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»Učitelj ustvari pogoje, v katerih se lahko učenci učijo 
in poskuša ne ovirati ali celo zavirati učenja. Učenec je 
aktiven ustvarjalec svojega procesa in tudi preverjanja 

uspeha pri učenju.« (Party, 2004, str. 71)

VODENJE UČENCA DO ZNANJA Z 
RAZUMEVANJEM



Šola Po pouku so učenci in 
učitelji 

Razvoj učenca in njegovega potenciala

 brez stresa,
 brez nasilja,
 brez strahu.

 zadovoljni in
 izpopolnjeni.



ŠOLA
• skupne vrednote
• vključevanje v projekte, 

tudi mednarodne
• izobraževanja
• timsko delo na šoli
• medpredmetno

povezovanje



Razvoj transverzalnih veščin

omogoča razvoj

posameznika ustvarjalnosti

inteligence učne 
sposobnosti



Razvijanje STEM kompetenc z uporabo 
digitalnih orodij

 Reševanje problemov
 Inovativnost in ustvarjalnost
 Komunikacija
 Sodelovanje
 Samouravnavanje
 Kritično mišljenje
 Metakognitivne veščine
 Predmetne veščine



UČENJE UČENJA VLOGA UČITELJA

Formativno spremljanje veščin

 Kaj znam?
 Kaj želim znati?
 Kako do cilja?

spodbujanje
spremljanje
povratna informacija



Formativno spremljanje transverzalnih veščin
 Želim znati
 Konstruktivna kritika
 Spoštovanje sošolcev
 Odgovornost za svoj rezultat in 

kritična ocena
 Smiselna uporaba         

sodobne tehnologije



Krepimo medsebojno 
sodelovanje.

Spoštujem sošolce in 
cenim njihove 
sposobnosti.



Učenje je zabava
Odgovorni za svoje znanje
NOČEM PREPISOVATI, HOČEM ZNATI



SODELOVANJE



 Natečaji
 Tekmovanja
 Ekskurzije
 Organizacija prireditev



Osvojena priznanja na državnih tekmovanjih iz matematike in 
logike
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DELO V OBLAKU o365

• Urejeno
• Pregledno
• Dostopnost
• Enostavno
• Uporabnost
• Zasebnost
• Vse na enem mestu



Delo v zvezku Class Notebook



Prostor za sodelovanje, zbiranje dokazov in 
povratne informacije



Etape formativnega spremljanja učenca

1. Predznanje
2. Cilji in kriteriji uspeha
3. Strategije
4. Dokazi
5. Samoevalvacija
6. Doseženi cilji



Cilji 



Kriteriji



Uporabnost znanja



Raziskovanje



Pohvalim
Predlagam
Povzemam pozitivno

Učenec v vlogi učitelja
POVRATNA INFORMACIJA





Samoevalvacija
Doseženi cilji 

Samoevalvacija
Pri pouku poslušam, redno delam domače naloge, 
sodelujem. Aktivno sodelujem pri skupinskem delu. Naučil 
sem se več v skupini kot bi se sam. 
Doseženi cilji 
Naučil sem se Pitagorov izrek, izboljšati moram še 
poimenovanje stranic.





Anketa





Dotikam se 
prihodnosti. 

Učim.
Christa McAuliffe
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