lja njem po de lih sno vi do se gel/-a, da se bo na novo us vo-
je no zna nje traj ne je in učin ko vi te je shra ni lo v dol go traj ni spo min, hkra ti pa boš 
pre pre čil/-a in ten ziv no po zab lja nje in vno vič no uče nje, do ka te re ga bi si cer priš lo, 
če bi se snov zgolj učil/-a (pa če tu di z ra zu me va njem), ven dar brez ak tiv ne ga in 
sprot ne ga po nav lja nja.

• Pred nost na čr ta uče nja po dne vih je tudi ta, da lah ko hi tro ugo to viš, ali boš do-
lo čen dan mo ral/-a pos ve ti ti po zor nost dve ma ali več uč nim de jav no stim hkra ti 
(npr. pi sa nju ese ja za do ma čo na lo go, pi sa nju se mi nar ske na lo ge in uče nju za 
test). S tako ob li ko va nim na čr tom se izog neš do dat ni vzne mir je no sti in sla bim ob-
čut kom, ki bi jih do živ ljal/-a, če bi v eno ob vez nost si cer vlo žil/-a ve li ko tru da in 
ener gi je, dru go pa bi spre gle dal/-a. 

• Ob kon cu za pi sa ne ga na čr ta še en krat pre glej, ali je na črt rea len in do seg ljiv; ali so 
real ni in do seg lji vi ci lji, ki si si jih za dal/-a, kot tudi na črt, kako jih boš do se gel/-a. 
Na čr tu boš lah ko sle dil/-a in ga do se gel/-a le tako, če ga boš ti zaz na val/-a kot do-
seg lji ve ga in ure snič lji ve ga. Če se ti na črt zdi »idea len«, si cer pa naj ver jet ne je neu-
re snič ljiv, ga še en krat pre glej in na čr tuj spre mem be v njem tako, da ga boš lah ko 
ure sni čil/-a. Mor da bo tre ba po ve ča ti ko li či no uče nja ali po nav lja nja, spre me ni ti 
raz po red uče nja po sa mez nih pred me tov po dne vih, na čr to va ti do lo če no de jav nost 
prej ali poz ne je ali celo preob li ko va ti svo je cilje. 
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II. Sprem lja nje de jav no sti

Sprem lja nje de jav no sti (na čr ta uče nja) je pri sa mo re gu la cij skem uče nju klju čen in ne po-
greš ljiv ele ment, saj rav no sa moo cenj eva nje in sa moe val va ci ja vpli va ta na tvoj na dalj nji 
po tek uč ne ga pro ce sa in ti po ma ga ta pri do se ga nju (in vča sih celo pre se ga nju) že le ne ga 
ci lja. Sprem lja nje de jav no sti ti po leg do se ga nja kon kret ne ga ci lja omo go ča tudi do se ga-
nje viš je rav ni same učin ko vi to sti pri uče nju in še bolj še na čr to va nje uče nja v pri hod nje. 
Sprem lja nje de jav no sti naj po te ka vsa k dan (pri po ro če no ob kon cu dne va). Cilj sprem-
lja nja de jav no sti ni nad zor nad uče njem, tem več sprem lja nje, kako sle diš po stav lje ne mu 
na čr tu. Še po se bej, če na črt uče nja iz de lu ješ pr vič ali v njem nisi vešč/-a, lah ko pri ča ku-
ješ, da bo tre ba do lo če ne spre mem be v na čr tu (npr. raz po re di tev de jav no sti po dne vih, 
čas iz va ja nja do lo če ne de jav no sti ipd.) vne sti tudi med sa mim nje go vim iz va ja njem. Lah-
ko boš npr. ugo to vil/-a, da si do lo če no snov po no vil/-a hi tre je, kot si na čr to val/-a, zato 
ti je os ta lo kar ne kaj ča sa, ki ga lah ko zdaj na me niš preo sta lim de jav no stim; lah ko boš 
npr. ugo to vil/-a, da ti je do lo če na snov pov zro či la pre cej do dat ne ga dela in po glab lja nja, 
ki ga nisi pri ča ko val/-a, za ra di če sar boš mo ral/-a ju tri pred po nav lja njem do dat no uro 
na me ni ti še uče nju nove sno vi. A ka kor koli, vse te spre mem be so do bro doš le, saj ti omo-
go ča jo, da kar se da us pe šno sle diš svo je mu ci lju. 

III. Eval va ci ja de jav no sti

Eval va ci ja de jav no sti sle di ob kon cu kon kret ne de jav no sti, ki po me ni do se ga nje ci lja. Na-
pra vi mo jo ved no, ne le, če ni smo do se gli ta ke ga ci lja, kot smo si ga za da li, tem več tudi, 
ka dar do se že mo cilj (ali ga celo pre se že mo). Cilj in uči nek same eval va ci je sta po dob na 
kot pri sprem lja nju de jav no sti. 

V eval va ci ji po seb no po zor nost na me ni mo od go vo rom na vpra ša nja, kot so: kaj vse v 
na čr tu sem ure sni čil/-a, če sa vse ne in za kaj; če mu v na čr tu sem sle dil/-a brez za ple tov, 
kaj mi je bilo v na čr tu naj tež je (ali celo ne mo go če do se či) in za kaj; kaj sem z na čr tom 
pri do bil/-a, kak šna je vred nost sa me ga na čr ta v pri mer ja vi s tem, če bi se uče nja v pre-
te klih šti ri naj stih dneh lo te val/-a neor ga ni zi ra no in ne si ste ma tič no, kak šna je do da na 
vred nost tega na čr ta; kaj bi v no vem na čr tu spre me nil/-a, po pra vil/-a, na novo do dal/-a, 
od vzel/-a, če mu bi na me nil/-a več ali manj po zor no sti; kaj je bilo zame v sa mem na čr tu 
na jko rist nej še, kaj se mi je zde lo na ju čin ko vi tej še in bi na tak na čin bilo smi sel no na čr-
to va ti uče nje tudi v pri hod nje; kaj v na čr tu je naj bolj pris pe va lo k do se ga nju ci lja ipd. 
Če prav od go vo rov na kon kret na vpra ša nja pri eval va ci ji ni tre ba za pi so va ti, pa je ko rist-
no, če si oz na či mo npr. z do lo če no bar vo ali kako dru ga če, kaj se nam je v sa mem na čr tu 
zde lo na ju čin ko vi tej še, če mu smo tež je sle di li in če sa ni smo do se gli, ter da si v na čr tu 
za pi še mo ide je, pred lo ge, iz bolj ša ve za nov na črt. In če prav učin ka na tanč ne eval va ci je 
de jav no sti ne boš opa zil/-a ta koj ob kon ča ni prvi eval va ci ji, boš nje no ve li ko vred nost 
lah ko za čel/-a spoz na va ti ta koj, ko boš ob li ko val/-a in za čel/-a sle di ti na čr tu uče nja za 
na sled nje ča sov no ob dob je. Eval va ci ja bo pris pe va la k temu, da boš svo jo po zor nost us-
me ril/-a na raz miš lja nje in si ste ma tič no na čr to va nje po ten cial nih na či nov spre mi nja nja 
in iz bolj še va nja oseb ne ga na čr ta uče nja. Po zi tiv ni učin ki in ko ri sti bodo opaz ni tako na 
uč nem kot tudi mo ti va cij skem po droč ju. 

v tej de jav no sti:

•  na čr tu ješ (iz de laš), sprem ljaš in ovred no tiš svoj oseb ni na črt uče nja ter iz-
de laš eval va cij sko po ro či lo,

•  raz vi jaš zmož nost sa mo ref lek si je in sa mo re gu la ci je,

•  se učiš učin ko vi tih na či nov uče nja (raz vi jaš kom pe ten co uče nje uče nja).
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Uč ni list 2

De jav nost za raz šir ja nje in po glab lja nje zna nja: iz kus tve no uče nje, 
re še va nje prob le mov

kdO jE kRIv za MOj uč NI uS PEh IN NEuS PEh?

Ljud je ne pre sta no te ži mo k pojas nje va nju stva ri, ki se nam do ga ja jo (t. i. atri bui ra nju 
– pri pi so va nju vzro kov). Tako os miš lja mo svo ja rav na nja in do živ lja nja, do god ke, prav-
za prav kar ce lot no živ lje nje in na še bi va nje v njem. Us mer je ni smo k po jas nje va nju vzro-
kov ve de nja in učin kov ve de nja, po se bej us pe ha in neus pe ha. Vzro ke, raz lo ge za naš 
us peh in neus peh pri pi su je mo šte vil nim de jav ni kom. In če prav se po go sto ne za ve da-
mo, ali de jav no raz miš lja mo o na šem pre vla du jo čem slo gu atri bui ra nja (pre pi so va nja 
vzro kov), ta po mem bno vpli va na na šo mo ti va ci jo, vztra ja nje pri de jav no sti in konč no 
učin ko vi tost. Od tega, ka te rim de jav ni kom pri pi su je mo po men, je od vi sno tudi, ali se bo 
naš neus peh po nav ljal ali ne, in, ali nam bo us pe lo ohra nja ti us peh. S po moč jo vaj v na-
da lje va nju boš spoz nal/-a svoj na čin atri bui ra nja in nje gov po men pri ohra nja nju uč ne ga 
us pe ha oz. neus pe ha.

De jav nost I (in di vi dual no delo)

1.  Ka te ri vzro ki (de jav ni ki) so po tvo jem mne nju naj več pris pe va li k tvo je mu konč-
ne mu šol ske mu us pe hu v lan skem šol skem letu. Ka te rim de jav ni kom pri pi su ješ 
naj več ji po men?

2. Naj ver jet ne je si pri do lo če nem pred me tu v šo li us pe šnej ši/-a kot pri dru gem. Po-
dob no kot v zgor nji na lo gi sku šaj poi ska ti čim več vzro kov, za ka te re me niš, da 
pris pe va jo k temu, da si pri enem pred me tu us pe šnej ši/-a kot pri dru gem. Če si pri 
vseh šol skih pred me tih prib liž no ena ko us pe šen/-a, po tem od go vo ri na vpra ša nje, 
za kaj si pri do lo če ni sno vi ne ke ga pred me ta us pe šnej ši/-a kot pri dru gi.

3. Spom ni se tvo jih zad njih dveh us pe hov in dveh neus pe hov v šo li. Za vsak us peh 
oziroma neus peh za pi ši, ka te ri so po tvo jem mne nju ti sti vzro ki, ki so od lo čil no 
pris pe va li k temu, da si bil/-a us pe šen/-a oz. neus pe šen/-a.

Us peh 1: 

Us peh 2: 

Neus peh 1: 

Neus peh 2: 

 

De jav nost II (in di vi dual no delo)

Če bi svo je od go vo re zdru žil/-a z od go vo ri so šol cev, bi vi del/-a, da je de jav ni kov oz. 
vzro kov, ki jih pri pi su je mo us pe hu ali neus pe hu, res ve li ko. Obi čaj no te vzro ke de li mo 
gle de na tri kri te ri je, in si cer:
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• ali vzrok iz ha ja iz nas oz. smo mi ti sti, ki smo pris pe va li k (ne)us pe hu (vzrok je 
no tra nji), ali pa so dru gi ljud je ali oko liš či ne ti ste, ki so pris pe va le k (ne)us pe hu 
(vzrok je zu na nji),

• ali je vzrok ča sov no sta bi len in ga ni mo go če spre me ni ti ali pa je vzrok ča sov no 
ne sta bi len in ga je mo go če spre me ni ti,

• ali lah ko vzrok nad zo ru jemo (kon tro li ra mo) in nanj vpli va mo ali pa vzro ka ni mo-
go če nad zo ro va ti in nanj ne mo re mo vpli va ti. 

V na da lje va nju svo je od go vo re na zgo raj za stav lje na vpra ša nja ana li zi raj gle de na prva 
dva kri te ri ja, in si cer, ali je vzrok no tra nji (N) ali zu na nji (Z) ter ali je vzrok spre men ljiv 
(S) ali nes pre men ljiv (NS). Svo je ugo to vi tve za pi ši ob po sa mez ni od go vor.

De jav nost III (delo v sku pi nah po šti ri)

Sku paj s so šol ci v sku pi ni po ja sni te, za kaj je z vi di ka uč ne mo ti va ci je, od no sa učen ca do 
uče nja, vztra ja nja pri uče nju in uč ne ga us pe ha ugod no, če so atri bu ci je učen cev no tra-
nje in spre men lji ve, ter za kaj je neu god no, če so nes pre men lji ve (ča sov no sta bil ne) in 
zu na nje. 

De jav nost IV (in di vi dual no delo doma)

Med svo ji mi od go vo ri na vpra ša nja pod de jav nostjo I poiš če vse ti ste, za ka te re si pre so-
dil/-a, da so zu na nji (Z) in nes pre men lji vi (NS). Gre na mreč za vzro ke, ki po me ni jo, da 
si se ne ka ko vdal/-a v si tua ci jo, da tako pač je, ker je tvoj (ne)us peh od vi sen od dru gih, 
in da nanj ni mo go če vpli va ti. Ob to vrst nih atri bu ci jah zav ze maš zelo pa siv no vlo go, ki 
te ne vodi do re ši tve prob le ma ali ure sni če va nja po stav lje nih ci ljev, zato bi bilo tre ba 
po gle da ti na na sta lo si tua ci jo tudi z dru ge ga, de jav nej še ga vi di ka. Še en krat raz mi sli, ali 
je tvoj us peh oz. neus peh res od vi sen pred vsem od dru gih lju di in oko liš čin ter ali je ne- 
s pre men ljiv? Za pi ši, kako bi v pri hod nje lah ko k us pe hu pris pe val ti, s svo jo de jav nost jo. 
Sku šaj po da ti čim več raz lič nih od go vo rov.

v tej de jav no sti:

•  spoz na vaš raz lič ne slo ge atri bui ra nja in nji ho ve učin ke, po men pri vzdr že-
va nju uč ne ga neus pe ha in us pe ha,

•  spoz na vaš svoj slog atri bui ra nja šol ske ga us pe ha in neus pe ha ter nje go ve 
učin ke.
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Uč ni list 3

De jav nost za pre ver ja nje zna nja: av ten tič na na lo ga

PRE vERIMO SvO jE zNa NjE IN vEš čI NE:  
STRa TE gI jE IN NjI hOv PO MEN PRI učE Nju

S po moč jo vaj v na da lje va nju boš ob li ko val/-a pre gled uč nih stra te gij (ti stih, ki jih poz-
naš, ti stih, ki jih upo rab ljaš, in ti stih, ki bi jih lah ko na novo vne sel/-a v svo je uče nje). 
Poz na va nje uč nih stra te gij boš nad gra dil/-a z ra zu me va njem vlo ge, po me na po sa mez ne 
uč ne stra te gi je. Va njo boš na mreč vse bolj ver jel/-a, jo z več jo pri prav lje nost jo vklju čil/-a 
v uče nje ali učin ko vi te je upo rab ljal/-a, če boš po leg nje ne ga poz na va nja ra zu mel/-a tudi, 
kaj pri do biš z nje no upo ra bo.

De jav nost I (delo v paru)

Tako v os nov ni kot tudi v sred nji šo li si že vsaj ne kaj krat sli šal/-a za raz lič ne stra te gi-
je, kako lah ko iz bolj šaš svo je uče nje ozi ro ma na kak na čin naj bi se učil/-a, da bi bil/-a 
učin ko vit/-a. Naj prej na tanč no opi ši svo je uče nje (na kak šen na čin se učiš, ka te re uč ne 
stra te gi je upo rab ljaš pri uče nju in po nav lja nju ipd.). Nato sku paj s so šol cem v paru za pi-
ši ta čim več stra te gij, na či nov, kako se uči jo naj manj us pe šni učen ci, in čim več stra te gij, 
na či nov, kako se uči jo na jus pe šnej ši učen ci v raz re du. Nato pri pra vi ta pi sni pov ze tek, v 
ka te rem pred sta vi ta, ka te re so po va ji ni oce ni ključ ne raz li ke v upo ra bi uč nih stra te gij 
med uč no naj manj in uč no naj bolj us pe šni mi učen ci. 

De jav nost II (in di vi dual no delo)

Na pod la gi sez na ma vseh uč nih stra te gij iz pi ši ti ste, ki jih pri svo jem uče nju upo rab ljaš 
že zdaj. V na da lje va nju za vsa ko iz med njih za pi ši, za kaj je po tvo jem mne nju to do bra 
stra te gi ja, k če mu pris pe va, kaj z nje no upo ra bo pri do biš oz. za kaj bi jo sve to val pri ja te-
lju?

De jav nost III (delo v sku pi ni po šti ri)

Sku paj s so šol ci v sku pi ni raz mi sli te, kaj po sa mez nik pri do bi z upo ra bo na sez na mu 
za pi sa nih uč nih stra te gij. Za vsa ko iz med stra te gij za pi ši te po ja sni tev, za kaj je dano stra-
te gi jo smi sel no upo ra bi ti pri uče nju. Pred stav ljaj te si, da sve tu je te pri ja te lju, kako lah ko 
iz bolj ša svo je uče nje, hkra ti pa ve ste, da bo pri ja telj upo šte val vaš nas vet le, če bo vanj 
tudi ver jel. Z vi di ka poz na va nja zna čil no sti na še ga pro ce sa pom nje nja in zna nja, ki ste 
ga us vo ji li v po glav ju Uče nje in pom nje nje, mu po ja sni te, za kaj bi bilo do bro, da bi dano 
stra te gi jo vklju čil v svo je uče nje oz. kak šno ko rist bo imel od upo ra be te stra te gi je. 

Sez nam stra te gij, kako lah ko iz bolj šaš svo je uče nje:

1. Med pou kom so de luj in si iz de luj za pi ske (če tu di niso po vsem po pol ni).

2. Ve li ko bo lje kot ko pi ra nje za pi skov dru gih je učin ko vi tej še iz de lo va nje last nih 
za pi skov in do pol nje va nje le-teh z za pi ski so šol cev ali s snov jo iz uč be ni ka.
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3. Ko se učiš, vso svo jo po zor nost us me ri v uče nje (in ne hkra ti npr. še v de ska nje 
po in ter ne tu, po go var ja nje s so šol ci pre ko ra ču nal ni ka, igra nju ra ču nal niš kih 
iger, gle da nju te le vi zi je, po slu ša nje ra dia ipd).

4. V be se di lu poiš či (oz na či) ključ ne be se de in bis tvo. 

5. Ka dar snov pi šeš po nareku ali jo pre pi su ješ, raz miš ljaj o ključ nih be se dah in 
glav nem spo ro či lu be se di la.

6. Us tvar jaj mi sel ne vzor ce.

7. Pod čr taj, po bar vaj ali si kako dru ga če oz na či ključ ne be se de. Ena ko na pra vi 
tudi za be se de, ki si jih tež je za pom niš.

8. Upo rab lja jo mne mo teh ni ko.

9. Upo rab ljaj teh ni ko PRPOP.

10. Na čin uče nja pri la go di svo je mu pre vla du jo če mu na či nu pre de la ve sno vi (vid ne-
mu, slu šne mu, ki ne ste tič ne mu tipu). 

11. Snov na ve ži na že ob sto je če zna nje.

12. Če je mo go če, snov po ve zuj s kon kret ni mi živ ljenj ski mi pri me ri ali last ni mi iz-
kuš njami.

13. Uče nje na čr tuj tako, da bo vklju če va lo do volj ak tiv ne ga po nav lja nja.

14. Spr va ak tiv no po nav ljaj snov po de lih, nato kot ce lo to.

15. Snov, ki si se jo nau čil, po nav ljaj tako, da jo ne ko mu raz la gaš. 

16. Os mi sli snov, ki se jo učiš (uči se z ra zu me va njem). 

17. Iz ko ri sti vpliv kon tek sta – snov pri la go di pre ver ja nju zna nja.

18. Po skr bi za te le sno kon di ci jo.

De jav nost IV (in di vi dual no delo)

Kot vsak/-a uče nec/-ka bi ver jet no tudi ti pri svo jem uče nju rad/-a še kaj iz bolj šal/-a 
ozi ro ma bi rad/-a po ve čal/-a svo jo učin ko vi tost. Na pod la gi poz na va nja stra te gij in pred-
vsem nji ho ve ga učin ka, po me na pri uče nju in pom nje nju raz mi sli in za pi ši, ka te re stra-
te gi je bi v pri hod nje lah ko na novo vklju čil/-a ali okre pil/-a pri svo jem uče nju, da bi 
po ve čal/-a svo jo uč no učin ko vi tost. 

v teh de jav no stih:

•  ob nav ljaš poz na va nje stra te gij, s ka te ri mi lah ko iz bolj šaš svo je uče nje,
•  upo rab ljaš svo je zna nje o uče nju in pom nje nju pri ra zu me va nju po me na po-

sa mez nih stra te gij pri uče nju (spoz na vaš učin ke po sa mez nih stra te gij),

•  na čr tu ješ nove stra te gi je pri uče nju in ra zu meš nji hov po men.
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Uč ni list 4

De jav nost za pre ver ja nje zna nja: av ten tič na na lo ga

PRE vE RI MO SvO jE zNa NjE IN vEš čI NE: PO Nav lja NjE IN  
Ob Nav lja NjE zNa Nja, ču dEž Na MOč uS PE šNIh učEN cEv

(delo v paru)

Kot priz na ne mu in us pe šne mu sve to val ne mu de lav cu na po droč ju uče nja ti je zau pa na 
iz ved ba pre da va nja za učen ce in di ja ke z na slo vom »Po nav lja nje in ob nav lja nje zna nja, 
ču dež na moč us pe šnih učen cev«. Tvo ja na lo ga je, da si kot stro kov njak/-inja za pi šeš ne-
kaj iz toč nic za pre da va nje. Iz toč ni ce or ga ni zi raj v ob li ki mi sel ne ga vzor ca. Po leg svo jih 
idej v mi sel ni vzo rec vklju či tudi že lje or ga ni za tor ja, ki te pro si, da boš na pre da va nju 
spre go vo ril/-a še o vlo gi po nav lja nja v uč nem pro ce su (kdaj, kje in za kaj na čr to vati po-
nav lja nje) ter od no su med po nav lja njem in po zab lja njem. Mi sel ni vzo rec ob li kuj tako, 
da boš po leg glav nih vpra šanj oz. tem pre da va nja v njem na krat ko pred sta vil/-a tudi 
kon kret no vse bi no, od go vo re na po stav lje na vpra ša nja, o ka te rih boš pre da val/-a. Npr. v 
mi sel ni vzo rec ne boš za pi sal/-a le »od nos med po nav lja njem in po zab lja njem«, tem več 
boš na krat ko ta od nos tudi pred sta vil/-a. Ker je po va bi lo na pre da va nje s po dob no vse-
bi no do bil/-a tudi tvoj/-a stro kov ni/-a ko le ga/-ica, mi sel ni vzo rec ob li kuj skupaj z njim/
njo v paru.

v tej de jav no sti:

•  utr ju ješ zna nje o po me nu po nav lja nja v pro ce su uče nja.
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Opom nik za uči te lje 1

dE jav NOST »kakO Na PRa vI TI učE NjE učIN kO vI TEj šE? 
OSEb NI Na čRT učE Nja«

Učen ce naj prej po zo ve mo, da in di vi dual no pre be re jo vsa na vo di la na uč nem li stu 1, nato 
pa pre ve ri mo nji ho vo ra zu me va nje na vo dil. V na da lje va nju z učen ci naj prej sku paj do-
lo či mo da tum, kdaj bodo k pou ku pri ne sli svo ja po ro či la o eval va ci ji oseb ne ga na čr ta in 
jih pred sta vi li (da tum naj bo do lo čen prib liž no dva do tri ted ne po iz va ja nju vaje). Nato 
učen ce us me ri mo v iz va ja nje prve de jav no sti. Učen ce še opo zo ri mo, da jim bo na čr to-
va nje oseb ne ga na čr ta uče nja z vse mi tre mi stop nja mi (na čr to va njem, sprem lja njem in 
eval va ci jo) spr va vze lo več ča sa in tru da kot obi čaj no uče nje. Hkra ti jih sku ša mo čim 
bolj mo ti vi ra ti za na čr to va nje, sprem lja nje in eval va ci jo oseb ne ga na čr ta uče nja in pou-
dar ja mo ko ri sti ter po zi tiv ne učin ke ta ke ga pri sto pa. Le če bodo učen ci poz na li ko ri sti in 
po zi tiv ne učin ke pri sto pa, bodo zanj tudi bolj no tranje mo ti vi ra ni.

Opom nik za uči te lje 2

dE jav NOST »kdO jE kRIv za MOj uč NI uS PEh IN NEuS PEh?«

Naj prej po zo ve mo ene ga iz med učen cev, da na glas pre be re uvod ni od sta vek pod prvo 
de jav nost jo, ki na krat ko pred stav lja atri bui ra nje in nje gov po men. Po po tre bi vse bi no 
v da nem od stav ku še do dat no obraz lo ži mo in po ko men ti ra mo. Nato us me ri mo učen ce 
k in di vi dual ne mu delu pod prvo de jav nost jo. Ko učen ci to kon ča jo, po nov no po zo ve mo 
ene ga iz med učen cev, da na glas pre be re uvod ni del dru ge de jav no sti, ki pred stav lja tri 
kri te ri je atri bui ra nja. Pred za čet kom re še va nja de lov ne ga li sta pre ve ri mo, ali učen ci ra-
zu me jo dane kri te ri je, in jih po po tre bi po na zo ri mo s kon kret ni mi pri me ri ter še do dat no 
obraz lo ži mo. Nato učen ce us me ri mo k in di vi dual ne mu delu v dru gi dejav no sti. Učen ce 
spod bu ja mo in jim po po tre bi po ma ga mo pri re še va nju na lo ge pod dru go de jav nost jo. 
Nato v skla du z na vo di li pod tret jo de jav nost jo or ga ni zi ra mo sku pin sko delo po šti ri. 
Med sku pin skim de lom ho di mo po raz re du, po ma ga mo in us mer ja mo delo. Ob kon cu 
tret je de jav no sti učen ce po nov no po zo ve mo k pred sta vi tvi od go vo rov. Na kon cu pov za-
me mo ključ ne ugo to vi tve učen cev in jih us me ri mo v ob li ko va nje skle pa. Na zad nje jih 
us me ri mo še k do ma če mu delu, ki ga pred stav lja če tr ta de jav nost.
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Opom nik za uči te lje 3

dE jav NOST »PRE vE RI MO SvO jE zNa NjE IN vEš čI NE:  
STRa TE gI jE IN NjI hOv PO MEN PRI učE Nju«

Za prvo de jav nost or ga ni zi ra mo delo v pa rih. Med de jav nost jo kro ži mo po raz re du, spod-
bu ja mo in us mer ja mo delo. Po kon ča ni prvi de jav no sti dvo ji ce po zo ve mo, da po ro ča jo, 
kak šne so po nji ho vem mne nju ugo tov lje ne raz li ke v upo ra bi uč nih stra te gij med uč no 
naj manj in uč no naj bolj us pe šni mi učen ci (ko rist no je, da po sto po ma ob po ro ča nju dvo-
jic iz de lu je mo ta bel no sli ko, s či mer še do dat no opo zo ri mo na raz li ke v upo ra bi uč nih 
stra te gij med uč no naj manj in naj bolj us pe šni mi učen ci). Po kon ča ni prvi de jav no sti 
učen ce v dru gi de jav no sti preu sme ri mo k in di vi dual ne mu delu. Nato v skla du z na vo di li 
tret je de jav no sti or ga ni zi ra mo delo v sku pi nah po šti ri. Med de lom v sku pi nah kro ži mo 
po raz re du, spod bu ja mo in us mer ja mo delo. Ob kon cu tret je de jav no sti vo di mo pre gle-
do va nje de jav no sti in učen ce po zo ve mo k pred sta vi tvi od go vo rov. Ob kon cu pred sta vi tve 
vsa ke iz med stra te gij pov za me mo bis tve ne ugo to vi tve in jih po po tre bi do pol ni mo (stre-
mi mo k temu, da bo vsa ka iz med stra te gij ute me lje na z vi di ka de lo va nja na še ga spo min-
ske ga si ste ma). Na zad nje učen ce us me ri mo še k zad nji, če tr ti de jav no sti, ki po nov no 
te me lji na in di vi dual ne mu delu ob sa mo ref lek si ji.
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2.6  Miš lje nje

2.6.1  Kako naj mislim učin ko vi te je?
  Ta nja Rup nik Vec
 

Po glav je:   Miš lje nje

Uč ni sklop:  Teh ni ke učin ko vi te ga miš lje nja

Bis tve no vpra ša nje: Kako lah ko iz bolj šam učin ko vi tost 
svo je ga miš lje nja? 

Ope ra tiv ni ci lji

Vse bin ski: 

V opi sa nih de jav no stih učen ka/uče nec:
V1:  spoz na va in upo ra bi ne ka te re teh ni ke učin ko vi te ga 

raz miš lja nja,
V2:  ovred no ti teh ni ke z vi di ka upo rab no sti,
V3:  na čr tu je upo ra bo teh teh nik zu naj šol ske si tua ci je in 

jih de jan sko upo ra bi.

Pro ce sni:

V opi sa nih de jav no stih učen ka/uče nec:
P1:  izra ža us tvar jal nost,
P2:  raz vi ja veš či ne kri tič ne ga miš lje nja,
P3:  raz vi ja veš či ne so de lo vanja in ko mu ni ka ci je,
P4:  raz vi ja veš či no pred stav lja nja idej.

Kom pe ten ce:
K1:  uče nje uče nja,
K2:  so cial ne in dr žav ljan ske kom pe ten ce,
K3:  spo ra zu me va nje v ma ter nem je zi ku,
K4:  sa moi ni cia tiv nost in pod jet nost,
K5:  ma te ma tič ne kom pe ten ce in os nov ne kom pe ten ce v zna no sti in teh no-

lo gi ji.

Med pred met ne po ve za ve: /

Pri ča ko va ni do sež ki

Do se žek De jav nost
Učin ko vi te re ši tve obrav na va nih  
prob le mov.

Upo ra bi teh ni ke učin ko vi te ga miš lje nja 
pri re še va nju kon kret nih mi sel nih prob-
le mov (uč ni list 1, uč ni list 3).

PROCESNI 
CILJI 

OBLIKE DELA

METODE DELA
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Poz na va nje in veš ča upo ra ba teh nik 
učin ko vi te ga raz miš lja nja.

Upo ra bi teh ni ke učin ko vi te ga miš lje nja 
pri re še va nju no vih mi sel nih prob le mov 
(uč ni list 2, uč ni list 4).

Stra te gi ja pou če va nja 

Pred vi den čas: od dve do štiri šol ske ure85 

DEJAVNOSTI UČITELJA/-ICE DEJAVNOSTI UČENCEV

Orien ta ci ja

1 Uči telj na po ve ci lje uč ne ure in spod-
bu di po go vor o tem, kako po ve ča ti 
učin ko vi tost miš lje nja, npr.: Kaj je 
učin ko vi to miš lje nje? Kdaj smo mi-
sel no učin ko vi ti? Kak šne so iz kuš-
nje učen cev? Ali se je mo go če nau-
či ti učin ko vi to mi sli ti? Ali kdo poz na 
kak šno teh ni ko učin ko vi te ga miš lje-
nja? Itd.

Učen ci so de lu je jo v fron tal nem raz-
go vo ru.

K2, K3

Iz gra je va nje zna nja

2 Or ga ni zi ra delo v majh nih sku pi nah, 
ki ga us mer ja jo navodila na uč nem 
li stu 1: »Kako naj po ve čam last no 
učin ko vi tost re še va nja raz no vrst nih 
mi sel nih prob le mov?« 

Delo po te ka po me to di so de lo val ne-
ga uče nja. V pr vem ko ra ku de la jo 
učen ci v t. i. os nov nih sku pi nah. Vsa-
ka sku pi na se sez na ni z eno teh ni ko 
učin ko vi te ga miš lje nja in jo upo ra bi. 
Učen ci tako po sta ne jo iz ve den ci za 
upo ra bo do lo če ne teh ni ke. 

V dru gem ko ra ku se tvo ri jo nove, to-
krat iz ve den ske sku pi ne. Iz ve den ske 
zato, ker jih se stav lja jo iz ve den ci za 
po sa mez ne teh ni ke, tako da so za-
sto pa ne vse teh ni ke. Naloga vsa ke ga 
čla na sku pi ne je, da dru gim pred sta-
vi teh ni ko, za ka te ro je zdaj iz ve de-
nec, in re zul ta te upo ra be na kon kret-
nem pri me ru.

 V1, V2, P1, P2, P3, P4, K2, K3, K5

85  Tra ja nje po sa mez nih de lov stra te gi je: 2 šol ski uri: orien ta ci ja in iz gra je va nje zna nja (če 
uči telj pri la go di po tek in zmanj ša sku pi ne, je ta del iz ve dljiv tudi v eni šol ski uri. Ven-
dar se v tej raz li či ci vsi učen ci ne sez na ni jo z vse mi teh ni ka mi). 2 šol ski uri: raz šir ja nje 
in po glab lja nje zna nja.
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3 Po kon ča nem sku pin skem delu spod-
bu di učen ce, da na pra vi jo pov ze tek 
(ali pov za me sam), nato pa jih us me-
ri v raz miš lja nje o tem, kako bi nau-
če no upo ra bi li zu naj šo le. Pri tem jih 
us mer ja jo na vo di la na uč nem li stu 2: 
»Upo rab ljam teh ni ke učin ko vi te ga 
miš lje nja.« Na za čet ku poz nej ših uč-
nih ur ne kaj ča sa pos ve ti po go vo ru o 
mo re bit nih no vih iz kuš njah učen cev 
s teh ni ka mi učin ko vi te ga miš lje nja.

Zu naj šol ske si tua ci je za vest no upo-
ra bi ka te ro iz med teh nik učin ko vi te-
ga raz miš lja nja in na pi še krat ko ref-
lek si jo.

V1, V3, V3, P2, K2, K4, K5

4 Or ga ni zi ra delo z uč nim li stom 4: 
»Šest raz miš lju jo čih klo bu kov.« Po 
kon ča ni de jav no sti spod bu di ref lek-
si jo o iz kuš nji in o spoz na njih v de-
jav no sti.

V sku pi nah re šu je jo prob lem sko si-
tua ci jo po me to di šes tih raz miš lju-
jo čih klo bu kov. Poz ne je fron tal no 
iz me nja jo spoz na nja, do ka te rih so 
priš li v pro ce su re še vanja prob le ma.

V1, P1, P2, P3 

Pre ver ja nje zna nja

5 Uči telj us me ri učen ce v delo z uč nim 
li stom 3: »Pre ve ri mo svo je zna nje in 
veš či ne: Teh ni ke učin ko vi te ga raz-
miš lja nja.«

Re šu je jo prob le me na uč nem li stu 3. 
Poz ne je raz prav lja jo o re ši tvah.

K4, K5

Li te ra tu ra in viri
1 De Bono, E. (1992). Te čaj miš lje nja. Ljub lja na: Ga neš.
2 De Bono, E. (2009). Nau či te svo je ga otro ka mi sli ti. Ma ri bor: Ro tis.
3 Go din ho, S., Wil son, J. (2008). Hel ping your pu pils to ask que stions. New 

York, Abing don, Oxon: Rout led ge.

Pri lo ge

   

Učni list 1: Teh ni ke učin ko vi te ga raz miš lja nja 

Uč ni list 2: Upo rab ljam teh ni ke učin ko vi te ga raz miš lja nja

Uč ni list 3: Teh ni ka še stih raz miš lju jo čih klo bu kov

Uč ni list 4: Pre ve ri mo svo je zna nje in veš či ne: Teh ni ke učin ko vi te ga raz miš lja nja
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Uč ni list 1

De javnost za iz grad njo zna nja: re še va nje prob le mov, iz kus tve no  
uče nje

TEh NI kE učIN kO vI TE ga Raz MIš lja Nja 

Splo šno na vo di lo:

Delo bo po te ka lo v treh ko ra kih. V pr vem ko ra ku bo ste de la li v majh nih sku pi nah, ime no-
va nih os nov ne sku pi ne, v ka te rih se bo ste sez na ni li in upo ra bi li eno iz med teh nik učin-
ko vi te ga raz miš lja nja E. De Bona. Tako bo ste po sta li iz ve den ci za po sa mez no teh ni ko. 
V dru gem ko ra ku bo ste iz os nov nih sku pin odš li v iz ve den ske. V vsa ki iz med njih bo po 
en pred stav nik vsa ke os nov ne sku pi ne oz. po en iz ve de nec za vsa ko teh ni ko učin ko vi te-
ga raz miš lja nja. Na lo ga vsa ke ga čla na v tem ko ra ku je, da teh ni ko in re zul ta te upo ra be 
teh ni ke pred sta vi86 dru gim čla nom sku pi ne. V tret jem ko ra ku se bo ste po nov no se sta li v 
os nov nih sku pi nah in iz me nja li iz kuš nje. 

Prvi ko rak:

Vsa ka sku pi na dobi svo je na vo di lo.

Na vo di lo za prvo sku pi no: Teh ni ka uvd (upo šte vaj mo vse de jav ni ke) 

Teh ni ka Upo šte vaj mo vse de jav ni ke je na me nje na us mer ja nju po zor no sti na raz lič ne 
po mem bne vi di ke si tua ci je oz. mi sel ne ga prob le ma. Bis tvo te teh ni ke je, da se, ko smo 
po stav lje ni pred od lo či tev, vpra ša mo: 

• »Kaj vse je tre ba v tem po lo ža ju, pri tej od lo či tvi upo šte va ti? Kaj smo iz pu sti li? Ali 
lah ko sez na mu, ki ga že ima mo, do da mo še kak šen de jav nik?« Na ve de mo čim več 
raz no li kih idej in se ne pre naglimo z nji ho vim vred no te njem.

• Ko to sto ri mo, je smi sel no, da de jav ni ke raz vr sti mo po po mem bno sti in ana li zi ra-
mo po lo žaj, gle de na opre de lje ne in raz vrš če ne de jav ni ke.

Zdaj pa na re di te teh ni ko UVD na enem iz med spod njih pri me rov:

1. Od prav lja te se na av di ci jo za vo di te lja/vo di te lji co neke mla din ske od da je. Kaj vse 
mo ra te ime ti v mi slih oz. na kaj vse lah ko vpli va te, da bo ste po ve ča li ver jet nost, 
da vas iz be re jo?

2. V raz re du or ga ni zi ra te no vo let no za ba vo (konč no ek skur zi jo, ma tu rant ski ples). 
Kaj vse je tre ba pri or ga ni za ci ji upo šte va ti?

86 Uči telj se od lo či, ko li ko ča sa bo na me nil dru ge mu ko ra ku te vaje. Ob kraj ši iz ved bi 
(upo šte va ni v ča sov nem na čr tu za to stra te gi jo) opo zo ri učen ce, da je pred sta vi tev teh-
ni ke v sku pi ni krat ka, fron tal na. Lah ko pa se od lo či, da bo ta ko rak pou dar jen in učen-
cem na me ni vlo go mo de ra tor ja (ta je mno go zah tev nej ša): uče nec teh ni ke ne pred sta vi, 
am pak us mer ja mi sel ni pro ces učen cev tako, da še sami upo ra bi jo iz bra no teh ni ko. V 
tem pri me ru uči telj pri la go di na vo di la, pred vsem pa mora ra ču na ti s pre cej po ča snej-
šim po te kom. Pred nost te iz ved be je, da učen ci de jan sko iz ku si jo vse teh ni ke.
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3. Od prav lja te se na za ključ ni iz let. Ka te re de jav ni ke bo ste upo šte va li pri iz biri kra ja?

4. Iz bi ra te si in štruk tor ja za ma te ma ti ko. Ka te re de jav ni ke bo ste upo šte va li pri iz bo ru?

5. Ste pred iz zi vom, da ob li ku je te šol ski ča so pis. Kaj vse mora te pri tem upo šte va ti?

Ko kon ča te teh ni ko pri iz bra nem pri me ru, na ni zaj te še tri si tua ci je, v ka te rih bi bilo teh-
ni ko smi sel no upo ra bi ti:

1. 

2. 

3. 

Na vo di lo za dru go sku pi no: Teh ni ka PMI (Plus, mi nus, in te re sant no) 

Ljud je po go sto rav na mo tako, da bra ni mo svo je sta liš če, ne da bi po zor no pri sluh ni li 
dru gim. Teh ni ka PMI us mer ja mi sle ca v to, da si ste ma tič no ra ziš če si tua ci jo z raz lič nih 
zor nih ko tov, pre den sprej me sod bo. Pri tem se vpra ša mo:

• »Kaj v tej ide ji/pred lo gu/si tua ci ji/po ja vu je po zi tiv no, kaj je ne ga tiv no in kaj bi 
bilo za ni mi vo ra zi ska ti?« Od pr to ni za mo ide je in se ne pre na gli mo z nji ho vim 
vred no te njem.

• Si tua ci jo si ste ma tič no ra ziš če mo, tako da naj prej poiš če mo vse po zi tiv ne stra ni 
ide je, nato vse nje ne ne ga tiv ne stra ni, na zad nje pa se vpra ša mo še, kaj bi bilo v 
zve zi s si tua ci jo za ni mi vo ra zi ska ti, če sa prav za prav ne vemo. Še le po tako po glob-
lje nem pre mi sle ku sprej me mo (učin ko vi tej šo) sod bo ali od lo či tev.

Zdaj pa na re di te PMI pri enem iz med na sled njih pri me rov:

1. Ide ja je, da bi v šo li tako uči te lji kot učen ci na pr sih no si li pri pe to znač ko svo je ga 
po čut ja. Na re di te PMI.

2. Kaj me ni te o tem, da bi v šo li mo ra li no si ti šol ske uni for me? Na re di te PMI.

3. Kaj me ni te o za mi sli, da bi vsak uče nec viš je ga raz re da po stal skrb nik ene mu iz-
med mlaj ših otrok?

4. Kaj me ni te o tem, da bi pol uč ne ga na čr ta za vsak pred met v viš jih let ni kih lah ko 
us tva ri li di ja ki sami?

5. Kaj me ni te, da bi na šo li učen ci po vsem sa mo stoj no or ga ni zi ra li di jaš ki kon gres, 
na ka te rem bi lah ko z raz lič ni mi pris pev ki so de lo va li vsi?

Ko kon ča te teh ni ko pri iz bra nem pri me ru, na ni zaj te še tri si tua ci je, v ka te rih bi bilo teh-
ni ko smi sel no upo ra bi ti:

1. 

2. 

3. 

Na vo di lo za tret jo sku pi no: Teh ni ka Sdl (Sta liš ča dru gih lju di)

SDL je teh ni ka, ki us mer ja po zor nost in raz šir ja za vest o tem, kako raz lič ni ljud je raz-
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miš lja jo in do živ lja jo si tua ci jo, v ka te ro so vple te ni. Teh ni ka mi sle ca us mer ja, da se vži vi 
v ko žo raz lič nih lju di (ali sku pin lju di), ki jih neka si tua ci ja za de va in raz miš lja ter se 
po ču ti tako kot oni. Pri tem prei de na sled nje ko ra ke:

• »V tej si tua ci ji je vple te nih več lju di, to rej na re di mo SDL. Raz mi sli mo o tem: 

a)  Kdo vse je vple ten? 

b)  Na kak šen na čin ga si tua ci ja za de va? 

c)  Kak šna so sta liš ča vseh vple te nih?«

Zdaj pa na re di te teh ni ko SDL pri enem spod njih pri me rov:

1. Prav kar si kon čal sred njo šo lo in že liš se osa mos vo ji ti. Že liš si, da bi šel v pod na-
jem niš ko sta no va nje s svojim pri ja te ljem. Na re di SDL za vse vple te ne.

2. Si štu dent ka, ki ži vi v Ljub lja ni, pri star ših. Spoz na la si Ma ri bor ča na, ki štu di ra v 
Ljub lja ni, pa nima re še ne ga bi va liš ča. Ker ima te na pod stre hi praz no sobo, se do-
mi sliš, da bi lah ko ži vel pri vas. Na re di SDL za vse vple te ne.

3. Rad po slu šaš buč no glas bo. Ved no, ka dar pri deš iz šo le, se že liš ob njej spro sti ti. 
Na re di SDL za vse vple te ne. 

Ko kon ča te teh ni ko pri iz bra nem pri me ru, na ni zaj te še tri si tua ci je, v ka te rih bi bilo teh-
ni ko smi sel no upo ra bi ti:

1. 

2. 

3. 

Na vo di lo za če tr to sku pi no: Teh ni ka av (ana li za vred not)

Ljud je ima mo raz lič ne vred no te, ki po mem bno vpli va jo na na še do živ lja nje in rav na nje. 
Zato je smi sel no, da v si tua ci jah, kjer je vple te nih ve li ko raz lič nih lju di, raz ši ri mo za ve-
da nje o tem, kaj je vzrok raz li kam v do živ lja nju, raz miš lja nju in rav na nju med nji mi. Da 
bi bili po zor ni na vred no te, bi si mo ra li ru tin sko za stav lja ti dve vpra ša nji: 

• »Na ka te re vred no te lah ko skle pa mo iz raz miš lja nja, do živ lja nja ali rav na nja x-a v 
tej si tua ci ji (zgod bi, ra dij ski od da ji, in terv ju ju, pi smu, us tvar jal nem iz del ku …)? 
Koga te vred no te za de va jo?«

Zdaj pa ana li zi raj te vred no te v spod njih si tua ci jah:

1. Pred leti je bil re fe ren dum v zve zi z mož nost jo bio me di cin ske op lo di tve žensk, ki 
ne mo re jo za no si ti po na rav ni poti. Jav nost je bila raz de lje na, del je bil ZA, del pa 
PROTI uved bi te mož no sti. Za ka te re vred no te gre v vsa kem iz med teh pri me rov?

2. Del jav no sti se zav ze ma za po sta vi tev ve tr nih elek trarn na si cer ne do tak nje nem delu 
na ra ve, na hri bu Vo lov ja re ber, del jav no sti pa pro te sti ra. Ana li zi raj te vred no te obeh 
sku pin.

3. Va ši pri ja te lji ci ni všeč novi pri ja telj, zato se spo re če ta. Za kak šne vred no te gre pri 
tem?

4. Sku pi na ak ti vi stov se upi ra tež nji, da bi bil v Tr žaš kem za li vu po stav ljen plin ski 
ter mi nal. Kak šne so vred no te vseh vple te nih?
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Ko kon ča te teh ni ko pri iz bra nem pri me ru, na ni zaj te še tri si tua ci je, v ka te rih bi bilo teh-
ni ko smi sel no upo ra bi ti:

1. 

2. 

3. 

Na vo di lo za peto sku pi no: Teh ni ka P in N (Po sle di ce in na da lje va nje)

Po sle di ca na še ga raz miš lja nja so po go sto de ja nja (od lo či tve, iz bi re, na čr ti, po bu de …), 
ki se do ga ja jo v pri hod no sti in vpli va jo na na dalj nji po tek do god kov. Zato je po mem bno, 
da skrb no pre mi sli mo in pred vi di mo mo re bit ne po sle di ce spre je tih od lo či tev oz. de janj. 
Zato se čim več krat vpra šaj mo:

• »Kaj so mož ne po sle di ce tega sta liš ča, si tua ci je, do god ka ali niza do god kov, spo ro-
či la oz. ob ja ve, de ja nja, vred not nih na rav na no sti, zav zet ja pers pek ti ve …? Kak šne 
so ko ri sti? Kak šne so ovi re, ne var no sti, tve ga nja? Kak šni so stroš ki?«

• Smi sel no je, da o po sle di cah raz miš lja mo v treh raz sež no stih: ča sov ni (Ali gre za 
krat ko roč ne, sred nje roč ne ali dol go roč ne po sle di ce?), les tvi ci tve ga nja (Kaj je naj-
slab še, kar se lah ko zgo di, če bo šlo na ro be?) in oce ni ver jet no sti (Kako ver jet na 
je po sle di ca?).

Zdaj pa na ne kaj na sled njih pri me rih na re di te P & N:

1. Od lo či te se, da bo ste po kon ča ni sred nji šo li za eno leto pre ki ni li izo bra že va nje ter 
de la li v bliž njem lo ka lu, kjer stal no iš če jo de lov no silo. Na re di te P & N.

2. Kaj bi se zgo di lo, če bi se vpi sa li v in ten ziv ni te čaj fran coš či ne (orien tal skih ple-
sov, ši va nja, ma sa že …)?

3. Po li ti ki raz miš lja jo o tem, da bi spre je li za kon, s ka te rim bi pre po ve da li nez dra vo 
pre hra no lju di. Na re di te P & N spre jet ja tak šne ga za ko na.

4. Še pred kon cem sred nje šo le za več dni zbe žiš od doma. Na re di P & N.

Ko kon ča te teh ni ko na iz bra nem pri me ru, na ni zaj te še tri si tua ci je, v ka te rih bi bilo teh-
ni ko smi sel no upo ra bi ti:

1. 

2. 

3. 

Na vo di lo za še sto sku pi no: Teh ni ka aMI (al ter na ti ve, mož no sti in iz bi re)

AMI je teh ni ka, ki raz šir ja po zor nost. Na me sto da bi pri re še va nju prob le ma raz miš lja li 
zgolj v eno smer, raz miš lja mo o vzpo red nih mo go čih re ši tvah. Al ter na ti ve ob sta ja jo na 
raz lič nih po droč jih, npr. v per cep ci ji (na isto stvar lah ko gle da mo na raz lič ne na či ne), 
v ak ci ji (v do lo če ni si tua ci ji, lah ko rav na mo raz lič no), v re ši tvi mi sel nih prob le mov (v 
prob lem skih si tua ci jah lah ko naj de mo raz lič ne re ši tve), v pri sto pih k re še va nju prob-
le mov (ob sta ja jo raz lič ni na či ni, na ka te re re šu je mo prob le me), v raz la gah (ob sta ja jo 
raz lič ne raz la ge do god kov, ob sta ja jo raz lič ne znans tve ne hi po te ze), v ob li kah (ka dar 
ob li ku je mo, lah ko naj de mo al ter na tiv ne re ši tve). Čim več krat se vpra šaj mo:
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• »Ali po leg te mož no sti (raz la ge, po gle da, sta liš ča, rav na nja, ide je …) ob sta ja jo še 
dru ge? Ka te re so?« Od pr to ni za mo ide je in se ne pre na gli mo z nji ho vim vred no te-
njem.

Zdaj pa na pra vi te AMI za na sled nje si tua ci je:

1. Or ga ni zi ra te šol ski ples. Na kak šne na či ne vse bi lah ko pri do bi li spon zor je? Kako 
pa bi lah ko po pe stri li pro gram?

2. Za mi sli te si kar to na sto škat lo. Za kaj vse bi jo lah ko upo ra bi li? Na re di te AMI in v 
tem pro ce su ne brz daj te svo je do miš lji je, ne vred no ti te idej.

3. Tvo ja pri ja te lji ca ima rojst ni dan. Že liš ji pri pra vi ti či sto po seb no, a real no pre se-
ne če nje. Na re di AMI.

4. S pri ja te lji se ob kon cu šo la nja po slav lja te. Va še zad nje dru že nje naj bi bilo ne po-
zab no, spo mi ni nanj, naj bi vas gre li in za ba va li še leta. Kaj lah ko sto ri te? Na re di te 
AMI.

Ko kon ča te teh ni ko pri iz bra nem pri me ru, na ni zaj te še tri si tua ci je, v ka te rih bi bilo teh-
ni ko smi sel no upo ra bi ti:

1. 

2. 

3. 

Dru gi ko rak.

Tvo ri te nove, iz ve den ske sku pi ne. V novi sku pi ni vsak pred sta vi teh ni ko. Po vsa ki pred sta-
vi tvi naj ce lot na sku pi na na ni za še ne kaj mož no sti upo ra be teh ni ke.

Tret ji ko rak

Po go vo ri te se o svo ji iz kuš nji zno traj iz ve den ske sku pi ne:

•  Kako vam je us pe la pred sta vi tev? 

•  Kak šne nove ide je upo ra be teh ni ke je sku pi na pris pe va la? 

•  Ka te ra teh ni ka se vam zdi naj bolj upo rab na? Za kaj prav ta? 

•  Ali so teh ni ke med se boj po dob ne? V čem?

•  V čem se teh ni ke raz li ku je jo?

•  Ali jih je mo go če kom bi ni ra ti? Kako?

•  Ka te re iz med teh teh nik ste mor da že spon ta no upo ra bi li ali pa jo mor da 
celo več krat upo rab lja te?

•  Ka te ro teh ni ko bo ste naj prej upo ra bi li? Kje? Kdaj? S kom?

v teh de jav no stih:

•  spoz na vaš in preiz ku šaš raz no vrst ne teh ni ke učin ko vi te ga raz miš lja nja,
•  raz miš ljaš o upo rab no sti teh teh nik zu naj šol ske si tua ci je,

•  raz vi jaš učin ko vi to pred stav lja nje idej.
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Uč ni list 2

De jav nost za upo ra bo zna nja: av ten tič na na lo ga87

uPO Rab ljaM TEh NI kE učIN kO vI TE ga RazMIš lja Nja

V na sled njih dneh se boš ver jet no zna šel v si tua ci ji, v ka te ri boš imel pri lož nost upo ra bi ti 
ka te ro iz med De Bo no vih teh nik učin ko vi te ga raz miš lja nja. Upo ra bi jo. Na pi ši krat ko ref-
lek si jo.

v tej de jav no sti:

•  upo rab ljaš teh ni ke učin ko vi te ga raz miš lja nja v av ten tič nih si tua ci jah.

87 Smi sel no je, da uči telj sprem lja ref lek si je učen cev. To lah ko sto ri tako, da jim omo go či 
ref lek si jo in raz pra vo o upo ra bi teh nik v za čet ku na sled nje uč ne ure, lah ko pa učen ci 
od da jo ref lek si je v splet no učil ni co, kot eno iz med na log v nizu ti stih, ki jih iz va ja jo z 
na me nom, da se uči jo veš či ne sa mo ref lek si je in sa mo re gu la ci je.
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Uč ni list 3

De jav nost za raz šir ja nje, po glab lja nje in upo ra bo zna nja: av ten tič na 
na lo ga

TEh NI ka šE STIh Raz MIš lju jO čIh klO bu kOv

Me to da še stih klo bu kov spod bu ja raz lič ne vr ste miš lje nja: kri tič no, ustvar jal no in sa mo-
ref lek siv no. Upo ra bi mo jo lah ko v raz no vrst nih prob lem skih si tua ci jah.

Splo šna ob li ka te me to de se gla si:

»O (iz bra nem) prob le mu raz mi sli te s pers pek ti ve:

a) be le ga klo bu ka (dejs tva, šte vil ke, po dat ki),

b) rde če ga klo bu ka (čus tva, ob čut ki, slutnje, in tui ci ja),

c) čr ne ga klo bu ka (pre vid nost; re sni ca, sod ba, us tre za nje dejs tvom),

d) ru me ne ga klo bu ka (pred no sti, ko ri sti, pri hran ki …),

e) ze le ne ga klo bu ka (ra zi sko va nje, pred lo gi, su ge sti je, nove ide je),

f) mo dre ga klo bu ka (raz miš lja nje o raz miš lja nju).«

Pri mer upo ra be me to de v sklo pu ana li ze rea li stič ne ga prob le ma ali štu di je pri me ra 
pri psi ho lo gi ji (Rup nik Vec, 2010) in v sklo pu obrav na ve li te rar ne ga dela pri uče nju 
an gleš ke ga je zi ka (Go din ho in Wil son, 2008).

Klo buk An gleš či na (li te ra tu ra) Re še va nje rea li stičnega 
prob le ma/psi ho lo gi ja

Ob po slu ša nju  
prav ljic

Bel Po tem ko ste pre bra li ta 
se sta vek, kaj lah ko re če te o 
ose bah in si tua ci ji v zgod bi?

Kaj vse se je v tej si tua ci ji 
de jan sko zgo di lo? Kako je 
rav na la os. x, kako ose ba y …? 
Kaj je kdo re kel?

Rdeč Kako so se tvo ja čus tva spre-
mi nja la v od no su do ju na kov 
zgod be?

Kako so do živ lja li ak ter ji 
zgod be? Kaj do živ ljaš ti iz 
vlo ge opa zo val ca/ude le žen-
ca?

Črn Ka te re te ža ve pred vi de va te, 
da bodo ak ter ji zgod be ime li 
v pri hod no sti?

Kako pre so jaš rav na nje te 
ose be? Kaj so v zgod bi te 
ose be dejs tva in kaj nje na in-
ter pre ta ci ja? Kako bi še lah ko 
rav na le ose be v zgod bi? Kaj 
bi lah ko sto ri le dru ga če/bo-
lje/učin ko vi tej še? Če sa še ne 
vemo, pa bi bilo po mem bno, 
da bi ve de li?

Ru men Kaj so po zi tiv ni vi di ki živ-
lje nja v tem času/pro sto ru/
dru ži ni?

Kaj po zi tiv ne ga lah ko pre-
poz naš v rav na nju pri sot nih 
oseb, kaj v do god ku sa mem?

Ze len Če bi bil av tor zgod be, kaj bi 
v zgod bi spre me nil (na za čet-
ku, v sre di ni, na kon cu …)?

Kaj bi se ver jet no zgo di-
lo, če bi ose ba …? Kaj če bi 
preizkusi li …? 
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Mo der Ka te ro po mem bno temo 
je av tor za ne ma ril? Ka te ra 
vpra ša nja bi lah ko po sta vil 
av tor ju zgod be?

Kaj smo iz pu sti li? V ka te re 
sme ri bi še lah ko raz miš lja li? 
Smo se prob le ma lo ti li si ste-
ma tič no? Ka te ra vpra ša nja se 
po ra ja jo zdaj oz. kaj os ta ja 
odpr to?

De jav nost 1: Re še va nje rea li stič ne ga prob le ma.88

1. ko rak:  Nek do v sku pi ni (se dem oseb) naj iz be re ak tual no di le mo (npr. ne pri je ten do-
go dek v od no su s star ši, pri ja te lji, z uči te lji …). 

2. ko rak:  Ta ne pri je ten do go dek naj opi še dru gim.

3. ko rak:  Na lo ga dru gih je, da spod bu ja jo nje go vo raz miš lja nje s pers pek ti ve raz lič nih 
klo bu kov (vsak z dru ge pers pek ti ve, če je sku pi na majh na, prev za me vsak ana-
li zo z vi di ka dveh klo bu kov). Raz miš lja nje spod bu di te tako, da ose bi, ki si pri-
za de va re ši ti svoj prob lem, po stavlja te vpra ša nja s pers pek ti ve tega klo bu ka. 
Za stav lja nje vpra šanj po te ka tako, da ima vsak klo buk na vo ljo ne kaj mi nut. 
Tako ši ri te last no ve de nje o si tua ci ji, obe nem pa tudi ose ba, ki raz miš lja o 
prob le mu, pri do bi va šir še ra zu me va nje. Ko se v vlo gi spra še val ca zvr sti jo vsi 
klo bu ki, sle di na sled nji ko rak.

4. ko rak:  Vsak »klo buk« naj prej tiho ob li ku je spo ro či lo za ose bo s prob le mom (za pi še jo 
na li stek): »S pers pek ti ve tega klo bu ka, a. se mi zdi po mem bno …, b. sem sli šal …  
c. sem po mi slil … d. bi jaz na pra vil … e. se spra šu jem še … Nato pa klo bu ki za-
po red no spo ro či jo svo je mi sli ose bi, ki se uk var ja s pri me rom.

5. ko rak:  Ose ba s prob le mom raz prav lja o last nih spoz na njih v pro ce su re še va nja prob-
le ma (Kaj je bilo za njo po mem bno, upo rab no, smi sel no, novo …?)

Svo jo iz kuš njo iz me njaj te v fron tal nem po go vo ru s so šol ci iz dru gih sku pin.

De jav nost 2: Ob li ko va nje vpra šanj

Ob li kuj te vpra ša nja, s ka te ri mi bi lah ko spod bu di li po go vor o kon kret nem pre bra nem 
knjiž nem delu, na me nje nem pred šol ske mu otro ku. Ume sti te jih v stol pec 3.

v tej de jav no sti:

•  spoz naš teh ni ko še stih raz mišlju jo čih klo bu kov, jo upo ra biš pri re še va nju 
real ne ga prob le ma in jo ovred no tiš,

•  raz vi jaš us tvar jal no in kri tič no miš lje nje,
•  raz vi jaš veš či ne so de lo va nja in ko mu ni ka ci je.

88 Na vo di la pred stav lja jo mo di fi ci ra no raz li či co De Bo no ve teh ni ke.
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Uč ni list 4

De jav nost za pre ver ja nje zna nja: re še va nje prob le ma, av ten tič na  
na lo ga

PRE vE RI MO SvO jE zNa NjE IN vEš čI NE:  
TEh NI kE učIN kO vI TE ga Raz MIš lja Nja

1. na lo ga

Spo daj je na ni za nih ne kaj si tua cij.89 Raz mi sli, ka te ro teh ni ko ali več teh nik bi lah ko upo-
ra bil v teh si tua ci jah in od lo či tev ute me lji. Nato pa teh ni ke de jan sko upo ra bi pri vsaj petih 
pri me rih.

1. V ne ka te rih to var nah preiz ku ša jo šti rid nev ni de lov ni te den; ljud je de la jo šti ri dni 
po 10 ur, nato pa ima jo tri pro ste dni. Od lo či te se, ali je ta ide ja do bra.

2. Star ši otro ku do vo li jo neo me je no igra nje ra ču nal ni ka. Ali nji ho vo rav na nje pod pirate?

3. Ob či na se je od lo či la, da bo po bi ra la ob čin ski da vek, de nar pa bo na me ni la za raz-
voj lo kal nih šol in za zvi ša nje izo braz be lju di, ki ži vi jo v ob či ni. Pre so di te to ide jo.

4. Dre vo na so se do vem vrtu po sta ja če da lje več je in pre pre ču je svet lo bo v dnev ni 
sobi. Kaj sto ri ti?

5. Veš, da je tvoj pri ja telj ne kaj uš pi čil. Kako boš rav nal?

6. So šo lec se ko maj pre bi ja sko zi šo lo, saj se mu ne da uči ti. Obe nem pa vsa ko po-
pold ne vest no dela v ta bor niš ki or ga ni za ci ji. Kako to ra zu meš?

7. Ne ka te re so se ske so zelo uma za ne, saj ljudje po vsod puš ča jo sme ti in kon zer ve. 
Kako bi se lo ti li tega prob le ma?

8. Vo di te pod jet je in že li te za po sli ti nove lju di. Na te me lju če sa se bo ste od lo či li, koga 
spre je ti?

2. na lo ga

V sku pi nah po šti ri poiš či te oz. ob li kuj te prob lem ske si tua ci je, v ka te rih bi lah ko upo ra bi li 
teh ni ko še stih raz miš lju jo čih klo bu kov. Raz miš ljaj te v ok vi ru raz lič nih šol skih pred me tov. 
Iz me njaj te svo je za mi sli, po ka ži te jih uči te ljem, ki vas pou ču je jo te pred me te. Iz me njaj te na-
lo ge in jih – ko se bo ste pri prav lja li na pre ver ja nje znanja pri po sa mez nem pred me tu – re ši te. 

3. na lo ga

Na pra vi te na črt ra zi ska ve o raz šir je no sti in si ste ma tič no sti upo ra be teh nik učin ko vi te-
ga raz miš lja nja. Na tanč ne je opre de li te prob lem, raz mi sli te o mo go čih na či nih zbi ra nja 
po dat kov, ob li kuj te in stru ment nato pa ga upo ra bi te na iz bra nem vzor cu oseb. Na pi ši te 
po ro či lo o ugo to vi tvah. Kaj so mož ne po sle di ce va ših spoz nanj?

v tej de jav no sti pre ver jaš:

•  ra zu me va nje in veš či no upo ra be teh nik učin ko vi te ga raz miš lja nja.

89 Si tua ci je v tej de jav no sti (uč ni list 2) so vze te iz knji ge E. De Bona, 2009; ne ka te re so 
ne ko li ko pri la go je ne.
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2.6.2  »Ni vse zla to, kar se sve ti« 
  Moj ca Zu pan

Po glav ja:   Pred met in me to de psi ho lo gi je; 
Miš lje nje 

Uč ni sklop:  Stališ ča; Vr ste miš lje nja 

Bis tve no vpra ša nje: Kako na va ja ti di ja ke k raz li ko va nju 
sta lišč od do ka zov in h kri tič ne mu 
bra nju be se dil?90

Ope ra tiv ni ci lji

Vse bin ski 

V opi sa nih de jav no stih učen ka/uče nec:
V1:  raz li ku je med dejstvi in sta liš či gle de na raz lič ne kri-

te ri je,
V2:  na va ja pri me re dej stev in sta lišč,
V3:  raz vrš ča last ne tr di tve ozi ro ma tr di tve v raz lič nih 

be se di lih po po mem bno sti (od do ka zov k sta liš čem).

Pro ce sni

V opi sa nih de jav no stih učen ka/uče nec:
P1:  raz vi ja komplek sno miš lje nje (pri mer ja nje, raz vrš ča nje, skle pa nje z in-

duk ci jo, skle pa nje z de duk ci jo, ana li za pers pek tiv),
P2:  raz vi ja kri tič no miš lje nje,
P3:  raz vi ja veš či no dela z viri,
P4:  so de lu je v sku pi ni.

Kom pe ten ce
K3:  spo ra zu me va nje v ma ter nem je zi ku,
K5:  ma te ma tič ne kom pe ten ce in os nov ne kom pe ten ce v zna no sti in teh no-

lo gi ji,
K7:  di gi tal na in in for ma cij sko-ko mu ni ka cij ska pi sme nost.

Med pred met ne po ve za ve: so cio lo gi ja

Pri ča ko va ni do sež ki

Do se žek De jav nost
Raz li ku je sta liš ča od dej stev v da nem  
be se di lu in raz vrš ča tr di tve v be se di lu  
od bolj k manj ute me lje nim (pod pr tih  
z do ka zi).

Raz li ku je sta liš ča od dej stev in raz vrš ča 
tr di tve od bolj k manj ute me lje nim (uč ni 
list 2, uč ni list 3, uč ni list 4).

90 Ome nje ni ter mi ni (stališ ča, do ka zi, kri tič no bra nje be se dil) so pov ze ti po Peč jak, S. in 
Gra di šar, A. (2002).

PROCESNI 
CILJI 

OBLIKE DELA

METODE DELA
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Zmore pri mer ja ti svo ja sta liš ča  
s tr di tva mi (mne nji in do ka zi)  
v be se di lu.

Pri mer ja svo ja sta liš ča s tr di tva mi av tor ja 
v be se di lu (uč ni list 2, uč ni list 3).

Stra te gi ja pou če va nja 

Pred vi den čas: od dve do tri šol ske ure

DEJAVNOSTI UČITELJA/-ICE DEJAVNOSTI UČENCEV

Orien ta ci ja

1 Na po ve ci lje uč ne ure.

Učen cem po sta vi uvod no vpra ša nje: 
»Kak šna je po va šem mne nju raz li-
ka med dejs tvi in sta liš či?« Spod bu ja 
jih, da po ve do čim več pri me rov dej-
stev ozi ro ma mnenj na pod la gi last-
nih iz ku šenj.

Ust no na va ja jo raz li ke med dejs tvi in 
mne nji ter pri me re obeh na pod la gi 
last nih iz ku šenj in pred hod ne ga zna-
nja.

Ugo tav lja jo, po ka te rih kri te ri jih lah-
ko dejs tva lo ču je mo od mnenj.

P1 

Iz gra je va nje zna nja

2 Vodi učen ce k opre de lje va nju raz lik 
med dejs tvi in mne nji (uč ni list 1: 
»Dejs tvo ali sta liš če – to je zdaj vpra-
ša nje«). Spod bu di jih k re še va nju na-
log na uč nem li stu 1. Po kon ča nem 
re še va nju us mer ja po go vor o re ši-
tvah na log.

Pre be re jo raz li ke med dejs tvi in mne-
nji na uč nem li stu 1, nato pa in di vi-
dual no ozi ro ma v dvo ji cah re šu je jo 
na lo ge v na da lje va nju uč ne ga li sta 1. 

Po ro ča jo o re ši tvah na log na uč nem 
li stu 1.

V1, V2, P1, P2

3 Na po ve, da se bodo učen ci v na da-
lje va nju raz de li li na dve ve li ki sku pi-
ni. Po lo vi ci raz re da raz de li uč ni list 
2: »Vrst niš ko na si lje – mne nja in do-
ka zi», dru gi po lo vi ci raz re da pa uč ni 
list 3: »Stres ško du je srcu – mne nja in 
do ka zi«. Po ja sni na vo di la za delo, ki 
so na pi sa na na obeh uč nih li stih.91

Po lo vi ca raz re da po na vo di lih re šu je 
uč ni list 2, dru ga po lo vi ca pa uč ni list 
3. Pred za čet kom bra nja be se dil naj-
prej in di vi dual no raz mi sli jo o last nih 
mne njih do teme, ki je v na da lje va-
nju obrav na va na v po sa mez nem be-
se di lu.

Nato vsak sam pre be re  be se dilo in v 
njem poiš če tr di tve, ki se skla da jo/
ne skla da jo z nji ho vi mi sta liš či.

Med in di vi dual nim de lom in de lom 
sku pin uči telj kro ži po raz re du, raz-
jas nju je, po ma ga, us mer ja delo.

V na da lje va nju se raz de li jo v manj še 
sku pi ne in sku paj od go vo ri jo na 3. in 
4. na lo go na uč nem li stu 2 ozi ro ma 3.

91 Uči telj lah ko po last ni pre so ji v raz re du upo ra bi tudi eno samo be se di lo; v tem pri me ru 
vsi učen ci ana li zi ra jo ena ko be se di lo.
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Spod bu ja, us mer ja in us kla ju je di-
sku si jo po kon ča nem delu v manj ših 
sku pi nah. Učen ce us mer ja, da po-
seb no po zor nost v di sku si ji na me ni-
jo raz li kam v šte vi lu mnenj ozi ro ma 
do ka zov v obeh be se di lih (stro kov na 
mo no gra fi ja ozi ro ma čla nek iz splet-
ne re vi je Jana).

Pred stav ni ki sku pin pred sta vi jo svo-
je ugo to vi tve.

Učen ci v di sku si ji pri mer ja jo šte vi lo 
tr di tev, pod pr tih z do ka zi, v obeh be-
se di lih (stro kov na mo no gra fi ja ozi-
ro ma čla nek iz splet ne re vi je Jana).

V1, V2, V3, P1, P2, P3, P4, K3, K5

Pre ver ja nje zna nja

4 Or ga ni zi ra uč no uro v ra ču nal niš ki 
učil ni ci, kjer učen ci sami iš če jo be se-
di la na do lo če no psi ho loš ko temo.92 

Us me ri jih v kri tič no bra nje iz bra ne-
ga be se di la z na vo di li na uč nem li stu 
4: »Pre ve ri mo svo je zna nje in veš či ne: 
Ni vse dejs tvo (zla to), kar iz sto pa (se 
sve ti).«

Po kon ča nem delu pre ve ri od go vo re 
učen cev in jim da us trez no po vrat no 
in for ma ci jo.

V ra ču nal niš ki učil ni ci s po moč jo 
splet ne ga br skal ni ka (npr. Goo gle) 
poiš če jo eno be se di lo o do lo če nem 
psi ho loš kem po ja vu (npr. čus tva, 
mo ti va ci ja, stres, re še va nje konf lik-
tov, oseb nost …). Čla nek mora ob-
vez no vse bo vati ime in prii mek av-
tor ja.

In di vi dual no ana li zi ra jo be se di lo in 
re šu je jo uč ni list 4. 

Po po tre bi po pra vi jo re ši tve na uč-
nem li stu na pod la gi uči te lje ve po-
vrat ne in for ma ci je.

V1, V3, P1, P2, P3, K5, K7

Li te ra tu ra in viri
1 Peč jak, S. in Gra di šar, A. (2002). Bral ne uč ne stra te gi je. Ljub lja na: Za vod RS 

za šols tvo.
2 Pu šnik, M. (1999). Vrst niš ko na si lje v šo lah. Ljub lja na: Za vod RS za šols tvo.
3 Kra pež, M. (2009). Stres ško du je srcu (sne to 3. 10. 2009, 10.05). Do stop no na 

splet nem na slo vu: http://www.jana.si/zdravje/kako-pa-kaj-zdravje/Kako-ob-
vladati-stres.html.

92 Učen ci lah ko poiš če jo be se di la (na sple tu, v ti ska nih me di jih ozi ro ma knji gah) in re ši jo 
uč ni list 4 tudi v ok vi ru do ma če ga dela.
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Pri lo ge

   

Uč ni list 1: Dejs tvo ali sta liš če – to je zdaj vpra ša nje

Uč ni list 2: Vrst niš ko na si lje – mne nja in do kazi

Uč ni list 3: Stres ško du je srcu – mne nja in do ka zi

Uč ni list 4: Pre ve ri mo svo je zna nje in veš či ne: Ni vse dejs tvo (zla to), kar iz sto pa 
(se sve ti)
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Uč ni list 1

De jav nost za iz grad njo zna nja: re še va nje prob le ma, delo z be se di lom

dEjS TvO alI STa lIš čE – TO jE zdaj vPRa ša NjE

Na vo di lo: 

1.  Po zor no pre be ri te raz li ke med dejs tvi in sta liš či, ki so na ve de ne v spod nji ta be li.

zna čil no sti dej stev zna čil no sti sta lišč (mnenj)

Dejs tva lah ko pre ve ri mo (so re snič na – 
ne re snič na; dr ži jo – ne dr ži jo).

Sta lišč ne mo re mo do konč no pre ve ri ti.

Pri dejs tvih ob sta ja jo na či ni za nji ho vo 
pre ver ja nje.

Sta liš ča so po go sto izraz vred not, pre pri-
čanj ali ob ču tij ne ko ga (čim bolj je sta liš-
če bral ca iden tič no av tor je ve mu, tem te že 
lo či sta liš ča od dejs tva).

Dejs tva teme lji jo na ne po sred nih do ka zih 
in opa zo va nju (iz vir ni do ku men ti, sta ti-
sti ka, oči vid ci, ra zi sko val na po ro či la …).

Sta liš če je sub jek tiv no. Po go sto nanj vpli-
va so cial no oko lje.

Dejs tva so stva ri, ki so se zgo di le (niso na-
po ve di).

Re snič nost dej stev se lah ko spre me ni v 
ča su.

Tudi sta liš ča se sča so ma lah ko spre mi nja-
jo.

Po ve di z dejs tvi se po go sto za če nja jo ta-
ko le:
Do ka zi za …
Sta ti stič ne do ka ze naj de mo v ra zi ska vi …

Po ve di se za če nja jo z:
Ver ja mem …
Zdi se …
Stri njam se, da …
Me nim, da je res, ker …
Moje stališ če je …

Do dat na kri te ri ja za lo če va nje dej stev in sta lišč:

• av tor je ve kla si fi ka ci je (stro kov ne, ra zi sko val ne, nje go ve iz kuš nje, po lo žaj, po gled 
na stvar)

• vr sta gra di va, kjer se po jav lja jo tr di tve (npr. Delo – Lady)

2.  Dejs tva lah ko spre mi nja mo v sta lišča in nas prot no, sta liš ča v dejs tva s po moč jo raz-
lič nih opi sov. Pri vsa ki be se di v spod nji ta be li na pi ši te opis, ki bo oz na če val dejs tvo, 
in opis za sta liš če. Ute me lji te svo jo do pol ni tev.

dejs tvo sta liš če

roka zlom lje na pri ja telj ska
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pik nik ne delj ski do ber

šo la

uči telj

star ši

glas ba

za ba va

3.  Po zor no pre be ri te spod nje tr di tve in pri vsa ki oz na či te, ali gre za dejs tvo (D) ali sta-
liš če (S). Ute me lji te svo jo re ši tev.

Tr di tev: D S

1. Re zul tat, ki ga po sa mez nik do se že na te stu in te li gent no sti, ime nu je-
mo IQ.

2. Ka je nje na re di lju di bolj dru žab ne.

3. Pri ča ko va nje še fa, da bodo za po sle ni priš li pro sto volj no v služ bo ob 
pro stem kon cu ted na, je ne smi sel no.

4. Stres je ce lo sten od ziv or ga niz ma na du šev no in/ali te le sno obre me-
nje va nje.

5. Za prt člo vek se spre me ni, če dela v pri ja telj ski sku pi ni.

6. Prvi psi ho loš ki la bo ra to rij je bil us ta nov ljen leta 1879 v Leip zi gu.

7.  Šest let na de kli ca je zelo zre la za svo jo sta rost.

v tej de jav no sti: 

•  raz li ku ješ med dejs tvi in sta liš či,
•  na va jaš dejs tva in sta liš ča.
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Uč ni list 2

De jav nost za iz grad njo zna nja: delo z be se di lom, re še va nje prob le ma

vRST NIš kO Na SI ljE – MNE Nja IN dO ka zI

Na vo di lo: 

1. Pre den prič neš bra ti spod nje be se di lo, raz mi sli o last nih sta liš čih gle de: 

•  raz lik v agre siv no sti med spo lo ma (ali po tvo jem mne nju ob sta ja jo raz li ke 
med deč ki in de kli ca mi gle de agre siv no sti, in če, kak šne so te raz li ke);

•  dru ži ne kot ene ga iz med de jav ni kov za raz voj na sil ne ga ve de nja (ali po tvo-
jem mne nju od no si v dru ži ni lah ko pris pe va jo k raz vo ju na sil ne ga ve de nja, 
in če, ko li ko in na kak šen na čin).

Svo ja sta liš ča na pi ši v Ta be lo 1 pod ru bri ko »Moje sta liš če«.

2. Pre be ri spod nje be se di lo. 

Vrst niš ko na si lje 

Splo šno je zna no, da so deč ki bolj agre siv ni ka kor de kli ce. To po tr ju je jo vsak da nje 
iz kuš nje in tudi mno ge štu di je. Ned vom no ima jo pri tem po mem bno vlo go bio loš ki 
de jav ni ki, ven dar se zdi, da je od lo čil no uče nje so cial ne vlo ge, ki je ve za na na spol. 
Tako od deč kov pri ča ku je mo, da se bodo spo sob ni ubra ni ti pred na pa dom dru gih in si 
pri bo ri ti me sto v druž bi, pri če mer ima te le sna agre siv nost po mem bno vlo go. Deč ke, 
ki jim ni do pre te pa nja, vrst ni ki oz na či jo kot »mev že« in po sta ne jo tar ča po sme ha. Za 
deč ke je to rej zna čil nej ša ne po sred na agre si ja (fi zič na, grož nje).

Za de kli ce se pre te pa nje ne spo do bi, do puš ča jo pa se ver bal ne in po sred ne ob li ke 
agre siv no sti (so cial na izo la ci ja, oprav lja nje). De kli ce, ki se ne rav na jo po pred pi sa ni 
so cial ni vlo gi, so manj pod vr že ne neo do bra va nju vrst ni kov, na nje pa več ji pri tisk iz-
va ja jo star ši. 

Gle de na to, da je agre siv nost med de kli ca mi bolj pri kri ta, je mo go če, da je agre siv no-
sti več, kot pred po stav lja mo.

Štu di je dru žin skih raz mer mla dih na sil ne žev od kri va jo in po tr ju je jo pomen, ki ga ima 
dru ži na pri raz vo ju na sil ne ga ve de nja, se ve da v kom bi na ci ji z in di vi dual ni mi last nost-
mi in dru žin ski mi de jav ni ki. Av tor ji Ol weus (1982), Be sag (1986) in Far ring ton (1978) 
na pod la gi ra zi skav na va ja jo po men pred vsem na sled njih de jav ni kov: čus tven od nos 
med star šem in otro kom, od no si med star ši, vzgoj ne me to de (upo ra ba mo či, os trost 
kaz ni), pa to lo gi ja star šev in otro kov tem pe ra ment.

Če gle da mo na na si lje kot na eno iz med najz na čil nej ših in naj nor mal nej ših ob lik reak-
cij na fru stra ci jo (to rej na na si lje kot na nor ma len druž be ni po jav), lah ko po sta vi mo 
tezo, da je na si lje ra zum lji vo in da ga je mo go če po ja sni ti. Na si lje go vo ri svoj je zik, 
ne kaj nam spo ro ča. Zna ni kri mi no log Stan ley Co hen je svo jo ana li zo mla din ske ga 
van da liz ma skle nil z mi sli jo: »Kdor trdi, da je mla din ski van da li zem ne smi seln in ne-
ra zum ljiv, samo ka že, da no če ra zu me ti je zi ka van da liz ma in no če spre je ti spo ro či la, 
ki ga van da li zem vse bu je.«

Iz: Pu šnik, M. (1999). Vrst niš ko na si lje v šo lah. Ljub lja na: Za vod RS za šols tvo.
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3. Po konča nem bra nju poiš či tr di tve iz be se di la, ki bo di si pod pi ra jo bo di si za vra ča-
jo tvo je sta liš če (glej Ta be lo 1). V manj ših sku pi nah zbe ri te vsa sta liš ča, ki ste jih 
na ved li kot po sa mez ni ki, in tr di tve iz be se di la, ki jih pod pi ra jo ozi ro ma za vra ča jo. 
Vpi ši te jih v ta be lo.

MOJA STALIŠČA TRDITEV IZ BESEDILA, KI PODPIRA/ 
ZAVRAČA MOJE STALIŠČE

a.
b.
c.
d.

a.
b.
c.
d.

4. Zdaj v manj ših sku pi nah še raz vr sti te tr di tve, po stav ke av tor ja v be se di lu po po-
mem bno sti od naj bolj do naj manj po mem bnih oz. od ti stih, ki so v bese di lu naj bolj 
pod pr te z do ka zi, do ti stih, kjer gre zgolj za sta liš ča av tor ja. Pri tem naj vam bo 
po moč raz pre del ni ca na uč nem li stu 1: Raz li ke med dejs tvi in sta liš či. Ena ko raz vr-
sti te tudi tr di tve čla nov sku pi ne – od ti stih, ki jih be se di lo naj bolj pod pi ra z do ka zi, 
do ti stih, ki so naj manj pod pr te oz. pred stav lja jo le po sa mez na sta liš ča čla nov sku-
pi ne.

Moja sta liš ča (po po mem bno sti) Av tor je ve tr di tve (po po mem bno sti)

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

v tej de jav no sti uriš:

•  pre poz na va nje in ute me lje va nje last nih sta lišč do obrav na va ne teme v be se di lu,
•  pri mer ja nje svo jih sta lišč s sta liš či so šol cev,
•  pre poz na va nje ter ana li zi ra nje sta lišč in dej stev av tor ja be se di la,
•  pri mer ja nje svo jih sta lišč in ute me ljitev s tr di tva mi iz be se di la,
•  raz vrš ča nje svo jih sta lišč in sta lišč so šol cev ter sta lišč/do ka zov iz be se di la 

po po mem bno sti (od bolj k manj ute me lje nim).
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Uč ni list 3

De jav nost za iz grad njo zna nja: delo z be se di lom, re še va nje prob le mov

STRES škO du jE SRcu – MNE Nja IN dO ka zI

Na vo di lo: 

1. Pre den zač neš bra ti spod nje be se di lo, raz mi sli o last nih sta liš čih gle de: 

•  po sle dic stre sa (ali po tvo jem mne nju stres vpli va po zi tiv no ali ne ga tiv no na 
člo ve ko vo zdrav je in na kak šen na čin);

•  mož no sti za ob vla do va nje stre sa (ka te ri na či ni se ti zdi jo učin ko vi ti in za kaj).

Svo ja sta liš ča na pi ši v Ta be lo 1 pod ru bri ko »Moje sta liš če«.

2. Pre be ri spod nje be se di lo. 

Stres ško du je srcu 

Stres je del na še ga vsak da nji ka, naj bo psi hič ni ozi ro ma čus tve ni ali te le sni. Da nes 
stro kov nja ki po tr ju je jo, da stres v re sni ci ne ga tiv no vpli va na člo ve ko vo zdrav je. V 
stre snih oko liš či nah se člo veš ko telo ne mu do ma od zo ve z alar mom. Za ra di stre sa zač-
ne žle za hi po ta la mus sproš ča ti hor mo ne, pred vsem adre na lin in kor ti zol. En kra ten 
stres člo ve ku ne bo ško do val, toda če je ne ne hen in se sproš ča nje adre na li na in kor ti-
zo la po nav lja, lah ko to te le su ško du je. Naj prej na sta ne jo pre bav ne mot nje (pre bav ni 
si stem je med stre som »iz klju čen«) in po ve ča se ob čut lji vost za bo lez ni (ker je »iz klju-
čen« tudi imun ski si stem). Ljud je, ki so v ne neh nem stre su, so po go ste je bol ni, na le-
ze jo se vsa ke ga vi ru sa ali bak te ri je.

Te ža va je, da ljud je niti ne opa zi jo, da so v stre su. Hi ti jo na prej oprav lja ti svo je delo, 
ču ti jo nad le žen pri tisk (do sti krat so to ča sov ni roki) in ima jo na vse zad nje celo vr sto 
zdravs tve nih te žav, a jih ne po ve zu je jo s stre som. Ne mo re jo spa ti (in to nad lo go od-
prav lja jo z us pa va li, kar po me ni zdrav lje nje po sle di ce, a ne vzro ka), bo li ta jih tre buh 
in gla va, so utru je ni, de presiv ni in tudi jez ni.

Naj laž je je re či, da naj se stre su izo gi ba mo, pa bomo zdra vi. Na ža lost živ lje nje v mo-
der ni dobi tega ne do puš ča. Na me sto tega se je tre ba nau či ti ob vla da ti stres s ka te ro 
iz med mno gih teh nik.

Na uni ver zi Duke v ame riš ki zvez ni dr ža vi Se ver na Ka ro li na so iz ved li ra zi ska vo, v 
ka te ri so so de lo va li bol ni ki s ko ro nar no bo lez ni jo. Nau či li so jih ne kaj teh nik ob vla do-
va nja stre sa, po leg tega so opra vi li shuj še val ni pro gram, nad zo ro va li so jim kri (pred-
vsem ra ven maš čob), ka dil ci pa so ime li še po se ben pro gram od va ja nja od ka je nja. 
Ugo to vi li so, da je te srč ne bol ni ke pri za de lo bis tve no manj srč nih in fark tov kot nji ho-
ve so tr pi ne, ki se tega pro gra ma niso ude le ži li.

3. Po kon ča nem bra nju poiš či tr di tve iz be se di la, ki bo di si pod pi ra jo bo di si za vra ča-
jo tvo je sta liš če (glej Ta be lo 1). V manj ših sku pi nah zbe ri te vsa sta liš ča, ki ste jih 
na ved li kot po sa mez ni ki, in tr di tve iz be se di la, ki jih pod pi ra jo ozi ro ma za vra ča jo. 
Vpi ši te jih v ta be lo.
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MOJA STALIŠČA TRDITEV IZ BESEDILA, KI PODPIRA/
ZAVRAČA MOJE STALIŠČE

a.
b.
c.
d.

a.
b.
c.
d.

4. Zdaj v manj ših sku pi nah raz vr sti te še tr di tve, po stav ke av tor ja v be se di lu po  
po mem bno sti od naj bolj do naj manj po mem bnih oz. od ti stih, ki so v be se di lu naj-
bolj pod pr te z do ka zi, do ti stih, kjer gre zgolj za sta liš ča av tor ja. Pri tem naj vam bo  
v po moč raz pre del ni ca na uč nem li stu 1: Raz li ke med dejs tvi in sta liš či. Ena ko raz-
vr sti te tudi tr di tve čla nov sku pi ne – od ti stih, ki jih be se di lo naj bolj pod pi ra z do ka-
zi, do ti stih, ki so naj manj pod pr te oz. pred stav lja jo le va ša in di vi dual na sta liš ča.

Moja sta liš ča (po po mem bno sti) Av tor je ve tr di tve (po po mem bno sti)

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

  

  v tej de jav no sti uriš:

•  pre poz na va nje in ute me lje va nje last nih sta lišč do obrav navane teme v be se di lu,
•  pri mer ja nje svo jih sta lišč s sta liš či so šol cev,
•  pre poz na va nje ter ana li zi ra nje sta lišč in dej stev av tor ja be se di la,
•  pri mer ja nje svo jih sta lišč in ute me lji tev s tr di tva mi iz be se di la,
•  raz vrš ča nje svo jih sta lišč in sta lišč so šol cev ter sta lišč/do ka zov iz be se di la 

po po mem bno sti (od bolj k manj ute me lje nim).
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Uč ni list 4

De jav nost za pre ver ja nje zna nja: av ten tič na na lo ga

PRE vE RI MO SvO jE zNa NjE IN vEš čI NE:  
NI vSE dEjS TvO (zla TO), kaR Iz STO Pa (SE SvE TI)

Na vo di lo:

Na splet nih stra neh ali v enem iz med ti ska nih me di jev poiš či kraj še be se di lo, ki go vo ri o 
do lo če ni psi ho loš ki temi (npr. konf lik ti, oseb nost, čus tva …). Be se di lo naj ob vez no vse bu-
je ime in prii mek av tor ja.

Po zor no pre be ri be se di lo in nato od go vo ri na spod nja vpra ša nja:

1. V be se di lu pod čr taj po ve di z dejs tvi z mo dro, sta lišč ne po ve di pa z rde čo bar vo.

2. Za vsa ko tr di tev ute me lji, za kaj gre pri njej za dejs tvo ozi ro ma za sta liš če (po ma gaj 
si s ta be lo pri mer ja ve med dejs tvi in sta liš či na uč nem li stu 1).

3. Tr di tve raz vr sti po pomem bno sti od naj bolj do naj manj po mem bnih oz. od ti stih, 
ki so v be se di lu naj bolj pod pr te z do ka zi, do ti stih, kjer gre zgolj za sta liš ča av tor ja. 
Ute me lji svo je od lo či tve.

v tej de jav no sti pre ver jaš:

•  lo če va nje med dejs tvi in sta liš či v be se di lu,
•  ana li zi ra nje in ute me lje va nje sta lišč in dej stev av tor ja be se di la,
•  raz vrš ča nje sta lišč/do ka zov iz be se di la po po mem bno sti (od bolj k manj 

ute me lje nim).



233

Primeri vpeljevanja novosti v praksi 

2.6.3  Jaz sem us tvar ja len/-na, ti si us tvar ja len/-na
  Moj ca Zu pan

Po glav je:   Miš lje nje

Uč ni sklop:  Us tvar jal nost

Bis tve no vpra ša nje:  Kje se ka že moja us tvar jal nost?

Ope ra tiv ni ci lji

Vse bin ski:

V opi sa nih de jav no stih učen ka/uče nec:
V1:  opre de li in opi še po jem us tvar jal nost ter zna čil no sti 

us tvar jal ne ga do sež ka,
V2:  opi še faze us tvar jal ne ga pro ce sa in jih raz lo ži na pri-

me rih,
V3:  po jas nju je in vred no ti de jav ni ke us tvar jal no sti,
V4:  spoz na in upo rab lja teh ni ko za spod bu ja nje us tvar-

jal ne ga miš lje nja – Me to da še stih klo bu kov.

Pro ce sni:

V opi sa nih de jav no stih učen ka/uče nec:
P1:  raz vi ja veš či no delo z viri,
P2:  raz vi ja us tvar jal nost,
P3:  raz vi ja veš či ne kom plek sne ga in kri tič ne ga miš lje nja (ana li zi ra nje pers-

pek tiv, pri mer ja nje, ute me lje va nje),
P4:  raz vi ja veš či no so de lo va nja,
P5:  raz vi ja veš či no sa mo ref lek si je.

Kom pe ten ce
K2:  so cial ne in dr žav ljan ske kom pe ten ce,
K3:  spo ra zu me va nje v ma ter nem je zi ku,
K4:  sa moi ni cia tiv nost in pod jet nost.

Med pred met no po ve zo va nje: /

Pri ča ko va ni do sež ki

Do se žek De jav nost
Iz vir ne re ši tve obrav na va nih  
prob le mov.

Upo ra bi teh niko za spod bu ja nje us tvar-
jal ne ga miš lje nja: me to da še stih klo bu-
kov (uč ni list 4).

PROCESNI 
CILJI 

OBLIKE DELA

METODE DELA
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Esej o us tvar jal no sti in pou ku. Ana li zi ra in pri mer ja raz lič ne vire o us-
tvar jal no sti ter izra ža svo je po gle de na 
us tvar jal nost (uč ni list 5).

Stra te gi ja pou če va nja 

Pred vi den čas: dve šol ski uri in ena šol ska ura za pi sa nje ese ja o us tvar jal no sti

DEJAVNOSTI UČITELJA/-ICE DEJAVNOSTI UČENCEV

Orien ta ci ja

1 Na po ve temo uč ne ure. Raz lo ži, 
da bodo di ja ki v uvod ni de jav no sti 
ugo tav lja li svo jo spo sob nost di ver-
gent ne ga miš lje nja, ki je po mem bna 
se sta vi na us tvar jal no sti. Sku paj z di-
ja ki pre gle da na vo di lo na uč nem li-
stu 1: »Test us tvar jal no sti«.

Med re še va njem te sta us tvar jal no sti 
uči telj s što pa ri co meri čas od go var-
ja nja – 4 mi nu te.

Di ja ki po pre gle du na vo dil in di vi-
dual no re ši jo uč ni list 1. Ima jo ome-
jen čas re še va nja – 4 mi nu te.

Iz gra je va nje zna nja

2 Raz lo ži po jem us tvar jal no sti, zna čil-
no sti us tvar jal ne ga do sež ka (fluent-
nost, flek si bil nost in iz vir nost) in 
faze us tvar jal ne ga pro ce sa. 

Raz lo ži, da se po dob ne na lo ge, kot 
so jih reše va li v pred hod ni de jav no-
sti (uč ni list 1), upo rab lja jo v te stih 
us tvar jal no sti.

Vodi di sku si jo o re zul ta tih učen cev 
na te stu us tvar jal no sti.

Us me ri učen ce na re še va nje uč ne ga 
li sta 2: »V čem sem us tvar ja len/-na?«. 

Vodi in us mer ja po go vor o vpra ša-
njih na uč nem li stu 2.

Učen ci si za pi su je jo ugo to vi tve.

Pri mer ja jo svo je re ši tve na uč nem 
li stu 1 z re ši tva mi so šol cev. Izra ču-
na jo raz red no pov preč je (arit me tič-
no sre di no) za šte vi lo raz lič nih idej 
(fluent nost od go vo rov) in za šte vi lo 
raz lič nih ka te go rij idej (flek si bil nost 
od go vo rov). 

Učen ci med se boj pri mer ja jo tudi iz-
vir nost idej. Iz vir ne ide je so ti ste, ki 
se po ja vi jo v 5 od stot kih ali manj od-
go vo rov.

V1, V2, P3

In di vi dual no re ši jo uč ni list 2. V 
manj ših sku pi nah (naj več štir je 
učen ci) iz me nja jo svo je ugoto vi tve.

P5, K2

Raz šir ja nje in po glab lja nje zna nja

3 Pred sta vi eno iz med teh nik za spod-
bu ja nje us tvar jal no sti.93 Po va bi di ja -

Sku paj z uči te ljem pre gle da jo na vo-
di la na uč nem li stu 3. Iz be re jo šest

93 Me to da še stih klo bu kov (De Bono, 1992; po Ma ren tič Po žar nik, 2003; glej tudi Kom pa re 
in Rup nik Vec, 2006).
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ke, da sku paj iz be re jo do lo čen prob-
lem (npr. Kako bi rav na li z mo te či-
mi ozi ro ma agre siv ni mi učen ci?) in 
ga nato re šu je jo po zgo raj ome nje ni 
me to di – glej na vo di la na uč nem li stu 
3: »Me to da še stih klo bu kov«.

Po kon ča ni raz pra vi us me ri di ja ke na 
re še va nje uč ne ga li sta 4: »Ka te ri je 
moj klo buk?«. 

Vodi in us mer ja po go vor.

pro sto volj cev (no sil cev barv nih klo-
bu kov), ki bodo de jav no so de lo va li 
v raz pra vi. Klo bu ke lah ko med raz-
pra vo tudi za me nja jo ozi ro ma se kdo 
drug na me sto pr ve ga vklju či v raz-
pra vo.

Re ši jo uč ni list 4 za sa mo ref lek si jo in 
iz me nja jo svo je ugo to vi tve z ugoto vi-
tva mi so šol cev.

V4, P2, P3, P4, P5, K2, K3

Pre ver ja nje zna nja

4 Poda na vo di la za iz de la vo ese ja o us-
tvar jal no sti na uč nem li stu 5: »Pre ve-
ri mo svo je zna nje in veš či ne: Us tvar-
jal nost in pouk«. 

Esej o us tvar jal no sti pi še jo učen ci 
med pou kom (eno šolsko uro). 

V3, P1, P2, P3, K3, K4

Li te ra tu ra in viri
1 De Bono, E. (1992). Te čaj miš lje nja. Ljub lja na: Ga neš.
2 Jau šo vec, N. (1987). Spod bu ja nje otro ko ve us tvar jal no sti. Ljub lja na: DZS.
3 Kom pa re, A. idr. (2006). Uvod v psi ho lo gi jo. Ljub lja na: DZS.
4 Ma ren tič Po žar nik, B. (2003). Psi ho lo gi ja uče nja in pou ka. Ljub lja na: DZS.
5 Peč jak, V. (1987). Mi sli ti, de la ti, ži ve ti us tvar jal no. Ljub lja na: DZS.

Pri lo ge

   

Uč ni list 1: Test us tvar jal no sti

Uč ni list 2: V čem sem us tvar ja len/-na?

Uč ni list 3: Me to da še stih klo bu kov

Učni list 4: Ka te ri je moj klo buk?

Uč ni lsit 5: Pre ve ri mo svo je zna nje in veš či ne: Us tvar jal nost in pouk
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Uč ni list 1

De jav nost za iz grad njo zna nja: re še va nje prob le mov

TEST uS TvaR jal NO STI

Da bi lah ko ugo to vil/-a svo jo spo sob nost di ver gent ne ga miš lje nja, boš re šil/-a spod nji kra-
tek test. V tem te stu imaš na pi sa nih ne kaj vsak da njih pred me tov in nji ho vo ti pič no upo-
ra bo. Za vsak pred met na štej do šest dru gih na či nov upo ra be, ki naj se raz li ku je jo od ti-
pič ne upo ra be. Na pri mer, za kav no sko de li co, ki jo obi čaj no upo rab lja mo za pit je, lah ko 
na šte ješ še na sled nje na či ne upo ra be:

1. po so da za ro žo

2. dr ža lo za svinč ni ke

3. mo del ček za piš ko te

4. za bar va nje ve li ko noč nih pir hov

5. za »pre stre ga nje« kap lja jo če vode

6. ob te žil nik za pa pir

Na vo di lo: Na na sled nji stra ni so na pi sa ni tri je pred me ti. Na štej do naj več šest raz lič nih 
na či nov upo ra be za vsa ke ga iz med njih. Imaš na tan ko šti ri mi nu te ča sa, da za klju čiš s 
ce lot no na lo go. Na znak uči te lja boš obr nil/-a list in za čel/-a re še va ti na lo go.

(na dru gi stra ni li sta):

A. Knji ga (za bra nje)  B. Rju ha (za po sti lja nje) C. Žič nat obe šal nik  ......    
     (za obe ša nje ob la či l)

1.   1.  1.

2.   2.  2.

3.   3.  3.

4.   4.  4.

5.   5.  5.

6.    6.  6.

v tej de jav no sti:

•  raz miš ljaš di ver gent no,
•  ugo tav ljaš zna čil no sti us tvar jal ne ga do sež ka.
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Uč ni list 2

De jav nost za iz grad njo zna nja: iz kus tve no uče nje

v čEM SEM uS TvaR ja lEN/-Na?

Od go vo ri na na sled nja vpra ša nja:

1. Kaj lah ko po veš gle de pri mer ja ve svo jih re zul ta tov na te stu us tvar jal no sti z re zul-
ta ti so šol cev?

2. V ka te rih po gle dih, de jav no stih si us tvar ja len/-na (npr. za vi ja nje da ril, okra še va nje 
no vo let ne jel ke, ure ja nje svoje sobe …)?

3. Ka te ro svo je de ja nje v pre te klo sti bi oz na čil/-a kot na jus tvar jal nej še? Lah ko jih 
na ve deš več.

4. Na ka te rem po droč ju bi rad/-a bil/-a še bolj us tvar ja len/-na?

5. Na ve di pri mer us tvar jal ne ga de ja nja ali iz del ka, ki je nate na re dil mo čan vtis.

v tej de jav no sti:

•  raz miš ljaš o last ni us tvar jal no sti in jo pri mer jaš z us tvar jal nost jo dru gih.
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Uč ni list 3

De jav nost za raz šir ja nje in po glab lja nje zna nja: delo z be se di lom – 
kri tič no bra nje 

ME TO da šE STIh klO bu kOv

Me to da še stih klo bu kov iz ha ja iz spoz na nja, da je za pro duk tiv no re še va nje raz nih prob-
le mov treba kom bi ni ra ti raz lič ne na či ne miš lje nja in po gle de. Na či ni miš lje nja so po na-
zor je ni z bar va mi klo bu kov (med raz pra vo se ude le žen ci lah ko z nji mi po kri je jo).

• Bel klo buk pred stav lja nev tral no, ob jek tiv no miš lje nje; na va ja ob jek tiv na dejs tva, 
po dat ke, in for ma ci je, kaj ima mo in kaj še po tre bu je mo.

• Rdeč klo buk po me ni čus tve no obar va no miš lje nje; izra ža, kaj mu je pri do lo če nih 
stva reh, re ši tvah všeč in kaj ne, izra ža slut nje, ob čut ke.

• Ru men klo buk po me ni po zi tiv no miš lje nje; raz prav lja le o po zi tiv nih vi di kih 
prob le ma, iš če in pou dar ja nove mož no sti in pred no sti da nih re ši tev.

• Črn klo buk pred stav lja kri tič no, pre vid no miš lje nje; ka že na ti sto, če sar se ne da 
sto ri ti, va ru je nas pred de la njem na pak, ana li zi ra prob lem z vi di ka iz ve dlji vo sti v 
real nih oko liš či nah.

• Ze len klo buk pro du ci ra us tvar jal ne, iz vir ne, nove ide je, izra ža dru gač ne po gle de.

• Mo der klo buk pred stav lja ob jek tiv no in hkra ti pre gled no miš lje nje, nad zo ru je ce-
lo ten pro ces s tem, da ugo tav lja, kje smo, kak šno miš lje nje naj več krat upo rab lja-
mo, kak šni so skle pi, od lo či tve. Je neke vr ste vod ja, mo de ra tor di sku si je.

Ude le žen ci lah ko ves čas raz pra ve »no si jo« isti klo buk, lah ko pa ga tudi za me nju je jo. V 
svo jih pri pom bah se us mer ja jo na klo buk, in ne na ose bo; če je kdo pre več čr no gled, mu 
lah ko re če mo, naj svoj čr ni klo buk za ča sno od lo ži. Če je raz pra va pre več »v ob la kih«, 
je tre ba na de ti bel klo buk. Za si ste ma tič no ob de la vo ne ke ga prob le ma se lah ko klo bu ki 
upo rab lja jo tudi si ste ma tič no, drug za dru gim.

v tej de jav no sti spoz na vaš in upo rab ljaš:

•  zna čil nosti ene iz med me tod za spod bu ja nje us tvar jal no sti.
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Uč ni list 4

De jav nost za raz šir ja nje in po glab lja nje zna nja: igra vlog

ka TE RI jE MOj klO buk?

1. Iz be ri te prob lem in pro sto volj ce, ki bodo no si li klo buk do lo če ne bar ve (pred stav lja li 
raz lič ne na či ne miš lje nja). Di jak z mo drim klo bu kom je mo de ra tor raz pra ve o po-
ljub ni temi (npr. Kako bi rav na li z mo te či mi ozi ro ma agre siv ni mi učen ci?). Raz pra-
va naj tra ja naj več 20 mi nut.

2.  Po kon ča ni raz pra vi od go vo ri te na na sled nja vpra ša nja:

a)   Ude le žen ci raz pra ve (klo bu ki): 

Kako si se po ču til/-a med raz pra vo?

Ali me niš, da si us pe šno pred stav ljal/-a na čin miš lje nja, ki ga po na zar ja tvo-
ja bar va klo bu ka? Od go vor ute me lji.

Ali si po slu šal/-a so go vor ni ke? Ali si upo šte val/-a nji ho vo mne nje? Po ja sni 
od go vor.

b)   Opa zo val ci:

Ali so po sa mez ni ki, ki no si jo raz lič ne bar ve klo bu kov, pre prič lji vi ali ne? 
Po ja sni, za kaj tako me niš.

Ali so se raz lič ni klo bu ki med se boj po slu ša li ali ne? Ute me lji.

Ali so raz lič ni klo bu ki upo šte va li mne nja dru gih klo bu kov? Ute me lji.

v tej de jav no sti:

•  se uriš v izra ža nju do lo če ne ga na či na miš lje nja,
•  raz vi jaš spret nost učin ko vi te ga opa zo va nja in ana li zi ra nja raz lič nih pers-

pek tiv,
•  ana li zi raš in pri mer jaš svo jo last no de jav nost v raz pra vi z de jav nost jo dru-

gih so šol cev,
•  raz vi jaš veš či no sa mo reflek si je.
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Uč ni list 5

De jav nost za pre ver ja nje zna nja: av ten tič na na lo ga (esej)

PRE vE RI MO SvO jE zNa NjE IN vEš čI NE:  
uS TvaR jal NOST IN POuk

Na pi ši esej Us tvar jal nost in pouk s po moč jo vpra šanj, tako da upo šte vaš psi ho loš ko zna-
nje o us tvar jal no sti in pra vi la za pi sa nje ese ja. Ob vez na je upo ra ba vi rov.

• Ka te ri splo šni po go ji šol ske ga dela spod bu ja jo ali za vi ra jo us tvar jal nost?

• Na kak šne na či ne lah ko uči te lji pri pou ku spod bu ja jo us tvar jal nost učen cev?

• Kako lah ko uče nec vpli va na svo jo us tvar jal nost pri pou ku in šol skem delu?

• Na čr tuj uč no uro (kon kret no de jav nost, iz de la vo iz del ka, igro ipd.) pri pou ku ene ga 
iz med pred me tov, kjer bi se raz vi ja la us tvar jal nost učen cev.

v tej de jav no sti:

•  upo rab ljaš, pri mer jaš in ana li zi raš raz lič ne vire o ustvar jal no sti,
•  izra žaš svo je po gle de na us tvar jal nost,

•  raz miš ljaš us tvar jal no.
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2.7  Oseb nost in raz voj oseb no sti

2.7.1  Moje og le da lo
  Maja Krajnc

Po glav je:   Oseb nost

Uč ni sklop:  Sa mo po do ba94

Bis tve no vpra ša nje:  Ali zaz na va mo svo je last no sti tako, 
kot nas zaz na va jo dru gi? 

Ope ra tiv ni ci lji

Vse bin ski:

V opi sa nih de jav no stih učen ka/uče nec:
V1:  iz gra ju je ra zu me va nje poj ma oseb nost in oseb nost-

na last nost,
V2:  opi še po droč ja sa mo po do be ter pre so ja po men real ne sa mo po do be za 

člo ve ka,
V3:  spoz na va in ra zi sku je mož no sti sa mou rav na va nja last ne ga živ lje nja 

(na čr to va nje, od lo ča nje); te mož no sti upo rab lja pri ohra nja nju du šev-
ne bla gi nje.

Pro ce sni:

V opi sa nih de jav no stih učen ka/uče nec:
P1:  raz vi ja kom plek sno miš lje nje (ana li za pers pek tiv, skle pa nje z in duk ci-

jo in de duk ci jo),
P2:  raz vi ja veš či no sa mo ref lek si je in sa mou rav na va nja,
P3:  raz vi ja zmož nost pi sne ga spo ro ča nja in učin ko vi te ga dela z viri.

Kom pe ten ce
K2:  so cial ne in dr žav ljan ske kom pe ten ce,
K3:  spo ra zu me va nje v ma ter nem je zi ku,
K4:  sa moi ni cia tiv nost in pod jet nost.

Med pred met ne po ve za ve: /

94 Stra te gi ja je na čr to va na za la bo ra to rij ske vaje oz. za sku pi no 15 učen cev. Za iz ved bo s 
ce lot nim raz re dom jo mo ra mo us trez no pri la go di ti. Stra te gi jo lah ko upo ra bi mo, če so 
di ja ki pri pou ku že do se gli na sled nje ci lje (glej učni načrt za psi ho lo gi jo – 70 ur): »Ra-
zu me jo oseb nost, oseb nost na last nost, sa mo po do ba in nji ho ve zna čil no sti.«

PROCESNI 
CILJI 

OBLIKE DELA

METODE DELA
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Pri ča ko va ni do sež ki

Do se žek De jav nost
Za vest o ne ka te rih svo jih last no stih in 
vpo gled v ne ka te re svo je last no sti, kot 
jih do živ lja jo so šol ci.

Sa mo ref lek si ja (uč ni list 1 in uč ni list 2).

Po glob lje no ra zu me va nje vlo ge  
sa mo po do be v do živ lja nju in rav na nju 
po sa mez ni ka.

Igri vlog (uč ni list 3).

Dnev niš ki za pis o iz kus tve nem  
uče nju.

Te den dni na črt no in si ste ma tič no ude-
ja nja jo »pra vi la za iz grad njo po zi tiv ne 
sa mo po do be« (uč ni list 4).

Stra te gi ja pou če va nja 

Ča sov ni na črt: dve šol ski uri (1. ura: ko rak 1 in 2, 2. ura: ko rak 3 in 4) 

DEJAVNOSTI UČITELJA/-ICE DEJAVNOSTI UČENCEV

Orien ta ci ja

1 Pred sta vi na men vaje – spoz na va ti 
svo jo oseb nost, sa mo po do bo in raz-
li ke med nami.

Di ja kom raz de li uč ni list 1: »Ka te ri 
su per ju nak sem?« 

Ko di ja ki re ši jo uč ni list, vodi di sku-
si jo:

• ka te re su per mo či ste iz bra li in za-
kaj,

• ali se iz bra ne su per mo či raz li ku-
je jo med po sa mez ni ki in za kaj,

• kaj lah ko skle pa mo o po sa mez ni-
ku po nje go vi iz bi ri su per mo či,

• ali smo do ta ke ga skle pa nja upra-
vi če ni95 ipd.

Sa mo stoj no re ši jo uč ni list 1.

So de lu je jo v di sku si ji, pri mer ja jo 
svo je re zul ta te z dru gi mi, pre so ja jo, 
na po ve du je jo.

V1, V2, V3, P1, P2, K2, K3

Iz gra je va nje zna nja

2 Or ga ni zi ra de jav nost, opi sa no na uč-
nem li stu 2: »Kdo sem jaz, kdo si ti?« 
(glej tudi opom nik za uči te lje 1).

Po na vo di lih uč ne ga li sta 2 iz ve de jo 
de jav nost.

95 V di sku si ji je tre ba opo zo ri ti na ne var no sti in na pa ke laič ne ga pre so ja nja oseb no sti.
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Sko zi di sku si jo uči telj vodi di ja ke k 
od go vo rom na vpra ša nja:

• ali je bilo te žav no po de lje va ti list-
ke in za kaj,

• ali so se vsi stri nja li s pre je ti mi 
list ki oz. za kaj se niso,

• ali so vsi pra vil no uga ni li, za kaj so 
pre je li do lo čen li stek, 

• ali tudi na splo šno ob sta ja jo raz-
li ke med zaz na va njem sa me ga 
sebe in tem, kako te zaz na va oko-
li ca; kaj lah ko te raz li ke po ve ču-
je in kaj zmanj šu je; ali je bo lje za 
po sa mez ni ka, da so te raz li ke ve-
li ke ali majh ne, za kaj; ipd.

So de lu je jo v di sku si ji, raz prav lja jo, 
ana li zi ra jo pers pek ti ve.

V1, V2, V3, P1, P2, K2, K3

3 Uči telj or ga ni zi ra pri pra vo na igro 
vlog, opi sa no na uč nem li stu 3: 
»Obisk iz Brus lja« (glej opom nik za 
uči te lje 2).

Po iz ve de ni igri vlog uči telj vodi di-
sku si jo. Di ja ki naj po ro ča jo o tem:

• kaj me ni jo, kaj so ime li za pi sano 
na li stih čla ni sku pi ne, ali lah ko 
za koga uga ne jo,

• ka te ri čla ni sku pi ne so bili bolj, 
ka te ri manj sa mo za vest ni, kako 
so to opa zi li,

• kaj je pred nost po zi tiv ne sa mo -
po do be in sa mo za ve sti,

• kako ob li ko va ti in ohra ni ti po zi-
tiv no sa mo po do bo ipd.

Na pod la gi navo dil na uč nem li stu 3 
odi gra jo igro vlog.

So de lu je jo v di sku si ji, ka te re na men 
sta ana li za do ga ja nja v igri vlog ter 
iz pe lja va ne ka te rih splo šnej ših ugo-
to vi tev o vlo gi sa mo po do be v živ lje-
nju in de lo va nju po sa mez ni ka.

V1, V2, V3, P1, P2, K2, K3 

Po glab lja nje in upo ra ba zna nja

4 Uči telj pred sta vi di ja kom uč ni list 4: 
»Moje og le da lo«.

Pre be re jo na vo di la na uč nem li stu in 
se v na sled njih dneh vži vi jo v opi sa-
no de jav nost. Te den dni vo di jo dnev-
nik, ki ga na kon cu od da jo.

V1, V2, V3, P1, P2, K2, K3

5 Organi zi ra de jav nost, za pi sa no na 
uč nem li stu 5: »Po vej, kako si«.

Di ja ki po da jo ref lek si jo na iz ve de-
no vajo in na čr tu je jo spre mem be v 
svo jem raz miš lja nju v pri hod nje, s
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tem pa po sle dič no v do živ lja nju in v 
rav na nju.

P2, K3, K4

Pre ver ja nje zna nja

Mo ti vi ra učen ce za sa mo stoj no delo 
in ko men ti ra na vo di la za iz de la vo 
zlo žen ke na uč nem li stu 6: »Pre ve ri-
mo svo je zna nje in veš či ne: Zlo žen ka 
o sa mo po do bi.«

V sku pi nah doma iz de la jo in for ma-
tiv no, za ni mi vo zlo žen ko o sa mo po-
do bi, ki je do mi sel no in es tet sko ob-
li ko va na.

V1, V2, P3, K2, K3

Li te ra tu ra in viri
1 Car rell, S. (2002). Sku pin ske ak tiv no sti za mla dost ni ke: Pri roč nik za vo de nje 

sku pin. Ljub lja na: In šti tut za psi ho lo gi jo oseb no sti.
2 Kinc her, J. (2002). Psi ho lo gi ja za najst ni ke. Mur ska so bo ta: In šti tut za psi ho-

lo gi jo oseb no sti.
3 Rup nik Vec, T. in sod. (2009). Kri tič no miš lje nje pri pou ku psi ho lo gi je. Ljub lja na: 

Za vod RS za šols tvo.

Pri lo ge

   

Uč ni list 1: Ka te ri su per ju nak sem?

Uč ni list 2: Kdo sem jaz, kdo si ti?

Uč ni list 3: Obisk iz Brus lja

Uč ni list 4: Moje og le da lo

Uč ni list 5: Po vej, kako si

Uč ni list 6: Pre ve ri mo svo je zna nje in veš či ne: Zlo žen ka o sa mo po do bi

Opom nik za uči te lja: De jav nost »Kdo sem jaz in kdo si ti?«
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Uč ni list 1

De jav nost za orien ta ci jo: iz kus tve no uče nje, sa mo ref lek si ja

ka TE RI Su PER ju Nak SEM?

Pre glej na sled nji spi sek su per mo či in oz na či dve, ki bi ju imel/-a naj ra je.

Sli ka 1: Kdo sem jaz96

Kaj to pove o meni:

v tej de jav no sti:

•  spoz na vaš ne ka te re svo je oseb nost ne last no sti,
•  spoz na vaš svoj »ideal ni jaz«,

•  skle paš o last no stih dru gih pre ko ne ka te rih nji ho vih od lo či tev.

96 Vir sli kov ne ga gra di va: Kinc her, J. (2002). Psi ho lo gi ja za najst ni ke. Mur ska so bo ta: 
In šti tut za psi ho lo gi jo oseb no sti.
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Uč ni list 2

De jav nost za iz gra je va nje zna nja: iz kus tve no uče nje

kdO SEM jaz, kdO SI TI?

Pre je li bo ste do lo če no šte vi lo list kov, na ka te rih so za pi sa ne raz lič ne stva ri, npr. bar ve, 
živali, obu va la. Te stva ri lah ko pred stav lja jo tudi opi se oseb no sti ne ke ga po sa mez ni ka. 
Pre mi sli te, komu bi lah ko po de li li po sa me zen opis, in jih raz po re di te na pro sto re svo jih 
so šol cev tako, da opi si na list kih us tre za jo nji ho vim oseb no stim. List ki naj bodo obr nje ni 
navz gor z hrbt no stra njo, tako da se nji ho va vse bi na ne vidi. Še tole – raz de li ti mo ra te vse 
list ke, ni pa nuj no, da vsa ke mu so šol cu po de li te li stek.

Ko bo ste po de li li list ke, bo vsak uče nec od prl pre je te list ke in po ko men ti ral nji ho vo vse-
bi no (za kaj meni, da jih je do bil, so mu všeč, se z nji mi stri nja ali ne). Če ga ka te ri iz med 
list kov po se bej za ni ma ali pre se ne ti, lah ko vpra ša, kdo mu je li stek po de lil in za kaj, si cer 
pa ni nuj no, da se to na re di.

v tej de jav no sti:

•  spoz na vaš raz li ke v oseb nost nih zna čil no stih po sa mez ni kov,
•  spoz na vaš, kako te vi di jo dru gi.
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Uč ni list 3

De jav nost za iz gra je va nje zna nja: igra vlog

ObISk Iz bRuS lja

Igra li bo ste igro vlog, v ka te ri bodo naen krat so de lo va li vsi di ja ki in uči telj. Igra li bo ste 
pri zor iz se stan ka de lov ne ga tima, ki se bo da nes se stal pr vič, zato bo tre ba do lo či ti vlo ge 
pri sot nih in nji ho ve na lo ge. Vsak di jak se mora vži ve ti v vlo go čla na tega tima, pri če mer 
pred tem iz žre ba li stek, ki do lo ča nje go ve zna čil no sti. Ta li stek pre be re le on in ga ne po-
ka že ni ko mur. Da se bo ste bo lje vži ve li, si lah ko iz mi sli te tudi nova ime na, jih za pi še te 
na na lep ke, ki jih pri le pi te na ob la či la.

Vaš uči telj bo v igri vlog na dre je ni in ve či no ma v vlo gi opa zo val ca.

Na lo ga de lov ne ga tima je or ga ni za ci ja in iz ved ba obi ska sku pi ne tu jih di plo ma tov. 

Sko zi igro vlog mora sku pi na od go vo ri ti na na sled nja vpra ša nja:

• kdo bo vod ja sku pi ne,

• kdo bo po skr bel za na sta ni tev, pre voz, pre hra no, ur nik, pro mo cij ski ma te rial, za-
ba vo go stov, od no se z jav nost mi ipd.,

• kako naj bi po te ka lo delo v sku pi ni (ali ob sta ja vod ja, kako bo po te ka la ko mu ni ka-
ci ja, komu se po ro ča ipd.).

v tej de jav no sti:

•  ra zi sku ješ, kako se sa mo po do ba ka že v ve de nju po sa mez ni ka,
•  raz vi jaš veš či ne so de lo va nja v sku pi ni.
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Uč ni list 4

De jav nost za po glab lja nje in upo ra bo zna nja: av ten tič na na lo ga  
(iz kus tve no uče nje)

MOjE Og lE da lO

Po zi tiv no sa mo po do bo lah ko gra di mo na več na či nov. Tu kaj je za pi sa nih se dem pra vil:

1. Spod bu jaj te se, ne kri ti zi raj te.

2. Osre do to či te se na ti sto, kar zmo re te, in ne na ti sto, če sar ne mo re te.

3. Ne po ču ti te se od go vor ni za vse, le za svo ja čus tva.

4. Izo gi baj te se ne ga tiv nim mi slim, išči te po zi tiv no v vsa ki si tua ci ji.

5. Sprej mi te svo je na pa ke in člo veš kost.

6. Po tru di te se po svo jih naj bolj ših mo čeh.

7. Sprej mi te poh va le in rav naj te lepo s se boj.

Kot za klju ček da naš nje vaje bo va ša na lo ga, da na sled njih se dem dni po sku ša te sle di ti 
zgor njim na vo di lom in za pi su je te dnev nik. Vanj za pi suj te svo je dnev ne iz kuš nje in raz-
miš lja nja – ali ste sle di li ka te re mu iz med zgor njih pra vil, ko li ko vam jih uspe ure sni če-
va ti, kaj me ni te o ko rist no sti tak šne ga raz miš lja nja. Dnev nik od daj te do do go vor je ne ga 
roka. 

v tej de jav no sti:

•  raz vi jaš veš či no sa mo ref lek si je in sa mou smer ja nja (sprem lja nje in urav na-
va nja last ne sa mo po do be).
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Uč ni list 5

De jav nost za po glab lja nje in upo ra bo zna nja: iz kus tve no uče nje  
(sa mo ref lek si ja in sa mou rav na va nje)

PO vEj, kakO SI

Kot za klju ček da naš njih de jav no sti bomo po da li svo jo po vrat no in for ma ci jo o iz ve de ni 
vaji. Vsak do bo raz mi slil in poz ne je po ro čal o na sled njih vpra ša njih:

• Kako vam je bila vaja všeč? Kaj vam ni bilo všeč?

• Ka te ri tre nu tek je bil za vas naj po mem bnej ši in za kaj?

• Kaj ste se nau či li? Kako bo ste nau če no upo ra bi li v svo jem živ lje nju? Na re di te na črt 
in v zve zi z ude ja nja njem sprej mi te kon kret no od lo či tev.

Bo di te is kre ni! 

v tej de jav no sti:

•  raz vi jaš veš či no sa mo ref lek si je.
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Uč ni list 6

De jav nost za pre ver ja nje zna nja: av ten tič na na lo ga

PRE vE RI MO SvO jE zNa NjE IN vEš čI NE:  
zlO žEN ka O Sa MO PO dO bI

V sku pi nah treh učencev iz de laj te zlo žen ko o sa mo po do bi, ki je na me nje na va šim vrst-
ni kom. Zlo žen ka naj vse bu je po mem bna psi ho loš ka spoz na nja o sa mo po do bi: opre de-
li tev sa mo po do be, opis vrst sa mo po do be s pri me ri, raz la go de jav ni kov, ki vpli va jo na 
ob li ko va nje sa mo po do be, po ja sni tev raz li ke med po zi tiv no in ne ga tiv no sa mo po do bo 
ter na pot ke za ob li ko va nje zdra ve (real ne) sa mo po do be. Psi ho loš ka spoz na nja po daj te 
eno stav no in pre gled no. Zlo žen ka naj bo hkra ti za bral ce za ni mi va ter es tet sko in us tvar-
jal no ob li ko va na. 

Po leg psi hološ kih spoz nanj o sa mo po do bi mora zlo žen ka vse bo va ti tudi na slov, ki izra ža 
bis tve no spo ro či lo vse bi ne zlo žen ke (npr. Kako iz bolj ša ti svo jo sa mo po do bo?), sli ke ali 
ris be, ki pri teg ne jo po zor nost bral ca in po na zo ri jo za pi sa no (npr. she mat ski pri kaz vrst 
sa mo po do be), na ved bo av tor jev (ime in prii mek učen cev, ki so iz de la li zlo žen ko, od de-
lek, šol sko leto) ter na ved bo upo rab lje nih vi rov in li te ra tu re.

v tej de jav no sti pre ver jaš:

•  ra zu me va nje po me na zdra ve (real ne) sa mo po do be v živ lje nju po sa mez ni ka, 

•  zmož nost ja sne ga in pre prič lji ve ga pi sne ga ko mu ni ci ra nja,

•  učin ko vi tost dela z viri.
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Opom nik za uči te lja

dE jav NOST »kdO SEM jaz IN kdO SI TI?«

De jav nost se iz va ja v kro gu. 

Pred lo gi za vse bi ne list kov:

BARVA ŽIVAL ORODJE NARAVNI 
POJAV

OBUVALO SADJE RASTLINA

Bela Mač ka Kla di vo Reka Šport ni 
co pat

Hruš ka Vrt ni ca

Čr na Pes Vi jak Je ze ro San dal Ja bol ko Sonč ni ca

Siva Miš Ža ga Mor je Ško renj Češ nja Or hi de ja

Mo dra Ve ve ri ca Met la Ma vri ca Co pat Ma li na Re grat

Rde ča Konj Nož Son ce Ja pon ke Kivi Mar je ti ca

Ze le na Pa pi ga Že belj Dež Sa lo nar Po ma ran ča Li li ja

Ru me na Del fin Lo pa ta Ne vih ta Us njen 
če velj

Bre skev Nar ci sa

Oranž na Me tulj Plug Sneg Na ti kač Ana nas Fi kus

Rja va Če be la Škar je Ve ter Goj zar Ja go da Zvon ček

…* Lev Kleš če Slap Ple sni 
čev lji

Sli va Tra va

*če nam pri manj ku je list kov, upo ra bi mo od ten ke (npr. ne beš ko mo dra, mor nar sko mo dra, vo jaš ko 
ze le na ipd.)

dE jav NOST »ObISk Iz bRuS lja«

Pred lo gi za vse bi ne list kov:

Ose ba 1:   Pre pri čan si, da si naj bolj spo so ben v ce lot nem timu.

Ose ba 2:   Pre pri čan si, da ni po mem bno, ko li ko na re diš, ni ko li ne boš do bil na pre do-
va nja, ki si ga že liš.

Ose ba 3:   Rad imaš nove iz zi ve in si zelo us tvar ja len.

Ose ba 4:   V de lov ni tim so te spre je li le po na ključ ju. Nisi pre pri čan, da si dovolj spo-
so ben. 

Ose ba 5:   Do ka zal boš vsem dru gim, da si lah ko le ti vod ja tega pro jek ta.

Ose ba 6:   Bo lje se je ne iz po stav lja ti s svo ji mi ide ja mi.

Ose ba 7:   Me niš, da si od li čen v or ga ni za cij skih na lo gah!

Ose ba 8:   Upaš, da te ne bodo iz bra li za no be no iz med na log.

Ose ba 9:   Od lič no! Konč no pri lož nost, da po ka žeš, ko li ko znaš in zmo reš.

Ose ba 10:  V prejš njem pro jek tu si ve li ko tve gal in imel smo lo. Ni se ti us pe lo po ka za ti 
v pra vi lu či.

Itd.
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2.7.2  Kaj vpli va na naš raz voj in na to, kak šni smo?
  Alen ka Kom pa re

Po glav je:   Raz voj oseb no sti

Uč ni sklop:   Te melj ni de jav ni ki raz vo ja

Bis tve no vpra ša nje:  Za kaj smo si ljud je med se boj raz-
lič ni? Ka te ri de jav ni ki vpli va jo na 
naš raz voj?

Ope ra tiv ni ci lji

Vse bin ski: 

V opi sa nih de jav no stih učen ka/uče nec:
V1:  iz gra ju je zna nje o po me nu in kom plek sno sti vpli vov 

ded no sti in oko lja na raz voj oseb no sti,
V2:  spoz na va in kri tič no vred no ti pri me re ra zi skav, ki 

prou ču je jo vpli ve ded no sti in oko lja, 
V3:  sko zi iz ved bo de ba te spoz na va pra vi la in po tek for-

mal ne de ba te.

Pro ce sni:

V opi sa nih de jav no stih ima učen ka/uče nec pri lož nost, da:
P1:  raz vi ja zmož nost sa mo ref lek si je, 
P2:  os tri kri tič no miš lje nje (se uči ana li ze in pre so je ter ob li ko va nja ar gu-

men tov; raz vi ja veš či no spra še va nja),
P3:  raz vi ja veš či ne ko mu ni ka ci je,
P4:  iz po pol nju je spret nost dela z viri.

Kom pe ten ce:
K1:  uče nje uče nja,
K2:  so cial ne in dr žav ljan ske kom pe ten ce,
K3:  spo ra zu me va nje v ma ter nem je zi ku,
K4:  sa moi ni cia tiv nost in pod jet nost,
K5:  ma te ma tič ne kom pe ten ce in os nov ne kom pe ten ce v zna no sti in teh no lo gi ji,
K7:  di gi tal na in in for ma cij sko-ko mu ni ka cij ska pi sme nost,
K8:  spo ra zu me va nje v tu jem je zi ku.

Med pred met ne po ve za ve: bio lo gi ja, so cio lo gi ja, tuji je zi ki

Pri ča ko va ni do sež ki učen cev

Do se žek De jav nost

Ra zu me va nje vpli vov ded no sti in  
oko lja na raz voj oseb no sti.

Sa mo reflek si ja, oza veš ča nje laič nih poj-
mo vanj (uč ni list 1), so de lo va nje v raz-
pra vi, delo z be se di lom (uč ni list 2). 

PROCESNI 
CILJI 

OBLIKE DELA

METODE DELA
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De ba ti ra nje o raz lič nih di le mah s  
po droč ja psi ho lo gi je.

Pri pra va ar gu men ta ci je in so de lo va nje 
v de ba ti – v vlo gi de ba ter jev ali ak tiv nih 
po slu šalcev (uč ni list 3 in 4).

Upo ra ba raz no vrst nih vi rov:  
sa mo stoj no zbi ra nje in iz bi ra nje  
vi rov, ki so stro kov ni, za nes lji vi in  
re le vant ni.  

Delo z be se di lom (uč ni list 2), pri pra va 
in iz ved ba de ba te (uč ni list 4).

Stra te gi ja pou če va nja 

Pred vi den čas: tri do šti ri šol ske ure (za obrav na vo uč ne ga sklo pa Te melj ni de jav-
ni ki raz vo ja v ce lo ti)

DEJAVNOSTI UČITELJA/-ICE DEJAVNOSTI UČENCEV

Orien ta ci ja

1 Uči telj za sta vi bis tve no vpra ša nje, s 
ka te rim spod bu di raz mi slek o vpli-
vih ded no sti in oko lja ter iz zo ve ube-
se de nje laič nih poj mo vanj učen cev. 

So de lu je jo v fron tal no vo de nem raz-
go vo ru. 

V1, P3, K3

Iz gra je va nje zna nja

2 Or ga ni zi ra delo z uč nim li stom 1: 
»Ja bol ko ne pade da leč od dre ve sa. 
Ali pač?« Zbe re vpra ša nja, ki so jih 
učen ci pri pra vi li v sku pi nah.

Indivi dual no od go var ja jo na vpra ša nja 
na uč nem li stu 1. V raz go vo ru ne ka te-
ri učen ci pred sta vi jo svo je ugo to vi tve 
in poj mo va nja so šol cem. Sku pi ne 
tudi zbe re jo za ni mi va vpra ša nja o te-
melj nih de jav ni kih raz vo ja in jih od-
da jo uči te lju.

3 Raz lo ži vpli ve ded no sti in vpli ve oko-
lja ter nji ho vo sood vi snost – raz la go 
za snu je okrog po mem bnih in za ni mi-
vih vpra šanj, ki so jih zbra li učen ci. V 
pre da va nje vklju či tudi sa mo ref lek-
si jo učen cev, laič na poj mo va nja ter 
opi se za ni mi vih ra zi sko val nih ugo-
to vi tev z uč ne ga li sta 2: »Za ni mi va 
vpra ša nja in znans tve ni od go vo ri na-
nje«. Npr. ko raz la ga vpli ve ded no sti, 
us me ri učen ce k 1. in 2. be se di lu, 
med po jas nje va njem vpli vov oko lja 
k 3. be se di lu in pri raz la gah ra zi skav 
dvojč kov k 4. be se di lu. Us mer ja tudi 
učen ce pri is ka nju in pre so ja nju vi-
rov s po droč ja ge ne ti ke in ve denj ske 
ge ne ti ke.

Med uči te lje vo raz la go pri mer ja jo in 
po ve zu je jo svo ja poj mo va nja s spoz-
na nji psi ho lo gov. So de lu je jo v fron-
tal no vo de nem raz go vo ru o vpli vih 
ded no sti in oko lja na raz voj po sa-
mez ni ka.

Be re jo ugo to vi tve razis kav na uč nem 
li stu 2 in po sa mič no ali v pa rih od go-
var ja jo na vpra ša nja pri vsa kem be se-
di lu. Od go vo re na vpra ša nja pri 1. in 
2. be se di lu (Ali smo ljud je res po dob-
ni opi cam? in Kako vpli va ta ded nost 
in oko lje na raz voj raz lič nih bo lez ni?) 
poiš če jo sami doma v raz lič nih vi rih 
in pre so di jo ka ko vost iz bra nih vi rov. 

V1, V2, P1, P3, P4, K1, K4, K5, K7, K8
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Po glab lja nje, raz šir ja nje in upo ra ba zna nja

4 Spod bu ja in sve tu je sku pi nam učen-
cev pri pri pra vah na de ba to – uč ni 
list 3: »Ali ima Holly wood slab vpliv 
na mla dost ni ke?«97 Na de ba to se pri-
prav lja jo vsi učen ci, v de ba ti na kon-
cu ure pa de ba ti ra jo le štir je, os ta li 
ak tiv no so de lu je jo kot po slu šal ci.98 
Uči telj za go to vi, da prib liž no po lo vi-
ca sku pin pri prav lja ar gu men ta ci jo 
ZA, dru ga po lo vi ca pa PROTI de bat-
ni trditvi.

V sku pi nah se pri prav lja jo na de ba-
to. Zav za me jo sta liš če do de bat ne 
tr di tve (ZA ali PROTI), raz vi ja jo ar-
gu men ta ci jo v pod po ro iz bra ne mu 
sta liš ču ter spoz na va jo pra vi la in po-
tek for mal ne de ba te (struk tu ro, ča-
sov ne ome ji tve, na lo ge go vor cev). 

V1, V3, P2, P3, K1, K3, K5

Pre ver ja nje zna nja

5 Uči telj je men tor de ba ter jem – učen-
cem, ki bodo so de lo va li v de ba ti. 
Sez na ni jih z na vo di li za pri pra vo, 
iz ved bo in oce nje va nje de ba te, ki so 
za pi sa na na uč nem li stu 4: »Pre ve ri-
mo svo je zna nje in veš či ne: Ali lahko 
ho mo sek sual ni pari pos vo ji jo otro-
ka?«99, ter jih us mer ja pri pri pra vi ar-
gu men ta ci je. Opo zo ri jih na opi sne

De ba ter ji (učen ci, ki so se pro sto volj-
no od lo či li, da so de lu je jo v de ba ti) 
doma pri prav lja jo ar gu men ta ci jo za 
de ba to o pra vi ci ho mo sek sual cev, da 
pos vo ji jo otro ka. Raz de li jo si tudi na-
lo ge (kdo bo prvi, dru gi in tret ji go-
vo rec) ter pri pra vi jo ne kaj pro tiar gu-
men tov.

kri te ri je za vred no te nje de ba te in se 
do go vo ri, ali bo de ba ta na me nje na le 
pre ver ja nju zna nja ali tudi oce nje va-
nju.103

V1, V3, P2, P3, P4, K2, K3, K5, K7, K8

Li te ra tu ra in viri
1 Gin nis, P. (2004). Uči telj – sam svoj moj ster. Ljub lja na: Ro kus.
2 Mar ja no vič Umek, L. in Zu pan čič, M. (ured.) (2004). Raz voj na psi ho lo gi ja. 

Ljub lja na: Znans tve no ra zi sko val no sre diš če Fi lo zof ske fa kul te te.

97 De ba ta kot me to da ak tiv ne ga uče nja in/ali pre ver ja nja in oce nje va nja zna nja je po-
drob ne je pred stav lje na v Rup nik Vec in Kom pa re (2006, str. 245–248) in v Ve sel (2003). 
De ba ti ra ti je mo go če v raz lič nih de bat nih for ma tih. Uči telj iz be re ti ste ga, ki naj bolj us-
tre za za stav lje nim vse bin skim in pro ce snim ci ljem. Ne kaj de bat nih for ma tov je opi sa-
nih v pri roč ni ku Gla so vi na nebu – ra dij ske de ba te (av tor: A. C. Sni der), ki je do sto pen 
na splet ni stra ni Za in pro ti, Za vo da za kul tu ro dia lo ga: http://www.zain pro ti.com/
docs/gla so vi_na_nebu_ra dij ske_de ba te.pdf.

98 V de bat ni od da ji za mlade – Tek ma so sred nje šol ci de ba ti ra li tudi o tr di tvi: »Is tos pol ni 
part ner ji lah ko pos vo ji jo otro ke«. Og led po snet ka in za pi sa de ba te je lah ko uči te lju opo-
ra pri us mer ja nju de ba ter jev v iz grad njo ar gu men ta ci je in pri pri pra vi na de ba to. Do-
stop no na splet nem na slo vu: http://www.rtvslo.si/odprtikop/tekma/posvojitev-otrok-v-
istospolnih-zvezah/

99 Na uč nem li stu 3 je po dan pri mer opi snih kri te ri jev za pre ver ja nje in oce nje va nje so-
de lo va nja v de ba ti (prir. po Ve sel, 2003). Uči telj lah ko iz bi ra med raz lič ni mi po droč ji 
pre ver ja nja in oce nje va nja in iz be re dru ge ci lje, ki jih bo oce nje val, saj de ba ta zah te va 
od učen cev kom plek sne mi sel ne de jav no sti in raz lič ne spret no sti.  
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3 Pa pa lia, D. E., Wend kos Olds, S., Du skin Feld man, R. (2003). Otro kov svet: 
Otro kov raz voj od spo čet ja do kon ca mla dost niš tva. Ljub lja na: Educy.

4 Rid ley, M. (2005). Ge nom: Bio gra fi ja člo veš ke vr ste. Tr žič: Uči la In ter na tio nal.
5 Rup nik Vec, T. in Kom pa re, A. (2006): Kritič no miš lje nje v šo li: Stra te gi je pou-

če va nja kri tič ne ga miš lje nja. Ljub lja na: Za vod RS za šols tvo.
6 Sni der, A. in Schnu rer, M. (2002). Many Si des: De ba te Across the Cur ri cu lum. 

New York: IDEA.
7 Ve sel, J. (2003). Di sku si ja pri pou ku. Mo del for mal ne de ba te. V: A. Kom pa re 

(ured.). Zbir ka na log in pri me rov na čr to va nja iz psi ho lo gi je: Kako pou če va ti, 
pre ver ja ti in oce nje va ti ne ko li ko dru ga če. Ljub lja na: Za vod RS za šols tvo.

Pri lo ge

   

Uč ni list 1: Ja bol ko ne pade da leč od dre ve sa. Ali pač?

Uč ni list 2: Ne kaj zanimi vih vpra šanj in znans tve ni od go vo ri na nje

Uč ni list 3: Ali ima Holly wood slab vpliv na mla dost ni ke? 

Uč ni list 4: Pre ve ri mo svo je zna nje in veš či ne: Ali lah ko ho mo sek sual ni pari pos-
vo ji jo otro ka? 
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Uč ni list 1

De jav no sti za iz grad njo znanja: sa mo ref lek si ja in oza veš ča nje laič nih 
poj mo vanj

ja bOl kO NE PadE da lEč Od dRE vE Sa. alI Pač?

1. Raz mi sli te ob spo daj na ve de nih vpra ša njih o po dob no stih in raz li kah med čla ni 
va še dru ži ne.

•  Za pi ši te ne kaj zna čil no sti, v ka te rih ste si po dob ni z mamo, in ti stih, v ka te-
rih ste po dob ni oče tu. Raz mi sli te o zna čil no stih te le sne ga vi de za, spo sob no-
stih, tem pe ra men tu, ti pič nih na či nih ve de nja …

•  Če ima te bra te in/ali se stre, na ve di te še ne kaj na jo paz nej ših po dob no sti in 
raz lik med vami in so ro jen ci. Ste si so ro jen ci v va ši druž ni nas ploh bolj po-
dob ni ali bolj raz lič ni?

•  Kako si po jas nju je te po dob no sti med vami in so ro jen ci (bra tom, se stro)?

2. Pre so di te, ali se stri nja te s spod nji mi tr di tva mi:

a)  Te le sne zna čil no sti so ve li ko po de do va ne.

b)  Ge net ska po dob nost med star ši in otro ki je okrog 50-od stot na.

c)  Eno jajč na dvojč ka ne mo re ta biti raz lič ne ga spo la.

d)  Vpli vi oko lja na raz voj po sa mez ni ka se zač ne jo že pred rojs tvom.

e)  So ro jen ci so si po dob ni zato, ker ži vi jo v is tem oko lju (dru ži ni). 

f)  Vpli vi ded no sti na oseb nost po sa mez ni ka se z odraš ča njem zmanj šu je.100

3. Še ne ve ste, pa vas za ni ma … Za sta vi te vpra ša nja s po droč ja te melj nih de jav ni kov 
raz vo ja, na ka te ra že li te do bi ti od go vor v na sled njih urah pou ka. Kaj vas za ni ma, 
kaj se vam zdi po mem bno?101 

•  Raz de li te se v sku pi ne in raz vr sti te vprašanja po po mem bno sti. Tri naj po-
mem bnej ša vpra ša nja za pi ši te na list – naj prej jih bo ste pred sta vi li so šol-
cem, nato pa od da li uči te lju.

v teh de jav no stih:

•  iz gra ju ješ zna nje o te melj nih de jav ni kih raz vo ja (ded no sti in oko lju),
•  ob raz miš lja nju o svo ji dru ži ni raz vi jaš sa mo ref lek si jo,
•  se sez na njaš z last ni mi poj mo va nji o po me nu ded no sti n oko lja za raz voj ter 

pre ver jaš nji ho vo ute me lje nost.

100 Zad nji dve tr di tvi ube se du je ta no vej ša spoz na nja s po droč ja ve denj ske ge ne ti ke; za-
ni mi vi sta zato, ker nas pro tu je ta pred hod nim in laič nim poj mo va njem o de lo va nju 
ded no sti in oko lja. Av tor ji ve denj sko-ge net skih ra zi skav na mreč ugo tav lja jo, da se po-
dob no sti v dru ži ni po jav lja jo pred vsem za ra di ge net ske po dob no sti med čla ni dru ži ne 
in da se s sta ra njem (raz vo jem od otroš tva do odra slo sti) po ve ču je vpliv ge net skih de-
jav ni kov (več v Mar ja no vič Umek in Zu pan čič, 2004 in Pa pa lia idr., 2003).

101 Teh ni ka »vre lec vpra šanj« je po drob ne je opi sa na v Gin nis, 2004, str. 157.
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Uč ni list 2

De jav no sti za iz grad njo zna nja: delo z be se di lom

NE kaj za NI MI vIh vPRa šaNj IN zNaNS TvE NI Od gO vO RI 
Na NjE

Pre be ri te ne kaj za ni mi vih ugo to vi tev no vej ših ra zi skav s po droč ja psi ho lo gi je, ve denj ske 
ge ne ti ke in ge ne ti ke (bio lo gi je) ter od go vo ri te na za stav lje na vpra ša nja in sle di te na vo di-
lom za nadalj nje delo.

1.  Ali smo ljud je res po dob ni opi cam?

Člo ve ku najb liž je opi ce (šim pan zi, go ri le in oran gu ta ni) ima jo po 24 pa rov kro-
mo so mov. Dva opič ja kro mo so ma sta se pri člo ve ku zdru ži la v 2. kro mo som. 
Gen ska po dob nost med šim pan zom in člo ve kom je 98-od stot na, raz li ke med 
go ri lo in šim pan zom pa so več je kot raz li ke med šim pan zom in člo ve kom – v 
vsa kem genu, be lja ko vin skem za po red ju ali na ključ nem raz po nu DNK, ki ga 
vza me mo pod drob no gled. Z dru gi mi be se da mi: ljud je smo bolj po dob ni šim-
pan zom, kot so jim po dob ne go ri le! Kako je to mo go če? Šim pan zi ven dar v 
ni če mer niso vi de ti tako kot ljud je: bolj so dla ka vi, ima jo dru ga če ob li ko va no 
gla vo, telo in okon či ne, ni ma jo raz vi te ga gla sov ne ga go vo ra … Po dru gi stra ni 
pa: v šim pan zo vem te le su ni ko sti, ki je ne bi ime li tudi ljud je, obo ji ima mo 
tudi po do ben imun ski, pre bav ni, ožil ni in živč ni sis tem, ena ko šte vi lo zob, šti-
ri okon či ne, po pet pr stov, dvo je oči … Ver jet no edi ne raz li ke med člo ve kom in 
šim pan zom so v ge nih za urav na va nje ra sti in hor mon ske ga raz vo ja (Po Rid ley, 
2005, str. 35–49).

•  V raz lič nih vi rih poiš či te še kak šno no vej še spoz na nje s po droč ja ge ne ti ke in 
ga pov ze mi te v ob li ki krat ke no vi ce, ki bi jo npr. lah ko ob ja vi li v enem iz med 
slo ven skih ted ni kov ali šol skem gla si lu. 

•  Pre so di te ka ko vost (za nesljivost, ve ro do stoj nost) vira, iz ka te re ga ste čr pa li 
in for ma ci je.102

2.  Kako vpli va ta ded nost in oko lje na raz voj raz lič nih bo lez ni?

O ne ka te rih ge nih tre nut no že vemo, ka te ra nji ho va ne pra vil nost pov zro ča do-
lo če no bo le zen. Npr. gen, ki le ži na ko ni ci krat ke ga kra ka 4. kro mo so ma, v mu-
ti ra ni raz li či ci pov zro ča Hun ting to no vo bo le zen. O nor mal nem de lo va nju gena 
vemo zelo malo. Gen vse bu je le ne neh no po nav lja nje za po red ja CAG, CAG … 
Če se to za po red je po no vi manj kot 35-krat, bo z nami vse v redu. Če se po no vi 
več kot 39-krat, se v sred njih le tih zač ne jo ka za ti zna ki bo lez ni: naj prej po je-
ma nje in te lek tual nih spo sob no sti, nato pe ša nje mo to ri ke, ki mu sle di jo ved no 
več je te ža ve v skr bi zase in na kon cu smrt, na vad no po 15–25-ih groz lji vih le tih

102 Pri me ri kri tič nih vpra šanj, ki us mer ja jo pre so jo za nes lji vo sti elek tron skih vi rov: Za 
kak šno vr sto be se di la gre (znans tve ni čla nek, no vi co, oseb no mne nje …)? Kdo je av tor 
be se di la (stro kov njak na do lo če nem po droč ju ali laik)? Kje na sple tu je be se di lo ob-
jav lje no – na splet ni stra ni do lo če ne in sti tu ci je (uni ver ze, za vo da), na stra ni pro fit ne 
or ga ni za ci je (pod jet ja), na blo gu …?
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na pre du jo če bo lez ni. Bo le zen je neoz drav lji va in iz ključ no ge net sko do lo če na 
– sta rost, pri ka te ri se bo po ja vi la, pa je od vi sna od šte vi la po no vi tev CAG-ov. 
Gen ski test nam lah ko pove, kak šno je tve ga nje, da za to bo lez ni jo zbo li mo, 
zdrav lje nje pa še ni poz na no. Če prav je že od leta 1986 zna no, da ob sta ja jo te sti 
za ugo tav lja nje opi sa ne mu ta ci je, se od lo či za gen sko te sti ra nje le 20 od stot kov 
lju di, več žensk kot moš kih (Po Rid ley, 2005, str. 66–76).

•  Poz na te še kak šno bo le zen, ki je po vsem ge net sko de ter mi ni ra na?
•  Ve či na dru gih te le snih bo lez ni (npr. rak, srč ne in ožil ne bo lez ni, ast ma, aler-

gi je, po vi šan krv ni pri tisk, pre ti ra na de be lost) in ne ka te rih du šev nih mo tenj 
(npr. shi zo fre ni ja) je od vi snih od pre ple ta nja ge net skih in okolj skih vpli vov. 
O iz bra ni bo lez ni ali du šev ni mot nji v stro kov nih vi rih ra ziš či te, kaj znans-
tve ni ki že vedo o vlo gi ded nih in okolj skih vpli vov pri nje nem ob li ko va nju.

3.  Za kaj so si so ro jen ci po go sto pre cej raz lič ni?

Ra zi ska ve ve denj skih ge ne ti kov ka že jo, da so raz li ke med so ro jen ci pre cej po-
go je ne z oko ljem. Med tem ko ded nost vpli va na ve či no po dob no sti med so ro-
jen ci, pris pe va oko lje, ki si ga so ro jen ci v isti dru ži ni ne de li jo, naj več ji de lež 
k raz vo ju raz lik med nji mi. Oko lje, ki si ga so ro jen ci ne de li jo, je edins tve no 
oko lje, v ka te rem odraš ča vsak otrok. Ob li ku je ga že se sta va dru ži ne, saj de-
kli ce in fant je do živ lja jo raz lič ne iz kuš nje, po dob no ve lja za pr vo ro jen ca ali 
najm laj še ga otro ka. Dru gi de jav nik je na čin, kako se star ši in so ro jen ci ve de jo 
do vsa ke ga po sa mez ne ga otro ka, npr. dru ga če se od zi va jo na mir ne ga kot na 
ak tiv ne ga otro ka. Po leg tega do lo če ni do god ki, npr. bo lez ni, ne sre če in iz kuš-
nje zu naj doma (npr. z uči te lji in vrst ni ki), na ne ke ga otro ka vpli va jo, ne pa na 
dru ge ga. Nee na ko oko lje ob li ku je jo tudi otro ci sami v skla du z po de do va ni mi 
zna čil nost mi: mi ren otrok bo več ča sa pre ži vel sam doma in bral knji ge, nje gov 
ak tiv ni so ro je nec pa se bo v pro stem ča su dru žil s pri ja te lji in tre ni ral ko šar ko 
(Po Pa pa lia, Wend kos Olds, Du skin Feld man, 2003, str. 66–67).

•  Pri mer jaj te ugo to vi tve znanstve ni kov z va ši mi od go vo ri na uč nem li stu 1.
•  Raz mi sli te o raz li kah med vami in so ro jen ci (bra tom, se stro) z vi di ka zgo raj 

za pi sa nih znans tve nih ugo to vi tev. 

4.  Ali ima jo ljud je, ki so si ge net sko po dob ni, tudi po dob ne in te lek tual ne spo sob-
no sti?

Od go vor na zgor nje vpra ša nje je »da«, kot je raz vid no iz ta be le 1, ki pov ze ma 
re zul ta te šte vil nih raz lič nih ra zi skav dvojč kov. Ra zi ska ve 10.000 dvojč kov ka-
že jo, da so re zul ta ti IQ te sta pri eno jajč nih dvojč kih (ED), ki odraš ča jo sku paj, 
tako po dob ni kot re zul ta ti iste ose be, ki bi re še va la test IQ dva krat: ko re la ci ja je 
+ 0,80. Za ED, ki so odraš ča li lo če no, ve lja po dob no: ko re la ci ja med IQ do sež ki 
je še ved no zelo vi so ka (+ 0,72), med tem ko so re zul ta ti IQ te sta pri dvo jajč nih 
dvojč kih manj po dob ni: ko re la ci ja je + 0,60.
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Ta be la 1: Ko re la ci je (po ve za no sti) med iz mer je ni mi IQ lju di z raz lič no stop njo ge net ske po-
dob no sti (po Myers, 2003, str. 442). 

So rod niš ki 
pari

ED, ki 
odraš ča jo 
sku paj

ED, ki 
odraš ča jo 
lo če no

DD, ki 
odraš ča jo 
sku paj

brat je in 
se stre, ki 
odraš ča jo 
skupaj

pos vo jen ci, 
ki odraš ča jo 
sku paj

Po dob nost 
(ko re la ci ja) 
med IQ

0,86 0,72 0,60 0,45 0,32

•  Če prav ded nost po mem bno vpli va na in te li gent nost, vpli vov oko lja ne sme-
mo za ne ma ri ti. Ka te ri po dat ki v ta be li 1 ka že jo, da na in te li gent nost vpli va 
tudi okolje? 

v teh de jav no stih:

•  iz gra ju ješ zna nje o te melj nih de jav ni kih raz vo ja (ded no sti in oko lju),
•  spoz na vaš za ni mi ve ra zi sko val ne ugo to vi tve, po ve za ne s prou če va njem vpli-

vov ded no sti in oko lja,
•  iz po pol nju ješ spret nost is ka nja in iz bi ra nja raz lič nih vi rov ter vred no te nja 

nji ho ve us trez no sti (z vi di ka stro kov no sti, ve ro do stoj no sti).
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Uč ni list 3

De jav nost za raz šir ja nje in po glab lja nje zna nja: de ba ta

alI IMa hOlly wOOd Slab vPlIv Na Mla dOST NI kE? 

De bat na tr di tev: Holly wood ima slab vpliv na mla dost ni ke.

 

1. Pri pra va na de ba to: 

•  Raz de li te se v sku pi ne po šti ri učen ce. 

•  Za pi ši te vse ide je gle de de bat ne tr di tve, ki si jih do mi sli te. Na vo ljo ima te 
dve mi nu ti. Idej, ki jih da je te vsi učen ci v sku pi ni, v tem ko ra ku še ne vred-
no ti te ali kri ti zi ra te. Pri ni za nju idej upo ra bi te M-ta be lo, ki jo na ri še te na 
pra zen list pa pir ja (she ma M-ta be le je na ri sa na spo daj). Ide je raz vr sti te v tri 
sku pi ne: za (pod pi ra jo de bat no tr di tev), pro ti (nas pro tu je jo de bat ni tr di tvi), 
nev tral ne (so tako ali dru ga če za ni mi ve).

•  Pre glej te ide je, ki ste jih za pi sa li v M-ta be lo. V sku pi ni se do go vo ri te, ali bo-
ste za go var ja li de bat no tr di tev ali ji bo ste nas pro to va li. Za do go vor je no sta-
liš če gle de de bat ne tr di tve pri pra vi te ar gu men ta ci jo (dva ali tri ar gu men te). 
Raz mi sli te tudi o tem, kako bo ste iz podbija li ar gu men te nas prot ne sku pi ne. 

2. Iz ved ba de ba te: De ba ti ra jo štir je učen ci pro sto volj ci, de ba ta tra ja 12–15 mi nut. De-
ba ta po te ka po spo daj za pi sa ni she mi (de bat ni for mat 2–2 z vpra ša nji po slu šal-
cev), vsak de ba ter ima v de ba ti do lo če ne na lo ge. Po mem bno je spo što va nje pra vil 
de ba ti ra nja in upo šte va nje ča sov nih ome ji tev.

Po tek de ba te in na lo ge de ba ter jev:
PRVI ZA: 2 mi nu ti (za go vor nik opre de li poj me v de bat ni tr di tvi, do lo či cilj in na ve-
de ar gu men te, ki pod pi ra jo de bat no tr di tev)
PRVI PROTI: 2 mi nu ti (nas prot nik po tr di ali spre me ni opre de li tve poj mov, do lo či 
cilj in na ve de ar gu men te, ki nas pro tu je jo de bat ni tr di tvi)
POSLUŠALCI: 2–4 mi nu te (spra šu je jo go vor ce)
DRUGI ZA: 3 mi nu te (za go vor nik za vr ne ar gu men te, ki jih je pred sta vil nje gov nas-
prot nik, in okre pi svo jo ar gu men ta ci jo, skle ne de ba to)
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DRUGI PROTI: 3 mi nu te (nas prot nik za vr ne ar gu men te, ki jih je pred sta vil za go-
vor nik, in okre pi svo jo ar gu men ta ci jo, skle ne de ba to)

3. Ref lek si ja in ana li za de ba te:

•  Po slu šal ci ana li zi raj te ar gu men ta ci jo za go vor niš ke in nas prot niš ke sku pi ne. 
Pre so di te, ar gu men ti ka te re sku pi ne so bili ka ko vost nej ši (bolj pod pr ti s po-
dat ki, pre prič lji vej ši). Oce ni te pre prič lji vost po sa mez nih de ba ter jev in raz-
mi sli te, ali se je va še sta liš če do de bat ne tr di tve po de ba ti spre me ni lo ali ne.

•  De ba ter ji raz mi sli te o svo jem so de lo va nju v de ba ti: kako oce nju je te svoj go-
vor, kaj bi lah ko iz bolj ša li. 

v tej de jav no sti:

•  iz gra ju ješ ra zu me va nje te melj nih de jav ni kov raz vo ja – ded no sti in oko lja,
•  spoz na vaš po tek in pra vi la for mal ne de ba te, 
•  raz vi jaš zmož nost ar gu men ti ra ne ga (z ra zum ski mi raz lo gi pod pr te ga) za go-

var ja nja iz bra ne ga sta liš ča,
•  kot de ba ter raz vi jaš zmož nost ja sne ga in pre prič lji ve ga ko mu ni ci ra nja (de-

ba ti ra nja), kot po slu ša lec pa zmož nost ak tiv ne ga po slu ša nja, ana li zi ra nja in 
vred no te nja ar gu men tov.
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Uč ni list 4

De jav nost za pre ver ja nje zna nja: de ba ta

PRE vE RI MO SvO jE zNa NjE IN vEš čI NE:  
alI lah kO hO MO SEk Sual NI PaRI POS vO jI jO OTRO ka? 

De bat na tr di tev: Ho mo sek sual nim pa rom bi mo ra li do pu sti ti pos vo ji tev otrok.
 
Smer ni ce za pri pra vo in iz ved bo de ba te

1. Pri pra va na de ba to: Na de ba to se pri pra vi te tako, da ra zi sku je te raz lič ne vire, iz be-
re te us trez ne po dat ke in iz gra di te ar gu men te, s ka te ri mi bo ste ute me lje va li svo je 
sta liš če. Pri pra vi ti mo ra te tudi pro tiar gu men te, da bo ste lah ko učin ko vi to za vr ni li 
ar gu men ta ci jo nas prot ne sku pi ne. Na de ba to se ve či no ma pri prav lja te doma, us-
mer ja in sve tu je vam lah ko uči telj. Pri pri pra vi ar gu men ta ci je je po mem bno so de-
lo va nje med čla ni sku pi ne.

2. Iz ved ba de ba te: De ba ti ra li bo ste v de bat nem for ma tu Karl Pop per (3–3 z vpraša nji 
po slu šal cev). De ba ta tra ja 30 mi nut, po tek de ba te in na lo ge de ba ter jev pa so vna-
prej do lo če ne. Vsa ka sku pi na ima med go vo ri 3 mi nu te za pri pra vo.

Po tek de ba te in na lo ge de ba ter jev:
PRVI ZA: 4 mi nu te (za go vor nik pred sta vi ar gu men te, ki pod pi ra jo de bat no tr di tev)
PRVI PROTI: 4 mi nu te (nas prot nik pred sta vi ar gu men te, ki nas pro tu je jo de bat ni 
tr di tvi)
POSLUŠALCI SPRAŠUJEJO, 2 mi nu ti
DRUGI ZA: 3 mi nu te (za go vor nik za vr ne ar gu men te, ki jih je pred sta vil nje gov nas-
prot nik, in okre pi svo jo ar gu men ta ci jo)
DRUGI PROTI: 3 mi nu te (nas prot nik za vr ne ar gu men te, ki jih je pred sta vil za go-
vor nik, in okre pi svo jo ar gu men ta ci jo)
POSLUŠALCI SPRAŠUJEJO: 2 mi nu ti
TRETJI ZA: 4 mi nu te (sklep ni go vor)
TRETJI PROTI: 4 mi nu te (sklep ni go vor)

3. Ref lek si ja in ana li za de ba te: izvedbi de ba te sle di ta ana li za in ref lek si ja de ba te, pri 
ka te ri so de lu je jo po slu šal ci, uči telj in de ba ter ji. Sku paj bomo raz mi sli li o pre prič-
lji vo sti go vor cev, gla so va li o tem, ka te ra sku pi na je svo je sta liš če bo lje za go var ja la, 
iz po sta vi li do bre stra ni in pomanj klji vo sti ar gu men ta ci je ipd.

Opi sni kri te ri ji za pre ver ja nje in/ali oce nje va nje de ba te

So de lo va nje v de ba ti bo oce nje no po spod njih opi snih kri te ri jih:

1. Ar gu men ti ra nje (kri tič no miš lje nje): ali de ba ter ji upo ra bi jo do bre ar gu men te, ki so 
lo gič no po ve za ni s sta liš čem, ki ga za go var ja jo; ali so pod po re (do ka zi), s ka te ri mi 
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ute me lju je jo svo je tr di tve, šte vil ne in ka ko vost ne; ali so ar gu men ti nas prot ne sku-
pi ne us trez no za vr nje ni.

2. Pred stav lja nje idej (ko mu ni ka cij ske veš či ne): ali se de ba ter ji ja sno in pre cizno izra-
ža jo; ali je dr na to in ra zum lji vo pred sta vi jo ar gu men te; ali je na stop pre prič ljiv.

3. Delo z viri (in for ma cij ska pi sme nost): ali de ba ter ji upo rab lja jo pri mer ne vire; ali 
iz bra ne vire us trez no na va ja jo; ali na ve de ne in for ma ci je ali po dat ke neiz kriv lje no 
pov ze ma jo in in ter pre ti ra jo.

v tej de jav no sti pre ver jaš:

•  ra zu me va nje vpli va okolj skih de jav ni kov, npr. dru ži ne, vrst ni kov, kul tu re, 
na raz voj po sa mez ni ka,

•  zmož nost kri tič ne ga miš lje nja (obliko va nja ar gu men tov ter nji ho ve ga ana li-
zi ra nja in vred no te nja),

•  zmož nost ja sne ga in pre prič lji ve ga ko mu ni ci ra nja (de ba ti ra nja),
•  učin ko vi tost zbi ra nja in iz bi ra nja us trez nih vi rov.
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2.7.3  Raz voj na ob dob ja
  Ta nja Rup nik Vec

Po glav je:    Oseb nost

Uč ni sklop:   Raz voj oseb no sti

Bis tve no vpra ša nje:  Kako na čim za ni mi vej ši in učin-
ko vi tej ši na čin pred sta vi ti so šol-
cem ne ka te ra za ni mi va spoz na nja 
in di le me, ki so zna čil ni za po sa-
mez no raz voj no ob dob je?

Opom ba: stra te gi ja v za pi sa ni ob li ki je pred vi de na pred vsem za 
iz ved bo v ok vi ru la bo ra to rij skih vaj, ki po te ka jo v sku pi nah do 
16 di ja kov, ob se ga pa 5 blok ur.103 Mo go ča je tudi iz ved ba pri 
obi čaj nem pou ku, v tem pri me ru so po treb ne ne ka te re pri la-
go di tve (npr. več ji pou da rek na sa mo stoj nem delu in iz del ku 
skupin, manj ši pou da rek na pred sta vi tvah, ki so kraj še).

Ope ra tiv ni ci lji

Vse bin ski: 

V opi sa nih de jav no stih učen ka/uče nec:
V1:  ra zi sku je in spoz na va zna čil no sti in di le me iz bra ne ga raz voj ne ga ob-

dob ja.

Pro ce sni:

V opi sa nih de jav no stih učen ka/uče nec raz vi ja:
P1:  veš či ne so de lo va nja in ko mu ni ka ci je,
P2:  veš či ne kri tič ne ga miš lje nja (npr. se lek ci ja idej, ar gu men ta ci ja na te me-

lju ra zi skav, ja snost v izra ža nju, pre so ja v skla du s kri te ri ji, ob li ko va nje 
vpra šanj),

P3:  us tvar jal nost,
P4:  veš či ne pred stav lja nja idej in spo ra zu me va nja z ob čins tvom,
P5:  veš či no dela z viri.

Kom pe ten ce:
K2:  so cial ne in dr žav ljan ske kom pe ten ce,
K4:  sa moi ni cia tiv nost in pod jet nost,

103 La bo ra to rij ske vaje so na me nje ne obrav na vi vse bin, ki ter ja jo majh ne sku pi ne. Iz va ja-
mo jih lah ko na zelo raz no li ke na či ne. Na ju čin ko vi tej še so ta krat, ka dar sle di jo ja sne-
mu ci lju oz. ka dar uči telj vseh de set ur sle di »rde či niti«. Ta rde ča nit je lah ko ka te ri koli 
po ve zo val ni ele ment, npr. po sa mez na kom pe ten ca, ka te re raz voj spod bu ja uči telj sko zi 
de jav no sti vseh de se tih ur ali do lo če na vse bi na, ki jo že li uči telj re snič no po glo bi ti. V 
pri ka za nem pri me ru pred stav lja po ve zo val ni ele ment tako vse bi na (raz voj na ob dob-
ja), kot veš čina (so de lo va nje in ko mu ni ka ci ja ter upo ra ba in for ma cij sko-ko mu ni ka cij-
ske teh no lo gi je). 

PROCESNI 
CILJI 

OBLIKE DELA

METODE DELA
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K5:  ma te ma tič ne kom pe ten ce in os nov ne kom pe ten ce v zna no sti in teh no-
lo gi ji,

K7:  di gi tal na in in for ma cij sko-ko mu ni ka cij ska pi sme nost,
K8:  spo ra zu me va nje v tu jem je zi ku.

Med pred met ne po ve za ve: in for ma ti ka

Pri ča ko va ni do sež ki

Do se žek De jav nost
Iz vir na pred sta vi tev in kri tič ni pri kaz 
po sa mez ne ga raz voj ne ga ob dob ja, ki 
vklju ču je: ra ču nal niš ko pred sta vi tev, 
in te rak tiv ne vaje za so šol ce, vo de ne 
raz pra ve.

Delo z viri, pri pra va stra te gi je pred sta-
vi tve ter sprem ne ga gra di va, iz ved ba 
pred sta vi tve (uč ni list 1, uč ni list 3)

Stra te gi ja pou če va nja 

Pred vi den čas: pet blok uč nih ur oz. ce lo ten čas, na me njen la bo ra to rij skim va jam

DEJAVNOSTI UČITELJA/-ICE DEJAVNOSTI UČENCEV

Orien ta ci ja

1 Uči te lji/-ica na po ve ci lje uč ne ga 
sklo pa in po tek de jav no sti. Učen ce 
raz po re di v tro ji ce in po skr bi, da vsa-
ka tro ji ca iz be re eno iz med raz voj-
nih ob do bij, ki ga bo obrav na va la in 
poz ne je pred sta vi la so šol cem. Učen-
ce us me ri v delo z uč nim li stom 1: 
»Kako naj s svo jo pred sta vi tvi jo raz-
voj ne ga ob dob ja čim učin ko vi te je pri-
teg ne mo in ak ti vi ra mo so šol ce?«, na 
ka te rem je po drob no opi sa no, kako 
bo po te ka lo delo v na sled njih pe tih 
blo ku rah. 

Če se uči te lji ca od lo či za iz ved bo 
stra te gi je v ok vi ru obi čaj nih uč nih ur 
psi ho lo gi je, us trez no pri la go di or ga-
ni za ci jo dela in s tem na vo di la na uč-
nem li stu 1.104

Učen ci sle di jo na vo di lom: v tro ji cah 
pri pra vi jo iz črp no in za ni mi vo, in te r-
ak tiv no pred sta vi tev (se mi nar) ene-
ga iz med raz voj nih ob do bij: pred šol-
sko ob dob je (0–5 let), šol sko ob dob je 
(6–11), mla dost niš tvo (12–25), odra-
slost (25– 65) in sta rost (65 à).

V1, P1, P2, P3

104 Če se uči telj od lo či, da bo raz voj nim ob dob jem pos ve til več ča sa prek se mi nar jev učen-
cev v ok vi ru obi čaj ne ga pou ka, pri la go di na vo di la na uč nem li stu 1, pred vsem tisti del, 
ki se na na ša na pred sta vi tve v raz re du, ki je v tem pri me ru kraj ša.
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Iz gra je va nje zna nja

2 Uče nje po te ka sa mo stoj no, ven dar 
ob uči te lje vem us mer ja nju in pod-
po ri na pos ve to val nih se stan kih, na 
ka te rih uči telj z učen ci pre di sku ti ra 
teze (ci lje, stra te gi jo, li te ra tu ro). Po-
nu di jim sez nam li te ra tu re, na uč-
nem li stu 2: »Sez nam pri po ro če ne 
li te ra tu re.«

Uči telj med pred sta vi tvi jo učen cev 
nima de jav ne vlo ge. 

Ob kon cu pred sta vi tve sku pi ne poda 
učen cem ka ko vost no po vrat no in for-
ma ci jo o pred sta vi tvi, še pred tem pa 
spod bu ja, da po vrat no in for ma ci jo 
po sre du je jo učen ci – po slu šal ci, ki 
pred sta vi tev pre so ja jo po smer ni cah-
na uč nem li stu 3: »Kri te ri ji ka ko vost-
ne pred sta vi tve.«

Sa mo stoj no ob li ku je jo pred sta vi tev. 
Re zul tat nji ho ve ga dela je več iz del-
kov: ra ču nal niš ka pred sta vi tev, gra-
di va za so šol ce – po slu šal ce (npr. 
zlo žen ka, mi sel ni vzo rec, uč ni li sti z 
va ja mi itd.). Ka ko vost ra ču nal niš ke 
pred sta vi tve učen ci pre ve ri jo v dia lo-
gu z uči te ljem ra ču nal niš tva in in for-
ma ti ke.

P1, P2, P3, P5, K2, K4, K5, K7

Tro ji ca pred sta vi iz bra no raz voj no 
ob dob je, po na čr to va ni stra te gi ji.

Dru gi učen ci v raz re du so de lu je jo v 
de jav no stih, ki so jih za nje pri pra vi li 
na sto pa jo či so šol ci. Obe nem pre so-
ja jo pred sta vi tev po kri te ri jih na uč-
nem li stu 3.

Na ta na čin po te ka pet blo kur (ali pet 
obi čaj nih ur, če iz va ja uči telj ta na čin 
dela v ok vi ru obi čaj ne or ga ni za ci je 
pou ka, in ne v ok vi ru la bo ra to rij skih 
vaj).

P4

Pre ver ja nje zna nja in veš čin

4 Ob kon cu vsa ke pred sta vi tve naj prej 
po va bi raz red, da na sto pa jo či tro ji ci 
poda iz črp no in ute me lje no, po zi tiv-
no (Kaj nam je bilo všeč? Ka te ra vse-
bi na je bila za nas po mem bna, za ni-
mi va? Za kaj? itd.) in ne ga tiv no (Kaj 
smo po gre ša li?) po vrat no in for ma-
ci jo. Po mem bno je, da se ta na na ša 
tako na vse bi no (Kaj?), kot na pro ces 
(Kako?).

Poz ne je ob li ku je ja sno, ute me lje no 
in kon struk tiv no po vrat no in for ma-
ci jo tudi uči telj.

Ob li ku je jo kon struk tiv no po vrat no 
in for ma ci jo o pred sta vi tvi so šol cev.

P1, P2, K2

Učen ci – po slu šal ci med pred sta vi tvi-
jo (lah ko) ob li ku je jo vpra ša nja – bo-
disi vpra ša nja za pre ver ja nje zna nja, 
bo di si vpra ša nja, na ka te ra so šol ci v 
pred sta vi tvi niso od go vo ri li, a so v 
zve zi s te ma ti ko ak tual na.

P2, K5
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Na eni iz med obi čaj nih ur pou ka psi-
holo gi je (lah ko) pre ver ja zna nje po 
prob lem skih na lo gah, ki jih pris pe-
va jo po sa mez ne sku pi ne di ja kov.

Učen ci – pre da va te lji pris pe va jo na-
lo ge za pre ver ja nje zna nja o raz voj-
nem ob dob ju, ki so ga pred stav lja li.

V1, P2

Li te ra tu ra in viri
Glej Uč ni list 2: Pri po ro če na li te ra tu ra

Pri lo ge

   

Uč ni list 1: Kri te ri ji ka ko vost ne pred sta vi tve 

Uč ni list 2: Pri po ro če na li te ra tu ra 

Uč ni list 3: Kako naj s svo jo pred sta vi tvi jo raz voj ne ga ob dob ja čim učin ko vi te je pri-
tegne mo in ak ti vi ra mo so šol ce? 
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Uč ni list 1

De jav nost za iz gra je va nje zna nja: iz kus tve no uče nje, av ten tič na na lo ga 

kRI TE RI jI ka kO vOST NE PREd STa vI TvE105

Na vo di lo: 

Po zor no sprem ljaj pred sta vi tev, zato da boš poz ne je so šol cem lah ko po dal kon struk tiv no 
po vrat no in for ma ci jo tako o VSEBINI kot o NAČINU pred sta vi tve. Pri tem naj ti bodo v opo ro 
nasled nje smer ni ce (oce na 1 – se sploh ne stri njam … oce na 5 – v ce lo ti se stri njam):

VSEBINA PREDSTAVITVE

Na za čet ku so bili ja sno ube se de ni ci lji pred sta vi tve.  1—2—3—4—5

Vse bi na pred sta vi tve je bila za ni mi va.  1—2—3—4—5

Vse bi na pred sta vi tve je bila ak tual na.  1—2—3—4—5

Nau čil sem se stva ri, ki jih bom lah ko upo ra bil v živ lje nju.  1—2—3—4—5

De jav no sti, v ka te rih sem so de lo val, so mi bile v iz ziv.  1—2—3—4—5

Kom plek snej še vse bi ne so bile po na zor je ne s pri me ri.  1—2—3—4—5

Av tor ji so pred sta vi tev za sta vi li prob lem sko.  1—2—3—4—5

Isto temo so obrav na va li z raz lič nih zor nih ko tov.  1—2—3—4—5

Pri za go var ja nju tr di tev so upo rab lja li ka ko vost ne do ka ze.  1—2—3—4—5

Tema je bila pred stav lje na na na čin, ki me je si lil v raz miš lja nje.  1—2—3—4—5

V pred sta vi tvi so av tor ji ure sni čili na po ve da ne ci lje (vse bi ne us tre za jo na me nu).   
 1—2—3—4—5

V pred sta vi tvi av tor ji pod krep lju je jo teo ri jo s pri me ri.  1—2—3—4—5

Av tor ji po ve zu je jo teo ri jo iz raz lič nih vi rov.  1—2—3—4—5

NAČIN PREDSTAVITVE 

Av tor ji so pro sto po ro ča li (niso bra li).  1—2—3—4—5

Pred sta vi tev je bila raz no li ka.  1—2—3—4—5

Pred sta vi tev je bila di na mič na (ži vah na v tem pu, gla sna, raz gi ba na).    1—2—3—4—5

Av tor ji so bili ena ko ak tiv ni.  1—2—3—4—5

Tem po pred sta vi tve je bil us tre zen.  1—2—3—4—5

Pro soj ni ce so bile ka ko vost ne (ne pre več na tr pa ne z be se di lom, bar va mi itd).
 1—2—3—4—5

105 Učen ci, ki sprem lja jo pred sta vi tev, ima jo ob kon cu ne kaj mi nut ča sa za in di vi dua len 
raz mi slek. Kon struk tiv no po vrat no in for ma ci jo poda ne kaj učen cev, ki ovred no ti jo po sa-
me zen, na ključ no iz bran vi dik pred sta vi tve. Še učin ko vi te je pa je, če se uči telj na za čet ku 
ure z učen ci do go vo ri, ka te ri vi dik bo sprem ljal po sa me zen uče nec ali sku pi na, na kon cu 
pa po skr bi, da do bi jo pre da va te lji po vrat no in for ma ci jo o vseh vi di kih pred sta vi tve.
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Tuje ide je so us trez no ci ti ra ne.  1—2—3—4—5

V us trez nem raz mer ju so av tor ji upo ra bi li raz la go in de jav no sti za po slu šal ce. 
 1—2—3—4—5

Zlo žen ka oz. gra di vo za po slu šal ce je pri vlač no.  1—2—3—4—5

Gra di vo ob se ga bis tve ne in for ma ci je.  1—2—3—4—5

Zlo žen ka sili bral ca k raz miš lja nju.  1—2—3—4—5

Gra di vo us trez no na va ja li te ra tu ro.  1—2—3—4—5

Ko bo ste so šol cem po da li kon struk tiv no po vrat no in for ma ci jo, naj bo ta opi sna in iz črp na. 
Svo je tr di tve pod kre pi te z do ka zi oz. po na zo ri te s pri me ri. Npr. če ste ugo to vi li, da teme vča-
sih so bile, dru gič pa ne obrav na va ne z raz lič nih zor nih ko tov, po vej te, ob obrav na vi ka te re-
ga vpra ša nja ste to opa zi li in ob ka te ri temi raz lič nih po gle dov ni bilo.

Upo ra bi te me to do Send vič: po vej te ne kaj po zi tivnega, po tem ne kaj ne ga tiv ne ga in na zad nje 
spet ne kaj po zi tiv ne ga.

v tej de jav no sti: 

•	 spoz na vaš kri te ri je ka ko vost ne pred sta vi tve,
•	 upo ra biš kri te ri je ka ko vost ne pred sta vi tve za ob li ko va nje kon struk tiv ne  

po vrat ne in for ma ci je so šol cem.
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Uč ni list 2

De jav nost za iz gra je va nje zna nja: delo z viri

PRI PO RO čE Na lI TE Ra Tu Ra 

Za pred sta vi tev pre glej in upo ra bi od tri do pet vi rov, ki pa ti jih ni tre ba pre bra ti v ce lo ti. Po-
mem bno je, da preu čiš ka za la, iz be reš za ni mi ve vse bi ne, po tem pa si po drob ne je po gle daš, 
kaj pi še v zate za ni mi vej ših oz. s tvo jo temo bolj po ve za nih po glav jih. Če na le tiš na temo, ki 
jo iz bra nih pet vi rov obrav na va eno stran sko ali ne daje do konč nih od go vo rov, poiš či na dalj-
nje in for ma ci je v dru gih vi rih. Spod nji sez nam naj te ni ka kor ne ome ju je. Po leg ome nje nih 
upo ra bi en stro kov ni vir, na pi san v tu jem je zi ku.

•	 Ac ce to, B. (1987). Sta rost in sta ra nje. Ljub lja na: Can kar je va za lož ba.

•	 Breč ko, D. (1998). Kako se odra sli spre mi nja mo. Ra dov lji ca: Di dak ta. 

•	 Hor vat, L., Ma gaj na, L. (1989). Raz voj na psi ho lo gi ja. Ljub lja na: DZS.

•	 Mar ja no vič Umek, L. in sod. (2004). Raz voj na psi ho lo gi ja. Ljub lja na: Znans tve no ra-
zi sko val ni in šti tut Fi lo zof ske fa kul te te. 

•	 Pa pa lia, D. E., Wend kos Olds, S., Feld man, D. R. (2003). Otro kov svet: otro kov raz voj 
od spo čet ja do kon ca mla dost niš tva. Ljub lja na: Educy. 

•	 Peč jak, V. (1998). Psi ho lo gi ja tret je ga živ ljen ske ga ob dob ja. Ljub lja na: Znans tve ni 
in šti tut Fi lo zof ske fa kul te te. 

•	 Po žar nik, H. (1981). Umet nost sta ra nja. Ljub lja na: Can kar je va za lož ba. 

•	 Stop pard, M. (1990). No seč nost in po rod. Ljub lja na: Can kar je va za lož ba. 

•	 To mo ri, M. (1983). Pot k odra slo sti. Ljub lja na: Can kar je va za lož ba.

•	 Zupan čič, M. (1996). Iz bra ne teme iz pred me ta raz voj na psi ho lo gi ja 2 (skrip ta). 
Ljub lja na: Fi lo zof ska fa kul te ta. 

•	 Žor ga, S. (1999). Kako se raz vi ja mo odra sli? So cial na pe da go gi ka, 3 (3), 299 – 317.

v tej de jav no sti: 

•	  iz be reš us trez no li te ra tu ro, gle de na pred tem opre de lje ne ci lje pred sta vi tve,
•	  smi sel no upo ra biš spoz na nja iz raz lič nih vi rov, pri iz de la vi svo je se mi nar ske 

na lo ge.
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Uč ni list 3

De jav nost za iz grad njo zna nja: re še va nje prob le ma

kakO Naj S SvO jO PREd STa vI TvI jO Raz vOj NE ga Ob dOb ja 
čIM učIN kO vI TE jE PRI TEg NE MO IN ak TI vI Ra MO SO šOl cE? 106 

Na vo di lo: 

Va ša na lo ga je, da v na sled nji uč ni uri pri pra vi te za ni mi vo pred sta vi tev ene ga iz med na-
sled njih raz voj nih ob do bij: pred šol sko ob dob je, šol sko ob dob je, mla dost niš tvo, odra slost, 
sta rost. Pri na čr to va nju pred sta vi tve oz. obrav na ve teme sle di te na sled njim ko ra kom:

1. Pre glej te pri po ro če no li te ra tu ro. Raz mi sli te o tem, kaj bi bilo po mem bno pred sta vi ti 
so šol cem, ker pred stav lja ključ no temo po ve za no z ne kim raz voj nim ob dob jem ali 
ker pred stav lja za ni mi vo oz. ak tual no te ma ti ko ne ke ga raz voj ne ga ob dob ja. 

2. Po tem ko ste ok vir no do lo či li VSEBINE va še pred sta vi tve, ob li kuj te CILJE pred sta-
vi tve. Za pi ši te jih tako, da bo so šol cem ja sno, kaj bodo ve de li, zna li, zmo gli, po če li, 
raz mi sli li … med va šo pred sta vi tvi jo.

3. Na čr tuj te STRATEGIJO pred sta vi tve oz. raz mi sli te, KAKO bi na naj za ni mi vej ši na-
čin pred sta vi li že le no vse bi no oz. do se gli za stav lje ne ci lje. Stra te gi ja naj ob vez no 
vse bu je in te rak tiv ne ko ra ke (krat ki raz mi sle ki v dvo ji cah, raz pra ve v manj ših sku pi-
nah, vaje, pri me ri, vpra šal ni ki itd., skrat ka so šol ci naj bodo med va šo pred sta vi tvi jo 
MISELNO AKTIVNI). Čas, ki ga bo ste na me ni li pre da va nju, pa naj bo prib liž no enak 
ča su, ki ga bo ste na me ni li in te rak tiv nim va jam. Bo di te po le mič ni, iz po stav ljaj te di-
le me, spod bu di te kraj še raz pra ve, pri ar gu men ti ra nju pa se skli cuj te na av tor je in 
ra zi ska ve.

4. V stra te gi ji pred vi dite čas za po sa mez ni del pred sta vi tve in iz va jal ca. Po mem bno je, 
da si vsi tri je iz va jal ci ena ko vred no raz de li te delo (vsak po skr bi za pribl. 25 mi nut 
pred sta vi tve, od tega pribl. 10–13 minut pre da va nja in 10–12 minut in te rak ci je s so-
šol ci).

5. Pred pred sta vi tvijo na pi ši te NAČRT pred sta vi tve, ki naj vklju ču je na sled nje ele men te:
a. Na slov
b. Ci lji
c. Stra te gi ja
d. Viri

Na črt pre di sku ti raj te s pro fe so ri co oz. pro fe sor jem na kon sul ta ci ji pred pred sta vi-
tvi jo.

6. Iz de laj te ra ču nal niš ko pred sta vi tev, ki naj bo vse bin sko ko rekt na (na va ja nje vi rov, 
nuj no naj vklju ču je pro soj ni ci, v ka te rih na po ve ste ci lje in po tek pred sta vi tve), ob li-
kov no ko rekt na (ne tr paj te pro soj nic z be se di lom, bar va mi, slo gi …, na njih naj bo 
zgolj bis tvo) in pe stra (bo gat sli kov ni ma te rial, za ni mi ve mi sli, in serti fil mov, in ter-
net ne po ve za ve itd.).

106 Delovni list je z minimalnimi vsebinskimi prilagoditvami možno uporabiti kot usmer-
jevalno gradivo dijakov ob pripravi katere koli seminarske predstavitve. Učitelj zgolj 
vsebino (razvojna obdobja) zamenja z vsebino, na kateri dela dijak.



272

PSIHOLOGIJA

7. Iz de laj te tudi POVZETEK, ki ga so šol cem raz de li te pred pred sta vi tvi jo (npr. zlo žen-
ka, opom nik, vpra ša nja za po nav lja nje itd.).

v tej de jav no sti:

•	 spoz na vaš raz voj no ob dob je, ki ga sku paj s so šol ce ma oz. so šol ka ma obrav-
na vaš v pred sta vi tvi,

•	 izra žaš svo jo us tvar jal nost, ko raz miš ljaš o za ni mi vih na či nih pred sta vi tve,
•	 raz vi jaš ne ka te re veš či ne kri tič ne ga miš lje nja (npr. se lek ci ja in for ma cij, ob li-

ko va nje ja snih ci ljev, po stav lja nje veš čih vpra šanj itd.),
•	 raz vi jaš veš či ne pred stav lja nja idej,
•	 se učiš so de lo va ti.
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2.8  Spo sob no sti

2.8.1  Vsak uče nec je lah ko us pe šen – teo ri ja učin ko-
vi te in te li gent no sti

  Ta nja Rup nik Vec

Po glav je:  Spo sob no sti

Uč ni sklop: Stern ber go va teo ri ja in te li gent no sti

Bis tve no vpra ša nje: Kako naj, ka dar se učim, upo ra-
bim vse svo je spo sob no sti? Kako 
naj, ka dar po slu šal cem po sre du-
jem neko temo, pri njih iz zo vem 
raz lič ne vr ste in te li gent no sti? 

Ope ra tiv ni ci lji

Vse bin ski: 

V opi sa nih de jav no stih učen ka/uče nec:
V1: spoz na va Stern ber go vo teo ri jo učin ko vi te in te li gent-

no sti,
V2:  upo ra bi teo ri jo za ob li ko va nje problem skih si tua cij 

za obrav na vo, raz šir ja nje in po glab lja nje ter pre ver-
ja nje ra zu me va nja raz lič nih tem,

V3:  upo ra bi spoz na nja za na čr to va nje last ne ga uče nja.

Pro ce sni:

V opi sa nih de jav no stih učen ka/uče nec:
P1:  raz vi ja kom plek sno in kri tič no miš lje nje,
P2:  raz vi ja sa mo ref lek si jo in sa mo re gu la ci jo,
P3:  izra ža us tvar jal nost,
P4:  uri veš či ne so de lo va nja in ko mu ni ka ci je.

Kom pe ten ce:
K1:  uče nje uče nja,
K3:  spo ra zu me va nje v ma ter nem je zi ku,
K4:  sa moi ni cia tiv nost in pod jet nost,
K5:  ma te ma tič ne kom pe ten ce in os nov ne kom pe ten ce v zna no sti in teh no-

lo gi ji.

Med pred met ne po ve za ve: /

PROCESNI 
CILJI 

OBLIKE DELA

METODE DELA
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Pri ča ko va ni do sež ki

Do se žek De jav nost
Na bor prob lem skih si tua cij ali  
de jav no sti za pre ver ja nje sno vi pri  
raz lič nih pred me tih, ki iz zo ve jo  
raz lič ne vr ste in te li gent no sti.

Sa mo stoj no ob li ko va nje niza prob lem-
skih si tua cij oz. na čr to va nje niza de jav-
no sti, ki iz zo ve jo raz lič ne vr ste in te li-
gent no sti (uč ni list 1, uč ni list 2).

Stra te gi ja pou če va nja 

Pred vi den čas: dve šol ski uri

DEJAVNOSTI UČITELJA/-ICE DEJAVNOSTI UČENCEV

Orien ta ci ja

1 Uči telj spod bu di raz pra vo o poj mu 
in te li gent no sti in iz zo ve predz na nja 
ali laič ne pred sta ve o tem poj mu. 
Nato pa na po ve bis tve no vpra ša nje 
in ci lje obrav na ve uč ne teme. 

Učen ce v na dalj njih ko ra kih usmer ja 
v spoz na va nje in ra zu me va nje ene ga 
iz med znans tve nih po gle dov na in te-
li gent nost. 

Učen ci so de lu je jo v fron tal nem raz-
go vo ru.

P2, P4, K3

Iz gra je va nje zna nja

2 Or ga ni zi ra delo z uč nim li stom 1: 
»Ka te re vr ste in te li gent no sti raz li ku je 
R. Stern berg?«

V sku pi nah re šu je jo prob le me na 
uč nem li stu 1, poz ne je svo je re ši tve 
pred sta vi jo v raz re du in o njih raz-
prav lja jo.

V1, P1, P2, P3, P4, K1, K4

Po glab lja nje, raz šir ja nje in upo ra ba zna nja

3 Or ga ni zi ra delo z uč nim li stom 2: 
»Raz lič ni av tor ji o in te li gentno sti. 
Kdo ima prav?«

V sku pi nah re šu je jo prob le me na 
uč nem li stu 2, poz ne je svo je re ši tve 
pred sta vi jo v raz re du in o njih raz-
prav lja jo.

V1, P1, K5 

Pre ver ja nje zna nja

4 Spod bu di učen ce, da re ši jo na lo ge na 
uč nem li stu 3: »Pre ve ri mo svo je zna-
nje in vešči ne: Stern ber go va teo ri ja 
in te li gent no sti«.

In di vi dual no re ši jo na lo ge na uč nem 
li stu 3, poz ne je o re ši tvah raz prav lja-
jo s so šol cem.

V2, V3, P1, P2, P3, P4, K1, K4, K5
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Li te ra tu ra in viri
1 Stern berg, R. (1984). A Con tex tua list View of the Na tu re of In tel li gen ce. In ter-

na tio nal Jour nal of Psycho logy, 19, 307–334.
2 Stern berg, R. (1995). The Triar hic Mo del Ap plied to Iden tif ying, Teac hing and 

As ses sing Gif ted Chil dren. Roe per Re view, 17 (4), 2–13.
3 Stern berg, R. (1999). The Theory of Suc cess ful In tel li gen ce. Re view of Ge ne ral 

Psycho logy, 3 (4), 292–316.
4 Stern berg, R. (2001). Why Schools Should Teach for Wis dom: The Ba lan ce 

Theory of Wis dom in Edu ca tio nal Set tings. Edu ca tio nal Psycho lo gist, 36 (4), 
227–245.

5 Stern berg, R. J. (2002). Rai sing the Ac hie ve ment of all Stu dents: Teac hing for 
Suc cess ful In tel li gen ce. Re search into Prac ti ce, 14 (4), 383–393.

6 Stern berg, R. J. (2004). Four Al ter na ti ve Fu tu res for Edu ca tion in the Uni ted 
Sta tes: It's Our Choi ce. School Psycho logy re view, 33 (1), 67–77.

7 Stern berg, R. J., Gri go ren ko, E. L. (2004). Suc cess ful In tel li gen ce in the Clas s-
room. Theory into prac ti ce, 43 (4), 274–280.

8 Stern berg, R. J., Spear-Swer ling, L. (1999). Teac hing for Thin king. Was hing-
ton, DC: Ame ri can Psycho lo gi cal As so cia tion.

Pri lo ge

   

Uč ni list 1: Ka te re vr ste in te li gent no sti raz li ku je R. Stern berg?

Uč ni list 2: Raz lič ni av tor ji o in te li gent no sti. Kdo ima naj bolj prav?

Uč ni list 3: Pre ve ri mo svo je zna nje in veš či ne: Stern ber go va teo ri ja in te li gent no sti
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Uč ni list 1

De jav no sti za iz grad njo zna nja: delo z be se di lom, re še va nje prob le mov107

ka TE RE vR STE IN TE lI gENT NO STI Raz lI ku jE R. STERN bERg?

Na vo di lo: 

Pre be ri spod nji se sta vek, nato pa raz mi sli o vpra ša njih, na ve de nih pod be se di lom.

Teo ri ja učin ko vi te in te li gent no sti

Ro bert Stern berg, pro fe sor kog ni tiv ne psi ho lo gi je na uni ver zi Yale, je eden vid nej ših 
kog ni tiv nih psi ho lo gov se da njo sti, z iz jem nim opu som del, ki ob se ga tako teo ret ske 
pris pev ke kot ra zi sko val no de jav nost, v ka te ri svo je ide je, v so de lo va nju s so de lav ci, tudi 
em pi rič no pre ver ja. Stern ber gov pri mar ni in te res je spr va ve ljal kon cep tu in te li gent no-
sti, poz ne je pa je za ni ma nje raz ši ril na kon cept mo dro sti. In te li gent nost opre de lju je kot 
»na mer no se lek ci jo, preob li ko va nje in pri la go di tev re snič nim živ ljenj skim oko liš či nam, 
ki so po mem bne za po sa mez ni ko vo živ lje nje« (Stern berg, 1984, str. 312; Stern berg, 
1999). V kon cept mo dro sti pa vklju či etič no di men zi jo in jo opre de lju je kot »upo ra bo 
im pli cit ne ga in eks pli cit ne ga zna nja v splo šno do bro vseh« (Stern berg, 2001, str. 227).

Te melj na pred po stav ka Stern ber go ve ga zgod nje ga dela, teo ri je učin ko vi te in te li gent no-
sti (Theory of Su cess ful In tel li gen ce) je, da lah ko po sa mez nik učin ko vi to rav na v sve tu, 
če raz vi ja tri po droč ja in te li gent no sti: ana li tič no, us tvar jal no in prak tič no. Pou če va nje 
za učin ko vi to in te li gent nost ob se ga: pou če va nje, ki zah te va za pom ni tev, pou če va nje 
za ana li tič no miš lje nje, pou če va nje za us tvar jal no miš lje nje, pou če va nje za prak tič no 
miš lje nje (Stern berg, 2002; Stern berg in Gri go ren ko, 2004; Stern berg in Spear-Swer-
ling, 1999). Po mem bno je, tako av tor ji, da ima mo pri spoz na va nju neke te ma ti ke oz. 
pri obrav na vi neke uč ne sno vi pri lož nost re še va ti prob lem ske na lo ge, ki iz zo ve jo vse 
na ve de ne vr ste miš lje nja.

Ana li tič no in te li gent nost upo ra bi mo, ka dar rešu je mo prob le me, ki od nas zah te va jo 
ana li zo, pre so ja nje, vred no te nje ter pri mer ja nje in raz vrš ča nje. Us tvar jal no in te li gent-
nost upo ra bi mo, ka dar re šu je mo prob le me, ki so za nas novi, od pr ti in v ka te rih iš če mo 
re ši tve, ki niso zna ne vna prej. Prak tič no inte li gent nost pa upo ra bi mo ta krat, ka dar re šu-
je mo prob le me, s ka te ri mi se sre ču je mo v vsak da njem živ lje nju.

Ta be la 5 vse bu je ključ ne poj me, ki iz zo ve jo po sa mez no vr sto miš lje nja oz. in te li gent no sti.108

Ana li tič na Us tvar jal na Prak tič na
Ana li zi raj
Kri ti zi raj
Pre so di
Pri mer jaj/ugo to vi nas prot ja
Ovred no ti
Oce ni

Us tva ri
Izu mi
Od krij
Pred stav ljaj si, da …
Pred po sta vi, da …
Na po vej …

Upo ra bi
Ude ja nji/ure sni či
Obr ni se na …
Kako bi s tem orod jem …
Za po sli
Na pra vi upo rab no

107 Delo poteka v skupinah. Če bo učitelj tej dejavnosti posvetil eno učno uro, naloge na uč-
nem listu smiselno razporedi med skupinami. Nekatere naloge lahko potekajo tudi kot 
domače delo, npr. nalogi 3 in 4.

108 Sternberg v različnih besedilih izmenično uporablja analitično, ustvarjalno in praktično 
mišljenje (Sternberg in Grigorenko, 2004), analitične, praktične in ustvarjalne sposobnosti 
(Sternberg, 1995) ter analitično, praktično in ustvarjalno inteligentnost (Sternberg, 1999).
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Vpra ša nja

1. Raz mi sli te o svo ji naj po go stejši vr sti iz kuš nje, ki jo ima te pri obrav nav i uč ne sno vi: 
ka te ro vr sto in te li gent no sti ima te naj več krat pri lož nost upo ra bi ti pri po sa mez nem 
pred me tu: ana li tič no, us tvar jal no ali prak tič no?

Ma te ma ti ka

Slo ven ski je zik in knji žev nost

Tuji je zi ki

Fi zi ka

Ke mi ja

Bio lo gi ja

So cio lo gi ja

Psi ho lo gi ja

Fi lo zo fi ja

Zgo do vi na

Geo gra fi ja

Umet nost

Šport na vzgo ja

 

2. Raz po re di te se v dvo ji ce. Vsa ka dvo ji ca naj si iz be re do lo čen šol ski pred met, v ok-
vi ru tega pa neko že obrav na va no uč no snov. Na ve di te mi sel ne prob le me, ki ste jih 
re še va li ob obrav na vi te uč ne sno vi, in raz mi sli te, ka te ro vr sto miš lje nja je vsak od 
njih zah te val. Do daj te svo je pri me re na log, s ka te ri mi bi iz zva li po sa mez no vr sto 
miš lje nja/in te li gent no sti (ana li tič no, us tvar jal no, prak tič no).

3. Si ta bor niš ki vod nik, spo daj pa je na ni za nih ne kaj vse bin, ki jih mo ra jo tvo ji ta bor-
ni ki os vo ji ti.109 Kako bi jim to omo go čil? Pred vi di naloge, s ka te ri mi bi jih spod bu dil, 
da sa mo stoj no ra zi sku je jo in spoz na va jo iz bra no temo. Bodi po zo ren na to, da boš s 
temi na lo ga mi pri njih iz zval vse tri vr ste in te li gent no sti.

a. Bi va ki ra nje v na ra vi110 

109 Ker so ome nje ne teme lah ko za ne ka te re učen ce po pol no ma ne poz na ne, je ko rist no, 
če uči telj k tej uč ni uri pri ne se us trez no li te ra tu ro oz. od lom ke iz li te ra tu re. Iz ho dišč ne 
teme so se ve da lah ko tudi dru gač ne, »ne ta bor niš ke«. Delo lah ko po te ka v dvo ji cah in 
sku pi nah, ko rist no pa je tudi, če vsa ka sku pi na iz be re raz lič ne teme, saj so pred sta vi-
tve poz ne je lah ko pe strej še. De jav nost lah ko po te ka tudi kot do ma če delo (v dvo ji cah 
ali v sku pi nah), učen ci pa iz de la jo ce lo ten ma te rial. Ko po te ka jo pred sta vi tve re ši tev v 
raz re du, je na lo ga učen cev po slu šal cev, da re ši tve ana li zi ra jo in ob vsa ki pred vi de ni 
de jav no sti ugo tav lja jo, ka te ro vr sto in te li gent no sti iz zo ve.

110 Pri me ri na log, ki iz zo ve jo raz lič ne vr ste miš lje nja na temo Bi va ki ra nje v na ra vi: a. ana-
li tič no miš lje nje: »V pri roč ni ku si og lej raz lič ne tipe bi va kov. Pri mer jaj jih ter raz mi sli o 
pred no stih in po manj klji vo stih po sa mez ne ga iz med njih. Pre so di pri mer nost po sa mez-
ne ga bi va ka za raz lič ne (vre men ske, geo graf ske …) oko liš či ne.«, b. us tvar jal no miš lje-
nje: »Si v go rah, na vi ši ni 1500 m, okrog tebe pa se mra či. Kako bi si na pra vil za vet je, 
v ka te rem bi lah ko pres pal? Upo ra biš lah ko tako su ro vi ne, ki ti jih po nu ja na ra va, kot 
stva ri, ki jih imaš s se boj.«, c. prak tič no miš lje nje: »Iz raz po lož lji vih sred stev na re di bi-
vak.« (zad nja na lo ga vklju ču je tako us tvar jal no kot prak tič no miš lje nje).
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b. Ta bor ni ogenj

c.  Ne var no sti v go rah

d.  Pre hra na v na ra vi

e.  Vre me no slov je

f.  

4. Si uči te lji ca/uči telj niž jih raz re dov in obrav na vaš temo Prav lji ca. Kako bi se tega lo-
til(a)? Pred vi di de jav no sti za učen ce, v ka te rih bi pri do bi li nova spoz na nja o li te rar ni 
ob li ki, ki jo ime nu je mo prav lji ca. Te de jav no sti naj učen cem omo go či jo upo ra bo 
vseh vrst in te li gent no sti.

5. Ozri se na zaj, v na lo ge, ki si jih prav kar re še val (na lo ge od 1–4). Ka te ro vr sto in te li-
gent no sti je zah te va lo re še va nje po sa mez ne na lo ge?

6. Ka te ra vr sta in te li gent no sti pred stav lja tvo je moč no po droč je? Ute me lji. Kako lah ko 
po skr biš za last no po glab lja nje in raz šir ja nje zna nja z ne ke ga po droč ja (npr. pred-
me ta, ki te za ni ma), upo šte va joč spoz na nja o Stern ber go vi teo ri ji in te li gent no sti?

7. Upo ra bi zna nje o Stern ber go vi teo ri ji učin ko vi te in te li gent no sti za na čr to va nje last-
ne ga uče nja pri iz bra nem (in še bo lje, pri vseh) pred me tih. Na me sto da se učiš tako, 
da zgolj po nav ljaš snov, si po stav ljaj vpra ša nja in po skr bi, da bodo iz zva la vse tri 
vr ste in te li gent no sti. 

 

v teh de jav no stih: 

•	 spoz na vaš Stern ber go vo teo ri jo in te li gent no sti,
•	 raz miš ljaš ana li tič no, us tvar jal no in prak tič no,
•	 uriš kri tič no miš lje nje (po stav lja nje vpra šanj in ob li ko va nje prob le mov).
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Uč ni list 2

De jav nost za raz šir ja nje in po glab lja nje zna nja: re še va nje prob le ma111

Raz lIč NI av TOR jI O IN TE lI gENT NO STI. kdO IMa Naj bOlj 
PRav?

Pri mer jaj Stern ber go vo triar hič no teo ri jo in te li gent no sti z dru gi mi teo ri ja mi, ki jih poz-
naš (npr. Spear man, Gard ner …). Po ka te rih kri te ri jih si primer jal te teo ri je? Ka te re so 
pred no sti in po manj klji vo sti vsa ke iz med njih? 

 

v tej de jav no sti:

•  pri mer jaš in vred no tiš raz lič ne teo ri je in te li gent no sti,
•  raz vi jaš kri tič no miš lje nje.

111 Ta uč ni list je ak tua len za učen ce ti stih uči te ljev, ki iz bir no obrav na va jo več teo rij in te-
li gent no sti.
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Uč ni list 3

De jav nost za pre ver ja nje zna nja: av ten tič ne na lo ge

PRE vE RI MO SvO jE zNa NjE IN vEš čI NE:  
STERN bER gO va TEO RI ja IN TE lI gENT NO STI

So de luj mo pri pri pra vah na test112

1. V raz re du se raz vr sti te v sku pi ne. Vsa ka sku pi na naj si iz be re neki šol ski pred met 
in zno traj nje ga snov, ki jo tre nut no obrav na va te. Na pi ši te po en pri mer na lo ge (ali 
de jav no sti), ki bo iz zva la po sa mez no vr sto in te li gent no sti. 

V raz re du zbe ri te te na lo ge v sno pič. Upo ra bi te jih, ko se bo ste pri prav lja li na preiz-
kus zna nja. Po do ben po sto pek lah ko iz pe lje te ved no, ka dar se bli ža pre ver ja nje zna-
nja, učen ci pa se lah ko ‘spe cia li zi ra te’ za ob li ko va nje na log pri do lo če nem pred me tu.

Ali zdaj ra zu me mo tri tipe in te li gent no sti?

2. Po glej spod nje pri me re na log. Ka te ri tip in te li gent no sti bo iz zva la po sa mez na iz med 
njih?

a. Raz pra va o vpra ša nju: »Ali je la ga nje ved no ne mo ral no?«

b. »Na pi ši vse mo go če upo ra be zo bo treb ca?«

c. »Izra ču naj ta in te gral.«

d. »Na pi ši se mi nar sko na lo go o sred nje veš kem sli kars tvu.«

e. »Ana li zi raj be se di lo. Upo ra bi ene ga iz med modelov za ana li tič no bra nje.«

f. »Ra ziš či pred sta vo sred nje šol cev o zdra vih na či nih pre hra nje va nja.«

g. 

h. 

i. 

Ana li za de lov nih zvez kov

3. Raz po re di te se v dvo ji ce, vsa ka dvo ji ca pa si iz be re de lov ni zve zek za neki šolski 
pred met (lah ko je vaš de lov ni zve zek ali pa ka te ri koli drug de lov ni zve zek, ne gle-
de na to, ka te ri sta ro sti otrok ali di ja kov je na me njen). Ana li zi raj te vsa vpra ša nja v 
iz bra nem de lov nem zvez ku pri obrav na vi do lo če ne teme z vi di ka vr ste miš lje nja, 
ki ga iz zo ve. Ugo to vi te, ka te ra vr sta miš lje nja je naj več krat iz zva na oz. ka te ro vr sto 
in te li gent no sti ima pri obrav na va ni uč ni temi uče nec naj več krat pri lož nost va di ti. 
Na pi ši te re cen zi jo tega dela de lov ne ga zvez ka ter – če je to po treb no – sve tuj te av tor-
ju ustrez ne po prav ke.

112 Ta na lo ga spod bu ja tim sko pou če va nje oz. so de lo va nje več uči te ljev, saj lah ko sno pič 
na log za pre ver ja nje naj bolj kom pe tent no pre gle du je oz. daje po vrat no in for ma ci jo, 
pred la ga iz bolj ša ve itd. prav uči telj do lo če ne ga pred me ta.
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Moj hobi

4. Kaj rad poč neš v pro stem ča su oz. kaj te za ni ma (ple šeš, po slu šaš glas bo, skr biš za 
psa ali dru go do ma čo ži val, sli kaš, se uk var jaš s špor tom …)? Na pra vi po glob lje no 
pred sta vi tev svo je ga »ko njič ka« oz. in te re sne ga po droč ja za prija te lje in so šol ce.113 
Če se npr. uk var jaš s ple som, po vej kaj o tem ple su, po ka ži kak šen po sne tek, vklju či 
za ni mi vo sti, po vej kak šno za ni mi vo do go divš či no itd. Po leg vse bin ske raz no li ko sti 
naj bo pred sta vi tev pe stra tudi v na či nih po sre do va nja in naj vklju ču je tako tvo jo 
raz la go kot tudi vpra ša nja za raz miš lja nje po slu šal cev. Po mem bno pa je, da pri po-
slu šal cih z vpra ša nji in de jav nost mi iz zo veš vse tri vr ste in te li gent no sti.

Us tvar jal na pred sta vi tev se mi nar ske na lo ge

5. Ko boš us tvar jal svo jo na sled njo se mi narsko na lo go, lah ko že pri na tanč nej šem 
opre de lje va nju ci lja vi ha riš mož ga ne in v zve zi s temo naj prej ni zaš mož na vpra ša-
nja, ki bi te us mer ja la v po glob lje no ra zi sko va nje te ma ti ke, obe nem pa bi iz zva la vse 
tri tipe in te li gent no sti. Poz ne je vpra ša nja se lekcio ni raš in ohra niš ti sta, ki te naj bolj 
pri teg ne jo.

V svo ji pred sta vi tvi pred vi di tudi vpra ša nja, s ka te ri mi boš spod bu dil raz miš lja nje 
so šol cev, še pre den jim boš raz kril svo je ugo to vi tve o obrav na va ni temi. Tvo ja pred-
sta vi tev naj bo prav za prav pre plet tvo je ga po da ja nja teme in raz miš lja nja o vpra ša-
njih so šol cev. Vpra ša nja naj bodo tak šna, da boš z nji mi iz zval vse tri tipe in te li gent-
no sti so šol cev.

v tej de jav no sti:

•	 pre ver jaš ra zu me va nje Sternber go ve triar hič ne teo ri je in te li gent no sti,
•	 upo ra biš zna nje za na čr to va nje pre ver ja nja in s tem po glab lja nja poz na va nja 

neke uč ne sno vi,
•	 upo ra biš zna nje za na čr to va nje us tvar jal ne ga po sre do va nja te ma ti ke po slu-

šal cem.

113 Pred sta vi tve zu naj šol skih de jav no sti in in te re sov učen cev lah ko pred stav lja jo del vse bi-
ne raz red nih ur. Prav tako je mo go če or ga ni zi ra ti pro jekt druž be no ko rist nih del, ka te-
re ga cilj je so de lo va nje šo le s skup nost jo. V tem kon tek stu so pred sta vi tve raz no vrst nih 
de jav no sti in in te re sov lah ko del so de lo va nja z us ta no va mi, kot so npr. otroš ke bol ni-
šni ce, do mo vi upo ko jen cev, os nov ne šo le itd. 
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2.9  So cia li za ci ja in sku pi ne

2.9.1  Mož no sti vzgo je je ve li ko, do brih pa je pre cej 
manj

  Moj ca Čer če

Po glav je: Me do seb ni od no si

Uč ni sklop: So cia li za ci ja in sku pi ne

Bis tve no vpra ša nje: Kaj je zna čil no za po sa mez ne 
vzgoj ne sti le ter kako ti sti li vpli va-
jo na ve de nje in do živ lja nje po sa-
mez ni ka?

Ope ra tiv ni ci lji

Vse bin ski: 

V opi sa nih de jav no stih učen ka/uče nec:
V1:  spoz na va za ko ni to sti te melj nih vzgoj nih sti lov, 
V2:  raz li ku je med po sa mez ni mi vzgoj ni mi sti li gle de na 

raz lič ne kri te ri je,
V3:  po glab lja ra zu me va nje po ve za no sti med zna čil nost-

mi do lo če ne ga vzgoj ne ga sti la in do živ lja njem ter 
ve de njem po sa mez ni ka, ki je de le žen tega sti la vzgo je,

V4:  vred no ti (pre so ja) in ar gu men ti ra učin ke po sa mez nih vzgoj nih sti lov,
V5:  ana li zi ra kon kret no vzgoj no si tua ci jo in ob li ku je re ši tve.

Pro ce sni:

V opi sa nih de jav no stih učen ka/uče nec:
P1:  raz vi ja kom plek sno in kri tič no miš lje nje (pri mer ja nje, pre so ja nje, ar gu-

men ti ra nje),
P2:  raz vi ja veš či no sa mo ref lek si je in sa mo re gu la ci je,
P3:  uri veš či ne učin ko vi te ga spo ra zu me va nja in so de lo va nja.

Kom pe ten ce:
K1:  uče nje uče nja,
K2:  so cial ne in dr žav ljan ske kom pe ten ce,
K3:  spo ra zu me va nje v ma ter nem je zi ku,
K4:  sa moi ni cia tiv nost in pod jet nost,
K6:  kul tur na za vest in izra ža nje.

Med pred met ne po ve za ve: so cio lo gi ja, filo zo fi ja, slo venš či na, zgo do vi na.

PROCESNI 
CILJI 

OBLIKE DELA

METODE DELA
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Pri ča ko va ni do sež ki

Do se žek De jav nost
Sa mo ref lek si ja last ne ga vzgoj ne ga  
slo ga.

Sa mo ref lek siv no raz miš lja nje.

Za vest o po me ni vlo ge av to ri te te v  
vzgo ji.

Di sku si ja pro et kon tra ob uč nem li stu 1.

Ra zu me učin ke po sa mez nih vzgoj nih 
slo gov.

Re še va nje kon kret nih vzgoj nih prob le-
mov ob de jav no stih na uč nem li stu 2, 3 
in 5. 

Na črt vzgo je svo jih otrok. Na čr tu je smer ni ce last ne vzgo je.

Esej o te mah, ki so po ve za ne z vzgo jo. Pi sa nje ese ja.

Stra te gi ja pou če va nja114 

Pred vi den čas: od dve do tri šol ske ure

DEJAVNOSTI UČITELJA/-ICE DEJAVNOSTI UČENCEV

Orien ta ci ja

1 Na po ve ci lje uč ne ure.

Učen cem po sta vi uvod no vpra ša nje: 
»Kaj vse ce ni te pri vzgo ji svo jih star-
šev in kaj bi spre me ni li, če bi lah ko?« 
Spod bu ja jih, da za pi še jo čim več od-
go vo rov. 

Učen ci vsak zase raz miš lja jo o vzgo-
ji svo jih star šev in za pi su je jo od go-
vo re (od go vo ra jim ni tre ba pre bra ti 
na glas). 

P1, P2, K4

Iz gra je va nje zna nja

2 Učen cem pove, da poz na mo raz lič ne 
vzgoj ne sti le gle de na vlo go av to ri-
te te ter jim pred sta vi me rili za raz li-
ko va nje te melj nih vzgoj nih sti lov po 
Mac coby je vi in Mar ti nu.115

Na po ve di sku si jo (pro et kon tra): 
»Av to ri te ta v vzgo ji – da ali ne«. Di-
sku si jo or ga ni zi ra v skla du z na vo di li 
na uč nem li stu 1: »Av to ri te ta v vzgo ji 
– da ali ne.«

Učen ci sle di jo in za pi su je jo.

114 De jav no sti so za sno va ne tako, da vsa ka pred stav lja lo če no ce lo to, kar po me ni, da lah-
ko ob seg in šte vi lo de jav no sti zno traj stra te gi je uči telj iz be re sam na na čin, da jih lah ko 
smi sel no ume sti v svoj uč ni na črt.

115 Me ri la so po drob ne je pred stav lje na v de lov nem zvez ku za 4. let nik gim na zij ske ga izo-
bra že va nja, Psi ho lo gi ja, Spoz na nja in di le me, str. 175.
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Uči telj pov za me ključ ne ar gu men te 
učen cev »za« av to ri te to v vzgo ji in 
»pro ti« njej ter jih us me ri v ob li ko va-
nje skle pov. 

Iz va ja jo iz bra no de jav no sti v skla du 
za na vo di li na uč nem li stu1.

Učen ci sprem lja jo pov ze tek uči te lja 
in ga po potrebi do pol ni jo. Ob li ku-
je jo skle pe.

V1, V2, P1, P3, K1, K2, K6

3 Uči telj fron tal no obrav na va zna čil-
no sti vzgoj nih sti lov (av to ri ta tiv ni, 
av to ri tar ni, per mi siv ni in brez briž ni 
vzgoj ni stil). 

S podv pra ša nji učen ce vodi h kri tič-
ne mu raz mi sle ku o učin kih (pred no-
stih in sla bo stih) po sa mez nih vzgoj-
nih sti lov . Učen ce spod bu ja, da svo je 
od go vo re ar gu men ti ra jo. Na kon cu 
vse bin sko do pol ni nji ho ve od go vo-
re. Pri kri tič nem raz mi sle ku učen ce 
vodi s podv pra ša nji, kot so »Kak šna 
spo ro či la pre je ma jo po va šem mne-
nju otro ci od svo jih star šev z do lo-
če nim vzgoj nim sti lom?«, »Kako se 
po ču ti jo in od zi va jo, kak šno mne nje 
o sebi si us tva ri jo otro ci, ka te rih star-
ši jim (ne) zau pa jo, (ne) spod bu ja jo 
nji ho ve sa mo stoj no sti in od go vor no-
sti, jih (ne) vklju ču je jo v dru žin ske 
po go vo re, jih nič ali zelo nad zo ru je jo 
ipd.?« 

Učen ci sle di jo, za pi su je jo in raz miš-
lja jo o sno vi.

Učen ci po sa mič no pre so ja jo in ute-
me lju je jo svo je od go vo re o učin kih 
(pred no stih in sla bo stih) po sa mez-
nih vzgoj nih sti lov. Učen ci po zor no 
po slu ša jo drug dru ge ga in dopol nju-
je jo pred hod ne od go vo re.

 V1, V2, V3, V4, P1, P3, K1, K2

4 Or ga ni zi ra delo v dvo ji cah ob uč nem 
li stu 2: »Kam vodi pot per mi siv ne 
vzgo je?« 

Uči telj vodi po ro ča nje in vse bin sko 
do pol nju je od go vo re učen cev. Uči telj 
lah ko pare, ki po ro ča jo, iz be re sam 
ali se pari ja vi jo pro sto volj no. Pred-
vi do ma o vsa kem raz voj nem ci lju 
po ro ča en par, dru gi pari po po tre bi 
do pol ni jo od go vor.

Učen ci v pa rih re šu je jo uč ni list 2. 

Ko kon ča jo, pari po ro ča jo o svo jih 
ugo to vi tvah. Med se boj se ak tiv no 
po slu ša jo, tako da se pri od go vo rih 
ne po nav lja jo. 

V3, V4, P1, P3, K2, K6
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Po glab lja nje, raz šir ja nje in upo ra ba zna nja

5 Uči telj na po ve do ma čo na lo go. Učen-
cem raz de li tri pi sma obu pa nih star-
šev, ki pro si jo za nas ve te pri vzgo ji 
svo jih otrok. Učen ce pro si, da pre be-
re jo vsa tri pi sma, in jih po zo ve, da 
iz be re jo eno iz med pi sem, na ka te-
ro bodo od go vo ri li. Pri tem uči telj 
mo de ri ra iz bi re tako, da se za vsa ko 
pi smo od lo či prib liž no ena tret ji na 
učen cev. 

Uči telj po ja sni na vo di lo za do ma čo na-
lo go, ki je za pi sa no na uč nem li stu 3: 
»Nas ve ti obu pa nim star šem.« 

Učen ci pre be re jo vsa tri pi sma. Iz-
med treh v do go vo ru z uči te ljem iz-
be re jo eno, na ka te ro bodo od go vo-
ri li.

Učen ci sle di jo uči te lje vim po ja sni-
lom in raz ja sni jo mo re bit ne ne ja-
sno sti.

V3, V4, V5, P1, P2, K2

Pre ver ja nje zna nja

6 Or ga ni zi ra uč no uro v ra ču nal niš ki 
učil ni ci. Na po ve, da se bodo učen ci 
v na da lje va nju raz de li li v šest sku pin 
gle de na pi smo, ki so ga iz bra li. Šest 
sku pin po me ni, da po dve sku pi ni 
obrav na va ta isto pi smo. 

Učen ci se raz de li jo v sku pi ne.

Učen ci zno traj sku pi ne pri mer ja jo 
svo je od go vo re in se s kon sen zom 
od lo či jo za skup ne nas ve te star šem, 
ki jih za pi še jo v pi smu (od go vo ru) 
obu pa nim star šem.

Po en pred stav nik iz vsa ke sku pi ne 
pre be re pi smo (od go vor), ki ga je 
ob li ko va la sku pi na kot naj bolj ši od-
go vor obu pa nim star šem. 

Preo sta li učen ci po slu ša jo od go vor. 

V3, V4, V5, P1, P2, P3, K2, K6

7 Učen ce us me ri k zad nji de jav no sti v 
šol ski uri – ob li ko va nju vi zi je last ne 
vzgo je. Vi zi ja te me lji na in te gra ci ji 
us vo je ne ga zna nja, sa mo ref lek si ji in 
zav ze ma nju pers pek ti ve. Po zo ve jih k 
re še va nju uč ne ga li sta 4: »Pre ve ri mo 
svo je zna nje in veš či ne: Ko bom starš, 
bom …«

Učen ci in di vi dual no re šu je jo uč ni 
list 4 ter raz miš lja jo o sebi kot star-
ših, ki bodo ne koč vzga ja li otro ke. 

V4, P1, P2, K2, K4
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8 Uči telj učen ce po zo ve, da o obrav na-
va ni vse bi ni raz miš lja jo tudi doma. 
Iz be re jo eno iz med dveh de jav no sti, 
opi sa nih na uč nem li stu 5: »Pre ve ri-
mo svo je zna nje in veš či ne: Vzgoj ni 
sti li«.

Uči telj lah ko esej tudi oce ni. Iz bi ra 
na slo va je pre puš če na učen cem. 

Učen ci iz be re jo eno iz med po nu je-
nih de jav no sti in ju na pra vi jo za do-
ma čo na lo go. 

V2, V3, V5, P1, P2, K2, K3

Li te ra tu ra in viri
1 Ve sel, J., Kom pa re, A., Curk, J., Rup nik Vec, T. in Vec, T. (2004). Psi ho lo gi ja 

spoz na nja in di le me; de lov ni zve zek za 4. let nik gim na zij ske ga izo bra že va nja. 
Ljub lja na: DZS.

Pri lo ge

   

Uč ni list 1: Av to ri te ta v vzgo ji – da ali ne

Uč ni list 2: Kam vodi pot per mi siv ne vzgo je?

Uč ni list 3: Nas ve ti obu pa nim star šem

Uč ni list 4: Pre ve ri mo svo je zna nje in veš či ne

Uč ni list 5: Pre ve ri mo svo je zna nje in veš či ne: Vzgoj ni sti li

Opom nik za uči te lje: De jav nost »Pre ver ja nje zna nja«
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Uč ni list 1

De jav nost za orien ta ci jo: de ba ta (pro et kon tra)

av TO RI TE Ta v vzgO jI – da alI NE

Na vo di lo: 

Uči telj po zo ve učen ce, da naj prej vsak zase za pi še jo ar gu men te »za« in ar gu men te »pro ti« 
av to ri te ti v vzgo ji. 

Nato učen ce po va bi k di sku si ji.116 Uči telj sam iz be re tri učen ce (ali se učen ci ja vi jo sami), 
ki bodo za go var ja li ar gu men te »za«, in tri, ki bodo za go var ja li ar gu men te »pro ti«. Preo-
sta le učence spod bu di, da ak tiv no po slu ša jo so šol ce, ki ar gu men ti ra jo, in si za pi su je jo 
vpra ša nja, ki jim jih bodo za sta vi li v na da lje va nju. 

Uči telj us mer ja di sku si jo in učen ce spod bu ja k ar gu men ta ci ji (in ne npr. zgolj k izra ža nju 
last ne ga mne nja brez ute me lji tev). Skr bi za ča sov ni po tek di sku si je (3 mi nu te za ar gu-
men te »za«, 3 mi nu te za ar gu men te »pro ti«, 4 mi nu te za do dat na vpra ša nja so šol cev in 
od go vo re).

Di sku si ja to rej po te ka tako, da tri je učen ci pred raz re dom naj prej ar gu men ti ra jo, za kaj so 
»za« av to ri te to v vzgo ji (3 mi nu te). V na sled njih treh mi nu tah na sled nji tri je učen ci ar gu-
men ti ra jo, za kaj so »pro ti« av to ri te ti v vzgo ji. Preo sta li učen ci med tem po zor no po slu ša jo 
ar gu men te so šol cev in si za pi su je jo mo re bit na vpra ša nja, ki jim jih za sta vi jo v na da lje-
va nju, v na sled njih 4 mi nu tah. V od go var ja nje na vpra ša nja ob kon cu di sku si je se lah ko 
vklju či jo tudi dru gi so šol ci. 

v tej de jav no sti:

•  iz gra ju ješ ra zu me va nje po me na av to ri te te pri vzgo ji otrok,
•  se učiš ar gu men ti ra nja.

116 Po tek di sku si je je pri re jen po for ma tu Karl Pop per.
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Uč ni list 2

De jav nost za iz grad njo zna nja: re še va nje prob le ma

kaM vOdI POT PER MI SIv NE vzgO jE?

Na vo di lo: 

Če prav je per mi siv na vzgo ja da nes pre cej ši ro ko uve ljav ljen in v ne ka te rih oko ljih celo pri-
ljub ljen na čin vzgo je otrok, vse več stro kov nja kov opo zar ja na nje ne ne ga tiv ne po sle di ce. 
Pre so di te, ali star ši s per mi siv nim vzgoj nim sti lom svo jim otro kom omo go ča jo op ti mal ne 
po go je za us va ja nje spo daj za pi sa nih raz voj nih ci ljev117. Raz mi sli te, ka te re so ti ste ključ ne 
zna čilnosti per mi siv ne ga sti la vzgo je, za ra di ka te rih ima jo otro ci, ki so de lež ni take vzgo-
je, te ža ve pri us va ja nju za pi sa nih ci ljev ozi ro ma jih ne ka te ri sploh ne do se že jo118. 

Raz voj ni ci lji:

• Otrok se mora v raz vo ju nau či ti ob vla do va ti čus tva – urav na va ti nji ho vo do živ lja nje 
in izra ža nje. 

• Otrok se mora nau či ti spre je ma ti od go vor nost za po sle di ce svo je ga rav na nja tudi 
ta krat, ko so po sle di ce zanj neu god ne. 

• Otrok se mora nau či ti skle pa ti kom pro mi se z dru gi mi in ob vla do va ti nes po ra zu me.

• Otrok se mora nau či ti za časno od lo ži ti za do vo lji tev svo je po tre be in jo pre lo ži ti na 
poz ne je.

• Otrok se mora nau či ti, da pre den kar koli na re di, raz mi sli, kaj to po me ni in kak šne 
po sle di ce bo imel nje gov od ziv.

• Otrok se mora nau či ti sli ša ti, po slu ša ti in ra zu me va ti dru ge, si cer ne bo spo so ben 
spo ra zu me va nja s so ljud mi.

• Otrok se mora nau či ti so de lo va ti z dru gi mi, si cer bo z nji mi ved no v spo ru.

 

v tej de jav no sti: 

•  raz miš ljaš o po sle di cah pre ti ra no per mi siv ne vzgo je,
•  se učiš ar gu men ti ra nja. 

117 V na da lje va nju je na ve de nih le ne kaj iz med vseh raz voj nih ci ljev.
118 Iz bra no de jav nost lah ko nad gra di te z is ka njem do ka zov v stro kov ni li te ra tu ri.
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Uč ni list 3

De jav nost za raz šir ja nje in po glab lja nje zna nja: re še va nje prob le ma

NaS vE TI Obu Pa NIM STaR šEM

Na vo di lo: 

Raz mi sli, kako bi na pod la gi us vo je ne ga zna nja o zna čil no stih po sa mez nih vzgoj nih sti-
lov od go vo ril na pi smo obu pa nih star šev. Svoj od go vor v ključ nih be se dah za pi ši na list. 

Pi smo I

Sva star ša 13-let ne ga sina in zad nje ča se opa ža va, da ni z ni če mer več za do vo ljen. Z 
mo žem mu sku ša va po ja sni ti, da pri tri naj stih le tih ne more ta koj do bi ti in do se či vse-
ga, kar si že li, ven dar za man. Sku ša va mu raz lo ži ti, da v živ lje nju ne ka te rih ci ljev ni 
mo go če do se či ta koj čez noč, tem več se je za nje treba bolj po tru diti in da je že to li ko 
star, da mora ra zu me ti, da ta koj ne more do bi ti vse ga, kar si za že li. Vča sih ima va celo 
ob ču tek, da od naju kar zah te va, naj bolj pa naju bre me ni, saj se ob to vrst nih po go vo-
rih ved no zno va moč no raz bur ja in nama oči ta, da sva ne mo go ča star ša in da je ne sre-
čen. To naju z mo žem še po se bej pri za de ne, saj sva mu v otroš tvu omo go či la ve li ko 
več, kot je do ži vel kak šen nje gov vrst nik, prak tič no vse, se daj pa naju na neki na čin 
celo za vra ča. Ne mo re va ra zu me ti, kako ne ceni vse ga, kar sva mu dala in omo go či la, 
mar si ka te ri otrok da nes bi bil ne skonč no sre čen, on pa kar ne zna ce ni ti vse ga. Za kaj 
kljub šte vil nim skup nim po go vo rom, v ka te rih mu z mo žem že li va lepo raz lo ži ti, ne 
ra zu me, da je pri ne ka te rih stva reh v živ lje nju po treb no vztra ja ti dlje ča sa kljub te ža-
vam, na ka te re na le ti mo. Opa ža va na mreč tudi, da se sin vse po go ste je hi tro na ve li ča 
do lo če nih in te re snih de jav no sti in jih po tem tudi opu sti ter da je v nje go vem živ lje nju 
zelo malo ak tiv no sti, ki bi jih iz pe ljal do kon ca. Ta koj ko na le ti na te ža vo (npr. pri 
do ma či na lo gi), kon ča z re še va njem na lo ge in je ne sre čen. Vča sih sva mu po ma ga la 
mid va, zdaj pa je že tako ve lik, da mora na lo go na pra vi ti sam. Za sina naju moč no 
skr bi, tudi uči te lji ca v šo li naju je že opo zo ri la, pred vsem ome nja nje go vo od klo nil no 
ve de nje do vrst ni kov. Za sina naju zelo moč no skr bi. Pro sim, sve tuj te nama, kaj naj 
na re di va, na re di la bova kar ko li, samo da bo nje mu do bro.

Obu pa na star ša

Pi smo II

Sem mati 16-let ne ga mla dost ni ka, ki zase pra vi, da je ve li ka zgu ba ter da ne ve, kaj naj 
poč ne v živ lje nju. Pra vi, da je iz gu bil svoj no tra nji kom pas in da ne ve več, kaj sploh 
še dela prav in kaj ne. V šo li pri ha ja v konf lik te s so šol ci in pro fe sor ji, pra vi, da ga ne 
ra zu me jo in da tudi on ne ra zu me njih. Vse bolj se za pi ra vase in od mi ka od vseh nas, 
vi dim, da moč no trpi. Po go sto po ro ča tudi o gla vo bo lih, sla bo sti in utru je no sti, a ne 
vem, kako naj mu po ma gam. Vi dim, da je zelo zbe gan, saj vča sih za isto stvar moč no 
vzki pi, dru gič se tiho umak ne in za pre vase. Pra vi, da kar ko li na re di, ni prav in so vra ži 
tako mene kot oče ta. Ne ra zu mem, za kaj je tudi v šo li lah ko vča sih tako pri den in pri-
ja zen, spet dru gič (po go ste je) pa tako od klo ni len in prob le ma ti čen. Sin ži vi pri meni, 
saj sva se z mo žem, ko je bil sin star 8 let, lo či la. S si nom sem ved no sku ša la biti pri jaz-
na. Zase lah ko re čem, da sem pra va su per ma ma in da sem z njim bolj pri ja te lji ca kot
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mama, da ved no sle dim nje go vim že ljam. Otro ka ni ko li ne kaz nu jem ali mu gro zim, 
tudi pre po ve du jem mu ne ni če sar, v pri mer ja vi z biv šim mo žem. Po ve da ti mo ram, da 
se ni ka kor ne stri njam z nje go vo vzgo jo, ki je rav no nas prot na moji. On pra vi, da od-
go vor ne, odra sle in sa mo stoj ne ose be ni mo go če vzgo ji ti brez pre po ve di in za po ve di 
ter kaz no va nja za nji ho vo neu po šte va nje. Sin je od biv še ga mo ža po go sto kaz no van, 
zato se ga zelo boji. Sinu ved no re če, da on naj bo lje ve, kaj je do bro zanj in naj se ne 
iz go var ja. Jaz tako ko maj ča kam, da pri de k meni, da ga po to la žim, da dobi ti sto, kar 
si že li. Sinu že lim omo go či ti vse, za kar je pri oče tu in za ra di lo či tve pri kraj šan. Vzgo-
ja biv še ga mo ža je na mreč ne po pust lji va, sina ni ko li nič ne vpra ša, ved no se o vsem 
od lo ča on na me sto nje ga, tega pa sin ni va jen, saj jaz vse od lo či tve pre pu stim nje mu. 
Sin po sta ja vse bolj prob le ma ti čen v šo li in vse bolj je iz gub ljen. Vse bolj po sta ja ne do-
sto pen in z njim se ni mo go če po go var ja ti. Vča sih še iz bruh ne z na pa di jeze in obu pa, 
a tudi po tem se hi tro umak ne vase. Pro sim, sve tuj te mi, kaj naj na re dim. 

Obu pa na mati

Pi smo III

Sem mati 17-let ne mla dost ni ce, ki je v šo li zelo prid na in vzor na di ja ki nja. Kljub temu 
me je pred ča som na raz go vor v šo lo po kli ca la sve to val na de lav ka in opo zo ri la na do-
lo če ne po seb no sti v hčer ki nem ve de nju ter do je ma nju sve ta in sebe. Že sama vem, 
da je hči zelo za pr ta vase in da je nje no sa mos po što va nje niz ko. O tem sva go vo ri li 
tudi s sve to val no de lav ko, ki mi je po ve da la, da je hčer ki na sa mo po do ba izra zi to niz-
ka in ne ga tiv na ter da je pre ti ra no po dre dlji va svo jim vrst ni kom. V raz re du ni ko li ne 
zna re či ne ali se po sta vi ti zase, zato so jo so šol ci pri če li iz ko riš ča ti, kar so opa zi li 
tudi pro fe sor ji. Ved no na re di vse, kar se ji re če, ni ko li ne izra zi svo je ga mne nja. Ko 
jo je sve to val na de lav ka po kli ca la k sebi na raz go vor, je bila hčer ka vid no pre pla še-
na, ne pre sta no jo je skr be lo, kaj je na re di la na ro be. Sve to val na de lav ka jo je sku ša la 
po mi ri ti, ven dar je hčer ka sko zi ce lo ten raz go vor os ta la vzne mir je na in nes proš če na. 
Sled nje sem opa zi la tudi sama. Ka dar ko li se že lim z njo na sa mem kaj po go vo ri ti, je 
zelo ne mir na in nes proš če na. Hčer ka si tudi gri ze noh te, ni ka kor ji ne uspe, če prav se 
tru di, da bi od ne ha la s to raz va do. Pro sim, sve tuj te mi, kako lah ko po ma gam hčer ki 
pri nje nih sti skah. Vem, da me bo ste vpra ša li, kje je oče in ali ži vi mo sku paj. Z mo žem 
sva po ro če na in ži vi mo sku paj, pro sim pa, da sve tu je te le meni. Mož se na mreč ne stri-
nja z vzgo jo, ki do vo lju je mož nost od lo ča nja tudi hčer ki. Pra vi, da do kler hčer ka ne 
odra ste, je on ti sti, ki ve, kaj je za njo naj bolj še in nje na na lo ga je, da nje go ve od lo či tve 
iz pol nju je. Vem, da to ni prav, mo žu sem to tudi več krat po ve da la, a za man, na drl je 
tudi mene in mi re kel, da da jem hčer ki po tu ho. Pro sim, sve tuj te mi, kaj lah ko na re-
dim, saj vi dim, da hčer ka po tre bu je po moč.

Mama 17-let ni ce

v tej de jav no sti:

•  pri mer jaš svo je ar gu men te z ar gu men ti so šol cev in se učiš nji ho ve ga ute me-
lje va nja,

•  se učiš usklaje va nja od go vo rov,
•  se učiš ana li ze kon kret ne vzgoj ne si tua ci je in sin te ze pri ob li ko va nju od go-

vo ra star šem,

•  teo re tič no us vo je no zna nje upo ra biš v prak si.



291

Primeri vpeljevanja novosti v praksi 

Uč ni list 4

De jav nost za pre ver ja nje zna nja: av ten tič na na lo ga (oseb ni na črt)

PRE vE RI MO SvO jE zNa NjE IN vEš čI NE: 
kO bOM STaRš, bOM ...

Na vo di lo: 

Spoz nal/-a si, da je mož no sti vzgo je ve li ko, a hkra ti tudi, da ima jo vsi vzgoj ni sti li do lo če-
ne učin ke, med ka te ri mi so ne ka te ri ne ga tiv ni in za otro ka lah ko obre me nju jo či. Po sta vi 
se v vlo go star ša in ob li kuj pet ci ljev, ka te rim boš sku šal/-a kot starš sle di ti pri vzgo ji svo-
je ga otro ka. Ob po sa mez nem ci lju tudi za pi ši, kako boš ta cilj do se gel/-a (kaj boš na re-
dil/-a, kako boš rav nal/-a, da ga boš ure sni čil/-a).

Ci lji s krat kim na čr tom nji ho ve ga do se ga nja:

• 

• 

• 

• 

• 

 

v tej de jav no sti:

•  upo ra biš svo je zna nje o vzgoj nih sti lih ter se učiš na čr to va nja in ob li ko va nja 
smer nic last ne ga vzgoj ne ga sti la.
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Uč ni list 5

De jav nost za pre ver ja nje znanja: av ten tič na na lo ga (esej) in re še va nje 
prob le ma

PRE vE RI MO SvO jE zNa NjE IN vEš čI NE:  
vzgOj NI STI lI

I. Na pi ši esej

Iz med po nu je nih na slo vov iz be ri ene ga in na pi ši svo je raz miš lja nje o vse bi ni. Pri 
tem ne po za bi na ar gu men ti ra nje.

•	 Per mi siv nost – pot v anarhič nost in meh kuž nost

•	 Za otro ka je do bro to, kar sam ču ti, da je do bro – odra sli mu mo ra jo sle di ti

•	 Sa mov šeč než in raz va je nec, moj pri ja telj 

•	 Vzgo ja naj te me lji na čim hi trej šem ob li ko va nju otro ka v odra sle ga – otrok 
bo ne koč tako ali tako po stal odra sla oseba

•	 Otrok je last star šev (od sle pe po slu šno sti in po pol ne po dre je no sti do pre ti-
ra ne ga upor niš tva)

•	 Star ši so do volj odra sli in iz ku še ni, da sami vedo, kaj je naj bo lje za nji ho ve-
ga otro ka

II. Zgo di lo se je

V na da lje va nju imaš za pi sa ni dve kon kret ni vzgoj ni si tua ci ji. Za vsa ko iz med njih 
za pi ši, kako bi v njej rav na li star ši z av to ri tar nim, star ši s per mi siv nim in star ši z 
av to ri ta tiv nim sti lom vzgo je. Nato še sam/-a de fi ni raj dve kon kret ni vzgoj ni si tua ci-
ji, v ka te rih se lah ko znaj de mla dost nik, in tudi za nju za pi ši, kako bi v njih rav na li 
star ši z av to ri tar nim, star ši s per mi siv nim in star ši z av to ri ta tiv nim sti lom vzgo je.

Vzgoj na si tua ci ja I.: De vet let ni Ma tej se je na za čet ku šol ske ga leta sku paj s star ši 
od lo čil, da bo v tem šol skem letu za čel obi sko va ti glas be no šo lo, v ka te ri se bo učil 
igra nja ki ta re. Igra nje ki ta re je bila na mreč nje go va več let na ve li ka že lja. A Ma tej je 
z ve se ljem ho dil v glas be no šo lo le pr vih šest me se cev. Po tem ča su je star šem po-
ve dal, da bi se rad pre ne hal uči ti igra nja ki ta re, da je zelo ne sre čen, ker mora ho di ti 
v glas be no šo lo, in da bi si kot novo in te re sno de jav nost zdaj rad iz bral ta bor ni ke. 
O ta bor ni kih je tudi si cer doma že dlje ča sa ve li ko go vo ril. Star še je pro sil, da ga 
vpi še ta k ta bor ni kom in iz pi še ta iz glas be ne šo le. 

Vzgoj na si tua ci ja II.: Dva najst let na Pe tra ne ke ga dne, ko se vrne iz šo le, pove svo ji-
ma star še ma, da se je v šo li skupaj s še dve ma so šol ka ma od lo či la, da v tem ted nu 
spre me ni jo zu na nji vi dez. Od lo či le so se, da si lase pre bar va jo v čr no (zdaj ima jo 
svet le lase), ona pa tudi, da si bo v ust ni co dala na re di ti pir sing.  

 

v teh de jav no stih:

•	 raz vi jaš kom plek sno in kri tič no miš lje nje o vzgo ji,
•	 na pi šeš esej,
•	 upo ra biš svo je zna nje o raz li ko va nju in ra zu me va nju zna čil no sti po sa mez nih 

vzgoj nih sti lov ob kon kret nih vzgoj nih si tua ci jah.
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Opom nik za uči te lje

dE jav NOST »PRE vER ja NjE zNa Nja«

Učen ce spod bu di mo, da zno traj sku pi ne naj prej pri mer ja jo od go vo re med se boj, pri če-
mer naj svo je od go vo re pris pe va vsak pred stav nik sku pi ne. Učen ce us mer ja mo, da iz med 
vseh od go vo rov iz be re jo ti ste, ki jih bodo za pi sa li v pi smu obu pa nim star šem. Pri tem 
jih spod bu ja mo, da svo je po zor no sti ne us me ri jo le na da ja nje, tem več tudi na ute me-
lje va nje nas ve tov. Med in di vi dual nim de lom sku pin kro ži mo po raz re du, raz jas nju je mo, 
po ma ga mo in us mer ja mo delo. Po kon ča nem delu v sku pi nah po va bi mo pred stav ni ke 
po sa mez nih sku pin, da pre be re jo pi smo (od go vor) obu pa nim star šem.
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2.9.2  Kaj se do ga ja v sku pi ni? 
        Ta nja Rup nik Vec
                                                                      

Po glav je:  So cia li za ci ja in sku pi ne/Me do seb-
ni od no si in ko mu ni ka ci ja

Uč ni sklop: Struk tu ra in di na mi ka v sku pi ni, 
vlo ge v sku pi ni

Bis tve no vpra ša nje:  Kaj se do ga ja v majh nih sku pi-
nah?

Ope ra tiv ni ci lji

Vse bin ski: 

V opi sa nih de jav no stih učen ka/uče nec:
V1:  iz gra ju je ra zu me va nje te melj nih zna čil no sti struk-

tu re in di na mi ke v majh nih sku pi nah,
V2:  ana li zi ra in pre so ja ka ko vost in učin ko vi tost ko mu-

ni ka ci je v konkret ni živ ljenj ski si tua ci ji.

Pro ce sni:

V opi sa nih de jav no stih učen ka/uče nec:
P1:  raz vi ja veš či no sa mo ref lek si je,
P2:  raz vi ja spo sob nost kom plek sne ga raz miš lja nja,
P3:  raz vi ja veš či ne so de lo va nja in ko mu ni ka ci je

Kom pe ten ce:

K2:  so cial ne in dr žav ljan ske kom pe ten ce,
K3: spo ra zu me va nje v ma ter nem je zi ku,
K4:  sa moi ni cia tiv nost in pod jet nost,
K5:  ma te ma tič ne kom pe ten ce in os nov ne kom pe ten ce v zna no sti in teh no-

lo gi ji.

Med pred met ne po ve za ve: /

Pri ča kovani do sež ki

Do se žek De jav nost
Ana li za di na mi ke v sku pi ni  
(po ro či lo o opa zo va nju).

Si ste ma tič no opa zo va nje sku pin ske  
raz pra ve (uč ni list 1).

PROCESNI 
CILJI 

OBLIKE DELA

METODE DELA
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Stra te gi ja pou če va nja 

Pred vi den čas: ena šol ska ura119

DEJAVNOSTI UČITELJA/-ICE DEJAVNOSTI UČENCEV

Orien ta ci ja

1 Krat ko na po ve ci lje obrav na ve uč ne 
teme in de jav no sti, ki sle di jo. Učen-
ce iz zo ve z: »Kaj se do ga ja v majh nih 
sku pi nah? Kaj bi lah ko opa zo va li, če 
bi znans tve no in ana li tič no pri sto pi li 
k ra zi sko va nju sku pin (ali kon kret ne 
sku pi ne)? Ima kdo kak šno ide jo?«

Pro sto aso cii ra jo, svo je ide je za pi še jo 
na li sti če, ki jih pri le pi jo na tab lo.

Iz gra je va nje zna nja

2 Uči telj or ga ni zi ra delo, ki po te ka v mi-
ni mal no dveh sku pi nah.120 Pet učen- 
cev v vsa ki sku pi ni prev za me vlo ge 
raz prav ljav cev, preo sta li v sku pi ni pa 
vlo ge opa zo val cev. Opa zo val ci opa-
zu je jo raz lič ne vi di ke do ga ja nja v 
sku pi ni, us mer ja jo pa jih na vo di la na 
uč nem li stu 1: »Kaj se do ga ja v sku-
pi ni?« 

Raz prav ljav ci raz prav lja jo ali re šu je-
jo prob lem (uč ni list 1), opa zo val ci 
pa jih opa zu je jo in opa ža nja za pi-
su je jo v skla du z na vo di li na uč nem 
li stu 1. Re še va nje prob le ma oz. opa-
zo va nje tega pro ce sa tra ja 15 mi nut. 

V1, V2, P3, K2, K3

3 Us mer ja pre raz po re di tev učen cev 
v nove sku pi ne, v ka te rih se od vi ja 
ref lek si ja. Raz prav ljav ci na re di jo ref-
lek si jo v skla du z na vo di li na uč nem 
li stu 2: »Kako sem do živ ljal/-a raz-
pra vo, v ka te ri sem bil ude le žen/-a?«

Po opa zo va nju se učen ci raz po re di jo 
v sku pi ne, gle de na vlo ge. Raz prav-
ljav ci v obeh sku pi nah na re di jo ref-
lek si jo o do ga ja nju med raz pra vo (uč-
ni list 2), naj prej in di vi dual no, nato 
pa iz kuš nje iz me nja jo v sku pi ni. 

Opa zo val ci, ki so opa zo va li isti vi dik 
do ga ja nja, iz me nja jo svo ja opa ža nja. 
Obli ku je jo us kla je no krat ko po ro či lo.

Spod bu ja fron tal ni raz go vor, poz ne-
je pa poda ne kaj pre pro stih teo ret-
skih os nov o struk tu ri in di na mi ki 
majh nih sku pin.

V fron tal nem raz go vo ru učen ci iz-
me nja jo svo je iz kuš nje v de jav no sti 
in ob li ku je jo skle pe o last nem uče-
nju v pro ce su.

119  De jav nost je v hi tri in eno stav ni razli či ci v celoti iz ve dlji va v 45 mi nu tah. Kljub temu je 
smi sel no, da se ana li zi na me ni več ča sa, tako da v prvi uri po te ka opa zo va nje in ref-
lek si ja zno traj sku pin učen cev, ki so ime li iste vlo ge, fron tal na iz me nja va iz ku šenj in 
ob li ko va nje skle pov pa v na sled nji uč ni uri.

120 Or ga ni za ci ja dela je od vi sna od šte vi la učen cev v raz re du. Če dela uči telj s po lo vi co raz-
re da (16 učen cev) v ok vi ru la bo ra to rij skih vaj, ima vsa ka sku pi na 4 raz prav ljav ce in 
4 opa zo val ce. Če dela s ce lot nim raz re dom, pa je or ga ni za ci ja od vi sna od pro stor skih 
mož no sti. Če pouk po te ka v več jem pro sto ru, lah ko or ga ni zi ra tri ali šti ri sku pi ne, si cer 
pa se učen ci raz po re di jo v dve. V vsa kem od na ve de nih pri me rov us trez no pri la go di na-
vo di la na uč nem li stu 1.
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Teo ret ska iz ho diš ča pri mer ja jo z 
aso cia ci ja mi, ki so jih na vpra ša nje 
»Kaj se prav za prav do ga ja v majh nih 
sku pi nah?« na ni za li na za čet ku uč ne 
ure.

V1, V2, P1, P2, P3, K2, K3, K5

Pre ver ja nje zna nja

4 Uči telj spod bu di učen ce, da za do-
ma čo na lo go iz ve de jo de jav nost, opi-
sa no na uč nem li stu 3: »Pre ve ri mo 
svo je zna nje in veš či ne: Opa zo va nje 
in ana li za di na mike v sku pi ni«. Lah-
ko zgolj za zain te re si ra ne učen ce.

Zna nje in veš či no opa zo va nja lah-
ko pre ver ja tudi s krat kim vi deo- 
 po snet kom, ki si ga učen ci og le da jo, 
in do ga ja nje (di na mi ko neke sku pi-
ne) ana li zi ra jo v skla du z na vo di li na 
uč nem li stu 1.

Se an ga ži ra jo v de jav no sti, opi sa ni 
na uč nem li stu 3. 

Na pi še jo kraj še po ro či lo in ga pri eni 
poz nej ših uč nih ur pred sta vi jo.

V1, V2, P2, K3, K4, K5

Li te ra tu ra in viri
1 Broc her, T. (1972). Sku pin ska di na mi ka in izo bra že va nje odra slih. Ljub lja na: DZS.
2 Loc ke, D. C. in Ciec hal ski, J. C. (1995). Psycho lo gi cal Tech ni ques for Teac her. 

Se cond edi tion. Was hing ton, Lon don: Tay lor & Fran cis Group, Inc.
3 Rup nik Vec, T. (2006). Vlo ga šol ske ga raz voj ne ga tima v pro ce sih za go tav lja nja 

ka ko vo sti v šo li, uva ja nja spre memb in pro fesio nal ne ra sti po sa mez ne ga uči-
te lja. V: Zor man, M. (ur), Ude ja nja nje na čel vse živ ljenj ske ga uče nja v vrt cu, 
os nov ni in sred nji šo li s po moč jo raz voj ne ga na čr to va nja. Gra di vo za raz voj no 
na čr to va nje. Pro gram Pha re 2003 – vse živ ljenj sko uče nje. Ljub lja na: Zavod RS 
za šols tvo.

Pri lo ge

   

Uč ni list 1: Kaj se do ga ja v sku pi ni?

Uč ni list 2: Kako sem do živ ljal raz pra vo, v ka te ri sem bil ude le žen tudi sam?

Uč ni list 3: Pre ve ri mo svo je zna nje in veš či ne: Opa zo va nje in ana li za di na mi ke v    
 sku pi ni
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Uč ni list 1

De jav no sti za iz grad njo zna nja: iz kus tve no uče nje, raz pra va

kaj SE dO ga ja v Sku PI NI?

Raz red naj se raz po lo vi. V vsa ki sku pi ni se do go vo ri te o tem, kdo bo raz prav lja vec in kdo 
bo opa zo va lec, nato pa, gle de na vlo go, sle di te us trez nim na vo di lom. Opa zo val ci si ena-
ko mer no po raz de li te po droč ja opa zo va nja.

Na vo di la za raz prav ljav ce

Ste sku pi na or ga ni za tor jev šol ske ga po let ne ga fe sti va la z na slo vom »Dru že nje, uče nje in 
za ba va«, ki naj bi bil »za res ne kaj po seb ne ga«. Tre nut no ste na iz ho dišč ni toč ki, na pr-
vem sre ča nju. V 15 mi nu tah ob li kuj te vse bi no tega pro gra ma in do lo či te, za ure sni či tev 
ka te re ga dela bo kdo iz med vas od go vo ren.

Di fe ren ci ra no na vo di lo za raz prav ljav ce raz lič nih sku pin

Sku pi na 1: Še pred za čet kom se stan ka, ki ga bodo opazova li va ši so šol ci, se do go vo ri te, 
kdo bo vod ja.

Sku pi na 2: Sre ča nje zač ne te tako, da se naj prej do go vo ri te o tem, kdo bo vod ja, po tem 
pa na da lju je te. 

Na vo di la za opa zo va nje raz pra ve121

Skup na na vo di la za vse opa zo val ce

Raz de li te si vse opa zo val ne vlo ge, ko li kor je mo go če ena ko mer no (tako da bodo ena ko 
za sto pa ni vsi vi di ki opa zo va nja). Vsak opa zo va lec naj si sku ša za pom ni ti ele men te, ki jih 
bo opa zo val, pri pra vi naj si tudi opa zo val ni list za za pi so va nje opa žanj.

Po opa zo va nju iz me njaj te iz kuš nje v sku pinah, v ka te rih so de luj te ti sti, ki ste opa zo va li 
isti vi dik do ga ja nja. Nato pa se sku paj use di te še vsi opa zo val ci iste raz prav ljal ne sku pi ne 
in ob li kuj te krat ko sin tez no po ro či lo, ki bo po vrat na in for ma ci ja raz prav ljav cem. Ob li-
kuj te tudi oce no učin ko vi tosti ko mu ni ka ci je: iz po sta vi te, kaj bi poh va li li, kaj ste po gre-
ša li in kaj ste zaz na li kot ko mu ni ka cij sko ovi ro.

OPAZOVALEC 1: vklju če nost ude le žen cev – kvan ti te ta in smer ko mu ni ka ci je

Opa zo val boš, KDO in KOLIKOKRAT se og la si in v ka te ro smer te če ko mu ni kacija. Pri 
za pi so va nju si po ma gaj z opa zo val no she mo:

121 Na vo di la za opa zo va nje so pri re je na gra di vu nez na ne ga iz vo ra, neob jav lje no.
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Pri vsa kem čla nu zaz na muj s čr ti co, če se og la si, in smer, ka mor te če ko mu ni ka ci ja (vod-
ja  član, član  vod ja, član  član). Za pi ši vse od zi ve in jih šte vil či. Pri pra vi si več 
za po red nih opa zo val nih li stov, ko ene ga za pol niš, vze mi drug list. Na kon cu boš iz de lal 
pov ze tek (pre šte ješ šte vi lo po bud ali od zi vov vsa ke ga raz prav ljav ca vsa ke mu dru ge mu 
raz prav ljav cu). Po se bej lah ko oz na čiš, ko li ko krat go vo ri ta dve ose bi hkra ti.

OPAZOVALEC 2: vse bin ski po tek di sku si je

Opa zo val in za pi so val boš spo daj na ve de ne ele men te. Vze mi si 5 mi nut in si jih sku šaj 
za pol ni ti. Opa zo val ni list pri pra vi tako, da boš pod vsa ko ali ne jo imel ne kaj pro sto ra, ka-
mor boš za pi so val opa ža nja.

 Ele men ti opa zo va nja: 

•	 pre mo črt nost raz pra ve (ali sku pi na dr ži ‘rde čo nit’ ali pa ne neh no za ha ja na dru ge 
teme),

•	 ‘po le mič nost’ raz pra ve (teme se prob le ma ti zi ra jo, za stav lja jo se vpra ša nja, iz po-
stav lja jo di le me …),

•	 raz no li kost, večpers pek tiv nost (bo gas tvo, raz no li kost idej, ki so se po ja vi le),

•	 di na mi ka po te ka (za sta ja nje, molk, pre mo ri, raz vle če nost …),

•	 konf likt nost raz pra ve (po jav lja nje nas pro tu jo čih si mnenj),

•	 emo cio nal ni vi dik (ude le žen ci izra ža jo in ten ziv ne emo ci je),

•	 zao kro že nost raz pra ve (na kon cu je ob li ko van sklep, med samo raz pra vo del ni za-
ključ ki oz. skle pi),

•	 dru go: 

OPAZOVALEC 3: vlo ge po sa mez ni kov v sku pi ni

Opa zo val boš ti pič ne vlo ge, ki se bodo mor da po ja vi le v raz pra vi. Vze mi si 5 mi nut in si 
jih sku šaj za pom ni ti, da jih boš v raz pra vi lah ko pre poz nal.

1. PRETIRANO AKTIVEN ČLAN (kar na prej se og la ša, dru gim sega v be se do, jih pre-
ki nja, do mi ni ra v sku pi ni)

2. MOLČEČNIK (pa siv no po slu ša, sprem lja di sku si jo, og la si se iz je mo ma oz. le če je 
na rav nost iz zvan)

3. POBUDNIK (daje nove ide je, daje ka ko vo sten pris pe vek k di sku si ji)
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4. GOSTOBESEDNIK (go vo ri na dol go in ši ro ko, svo jih mi sli ne zna po da ti v je dr na ti 
ob li ki – v bis tvu ni če sar ne pove)

5. DISKUTANT, ki pov ze ma mi sli dru gih (nič no ve ga ne pove, am pak samo pov ze ma 
že po ve da no – »se stri nja s so go vor ni kom«)

6. ČLAN, ki dru ge spod bu ja k be se di – ne po sred no (jih kaj vpra ša) ali po sred no (s 
po gle dom)

7. ČLAN, ki zao stru je di sku si jo (prob le ma ti zi ra di sku si jo, pro vo ci ra, se ne stri nja)

8. HUMORIST (po go sto obr ne di sku si jo na hu mor no plat, pred stav lja neki spro sti-
tve ni ven til)

Ali se je po ja vi la še kak šna vlo ga? Go dr njač, skep tik, nas prot nik …?

OPAZOVALEC 4: vlo ga vod je

Opa zo val boš vlo go vod je. Vze mi si čas za pri pra vo in si sku šaj bis tve ne ele men te za-
pom ni ti, da jih boš la že pre poz nal. Opa zo val ni list or ganizi raj tako, da pu stiš pri vsa kem 
ele men tu malo pro sto ra za vpi so va nje opa žanj. 

Ele men ti opa zo va nja

•	 kako se od zi va na di sku si jo (spod bu ja, za vi ra),

•	 kako se od zi va na mne nja, vpra ša nja in od go vo re čla nov (pri tr ju je, pri ki ma va, zav-
ze to ali ne zain te re si ra no po slu ša …),

•	 kako se od zi va na nas pro tu jo ča si sta liš ča (na čin re še va nja konf lik tov) – se ne 
zme ni za nas prot ja, mir no ča ka, da se »nas prot ni ki« po go vo ri jo, se očit no po sta vi 
na eno stran, os ta ne nev tra len, ven dar spod bu ja »raz čiš če va nje« …,

•	 ko li ko je sam de ja ven (kako po go sto se og la ša),

•	 kak šna vpra ša nja po stav lja (če jih sploh po stav lja): eno stav na, prob lem ska,

•	 ali pov ze ma, po nav lja mi sli in od go vo re dru gih čla nov,

•	 kako urav na va tem po (pri ga nja, spod bu ja, za vla ču je),

•	 splo šna oce na nje go ve ga vo de nja:

o	 vodi in us mer ja raz pra vo na zelo de mo kra ti čen, ne vsi ljiv na čin,

o	 vo de nje raz pra ve je bilo izra zi to av to krat sko,

o	 vod je sploh ni bilo ču ti ti, raz pra va je po te ka la brez nje go ve ga vpli va.

v tej de jav no sti 

•	 spoz na vaš raz lič ne vi di ke do ga ja nja v sku pi ni, 

•	 raz vi jaš ob čut lji vost za do ga ja nje v sku pi ni.
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Uč ni list 2

De jav nost za iz grad njo zna nja: iz kus tve no uče nje, raz pra va

kakO SEM dO žIv ljal Raz PRa vO, v ka TE RI SEM bIl  
udE lE žEN TudI SaM?

Na vo di lo 

Broc her (1972, mo di fi ci ra no) na va ja pri mer les tvi ce za oce nje va nje sku pin skih pro ce sov 
in pred la ga, da sku pi na sko zi dalj še ob dob je več krat iz ve de tak šno oce nje va nje, po vseh 
ali po ne ka te rih kri te ri jih (1 – ne ga tiv ni pol — 7 – po zi tiv ni pol). Upo ra bi to les tvi co za 
ref lek si jo o do ga ja nju v raz prav ljal ni sku pi ni, v ka te ri si so de lo val v da naš nji uč ni uri:

1. Kako sem se po ču til v sku pi ni? 1---2---3---4---5---6---7

2. Ko li ko so bili ja sni ci lji sku pi ne? 1---2---3---4---5---6---7

3. Sku pin ska di sku si ja je bila kon struk tiv na.  1---2---3---4---5---6---7

4. Ude le žen ci so go vo ri li več o vse bini kot o pro ce sih v sku pi ni. 1---2---3---4---5---6---7

5. Čla ni sku pi ne so se tru di li, da bi si pri do bi li toč ke.  1---2---3---4---5---6---7

6. Čla ni sku pi ne so se tru di li, da bi pro dr li s svo ji mi sta lišči? 1---2---3---4---5---6---7

7. Čla ni sku pi ne so po slu ša li tudi nas prot na sta liš ča?  1---2---3---4---5---6---7

8. Ob ve či ni ude le žen cev se ču tim svo bod ne ga.  1---2---3---4---5---6---7

9. S sku pi no se iden ti fi ci ram. 1---2---3---4---5---6---7

10. V sku pi ni sem ved no do bil po moč, ki sem jo po tre bo val. 1---2---3---4---5---6---7

11. Da nes sem kon struk tiv no so de lo val v sku pi ni.  1---2---3---4---5---6---7

12. Kak šno je bilo da nes vo de nje v raz mer ju ‘pa siv no – ak tiv no? 1---2---3---4---5---6---7

13. So dim, da vod ja sku pi no oce nju je na raz mer ju ‘slab - do ber’  
kot ‘do ber’. 1---2---3---4---5---6---7

14. Obrav na va ni prob le mi/vse bi ne so bili gle de na moje  
dru ge iz kuš nje re le vant ni.  1---2---3---4---5---6---7

Po tem ko se vsak oce ni sam, se v sku pi ni po go vo ri te o svo jih oce nah. Va še oce ne niso niti 
pra vil ne niti na pač ne, izra ža jo va ša do živ lja nja, do ka te rih ima vsak do iz med vas po-
pol no pra vi co. Po mem bno je, da svo ja sta liš ča iz me nja te, ni ka kor pa se ne spuš čaj te v 
raz pra ve o tem, kdo ima prav.

Kaj ste na te me lju iz me nja ve ref lek sij o raz pra vi v sku pi ni spoz na li o sebi, o dru gih in o 
sku pin skih pro ce sih sploh?

 

v de jav no sti: 

•	 spoz na vaš vi di ke sku pin ske di na mi ke,

•	 raz vi jaš ob čut lji vost za sku pin ske pro ce se.
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Uč ni list 3

De jav nost za pre ver ja nje zna nja: av ten tič na na lo ga

PRE vE RI MO SvO jE zNa NjE IN vEš čI NE:  
OPa zO va NjE IN aNa lI za dI Na MI kE v Sku PI NI

Na vo di lo: 

Iz be ri vi dik, ki ga boš opa zo val (upo ra bi us trez ni opa zo valni list) in ana li zi raj di na mi ko 
v neki sku pi ni zu naj šo le (npr. raz pra va v dru žin skem kro gu, ki jo opa zu je te, ne da bi 
dru gi za to ve de li, do ga ja nje na igriš ču, kak šno vro če omiz je na te le vi zi ji itd.).

Na te me lju za pi skov opa zo va nja na pi ši krat ko po ro či lo. Ugo to vi tve pred sta vi v raz re du.

v tej de jav no sti:

•  pre ver jaš in hkra ti uriš svo jo veš či no ana li ze di na mi ke v sku pi ni.
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2.9.3  Kako spre je ti od lo či tev, ki jo bomo spo što va li vsi? 
  Ta nja Rup nik Vec

Po glav je: So cia li za ci ja in sku pi ne/Me do seb-
ni od no si in ko mu ni ka ci ja

Uč ni sklop: Od lo ča nje v sku pi ni, di na mi ka v 
sku pi ni, ko mu ni ka ci ja

Bis tve no vpra ša nje:  Kako v sku pi ni spre je ti od lo či tev, 
ki jo bomo spo što va li vsi?

Ope ra tiv ni ci lji

Vse bin ski: 

V opisanih de jav no stih učen ka/uče nec:
V1:  iz gra ju je ra zu me va nje raz no vrst nih me tod od lo ča-

nja v sku pi ni (pro ce sov od lo ča nja),
V2:  pre so ja in vred no ti upo rab nost raz lič nih na či nov 

od lo ča nja,
V3:  spoz na po jem sti li od lo ča nja in ana li zi ra la sten stil,
V4:  ana li zi ra vpliv vr ste sti la od lo ča nja in ovred no ti vpliv po sa mez ne ga 

sti la od lo ča nja v raz lič nih živ ljenj skih si tua ci jah. 

Pro ce sni:

V opi sa nih de jav no stih učen ka/uče nec:
P1:  raz vi ja veš či no sa mo ref lek si je,
P2:  raz vi ja kom pleksno in kri tič no miš lje nje,
P3:  raz vi ja veš či no so de lo va nja in ko mu ni ka ci je. 

Kom pe ten ce:
K2:  so cial ne in dr žav ljan ske kom pe ten ce,
K3:  spo ra zu me va nje v ma ter nem je zi ku,
K4:  sa moi ni cia tiv nost in pod jet nost,
K5:  ma te ma tič ne kom pe ten ce in os nov ne kom pe ten ce v zna no sti in teh-

no lo gi ji.

Med pred met ne po ve za ve: /

Pri ča ko va ni do sež ki

Do se žek De jav nost
Vpo gled v ne ka te re vi di ke last ne ga  
do živ lja nja in rav na nja v kon kret ni  
si tua ci ji.

Re še va nje prob le ma in od lo ča nje v sku-
pi ni, ref lek si ja o iz kuš nji (uč ni list 2).

PROCESNI 
CILJI 

OBLIKE DELA

METODE DELA
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Ra zu me va nje vpli va raz lič nih sti lov  
vo de nja in od lo ča nja na raz miš lja nje,  
do živ lja nje in rav na nje lju di.

Ana li za raz miš lja nja, do živ lja nja in rav-
na nja lju di v raz lič nih po go jih vo de nja v 
av ten tič nih si tua ci jah (uč ni list 3 in uč ni 
list 4).

Stra te gi ja pou če va nja 

Pred vi den čas: tri šol ske ure122

DEJAVNOSTI UČITELJA/-ICE DEJAVNOSTI UČENCEV

Orien ta ci ja 

1 Krat ko na po ve vse bi no, nato pa 
učen ce po va bi v raz miš lja nje o pro-
ce sih od lo ča nja. Ne kaj mož nih iz-
ho dišč nih vpra šanj za orien ta ci jo o 
temi je na ni za nih na uč nem li stu 1: 
»Moja iz kuš nja z od lo ča njem«. Po 
krat kem uvod nem raz go vo ru na po ve 
ci lje obrav na ve uč ne teme. 

Lah ko pa učen ce po va bi v raz miš-
lja nje o temi z na sled njim ci ta tom: 
»Ljud je ude ja nja jo to, kar so po ma-
ga li gra di ti«. Ob kon cu tega ko ra ka 
lah ko učen ce spod bu di k temu, da 
doma poiš če jo še kak šen ci tat, s spo-
ro či lom, pri mer nim za obrav na va no 
temo.

Raz miš lja jo in raz prav lja jo o vpra ša-
njih uči te lja.

P1, K2

Raz jas nju je jo po men spo ro či la in 
pris pe va jo last no iz kuš njo s to vrst-
nim do živ lja njem.

Iz gra je va nje zna nja

2 Or ga ni zi ra delo v sku pi nah, delo v 
sku pi nah us mer ja jo na vo di la na uč-
nem li stu 2: »Od lo ča nje v sku pi ni«. 
Prob lem raz de lje va nja sred stev je 
zgolj pri mer prob lem ske si tua ci-
je, uči telj lah ko učen ce po sta vi tudi 
pred kak šen drug prob lem, še bolj 
za ni mi vo pri iz me nja vi iz ku šenj 
pa je, če vsa ka sku pi na dobi dru go 
prob lem sko iz ho diš če.

V sku pi nah re šu je jo prob lem, v skla-
du z na vo di li na uč nem li stu 2.

Ko kon ča jo, na pra vi jo in di vi dual no 
ref lek si jo o do živ lja nju pro ce sa od lo-
ča nja v sku pi ni, poz ne je pa se v sku-
pi ni po go vo ri jo.

V1, P1, P2, P3, K2

3 Poz ne je us mer ja fron tal no raz pra vo 
o iz kuš nji in učen ce us me ri v ob li ko-
va nje skle pov o pro ce sih od lo ča nja. 

Iz me nju je jo iz kuš nje z dru gi mi sku-
pi na mi, na pra vi jo ref lek si jo o svojem 
uče nju in spoz na njih v de jav no sti.

V1, P1, K2, K3

122 Tra ja nje: 3 šol ske ure: 1 šol ska ura (orien ta ci ja in iz gra je va nje zna nja – 1. del), 1 šol ska 
ura (iz gra je va nje zna nja – 2. del in raz šir ja nje in po glab lja nje zna nja – 1. del), 1 šol ska 
ura (raz šir ja nje in po glab lja nje zna nja – 2. del)
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Raz šir ja nje in po glab lja nje zna nja

4 Or ga ni zi ra delo v dvo ji cah ob vpra ša-
njih na uč nem li stu 3: »Sti li vo de nja 
in od lo ča nja v sku pi ni«. 

Sku pi ne us mer ja, da po ro ča jo o svo-
jih ugo to vi tvah in iz me njajo iz kuš-
nje. 

S po moč jo uč ne ga li sta 3 se sez na ni-
jo z sti li od lo ča nja, nato pa raz miš lja-
jo o si tua ci jah, v ka te rih je po sa me-
zen stil naj bolj upo ra ben.

Poz ne je z dru gi mi v fron tal nem raz-
go vo ru iz me nja jo iz kuš nje.

V1, V2, P1, P2, P3, K2, K3

5 Or ga ni zi ra delo z uč nim li stom 4: 
»In di vi dual ni sti li od lo ča nja«, ki se 
naj prej do ga ja kot in di vi dual no bra-
nje, nato kot delo v dvo ji cah, na zad-
nje pa še kot fron tal na raz pra va. Uči-
telj sku paj z di ja ki ob li ku je ta bel no 
sli ko za po sa mez ni stil od lo ča nja 
(kako vpli va na ka ko vost in učin ko-
vi tost spre je ma nja po klic ne od lo či t-
ve in za kaj).

In di vi dual no pre be re jo be se di lo o 
in di vi dual nih sti lih od lo ča nja ter na-
re di jo sa mo ref lek si jo. Ugo to vi tve iz-
me nja jo s so šol cem, nato pa so de lu-
je jo v fron tal ni raz pra vi.

V3, V4, P1, P2, P3, K2, K3

 Pre ver ja nje zna nja

6 Učen ce us me ri v delo z uč nim li stom 
5: »Pre ve ri mo svo je zna nje in veš či-
ne: Vo de nje in od lo ča nje«. Po skr bi za 
fron tal no ana li zo in iz me nja vo iz ku-
šenj čez te den dni.

Ob us me ri tvah na uč nem li stu 5 eks-
pe ri men ti ra z raz lič ni mi sti li vo de nja 
in od lo ča nja in ana li zi ra film ske pri-
zo re, v ka te rih se igral ci od lo ča jo.

V2, P1, P2, K2, K4, K5

Li te ra tu ra in viri
1 Čer če, M. (2007). Oseb nost ni in mo ti va cij ski de jav ni ki pri po klic nem od lo ča-

nju. Di plom ska na lo ga. Uni ver za v Ljub lja ni, Filozof ska fa kul te ta. (neob jav lje-
no).

2 Eve rard, B. in Mor ris, G. (1996). Us pe šno vo de nje. Ljub lja na: Za vod RS za šols-
tvo.

3 Rot, N. (1983). Psi ho lo gi ja gru pa. Beo grad: Za vod za uč be ni ke i na stav na 
sreds tva.

4 Rup nik Vec, T. (2006). Vlo ga šol ske ga raz voj ne ga tima v pro ce sih za go tav lja nja 
ka ko vo sti v šo li, uva ja nja spre memb in pro fe sio nal ne ra sti po sa mez ne ga uči-
te lja. V: Zor man, M. (ur), Ude ja nja nje na čel vse živ ljenj ske ga uče nja v vrt cu, 
os nov ni in sred nji šo li s po moč jo raz voj ne ga na čr to va nja. Gra di vo za raz voj no 
na čr to va nje. Pro gram Pha re 2003 – vse živ ljenj sko uče nje. Ljub lja na: Za vod RS 
za šols tvo.

5 Vroom, V. H. (2000). Lea ders hip and De ci sion – Ma king Pro cess. Or ga ni sa tio-
nal Dyna mics, 28 (4), 82–94.
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Pri lo ge

   

Uč ni list 1: Moja iz kuš nja z od lo ča njem

Uč ni list 2: Od lo ča nje v sku pi ni

Uč ni list 3: Sti li vo de nja in od lo ča nja v sku pi ni

Uč ni list 4: Sti li od lo ča nja – ka te ri je moj stil?

Uč ni list 5: Pre ve ri mo svo je zna nje in veš či ne: Vo de nje in od lo ča nje
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Uč ni list 1

De jav no sti za orien ta ci jo: iz kus tve no učenje, raz pra va 

MOja Iz kuš Nja z Od lO ča NjEM

• Ka te ra je zad nja od lo či tev, ki ste jo spre je li? 

• Kaj pa zad nja po mem bna od lo či tev (tak šna, ki bolj vpli va na va še živ lje nje)? 

• Kako ste priš li do te od lo či tve? Je bil še kdo vple ten? Na kak šen na čin? 

• Kdaj pa ste bili na zad nje pri sot ni pri sku pin skem spre je ma nju od lo či tev? Kdo je 
spre jel od lo či tev? Kako so bili vklju če ni dru gi? Itd.

v tej de jav no sti:

•  raz miš ljaš o last nih iz kuš njah s spre je ma njem od lo či tev oz. s sku pin skim 
od lo ča njem.
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Uč ni list 2

De jav nost za iz gra je va nje zna nja: iz kus tve no uče nje, re še va nje  
prob le ma

Od lO ča NjE v Sku PI NI

Prvi del: 

Ste sku pi na stro kov nja kov na mi ni strs tvu za zna nost in raz voj. Po stav lje ni ste pred na lo-
go, da gle de na po mem bnost raz vr sti te spo daj na ve de ne pro jek te, ki so jih na raz pis pri-
ja vi la raz lič na druš tva. Raz de li te jim 500.000 evrov sred stev. Pri od lo či tvi o po mem bno sti 
raz miš ljaj te o po ten cial nih po sle di cah po sa mez ne ga pro jek ta oz. o nje go vem vpli vu na 
živ lje nje lju di. Pre den zač ne te od lo ča ti, iz be ri te vod jo, ki bo us mer jal raz pra vo. Na raz po-
la go ima te 20 mi nut ča sa.

Pro jekt 1:  Zmanj ša ti šte vi lo kri mi nal nih de janj v me stu s po ve ča njem šte vi la za po sle-
nih po li ci stov.

Pro jekt 2:  Or ga ni zi ra ti znans tve no ra zi sko val ne ta bo re za mla de ra zi sko val ce.

Pro jekt 3:  Po ve ča ti upo ra bo jav nih pre voz nih sred stev v me stu oz. zmanj ša ti upo ra bo 
oseb nih vo zil.

Pro jekt 4:  Vpli va ti na šport no ve de nje mla dih, po ve ča ti šte vi lo mla dih, ki se re krea tiv-
no uk var ja jo s špor tom.

Pro jekt 5:  Vpli va ti na mož nost na dalj nje ga izo bra že va nja mla dih brez po sel nih.

Pro jekt 6:  Po ve ča ti šte vi lo in ter net nih ba rov v me stu.

Pro jekt 7:  Or ga ni zi ra ti več kul tur nih pri re di tev, na me nje nih mla dim.  

Dru gi del: Smer ni ce za ref lek si jo

Naj prej in di vi dual no od go vo ri te na spod nja vpra ša nja, nato pa se o njih po go vo ri te še v 
sku pi ni.

1.  Iz pi ši te tri od lo či tve, ki ste jih spre je li v sku pi ni:

Ka te ra od lo či tev? 1. 2. 3.

Na čin (me to da), po 
ka te ri ste spre je li 
od lo či tev?

Stop nja last ne ga 
spre je ma nja od lo-
či tve?

Za ni mi vo sti, opa ža-
nja, di le me …
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2. Na spod njih les tvi cah oce ni te in po ja sni te:

Vzduš je v sku pi ni (kli ma)

1-----------2---------3---------4----------5

Sla bo                                      Od lič no

Svo jo vple te nost v od lo čanje

1-----------2---------3---------4----------5

Niz ka                                     Vi so ka

3.  Tre nu tek, ki ste si ga naj bolj za pom ni li (po ja sni te za kaj):

v tej de jav no sti:

•	 izkusiš pro ces od lo ča nja v sku pi ni,
•	 pre mi sliš o pro ce sih od lo ča nja v sku pi ni in o last nem do živ lja nju v teh pro-

ce sih,
•	 iz gra ju ješ ra zu me va nje vpli vov pro ce sov od lo ča nja na spre je ma nje od lo či tev.
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Uč ni list 3

De jav nost za raz šir ja nje in po glab lja nje zna nja: delo z be se di lom, 
uče nje iz iz ku šenj, raz pra va

STI lI vO dE Nja IN Od lO ča Nja v Sku PI NI

Na vo di lo: 

Pre be ri te spod nji se sta vek (vir: Rup nik Vec, 2006), nato pa v sku pi ni od go vo ri te na vpra-
ša nja, za pi sa na spo daj.

Ka dar re šu je mo prob le me ali spre je ma mo od lo či tve, ved no na le ti mo na dve te melj ni 
vpra ša nji: 1) Ka te ra re ši tev je naj bolj ša oz. ka te ra od lo či tev naj bo ure sni če na? 2) Kako 
naj sploh ob li ku je mo do bro re ši tev oz. sprej me mo od lo či tev, ki ji bodo za ve za ni vsi, 
ki jih za de va? Kako in koga naj vple te mo v pro ces od lo ča nja in re še va nja prob le mov?

Če prva sku pi na vpra šanj za de va vse bi no, pa se dru ga sku pi na vpra šanj na na ša na 
pro ces od lo ča nja in re še va nja prob le mov. Ta je klju čen, saj do lo ča tako ka ko vost od lo-
či tev kot tudi za ve za nost vseh vple te nih pri ude ja nja nju le-teh. Ne ma lo krat se na mreč 
zgo di, da od lič ne re ši tve niso ude ja nje ne, ker jih ti sti, ki naj bi jih ure sni či li, ne sprej-
me jo za svo je. 

Kla sič na psi ho loš ka li te ra tu ra naj več krat na va ja de li tev sti lov vo de nja Le wi na in sod. 
(Le win, Lip pitt in Whi te, 1939, po Rot, 1983): av to kra tič no, de mo kra tič no in lai sess 
fair123. V svo jih ra zi sko va njih so ti av tor ji pre ver ja li pred po stav ko, da raz lič ni na či ni vo-
de nja sku pi ne vpli va jo na ozrač je v sku pi ni, od nos čla nov do sku pi ne in od no se med 
čla ni sku pi ne. Kot av to krat ski stil so opre de li li na čin, pri ka te rem vod ja sam na čr tu je 
de jav no sti, sam od lo ča, čla nom deli krat ko traj ne na lo ge, jih hva li in gra ja brez obraz-
lo ži tve in jim ne spo ro ča, kaj jih ča ka v pri hod no sti. De mo krat ski stil je ti sti, pri kate-
rem vod ja na čr tu je in od lo ča na te me lju pos ve to va nja s sku pi no, čla nom po nu ja al ter-
na ti ve za de jav no sti (oni pa sami iz bi ra jo na lo ge in so de lav ce), ob jek tiv no vred no ti 
učin ke dela in na te me lju ob jek tiv nih kri te ri jev hva li in gra ja. Za tret ji na čin vodenja, 
tj. lais sez fair (li be ral no) vo de nje pa je zna čil no, da vod ja pre pu sti sku pi ni, da cilj 
ure sni či po svo je, za uči nek ni niti poh va lje na niti gra ja na, če pa kdo že li po moč, mu 
je vod ja na vo ljo. Ra zi sko val ci so ugo to vi li, da ome nje ni na či ni vo de nja de jan sko vpli-
va jo na ve de nje in do živ lja nje čla nov v sku pi ni. Na av to krat sko vo de nje so se v teh 
ra zi ska vah čla ni sku pi ne od zva li z apa ti jo in pa siv nost jo, v ne ka te rih sku pi nah pa z 
agre siv nost jo v od no su do vod je in do dru gih čla nov sku pi ne. De mo kra tič no vo de nje 
je iz zva lo na ve za nost čla nov na sku pi no in do bre od no se. Učin ko vi tost je bila vi so ka, 
če prav niž ja kot v av to kra tič no vo de nih sku pi nah, kjer je bila naj viš ja, ven dar zgolj v 
pri sot no sti vod je, niz ka pa, ka dar je bil vod ja od so ten. V li be ral no vo de nih sku pi nah 
je bila učin ko vi tost naj niž ja, niž je kot v de mo kra tič no vo de nih sku pi nah pa je bilo tudi 
za do voljs tvo čla nov s sku pi no.

Poz nej ši av tor ji so ob li ko va li po dob ne, a ne ko li ko bolj raz čle nje ne de li tve. Pri mer tega 
je de li tev, ki jo sli ka pri ka zu je še po drob ne je (Vroom, 2000):

123 Lais sez fair je fran co ski izraz in po me ni 'pu sti, da gre do stva ri s svo jim to kom'. Po go sto 
ga v stro kov ni li te ra tu ri ne pre va ja jo.
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Od lo či tev sprej meš 
sam in jo raz gla-
siš sku pi ni. Svo je 
zna nje upo ra biš 
za to, da zbe reš od 
čla nov sku pi ne ali 
dru gih po dat ke, ki 
jih oce nju ješ kot 
po mem bne za iz-
bra ni prob lem. 

Prob lem pred-
sta viš vsa ke mu 
čla nu sku pi ne 
po se bej, pri do biš 
nje go vo mne nje 
in se nato od lo-
čiš. 

Prob lem pred-
sta viš sku pi ni na 
skup nem sre-
ča nju, pri do biš 
nji ho va mne nja 
in su ge sti je, nato 
pa sam sprej meš 
od lo či tev.

Prob lem pred-
sta viš sku pi ni na 
sre ča nju. De lu ješ 
iz vlo ge mo de-
ra tor ja: opre de-
liš prob lem in 
za čr taš ok vi re, 
zno traj ka te rih 
je tre ba spre je ti 
od lo či tev. Tvoj 
cilj je, da vsi so-
de lu je jo pri od lo-
ča nju in so gla ša jo 
o od lo či tvi. Med 
dru gim skr biš za 
to, da tvo je ide je 
ni ma jo več je te že 
zgolj za ra di tvo je-
ga po lo ža ja.

Sku pi ni do vo lju ješ, 
da ob li ku je od lo či-
tev zno traj do lo če-
nih meja. Sku pi na 
sama iden ti fi ci ra 
in diag no sti ci ra 
prob lem, raz vi je 
al ter na tiv ne stra te-
gi je re še va nja in se 
od lo či o eni ali več 
al ter na ti vah. Sam 
ne igraš po seb ne 
vlo ge v pro ce su re-
še va nja prob le ma, 
ra zen če nisi eks-
pli cit no vpra šan. 
Tvo ja vlo ga je vlo-
ga ne ko ga v ozad ju 
do ga ja nja, ki za go-
tav lja po treb ne vire 
in spod bu do.

Slika: Tak so no mi ja sti lov vo de nja in od lo ča nja, Vroom (2000)

Vpra ša nja za raz miš lja nje o sti lih vo de nja in od lo ča nja:

1. Na ve di, ka te re sti le vo de nja in od lo ča nja na va ja Le win s sod. Za vsak stil vo de nja 
poiš či te pri mer, ko ste bili sami vo de ni na ta na čin. Kako ste se v vsa kem od njih 
po ču ti li?

2. Ka te re sti le vo de nja in od lo ča nja pa na va ja jo poz nej ši av tor ji? Za vsak stil poiš či te 
pri me re, ko ste bili sami vo de ni na ta na čin, in pri me re, ko ste sami vo di li pro ce se 
od lo ča nja v tem sti lu. 

3. Kako – gle de na va šo iz kuš njo – stil vo de nja in od lo ča nja vpli va na spre je ma nje 
od lo či tve? Kdaj je od lo či tev »bolj va ša« oz. kdaj ste jo bolj pri prav lje ni ure sni či ti?

4. Se spom ni te kak šne ga fil ma ali film ske ga pri zo ra (lah ko je tudi li te rar no delo), ki 
po na zar ja sti le vo de nja? Kaj se v teh pri me rih zgo di in kako ob tem raz miš lja jo, 
do živ lja jo in rav na jo ak ter ji v zgod bi?
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v tej de jav no sti:

•	 raz vi jaš ob čut lji vost za do ga ja nje v sku pi ni,
•	 po glab ljaš ra zu me va nje pro ce sov od lo ča nja in nji ho vih vpli vov na spre je-

ma nje od lo či tev.
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Uč ni list 4

De jav nost za po glab lja nje in raz šir ja nje zna nja: delo z be se di lom, 
uče nje iz iz ku šenj

STI lI Od lO ča Nja – ka TE RI jE MOj STIl?

I. del:

Na vo di lo: 

Pre be ri spod nji se sta vek o sti lih odlo ča nja (vir: M. Čer če, 2007), nato pa od go vo ri na vpra-
ša nja, za pi sa na pod be se di lom. 

1. Opre de li tev sti la od lo ča nja

Ljud je se od lo ča mo na raz lič ne na či ne. Med tem ko ne ka te ri pou dar ja jo ob jek tiv ni in 
ne pri stran ski na čin pri od lo ča nju, ki te me lji na zbi ra nju šte vil nih in for ma cij in na tanč-
ni ana li zi le-teh, se dru gi od lo ča jo bolj ce lost no in in tui tiv no. Med tem ko se ne ka te ri 
od lo ča jo av to nom no in sa mo za vest no, se dru gi za na ša jo na mne nja in od lo či tve dru-
gih oseb. Ne ka te ri spre je ma jo od lo či tve pre cej spon ta no, spet dru gi jih spre je ma jo 
na črt no in preu dar no. Vse ka kor ob sta ja jo tudi taki ljud je, za ka te re ni zna či len no-
be den iz med zgo raj na šte tih na či nov od lo ča nja, saj se bolj ali manj spret no izo gi ba-
jo od lo ča nju in spre je ma nju od lo či tev (Ga lot ti, Ci ner, Al ten bau mer, Geerts, Rupp in 
Woul fe, 2006). Na čin spre je ma nja od lo či tev po sa mez ni kov lah ko obrav na va mo gle de 
na nji hov pre vla du jo či stil od lo ča nja. 

Scott in Bru ce (1995, v: Sa ger in Ga stil, 1999) opre de lju je ta stil od lo ča nja kot nau čen, 
obi ča jen vzo rec od zi va nja po sa mez ni ka, ko se znaj de v si tua ci ji, v ka te ri se mora 
od lo či ti./…/Cos ca rel li idr. (1995, v: Sa ger in Ga stil, 1999) na va ja jo, da so ra zi sko val-
ci iden ti fi ci ra li ši rok niz sti lov od lo ča nja po sa mez ni kov, kar je vsaj v do lo če ni meri 
po sle di ca tega, da šte vi lo ra zi skav, ki prou ču je jo sti le od lo ča nja, na raš ča (Cos ca rel li, 
Burk in Cot ter, 1995, v: Sa ger in Ga stil,1999). 

2. Kla si fi ka ci ja sti lov od lo ča nja

Med naj po go ste je ome nje ni mi kla si fi ka ci ja mi in di vi dual nih sti lov od lo ča nja se ome-
nja kla si fi ka ci ja Scot ta in Bru ca (1995, v: Sa ger in Ga stil, 1999), ki opre de lju je ta pet 
in di vi dual nih sti lov od lo ča nja: ra cio nal ni, in tui tiv ni, od vi sni, izo gi ba jo či in spon ta ni 
stil od lo ča nja. Za po sa mez ni ke s pre vla du jo čim ra cio nal nim sti lom od lo ča nja je zna-
čil no, da se od lo ča jo na pod la gi te me lji te ga is ka nja in do sled ne eva lua ci je al ter na tiv. 
Po sa mez ni ki s pre vla du jo čim in tui tiv nim sti lom od lo ča nja se pri od lo ča nju na na ša jo 
na in tui ci jo in ob čut ja. In tui tiv ni stil od lo ča nja se po zi tiv no po ve zu je z im pul ziv nost-
jo in brez skrb nost jo ozi ro ma ne pre miš lje nost jo (Mo re ra, May deu-Oli va res, Nygren, 
Whi te, Fer nan dez in Ske wes, 2006). Po sa mez ni ki s pre vla du jo čim od vi snim sti lom 
od lo ča nja se pri od lo ča nju ozi ra jo na nas ve te in na vo di la dru gih lju di. Po sa mez ni ki 
s pre vla du jo čim izo gi ba jo čim sti lom od lo ča nja se po sku ša jo izog ni ti od lo či tvi. Ta koj-
šnost in ne po sred nost od lo ča nja s pre vla du jo čo že ljo, da bi od lo ča nje tra ja lo čim manj 
ča sa, sta zna čil ni za po sa mez ni ke s pre vla du jo čim spon ta nim sti lom od lo ča nja.

Tuin stra idr. (2000) opre de lju je jo štiri sti le od lo ča nja, ki se po jav lja jo kot pre vla du-
jo či vzor ci od lo ča nja pri mla dost ni kih, in si cer: sa mo zau pa nje pri od lo ča nju ozi ro -
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ma sa mo za vest no od lo ča nje (ki pred stav lja pri la go je ni vzo rec od lo ča nja) ter pa nič no 
od lo ča nje, im pul ziv no od lo ča nje in izo gi ba nje od lo ča nju (ki pred stav lja jo manj pri-
la go je ne ozi ro ma ne pri la go je ne vzor ce od lo ča nja). Za po sa mez ni ke s pre vla du jo čim 
sa mo za vest nim sti lom od lo ča nja je zna čil no, da se ču ti jo kom pe tent ne za spre je ma nje 
od lo či tev, od lo či tve, ki jih sprej me jo, pa se jim zdi jo do bre. Pri ča ko va no se za ra di svo-
je ga po zi tiv ne ga od no sa do spre je ma nja od lo či tev tudi radi od lo ča jo, prav tako pa tudi 
od lo či tve, ki jih sprej me jo, čim hi tre je ude ja nji jo. Za po sa mez ni ke s pre vla du jo čim pa-
nič nim sti lom od lo ča nja je zna čil no, da ob ču ti jo v si tua ci jah, v ka te rih se mo ra jo od-
lo či ti, ve lik ča sov ni pri tisk. Ka dar se mo ra jo od lo či ti hi tro, se od lo ča jo pa nič no in brez 
us trez ne ga pre mi sle ka. Za po sa mez ni ke s pre vla du jo čim im pul ziv nim sti lom od lo ča-
nja je zna čil no, da od lo ča nju ne pos ve ča jo ve li ke po zor no sti, zato pre den sprej me jo 
od lo či tev, o njej ne raz miš lja jo do sti. Od lo či tev sprej me jo brez raz miš lja nja in skrb ne 
preu dar no sti o al ter na ti vah, med ka te ri mi se od lo ča jo. Za po sa mez ni ke s pre vla du jo či 
sti lom izo gi ba nja od lo ča nju je zna čil no, da od lo či tve raje pre pu sti jo dru gim in se tako 
izog ne jo od lo ča nju. Ka dar se od lo ča nju ne mo re jo izog ni ti, od lo či tev sprej me jo gle de 
na to, kaj pred la ga jo dru gi ljud je.

Vpra ša nja za in di vi dual ni raz mi slek:

1. Zgo raj sta za pi sa ni dve kla si fi ka ci ji sti lov od lo ča nja. Iz be ri si eno in raz mi sli, ka te-
ri je tvoj pre vla du jo či na čin (stil) od lo ča nja. Na ve di tri kon kret ne si tua ci je, v ka te-
rih si rav nal v skla du z iz bra nim sti lom.

2. Spom ni se kon kret ne si tua ci je, v ka te ri si se od lo čal v skla du z enim od ne pri la-
go je nih sti lov od lo ča nja po Tuin stri (to rej im pul ziv no, pa nič no ali izo gi ba jo če). 
Raz mi sli o mo go čih raz lo gih za tak šno rav na nje. Na pi ši kon kre ten na črt, kako bi 
lah ko rav nal tudi dru ga če, če bi se po nov no zna šel v po dob ni si tua ci ji.

3. Svo je ugo to vi tve iz me njaj s so šol cem.

4. Poz ne je raz mi sli ta, kako po sa mez ni sti li od lo ča nja vpli va jo na spre je ma nje od lo-
či tev v raz no vrst nih živ ljenj skih si tua ci jah, še po se bej pri spre je ma nju po klic ne 
od lo či tve. Ob li kuj ta hi po te zo o po me nu sti lov od lo ča nja pri spre je ma nju po klic ne 
od lo či tve oz. pri iz bi ri štu di ja.

II.del: 

Na vo di lo: 

Pri mer jaj te last no hi po te zo o vpli vu po sa mez ne ga sti la od lo ča nja z ugo to vi tva mi ra zi sko-
val cev, ki so pov ze te v spod njem se stav ku (vir: M. Čer če, 2007).124

Po men sti lov od lo ča nja pri spre je ma nju po klic ne od lo či tve

Ker sti li od lo ča nja vpli va jo na na čin, na ka te re ga po sa mez nik kon cep tua li zi ra od lo či-
tev (Ga lot ti, Ci ner, Al ten bau mer idr., 2006) in ker pred stav lja po klic no od lo ča nje za

124 Ta del pred stav lja ne ko li ko zah tev nej še be se di lo, pri mer no pred vsem kot iz bir na na lo-
ga za zahtev nej še in bolj mo ti vi ra ne učen ce. V tem delu be se di la na mreč niso za je ti vsi 
slo gi iz obeh zgo raj opi sa nih ti po lo gij, ne ko li ko se raz li ku je tudi poi me no va nje ti pov 
od lo ča nja, npr. na me sto izo gi ba jo če ga slo ga je upo rab ljen izraz od vi sni slog itd. 

 Ob sta ja to rej mož nost za ne ka te re ne ja sno sti v »dia lo gu« uče nec – be se di lo, kar lah ko 
uči telj iz ko ri sti kot spod bu do učen če vi strp no sti do ne ja sno sti, dvoum no sti, ne do re če-
no sti. Po mem bno je pred vsem, da učen ci svo je ide je pri mer ja jo z na ved ba mi v li te ra tu-
ri, kar je lah ko do bro iz ho diš če za raz pra vo.
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po sa mez ni ka eno iz med naj po mem bnej ših si tua cij, v ka te rih se mo ra jo od lo ča ti, je  
go to vo, da oseb ni stil od lo ča nja po sa mez ni ka v do lo če ni meri vpli va na spre je to po-
klic no od lo či tev po sa mez ni ka. V li te ra tu ri se tako ome nja, da stil od lo ča nja pri po klic-
ni od lo či tvi vpli va na zaz na no sa mou čin ko vi tost po sa mez ni ka pri po klic nem od lo ča-
nju (Mau, 2002). Prav tako je v li te ra tu ri mo go če za sle di ti, da je od vi sni stil od lo ča nja 
oz na čen kot ne pri la go jen stil od lo ča nja (Blu stein in Phil lips, 1989), saj se ne ga tiv no 
po ve zu je z na pred kom pri po klic nem od lo ča nju (Phil lips idr., v: Blu stein in Phil lips, 
1989) in z od loč nost jo pri iz va ja nju raz lič nih po klic nih na log (Lun ne borg, 1978, v: 
Blu stein in Phil lips, 1989). Zad nje na va ja jo tudi Phil lips, Pa zien za in Walsh (2004), 
ki ugo tav lja jo, da so od vi sne stra te gi je spre je ma nja od lo či tev ško dlji ve, pri če mer je 
nji hov ne ga tiv ni uči nek še po se bej opa zen v zgod njih stop njah po klic ne ga od lo ča nja. 
Pre cej ne ga tiv no vpli va na po klic no od lo ča nje tudi pa ni čen na čin od lo ča nja, saj se, kot 
ugo tav lja ta Fran ken in Mu ris (2005), po sa mez ni ki s pre vla du jo čim pa nič nim na či nom 
od lo ča nja od lo ča jo slab še. To je pri ča ko va no, saj je pre cej na rav no, da bodo po sa mez-
ni ki, ki se od lo ča jo brez pre mi sle ka, hi tro in ne preu dar no, spre je li po klic no od lo či-
tev, ki naj ver jet ne je ne bo op ti mal na gle de na nji ho ve po klic ne ci lje, in te re se idr. Stil 
od lo ča nja vpli va tudi na po klic no od lo če nost po sa mez ni ka, in si cer so po sa mez ni ki s 
pre vla du jo čim ra cio nal nim sti lom od lo ča nja po klic no naj bolj od lo če ni, med tem ko so 
po sa mez ni ki s pre vla du jo čim od vi snim sti lom od lo ča nja po klic no naj manj od lo če ni 
(Ru bin ton, 1980). Med in tui tiv nim sti lom od lo ča nja in po klic no od lo če nost jo je bila 
ugo tov lje na zelo majh na po ve za nost (prav tam). 

v tej de jav no sti:

•  spoz na vaš po jem »sti li od lo ča nja« in ana li zi raš la sten stil,
•  raz miš ljaš o po me nu po sa mez nih sti lov od lo ča nja v raz lič nih živ ljenj skih 

si tua ci jah.
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Uč ni list 5

De jav nost za pre ver ja nje zna nja: av ten tič ne na lo ge

PRE vE RI MO SvO jE zNa NjE IN vEš čI NE:  
vO dE NjE IN Od lO ča NjE

1. V na sled njem ted nu eks perimen ti raj z raz lič ni mi sti li vo de nja in od lo ča nja. Ka dar 
boš v si tua ci ji, da se mo ra te v sku pi ni o ne čem od lo či ti, preiz ku šaj raz lič ne sti le vo-
de nja in opa zuj, kaj se bo zgo di lo. Za pi suj od zi ve vple te nih, tudi last ne. Kaj opa ziš? 
Ob mo re bit nih neu god nih izidih se z vple te ni mi po go vo ri.

2. Iz be ri po lju ben film, film sko se ri jo, TV-od da jo (ali knji go). Og lej si ga in iden ti fi ci raj 
pri zo re, v ka te rih se ljud je o ne čem od lo ča jo. Kaj se zgo di? Ana li zi raj in ovred no ti 
po sa mez ni stil.

v tej de jav no sti:

•  pre ver jaš in hkra ti uriš svo jo veš či no vo de nja in pro ce sov od lo ča nja.
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2.10  Me do seb ni od no si in ko mu ni ka ci ja

2.10.1  Aser tiv nost
  Moj ca Čer če

Po glav je:    Me do seb ni od no si

Uč ni sklop:  Me do seb ni od no si in ko mu ni ka ci ja 

Bis tve no vpra ša nje:  Kak šne so raz li ke med aser tiv nim, 
agre siv nim in pa siv nim na či nov ve-
de nja ter kak šen je moj na čin ve de-
nja? 

Ope ra tiv ni ci lji

Vse bin ski 

V opi sa nih de jav no stih učen ka/uče nec:
V1:  spoz na va zna čil no sti in ra zu me po men (učin ke) 

nea ser tiv ne ga (pa siv ne ga, agre siv ne ga in po sred no 
agre siv ne ga) ter aser tiv ne ga ve de nja,

V2:  vred no ti in ar gu men ti ra učin ke aser tiv ne ga ve de nja,
V3:  spoz na va zna čil no sti ne be sed ne ga spo ra zu me va nja 

(go vo ri ce te le sa) pri raz lič nih na či nih ve de nja (agre-
siv nem, pa siv nem in aser tiv nem).

Pro ce sni

V opi sa nih de jav no stih učen ka/uče nec:
P1:  raz vi ja kom plek sno in kri tič no miš lje nje,
P2:  raz vi ja veš či no sa mo ref lek si je in samore gu la ci je,
P3:  uri veš či ne učin ko vi te ga spo ra zu me va nja in so de lo va nja. 

Kom pe ten ce
K1:  uče nje uče nja,
K2:  so cial ne in dr žav ljan ske kom pe ten ce,
K4:  sa moi ni cia tiv nost in pod jet nost,
K6:  kul tur na za vest in izra ža nje

Med pred met ne po ve za ve: so cio lo gi ja

Pri ča ko va ni do sež ki

Do se žek De jav nost
Sa mo ref lek si ja last ne ga ve de nja in  
na črt mo re bit ne ga spre mi nja nja. 

Sa mo ref lek siv no raz miš lja nje ob uvod-
nih vpra ša njih v orien ta ci ji in de jav no-
stih na uč nih lis tih 1, 2 in 3.

PROCESNI 
CILJI 

OBLIKE DELA

METODE DELA
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Ra zu me zna čil no sti in ima vpo gled v 
učin ke aser tiv ne ga, agre siv ne ga,  
po sred no agre siv ne ga ter pa siv ne ga  
ve de nja v me do seb nih od no sih.

De jav no sti za pi sa ne na uč nih li stih 1, 2 
in 5. 

Poz na ele men te ne be sed ne ga spo ra zu-
me va nja po sa mez nih nači nov ve de nja.

De jav no sti na uč nem li stu 5 in igra vlog.

Stra te gi ja pou če va nja 

Pred vi den čas: dve šol ski uri

DEJAVNOSTI UČITELJA/-ICE DEJAVNOSTI UČENCEV

Orien ta ci ja

1 Uči telj na po ve ci lje uč ne ure.

Učen cem po sta vi ne kaj uvod nih vpra-
šanj, npr.: Za kaj se ljud je do sti krat ne 
zna mo (in tudi ne že li mo) po sta vi ti 
zase? Za kaj ved no ne po ve mo ja sno 
in is kre no, kar že li mo? Za kaj ni smo 
ved no ne po sred ni in od kri ti? Za kaj 
na ša te le sna go vo ri ca ni ved no sklad-
na s tem, kar izre če mo? Učen ce spod-
bu ja, da po ve do čim več raz lič nih od-
go vo rov na po stav lje na vpra ša nja. 

Učen ci ust no na va ja jo od go vo re na 
po stav lje na vpra ša nja. Pri tem po-
slu ša jo od go vo re svo jih so šol cev in 
jih do pol nju je jo. 

 P1, P2, P3, K4

Iz gra je va nje zna nja

2 Uči telj or ga ni zi ra in di vi dual no delo 
ob uč nem li stu 1: »Moje ve de nje in 
jaz«. V na da lje va nju v skla du z na-
vo di li na uč nem li stu 1 or ga ni zi ra 
delo v dvo ji cah. Med de lom učen cev 
v paru kro ži po raz re du, po ma ga in 
us mer ja delo. Ob za ključ ku vaje še 
en krat pov za me zna čil no sti aser tiv-
ne ga in neaser tiv ne ga (pa siv ne ga, 
agre siv ne ga, po sred no agre siv ne ga) 
ve de nja.

Iz va ja jo de jav nost na uč nem li stu 1. 

V1, P1, P2, P3, K1, K2, K4, K6

3 Uči telj or ga ni zi ra in di vi dual no delo 
ob uč nem li stu 2: »Kako lah ko po sta-
ne mo bolj aser tiv ni – pre prič lji vej ši 
in učin ko vi tej ši v od no sih z dru gi mi 
ljud mi?« V na da lje va nju v skla du z 
na vo di li na uč nem li stu 2 or ga ni zi-
ra delo v dvo ji cah in nato po nov no 
in di vi dual no delo. Med de jav nost jo 
učen cev hodi po raz re du, po ma ga in 
us mer ja delo.

Iz va ja jo de jav nost na uč nem li stu 2.
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Na kon cu vodi fron tal no di sku sijo o 
skle pih vaje, učen ce spod bu ja  k ar-
gu men ti ra nju skle pov.

Po ro ča jo o svo jih skle pih in jih ar gu-
men ti ra jo.

V2, P1, P2, P3, K2, K4, K6

4 Uči telj or ga ni zi ra in di vi dual no delo 
ob uč nem li stu 3: »V ka te rih si tua ci-
jah in od no sih sem že ter v ka te rih bi 
rad/-a po stal/-a bolj aser ti ven/-na?«

 Iz va ja jo de jav nost na uč nem li stu 3.

P2, K4

Po glab lja nje, raz šir ja nje in upo ra ba zna nja

5 Uči telj or ga ni zi ra delo v sku pi nah po 
šti ri ob uč nem li stu 4: »Go vo ri ca te le-
sa pri raz lič nih na či nih na še ga ve de-
nja« (glej opom nik za uči te lje). 

Iz va ja jo de jav no sti na uč nem li stu 4.

Sku pi ne fron tal no po ro ča jo o svo jih 
ugo to vi tvah in do pol nju je jo svo je od-
go vo re.

V3, P3, K2, K4, K6

Pre ver ja nje zna nja

6 Uči telj or ga ni zi ra in di vi dual no delo 
ob uč nem li stu 5: »Pre ve ri mo svo je 
zna nje in veš či ne: Kako bi rav nal pa-
siv ni, agre siv ni in aser tiv ni mla dost-
nik?«

Fron tal no vodi pre gle do va nje na lo ge 
za utr je va nje zna nja. Učen ce po zo-
ve, da pre be re jo svo je od go vo re. Ob 
kon cu po ro ča nja sku paj z učen ci iz-
be re tri pri me re (za vsak tip ve de nja 
po en pri mer), ki jih učen ci v ob li ki 
igre vlog tudi odi gra jo (glej opom nik 
za uči te lje).

Iz va ja jo de jav nost na uč nem li stu 5.

Fron tal no po ro ča jo o svo jih od go vo-
rih in so de lu je jo pri iz bi ri skup nih 
pri me rov za igro vlog.

Iz va ja jo igro vlog ozi ro ma opa zu je jo 
in be le ži jo zna čil no sti ne ver bal ne ga 
spo ra zu me va nja za do lo čen tip ve-
de nja. Nato so de lu je jo pri fron tal ni 
di sku si ji in pri mer ja jo opa že ne zna-
čil no sti go vo ri ce te le sa s ti sti mi, ki 
so jih spoz na li ob uč nem listu 4. 

V1, V3, P1, P2, P3, K2, K4, K6

Li te ra tu ra in viri125

1 Pe tro vič Er lah, P. in Žni da rec Dem šar, S. (2004). Aser tiv nost, za kaj jo po tre bu-
je mo in kako si jo pri do bi mo. Na zar je: ARGOS.

2 Tre ning aser tiv no sti (2008). Neob jav lje no gra di vo. Ljubljana: Pos vet, Cen ter za 
psi ho loš ko sve to va nje.

125 Več o aser tiv no sti si lah ko pre be re te tudi v: 
Po well, T. (1999). Kako pre ma ga mo stres. Ljub lja na: Mla din ska knji ga. 
Raf fi ni, J. P. (2003). 150 vaj za po ve ča nje no tra nje mo ti va ci je pri učen cih. Ljub lja na: 
Educy.
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Pri lo ge

   

Uč ni list 1: Moje ve de nje in jaz

Uč ni list 2: Kako lah ko po sta nem bolj aser ti ven/-na – pre prič lji vej ši/-a in učin ko vi-
tej ši/-a v od no sih z dru gi mi ljud mi?

Uč ni list 3: V ka te rih si tua ci jah in od no sih sem že in v kate rih bi rad/-a po stal/-a 
bolj aser ti ven/-na?

Uč ni list 4: Go vo ri ca te le sa pri raz lič nih na či nih na še ga ve de nja

Uč ni list 5: Pre ve ri mo svo je zna nje in veš či ne: Kako bi rav nal pa siv ni, agre siv ni in 
aser tiv ni mla dost nik?

Opom nik za uči te lje 1: De jav nost »Govo ri ca te le sa pri raz lič nih na či nih na še ga ve-
de nja«

Opom nik za uči te lje 2: De jav nost »Pre ve ri mo svo je zna nje in veš či ne: Kako bi rav-
nal pa siv ni, agre siv ni in aser tiv ni mla dost nik?«
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Uč ni list 1

De jav nost za iz grad njo zna nja: iz kus tve no uče nje

MOjE vE dE NjE IN jaz126

Na vo di lo: 

Pred te boj je sez nam zna čil no sti po sa mez nih ti pov ve de nja: pa siv ne ga, agre siv ne ga, po-
sred no agre siv ne ga in aser tiv ne ga. Pri re še va nju uč ne ga li sta 1 sle di temu sez na mu in 
spo daj za pi sa nim na vo di lom.

PASIVNO

ne ja snost
za dr ža nost
smi li ti se sa me mu 
sebi
izo gi ba nje
sa mo po ni že va nje
ča ka nje
iz gu ba
neu čin ko vi tost
stra ho pet nost
umik
žr tev
brez mo či
»ni mi mar«

AGRESIVNO

zah te va ti
brez kom pro mi-
snost
aro gant nost
kri vi ti (ne po sred no)
ne po slu ša nje
po ni že va nje dru gih 
(v obraz)
pri ti ska nje na dru ge
pov zro ča nje bo le-
či ne
vsi lje va nje
gla snost
pre vla do va nje
pol no mo či
vze ti moč dru gim

POSREDNO  
AGRESIVNO
ob so ja nje
ma ni pu la tiv nost
pre va rans tvo
kri vi ti (po sred no)
po slu ša nje »na pol«
po ni že va nje dru gih 
(za hrb tom)
od zi va nje
maš če val nost
pri ti ska nje
čustve no pod ku po-
va nje
mu če nik

ASERTIVNO

»jaz« in »ti«
ne po sred nost
po šte nost
spre je ti od go vor nost
po zor no po slu ša nje
spo što va ti sebe in 
dru ge
od puš ča nje
učin ko vi tost
spon ta nost
real nost
no tra nja moč
opol no mo če nje

In di vi dual no delo

1. Ob kro ži ali pod čr taj opi se ve denj, ki so zna čil ni zate.
2. Ali je zate zna čil na le ena vr sta ve de nja ali se vr ste med se boj pre ple ta jo? Če gre 

za eno vr sto – ka te ro?
3. Iz be ri dva opi sa ve de nja (dve zna čil no sti) s sez na ma, ki ju naj bolj ob ču du ješ pri 

sebi in ju za pi ši. 
4. a)   Ali ob sta ja jo opi si ve denj, ki bi jih pri sebi že lel spre me ni ti? Ka te ri? 

b)   Za pi ši čim več idej, kako bi mo ral rav na ti (se ob na ša ti), da bi ta ve de nja 
spre me nil v že le ni sme ri. Idej na tej stop nji še ne vred no ti, ko li ko so iz ve dlji-
ve in ure snič lji ve, zdaj je po mem bno le, da jih na ve deš čim več.

c)   Spom ni se na so šol ca, pri ja te lja ali znan ca, pri ka te rem ob ču du ješ do lo če ne na-

126 Opi si ve denj, prva, dru ga, tret ja in če tr ta na lo ga v sklo pu in di vi dual ne ga dela so pov-
ze ti po vaji v pri roč ni ku Aser tiv nost, za kaj jo po tre bu je mo in kako si jo pri do bi mo, 
av to ric P. Pe tro vič Er lah in S. Žni da rec Dem šar. 
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či ne ve de nja, ki jih pri sebi po gre šaš. Za pi ši, kak šne so zna čil no sti nje go ve ga 
ve de nja, v čem so te melj ne raz li ke med nje go vim in tvo jim na či nom vede nja.

Sle di delo v paru

5. S čla nom v paru si pred sta vi ta od go vo re, ki sta jih za pi sa la pod toč ko 3. Nato sku paj raz-
mi sli ta in za pi ši ta, kak šne od zi ve pri so go vor ni ki spro ža jo kon kret na iz bra na ve de nja.

6. S čla nom v paru si pred sta vi ta od go vo re, ki sta jih za pi sa la pod toč ko 4a in 4b. 
Pri tem sle di ta do dat nim na vo di lom, in si cer: a) ko en član v paru kon ča po ro ča ti, 
sku paj ovred no ti ta pred la ga ne ide je, ka te re so bolj oz. manj us trez ne, ka te re so 
bolj oz. manj ure snič lji ve; b) nato član v paru, ki je pred sta vi tev po slu šal, svo je ga 
so šol ca v paru do pol ni s kon kret ni mi pred lo gi, kako bi v pri hod nje lah ko rav nal še 
dru ga če, bo lje, to rej bolj aser tiv no.  

Sle di in di vi dual no delo

7. Na pod la gi svo jih pred lo gov, pred lo gov čla na v paru in skup ne di sku si je iz be ri na-
ju strez nej še ide je, kako naj bi v pri hod nje rav nal, da bi spre me nil svo je ve de nje v 
bolj aser tiv ni sme ri. Nato na list za pi še tri si tua ci je v pri ha ja jo čem ted nu (ali me-
se cu), v ka te rih boš preiz ku sil novo stra te gi jo ve de nja. 

še ne kaj o aser tiv nem ve de nju (vse bin ski do da tek) (pov ze to po de lav ni ci »Tre ning 
aser tiv no sti«, 2008)

Aser tiv nost je ob na ša nje in na čin ko mu ni ka ci je, ki te me lji na sa mos po što va nju, na 
us tvar ja nju ena ko prav nih od no sov, spre je ma nju oseb ne od go vor no sti, na za ve da nju 
last nih pra vic in pra vic dru gih lju di. 

Aser tiv no ve de nje po me ni: 
• spo što va ti sebe,
• biti od go vo ren za svo je živ lje nje, od lo či tve in de ja nja,
• pre poz na ti last ne po tre be in ob čut ja ter jih od pr to izra zi ti,
• do vo li ti si na re di ti na pa ko,
• do vo li ti si uži va ti ob svo jem us pe hu,
• spre me ni ti last no miš lje nje, če se za to od lo či mo,
• pre poz na va ti in spre je ti last ne pra vi ce ter jih biti spo sob ni ube se di ti,
• pre poz na ti svo ja čus tva in nji hov po men,
• nad zo ro va ti in sa mou rav na va ti svo ja čus tva,
• biti de jav no us mer jen do živ lje nja,
• ne ob to že va ti ali po ni že va ti dru gih oseb,
• biti spo so ben spre je ti svo je po zi tiv ne in ne ga tiv ne last no sti,
• po sta vi ti ja sne meje,
• po sta vi ti si real ne ci lje in na čr to va ti ko ra ke do nji ho ve ure sni či tve,
• sez na ni ti se s svo ji mi ve denj skim vzor cem in ga po po tre bi spre me ni ti,
• biti sposo ben za vr ni ti proš njo brez ob čut kov kriv de ipd.

v tej de jav no sti: 
•  spoz na vaš zna čil no sti pa siv ne ga, agre siv ne ga, po sred no agre siv ne ga in aser-

tiv ne ga ve de nja,
•  raz vi jaš zmož no sti sa mo ref lek si je in sa mo vred no te nja last ne ga ve de nja,
•  uriš sa mo re gu la ci jo (na čr tu ješ nove na či ne ve de nja in spre mi nja nja sa me ga 

sebe v že le ni, aser tiv ni sme ri).
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Uč ni list 2

De jav nost za iz grad njo zna nja: iz kus tve no uče nje

kakO lah kO PO STa NEM bOlj aSER TI vEN/-Na – PREPRIč ljI-
vEj šI/-a IN učIN kO vI TEj šI/-a v Od NO SIh z dRu gI MI ljud MI?

In di vi dual no delo

Za mi sli si dve kon kret ni si tua ci ji, v ka te rih si se po ču til/-a sra mež lji vo, ne la god no, si se 
smi lil/-a sa me mu/sami sebi, si bil/-a raje tiho ali si se si tua ci ji celo izog nil/-a, če prav si 
ve del/-a, da to ni bil naj bolj ši na čin. Za dani si tua ci ji za pi ši raz lo ge za tvo je ve de nje v iz-
bra nih si tua ci jah in pro ti. Pri tem je po se bej po mem bno, da za pi šeš obe vr sti raz lo gov, za 
in pro ti (npr. za kaj ra zu meš, da si se ve del/-a tako; za kaj bi bilo bo lje, če bi se od zval/-a 
bolj aser tiv no ipd.) Spoz nal/-a boš, da ved no ob sta ja ta obe vr sti raz lo gov.

Nato za pi ši nas vet, ki bi ga dal/-a svo je mu pri ja te lju, kako rav na ti, če bi se on zna šel v 
po dob nih si tua ci jah kot ti. Nas ve ta pri ja te lju ne po za bi pod pre ti z do bri mi ute me lji tva mi, 
saj veš, da bo pri ja telj upo šte val tvoj nas vet le, če bo ta tudi do bro ute me ljen. 

Sle di delo v paru

Nato so šol cu v paru pred sta vi svo ji dve kon kret ni si tua ci ji ter svo je ute me lji tve za svo je 
nea ser tiv no ve de nje in pro ti temu. Sku paj do pol ni ta sez nam do ka zov pro ti. Vajo po no vi-
ta tako, da ima ta ob kon cu oba do pol njen sez nam ute me lji tev pro ti.

Sle di in di vi dual no delo

Vr neš se k sa mo stoj ne mu delu. Po nov no pre be ri sez nam vseh ute me lji tev, ki si jih v 
nas ve tu za pi sal/-a pri ja te lju. Iz med po nu je nih ute me lji tev za vsa ko kon kret no si tua ci jo 
iz be ri eno, ki se ti zdi naj bolj ver jet na, da bi jo lahko upo šte val tudi ti. Pri tem ne skr bi, 
če se ti no be na iz med ute me lji tev ne zdi zelo ver jet na, po mem bno je, da iz be reš ti sto, ki 
se ti iz med po nu je nih mož nih zdi naj ver jet nej ša. 

Na iz bra no ute me lji tev se spom ni, ko se boš po nov no zna šel/-a v po dob ni si tuaciji, in 
sku šaj rav na ti v skla du z njo, to rej aser tiv no. Če te pri tem ovi ra po mi slek, da se tudi dru-
ga ose ba do tebe vede nea ser tiv no, naj ti bo v po moč mi sel: »Če se mi ve de mo aser tiv no, 
zač ne mo po sto po ma vzbu ja ti po do ben od ziv tudi pri dru gih«.

Za ko nec za pi ši še sklep vaje, kako lah ko po sta neš bolj aser ti ven/-na – pre prič lji vej ši/-a 
in učin ko vi tej ši/-a v od no sih z dru gi mi ljud mi.

Pov ze tek (sklep z ute me lji tvi jo): »Kako lah ko po sta nem bolj aser tiven/-na – pre prič lji vej-
ši/-a in učin ko vi tej ši/-a v od no sih z dru gi mi ljud mi?« 



323

Primeri vpeljevanja novosti v praksi 

Do dat na de jav nost (de jav nost za pre ver ja nje zna nja)

Ti sti dan, ko se boš po nov no zna šel/-a v po dob ni si tua ci ji kot ne koč, ko si rav nal/-a ne-
a ser tiv no, se spom ni na ute me lji tve v prid aser tiv ne ga ve de nja in rav naj v skla du z nji mi. 
Nato se vrni na to na lo go (vajo) in na spod nji da lji ci oz na či, ko li ko zdaj (ko je bil tvoj 
od ziv aser tiv en) ver ja meš vanj. Vajo sku šaj čim več krat v vsak da njem živ lje nju po no vi ti, 
ni ko li pa ne po za bi še isti dan na da lji ci oz na či ti, ko li ko zdaj ver ja meš v to, da se v kon-
kret ni si tua ci ji lah ko ve deš aser tiv no. Ko boš na da lji ci imel/-a oz na če nih vsaj pet točk, 
ob li kuj pov ze tek, sklep te do dat ne vaje, in si cer »Kako se spre mi nja na še pre pri ča nje o 
tem, da se lah ko ve de mo aser tiv no, z na raš ča njem šte vi la kon kret nih si tua cij, v ka te rih 
smo se po tru di li in rav na li aser tiv no?«. Raz mi sli, ali je aser tiv nost ne kaj, kar člo vek ima 
ali ne, ali pa je veš či na, ki se je je tre ba nau či ti in jo uri ti?  

Na da lji ci s križ cem oz na či, ko li ko ver ja meš, da se lah ko v kon kretni si tua ci ji ve deš aser-
tiv no. 0 po me ni, da v to sploh ne ver ja meš, 100 pa, da v to po vsem ver ja meš.

   

Pov ze tek (sklep z ute me lji tvi jo): »Kako se spre mi nja na še pre pri ča nje o tem, da se lah ko 
ve de mo aser tiv no, z na raš ča njem šte vi la kon kret nih si tua cij, v ka te rih smo se po tru di li 
in rav na li aser tiv no?«

v teh de jav no stih:

•  pre poz naš in ana li zi raš svo je nea ser tiv ne na či ne ve de nja v kon kret nih si tua-
ci jah (pa siv ni, po sred no agre siv ni in agre siv ni na čin ve de nja),

•  se učiš ar gu men ti ra nja aser tiv ne ga ve de nja,
•  raz vi jaš zmož no sti sa mo ref lek si je in na čr tu ješ nove na či ne rav na nja (ve de-

nja) in spre mi nja nja sa me ga sebe v že le ni (aser tiv ni) sme ri.

0 100
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Uč ni list 3

De jav nost za iz gradnjo zna nja: iz kus tve no uče nje

v ka TE RIh SI Tua cI jah IN Od NO SIh SEM žE IN v ka TE RIh bI 
Rad/-a PO STal/-a bOlj aSER TI vEN/-Na?

Na vo di lo: 
Zdaj ko poz naš zna čil no sti nea ser tiv ne ga in aser tiv ne ga na či na ve de nja, sku šaj za pi sa ti 
čim več si tua cij, v ka te rih se že ve deš aser tiv no in pri tem ni maš no be nih te žav, ter čim več 
si tua cij, v ka te rih bi že lel/-a rav na ti bolj aser tiv no. V na da lje va nju sku šaj ugo to vi ti, ali 
ima jo si tua ci je, v ka te rih si že aser ti ven/-na, kaj skup ne ga (npr. gre za si tua ci je s pri ja te-
lji, so rod ni ki, star ši), in tudi, kaj je skup ne ga si tua ci jam, v ka te rih bi rad/-a po stal/-a bolj 
aser ti ven/-na (npr. gre za si tua ci je, ki vklju ču je jo av to ri te to ali za po vsem nove si tua ci je z 
ne poz na ni mi ljud mi ipd.).

Si tua ci je, v ka te rih se že ve dem aser tiv no (si tuacije in od no si z ljud mi, pri ka te rih se že 
us pe šno po sta vim zase, ja sno in is kre no izra zim svo je po tre be, mi sli, čus tva ipd.):

Tem si tua ci jam je skup no, da: 

Si tua ci je, v ka te rih bi že lel/-a rav na ti bolj aser tiv no (si tua ci je in od no si z ljud mi, pri ka-
te rih se tež je po sta vim zase, tež je izra zim svo je po tre be, mi sli, čus tva):

Tem si tua ci jam je skup no, da: 

v tej de jav no sti: 
•  pre poz na vaš in raz miš ljaš o si tua ci jah in od no sih z ljud mi, v ka te rih se že 

ve deš aser tiv no ter v ka te rih bi že lel/-a rav na ti bolj aser tiv no;

•  uriš kom plek sno miš lje nje.
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Uč ni list 4 

De jav nost za raz šir ja nje in po glab lja nje zna nja: re še va nje prob le ma 

gO vO RI ca TE lE Sa PRI Raz lIč NIh Na čI NIh Na šE ga vE dENja

Na vo di lo:  
Eden iz med na či nov aser tiv ne ga ob na ša nja je tudi, da je na ša te le sna go vo ri ca sklad na s 
tem, kar izre če mo. Po mem bno je, da se za ve da mo spo ro čil svo je ga te le sa, saj bomo v do-
lo če ni si tua ci ji rav na li aser tiv no in us pe šno le, če bo tudi na ša go vo ri ca te le sa aser tiv na 
in hkra ti us kla je na z na šim be sed nim spo ra zu me va njem. Sku paj s so šol ci v sku pi ni poiš-
či čim več zna čil no sti ne be sed ne ga spo ra zu me va nja (go vo ri ce te le sa) po sa mez ni ka, ki 
se ob na ša agre siv no, po sa mez ni ka, ki se ob na ša pa siv no in po sa mez ni ka, ki se ob na ša 
aser tiv no. Pri tem bodi po zo ren/-na na raz lič ne ele men te ne be sed ne ga spo ra zu me va nja 
(na ele men te mi mi ke, te le sne dr že, go vo ra, di ha nja, oseb ne ga pro sto ra ipd.). Pri is ka nju 
zna čil no sti ne be sed ne ga spo ra zu me va nja za po sa mez ne vr ste ve de nja si lah ko po ma gaš 
tudi z opi si ve denj na uč nem li stu 1. 

Ne be sed no spo ra zu me va nje (go vo ri ce te le sa) po sa mez ni kov, ki se ob na ša jo agre siv no:

Ne be sed no spo ra zu me va nje (go vo ri ce te le sa) po sa mez ni kov, ki se ob na ša jo pa siv no:

Ne be sed no spo ra zu me va nje (go vo ri ce te le sa) po sa mez ni kov, ki se ob na ša jo aser tiv no:

v tej de jav no sti:

•  spoz na vaš in raz miš ljaš o zna čil no stih ne be sed ne ga spo ra zu me va nja (go vo-
ri ce te le sa) oseb, ki se ve de jo aser tiv no, agre siv no ozi ro ma pa siv no.
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Uč ni list 5

De jav nost za pre ver ja nje zna nja: av ten tič na na lo ga (re še va nje prob le ma)

PRE vE RI MO SvO jE zNa NjE IN vEš čI NE: kakO bI Rav Nal  
Pa SIv NI, agRE SIv NI IN aSER TIv NI Mla dOST NIk?

Na vo di lo: 
Za mi sli si in za pi ši eno kon kret no prob lem sko si tua ci jo, v ka te ri se lah ko znaj de mla dost-
nik. Pri tem si lah ko po ma gaš tudi s spo daj na ve de ni mi si tua ci ja mi. Nato za pi ši, kako bi 
se na kon kret no si tua ci jo od zval mla dost nik z agre siv nim na či nom ve de nja, mla dost nik 
s pa siv nim na či nom ve de nja in mla dost nik z aser tiv nim na či nom ve de nja. Pri za pi so va-
nju od go vo rov si lah ko po ma gaš z uč ni ma li sto ma 1 in 4 ter spo daj za pi sa nim pov zet kom.

Prob lem ske si tua ci je mla dost ni ka:

a) Pro fe sor ju, s ka te rim ni sta v do brem od no su, mla dost nik že li spo ro či ti, da se je 
zmo til pri se šte va nju točk na te stu in da bi mu mo ral dati viš jo oce no.

b) Mla dost nik že li so šol cu, ki si od nje ga pred vsa kim te stom že sa mou mev no spo so-
ja za pi ske, spo ro či ti, da se bo ta »ser vis« kon čal in da mu ne že li več ved no zno va 
ve li ko dušno po so ja ti vseh svo jih za pi skov.

c) Mla dost nik ne že li odi ti na za seb no za ba vo, na ka te ro ga va bi jo nje go vi pri ja te lji.

d) Mla dost nik bi star šem rad po ve dal, da je do bil sla bo oce no; si tua ci ja je še to li ko 
tež ja, saj so ga star ši pred te stom v ča su uče nja več krat opo mi nja li, da se ne uči 
do volj in da se do svo jih šol skih ob vez no sti ne ob na ša od go vor no. 

e) Mla dost nik bi svo jim pre cej stro gim, ne po slu šnim in av to ri tar nim star šem rad po-
ve dal, da se ne stri nja z nji ho vim mne njem in od lo či tva mi ter da mu de la jo kri vi co. 

Pov ze tek ti pov ve de nja

Agre siv ni tip Pa siv ni tip Aser tiv ni tip

Jaz sem v redu, ti nisi v 
redu.
gos po do val no
aro gant no
us tra ho val no
ne strp no
pre pri če val no

Jaz ni sem v redu, ti si v 
redu.
ča ka nje
sto ka nje
ne moč
ubog lji vost
opra vi če va nje

Jaz sem v redu, ti si v redu.
ne po sred nost
po šte nost
po zi tiv nost
od pr tost
od go vor nost
spon ta nost

v tej de jav no sti:

•  v kon kret nih prob lem skih si tua ci jah pre ver jaš svo je zna nje o agre siv nem, 
pa siv nem in asertiv nem na či nu ve de nja.
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Opom nik za uči te lje 1

dE jav NOST »gO vO RI ca TE lE Sa PRI Raz lIč NIh Na čI NIh  
Na šE ga vE dE Nja«

Učen ce or ga ni zi ra mo v sku pi ne po šti ri. Do lo či mo ene ga iz med učen cev, ki na glas pre-
be re na vo di lo na uč nem li stu 4 ter do lo či mo čas, ki ga ima jo učen ci na vo ljo za delo v 
sku pi nah. Med de lom učen cev v sku pi nah ho di mo po raz re du, us mer ja mo delo in učen-
ce spod bu ja mo k raz miš lja nju o raz lič nih (šte vil nih) ele men tih ne be sed ne ga spo ro ča nja. 
Po iz te ku ča sa za delo v sku pi nah le-te po zo ve mo k pred sta vi tvi nji ho vih ugo to vi tev. 
Po ro ča nje sku pin us mer ja mo tako, da vse sku pi ne naj prej pred sta vi jo od go vo re, ki se 
na na ša jo na do lo čen tip ve de nja, še le nato sle di po ro ča nje o dru gem tipu in na zad nje o 
tret jem tipu ve de nja. Po ro ča nje sku pin naj po te ka tako, da vsa ka sku pi na pove naen krat 
zgolj eno zna čil nost, po ro ča nje pa tra ja to li ko ča sa, do kler vse sku pi ne ne spo ro či jo vseh 
svo jih pred hod no še ne po ve da nih od go vo rov. Tako so de jav no vklju če ne vse sku pi ne, 
fron tal no pa se ob li ku je čim bolj ce lo vi ta in kom plek sna sli ka zna čil no sti go vo ri ce te le sa, 
ki sprem lja do lo če no vr sto ve de nja.

Opom nik za uči te lje 2

dE jav NOST »PRE vE RI MO SvO jE zNa NjE IN vEš čI NE: kakO bI 
Rav Nal Pa SIv NI, agRE SIv NI IN aSER TIv NI Mla dOST NIk?«

Ob kon cu po ro ča nja sku pin uči telj sku paj z učen ci iz be re tri pri me re (za vsak tip ve-
de nja po en pri mer), ki jih bodo učen ci v ob li ki igre vlog v na da lje va nju tudi odi gra li. 
Če se učen ci z igro vlog sre ča jo pr vič, jim teh ni ko pred sta vi po drob ne je, v nas prot nem 
pri me ru pa zgolj pov za me nje ne bis tve ne zna čil no sti. Nato iz be re za vsak pri mer po 
dva učen ca – mla dost ni ka in ose bo, ka te ri mla dost nik spo ro ča – ter or ga ni zi ra igro vlog. 
Učen ce lah ko tudi po zo ve, da se naj prej za so de lo va nje v igri vlog ja vi jo sami. Učen cem, 
ki bodo so de lo va li v igri vlog, da na vo ljo ne kaj mi nut, da se pri pra vi jo zu naj raz re da. 
Med tem sku paj z dru gi mi učen ci v raz re du do lo či ne kaj kri te ri jev (ele men tov) ne be sed-
ne ga spo ra zu me va nja, na ka te re bodo po zor ni med igro so šol cev. Učen ce us me ri v to, da 
si po vsa ki igri za pi še jo kon kret ne zna čil no sti ne be sed ne ga spo ra zu me va nja za dani tip 
ve de nja. Ob kon cu vsa ke iz med iger učen ce spod bu di k po ro ča nju o opa že nih zna čil no-
stih ne be sed ne ga spo ra zu me va nja. Učen ce spod bu ja k pri mer ja nju v igri vlog opa že nih 
zna čil no sti go vo ri ce te le sa s ti sti mi, ki so jih spoz na li ob uč nem li stu 4.
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2.10.2  Ja, toč no to sem že lel/a po ve da ti…! 
  Moj ca Zu pan

Po glav je:   Me do seb ni od no si 

Uč ni sklop:  Me do seb ni od no si in ko mu ni ka ci ja

Bis tve no vpra ša nje: Kako pra vil no ra zu me ti spo ro či lo 
so go vor ca in na kak šen na čin to 
poveda ti?

Ope ra tiv ni ci lji

Vse bin ski: 

V opi sa nih de jav no stih učen ka/uče nec:
V1:  iz gra ju je ra zu me va nje ko mu ni ka cij ske veš či ne »ak-

tiv no po slu ša nje« in jo učin ko vi to upo rab lja pri spo-
ra zu me va nju,

V2:  ana li zi ra in pre so ja ka ko vost in učin ko vi tost ko mu-
ni ka ci je ude le žen cev v kon kret ni živ ljenj ski si tua ci ji.

Pro ce sni:

V opi sa nih de jav no stih učen ka/uče nec:
P1:  raz vi ja veš či ne kom plek sne ga miš lje nja (pri mer ja nje, skle pa nje z in-

duk ci jo in de duk ci jo, ute me lje va nje, ab stra hi ra nje),
P2:  pred stav lja ide je,
P3:  so de lu je v sku pi ni – raz vi ja me do seb ne veš či ne in veš či ne prev ze ma nja 

raz lič nih vlog,
P4:  raz vi ja veš či no sa mo ref lek si je in sa mou rav na va nja.

Kom pe ten ce:
K2:  so cial ne in dr žav ljan ske kom pe ten ce,
K3:  spo ra zu me va nje v ma ter nem je zi ku.

Med pred met ne po ve za ve: in for ma ti ka, so cio lo gi ja

Pri ča ko va ni do sež ki

Do se žek De jav nost
Zmo re učin ko vi to ak tiv no po slu ša ti  
so go vor ca.

Se an ga ži ra v igri vlog (uč ni list 2, uč ni 
list 3, uč ni list 4).

PROCESNI 
CILJI 

OBLIKE DELA

METODE DELA
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Veš če upo rab lja ne ka te re teh ni ke  
ak tiv ne ga po slu ša nja (v si mu li ra ni in  
v av ten tič ni si tua ci ji).

Se an ga ži ra v igri vlog (uč ni list 2, uč ni 
list 3, uč ni list 4, uč ni list 5).

Upo rab lja teh ni ko ak tiv ne ga po slu ša nja 
v vaji (uč ni list 6) in v av ten tič ni si tua ci ji 
(uč ni list 7).

Stra te gija pou če va nja 

Pred vi den čas: dve šol ski uri

DEJAVNOSTI UČITELJA/-ICE DEJAVNOSTI UČENCEV

Orien ta ci ja

1 Na po ve ci lje uč ne ga sklo pa.

Z učen ci po no vi že zna ne vse bi ne in 
poj me – opre de li tev ko mu ni ka ci je, 
raz li ke med be sed no in ne be sed no ko-
mu ni ka ci jo, elemen te ne be sed ne ko-
mu ni ka ci je, ko mu ni ka cij ski pro ces.

Od go var ja jo na vpra ša nja, spra šu je jo 
uči te lja.

Iz gra je va nje zna nja

2 Vpe lje po jem ak tiv no po slu ša nje kot 
eno iz med teh nik učin ko vi te ko mu-
ni ka ci je. Učen cem raz de li uč ni list 1: 
»Ak tiv no po slu ša nje – pot do bolj ših 
med se boj nih od no sov«.

Vodi raz go vor z di ja ki, po po tre bi do-
dat no po ja sni zna čil no sti ak tiv ne ga 
po slu ša nja.

Učen ce po va bi, da se raz de li jo v sku-
pi ne po tri za iz ved bo igre vlog, in 
na po ve, da bo vsa ka sku pi na odi gra-
la po dve igri vlog. Raz de li na vo di la 
na uč nih li stih – naj prej za prvo igro 
vlog (uč ni list 2:  »Rad/-a bi ti po ve-
dal/-a« za pri po ve do val ca, uč ni list 
3: »O čem sploh go vo riš?!!« za po slu-
šal ca in uč ni list 5: »Tudi opa zo va ti je 
za ni mi vo …« za opa zo val ca. 

Uči telj za go to vi, da pri obeh igrah 
vlog pri po ve do va lec (eden iz med 
igral cev) ne poz na na vo dil, ki jih 
dobi po slu ša lec.

Učen ci po na vo di lih re šu je jo uč ni list 1. 

Po po tre bi spra šujejo uči te lja za do-
dat ne in for ma ci je in raz ja sni tve.

V1

Raz de li jo se v sku pi ne po tri ter do lo-
či jo opa zo val ca in dva igral ca. Sku pi-
ne ima jo pet mi nut ča sa, da se vsak 
član (igral ca in opa zo va lec) pri pra vi 
na svo jo vlo go. Vsa ka sku pi na odi-
gra dve igri vlog, ki po te ka ta zgolj v 
teh manj ših sku pi nah (ne fron tal no 
pred vse mi di ja ki). Pri dru gi igri vlog 
se lah ko vlo ge za me nja jo – ti sti, ki 
je bil pri prvi igri po slu ša lec, je zdaj 
lah ko pri po ve do va lec. Sle di ana li za 
obeh iger – naj prej v troj kah in nato 
še frontal no (uč ni list 5), kjer sku pi-
ne po sa mič no pred sta vi jo svo je ugo-
to vi tve, med se boj no in z uči te ljem 
raz prav lja jo ter ob li ku je jo skup ne 
skle pe.
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Ko učen ci odi gra jo prvo igro, dobi 
po slu ša lec (ki se lah ko pri tej igri za-
me nja) nova na vo di la na uč nem li stu 
4: »Če prav ra zu mem, si ho tel/-a po-
ve da ti, da …«. Opa zo va lec in pri po-
ve do va lec do bi ta ena ka na vo di la kot 
pri prvi igri vlog (glej te zgo raj).

Med po te kom iger vlog kro ži po raz-
re du in sprem lja do ga ja nje. Po kon cu 
iger vlog fron tal no vodi ana li zo. V1, V2, P1, P2, P3, P4, K2, K3

Pre ver ja nje zna nja

3 Učen cem raz de li uč ni list 6: »Pre ve-
ri mo svo je zna nje in veš či ne: Po ču-
tim se …« in poda na vo di la za delo. 
Zgled pre be re sku paj z učen ci in po 
po tre bi še do dat no raz lo ži na vo di-
la. Po kon ča nem re še va nju sku paj z 
učen ci pre gle da od go vo re.

Po va bi učen ce, da va di jo ak tiv no po-
slu ša nje  v av ten tič ni si tua ci ji, na pri-
mer pri po go vo ru s pri ja te ljem, star ši 
ipd. Poda na vo di la za iz de la vo po ro-
či la o vaji v ak tiv nem po slu ša nju v 
av ten tič ni si tua ci ji na uč nem li stu 7: 
»Pre ve ri mo svo je zna nje in veš či ne: 
Va dim ak tiv no po slu ša nje«.

Za ur je nje veš či ne ak tiv ne ga po slu-
ša nja v av ten tič ni si tua ci ji in pri pra-
vo po ro či la ima jo učen ci te den dni 
ča sa, nato lah ko po ro či lo pred sta vi jo 
na eni iz med pri hod njih uč nih ur.

V pa rih re šu je jo uč ni list 6. Sle di 
fron tal na di sku si ja.

V1, P1, K2, K3

Zain te re si ra ni učen ci v enem ted nu, 
ko li kor ga ima jo na raz po la go, en-
krat (ali po že lji tudi več krat) va di jo 
ak tiv no po slu ša nje v vlo gi po slu šal-
ca pri po go vo ru s pri ja te ljem, enim 
iz med star šev ali s ka te ro koli dru go 
ose bo.

Iz de la jo po ro či lo o vaji na pod la gi 
uč ne ga li sta 7 in ga pred sta vi jo na 
eni iz med pri hod njih uč nih ur.

V1, P1, P2, P4, K2, K3

Li te ra tu ra in viri
1 Gor don, T. (1992). Tre ning več je učin ko vi to sti za uči te lje. Ljub lja na: Sve to val ni 

cen ter za otro ke, mla dost ni ke in star še.
2 Kom pa re, A., Stra ži šar, M., Vec, T., Dog ša, I., Jau šo vec, N. in Curk, J. (2001). 

Psi ho lo gi ja – spoz na nja in di le me. Ljub lja na: DZS.
3 Tomi ć, A. (2000). Iz bra na po glav ja iz di dak ti ke. Ljub lja na: Cen ter za pe da goš-

ko izo bra že va nje Fi lo zof ske fa kul te te.
4 Kot nik, M. (brez let ni ce). Ak tiv no po slu ša nje (sne to 26. 5. 2009, 15.20). Do-

stop no na splet nem na slo vu: http://www2.arnes.si/~sspmkotn/edus/articles/
poslusa.html.

5 Ak tiv no po slu ša nje (sne to 26. 5. 2009, 15.50). Do stop no na splet nem na slo vu: 
(http://www.energytraining4europe.org/slovenian/training/train_the_train-
er/tools_and_techniques_05.htm.
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Pri lo ge

   

Uč ni list 1: Ak tiv no po slu ša nje – pot do bolj ših med se boj nih od no sov

Uč ni list 2: Rad/a bi ti po ve dal/-a … 

Uč ni list 3: O čem sploh go vo riš?!! 

Uč ni list 4: Če prav ra zu mem, si ho tel/a po ve da ti, da … 

Uč ni list 5: Tudi opa zo va ti je za ni mi vo … 

Uč ni list 6: Pre ve ri mo svo je zna nje in veš či ne: Po ču tim se …

Uč ni list 7: Pre ve ri mo svo je zna nje in veš či ne: Ak tiv no po slu šam
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Uč ni list 1

De jav nost za iz grad njo zna nja: kri tič no bra nje be se di la

ak TIv NO PO Slu ša NjE – POT dO bOlj šIh MEd SE bOj NIh 
Od NO SOv

Na vo di lo: 
Po zor no pre be ri be se di lo in iz pi ši ali pod čr taj be se de (in for ma ci je), ki se ti zdi jo bis tve ne.

Ak tiv no po slu ša nje za go tav lja pra vil no ra zu me va nje spo ro či la in ak tiv no so de lo va nje 
v po go vo ru. Če upo rab lja mo to teh ni ko, lah ko us tva ri mo od nos strp no sti in ra zu me-
va nja, s ka te rim se bomo ve li ko laž je vži ve li v dru ge in spre je li nji ho vo mne nje. Ka dar 
ak tiv no po slu ša mo, bo ose ba, ki go vo ri, do bi la ob ču tek, da smo res po zor ni do nje. 
Olaj ša pa tudi re še va nje prob le mov in ter ra zu me va nje in pre de la vo svo jih ču stev.

Pri ak tiv nem po slu ša nju upo rab lja mo na sled nje teh ni ke:

1. Raz la ga nje vse bi ne z dru gi mi be se da mi (pa ra fra zi ra nje)

To je eno stav no z dru gi mi be se da mi po no vi tev tega, kar je go vo rec po ve dal, s 
či mer za go to vi mo, da smo pra vil no ra zu me li. 

Upo rab lja mo fra ze, kot so: 

»Če prav ra zu mem, si ho tel/-a po ve da ti, da …« 
»Ali mi sliš, da ...« 
»To rej že liš po ve da ti, da …«

Ključ no je, da to, kar re če jo dru gi, po slu ša mo za res po zor no. Če po ra bi mo ta 
čas, ko nek do go vo ri, za to, da pre miš lju je mo, kaj bomo re kli po tem, ali pre miš-
lju je mo o ne čem dru gem, ne bomo sli ša li do volj, da bi po ve da no lah ko po no vi li 
z dru gi mi be se da mi. Ko rist no je, če za go vor cem po no vi mo z dru gi mi be se da mi 
po go ste je, lah ko ga za kra tek čas tudi vljud no pre ki ne mo. Lju di na vad no ne mo-
ti jo take pre ki ni tve, ker go vor cu še ved no pre pu sti jo vo de nje po go vo ra.

2. Raz mi slek o no tra njih ob čut kih go vor ni ka

Pri tej teh niki se po sku si mo vži ve ti v go vor ni ka in ob ču ti ti, kako se po ču ti v tej 
si tua ci ji. Po sku ša mo ugo to vi ti, kaj je go vor nik že lel po ve da ti; kaj je re snič no 
spo ro či lo.

Upo rab lja mo fra ze, kot so: 

»Naj brž ti je šlo že rah lo na živ ce ...« 
»Če bi se to zgo di lo meni, bi bil/-a zelo je zen/-na ...« 
»Ko sem se jaz zna šel/-la v taki si tua ci ji, sem me nil/-a, da bi mi prav priš la po-
moč …« 
»To ti je pa mo ra lo biti v za do voljs tvo ….«

Z raz kri va njem no tra njih ob čut kov je tre ba biti zelo paz ljiv, da go vor ca ne iz-
po sta vi mo pre več ali nanj pri ti sne mo, da raz kri je več, kot je že lel. Prav tako je 
po mem bno, da se izog ne mo pred lo gom, da bi mo ral on v dani si tua ci ji ču ti ti to, 
kar ču ti mo mi.
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3. Do dat ne in for ma ci je

Upo ra bi mo lah ko fra ze, kot so:

»Mi lah ko po veš malo več o tem ...« 
»Kako si se po ču til/-a, ko ...?« 
»Kako se je to po tem izš lo ...?« 
»Kaj se je zgo di lo po tem ...?«

4. Ne ver bal ni od zi vi po slu šal ca

Na sled nji od zi vi po me ni jo za ni ma nje in ra zu me va nje ter pod pi ra jo do ber stik:

•  gle da nje go vor ca v oči, ki ma nje z gla vo, nag nje nost te le sa proti go vor cu, 
roke in noge niso pre kri ža ne, mir ni (ne ner voz ni) gibi,

•  od da ja nje gla sov, kot so »«um-hum«, dru gi ver bal ni od zi vi (aha, ra zu mem, 
ja sno, ja po vej …)

v tej de jav no sti:

•  spoz na vaš zna čil no sti ak tiv ne ga po slu ša nja.

Uč ni list 2

De jav nost za iz grad njo zna nja: igra vlog

Rad/-a bI TI PO vE dal/-a … 

1. in 2. igra vlog – Na vo di lo za pri po ve do val ca

Tvo ja na lo ga je, da ne kaj mi nut so šol ce ma v sku pi ni pri po ve du ješ o ka te ri koli temi, ki si 
jo sam/-a iz bral/-a. Lah ko je tema iz tvo je ga življe nja (npr. o tem, kaj si po čel/-a ko nec 
ted na), ob no va knji ge ali fil ma, ki ti je všeč ipd.

v tej de jav no sti se učiš:

•  učin ko vi te ga ko mu ni ci ra nja.
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Uč ni list 3

De jav nost za iz grad njo zna nja: igra vlog

O čEM SPlOh gO vO RIš?!!

 

1. igra vlog – Na vo di lo za po slu šal ca

So šo lec bo ne kaj mi nut pri po ve do val zgod bo. Med pri po ve do va njem go vor ca ne pre ki-
njaj in ne ko men ti raj po ve da ne ga. Po sku šaj biti tudi čim manj ne ver bal no izra zen/-na 
– ne ki maj z gla vo, ne na gi baj se k pri po ve do val cu ipd. Med pri po ve do va njem to rej NE 
upo šte vaj zna čil no sti ak tiv ne ga po slu ša nja.

v tej de jav no sti se učiš:

•  kak šna je neu strez na ko mu ni ka ci ja.

Uč ni list 4

De jav nost za iz grad njo zna nja: igra vlog

čE PRav Ra zu MEM, SI žE lEl/-a PO vE da TI, da …

 

2. igra vlog – Na vo di lo za po slu šal ca

So šo lec bo ne kaj mi nut pri po ve do val zgod bo. Med pri po ve do va njem upo šte vaj zna čil no-
sti ak tiv ne ga po slu ša nja (glej uč ni list »Ak tiv no po slu ša nje – pot do bolj ših med se boj nih 
od no sov«). Med pri po ve do va njem so šol ca po sku si vsaj en krat upo ra bi ti vsa ko iz med opi-
sa nih teh nik: 1. raz la ga nje vse bi ne z dru gi mi be se da mi (pa ra fra zi ra nje), 2. vpra ša nja o 
no tra njih ob čut kih, 3. vpra ša nja za do dat ne in for ma ci je (raz ja sni tev). Po sku šaj biti tudi 
čim bolj ver bal no izra zen/-na – ki maj z gla vo, na gi baj se k pri po ve do val cu, glej v oči ipd.

v tej de jav no sti:

•  učin ko vi to ko mu ni ci raš,
•  ak tiv no po slu šaš so go vor ca.
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Uč ni list 5

De jav nost za iz grad njo zna nja: igra vlog

TudI OPa zO va TI jE za NI MI vO … 

1. in 2. igra vlog – Na vo di lo za oba igral ca

Vpra ša nja:

a) Kako si se po ču til/-a v svo ji vlo gi?

b) Kako si do živ ljal/-a so go vor ni ka (po slu šal ca)? Po ja sni.

c) Ali je po slu ša lec ved no ra zu mel, kaj mu je pri po ve do va lec že lel izra zi ti? Kaj bi bili 
lah ko vzro ki mož ne ga nes klad ja (neu strez no izra ža nje, ne paz lji vo po slu ša nje …)?

1. in 2. igra vlog – Na vo di lo za opa zo val ca

Tvo ja na lo ga je, da opa zu ješ ko mu ni ka ci jo med so šol ce ma – eden iz med nji ju pri po ve du-
je zgod bo, dru gi po slu ša.

Med opa zo va njem od go vo ri na na sled nja vpra ša nja:

a) Kako je po te ka la ko mu ni ka ci ja med pri po ve do val cem in po slu šal cem? Ute me lji.

b) Si opa zil/-a kak šne po seb no sti, za ni mi vo sti?

1. in 2. igra vlog – Skup na ana li za

a)  Pri mer jaj te obe igri vlog – kak šne raz li ke v ko mu ni ka ci ji so se po jav lja le in če mu 
bi jih lah ko pri pi sa li?

b)  Kak šna naj bo učin ko vi ta ko mu ni ka ci ja? Po daj te ne kaj smer nic, iz ha ja joč iz iz ku-
šenj v igri vlog.

v tej de jav no sti:

•  pri mer jaš raz lič ne na či ne ko mu ni ci ra nja med se boj,
•  skle paš o tem, kak šna naj bi bila učin ko vi ta ko mu ni ka ci ja,
•  raz vi jaš sa mo ref lek si jo,
•  raz vi jaš veš či no učin ko vi te ga opa zo va nja.
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Uč ni list 6

De jav nost za pre ver ja nje: delo z be se di lom

PRE vE RI MO SvO jE zNa NjE IN vEš čI NE:  
PO čuTIM SE …

Pri spod njih pri me rih naj prej po sku šaj ugo to vi ti, kaj je ose ba že le la po ve da ti ozi ro ma kaj 
je nje no re snič no spo ro či lo. Nato na pi ši vpra ša nje ose bi po na če lih ak tiv ne ga po slu ša nja, 
s ka te rim že liš pre ve ri ti, ali si pra vil no ra zu mel/-a spo ro či lo. 

V po moč naj ti bo spod nji zgled:

Ma tej re če: Ta šo la ni tako do bra kot ti sta, na ka te ro sem prej ho dil. Tam so bili bolj ši 
so šol ci.

Kaj ob ču ti Ma tej? Ma tej se mor da po ču ti odri nje ne ga (skle pa mo o nje go vih čus tvih), 
am pak tega ne more ne po sred no izra zi ti.

Vpra ša nje za pre ver ja nje pra vil no sti na še dom ne ve: Se po ču tiš tu kaj odri nje ne ga?

1.  An dre ja pra vi: Za kaj se mo ra mo uči ti vse te tra pa ri je?

•  Kaj bi lah ko bilo An dre ji no re snič no spo ro či lo (kaj ob ču ti An dre ja)?

•  Vpra ša nje za pre ver ja nje pra vil no sti na še dom ne ve: 

2.  Miha pra vi: Ne ma ram teh »no bel« tr go vin z ob la či li; tja ho di jo sami »va ži či« …

•  Kaj bi lah ko bilo Mi ho vo re snič no spo ro či lo (kaj ob ču ti Miha)?

•  Vpra ša nje za pre ver ja nje pra vil no sti na še dom ne ve: 

v tej de jav no sti:

•  se vživ ljaš v čus tva dru gih,
•  ob li ku ješ vpra ša nja po na če lih ak tiv ne ga po slu ša nja.
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Uč ni list 7

De jav nost za pre ver ja nje: av ten tič na na lo ga (dnev niš ki za pis)

PRE vE RI MO SvO jE zNa NjE IN vEš čI NE:  
ak TIv NO PO Slu šaM

Na vo di lo za iz de la vo po ro či la (dnev niš ke ga za pi sa):

V na sled njem ted nu boš va dil/-a ak tiv no po slu ša nje (v vlo gi po slu šal ca) v vsak da njih si-
tua ci jah. To po me ni, da boš pri po go vo ru s pri ja te ljem, star ši ali ka te ro koli dru go ose bo 
po sku šal/-a čim učin ko vi te je upo rabljati zna ne teh ni ke ak tiv ne ga po slu ša nja, in si cer: 

1.  raz la ga nje vse bi ne po go vo ra z dru gi mi be se da mi (pa ra fra zi ra nje), 

2.  vpra ša nja o no tra njih ob čut kih, 

3.  vpra ša nja za do dat ne in for ma ci je (raz ja sni tev). 

Po leg tega po sku šaj med po go vo rom biti tudi čim bolj ver bal no izra zen/-na – ki maj z gla-
vo, na gi baj se k pri po ve do val cu, glej v oči ipd.

Med po go vo rom sku šaj čim več krat  pre ver ja ti, ali si pra vil no ra zu mel/-a spo ro či lo so-
go vor ca.

Teh ni ko ak tiv ne ga po slu ša nja upo ra bi pri po go vo ru vsaj en krat v na sled njem ted nu, po 
že lji pa tudi več krat. Na pod la gi oprav lje ne ga po go vo ra na pi ši po ro či lo (dnev niš ki za pis), 
ki naj vse bu je na sled nje se sta vi ne:

a) Opi ši tvo ja ob čut ja, vti se med po go vo rom; kako si se po ču til/-a v vlo gi »ak tiv ne ga 
po slu šal ca/po slu šal ke«.

b) Po ja sni, kako si do živ ljal/-a so go vor ni ka, kako je so go vor nik do živ ljal tebe (na 
kon cu po go vo ra iz me njaj ta vti se s so go vor ni kom).

c) Na pod la gi dob lje ne iz kuš nje po ja sni in ute me lji svo je mne nje o učin ko vi to sti ak-
tiv ne ga po slu ša nja v vsak da njem živ lje nju (pred no sti, pomanj klji vo sti). 

d) Po ja sni, v kak šnem smi slu je lah ko pri dob lje na veš či na ak tiv ne ga po slu ša nja upo-
rab na zate, v tvo jem vsak da njem živ lje nju.

v tej de jav no sti:

•  učin ko vi to ko mu ni ci raš v vsak da nji si tua ci ji,
•  ak tiv no po slu šaš so go vor ca,
•  raz vi jaš sa mo ref lek si jo,
•  raz vi jaš spret nost učin ko vi te ga opa zo va nja.
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2.10.3  Jaz imam prob lem, ti imaš prob lem … kaj zdaj?
  Ta nja Rup nik Vec

Po glav je:   Me do seb ni od no si

Uč ni sklop:  Spo ra zu me va nje

Bis tve no vpra ša nje: Kako naj pri ja te lju spo ro čim, da 
me nje go vo ve de nje moti, in kako 
naj se od zo vem, ka dar za slu tim, 
da ima moj pri ja telj prob lem?

Ope ra tiv ni ci lji

Vse bin ski: 

V opi sa nih de jav no stih učen ka/uče nec:
V1:  spoz na va ne ka te re za ko ni to sti učin ko vi te ko mu ni-

ka ci je,
V2:  spoz na, upo ra bi in ovred no ti dve teh ni ki učin ko vi-

te ga spo ra zu me va nja: ak tiv no po slu ša nje in jaz-spo-
ro ča nje,

V3:  ra zi sku je in spoz na va mo go če na či ne od zi va nja na neu god ne na či ne 
vklju če va nja so de lu jo čih v sku pi ni.

Pro ce sni:

V opi sa nih de jav no stih učen ka/uče nec:
P1:  raz vi ja veš či no sa mo ref lek si je,
P2:  raz vi ja veš či ne ko mu ni ka ci je in so de lo va nja,
P3:  raz vi ja kom pleksno miš lje nje (raz vrš ča nje, pri mer ja nje, do lo ča nje bis-

tva …)

Kom pe ten ce
K2:  so cial ne in dr žav ljan ske kom pe ten ce,
K3:  spo ra zu me va nje v ma ter nem je zi ku.

Med pred met ne po ve za ve: /

Pri ča ko va ni dosežki

Do se žek De jav nost
Ra zu me va nje in (bolj) veš ča upo ra ba 
dveh teh nik spo ra zu me va nja: jaz- 
spo ro ča nje in ak tiv no po slu ša nje.

Vaje iz ak tiv ne ga po slu ša nja in vaje iz 
jaz-spo ro ča nja (uč ni list 3, uč ni list 4).

PROCESNI 
CILJI 

OBLIKE DELA

METODE DELA
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Stra te gi ja pou če va nja 

Pred vi den čas: od dveh do pe tih šol skih ur127

DEJAVNOSTI UČITELJA/-ICE DEJAVNOSTI UČENCEV

Orien ta ci ja

1 Uči telj učen ce po va bi v dia log o spo-
ra zu me va nju z mi sel ni mi iz zi vi, kot 
so npr.: »Pred stav ljaj te si, da se že li te 
uči ti, se stra v sobi pa do kon ca na vi je 
CD. Kaj bi sto ri li? … Zdaj pa dru ga 
si tua ci ja:  Kaj pa sto ri te, če za slu ti-
te, da je vaš pri ja telj v sti ski, da ima 
prob lem? Kako se od zo ve te? Bi kdo 
po ve dal svo jo to vrst no iz kuš njo?«

Po tem krat kem dia lo gu uči telj na po-
ve ci lje obrav na ve uč ne ga sklo pa in 
prei de na na sled nji ko rak.

Učen ci so de lu je jo, raz miš lja jo, za pi-
su je jo mo go če od zi ve.

Iz gra je va nje zna nja

2 Or ga ni zi ra delo v sku pi nah, ob uč-
nem li stu 1: »O je zi ku nes pre je ma nja 
oz. o tem, kdaj raje mol ča ti«.

Or ga ni zi ra, vodi in us mer ja fron tal-
no iz me nja vo iz ku šenj.

De la jo ob uč nem li stu 1: in di vi dual-
no re ši jo prvi del vaje, nato v sku pi-
nah raz vrš ča jo svo je od go vo re v ka-
te go ri je je zi ka nes pre je ma nja. 

Poz ne je svo je ugo to vi tve in spoz na-
nja iz me nja jo z dru gi mi v fron tal-
nem raz go vo ru.

V1, P2, P3, K2, K3

3 Or ga ni zi ra delo v majh nih sku pi nah. 
Po lo vi ca sku pin dela z be se di lom na 
uč nem li stu 2a: »Za kaj so šli te lič ku 
Icku na roko, Pa fi ju pa nih če?«, dru ga 
po lo vi ca sku pin pa dela z be se di lom 
na uč nem li stu 2b: »Za kaj je bil pujs 
Šte fan na kme ti ji zaup na ose ba?« 

In di vi dual no pre be re jo zgod bi co: 
po lo vi ca di ja kov pre be re zgod bi co 
na uč nem li stu 2a, dru ga po lo vi ca pa 
pre be re zgod bi co na uč nem li stu 2b 
(uči telj lah ko pro si učen ce, da pre-
be re jo zgod bi co za do ma čo na lo go). 
Nato v sku pi nah ana li zi ra jo zgod bi-
co v skla du z na vo di li pod zgod bi co.

Or ga ni zi ra frontal no iz me nja vo spoz-
nanj. Raz pra vo zao kro ži s krat kim 
teo ret skim pov zet kom o teh ni ki ak tiv-
ne ga po slu ša nja in o teh ni ki jaz-spo-
ro ča nja.

Poz ne je fron tal no iz me nja jo raz miš-
lja nja in ob li ku je jo spoz na nja (o ak-
tiv nem po slu ša nju in jaz-spo ro či lih).

V1, P2, P3, K2, K3

127 Pred vi deno tra ja nje po sa mez nih de lov stra te gi je: dve šol ski uri (orien ta ci ja in iz gra je-
va nje zna nja); de jav no sti za po glab lja nje in raz šir ja nje zna nja pa lah ko tra ja jo od 20 
mi nut do ene šol ske ure (vsa ka), od vi sno od na me na uči te lja.
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Po glab lja nje, raz šir ja nje in upo ra ba zna nja

4 Or ga ni zi ra delo z uč nim li stom 3: 
»Kaj lah ko sto rim, ka dar mi nek do 
te ži oz. me nje go vo ve de nje moti?«

Učen ci va di jo teh ni ko jaz-spo ro ča-
nja. Delo po te ka v če tve ri cah.

V2, P2, K2, K3

5 Or ga ni zi ra delo z uč nim li stom 4: 
»Kaj lah ko sto rim, ka dar ima nek do 
drug prob lem, jaz pa mu že lim po-
ma ga ti?«

Učen ci v tro ji cah va di jo teh ni ko ak-
tiv ne ga po slu ša nja.

V2, P2, K2, K3

6 Or ga ni zi ra delo z uč nim li stom 5: 
»Kako lah ko vo dim raz pra vo v sku pi-
ni na čim učin ko vi tej ši na čin?«

V majh nih sku pi nah re šu je jo na lo ge 
na uč nem li stu 5. Poz ne je iz kuš nje 
iz me nja jo fron tal no.

V3, P2, P3, K2, K3

Pre ver ja nje zna nja

7 Uči telj po va bi učen ce v de jav no sti, 
za pi sa ne na uč nem li stu 6: »Pre ve ri-
mo svo je zna nje in veš či ne: Učin ko vi-
to spo ra zu me va nje«.

Se an ga ži ra jo v de jav no stih, opi sa nih 
na uč nem li stu 6. Poz ne je raz prav lja-
jo o ugo to vi tvah.

P2, K2, K3

Li te ra tu ra in viri
1 Gor don, T. (1989). Tre ning več je učin ko vi to sti za uči te lje. Ljub lja na: Sve to val ni 

center za otro ke, mla dost ni ke in star še.
2 Gor don, T. (1991). Dru žin ski po go vo ri. Re še va nje konf lik tov med otro ki in 

star ši. Ljub lja na: Sve to val ni cen ter za otro ke, mla dost ni ke in star še.
3 Ko vač, P. (1993). Te ža ve in spo ro či la psič ka Pa fi ja. Ljub lja na: Za lož ba Mladi ka.
4 Sen ge, P. in sod. (2001). School that learn. A fifth dis ci pli ne Field book for Edu-

ca tors, Pa rents and Ever yo ne Who Ca res about Edu ca tion. New York, Lon don: 
Doub le day.

5 Vec, T. (2005). Ko mu ni ka ci ja – ume va nje spo ra zu ma. Ljub lja na: Sve to val ni 
cen ter za otro ke, mla dost ni ke in star še.

Pri lo ge

   

Uč ni list 1: Na slov: O je zi ku nes pre je ma nja oz. o tem, kdaj raje mol ča ti? 

Uč ni list 2a: Za kaj so šli te lič ku Icku na roko, Pa fi ju pa nih če?

Uč ni list 2b: Za kaj je bil pujs Šte fan na kme ti ji zaup na ose ba?
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Uč ni list 3: Kaj lah ko sto rim, ka dar mi nek do te ži oz. me nje go vo ve de nje moti?

Uč ni list 4: Kaj lah ko sto rim, ka dar ima nek do drug prob lem, jaz pa mu že lim po-
ma ga ti?

Uč ni list 5: Kako lah ko vo dim raz pra vo v sku pi ni na čim učin ko vi tej ši na čin?

Uč ni list 6: Pre ve ri mo svo je zna nje in veš či ne: Učin ko vi to spo ra zu me va nje
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Uč ni list 1

De jav nost za iz grad njo zna nja: iz kus tve no uče nje

O jE zI ku NE SPRE jE Ma Nja Oz. O TEM, kdaj RajE MOl ča TI? 

Na vo di lo: 

1. del:  Spo daj je za pi sa nih ne kaj si tua cij. Za pi ši, kako bi se od zval. Kaj bi re kel in kaj 
sto ril?

1.  Pri ja te lji ca ti po to ži: »Ne vem, kaj je na ro be. Va nja se mi je ved no pri dru-
ži la na poti v šo lo, zdaj pa se me izo gi ba. Že več krat sem jo po kli ca la na 
‘mobi’, pa ima ved no iz go vor. V šo lo zdaj od ha ja prez go daj ali pa pre poz-
no. Tako ‘glu po’ se po ču tim.«

2.  Pri ja telj po to ži: »Kako to, da mo ram jaz či sti ti dvo riš če in od na ša ti sme ti, 
vsem mo jim pri ja te ljem pa tega ni tre ba? Moji star ši so kri vič ni, si li jo me, 
da poč nem re či, ki jih dru gim ni tre ba. Obup ne star še imam!«

3.  Pri ja te lji ca ti zau pa: »An gleš či na je obu pen pred met. Brez veze, da se to 
uči mo. Kje pa jo bom ra bi la? Vsee no mi je za oce no, pa če prav bom ime la 
‘šut’. Le tos se je že ne bom več uči la.«

2. del:  Tvo ji od go vo ri se bodo ver jet no znaš li v eni spod njih ka te go rij. Raz vr sti jih. 

1.  Uka zo va nje, od lo ča nje, odre ja nje (npr.: »Ne poč ni tega! Na re di to!).

2.  Svar je nje, grož nje, opo mi nja nje (npr.: »Če boš to sto ri la, se ti bo sla bo go-
di lo.«).

3.  Pri go var ja nje, mo ra li zi ra nje, pri di ga nje (npr.: »Daj no, to bi pa že lah-
ko!«, »To je tako tre ba, to se mora.«).

4.  Nas ve ti, re še va nje, pred lo gi (npr.: Za kaj ne sto riš … (tega)?, Pa to na re di!).

5.  Na va ja nje lo gič nih raz lag, pou če va nje (npr.: »Če boš rav nal tako, se bo 
zgo di lo. Nek je sem bra la, da je do bro, da …«).

6.  Sod be, kri ti zi ra nje, ugo var ja nje (npr.: »Ni maš prav, mo tiš se.«, »Ne rav-
naš ra zum no.«).

7.  Hva la, pri tr je va nje (npr.: »Raz miš ljam ena ko kot ti.«, »Saj imaš prav.«, 
»Od lič na ide ja.«).

8.  Zmer ja nje, sra mo te nje, za sme ho va nje (npr.: »Ej ti, pa met nja ko vič!«, 
»Bim bo!«).

9.  Raz la ga nje, raz čle nje vanje, oce nje va nje (npr.: »Samo lju bo sum na si.«, 
»Tako go vo riš, da bi ga spra vi la v za dre go.«).

10.  Po mi ri tev, to laž ba, pod po ra (npr.: »Eh, pres pi, pa bo ju tri bo lje.«, »Pa saj 
to dru go ti gre pa bo lje.«, »Brez po me na, da se gnja viš.«).

11.  Ra zi sko va nje, spra še va nje, za sli še va nje (npr.: »Za kaj mi sliš, da …? Kdaj si 
imel pr vič tak ob ču tek? Za kaj si tako rav nal?«).

12.  Od vra ča nje po zor no sti, us mer ja nje na kaj dru ge ga (npr.: »Ne mi sli na to.«, 
»Kako pa ti sto, kar si mi pra vil zad njič?«, »Daj, ne uk var jaj se zdaj s tem.«).
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To so ka te go ri je, ki jih Tho mas Gor don, ko mu ni ka cij ski teo re tik, ime nu je je zik nes pre-
je ma nja. S temi od zi vi dru gi ose bi na mreč med vr stič no spo ro ča mo, da nima prav, da bi 
mo ra la rav na ti in do živ lja ti dru ga če, da na neki na čin ni v redu. Teh ni ka, ki po me ni al-
ter na tiv no mož nost tem od zi vom, je teh ni ka ak tiv ne ga po slu ša nja. O njej boš ne kaj več 
iz ve del v eni na sled njih vaj.

Po tem ko se boš s to teh ni ko po drob ne je spoz nal, se vrni na to vajo. V so de lo va nju s so-
šol ko oz. so šol cem na enem iz med pri me rov ob li kuj dia log, v ka te rem jo boš upo ra bil.

v tej de jav no sti:  

•  spoz na vaš po jem ‘je zik nes pre je ma nja’,
•  ra zi sku ješ al ter na tiv ne na či ne od zi va nja.
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Uč ni list 2a

De jav nost za iz grad njo zna nja: delo z be se di lom, raz pra va v majh nih 
sku pi nah 

zakaj SO šlI TE lIč ku Icku Na ROkO, Pa fI ju Pa NIh čE?  
(Po lon ca Ko vač)

Pre be ri otroš ko zgod bi co z na slo vom »Za kaj so šli te lič ku Icku na roko, Pa fi ju pa nih če?« 
(Ko vač, P., 1993) 

Zdaj, ko si pre bral zgod bi co, od go vo ri na vpra ša nja:

1. O čem pri po ve du je zgod bi ca?

2. Kaj je po tvo jem mne nju bis tve no spo ro či lo, ki ga je pi sa te lji ca s to zgod bi co že li 
pre ne sti otro kom?

3. Na pi ši te melj no spo ro či lo zgod be še v je zi ku odra slih. Ube se di ga kot pra vi lo učin-
kovite ga spo ra zu me va nja.

4. Poiš či pri me re vsa kod nev ne ga živ lje nja, ki so po dob ni temu iz zgod bi ce. Lah ko 
ube se diš tudi svo jo iz kuš njo.

v tej de jav no sti:

•  spoz na vaš ne ka te re za ko ni to sti učin ko vi te ga spo ra zu me va nja (jaz-spo ro či la),
•  ana li zi raš last no iz kuš njo z jaz-spo ro či li.
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Uč ni list 2b

De jav nost za iz grad njo zna nja: delo z be se di lom, raz pra va v majh nih 
sku pi nah

za kaj jE bIl PujS šTE faN Na kME TI jI zauP Na OSE ba? 
(Po lon ca Ko vač)

Pre be ri otroš ko zgodbi co z na slo vom »Za kaj je bil pujs Šte fan na kme ti ji zaup na ose ba?« 
(Ko vač, P., 1993)

Zdaj, ko si pre bral zgod bi co, od go vo ri na vpra ša nja:

1. O čem pri po ve du je zgod bi ca?

2. Kaj je po tvo jem mne nju bis tve no spo ro či lo, ki ga je pi sa te lji ca s to zgod bi co že li 
prene sti otro kom?

3. Na pi ši te melj no spo ro či lo zgod be še v je zi ku odra slih. Ube se di ga kot pra vi lo učin-
ko vi te ga spo ra zu me va nja.

4. Poiš či pri me re vsak da nje ga živ lje nja, ki so po dob ni temu iz zgod bi ce. Lah ko ube-
se diš tudi svo jo iz kuš njo.

v tej de jav no sti:

•  spoz na vaš ne ka te re za ko ni to sti učin ko vi te ga spo ra zu me va nja (ak tiv no po slu ša nje),

•  ana li zi raš last no iz kuš njo z ak tiv nim po slu ša njem.
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Uč ni list 3

De jav nost za raz šir ja nje, po glab lja nje in utr je va nje zna nja: re še va nje 
prob le ma, raz pra va v sku pi ni

kaj lah kO STO RIM, ka daR MI NEk dO TE žI Oz.  
ME NjE gO vO vE dE NjE MOTI?

V prejš nji vaji si se sko zi dve zgod bi ci sez na nil z dve ma teh ni ka ma, ki olaj šu je ta ko mu ni-
ka ci jo: s teh ni ko ak tiv ne ga po slu ša nja in s teh ni ko jaz-spo ro ča nja. Ta vaja pa ti bo omo-
go či la, da po glo biš in va diš teh ni ko jaz-spo ro ča nja.

Jaz-spo ro ča nje

Ka dar se sre ču je mo z dru gi mi ljud mi, je lah ko nji ho vo ve de nje za nas spre jem lji vo ali 
pa tudi ne. Če je spre jem lji vo, ni ma mo prob le ma. Če pa je ve de nje dru ge ga za nas mo-
te če, na sta ne prob lem:

Kaj lah ko v tem pri me ru sto ri mo? Teo re ti ki so mne nja, da ima mo na vo ljo tri mož no sti:

a) »Spre me ni mo« dru ge ga oz. po sku ša mo vpli va ti na nje go vo ve de nje dru ge ga 
(POZOR: spre mem be ne mo re mo pov zro či ti, s svo jim rav na njem lah ko le po ve-
ču je mo ver jet nost, da se bo zgo di la).

b) Spre me ni mo sebe (npr. spre me ni mo po gled na si tua ci jo).

c) Spre me nim oko liš či ne (npr. odi de mo).

Če se od lo či mo za prvo mož nost, dru ge mu ne ka ko po ve mo, da nas nje go vo ve de nje 
moti. Kak šne mož no sti ima mo na vo ljo oz. kako spo ro či ti dru ge mu, da nas nje go vo 
ve de nje moti? Na vo ljo ima mo dve mož no sti: ob li ku je mo Ti-spo ro či lo oz. ob li ku je mo 
Jaz-spo ro či lo. 
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   1. mož nost: TI-spo ro či lo 2. mož nost: JAZ – po ro či lo    

TI – sporo či lo JAZ – spo ro či lo

Vsa ta spo ro či la vse bu je jo v pri kri ti ali 
od kri ti ob li ki spo ro či lo »TI« in izra ža jo 
ne ga tiv no sod bo o dru gem, ne da bi ta 
iz ve del, kaj prav za prav je vaš prob lem. 
V so go vor ni ku pov zro ča jo od por, ob čut-
ke kriv de, jezo … saj:

• po nu ja nje re ši tve disk va li fi ci ra so go-
vor ni ko ve zmož no sti re še va nja prob-
le mov,

• spo ro či la, ki ga disk va li fi ci ra jo, pri za-
de ne jo nje go vo sa mo vred no te nje.

Se sto ji iz treh de lov:

1. VEDENJE: kaj pri so go vor ni ku vam 
pov zro ča prob lem,

2. UČINEK: ob jek tiv ne po sle di ce, ki jih 
ima so go vor ni ko vo ve de nje za vas,

3. ČUSTVA: ki jih do živ lja te ob teh po-
sle di cah.

Ob sta ja ve li ka ver jet nost, da bo so go vor-
nik spre me nil svo je ve de nje.

Vse bu je mi ni mal no ne ga tiv no vred no te nje 
učen ca.

Ne ško du je od no su.

Jaz-spo ro či la so to rej učin ko vi tej ša od ti-spo ro čil.

Na lo ga:

Do mi sli se ne kaj si tua cij, v ka te rih te je mo ti lo ve de nje dru ge ose be. Ob li kuj oba tipa 
spo ro čil. Poz ne je svo jo iz kuš njo iz me njaj s so šol cem; po daj ta si kon struk tiv no po vrat no 
in for ma ci jo.

v tej de jav no sti:

•  raz šir jaš in po glab ljaš svo je zna nje o jaz-spo ro či lih,
•  raz vi jaš veš či no jaz-spo ro ča nja,

•  raz vi jaš veš či no ob li ko va nje kon struk tiv ne po vrat ne in for ma ci je.
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Uč ni list 4

De jav nost za raz šir ja nje, po glab lja nje in utr je va nje zna nja: re še va nje 
prob le ma, raz pra va v sku pi ni

kaj lah kO STO RIM, ka daR IMa NEk dO dRug PROb lEM, 
jaz Pa Mu žE lIM PO Ma ga TI?

V prejš nji vaji si se sko zi dve zgod bi ci sez na nil z dve ma teh ni ka ma, ki olaj šu je ta ko mu ni-
ka ci jo: s teh ni ko ak tiv ne ga posluša nja in s teh ni ko jaz-spo ro ča nja. Ta vaja pa ti bo omo-
go či la, da po glo biš zna nje o ak tiv nem po slu ša nju in teh ni ko va diš.

Ak tiv no po slu ša nje

Ka dar nam nek do drug zau pa svo jo te ža vo, se po go sto od zo ve mo tako, da mu že li mo 
sve to va ti o tem, kaj naj v si tuaciji sto ri. Ven dar to v so go vor ni ku po go sto pov zro či ne la-
god je, saj mu z da ja njem nas ve tov od vza me mo pri lož nost, da svo jo sti sko re ši sam in iz 
nje izi de moč nej ši. Teh ni ka, ki omo go ča rav no nas prot no, je ak tiv no po slu ša nje. Gor don 
T. ome nja še dru ge teh ni ke, vsa ka iz med njih pa je učin ko vi tej ša od pred hod ne:

1. PASIVNO POSLUŠANJE (molk, ti ši na)
2. PRITRJEVALNE PRIPOMBE Stopnjevanja
3. OPOGUMLJAJOČE PRIPOMBE učinkovitosti
4. AKTIVNO POSLUŠANJE

Aktivno poslušanje omo go ča so go vor ni ku ob ču tek, da so nje go ve mi sli in čus tva spre-
je ta, ra zum lje na in upo šte va na. Pos pe šu je na dalj njo ko mu ni ka ci jo. So go vor ni ku omo-
go ča mož nost, da uvi de va re snič ne, za kri te prob le me in da lah ko zač ne is ka ti re ši tve. 
Kdor ak tiv no po slu ša, pre puš ča od go vor nost za re ši tev prob le ma so go vor ni ku. Teh ni-
ka po sta ne neu čin ko vi ta ta krat, ka dar NE te me lji na zau pa nju, em pa ti ji in re snič ne mu 
spre je ma nju, skrat ka ta krat, ka dar se jo upo rab lja kot trik, me ha nič no.

Ak tiv no po slu ša nje

a)  za go tav lja pra vil no ra zu me va nje spo ro či la,

b)  po me ni ak tiv no so de lo va nje v po go vo ru,
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Pri me ri: 

Do živ lja nje ose be Ko di ra no spo ro či lo

• za skrb lje nost za ra di bli ža jo če ga se 
iz pi ta

• skrb oče ta, da najst ni ca ne bi zaš la v 
te ža ve

• strah pred pre ki ni tvi jo od no sa z ljub-
lje no ose bo

»Za kaj se mo ram uči ti te tra pa ri je?«

»Zah te vam, da si ob os mih doma.«

»Nič več te ni doma. Jaz pa sem sam in 
se dol go ča sim.«

Ak tiv no po slu ša nje po me ni po skus pra vil ne ga de ko di ra nja spo ro či la dru ge ga: gre za 
pre ver ja nje svo jih pred po stavk o tem, kaj dru gi re snič no raz miš lja in do živ lja (raz bi-
ra nje med vr stič nih spo ro čil).

Ak tiv no po slu ša mo, ka dar:

• pre pro sto po no vi mo iz ja vo so go vor ni ka oz. ga pa ra fra zi ra mo (»to rej ti mi sliš 
…«, »zdi se ti …«, »ču tiš, da …«)

• pre ver ja mo svo je hi po te ze o tem, kaj se skri va za so go vor ni ko vo iz ja vo (»Te skr-
bi, da boš na te stu neus pe šna?« …)

Cilj ak tiv ne ga po slu ša nja:

• bo lje ra zu me ti so go vor ni ka,

• omo go či ti mu, da tudi sam bo lje ra zu me last no raz miš lja nje in do živ lja nje,

• us mer ja ti so go vor ni ka v ra zi sko va nje prob lem ske ga pro sto ra in ga spod bu di ti, 
da SAM ob li ku je re ši tev.

Na lo ga: 

Raz vr sti te se v troj ke in si raz de li te vlo ge: po slu ša ni, po slu ša lec in opa zo va lec. Po slu ša ni 
naj si iz be re temo, o ka te ri bo pri po ve do val (lah ko je prob lem, te ža va, di le ma ali zgolj 
pri po ve do va nje o do god ku), po slu ša lec pa naj ga ak tiv no po slu ša. Opa zo va lec po go vor 
opa zu je in izpiše ne kaj od zi vov po slu šal ca, ki se mu zdi jo bolj ali manj veš či. Po go vor 
naj tra ja približno pet mi nut. Po pe tih mi nu tah na pra vi te ref lek si jo in se po go vo ri te o: a. 
Kako ste se po ču ti li v vlo gah? (vse tri vlo ge); b. Kaj ste opa zi li? (opa zo va lec). Raz prav-
ljajte o od zi vih po slu šal ca. 

Po de se tih mi nu tah lah ko vlo ge iz me nja te.

v tej de jav no sti:

•  po glab ljaš zna nje o ak tiv nem po slu ša nju,
•  va diš ak tiv no po slu ša nje.
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Uč ni list 5

De jav nost za raz šir ja nje, po glab lja nje in utr je va nje zna nja: re še va nje 
prob le ma, raz pra va v sku pi ni

kakO lah kO vO dIM Raz PRa vO v Sku PI NI Na čIM  
učIN kO vI TEj šI Na čIN?

Prvi del

Za mi sli si, da vo diš raz pra vo v sku pi ni. Kot vod ja si od go vo ren, da raz pra va te če. Ven dar 
se kljub temu do ga ja jo ne pred vi dlji vi od zi vi po sa mez nih čla nov. Spo daj je opi sa nih ne kaj 
tak šnih od zi vov oz. si tua cij, v ka te ri bi mo ral kot vod ja ne kaj sto ri ti. Kako bi se lah ko od-
zval? Kaj bi lah ko re kel, da bi pov zro čil spre mem bo?

Ka dar se v sku pi ni zgo di … bi lah ko re kel …

Izra že na so moč na sta liš ča, brez ra zum ne 
raz la ge (na va ja nja do ka zov) ali po jas nje va-
nja … 

Di sku si ja skre ne od obrav na va ne teme …

Dvo miš o re le vant no sti last nih mi sli …

Mno ga sta liš ča so hkra ti iz po stav lje na …

Zaz na te ne ga ti ven od ziv pri dru gih …

Ljud je zav za me jo sta liš ča, ven dar ne iden ti-
fi ci ra jo svo jih skr bi …

Tr di tev je po stav lje na,  a ni ja sno nje no bis-
tvo …

Ka dar neka de fi ni ci ja ali fra za vodi v za stoj …

Dru gi del

Svo je od go vo re pri mer jaj s temi, ki jih kot vešč od ziv na va ja jo teo re ti ki s po droč ja ko mu-
ni ci ra nja. Ka te ri tvoj pred vi de ni od ziv je bil naj bolj raz li čen od tega, ki ga pred la ga jo ti 
av tor ji? Za kaj me niš, da je priš lo do tega? Kako boš spoz na nja iz te vaje upo ra bil v svo jem 
vsak da njem živ lje nju?

Ka dar … bi lah ko re kel …

Izražena so močna stališča, brez razu-
mne razlage (navajanja dokazov) ali po-
jasnjevanja …

»Morda imaš prav, vendar bi jaz želel bo-
lje razumeti tvoje stališče. Na temelju česa 
verjameš (sklepaš, zaključuješ) …?«

Diskusija skrene od obravnavane teme … »Ni mi povsem jasno, kako je to povezano 
s temo, ki jo pravkar obravnavamo. Ali lah-
ko pojasnite, na kakšen način vi vidite to 
kot relevantno …?«
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Dvomiš o relevantnosti lastnih misli … »To, kar mi je prišlo na misel, morda zdaj 
ni pomembno. Če je tako, recite in bom 
počakal …«

Mnoga stališča so hkrati izpostavljena … »Na tabli imamo zdaj tri ideje (povejte ka-
tere). Predlagam, da jih naslovimo drugo 
za drugo ...«

Zaz na te ne ga ti ven od ziv pri dru gih … »Ko si rekel (navedite kaj) …, sem imel 
vtis, da si doživljal (imenujte čustvo). Če 
je tako, bi želel razumeti, kako sem sam 
prispeval k tvojemu doživljanju.«

Ljud je zav za me jo sta liš ča, ven dar ne iden-
ti fi ci ra jo svo jih skr bi …

»Ra zu mem, da je to va še sta liš če. Že lel bi 
ra zu me ti še skr bi, ki jih ima te v zve zi s 
tem … Na kak šen na čin se vam va še sta liš-
če/po zi ci ja zdi naj bolj ši na čin za re ši tev 
teh skr bi?«

Tr di tev je po stav lje na, a ni ja sno nje no 
bis tvo …

»To, kar sem jaz ra zu mel, da pra viš je (po-
vej te in ter pre ta ci jo)? Sem ra zu mel prav?«

Ka dar neka de fi ni ci ja ali fra za vodi v za-
stoj …

»Ka dar pra viš (vsta vi ključ ni ter min), sam 
obi čaj no me nim, da to po me ni (do daj po-
men ski pri zvok). Kako pa ti to mi sliš?«

(Mc Art hur, Cam bron –Mc Cabe, Klei ner, po Sen ge in sod. 2001, prir.)

1. Raz mi sli o si tua ci jah, v ka te rih si že do ži vel ka te ro iz med si tua cij, opi sa no v zgor-
njih pri me rih. Kako se je od zval vod ja? Kaj se je zgo di lo ta krat?

2. Kako bi lah ko zna nje o tem upo ra bil zu naj šo le? 

a)  Na pra vi na črt. 

b)  Upo ra bi ka te re ga iz med prin ci pov in za pi ši iz kuš njo v svoj Dnev nik psi ho-
loš kih mi sli.

v tej de jav no sti:

•  ra zi sku ješ, kako se učin ko vi to od zi va ti, če se znaj deš v vlo gi mo de ra tor ja 
raz pra ve, pa se v sku pi ni do ga ja jo neu god ni od zi vi čla nov,

•  raz miš ljaš o tem, kako bi to zna nje upo ra bil v svo jem živ lje nju, zu naj šo le.
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Uč ni list 6

Dejavnost za preverjanje in/ali ocenjevanje znanja: reševanje problemov

PRE vE RI MO SvO jE zNa NjE IN vEš čI NE:  
učIN kO vI TO SPO Ra zu ME va NjE

Ak tiv no po slu ša nje

Na pi ši dia log, v ka te rem boš upo ra bil ak tiv no po slu ša nje. Iz ho dišč ne si tua ci je so nasled nje:

• Pri ja te lji ca ti po to ži: »Ne vem, ali bi sploh še ho di la h ko šar ki …«

• Pri ja telj po ja sni: »Ni mi do te za ba ve. Pre pro sto, ne za ni ma me, ne grem!«

• Pri ja te lji ca, v po go vo ru o šo li: »Pri tem pred me tu ne pri dem na ze le no vejo. Dolg-
čas mi je, pro fe sor mi je zo prn, ne gre mi.«

Jaz-spo ro ča nje

V spod njih si tua ci jah ob li kuj jaz-spo ro či lo:

• Si ta bor niš ka vod ni ca/vod nik in vo diš vod Pume, ki ga se stav lja se dem na do bud-
nih če tr to šol cev. Eden ved no za mu di na se sta nek, to pa te zelo moti.

• V šo li ni maš mož no sti sodelo va ti pri na čr to va nju last ne ga pre ver ja nja in oce nje-
va nja zna nja. Tega si že liš, zato na us tre zen na čin pred la gaj pro fe so ri ci oz. pro fe-
sor ju.

• Vse tvo je pri ja te lji ce sme jo biti v pe tek zu naj do 24.00, ti pa mo raš biti ob 22.00 
doma. To ti ni všeč. Kako na spre jem ljiv na čin to po veš svo jim star šem?

v tej de jav no sti:

•  ra zi sku ješ, kako se učin ko vi to od zi va ti, če se znaj deš v vlo gi mo de ra tor ja 
raz pra ve, pa se v sku pi ni do ga ja jo neu god ni od zi vi članov,

•  raz miš ljaš o tem, kako bi to zna nje upo ra bil v svo jem živ lje nju, zu naj šo le.
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2.11  Sta liš ča, pred sod ki in mo ral ni raz voj

2.11.1  Bit ka mnenj
  Maja Krajnc

Po glav je:   Me do seb ni od no si

Uč ni sklop:  Sta liš ča, pred sod ki in mo ral ni raz voj

Bis tve no vpra ša nje: Kaj so po dob no sti in raz li ke med 
last ni mi in tu ji mi stališ či?

Ope ra tiv ni ci lji

Vse bin ski: 

V opi sa nih de jav no stih učen ka/uče nec:
V1:  ob li ku je po jem sta liš ča,
V2:  iz gra ju je ra zu me va nje na stan ka sta lišč ter nji hov 

vpliv na ve de nje in me do seb ne od no se.

Pro ce sni:

V opi sa nih de jav no stih učen ka/uče nec:
P1:  raz vi ja veš či ne kom plek sne ga in kri tič ne ga raz miš lja nja (ana li zi ra nje 

pers pek tiv, ar gu men ti ra nje, skle pa nje z de duk ci jo),
P2:  raz vi ja veš či ne dela z viri,
P3:  raz vi ja veš či ne pred stav lja nja idej.

Kom pe ten ce:
K2:  so cial ne in dr žav ljan ske kom pe ten ce,
K3:  spo ra zu me va nje v ma ter nem je zi ku,
K6:  kul tur na za vest in izra ža nje.

Med pred met ne po ve za ve: so cio lo gi ja, fi lo zo fi ja

Pri ča ko va ni do sež ki

Do se žek De jav nost
Veš če upo rab lja spoz na nja o sta liš čih  
pri ana li zi in inter pre ta ci ji rav na nja lju di  
v vsa kod nev nih si tua ci jah.

Ana li zi ra in in ter pre ti ra sta liš ča dru gih in 
last na sta liš ča (uč ni list 1).

Oza ve sti ali ob li ku je sta liš če do  
do lo če nih stva ri, do god kov in po ja vov.

Na pi še esej (uč ni list 2).

PROCESNI 
CILJI 

OBLIKE DELA

METODE DELA



354

PSIHOLOGIJA

Stra te gi ja pou če va nja 

Pred vi den čas: dve šol ski uri.

DEJAVNOSTI UČITELJA/-ICE DEJAVNOSTI UČENCEV

Orien ta ci ja

1 Uči telj pred sta vi učen cem na sled nji 
prob lem: »Pred stav ljaj te si, da bi par-
la ment  od lo čil, da od na sled nje ga šol-
ske ga leta ne bo več šol za oba spo la 
sku paj. Od zdaj da lje bodo šo le le de-
kliš ke in fan tov ske, učen ci pa se med 
se boj ne bodo sme li dru ži ti. Kaj bi vi 
me ni li o tak šni od lo či tvi?«

Spod bu ja učen ce, da izra zi jo in ar gu-
men ti ra jo svo je mne nje. 

Po kon ča nih pred sta vi tvah mnenj 
po ja sni na men vaje – spoz na va nje s 
poj mom sta lišč –  in s tem pred sta vi 
uč no temo.

Izra ža jo in ar gu men ti ra jo svo ja sta-
liš ča do pred stav lje ne ga prob le ma.

P1, K3, K6

Iz gra je va nje zna nja

2 Učen cem poda na vo di la za re še va nje 
uč ne ga li sta 1: »Kaj pa ti mi sliš?«.

Po kon ča nem re še va nju sku paj z 
učen ci pre gle da jo in pri mer ja jo re ši-
tve.

Učen ci sa mo stoj no re šu je jo uč ni list 1.

Po ro ča jo o svo jih od go vo rih, jih pri-
mer ja jo z od go vo ri dru gih, di sku ti ra-
jo o pra vil nih re ši tvah.

V1, V2, P1, P2, K2, K3, K6

Pre ver ja nje zna nja

3 Učen cem poda na vo di la za za pis ese-
ja, npr.: »Za do ma čo na lo go bo ste za-
pi sa li kra tek esej, ki ga bo ste na sled-
njič pri ne sli k uri. Za iz toč ni co ese ja 
lah ko upo ra bi te eno iz med iz jav, ki 
jih ima te za pi sa nih na na vo di lih. Ta 
vse bu je jo tudi na pot ke, kaj mora 
esej vse bo va ti in kak šni bodo kri te ri-
ji oce nje va nja.

Učen cem raz de li na vo di la za za pis 
ese ja na uč nem li stu 2: »Pre ve ri mo 
svo je zna nje in veš či ne: Sta liš ča«. Po-
ja sni mo re bit ne ne ja sno sti.

Prej me jo in preu či jo na vo di la. Pi še jo 
esej. Poz ne je ga lah ko tudi drug dru-
ge mu ovred no ti jo po kri te ri jih na uč-
nem li stu 2, spo daj.

P1, P2, K2, K3, K6
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Li te ra tu ra in viri
1 Kom pa re, A., Stra ži šar, M., Dog ša, I., Vec, T. in Curk, J. (2006). Uvod v psi ho-

lo gi jo. Ljub lja na: DZS.
2 Kom pa re, A., Stra ži šar, M., Dog ša, I., Vec, T. in Curk, J. (2006). Psi ho lo gi ja – 

spoz na nja in di le me. Ljub lja na: DZS.
3 Hu sej no vi ć, K. (2008). Nez dra va pre hra na v av to ma tih (sne to 10.6.2008, 

18.20). Do stop no na splet nem na slo vu: http://24ur.com/bin/article.
php?article_id=3120657.

4 Iz ja ve zna nih oseb. Do stop no na splet nem na slo vu: http://www.izjave.com 
(sne to 10. 6. 2008, 19.00).

Pri lo ge

   

Uč ni list 1: Kaj pa ti mi sliš?

Uč ni list 2: Pre ve ri mo svo je zna nje in veš či ne: Sta liš ča
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Uč ni list 1

De jav nost za iz grad njo zna nja: re še va nje prob le ma

kaj Pa TI MI SlIš?

Na neki in ter net ni stra ni je po te ka la raz pra va o ne pri mer no sti hra ne v av to ma tih, ki sto-
ji jo v šo lah. Pred log, ki so ga upo rab ni ki ko men ti ra li, je bil, da bi mo ra li na šo lah uve sti 
av to ma te z zdra vo pre hra no.

 

Ose ba A: »Že zdav naj sem pred la gal, da bi mo ra li v šo lah pre po ve da ti av to ma te z ga-
zi ra ni mi in dru gi mi šprud li, raz ni mi vreč ka mi z nag nu sno vse bi no tipa čips in po dob-
no, ne ki mi slad ka ri ja mi itd. V av to ma tih naj bo mle ko, sad ni so ko vi, voda je bolj ša iz 
pipe, za kaj bi pili po pol leta sta ro vodo iz neke pla stič ne fla še! V vreč kah v av to ma tih 
naj bo suho sad je, raz na zrna in se me na in po dob no, saj je ve li ko tega. Prob lem je se-
ve da, da je ta hra na precej dra ga in bi mo ra la biti sub ven cio ni ra na.«

Ose ba B: »Na fa kul te ti za šport pred vho dom na ba zen sem za sle dil su per av to mat, 
ki po nu ja rav no opi sa ne zdra ve iz del ke ;) jo gur te in sad je!!! Samo je pa res ško da, da 
tega po nud ni ka ni sem vi del na no be nem drugem fak su!! Sem na šel celo nji hov link, 
če je še kje kdo, ki je is kal tako po nud bo!! Le če bomo mi upo rab ni ki pri ti sni li na po-
nud ni ke, se bo kaj spre me ni lo!!!!! Lp!«

Ose ba C: »Sad je k bo v av to ma tu cel me sec, tud ne bo naj bolj zdra vo, pol no stru pa, 
da je kon zer vi ra no, ja naj vsak sam do lo či, ko li ko nez dra ve ga bo po je del, pa če je to 
ko ka ko la......«

Ose ba D: »Lepo je vi de ti, ko li ko lju di je pre hran sko že oza veš če nih. :)Sam mi slim, da 
se ne bo ob ne slo, saj zelo bol nih še zdrav ni ki ne mo re jo pre pri ča ti, naj zdra vo jedo, 
kaj še le ne ko ga, ki mu še nič ni.«

Ose ba E: »V čem je prob lem? Ku piš ali ne ku piš! Po tem bo lje, da tr go vi no spraz ni jo, če 
je več kot po lo vi ca iz del kov nez dra vih! »

Ose ba F: »Otrok, ki zra ste v najst ni ka, se od do jenč ka da lje, vzga ja doma! To rej, ne 
ra ste v va kuu mu (ali v dr žav ni reji). Na lo ga (oza veš če nih) star šev je, da ga pri va di jo 
na pra vil no pre hra no. Kako že gre; kar se Ja ne zek nau či, to Ja nez zna. Kar Ja ne zek 
vidi na do ma či mizi, po tem po Ja nez po se gal tudi poz ne je. Pa ne mi tar nat o ča su, 
rav no to li ko ča sa se po ra bi za oprat ja bol ko, ali odre zat kos kru ha, kot za od vit en 
»pri gri zek«; pa še ce ne je je! Za pre puš ča nje otro ka TV-re kla mam ali av to ma tom ni 
opra vi či la. Kaj pa »ma li ca od doma«? Saj ni prob lem vtak ni ti ja bol ka v na hrbt nik, a 
ga mora rav no av to mat »iz bru ha ti«, da je ta pra vo? Vse je stvar vzgo je! Vzgo ja pa je 
stvar star šev! Rav no zato bi se se daj vr ni la na čla nek o an gleš ki dru ži ni, ki ji so cial no 
skrbs tvo gro zi, da ji bo od vze lo otro ke, če ne zač ne bolj zdra vo ži ve ti. Evo, tu kaj pa na-
sto pi dr ža va! Če šest (6!) otrok vzgo jiš v de be lu he, po me ni, da jih ne vzga jaš, am pak 
uni ču ješ! To pa mora biti tudi stvar dr ža ve! Na kon cu bo to 6 bol ni kov, ki bodo pad li 
na ra me na dr ža ve. To li ko!«

(sne to iz in ter net ne stra ni: http://24ur.com/bin/article.php?article_id=3120657, dne 10. 6. 
2008).
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Pre be ri zgor njo raz pra vo in od go vo ri na vpra ša nja in na lo ge.

• Iz zgo raj za pi sa nih iz jav pre so di te, ka te re ose be pod pi ra jo pred log o na me sti tvi av-
to ma tov z zdra vo hra no, in za ka te re ose be me ni te, da tega pred lo ga ne pod pi ra jo. 

Za:

Pro ti:

• Iz uč be ni ka (str. 164) iz pi ši te opre de li tev sta lišč in v opre de li tvi pod čr taj te ključ ne 
be se de!

Sta liš ča so 

.

• Ose be, ki so so de lo va le v med mrež ni raz pra vi, ima jo zelo raz lič na sta liš ča. Iz be-
se di la iz pi ši te vsaj tri raz lič na sta liš ča o hra ni v avtoma tih.

Sta liš če 1:

Sta liš če 2:

Sta liš če 3:

• Kak šno je tvo je sta liš če gle de teme pre hra ne v av to ma tih? S kak šni mi raz lo gi ga 
pod pi raš?

Po zor no pre be ri!

Vsa ko sta liš če vse bu je tri kom po nen te, ki so med se boj te sno po ve za ne:

a) kog ni tiv no (spoz nav no) komponen to, ki ob se ga ved nost, zna nje, in for ma ci je, 
ar gu men te ipd. o ob jek tu sta liš ča, npr. o do lo če ni so cial ni si tua ci ji, do god ku, 
sku pi ni ali ide ji;

b) čus tve no (emo cio nal no) kom po nen to, ki ob se ga po zi tiv na ali ne ga tiv na čus tva 
(na klo nje nost, jeza, za ni če va nje) in sub jek tiv ne vred nost ne oce ne (npr. všeč-
nost, odo bra va nje) v od no su do ob jek ta sta liš ča;

c) di na mič no (ve denj sko) kom po nen to, ki je pri prav lje nost oz. tež nja po sa mez ni-
ka, da de lu je v skla du s svo ji mi sta liš či, ki pa se ne ure sni či ved no.

(po uč be ni ku za 4.let nik – Psi ho lo gi ja, spoz na nja in di le me, str. 243–244)
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• Ali lah ko v za pi sa nih iz ja vah ali pa mor da v last nem sta liš ču naj deš pri me re za 
po sa mez ne kom po nen te? Še en krat po zor no pre be ri vsa mne nja in oz na či, ka te ro 
kom po nen to sta lišč pred stav lja jo!

• Ali lahko na pod la gi za pi sa nih mnenj pre so diš, ka te ra ose ba bi ku pi la hra no iz av-
to ma ta in ka te ra ne bi? Kaj bi sto ril/-a sam, bi se od lo čil za tak šen na kup?

• Iz uč be ni ka (str. 165–166) pov ze mi glav ne de jav ni ke ob li ko va nja in spre mi nja nja 
sta lišč. Kaj me niš, da je naj bolj ob li ko va lo tvo je sta liš če do na me sti tve av to ma tov 
z zdra vo pre hra no?

v tej de jav no sti se učiš:

•  pre poz na va ti sta liš ča dru gih po sa mez ni kov,
•  ra zu me ti in pre poz na va ti zna čil no sti sta lišč.
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Uč ni list 2

De jav nost za pre verja nje zna nja: av ten tič na na lo ga (esej)

PRE vE RI MO SvO jE zNa NjE IN vEš čI NE:  
STa lIš ča

Na vo di la za pi sa nje ese ja

Prav go to vo tudi ti raz miš ljaš o sve tu oko li sebe! Ali poz naš svo ja sta liš ča?

Tvo ja na lo ga je za pi sa ti kra tek esej (do 500 be sed), ki bo izra žal tvo ja sta liš ča do do lo če ne 
teme. Naj prej si iz be ri eno iz med spo daj za pi sa nih iz jav. O tej iz ja vi boš raz prav ljal/-a v 
svo jem ese ju.

Iz ja va 1: »Uži vaj v svo jem te le su in ga upo ra bi ved no, ko je mo go če. Ne raz miš ljaj, kaj 
dru gi me ni jo o njem. To je naj večje bo gas tvo, ki ga boš ka dar koli imel!« (»En joy 
your body, use it every way you can, don’t be afraid of it, or what ot her peo ple 
think of it, it’s the grea test in stru ment you’ll ever own.«) (B.Lu hr mann)

Iz ja va 2: »Ma, kak šna zve sto ba. Zve sto ba je ne na rav na.« (J. Ru gelj)

Iz ja va 3: »Ni ko li se ne boj na re di ti ne kaj no ve ga. Za pom ni si, da so ama ter ji gra di li trd-
nja ve, pro fe sio nal ci pa Ti ta nik.« (nez na ni av tor)

Iz ja va 4: »Vsa ne sre ča na še ga ča sa je v tem, da se nam je prej po sre či lo raz ce pi ti atom, kot 
ze di ni ti lju di.« (C. Za vat ti ni)

(iz ja ve sne te s splet ne stra ni www.izjave.com, dne 10. 6. 2008)

Esej mora vse bo va ti na sled nje dele:

• uvod ni od sta vek, v ka te rem na krat ko pred sta vi temo (iz ja vo), o ka te ri pi šeš;

• osred nji del, kjer pred sta viš svo je sta liš če do iz bra ne iz ja ve – po seb no po zor nost 
na me ni temu, da za pi šeš, kaj me niš o neki temi, pa tudi, za kaj tako me niš in ali 
lah ko naj deš pro tiar gu men te za svo je sta liš če;

• sklep ni del, kjer pov za meš svo je raz miš lja nje;

• in se ve da na slov, ki ga na pod la gi last ne ga raz miš lja nja iz be reš sam/-a.

V opi so va nju in ute me lje va nju svo jih sta lišč pred sta vi vse kom po nen te, ki ga se stav lja jo. 

Esej bo oce njen na pod la gi spo daj za pi sa nih kri te ri jev kot neu stre zen, za do vo ljiv ali od li čen. 

  

slog in je zi kov na 
pra vil nost

po pol nost  in pra-
vil nost vse bi ne

kri tič no mne nje in 
ra zu me va nje 

neu strez no Be se diš če je rev no, 
za pis je ne ra zum-
ljiv. V ese ju je ve li-
ko pra vo pi snih in 
slov nič nih na pak.

Iz de lek ne vse bu je 
ve či ne zah te va nih 
vse bin. Esej ni za pi-
san po na vo di lih.

Izra že na sta liš ča so 
ne do sled no pred-
stav lje na. Ar gu-
men ta ci ja sta lišč je 
neu strez na ali pa je 
sploh ni.
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za do vo lji vo Be se diš če in raba 
stro kov nih izra zov 
sta pri mer na; v ese-
ju je ne kaj manj ših 
pra vo pi snih ali stro-
kov nih na pak.

Iz de lek vse bu je 
ve či no zah te va nih 
vse bin in ve či no ma 
sle di na vo di lom.

Izra že na sta liš ča so 
do sled no pred stav-
lje na. Ar gu men ta ci-
ja je manj ka ko vost-
na ali ne do sled na.

od lič no Be se diš če je bo ga-
to, raba stro kov nih 
izra zov je us trez na, 
v ese ju ni  pra vo pi-
snih ali stro kov nih 
na pak.

Iz de lek vse bu je vse 
zah te va ne vse bin in 
us tre za na vo di lom.

Izra že na sta liš ča so 
do sled no pred stav-
lje na. Ar gu men ta ci-
ja je ka ko vost na in 
do sled na.

v tej de jav no sti:

•  oza veš čaš ne ka te ra last na sta liš ča,
•  ob li ku ješ in ute me lju ješ sta liš ča do raz ličnih vpra šanj in prob le mov.
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2.11.2  Kako lah ko vpli vam na sta liš ča dru gih lju di?
  Ta nja Rup nik Vec

Po glav je:    Me do seb ni od no si

Uč ni sklop:  Sta liš ča, pred sod ki in mo ral ni raz voj

Bis tve no vpra ša nje:  Kako lah ko vpli vam na sta liš ča dru-
ge ga?

Ope ra tiv ni ci lji

Vse bin ski 

V opi sa nih de jav no stih učen ka/uče nec:
V1:  iz gra ju je ra zumeva nje poj ma sta liš če in vpli va sta-

lišč na ve de nje in me do seb ne od no se,
V2:  spoz na in ra zu me na či ne ra zi sko va nja sta lišč v psi-

ho lo gi ji,
V3:  upo rab lja teo re tič na spoz na nja o na ra vi in za ko ni to-

stih ob li ko va nja sta lišč za ana li zo last ne ga raz miš-
lja nja, do življa nja in rav na nja,

V4:  uri učin ko vi to ob li ko va nje in za go var ja nje last ne ga 
sta liš ča. 

Pro ce sni

V opi sa nih de jav no stih učen ka/uče nec:
P1:  raz vi ja veš či ne kri tič ne ga miš lje nja (spo sob nost ana li ze in vred no te nja 

ar gu men tov, veš či na ob li ko va nja vpra šanj),
P2:  raz vi ja veš či ne dela z viri,
P3:  raz vi ja veš či no sa mo ref lek si je,
P4:  raz vi ja veš či ne so de lo va nja in ko mu ni ka ci je.

Kom pe ten ce
K2:  so cial ne in dr žav ljan ske kom pe ten ce,
K4:  sa moi ni cia tiv nost in pod jet nost,
K5:  ma te ma tič ne kom pe ten ce in os nov ne kom pe ten ce v zna no sti in teh no-

lo gi ji.

Med pred met ne po ve za ve: slo ven ski je zik in knji žev nost

Pri ča ko va ni do sež ki

Do se žek De jav nost
Veš če upo rab lja spoz na nja o se sta vi  
sta lišč pri ana li zi, in ter pre ta ci ji in 
napove do va nju rav na nja lju di v  
vsa kod nev nih si tua ci jah.

Ana li zi ra, in ter pre ti ra in na po ve du je rav-
na nje lju di (uč ni list 6).

PROCESNI 
CILJI 

OBLIKE DELA

METODE DELA
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Po ro či lo o pre vla du jo čih sta liš čih  
sku pi ne lju di do do lo če ne ga po ja va.

Iz ve de mini ra zi sko val no na lo go (uč ni 
list 4).

Ana li za be se di la z vi di ka  
pre vla du jo čih sta lišč av tor ja.

Ana li zi ra be se di lo: raz pra ve na fo ru mu, 
pi sma bral cev itd. (uč ni list 6, na lo gi 1 
in 3).

Ar gu ment o iz bra ni temi. Se an ga ži ra v vlo gi »hu di če ve ga ad vo ka ta« 
(uč ni list 6, na lo ga 2).

Na črt stra te gi je vpli va nja na  
spre mem bo sta liš ča po sa mez ni ka ali 
sku pi ne.

Na čr tu je re klam no ak ci jo (uč ni list 6, 
na lo ga 4).

Stra te gi ja pou če va nja 

Pred vi den čas: šti ri šol ske ure

DEJAVNOSTI UČITELJA/-ICE DEJAVNOSTI UČENCEV

Orien ta ci ja

1 Uči telj na po ve ci lje uč ne ga sklo pa. 
Učen ce spod bu di k aso cii ra nju na 
be se do sta liš če, nato pa jih us me ri v 
delo z uč nim li stom 1: »Kaj so sta liš-
ča?«.

Učen ci de la jo v dvo ji cah, sle deč na-
vo di lom na uč nem li stu 1. Nji ho va 
na lo ga je, da iz na li stu na ni za nih 
poj mov se sta vi jo smi sel no be se di lo o 
te ma ti ki sta lišč. Po 5-mi nut nem delu 
uči telj po va bi od dva do tri pare, da 
pred sta vi jo svo je be se di lo.128

V1, K3

Iz gra je va nje zna nja

2 Poda na vo di lo za delo z uč nim li-
stom 2: »Kak šna je vlo ga sta lišč v na-
šem živ lje nju?« 

Učen ci sle di jo na vo di lom na uč nem 
li stu 2. Spr va raz miš lja jo in di vi dual-
no, nato pa jih na vo di la na uč nem

128 Opisana metoda aktivnega učenja, imenovana Napovedovanje na temelju pojmov 
(Predicting from terms, Crawfrod et al, 2005) se uporablja pri pripravi na obravnavo 
nove tematike zato, da bi učence spodbudili k razmišljanju o temeljni vsebini tematike 
ali besedila o tematiki, ki ga bodo obravnavali v nadaljevanju. Izvaja se lahko v neo-
mejeno veliki skupini učencev, ki delajo v dvojicah, traja 5–7 minut. Poteka v nasled-
njih korakih:

 1. korak –  Učitelj izbere 5-6 temeljnih konceptov, dogodkov ali pomembnih oseb (odvi-
sno od predmeta poučevanja oz. od obravnavane tematike)

 2. korak –  Termine napiše na tablo in napove dejavnost učencev: Napišite besedilo, v 
katerem boste uporabili te termine. Opiše slog in vrsto besedila oz. predstavi 
vrsto informacije, ki naj jo vsebuje besedilo (razlaga, argument, zgodba, 
dialog ...)

 3. korak –  Učenci si v paru poskušajo zamisliti zgodbo, razlago ali argumentativni 
esej, ki bo vseboval vse te termine.

 4. korak –  Po 4–5 minutah učitelj povabi nekaj parov, da predstavijo svoje delo.
 5. korak –  Po dejavnostih, ki so namenjene temeljiti obravnavi teme koncu učne ure 

primerjajo svoje izdelke z dejanskim besedilom o obravnavani temi.
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Ko učen ci kon ča jo de la ti, pred stav-
ni ke sku pin po va bi, da fron tal no 
po ve do in na skup ni pano za pi še jo 
te melj no ugo to vi tev sku pi ne o vlo gi 
sta lišč v živ lje nju po sa mez ni ka.

Učen ce us me ri v bra nje be se di la, iz 
ka te re ga so bili vze ti te melj ni poj mi, 
upo rab lje ni v prvi vaji (na stop nji 
orien ta ci je). Učen ce spod bu di, da iz-
be re jo neko last no sta liš če in ga ana-
li zi ra jo z vi di ka treh kom po nent.

li stu us me ri jo v sku pin sko raz prav lja-
nje, v ka te rem ob li ku je jo iz ja vo o vlo-
gi sta lišč v živ lje nju po sa mez ni ka. 

Pre be re jo be se di lo, so de lu je jo v fron-
tal nem po go vo ru nato pa ana li zi ra jo 
last no sta liš če z vi di ka treh kom po-
nent.

V1, V3, P3, K2, K3, K4

3 Spod bu di delo z be se di lom, ki ga us-
mer ja jo na vo di la na učnem li stu 3: 
»Kak šno je sta liš če av tor ja be se di la 
do …?« (be se di lo lah ko iz be re uče-
nec sam, lah ko pa uči telj v bra nje po-
nu di vsem ena ko be se di lo).

Al ter na ti va: učen ci lah ko be se di-
lo ana li zi ra jo po Pau lo vem mo de lu 
struk tur nih ele men tov miš lje nja129 
ali kakšni dru gi me to di ana li tič ne ga 
bra nja be se dil.

Učen ci ana li zi ra jo be se di lo in iden-
ti fi ci ra jo sta liš ča, ki jih v be se di lu 
za go var ja av tor. Vsa ko sta liš če ana-
li zi ra jo z vi di ka treh kom po nent in 
z vi di ka do ka zov, ki jih av tor na va ja 
v prid svo je mu sta liš ču. Sle di krat ko 
fron tal no po ro ča nje.

V1, P1, K5

4 Pred sta vi teo ri jo o ob li ko va nju les-
tvic za ugo tav lja nje sta lišč in na ve-
de pri mer tak šne les tvi ce oz. pri me-
re po stavk, ki se na na ša jo na vse tri 
kom po nen te.

Poz ne je učen ce po va bi, da v sku pi-
nah iz de la jo pri mer pre pro ste les tvi-
ce sta lišč do iz bra ne te ma ti ke. Delo 
us mer ja jo na vo di la na uč nem li stu 4: 
»Kako me ri ti sta liš ča?«.

Po po slu ša nju krat ke pred sta vi tve teo-
ri je se stav lja nja les tvic sta lišč se učen-
ci raz po re di jo v sku pi ne, v ka te rih ob-
li ku je jo pre pro sto les tvi co sta lišč.

Konč no ob li ko les tvi co kot do ma če 
delo vsak član sku pi ne upo ra bi na 
od treh do pe tih preiz ku šan cih. Re-
zul ta te zbe re jo v skup no ta be lo, jih 
sta ti stič no ob de la jo in na pi še jo krat-
ko po ro či lo.

Uči telj po va bi, da sku pi ne krat ko (do 
dve mi nu ti) pred sta vi jo svo je ugo-
to vi tve kot uvod no de jav nost na na-
sled nji uč ni uri.

V2, P4, K2, K4, K5

129 Me to da je opi sa na v Rup nik Vec in Kom pa re (2006, str. 120–123)
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Po glab lja nje, raz šir ja nje in upo ra ba zna nja

5 Uči telj učen cem po nu di mož nost, 
da v dvo ji cah na čr tu je jo ra zi ska vo 
o sta liš čih do lo če ne sku pi ne lju di 
do po ljub no izbrane ga vpra ša nja. 
Za pro jekt jih sku ša nav du ši ti s tem, 
da iz po sta vi ne kaj druž be noak tual-
nih di lem in sku ša vzbu di ti nji ho vo 
znans tve no ra do ved nost.

Na eni iz med na sled njih uč nih ur 
omo go či po ro ča nje, ki pa je do sled no 
zelo krat ko (ne več kot dve mi nu ti na 
sku pi no). Ne ko li ko več ča sa na me ni 
ref lek si ji o iz kuš nji, ki jo us mer ja jo 
vpra ša nja na uč nem li stu 4 (spo daj).

Učen ci na čr tu je jo ra zi ska vo, tako da 
(uč ni list 4) ob li ku je jo prob lem in 
hi po te ze, na čr tu je jo me to do lo gi jo, 
iz de la jo in stru ment in ga upo ra bi jo. 
Ob li ku je jo krat ko po ro či lo. 

V2, P1, P4, K4, K5

6 Uči telj v raz red pri ne se izrez ke raz-
lič nih re klam in jih raz de li sku pi nam 
učen cev. Učen ci jih ana li zi ra jo v sku-
pi nah v skla du z na vo di li na uč nem 
li stu 5: »Kako s po moč jo re klam vpli-
va ti na sta liš ča ljudi?«.

Učen cem omo go či krat ko po ro ča nje 
o ugo to vi tvah.

Raz vr sti jo se v če tve ri ce in ana li zi ra-
jo re klam na spo ro či la. Ob kon cu ure 
po da jo krat ko po ro či lo o dog na njih.

V1, V3, P1, K5

Pre ver ja nje zna nja

7 Uči telj po nu di učen cem be se di lo ter 
jih po va bi k ana li zi sta liš ča in do ka-
zov, ki jih av tor na va ja v prid sta liš ču. 

Raz li či ci tega na vo di la sta za pi sa ni na 
uč nem li stu 5: »Upo ra bi mo in pre ve ri-
mo svo je zna nje in veš či ne: Sta liš ča«.

Ana li zi rajo be se di lo, vred no tijo do-
kaz no gra di vo, ki ga na va ja av tor v 
prid sta liš ču, na va jajo pro ti do ka ze itd.

Sle di jo na vo di lom na uč nem li stu 5.

V4, P1, K4, K5

Li te ra tu ra in viri
1 Craw ford, A. idr. (2005). Teac hing and Lear ning Stra te gies for the Thin king 

Cla sroom. New York: The in ter na tio nal De ba te Edu ca tion As so cia tion.
2 Ha yes, N. Or rell S. (1998). Psi ho lo gi ja. Ljub lja na: Za vod RS za šols tvo.
3 Mu sek, J., Peč jak, V. in Po lič, M. (1981). Uvod v psi ho loš ko me to do lo gi jo. Ljub-

lja na: Fi lo zof ska fa kul te ta uni ver ze Ed var da Kar de lja, od de lek za psi ho lo gi jo.
4 Rup nik Vec, T. in Kom pa re, A. (2006). Kri tič no miš lje nje v šo li. Stra te gi je pou-

če va nja kri tič ne ga miš lje nja. Ljub lja na: Za vod RS za šols tvo.
5 Zvo na re vič, M. (1985). So ci jal na psi ho lo gi ja. Za greb: Škol ska knji ga.
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Pri lo ge

   
Uč ni list 1: Kaj so sta liš ča?
Uč ni list 2: Kak šna je vlo ga sta lišč v na šem živ lje nju?
Uč ni list 3: Kak šno je sta liš če av tor ja be se di la do …?
Uč ni list 4: Kako ugo tav lja ti sta liš ča?
Uč ni list 5: Kako s po moč jo re klam vpli va ti na sta liš ča lju di?
Uč ni list 6: Upo ra bi mo in pre ve ri mo svo je zna nje in veš či ne: Sta liš ča
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Uč ni list 1

De jav nost za orien ta ci jo: re še va nje prob le ma

kaj SO STa lIš ča?

Na pi ši te kraj še be se di lo, ki vse bu je na sled nje poj me:

rav na nje, 

spre mem ba, 

čus tvo, 

se sta vi ne, 

raz miš lja nje, 

sklad nost, 

na pe tost.

Be se di lo naj bo po ljud no stro kovne na ra ve, nje gov na men pa je po ve da ti ne kaj te melj nih 
in for ma cij o sta liš čih. Na vo ljo ima te pet mi nut.

Po kon cu obrav na ve uč ne teme uči telj učen cem po nu di be se di lo, iz ka te re ga so vze ti ti te-
melj ni poj mi. V na šem pri me ru je to be se di lo iz knji ge Psi ho lo gi ja (Ha yes in Or rell, 1998, 
str. 361–363).

v tej de jav no sti:

•  oza veš čaš last no tre nut no ra zu me va nje poj ma sta liš če.



367

Primeri vpeljevanja novosti v praksi 

Uč ni list 2

De jav nost za iz grad njo zna nja: uče nje iz iz ku šenj

kak šNa jE vlO ga STa lIšč v Na šEM žIv ljE Nju?

In di vi dual no raz miš lja nje

Na ni zaj te ne kaj sta lišč. Raz po re di te jih v tri sku pi ne. V prvi sku pi ni naj bodo sta liš ča, s 
ka te ri mi se stri nja te, v dru gi sta liš ča, do ka te rih ste neo pre de lje ni, in v tret ji sku pi ni sta-
liš ča, s ka te ri mi se ne stri nja te.

Iz vsa ke sku pi ne iz be ri te sta liš če in ra ziš či te, kako se v neki kon kret ni živ ljenj ski si tua ci ji 
ka že v va šem raz mišljanju, do živ lja nju in rav na nju.

Raz prav lja nje v sku pi ni

Iz me njaj te svo je pri me re. Po go vo ri te se o tem, kako sta liš ča vpli va jo na na še ve de nje in 
od no se z dru gi mi? 

v tej de jav no sti: 

•  spoz na vaš vlo go sta lišč v do živ lja nju in rav na nju po sa mez ni ka,
•  raz vi jaš veš či no sa mo ref lek si je,
•  raz vi jaš veš či no ko mu ni ka ci je.
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Uč ni list 3

De jav nost za raz šir ja nje in po glab lja nje zna nja: re še va nje prob le ma

kak šNO jE STa lIš čE av TOR ja bE SE dI la dO …?

I. del

Pre be ri te iz bra no be se di lo. Ka te ro sta liš če oz. ka te ra sta liš ča v njem za go var ja av tor be-
se di la? Na kaj se pri tem skli cu je oz. kak šne do ka ze za svo je tr di tve pri tem upo rab lja?130 

Ana li zi raj te kom po nen te izra že nih sta lišč in po vej te, iz če sa ste skle pa li na vse bi no teh 
kom po nent.

Kak šno je va še sta liš če do te ma ti ke, ki jo v be se di lu obrav na va av tor? Ana li zi raj te last no 
sta liš če z vi di ka treh kom po nent. S ka te ri mi ar gu men ti vi ute me lju je te svo je sta liš če? Kaj 
so pro tiar gu men ti? 

Ali se je va še sta liš če do obrav na va ne teme med bra njem be se di la in pre miš lje va njem o 
raz no vrst nih ti pih do ka zov kaj spre me ni lo? Ko li ko in kako?

II. del

Kako bi lah ko vpli va li na ob li ko va nje in spre mi nja nje sta lišč? Ob li kuj te na črt za vpli va nje 
na sta liš ča kon kret ne sku pi ne ali po sa mez ni ka.

v teh de jav no stih: 

•  ana li zi raš last no sta liš če do ne ke ga po ja va in raz miš ljaš o ka ko vo sti do kaz-
ne ga gra di va za svo je sta liš če,

•  raz vi jaš veš či no raz prav lja nja oz. ana li ze in vred no te nja za go var ja nja last-
nih in tu jih sta lišč.

130 Pred po goj za to, da uče nec kom pe tent no raz prav lja o vr stah do kaz ne ga gra di va v pro-
ce sih ar gu men ta ci je je, da uče nec le-te poz na. Kako vpe lja ti po jem 'tipi do kaz ne ga gra-
di va' glej te v Rup nik Vec in Kom pa re, 2006, po glav je Pre so ja nje ar gu men tov.
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Uč ni list 4

De jav nost za raz šir ja nje in po glab lja nje zna nja: re še va nje prob le ma 
(ra zi sko va nje)

kakO ugO Tav lja TI STa lIš ča?

Raz po re di te se v sku pi ne po šest učen cev. Iz be ri te do lo če no temo, ki vas za ni ma, in ob li-
kuj te les tvi co za ugo tav lja nje sta lišč lju di do te te ma ti ke. Zno traj sku pi ne v pa rih ob li kuj-
te po stav ke, ki se na na ša jo na po sa mez no kom po nen to sta liš ča (čus tve no-mo ti va cij sko, 
kog ni tiv no in ve denj sko).

V konč no ob li ko les tvi ce raz vr sti te po stav ke v na ključ nem vrst nem redu in na za če tek na-
pi ši te krat ko na vo di lo za iz pol nje va nje. Les tvi co naj vsak upo ra bi na pe tih preiz ku šan cih. 
Vse re zul ta te zbe ri te v zbir no ta be lo, jih sta ti stič no ob de laj te in na pi ši te krat ko po ro či lo. 
Po ro či lo bo ste pred sta vi li v uvo du na sled nje uč ne ure, na vo ljo pa bo ste ime li dve mi nu ti.

Pri tej na lo gi bo ste preš li vse stop nje, ki so zna čil ne za znans tve no spoz na va nje:

1. ODKRITJE PROBLEMA – ob li ko va nje ja sne ga in na tanč ne ga ra zi sko val ne ga vpra-
ša nja;

2. TVORBA IN FORMULACIJA HIPOTEZ/ZNANSTVENIH DOMNEV – ob li ko va nje 
slu te ne oz. pred vi de ne mož no sti reši tve tega prob le ma oz. ob li ko va nje mo go če ga 
od go vo ra na to vpra ša nje;

3. PREVERJANJE HIPOTEZ – vsi po stop ki, ki nam omo go ča jo, da neko hi po te zo sprej-
me mo ali za vr ne mo (opa zo va nje, oce nje va nje in mer je nje, lo gič no iz pe lje va nje);

4. RAZPRAVA, INTEGRACIJA – re še ni prob lem po ve že mo z dru gi mi spoz na nji.

Ref lek si ja o iz kuš nji

Kaj vam je pri ure sni če va nju te na lo ge naj bo lje us pe lo?

Kaj vam ni us pe lo? S kak šni mi ovi ra mi ste se spo pri je li? 

Kaj je bilo za vas v pro ce su ‘znans tve ne ga’ spoz na va nja naj zah tev nej še? Po ja sni te.

Kako ste v sku pi ni so de lo va li? 

v tej de jav no sti: 

•  spoz na vaš na či ne ugo tav lja nja in mer je nja sta lišč oz. stop nje znans tve ne ga 
spoz na va nja,

•  raz vi jaš veš či ne znans tve ne ga ra zi sko va nja,
•  raz vijaš veš či ne so de lo va nja v sku pi ni.
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Uč ni list 5

De jav no sti za raz šir ja nje in po glab lja nje zna nja: delo z be se di lom,  
re še va nje prob le ma, raz prav lja nje

kakO S PO MOč jO RE klaM vPlI va TI Na STa lIš ča lju dI?131

Ena iz med de jav no sti, na rav na nih na si ste ma tič no vpli va nje in spre mi nja nje sta lišč, je 
po tro šniš ka pro pa gan da oz. re kla mi ra nje. Njen cilj je vpli va ti na sta liš ča, pre pri ča nja in 
vred no te lju di, da bi bolj ku po va li re kla mi ra ne iz del ke ali sto ri tve. Vsa ka pro pa gan da te-
me lji na manj šem ali več jem šte vi lu spo ro čil, ki jih av tor ji pro pa gan de po ši lja jo svo jim 
cilj nim sku pi nam.

Ne ka te ri teo re ti ki me ni jo, da mora učin ko vi to re klam no spo ro či lo za do sti ti pe tim zah te-
vam. Biti mora:

a.   do stop no (do se či mora po tro šni ka: pla ka ti, ra dio, med mrež je …),

b.   pri vlač no (pri teg ni ti mora po zor nost po tro šni ka, kar se do se že z in ten ziv-
nost jo, neo bi čaj nost jo, ne po pol nost jo spo ro či la, gib lji vost jo …),

c.   ra zum lji vo (upo rab lje ni sim bo li, npr. be se de, zna ki …, mo ra jo biti za po tro-
šni ka ra zum lji vi),

d.   za ni mi vo (do tak ni ti se mora posa mez ni ko vih po treb, vred not, sta lišč …),

e.   pre prič lji vo (spo ro či lo de jan sko vpli va na spre mem bo sta lišč v že le ni sme ri).

Da bi bilo spo ro či lo učin ko vi to, upo rab lja jo av tor ji spo ro čil raz no vrst ne re klam ne teh ni-
ke. Med nje so di jo tudi pro pa gand ni ape li. Naj po go ste je upo rab lje ne so tri sku pi ne pro-
pa gand nih ape lov: 

a.   ape li na ko rist

b.   ape li na sti sko in ne go to vost

c.   ape li na čus tva

a.  Ape li na ko rist

so spo ro či la, ki po sa mez ni ku ob ljub lja jo, da bo z upo ra bo neke sto ri tve ali iz del ka 
do se gel ko rist oz. ugod je. Ti ape li so:

•  apel na bio loš ko ko rist (ob ljub lja za do vo lji tev bio loš kih po treb, npr. hra na, 
zdrav je, spol nost),

•  apel na gmot no ko rist (ob ljub lja po ve ča nje gmot ne živ ljenj ske rav ni),

131 Uči telj lah ko obrav na vo pro pa gand nih ape lov po ve že z obrav na vo zmot v ar gu men ta-
ci ji. Re klam no spo ro či lo v tem pri me ru pred sta vi kot ar gu ment, ana li zo re klam ne ga 
spo ro či la pa kot ana li zo ar gu men ta ci je. Na lo ga učen ca je ana li zi ra ti (im pli cit ne in eks-
pli cit ne) pre mi se v ar gu men tu ter (im pli ci ten) sklep ali skle pe, ki jih re kla ma po sre du-
je. Več o tem v Rup nik Vec in Kom pa re, 2006, str. 169.
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•  apel na so cial no ko rist (ob ljub lja druž be no uve lja vi tev oz. druž be ni ug led in 
pre stiž),

•  apel na psi ho loš ko ko rist (ob ljub lja po ve ča nje ob čut ka last ne vred no sti).

b.  Ape li na ogro že nost in ne go to vost 

 so spo ro či la, ki ob ljub lja jo zmanj ša nje ne go to vo sti in dvo ma o iz del ku s skli ce va-
njem na raz lič ne po sa mez ni ke ali sku pi ne ljudi:

•  apel na av to ri te to (ob ljub lja jams tvo av to ri te te, da je iz de lek v redu),

•  apel na po pu lar nost (ob ljub lja jams tvo zna ne ose be, da je iz de lek v redu),

•  apel na »vse« (za go tav lja, da je iz de lek v redu, ker ga »vsi« upo rab lja jo),

•  apel na »čr no na be lem« (jamstvo iz del ka naj bi bilo dejs tvo, da je tako nek je 
za pi sa no),

•  apel na mi sti ci zem (jams tvo iz del ku za go tav lja jo npr. as tro lo gi in dru gi ve-
de že val ci).

c.  Ape li na čus tva 

 so spo ro či la, ki iz ko riš ča jo čus tva, zato da bi po sa mez ni ka pri teg ni li k ne ke mu iz-
del ku ali ga od vr ni li od nje ga:

•  upo ra ba emo cio nal no na si če nih be sed (vzbu ja jo moč ne po zi tiv na ali ne ga-
tiv na čus tva),

•  upo ra ba raz lič nih oz nak (te se pri pi še raz lič nim sku pi nam lju di),

•  ev fe miz mi (be se de, ki za meg lju je jo in zmanj šu je jo čus tve ni na boj poj mov),

•  pre nos ču stev (ko se po ve že ta pred met, ki vzbu ja moč na po zi tiv na ali ne-
ga tiv na čus tva, s pred me tom, ki je nev tra len, ven dar po sle dič no prev za me 
čus tve ni na boj).

Na lo ga: 

1. ko rak:  Iz be ri te pro pa gand no spo ro či lo (re kla mo) in ga ana li zi raj te naj prej z vi di ka 
pe tih zah tev, ki jim mora za do sti ti, da bi bilo učin ko vi to, nato pa še z vi di ka 
upo rab lje nih pro pa gand nih ape lov.

2. ko rak:  Ob li kuj te spo ro či lo s po pol no ma nas prot no vse bi no. Ob li kuj te to rej pro ti 
ar gu ment za na kup iz del ka oz. sto ri tve.

v tej de jav no sti: 

•  spoz na vaš teh ni ke vpli va nja na sta liš ča in vred no te lju di,
•  spoz na nja upo ra biš na pri me ru kon kret ne ga re klam ne ga spo ro či la,
•  raz vi jaš veš či ne kri tič ne ga miš lje nja.
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Uč ni list 6

De javnosti za pre ver ja nje zna nja: av ten tič ne na lo ge

uPO Ra bI MO IN PRE vE RI MO SvO jE zNa NjE IN vEš čI NE:  
STa lIš ča

Vklju či tev v fo rum

Navodilo:

Na med mrež ju poiš či fo rum, na ka te rem ude le žen ci raz prav lja jo o te ma ti ki, ki te za ni ma. 
Ana li zi raj nji ho va sta liš ča z dveh vi di kov: z vidika kom po nent sta lišč in z vi di ka do ka-
zov, ki jih na va ja jo v prid last ne mu sta liš ču. Kaj ugo tav ljaš? Na kaj se ve čin sko skli cu je jo 
pri za go var ja nju ne ke ga sta liš ča? Kako bi te ose be rav na le v raz lič nih hi po te tič nih živ-
ljenj skih si tua ci jah?

Vklju či se v fo rum sko raz pra vo (lah ko z na slo vom, ki ga us tva riš zgolj za ta na men) tako, 
da si cer kon struk tiv no ter jaš od ude le žen cev, da do dat no ute me lju je jo svo je sta liš če in 
upo rab lja jo ka ko vost ne do ka ze (npr. Kako veš, da je to res? Kdo to trdi? Kako veš, da on 
to ve? Kaj pra vi jo o tem ra zi ska ve? Kaj pa nas prot ni do ka zi?). Po sta vi se to rej v ne kak šno 
me ta po zi ci jo in sku šaj mo de ri ra ti raz pra vo tako, da bodo ude le žen ci ra zi sko va li last no 
sta liš če in na dalj nje do ka ze zanj.

Na pi ši krat ko ref lek si jo o iz kuš nji:

Kaj se je zgo di lo? Je bila raz pra va kon struk tiv na? Kako so se po sa mez ni ude le žen ci od zi-
va li na tvo je po bu de? Kaj skle paš na te me lju tega? Kako si rav nal? Kaj si ob tem do živ ljal? 

Hu di čev ad vo kat

V ne kem ča so pi su v pi smih bral cev poiš či pi smo, ki te s svo jo vse bi no pri teg ne. Ana li-
zi raj sta liš če av tor ja be se di la z vi di ka treh kom po nent. Ana li zi raj be se di lo tudi z vi di ka 
do ka zov, ki jih av tor na va ja, da bi bral ce pre pri čal o svo jem sta liš ču. 

Na pi ši mu od go vor, v ka te rem zav za meš nas prot no sta liš če. Ute me lji ga, pri tem pa na-
va jaj ka ko vost ne do ka ze (zna nost oz. ra zi ska ve, av to ri te ta, lo gič ne iz pe lja ve itd.). Tvo je 
be se di lo naj vse bu je tudi pro ti do ka ze, ki pa jih sku šaj ovre či že sam.

Ana li za do ga ja nja in sta lišč ak ter jev v zgod bi132

Iz be ri svoj naj ljub ši ro man. Krat ko opi ši ju na ke v tem ro ma nu. Po čem so pre poz nav ni? 
Ali ima jo ti liki do ne če sa ja sno ob li ko va no sta liš če? Kako se to ka že v nji ho vem raz miš-
lja nju, do živ lja nju in rav na nju? In ter pre ti raj to rej rav na nje ju na kov zgod be v raz lič nih 
si tua ci jah z vi di ka nji ho vih sta lišč.

Po sta vi ju na ka ro ma na v raz lič ne živ ljenj ske si tua ci je in pred vi di nje go vo rav na nje. Na pi-
ši novo po glav je, v ka te rem bo tvoj ju nak rav nal sklad no s svo jim sta liš čem.

132 Uči telj se lah ko v tem delu po ve že s pro fe sor jem slo ven ske ga je zi ka in knji žev no sti ter 
sku paj z njim na čr tu je ana li zo knji žev nih del, ki bi obe nem za do stila tako ci ljem psi-
ho lo gi je kot ci ljem slo ven ske ga je zi ka in knji žev no sti.
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Zdaj pa na pi ši še po glav je, v ka te rem neki drug ju nak po sku ša vpli va ti in spre me ni ti sta-
liš če tvo je ga ju na ka. Kako pri sto pi k temu? Mu bo us pe lo?

Iz de la va re kla me ali pro pa gand ne ga spo ro či la

Pred stav ljaj te si, da ste za po sle ni v neki oglaševalski agen ci ji. Na čr tuj te ce lost no stra te gi-
jo re kla mi ra nja ne ke ga iz del ka, ki lah ko vklju ču je raz lič na spo ro či la in raz lič ne teh ni ke. 
Svoj na črt do ku men ti raj te in z zna njem, ki ste ga pri do bi li pri psi ho lo gi ji, ute me lji te po-
sa mez ne ele men te in de ja nja re kla mi ra nja iz del ka, ki jih pred vi de va vaš na črt. Po ja sni te 
to rej, ka te re pro pa gand ne tehnike in prin ci pe bo ste upo ra bi li in za kaj rav no te. 

Na črt naj vse bu je: 

• cilj,

• cilj no sku pi no,

• pro pa gand no gra di vo in pro pa gand ne teh ni ke, 

• ute me lji tev.

v teh de jav no stih: 

•  raz vi jaš veš či ne ana li ze in vred no te nja ar gu men tov ter veš či ne spra še va nja,
•  raz vi jaš veš či ne ko mu ni ka ci je,
•  raz vi jaš veš či no sa mo ref lek si je,
•  izra žaš us tvar jal nost.
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2.11.3  Raz voj in kom po nen te sta lišč
  Ja sna Vu ra din Po po vi ć

Poglavje:   Medosebni odnosi

Učni sklop:  Stališča in predsodki

Bistveno vprašanje:  Kakšna so moja stališča?

Operativni cilji

Vsebinski: 

V opisanih dejavnostih učenka/učenec:
V1:  spoznava značilnosti stališč in razlike med stališči 

in predsodki,
V2:  izgrajuje razumevanje vpliva predsodkov in stališč 

na vedenje,
V3:  preiskuje lastne predsodke na splošno in do ohra-

njanja zdravja, po virih kritično išče informacije in  
razvija nova stališča.

Procesni:

V opisanih dejavnostih učenka/učenec:
P1:  razvija veščino samorefleksije, 
P2:  razvija veščine sodelovanja in komunikacije,
P3:  razvija veščino dela z viri,
P4:  razvija kritično mišljenje (analiza, sinteza).

Kompetence·
K1:  učenje učenja,
K2:  socialne in državljanske kompetence,
K3:  sporazumevanje v maternem jeziku,
K4:  samoiniciativnost in podjetnost,
K6:  kulturna zavest in izražanje.

Med pred met ne po ve za ve: fi lo zo fi ja, so cio lo gi ja, zgo do vi na, slo ven ski je zik

Pri ča ko va ni re zul ta ti

Do se žek De jav nost
Pre poz na va pred sod ke v vsa kod nev nih 
so cial nih si tua ci jah npr. v raz re du.

Ana li zi ra tr di tve in  ugo tav lja, v čem se 
ka že jo pred sod ki (uč ni list 1 n 2).

Ra zu me po ve za vo med sta liš čem in  
ve de njem.

Ana li zi ra be se di lo in s tem  ra zi sku je od-
nos med sta liš či in ve de njem (uč ni list 3).

Poz na in ra zu me funk ci je sta lišč in  
pred sod kov in vpliv pred sod kov in  
sta lišč na vedenje. 

Ana li zi ra be se di lo, da bi pre so dil vpliv 
pred sod kov in sta lišč na ve de nje (uč ni 
list 4 in 5).

PROCESNI 
CILJI 

OBLIKE DELA

METODE DELA
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Po zi tiv na spre mem ba v sta liš čih,  
po ten cial nih pred sod kih in v ve de nju  
do so šol cev.

Do lo če no ča sov no ob dob je vodi dnev-
nik, av to ref lek si ja o ugo tov lje ni spre-
mem bi (uč ni list 6).

Stra te gi ja pou če va nja 

Pred vi den čas: dve do tri šol ske ure

DEJAVNOSTI UČITELJA/-ICE DEJAVNOSTI UČENCEV

Orien ta ci ja

1 Na po ve uč no temo, pov pra ša učen ce 
o  de fi ni ci ji pred sod kov in sta lišč, ali 
kak šnih dru gih zna čil no stih is tih. 

Spod bu ja učen ce, naj po ja sni jo in 
ute me lji jo tr di tve z uč ne ga li sta 1: 
»Kak šni smo ljud je?«, izra ža jo sta liš-
če ali pred so dek. Po oprav lje ni de jav-
no sti po ja sni raz li ko med pred sod ki 
in sta liš či.

Pi sno ali ust no od go var ja jo na vpra-
ša nje. 

Od go vo ri jo na tr ditve na uč nem li stu 
1, prei sku je jo laič na pre pri ča nja o 
raz lič nih po ja vih.

So de lu je jo v fron tal nem raz go vo ru, 
raz la ga jo in ute me lju je jo svo je od go-
vo re.

V1,V3, P1, P2, K2

Iz gra je va nje zna nja

2 Po va bi učen ce naj raz lo ži jo svo je 
ugo to vi tve na uč nem li stu 2: »Kdo 
je bolj ši«. Spod bu ja jih k is ka nju in 
ka te go ri za ci ji zna čil no sti sta lišč in 
pred sod kov. Pov za me od go vo re in 
iz luš či zna čil no sti sta lišč in pred sod-
kov (ra sni, et nič ni, spol ni).

Na pod la gi od go vo rov učen cev na 
uč nem li stu 3: »Kaj de lam in kaj go-
vo rim?« raz lo ži kom po nen te sta lišč.

Po va bi učen ce k raz mi sle ku in ar gu-
men ti ra ni di sku si ji o po tre bi in na-
me nu spre mi nja nja sta lišč in pred-
sod kov. 

Učen ci za pi še jo, ali se stri nja jo ali ne 
s tr di tva mi na uč nem li stu 2, ute me-
lji jo svo je mne nje in  po sku ša jo do-
lo či ti vr ste pred sod kov. Na pod la gi 
stro kov nih vi rov, ki so jim do stop ni, 
ar gu men ti ra jo na ve de ne tr di tve.

V1,V3, P3, P4, K1, K6

V dvo ji cah od go var ja jo na uč nem 
li stu 3, iš če jo in po da ja jo mo go če 
raz la ge za neu je ma nje sta lišč in ve-
de nja. Na pi še jo svo je iz kuš nje o neu-
je ma nju sta lišč in ve de nja.

V2,  P 3, P4, K2, K3, K4

Po glab lja nje, raz šir ja nje in upo ra ba zna nja

3 Uči telj po va bi učen ce, da iš če jo raz-
lo ge za na sta nek in raz voj sta lišč ter 
na lo ge sta lišč in pred sod kov, pov za- 

Na pod la gi uč ne ga li sta 4 opi še jo 
raz voj in na lo ge sta lišč, ute me lju je jo 
svo jo iz bi ro.
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me nji ho ve od go vo re in poda teo re-
tič no ozad je raz vo ja sta lišč ter na-
lo ge sta lišč. Pod la ga za to na lo go je 
uč ni list 4: »Ka te re so se sta vi ne sta-
lišč?«.

Ugo tav lja jo kom po nen te sta lišč.

V2, P3, P4, K2, K3, K4, K6

Pre ver ja nje zna nja

4 Us me ri učen ce v delo z uč nim li stom 
5: »Zla ti ma tu rant«, uč nim li stom 6: 
»Vo de nje dnev ni ka o raz vo ju in spre-
mi nja nju last nih sta lišč« in uč nim 
li stom 7: »Pre ve ri mo svo je zna nje in 
veš či ne: Sta liš ča«.

Opa zu je jo svo je vede nje in oza veš-
ča jo sta liš ča, o če mer vod jo dnev nik. 
Na pi še jo ref lek si jo (uč ni list 6).

Pre ve ri jo svo je zna nje o sta liš čih (uč-
na li sta 5 in 7).

V1,V2, P1, P2, P3, P4, K2, K4

Li te ra tu ra in viri
1 Kom pa re, A., Stra ži šar, M., Dog ša, I., Vec, T. in Curk, J. (2006). Uvod v psi ho-

lo gi jo. Ljub lja na: DZS.
2 Kom pa re, A., Stra ži šar, M., Dog ša, I., Vec, T. in Curk, J. (2001). Psi ho lo gi ja – 

spoz na nja in di le me. Ljub lja na: DZS.
3 Na stran Ule, M. (1992). So cial na psi ho lo gi ja. Ljub lja na: Znans tve no in pub li-

ci stič no sre diš če.
4 Rup nik Vec T. (ur.) (2005). Spod bu ja nje ak tiv ne vlo ge učen ca v raz re du. Ljub-

lja na: Za vod RS za šols tvo.
5 Zu pan A. (ur.) (2005). Od opa zo va nja do zna nja h kom pe ten cam. Ljub lja na: 

Za vod RS za šols tvo.

Pri lo ge

   

Uč ni list 1: Kak šni smo ljud je?

Uč ni list 2: Kdo je bolj ši?

Uč ni list 3: Kaj de lam in kaj go vo rim?

Uč ni list 4: Ka te re so se sta vi ne sta lišč?

Uč ni list 5: Zla ti ma tu rant

Uč ni list 6: Vo de nje dnev ni ka o raz vo ju in spre mi nja nju last nih sta lišč

Uč ni list 7: Pre ve ri mo svo je zna nje in veš či ne: Sta lišča
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Uč ni list 1

De jav nost za orien ta ci jo: uče nje iz iz ku šenj

kak šNI SMO ljud jE?

Na vo di lo: 

Pri vsa ki tr di tvi ob kro ži od go vor, ki je po tvo jem mne nju pra vi len. 

  

1. Moš ki je naj po mem bnej ši v dru ži ni. Da Ne

2. Otro ku je mati naj po mem bnej ša ose ba v pr vem letu sta ro sti. Da Ne

3. Ned voum no so moš ki bolj ši pi lo ti. Da Ne 

4. Stre su se lah ko izog ne mo.  Da Ne

5. Ve ge ta ri jan ci so bolj še ga zdrav ja kot  ljud je, ki uži va jo meso. Da Ne

6. Kri ča nje na dru ge po ma ga od pra vit po sle di ce stre sa. Da Ne

7. Ho mo sek sual nost ni na ra ven po jav. Da Ne

8. Sa mo za do vo lje va nje lah ko pri pe lje do mot nje oseb no sti. Da Ne

9. Av toh to ni pre bi val ci mo ra jo ime ti pred nost pri za po slo va nju.  Da Ne

10. Ho mo sek sual no na rav na na ose ba lah ko dela v vrt cu.  Da  Ne

v tej de jav no sti: 

•  ugo tav ljaš svo ja sta liš ča in oza veš čaš laič na pre pri ča nja o raz lič nih po ja vih,
•  ugo tav ljaš raz li ke med sta liš či in pred sod ki.
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Uč ni list 2

De jav nost za iz grad njo zna nja: re še va nje prob le mov

kdO jE bOlj šI?

Na vo di lo: 

Raz mi sli o vsa ki tr di tvi, za pi ši, ali se stri njaš z njo ali ne, in ute me lji svo je pre pri ča nje. 
Ana li zi raj tr di tve gle de tega, ali izra ža jo sta liš ča ali pred sod ke. V li te ra tu ri poiš či znans-
tve ne raz la ge za po droč ja, ki so ome nje na v teh tr di tvah.

1. Ja pon ci so in te li gent nej ši od Po lja kov.

2. Žen ske so bolj še vzgo ji te lji ce od moš kih.

3. Rde če la ske so zelo in te li gent ne.

4. Sta rost ni ki ni ma jo po tre be po za ba vi.

5. Kdor vsa ko ju tro pije to plo mle ko, bo imel bolj ši spo min.

 

v tej de jav no sti:

•  spoz na vaš vr ste pred sod kov,
•  raz vi jaš kri tič no miš lje nje.
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Uč ni list 3

De jav nost za pre ver ja nje zna nja: delo z be se di lom, ref lek si ja

kaj dE laM IN kaj gO vO RIM?

Us kla je nost ve de nja in sta lišč izra ža ta ti dve mi sli: »De laj, kot mi sliš«, »Ljud je eno de la jo, 
dru go mi sli jo«. Kako si ju raz la gaš oz. kako re snič ni se ti zdi ta? Ute me lji.

Kako si raz la gaš spo daj na ve de ne tr di tve? Raz lo ži ne so glas ja zno traj tr di tve z zna njem o 
po ve za vi ve de nja in sta lišč. 

1. Te lo vad ba kre pi zdrav je, am pak  meni se ne da te lo va di ti.

2. Pri te lo vad bi se po ču tim pri jet no, ven dar se je po go sto izog nem, ker grem s pri ja-
te lji na pi ja čo.

3. Naj bolj ce nim zna nost in znans tve ne do sež ke; do sti krat obiš čem ve de že val ko 
pred po mem bni mi od lo či tva mi.

4. Do bro je, če si red no pri pou ku – več se nau čiš. Pou ka bio lo gi je se izo gi bam, ker 
mi profesor bio lo gi je ni sim pa ti čen.

5. Uči te lji bi se mo ra li ena ko ob na ša ti do vseh di ja kov; meni po go sto raz red ni čar ka 
ne že li opra vi či ti uro, ko zju traj za mu dim.

v tej de jav no sti:

•  ugo tav lja še po ve za vo med sta liš či in ve de njem,
•  oza veš čaš last na sta liš ča v po ve za vi z ve de njem.
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Uč ni list 4

De jav no sti za iz gra je va nje zna nja: re še va nje prob le mov

ka TE RE SO SE STa vI NE STa lIšč?

Ana li zi raj na sled nje tr di tve (sta liš ča) in ugo to vi, na ka te ro kom po nen to sta lišč se na na-
ša jo?

1. Pri prav ljen sem se kre ga ti z ne kom, ki nas pro tu je mo je mu sta liš ču. 

2. Po go sto obi sku jem kon cer te kla sič ne glas be. 

3. Rad bi se učil igra ti kla vir.

4. Pla sten ko zme raj vr žem v koš.

5. Pri jet no se po ču tim, ko nek do ima rad isto zvrst glas be kot jaz. 

6. Re li gio zen člo vek do živ lja neu god no čus tvo (jezo ali ža lost), če nje gov pri ja telj ni 
ve ren. 

7. Obi sku jem te čaj zdra ve pre hra ne.

8. V šo li sem ve li ko sli šal o EU.

9. Pri mer ja va teh nič nih zna čil no sti ka že jo, da je av to mo bil  xy naj var nej ši.

 

v tej de jav no sti:

•  ana li zi raš tr di tve in ugo tav ljaš kom po nen te sta lišč.
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Uč ni list 5

De jav no sti za pre ver ja nje zna nja: delo z be se di lom 

zla TI Ma Tu RaNT

Na pod la gi spo daj opi sa ne ga do god ka do lo či, ka te re pred sod ke bi lah ko izra ža la pro fe so-
ri ca, ka te re pa di jak. Ute me lji, za kaj mi sliš tako.

Po raz gla si tvi re zul ta tov ma tu re je zla ti ma tu rant v kra jev nem ča so pi su na vpra ša nje,  
kaj je naj po mem bne je, če sar se je nau čil v šo li, od go vo ril: »Le to, da pro fe sor ji ni ma jo 
zme raj prav.« Pro fe so ri ca, ki je di ja ka pou če va la šti ri leta, je uža lje no ko men ti ra la,  da 
si tak šen di jak ne za slu ži na zi va zla ti ma tu rant.

v tej de jav no sti:

•  pre poz na vaš pred sod ke v vsa kod nev nih si tua ci jah,
•  raz vi jaš  kri tič no miš lje nje.
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Uč ni list 6

De jav no sti za pre ver ja nje zna nja: sa mo ref lek si ja

vO dE NjE dNEv NI ka O Raz vO ju IN SPRE MI Nja Nju  
laST NIh STa lIšč

Sam iz be ri do lo če no sta liš če in ob jekt, na ka te re ga se le-to na na ša (npr. sta liš če do ma tu-
re, sta liš če do do lo če ne ga pro fe sor ja ali so šol ca, po li tič ne stran ke). Vsak dan ali ne kaj krat 
na te den za pi suj svo je ve de nje do iz bra ne ga ob jek ta in raz miš lja nje o is tem. Po dalj šem 
ča sov nem ob dob ju ( 3–6 me se cev) pri mer jaj za čet no in do se že no sta nje. Za pi ši, ali si do-
se gel spre mem bo, in če mu jo pri pi su ješ, ali si s spre mem bo za do vo ljen, ka te re so po zi tiv-
ne in ne ga tiv ne po sle di ce spre me nje ne ga, ozi ro ma ob dr ža ne ga sta liš ča.

Vo de nje dnev ni ka naj bi ime lo pred vsem raz voj no pro ce sno na lo go – oza veš ča nje last nih 
sta lišč in pred sod kov, ugo tav lja nje mož no sti vpli va nja nanj in last ni oseb nost ni raz voj. 

Na kon cu pred vi de ne ga ob dob ja na pod la gi svo je ga dnev ni ka ozi ro ma za pi skov na pi ši 
esej. Esej naj vse bu je na sled nje ele men te:

1. Pred sta vi tev raz lič nih in for ma cij o iz bra nem ob jek tu (npr. o ma tu ri – ko li ko ča sa 
tra ja, kaj mi omo go ča).

2. De jav no sti, ki si jih iz va jal, da bi čim bolj spoz nal ob jekt sta liš ča.

3. Teo re tič na pred sta vi tev de jav ni kov, ki vpli va jo na spre mi nja nje sta lišč, in iz po sta-
vi tev ti stih, ki naj bi naj bolj vpli va li v tvo jem pri me ru.

4. Konč ne ugo to vi tve – opis za čet ne ga in se da nje ga sta liš ča po raz lič nih kom po nen tah.

5. Mo go če po zi tiv ne in ne ga tiv ne po sle di ce ak tual ne ga sta liš ča z ute me lji tva mi.

 

Tvoj esej bo oce njen po na sled njih kri te ri jih: 

Opi snik  
Po droč je 3–4 toč ke 2 toč ki 1 toč ka

Ra zu me va nje in 
upo ra ba teo re tič ne 
pod la ge

Po da ne bis tve ne 
teo re tič ne zna čil no-
sti sta lišč in pred-
sod kov. Ugo tov lje-
no last no ve de nje v 
po ve za vi s  sta liš-
čem in po ve za no s 
teo ri jo.

Pomanjkljiva 
teoretična podlaga, 
manj ustrezno po-
vezovanje lastnega 
vedenja in stališča s 
teorijo.
Viri so skopi  (samo 
učbenik ali ena 
knjiga), nedosledno 
povezovanje.

Navedeni opisi brez 
razlage. Neprimer-
no  (ali ga sploh 
ni) povezovanje 
vedenja, stališč in 
teorije.
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Uporaba strokovne 
literature

Uporabljeni viri so 
strokovni, primer-
no povezovanje s 
teoretičnimi izho-
dišči.

Viri so skopi  (samo 
učbenik ali ena 
knjiga), nedosledno 
povezovanje.

Uporaba novinar-
skih člankov in 
revij, nezanesljivih 
spletnih strani.

Kritičnost Izpostavljene pred-
nosti in pomanj-
kljivosti določenih 
stališč, ustrezna 
utemeljitev, kritičen 
odnos do lastne-
ga spremljanja in 
literature.

Na pi sa nih le ne kaj 
ele men tov kri tič no-
sti, ute me lje va nje je 
manj ka ko vost no in 
ne do sled no.

Eno stran sko pou-
dar ja nje do lo če nih 
sta lišč brez uvi de-
va nja pred sta vi tve 
nas prot nih  do ka-
zov ali pred sta vi tve 
s po zi ci je dru ge ga.
Po manj klji va teo-
re tič na pod la ga, 
manj us trez no po-
ve zo va nje last ne ga 
ve de nja in sta liš ča s 
teo ri jo.

v tej de jav no sti:

•  oza veš čaš last na sta liš ča in pred sod ke,
•  ugo tav ljaš po ve za vo sta lišč in ve de nja,
•  oza veš čaš mož nost vpli va nja na svo ja sta liš ča.
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Uč ni list 7

Pre ver ja nje zna nja: re še va nje prob le mov

PRE vE RI MO SvO jE zNa NjE IN vEš čI NE:  
STa lIš ča

Na vo di lo: 

Od go vo ri na na ve de na vpra ša nja. Vsa ko vpra ša nje iz zi va pri tebi raz lič ne na či ne miš lje nja. 

a) Pri mer ja nje

Pri mer jaj pred sod ke in sta liš ča, v čem so po dob no sti in raz li ke. Pri mer jaj mož ne 
po sle di ce na med se boj ne od no se v izra ža nju pred sod kov in sta lišč.

b) Raz vrš ča nje

Raz vr sti pred sod ke gle de na ob jekt izra ža nja (po vse bi ni).

c) Skle pa nje z in duk ci jo

Ka te re de jav no sti ti po ma ga jo ohra nja ti zdrav je? Dva ted na za pi suj sta liš ča svo jih 
so šol cev do ma tu re. Kak šna sta liš ča izra ža jo? 

d) De duk ci ja

Ana li zi raj kom po nen te sta lišč svo jih so šol cev do ma tu re. Raz lo ži po ve za vo oseb-
nost ne zre lo sti in pred sod kov.

e) Ab stra hi ra nje

Kaj so bis tve ne na lo ge izra ža nja pred sod kov? Za kaj je pomem bno ra zi sko va ti sta-
liš ča? Za kaj je po mem bno, da se za ve da mo svo jih pred sod kov? Kak šne po sle di ce 
lah ko ima jo na ša sta liš ča na ve de nje?

f) Ar gu men ti ra nje

Kako bi pre ve ri li, ali bi oe ner gi ja po ma ga pri huj ša nju? Za go var jaj sta liš če, da je 
sprot no uče nje učinkovi tej še kot »kam panj sko«. Po stre zi tudi z nas prot ni mi do-
ka zi.

g) Ana li za pers pek tiv

Za go var jaj ena ko prav nost spol nih vlog s sta liš ča em pi riz ma in s sta liš ča na ti viz-
ma. Za go var jaj niž ji kri te rij zna nja s sta liš ča us pe šne ga in s sta liš ča neus pe šne ga 
di ja ka. 

h) Od lo ča nje 

Ka te ri pok lic je naj bolj ši in za kaj? Ka te ri pred met je naj laž ji na ma tu ri? Ka te ri na čin 
pre hra nje va nja je naj bolj zdrav? Ka te ri pred sod ki so naj manj ško dlji vi? Ute me lji!

i) Prei sko va nje

Z les tvi co za ugo tav lja nje sta lišč ra ziš či, kak šna sta liš ča ima jo tvo ji so šol ci do va-
ro va nja zdrav ja. Ra ziš či raz li ke med va ro va njem fi zič ne ga in psi hič ne ga zdrav ja.
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j) Eks pe ri men tal no ra zi sko va nje

Na pi ši na črt eks pe ri men ta, s ka te rim bi pre ve ril, ali re kla me z zdra vo pre hra no 
vpli va jo na spre mi nja nje sta liš ča do prehra nje va nja.

k) Re še va nje prob le ma

Kako bi pri so šol cu spre me nil sta liš če do pit ja al ko ho la? Kako bi pri di ja kih spod-
bu dil več jo strp nost do et nič nih sku pin v tvo jem kra ju?

l) Ana li za na pak

Ka te re pred sod ke si za sle dil pri sebi? Kako si boš pri za de val, da bi jih od pra vil?

m) In ven ci ja (iz bolj ša nje ob sto je če ga)

Na kak šen na čin bi za go to vil naj pri mer nej ši na čin iz bi re kan di da tov za vpis na 
štu dij? 

v tej de jav no sti:

•  utr ju ješ in po ve zu ješ zna nje s po droč ja sta lišč in miš lje nja,
•  uriš kom plek sno miš lje nje.
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2.11.4  Izra ža nje pred sod kov do žensk
  Ines Ce lin

Po glav je:   Živ lje nje v druž bi

Uč ni sklop:   Pred sod ki

Bis tve no vpra ša nje:  Ali so žen ske v druž bi pri kraj ša ne 
samo zato, ker so žen ske?

Ope ra tiv ni ci lji

Vse bin ski: 

V opi sa nih dejav no stih uče nec/učen ka:
V1:  iz gra ju je po glob lje no ra zu me va nje izra ža nja pred-

sod kov v ve de nju lju di in v raz lič nih druž bah,
V2:  spoz na va vpliv pred sod kov na od no se med ljud mi.

Pro ce sni

V opi sa nih de jav no stih uče nec/učen ka:
P1:  raz vi ja kom plek sno in kri tično miš lje nje,
P2:  sa mo stoj no upo rab lja vire,
P3:  raz vi ja so de lo val ne in ko mu ni ka cij ske veš či ne,
P4:  raz vi ja spo sob no sti sa mo ref lek si je.

Kom pe ten ce
K2:  so cial ne in dr žav ljan ske kom pe ten ce,
K3:  spo ra zu me va nje v ma ter nem je zi ku,
K5:  ma te ma tič ne kom pe ten ce in os nov ne kom pe ten ce v zna no sti in teh no-

lo gi ji,
K6:  kul tur na za vest in izra ža nje.

Med pred met ne po ve za ve: /

Pri ča ko va ni do sež ki

Do se žek De jav nost
Po glob lje no ra zu me va nje izra ža nja  
pred sod kov v ve de nju lju di in v  
raz lič nih druž bah.

Ana li zi ra be se di lo o pred sod kih do žensk 
(uč na li sta 3 in 4).

Ana li za pred sod kov, ki se skri va jo v 
ozad ju ve de nja po sa mez ni kov.

Ana li zi ra pred sod ke, ki se ka že jo v iz-
bra nem fil mu in v ulič nih gra fi tih (uč ni 
list 5).

Ra zu me va nje po me na pred sod kov za 
od no se med ljud mi.

Prou ču je vpliv pred sod kov na od no se med 
ose ba mi v iz bra nem fil mu (uč ni list 5).

PROCESNI 
CILJI 

OBLIKE DELA

METODE DELA
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Stra te gi ja pou če va nja 

Pred vi den čas: ena do dve šol ski uri

DEJAVNOSTI UČITELJA/-ICE DEJAVNOSTI UČENCEV

Orien ta ci ja

1 Uči telj na po ve temo in ci lje uč ne ure: 
»Raz miš lja li bomo o po lo ža ju žensk 
v so dob nem sve tu in še po drob ne je v 
Slo ve ni ji.« Di ja ke us me ri k de jav no-
sti na uč nem li stu 1: »Kak šen se mi 
zdi po lo žaj žensk v Slo ve ni ji?«.

Sa mo stoj no izra zi jo svo je pre pri ča-
nje o zapi sa nih tr di tvah.

V pa rih pre de ba ti ra jo svo ja pre pri ča-
nja. Pri mer ja jo jih in jih sku ša jo ute-
me lje va ti z raz lič ni mi do ka zi. 

V1, P1, P4, K2, K3

Iz gra je va nje zna nja

2 Uči telj di ja kom raz de li raz lič ne ver-
zi je be se di la in jih us me ri, da iz ve-
de jo de jav nost na uč nem li stu 2 »Pri 
nas je 1:0 za žen ske!«

Di ja ki sa mo stoj no pre be re jo be se di lo.

V1, P1, P2, P4, K2, K3, K5

3 Uči telj us me ri di ja ke, da se gru pi ra jo 
tako, da so v isti sku pi ni di ja ki z ena-
kim iz vor nim be se di lom. Us me ri jih, 
da se lo ti jo re še va nja učnega li sta 3: 
»Ka te re dr ža ve so pri jaz ne do než nej-
še ga spo la?«.

Po sku pi nah od go vo ri jo na za stav lje na 
vpra ša nja. Pred stav ni ki vseh sku pin 
nato po ro ča jo.

V1, V2, P1, P2, P3, P4, K3, K5, K6

Po glab lja nje, raz šir ja nje in upo ra ba zna nja

4 Uči telj pred sta vi stop nje izra ža nja pred-
sod kov v ve de nju (ogo var ja nje, izo gi-
ba nje, di skri mi na ci ja, na si lje, ge no cid), 
nato pa us me ri di ja ke k sa mo stoj ne mu 
re še va nju uč ne ga li sta 4: »Kako se ka-
že jo pred sod ki do žensk v ob na ša nju 
lju di?«.

Di ja ki sa mo stoj no raz vr sti jo ve de nja 
v dane ka te go ri je. Po kli ca ni di ja ki 
po ro ča jo o svo jih ugo to vi tvah.

V1, P1, P2, P3, K3, K6

Pre ver ja nje zna nja

5 Uči telj di ja ke us me ri, naj za do ma čo 
na lo go pre ve ri jo svo je zna nje s po-
moč jo uč ne ga li sta 5: »Kako se ka-
že jo pred sod ki v fil mih in na na ših 
ulicah?«.

Di ja ki doma sa mo stoj no re ši jo na lo-
ge na uč nem li stu 5.

V1, V2, P1, P3, K2, K3, K6

Li te ra tu ra in viri
1 Kom pare, A., Stra ži šar, M., Dog ša, I., Vec, T., Curk, J. (2007). Uvod v psi ho lo-

gi jo. Ljub lja na: DZS.
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2 Kom pa re, A., Stra ži šar, M., Dog ša, I., Vec, T., Curk, J. (2007). Psi ho lo gi ja: 
Spoz na nja in di le me. Ljub lja na: DZS

3 Bevk, M. (2009). Pri nas je 1:0 za žen ske! Anja, 11/20, 10–11.

Pri lo ge

   

Uč ni list 1: Kak šen se mi zdi po lo žaj žensk v Slo ve ni ji?

Uč ni list 2a: Pri nas je 1:0 za žen ske! – raz li či ca 1

Uč ni list 2b: Pri nas je 1:0 za žen ske! – raz li či ca 2

Uč ni list 2c: Pri nas je 1:0 za žen ske! – raz li či ca 3

Uč ni list 2č: Pri nas je 1:0 za žen ske! – raz li či ca 4

Uč ni list 3: Ka te re dr ža ve so pri jaz nej še do než nej še ga spo la?

Uč ni list 4: Kako se ka že jo pred sod ki do žensk v ob na ša nju lju di? 

Uč ni list 5: Kako se ka že jo pred sod ki v fil mih in na na ših uli cah?
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Uč ni list 1

De jav nost za iz grad njo zna nja: re še va nje prob le ma

kak šEN SE MI zdI PO lO žaj žENSk v SlO vE NI jI?

Spo daj so na ve de ne raz lič ne tr di tve o po lo ža ju žensk v Slo ve ni ji. Oz na či, ali se stri njaš z 
vsa ko iz med njih, tako da ob kro žiš od go vo re DA, NE ali NE VEM.

1.  V Slo ve ni ji ima jo žen ske do volj do ber po lo žaj, če jih pri-
mer jam z moš ki mi. DA NE NE VEM

2.  V Slo ve ni ji smo zelo oza veš če ni in nimamo pred sod kov 
do žensk. DA NE NE VEM

3.  V Slo ve ni ji žen ske niso di skri mi ni ra ne na pod la gi spo la. DA NE NE VEM

4.  Žen ske so v Slo ve ni ji ena ko pla ča ne za svo je delo kot 
moš ki. DA NE NE VEM

5.  V Slo ve ni ji je več moš kih di rek tor jev, saj so bolj spo sob-
ni za to delo kot žen ske. DA NE NE VEM

Zdaj se v pa rih po go vo ri te o svo jih od go vo rih. S kak šni mi do ka zi pod kre pi te in za go var-
ja te svo je pre pri ča nje?

v teh de jav no stih:  

•  oza veš čaš svo ja pre pri čanja o po lo ža ju žensk in 
•   spoz na vaš svo je mo re bit ne pred sod ke do žensk.
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Uč ni list 2a

De jav nost za iz grad njo zna nja: delo z be se di lom (raz li či ca 1)

PRI NaS jE 1:0 za žEN SkE!

Sa mo stoj no in po zor no pre be ri te be se di lo. Na rob li sta s + oz na či te ti ste ugo to vi tve av-
tor ja, ki se skla da jo z va šim zna njem in pre pri ča nji o obrav na va ni temi. Z – oz na či te 
in for ma ci je, ki so vas za ču di le, saj so rav no nas prot ne ti ste mu, kar ste o temi ve de li pred 
bra njem be se di la. S ! pa oz na či te po dat ke, ki se vam zdijo še po se bej za ni mi vi, ne na vad-
ni, pre se net lji vi.

Ma te ja Bevk v svo jem član ku pra vi, da če vam je bio lo gi ja na me ni la, da ste po no sna 
no sil ka dveh kro mo so mov x, je za go to vo po mem bno tudi to, v ka te ri dr ža vi ži vi te. Vse 
vla de žen skam niso ena ko na klo nje ne. V Af ga ni sta nu, Ira nu in Su da nu so lah ko žen-
ske bi ča ne že za ra di no še nja hlač, pre po ve da no pa jim je tudi li če nje in obi sko va nje fri-
zer skih sa lo nov. Že od mla do let nih de klet zah te va jo, da se pri dru ži jo in slu ži jo nji ho vi 
voj ski. V teh pri me rih go vo ri mo o gro zo vi tem kr še nju člo ve ko vih pra vic.

Sve tov ni eko nom ski fo rum je leta 2008 ob ja vil štu di jo z iz sled ki o (ne)ena kosti med 
spo lo ma v 130 dr ža vah. Za raz vrš ča nje so upo ra bi li pet me ril: ena ko pla či lo za ena ko 
delo, neo me jen vstop na za po sli tve ni trg, po li tično za sto pa nost, do stop do šo la nja in 
zdravs tve no vars tvo.

Av to ri ca pra vi, da se lah ko žen ske z vi so ki mi am bi ci ja mi na po slov nem po droč ju naj-
laž je uve lja vi jo v balt skih dr ža vah. La tvi ja in Li tva ima ta naj viš ji de lež di rek to ric v 
Evro pi, in si cer kar 41-od stot ne ga. Raz log ti či v tem, da so La tvij ci in Li tov ci bolj kot 
dru gi spoz na li pred no sti žen ske ga na či na vo de nja. Žen ske so bolj flek si bil ne, ra zu-
me va jo če, veš če di plo ma ci je, so bolj sproš če ne v me do seb nih od no sih, zato zna jo v 
pod jet ju us tva ri ti pri jet nejše vzduš je, po leg tega pa je nji ho va pred nost tudi že lja po 
is ka nju kom pro mi sov in us tvar ja nju har mo ni je.

V Slo ve ni ji je po lo žaj me ne džerk ne ko li ko tež ji, zato jih je temu pri mer no manj (26 
od stot kov). Me ne džer ka Alen ka Žni der šič Krajnc iz Po koj nin ske druž be Prva Group 
pra vi, da je pred nost že to, da žen ske nih če ne jem lje re sno in ima jo zato malo tek me-
cev. Za žen sko je po mem bno, da pazi na svo je ve de nje in slog ob la če nja. 

V ne ka te rih dr ža vah so pra vi ce žensk gro bo kr še ne, pra vi av to ri ca. V Af ga ni sta nu je 
na pri mer ve či na žensk ne pi sme nih (78 od stot kov). 87 od stot kov žensk je že bilo žr tev 
dru žin ske ga na si lja in vsa ke pol ure ena Af ga ni stan ka umre pri po ro du. Af ga ni stan je 
edi na dr ža va, kjer je stop nja sa mo mo ril no sti pri žen skah viš ja kot pri moš kih.

Ženske iz Kon ga, kjer ne neh no div ja voj na, so po stav lje ne v prve boj ne vr ste. Po sils tva 
so po go sta in si ste ma tič na, ve či na žr tev umre, dru ge so oku že ne z vi ru som HIV. Brez 
de nar ja in pro met nih po ve zav žen ske ni ma jo mož no sti za po beg.

Vir: Bevk, M. (2009). Pri nas je 1:0 za Žen ske! Anja, 11, 20, 10–11.

v tej de jav no sti:

•  po zor no in kri tič no pre bi raš be se di lo,
•  oza veš čaš svo ja mo re bit na zmot na pre pri ča nja in jih spre mi njaš.
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Uč ni list 2b

De jav nost za iz grad njo zna nja: delo z be se di lom (raz li či ca 2)

PRI NaS jE 1:0 za žEN SkE!

Sa mo stoj no in po zor no pre be ri te be se di lo. Na rob li sta s + oz na či te ti ste ugo to vi tve av tor ja, 
ki se skla da jo z va šim zna njem in pre pri ča nji o obrav na va ni temi. Z – oz na či te in for ma ci je, 
ki so vas za ču di le, saj so rav no nas prot ne ti ste mu, kar ste o temi ve de li pred bra njem be se-
di la. S ! pa oz na či te po dat ke, ki se vam zdi jo še po se bej za ni mi vi, ne na vad ni, pre se net lji vi.

Ma te ja Bevk v svo jem član ku na va ja iz sled ke štu di je, ki jo je leta 2008 pri pra vil Sve-
tov ni eko nom ski fo rum in v ka te ri so ra zi sko va li (ne)ena kost med spo lo ma v 130 dr-
ža vah. Po ka za lo se je, da je pet nor dij skih de žel (Šved ska, Nor veš ka, Is lan di ja, Dan ska 
in Fin ska) naj bolj na klo nje nih žen skam. Tam so na vi so ki rav ni pred vsem zdravs tve no 
vars tvo, vzgo ja in po li tič ni vpliv žensk.

Med na sled njih pet dr žav, ki so pri jaz ne do žensk, so di jo Nova Ze lan di ja, Ka na da, Ve-
li ka Bri ta ni ja, Nem či ja in Av stra li ja. Prav za prav evrop ski na ro di zav ze ma jo kar deset 
od pr vih 15 mest, med tem ko Zdru že ne dr ža ve Ame ri ke za se da jo še le 17. me sto, na 
repu se je znaš la tudi ce lot na La tin ska Ame ri ka. Po vsem zad nji je med ana li zi ra ni mi 
Egipt (130.), kjer je še ved no 90 od stot kov de klet pod vr že nih okrut ne mu obre zo va nju 
spolovil, če prav je ta po seg za kon sko pre po ve dan od leta 2007. Slo ve ni ja je na po droč-
ju spol ne nee na ko sti na 51. me stu. Ena ko prav nej še od Slo venk so Hr va ti ce in celo 
Fi li pin ke. Hr vaš ka je, de ni mo, na 46. me stu.

Znans tve ni ki so kot me ri la za raz vrš ča nje dr žav vze li pet glav nih de jav ni kov: ena ko 
pla či lo za ena ko delo, neo me jen vstop na za po sli tve ni trg, po li tič no za sto pa nost, do-
stop do šo la nja in zdravs tve no vars tvo.

Po drob nej ši pre gled sta nja v po li ti ki ka že mno ge raz li ke med dr ža va mi. Po li ti ka kro ji 
na še pravice in dolž no sti, zato je prav, da v njej so de lu je jo tudi žen ske. Kje so pri ple-
za le naj viš je? V Ruan di so pred stav ni ce než nej še ga spo la naj bolj po li tič no de jav ne, saj 
v tam kajš njem par la men tu sedi kar 56 od stot kov žensk, kar je naj več ji de lež na sve tu. 
Ruand ske žen ske ima jo v po li ti ki po mem bno vlo go, o če mer go vo ri tudi po da tek, da 
je v tej dr ža vi na mi ni str skih po lo ža jih 36 od stot kov žensk. Us ta va pred pi su je kvo te, 
po ka te rih mora biti v vsa ko in sti tu ci jo iz vo lje nih naj manj 30 od stot kov žensk. Slo-
ven skih po li ti čark je si cer mno go manj (13,3 od stot ka) kot ruand skih, kljub temu pa v 
po li ti ki niso le le pot ni do da tek in tihe sprem lje val ke do ga ja nja. Cve ta Za lo kar Ora žem 
ugo tav lja, da se vsa ka žen ska sa mo stoj no od lo či za kan di da tu ro. Pra vi, da so kvo te le 
od pi ranje pro sto ra za vsto pa nje v izra zi to moš ki svet po li ti ke, po tem pa se mora žen-
ska sama do ka za ti ter si mora odre za ti kos vpli va in ug le da.

Av to ri ca pra vi, da se ne ka te re dr ža ve po pra vi cah za svo je pre bi vals tvo ved no zno va 
uvrš ča jo na zad nja me sta. V Su da nu na pri mer de kle ta in že ne ne sme jo jav no no si ti 
hlač, si cer jim gro zi 40 udar cev z bi čem. Za ra di nes po dob nih ob la čil je bilo do slej pre-
bi ča nih in de nar no kaz no va nih že več kot 20.000 žensk.

Vir: Bevk, M. (2009). Pri nas je 1:0 za Žen ske! Anja, 11, 20, 10–11.

v tej de jav no sti:
•  po zor no in kri tič no pre bi raš be se di lo,

•  oza veš čaš svo ja mo re bit na zmot na pre pri ča nja in jih spre mi njaš.
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Uč ni list 2c

De jav nost za iz grad njo zna nja: delo z be se di lom (raz li či ca 3)

PRI NaS jE 1:0 za žEN SkE!

Sa mo stoj no in po zor no pre be ri te be se di lo. Na rob li sta s + oz na či te ti ste ugo to vi tve av-
tor ja, ki se skla da jo z va šim zna njem in pre pri ča nji o obrav na va ni temi. Z – oz na či te 
in for ma ci je, ki so vas za ču di le, saj so rav no nas prot ne ti ste mu, kar ste o temi ve de li pred 
bra njem be se di la. S ! pa oz na či te po dat ke, ki se vam zdi jo še po se bej za ni mi vi, ne na vad-
ni, pre se net lji vi.

Ma te ja Bevk je v svo jem član ku pri mer ja la raz me re ve za ne na (ne)ena kost žensk v 
druž bi. Po po dat kih Sta ti stič ne ga ura da RS je 31. de cembra 2008 v Slo ve ni ji ži ve lo 
1.028.417 žensk, kar je do brih 50 od stot kov vse ga pre bi vals tva. Av to ri ca pra vi, da bi 
bil po lo žaj žensk v druž bi lah ko bolj ši, ven dar pa se nam po po dat kih Ura da za ena ke 
mož no sti v pri mer ja vi s preo sta lo Evro po godi do sti bo lje.

Av to ri ca na va ja po dat ke Ura da za ena ke mož no sti, ki ka že jo, da je Slo ve ni ja na pr vem 
me stu po de le žu žensk, sta rih od 20 do 24 let, ki so kon ča le vsaj sred njo šo lo. Ta de-
lež se na mreč prib li žu je 95 od stot kom, med tem ko je pov preč je na rav ni EU oko li 81 
odstotkov. De kli ce so v šo lah us pe šnej še od fan tov, saj jih več us pe šno za klju či šo la-
nje. Med ti sti mi, ki us pe šno do kon ča jo štu dij, je oko li 64 od stot kov de klet. Tudi med 
ti sti mi, ki ma gi stri ra jo, so žen ske v pred no sti (57,5 od stot ka).

Za EU je zna čil no, da za po sle nost žensk na raš ča hi tre je od za po sle no sti moš kih in 
zna ša 58,3 od stot ka. V Slo ve ni ji je stop nja za po sle no sti žensk viš ja od pov preč ja EU in 
zna ša po po dat kih Ura da za ena ke mož no sti 62,6 od stot ka.

Po po dat kih Ura da za ena ke mož no sti se raz li ka v pov prečni pla či moš kih in žensk v 
Slo ve ni ji v zad njih le tih po ča si zmanj šu je in je leta 2006 zna ša la 5 od stot nih točk. V 
pri mer ja vi z dru gi mi dr ža va mi EU so di mo med dr ža ve z naj manj šo raz li ko.

Av to ri ca po leg dr žav, kjer se žen skam godi naj bo lje, iz po stav lja tudi dr ža ve, kjer je 
po lo žaj žensk zelo slab. V Savd ski Ara bi ji so na pri mer žen ske od vi sne od svo jih mož 
in so nji ho va last ni na. Pre po ve da no jim je vo zi ti avto, prav tako še ved no ni ma jo vo-
lil ne pra vi ce.

V Pa pui Novi Gvi ne ji je bilo v le tih 2006 in 2007 napade nih oko li 500 žensk, ker so bile 
osum lje ne, da so s ča rov ni ja mi pov zro ča le aids.

Vir: Bevk, M. (2009). Pri nas je 1:0 za Žen ske! Anja, 11, 20, 10–11.

v tej de jav no sti:

•  po zor no in kri tič no pre bi raš be se di lo,
•  oza veš čaš svo ja mo re bit na zmot na pre pri ča nja in jih spre mi njaš.
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Uč ni list 2č

De jav nost za iz grad njo zna nja: delo z be se di lom (raz li či ca 4)

PRI NaS jE 1:0 za žEN SkE!

Sa mo stoj no in po zor no pre be ri te be se dilo. Na rob li sta s + oz na či te ti ste ugo to vi tve av tor ja, ki 
se skla da jo z va šim zna njem in pre pri ča nji o obrav na va ni temi. Z – oz na či te in for ma ci je, ki so 
vas za ču di le, saj so rav no nas prot ne ti ste mu, kar ste o temi ve de li pred bra njem be se di la. S ! 
pa oz načite po dat ke, ki se vam zdi jo še po se bej za ni mi vi, ne na vad ni, pre se net lji vi.

Ma te ja Bevk je v svo jem član ku pri mer ja la po lo žaj žensk v raz lič nih dr ža vah. Av to ri ca 
pra vi, da je pri od lo ča nju za ši ri tev dru ži ne in otro cih go to vo po mem bno, kako je v dr ža vi 
po skrb lje no za ma mi ce. Ali se jih po po ro du de lo da jal ci ote pa jo? Bo moš ki so de lo val pri 
vzgo ji in gos po dinj skih opra vi lih? Naj bolj še od go vo re na ta vpra ša nja do bi te v skan di nav-
skih dr ža vah, kjer so mož no sti za to, da ima žen ska dru ži no in hkra ti pers pek tivno us tvar-
ja po klic no ka rie ro, naj bolj še. Na Šved skem sta mama in oče no vo ro jenč ka upra vi če na do 
16-me seč ne ga po rod niš ke ga do pu sta, ki si ga mo ra ta pra vič no de li ti – vsak po 240 dni. V 
tem ča su pre je ma ta 80 od stot kov svo je pov preč ne pla če. In še: ko se vrneta v služ bo, ima ta 
pra vi co do 25 od stot kov kraj še ga de lav ni ka.

Kako je pri nas s star šev skim do pu stom? Ta je raz de ljen na dva dela. Prvi, po rod niš ki do-
pust, tra ja 105 dni, dru gi, do pust za nego in vars tvo otro ka, pa 260 dni. Poz na mo tudi oče-
tov ski do pust, ki tra ja 90 ko le dar skih dni. Vi ši na na do me sti la je 100-od stot na pov preč na 
os nov na pla ča v zad njih 12 me se cih, če je bil/-a upra vi če nec/-ka v zad njem letu ce lot no 
ob dob je za va ro va na, ven dar naj manj 55 od stot kov mi ni mal ne pla če in naj več 2,5-krat nik 
pov preč ne me seč ne pla če v Re pub li ki Slo ve ni ji v ča su od me re.

Po po dat kih Ura da za ena ke mož no sti so žen ske z majh ni mi otro ki gle de za po sle no sti še 
ved no v bolj šem po lo ža ju kot v EU. Slo ve ni ja je celo edi na dr ža va EU, ki ima viš jo stop njo 
za po sle no sti žensk, sta rih od 25 do 49 let, z otro ki, sta ri mi manj kot 12 let, v pri mer ja vi z 
žen ska mi iste sta rost ne sku pi ne, ki ni ma jo otrok. K temu za go to vo pri po mo re do bro or ga-
ni zi ra no in do stop no otroš ko vars tvo.

Av to ri ca v svo jem član ku opo zar ja na pe kel, ki se godi žen skam v ne ka te rih dr ža vah sve ta. 
Ena ta kih dr žav je Irak. Po ame riš ki in va zi ji so žen ske še bolj iz po stav lje ne sek taš ke mu 
na si lju. Stop nja pi sme no sti, ne koč naj viš ja v arab skem sve tu, je zdaj naj niž ja. Žen ske, ki 
so nek daj ho di le v služ bo, zdaj os ta ja jo doma.

Zgod nje po ro ke in po ro di so iz mu či li pod hra nje ne ne pal ske žen ske, od ka te rih umre ena 
na vsa kih 24 po ro dov. Hče re, ki se ne po ro či jo do volj hi tro, pro da jo za belo bla go, še pre-
den do se že jo najst niš ka leta. Vdo ve so še na slab šem, saj jih ima jo za bok ši – ča rov ni ce. 
Po dob no sla bo se godi žen skam v In di ji. Tam se vsa kih 34 mi nut zgo di po sils tvo, vsa kih 
93 mi nut pa ubi je jo eno žen sko.

Vir: Bevk, M. (2009). Pri nas je 1:0 za Žen ske! Anja, 11, 20, 10-11.

v tej de jav no sti:

•  po zor no in kri tič no pre bi raš be se di lo,
•  oza veš čaš svo ja mo re bit na zmot na pre pri ča nja in jih spre mi njaš.
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Uč ni list 3

De jav nost za iz grad njo zna nja: delo z be se di lom

ka TE RE dR ža vE SO bOlj PRI jaz NE dO NEž NEj šE ga SPO la?

Ob li kuj te sku pi no z di ja ki, ki so pre bra li ena ko iz vor no be se di lo in od go vo ri te na na sled-
nja vpra ša nja.

1. Kak šno je avtori či no sta liš če do po lo ža ja žensk? S kak šni mi do ka zi pod pre to svo je 
sta liš če?

2. Od kod je av to ri ca čr pa la po dat ke za čla nek. Kaj so nje ni viri?

3. Pre so di ka ko vost vi rov, na ka te re se skli cu je av to ri ca.

4. O ka te rem so cial no psi ho loš kem fe no me nu go vo ri čla nek?

5. Ka te re vr ste pred sod kov obrav na va?

6. Kako se ka že jo pred sod ki do žensk v ve de nju lju di v raz lič nih druž bah? Iz pi ši te 
kon kret ne pri me re iz član ka.

7. Ali se ti pred sod ki ka že jo tudi v Slo ve ni ji? Ute me lji te s pri me ri iz be se di la.

8. Ve de nja, s ka te ri mi ljud je izra ža mo pred sod ke, so lah ko bolj ali manj gro ba. Ve de-
nja, ki ste jih iz pi sa li iz be se di la, raz vr sti te od najb laž jih ob lik izra ža nja pred sod-
kov do naj huj ših in naj bolj gro bih ob lik ob na ša nja.

9. Kak šne so po sle di ce pred sod kov, o ka te rih go vo ri be se di lo?

10. S ka te ri mi ukre pi bi lah ko po va šem mne nju zmanj še va li pred sod ke do žensk in bi 
po sku ša li do se či nji ho vo ena ko prav nost? Poiš či te pri me re v be se di lu in/ali pred la-
gaj te svo je ukre pe.

v tej de jav no sti:

•  po zor no in kri tič no pre bi raš be se di lo,
•  iz gra ju ješ po glob lje no ra zu me va nje, kako se pred sod ki ka že jo v ve de nju lju di,
•  iz gra ju ješ ra zu me va nje po sle dic pred sod kov za me do seb ne od no se.
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Uč ni list 4

De jav nost za po glab lja nje, raz šir ja nje in upo ra bo zna nja: re še va nje 
prob le ma

kakO SE ka žE jO PREd SOd kI dO žENSk v Ob Na ša Nju lju dI? 

Ve de nja, s ka te ri mi izra ža mo pred sod ke do žensk, ki ste jih pre poz na li v be se di lu, raz vr-
sti te v pet stop enj izra ža nja pred sod kov.

Ogo var ja nje Izo gi ba nje Di skri mi na ci ja Na si lje Ge no cid

Pri mer jaj te ve de nje, ki se po jav lja v Slo ve ni ji, s ti sti mi v dru gih dr ža vah. Kje se pred sod ki 
do žensk naj moč ne je in naj bolj gro bo ka že jo v ve de nju? Ka te ra stop nja izra ža nja pred sod-
kov do žensk pre vla du je v Slo ve ni ji?

v tej de jav no sti:

•  raz vrš čaš ob na ša nja lju di gle de na stop njo izražanja pred sod kov,
•  spoz na vaš zna čil no sti izra ža nja pred sod kov v na ši dr ža vi v pri mer ja vi z dru-

gi mi.
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Uč ni list 5

De jav nost za pre ver ja nje zna nja: av ten tič na na lo ga

kakO SE ka žE jO PREd SOd kI v fIl MIh IN Na Na šIh ulI cah?

1.  Og lej te si film in ana li zi raj te pred sod ke, ki so v njem pri ka za ni. Ka te re pred sod ke 
opa zi te? Kako se ti pred sod ki ka že jo v ve de nju oseb? Pre so di te, kako pred sod ki vpli-
va jo na od no se med ju na ki v fil mu. Svo je pre so je ute me lji te.

Za ana li zo vam pred la gam ka ke ga od na sled njih fil mov: Out si der, Kaj mak in mar-
me la da, Fir ma, Vzhod je vzhod no, Fi la del fi ja, Ho tel Ruan da, Ne var na srca, Čo ko-
la da, Moje ime je Sam.

2.  Spre ho di te se po me stu in v enem ted nu zbe ri te čim več na pi sov in gra fi tov, ki jih 
opa zi te po pod ho dih, ste nah stavb, ogra jah grad bišč itd. Ana li zi raj te vse bi no teh 
na pi sov. Ugo to vi te, ko li ko na pi sov je nev tral nih in v ko li kih se ka že jo raz lič ni pred-
sod ki. Ka te re pred sod ke opa zi te? Ka te ri pre vla du je jo?

v teh de jav no stih pre ver jaš:

•  svo je ra zu me va nje izra ža nja pred sod kov v ve de nju lju di,
•  ra zu me va nje po me na pred sod kov za me do seb ne od no se med ljud mi.
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V zbirki Posodobitve pouka v gimnazijski praksi bodo izšle naslednje 
knjige:
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Na naslovnici

Preslica, priprava, na katero so pri predenju privezali prejo. Preslica 
v obliki samostojne palice na podstavku ali ročne palice z lopata-
stim ali rogovilastim zaključkom so bile v rabi pri predenju na vrete-
no; na kolovrat so nasadili preslico v obliki paličastega ali zvonika-
stega nastavka. Predenje na vreteno je bilo na Slovenskem znano od 
naselitve alpskih Slovanov do srede 20.stol.; v novem veku so tako 
predli predvsem volno. V drugi polovici 18. stol. in v 19. stol. so se 
v kmečkem okolju pojavile izrazito okrasno oblikovane, rezljane in 
poslikane preslice, bile so ljubezenski dar dekletom.

(povzeto po: Baš, A. (ur.) (2004): Slovenski etnološki leksikon. 
Ljubljana: Mladinska knjiga, str. 470)
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