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Dragi učitelji, 

 
V tem delu priročnika se nahaja vzorec vaj za uporabo pri učnih urah za 
vseživljenjsko učenje. Integracija tovrstnih metod v vaše pedagoško delo bo 
nedvomno pripomogla k raznolikosti učnih vsebin kot tudi pozitivno vplivala na 
motivacijo učencev in na učinkovitost njihovega učnega procesa.  
 
Dejavnosti so razvrščene po abecednem vrstnem redu. Vsaka od njih ima 
zaveden cilj, čas, ki ga potrebujete za izvedbo, vire in materiale, ki jih 
potrebujete, opis dejavnosti ter tveganja in priporočila pri izvedbi. Pri razdelku 
povratnih informacij boste našli namige, možne rešitve in vzorčna vprašanja za 
nadaljnjo razpravo. V razdelku uporaba v razredih, pa je naveden predmet, kjer 
lahko te vaje uporabite.  
 
Vse vaje so bile uspešno preizkušene v praksi. V kolikor so bili uporabljeni 
zunanji viri za oblikovanje vaj, so le-ti zavedeni v rubriki opombe. Večina vaj 
ima tudi dodatne delovne liste in pripomočke, ki jih lahko uporabite. Nekatere 
vaje imajo navedeno tudi literaturo, ki vam je lahko v pomoč pri izvedbi vaj.  
 
Po brezplačni registraciji na portalu http://softskillsatclass.nbschool.eu boste 
lahko dostopali do dodatnih vaj, ki so jih vaši kolegi razvili v pilotski fazi projekta 
CL@SS. 
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RAZVOJ SOCIALNIH KOMPETENC UČENCEV V RAZREDU 

MOŽNOSTI UČENJA 
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Pogoji za učenje 

 

Cilj 
 spoznati, kakšno okolje je najprimernejše za učenje 
 naučiti se, kako si organizirati urnik učenja 

Čas 45 minut 

Lokacija v zaprtem prostoru 

Viri in 
Materiali 

pisala in papir 

Opis 

1) Učitelj razdeli razred v manjše skupine, nato jim razdeli liste papirja, 

šele potem začne:  

“Predstavljajte si, da se bliža rok za vmesno preverjanje znanja pri 
več predmetih (ali: predstavljajte si, da je samo en teden do pisanja 
mature). Ravnatelj vam je dal prost teden pred preizkusom znanja, 
da se boste lahko učili bolj intenzivno. Lahko izbirate, kako boste 
uredili svoje učenje:  

1. Cel tedne boste lahko ostali doma in se učili. Ven sploh ne boste 
šli. 

2. Šli boste na obisk k svoji babici in preživeli teden v njeni koči v 
gorah. 

3. Šli boste v taborišče na jezeru in živeli v šotoru. 

Medtem ko učitelj govori, zapisuje možnosti na tablo 
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Tveganja in 
priporočila 

Možnosti se lahko spreminjajo glede na zahteve 
posameznega razreda. 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Kakšno okolje je za vas najbolj primerno in 
zakaj? 

 Je kakšno okolje, ki je povsem neprimerno? 
 Je kakšno okolje, ki se vam zdi primerno in ni 

vključeno? Kje se vi učili največ? 
 Ali ste kaj pozabili razmisliti? 

Opombe  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 

 
 
 

2) Skupine morajo zapisati, katere predmete potrebujejo s sabo, česar 
ne smejo izpustiti ter kaj vse mora biti dogovorjeno (npr. daljši 
podaljšek, če bodo nastanjeni v kampu, da se lahko napaja 
računalnik, itd.). Za vsako možnost, ki je na seznamu, morajo 
našteti prednosti in slabosti. 

3) Ko je delo končano, učitelj vodi razpravo o možnostih.  
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RAZVOJ SOCIALNIH KOMPETENC UČENCEV V RAZREDU 

DIKTAFON 
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčn

e lastnosti 

Učni vii 

 

Pogoji za učenje 

 

Obdelava 
podatkov 

 

Cilj 
 prikazati eno od učnih metod 
 preizkusiti od nekoga učni stil 
 povečati komunikacijske veščine 

Čas 
30 minut (samo dejavnost z diktafonom) + ponovitev + 

domača naloga 

Lokacija Notranji prostor 

Viri in 
Materiali 

Učilnica z osebnim računalnikom in spletno povezavo za 
izpolnitev vprašalnika, diktafon 

Opis 

1) Učitelj sprašuje svoje učence, katere metode učenja uporabljajo; 

pod kakšnimi pogoji se učijo; ali počnejo več stvari hkrati (dejavnost 
Večopravilnost – kompetenca Reševanje problemov) in kako 
organizirajo svoj čas (dejavnost Razporeditev časa – kompetenca 
Podjetništvo).  

 
Učitelj prosi, da v razredu izpolnijo spletni vprašalnik na 
my.beewiser.com. 
 

2) Učitelj raziskuje, komu v razredu je ljubši slušni stil učenja. Sprašuje 
jih tudi, kako pogosto poslušajo MP3 predvajalnik, ali uporabljajo 
svoje mobilne telefone v ta namen. Zagotovo jih uporabljajo v 

namene za sproščanje, ampak ali je lahko porabljen čas tudi za kaj 
drugega? Nekatere svetle plati so poslušanje zvočnih knjig – 
poslušanje postavk na bralnem seznamu, učenje jezika itd. (če je 
potrebno, učitelj predlaga sebe.) Nato sledi razprava o prednostih 
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takega učenja. 
 

Pomoč za učitelje – nekaj prednosti zvočnih posnetkov: 
 Lahko se uporablja skoraj povsod (čeprav je javni prevoz lahko 

preglasen za to). 
 Oči počivajo, kar je dobro (čeprav je lahko združevanje čutov 

videnja in slišanja v tem primeru zelo plodno, branje in 
poslušanje istočasno - še posebej jeziki). 

 Večina posnetkov je zelo dobro posneta na splošno z 
izgovarjanjem in govorom, ki bi lahko bila za zgled (npr. 
intonacija, ritem, glasnost glasu, itd.); s tujimi jeziki je bistvo 

pravilna izgovarjava. 
 Prihranek časa (možno – zvočna knjiga vzame manj časa za 

poslušanje v primerjavi z branjem besedila). 
 Naredi spremembo – v primerjavi s prelaganjem dokumentov, 

branjem zapiskov, učbenikov, biti prilepljen na zaslon, itd. 
 Precej je podobno predavanju v razredu; tako lahko vadimo 

pravilno poslušanje znova in znova, dokler ne dojamemo teme v 
celoti. Prav tako se lahko kadarkoli vrnemo na to temo.  
 

3) V nadaljevanju učitelj vodi razpravo do spoznanja, da čeprav obstaja 
veliko število zvočnih posnetkov, še zmeraj to ni dovolj, ali pa se ne 

ujema s tem, kar smo se učili v razredu. Zato bi lahko bili dopolnjeni 
in koristni za učenje, ne da bi zamenjali naše osebne dejavnosti in 
trud. Vendar pa obstaja možnost, da se združijo s tem, kar moramo 
storiti sami in sicer, da posnamemo avdio posnetek sami. 

4)  
Pomoč za učitelje – plusi in minusi osebnih zvočnih posnetkov: 
 Vsebina je točna, glede na osebne potrebe. 
 Pomaga razvijati naše komunikacijske sposobnosti. 
 Potreba po premagovanju ene izmed ovir za komunikacijo – 

govorjenje na mikrofon. Snemanje na diktafon je ravno tako 

težko kot nagovarjanje občinstva pred TV kamero. Za to bi bilo 

na splošno uporabno.  
 Za snemanje imamo verjetno vnaprej določeno temo. Med 

govorjenjem tudi poslušamo, kaj je bilo povedanega. Zvočni 
posnetek potem služi kot ponovitev in ponavljanje; prav tako 
lahko služi ostalim (sošolcem).  

 Precej kompleksno (predvsem za začetnike). 
 Morebitne napake v vsebini.  

 Slabše tehnične kakovosti. 
 Povprečen način govorjenja (še posebej za začetnike) 
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RAZVOJ SOCIALNIH KOMPETENC UČENCEV V RAZREDU 

5) Kako posneti lasten posnetek? 

 Oprema: diktafon, MP3 snemalnik, pametni telefon, prenosni 
računalnik + (brezplačna) programska oprema za doseganje 
kakovosti snemanja. 

 Priprava in organizacija: Vsebina mora biti strukturno dobra – to 
je ključnega pomena, saj kaj je dobrega pri tehničnem zvočnem 
posnetku, ki ima kratko vsebino ali vsebuje dejanske napake?. 

 Dejanska proizvodnja – snemanje govora. 

 Pregled in urejanje. 
6) Učitelj sedaj določi naloge: naredite zvočni posnetek.  

 Sčasoma bodo morali učenci eden za drugim predstaviti 

povzetke o tem, kaj so se naučili pri zadnji učni uri in to naj 
naredijo s pomočjo 5-minutnega posnetka. 

 Na začetku pouka mora učenec predstaviti svoj zvočni posnetek 

in ga komentirati. Po predvajanju ostali učenci komentirajo 
posnetek, pozorni morajo biti na vsebino, način govora in 
tehnično kakovost ter predlagati oceno. Končno učitelj naredi 
kratko ocenjevanje. Ne smejo izvajati časovnega pritiska. Učitelj 
naj bi hitro opravil ta postopek in dokler je razredu jasno, 

kakšno oceno mora dati, jo samo potrdi. 

 V primeru, da učenec ne posname kakršnegakoli zvočnega 

posnetka, mora zagotoviti povzetek. Vendar pa je njegova ocena 
že nižja. 

 Če učenec javi, da je zbolel, mora učitelj zagotoviti ostalim 

njegovo gradivo. Naslednjič pa ta učenec pripravi zvočni 
posnetek.  
 

Posnetki se lahko med seboj delijo in učenci jih lahko uporabljajo kot 
enega       izmed virov učenja. 

Tveganja in 

priporočila 

V tej dejavnosti je precej testiranja 

organiziranosti; nekateri učenci bodo v tem videli 

dobro priložnost. Vseeno se to lahko zgodi med 
vsemi ostalimi dejavnostmi in učitelj lahko da 
ustrezne oznake zaradi pomanjkanja zmogljivosti. 
Torej nič vas naj ne skrbi. Priporočljivo bi bilo, da 
bi zagotovili motivacijo za pripravljene in cenili 
njihova prizadevanja (pohvala; dobra ocena in 

druge ugodnosti od učitelja). 
V primeru izmenjave posnetkov mora biti posnetek 
v določenem formatu in dosegljiv vsem ostalim. 
Višji letniki so verjetno boljši v tej dejavnosti. Že 
nekaj let so bili učenci navajeni na "Kaj smo 

obravnavali prejšnjo uro?" metodo. Ko se 

popolnoma vpeljejo, lahko učitelj poskusi s 
snemalno napravo. Marljivi učenci bodo blesteli, 
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trdno se bodo učili, si delali zapiske, pregledali 
dodatno gradivo in si zapomnili dodatne 
informacije. So pa načeloma bolj tihe narave in 
niso pripravljeni deliti svoje znanje pred razredom.  

Povratne 

informacije 

Dobro je, da povratne informacije dobimo že takoj 
in nato še kasneje, ko preteče nekaj časa od same 
učne ure. Najprej bi morale služiti za odpravo 
nekaterih težav s snemanjem; naslednjič je pa 

potrebno preveriti ali je ta dejavnost prispevala k 
učenju.  
 

Vprašanja za razpravo: 
 
 Kako vam je zvočni posnetek uspel? 
 Se vam zdi, da je težko posneti zvočni 

posnetek? 
 Ali ste bolj pozorni v razredu, odkar 

razmišljate, kaj bi morali posneti? 

Uporaba v 

razredih 

Stil »ponovitev« te dejavnosti vodi v dajanje ocen 
in bi ustrezala marsikaterem predmetu. 
Družbene vede – psihologija – učenje, spomin 

Materni jezik – zvočne knjige (kot način branja) 
Jeziki – učenje fraz, izgovarjave, itd. 

Navdih 

DVORSKÁ, F. BeeWiser : Learn and Share 
Global [na spletu]. 2010 [cit. 2011-10-25]. 

(usposabljanje)  
<http://my.beewiser.com/oes/ID/52062/View> 

 
Opombe   
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RAZVOJ SOCIALNIH KOMPETENC UČENCEV V RAZREDU 

ČASOVNO SKLADIŠČENJE 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Motivacija za 
učenje 

 

Učni viri  

 

Obdelava 
podatkov 

 

Cilj 

 spoznati pomen tega, kar se naučimo v šoli 
 spoznati, kako šolsko življenje sovpada pri delu in 

osebnem življenju 

 motivacija za učenje 

Čas 35 – 45 minut 

Lokacija Notranji prostor 

Viri in 
materiali 

pisala in papir, veliki listi (flipchart) (vsaka skupina) 
Delovni list: Navodila skupin  

Opis 

 Učitelj lahko razdeli svoje učence na več skupin, po približno 5 
članov, razdeli delovne liste (Navodila skupin), prazne liste papirja 

(A4) in velike liste (flichart).  

Pomoč za učitelje - navodila za skupine: 

Z uporabo brainstrominga naredite seznam tega, kar mislite, da je 
pomembno, da ste se naučili v šoli. Zapišite vse, kar se omeni, 
čeprav bi se vam zdelo nesmiselno. Bistveno je, da zajamete vse 
ideje! Ko imate seznam, izberite le 10 idej, ki jih zapišite na nov list 
papirja, vstavite list papirja v posodo, ki dobro tesni in jo odprite 20 

let kasneje. Takrat bi morali videti v tem nekaj dobrega in kar bi 
vam dobro služilo. 

 Učenci zapišejo vse ideje, nastale med sejo brainstorminga na A4 
list, medtem ko gre njihov izbor 10 najboljših na veliki list 
(flipchart). Imajo 15 minut časa za to; učitelj jih po 10 minutah 

opomni, da imajo še samo 5 minut časa. Nato jih še spodbudi, da 
začnejo delati na tem, kako bodo predstavili svoj končni rezultat 

 

 



 
12       PRIROČNIK ZA UČITELJE SREDNJIH ŠOL 

 
 

                                                                                                            www.softskillsatclass.eu 

 

 

 Ena skupina za drugo predstavijo svoj seznam desetih. Učenci 
morajo stati za svojimi odločitvami in pojasniti, zakaj so izbrali teh 
deset, ki so jih. 

 Sledi razprava: učenci naj primerjajo med seboj izpolnjene liste - ali 
so kateri elementi, ki se ponavljajo na veči seznamih kot pri samo 

eni skupini, ali celo takšni, ki se pojavijo na vseh seznamih? Kje se 
seznam najbolj razlikuje? 

Če se jim zdi, lahko učenci ustvarijo en skupni seznam 10 predmetov, ki 
bi govoril, kaj so se naučili v šoli in kaj bo koristno čez 20 let. 

Tveganja in 
priporočila 

Medtem, ko razred zapisuje skupni seznam, lahko 

pride do napetosti, konfliktov med učenci. Učitelj 
mora nadzorovati proces, tako da je proces 
konstruktiven in ploden. 

Skupni seznam bi lahko bil koristen za zanamce; 
na srečanju dvajset let kasneje bi bilo zanimivo, 
da bi pregledali postavke na njem. 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Kako ste se znašli, kakšno se vam je zdelo 
delo?  

 Kaj je bilo najtežje pri tej nalogi?  
 Ali ste odkrili karkoli novega med izvajanjem 

naloge? 
 Ste izkoristiti postavke s seznama v 

pogajanjih, ki bi jih bilo potrebno vključiti v 
končni različici?  

Uporaba v razredih  

Navdih 
PIKE, Graham; Selby, David. Cvičení hry pro 
Globalni výchovu 2. Praha: portal, 2000. ISBN 
80-7178-474-5. 

Opombe 
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RAZVOJ SOCIALNIH KOMPETENC UČENCEV V RAZREDU 

Delovni list: SKUPNA NAVODILA 

 
ČASOVNO SKLADIŠČENJE – SKUPNA NAVODILA 
 

Z uporabo brainstrominga naredite seznam tega, kar mislite, da je 
pomembno, da ste se naučili v šoli. Zapišite vse, kar se omeni, 
čeprav bi se vam zdelo nesmiselno. Bistveno je, da zajamete vse 
ideje! Ko imate seznam, izberite le 10 idej, ki jih zapišite na nov list 

papirja, vstavite list papirja v posodo, ki dobro tesni in jo odprite 20 
let kasneje. Takrat bi morali videti v tem nekaj dobrega in kar bi 
vam dobro služilo. 

 

 
ČASOVNO SKLADIŠČENJE: SKUPNA NAVODILA 
 

Z uporabo brainstrominga naredite seznam tega, kar mislite, da je 
pomembno, da ste se naučili v šoli. Zapišite vse, kar se omeni, 
čeprav bi se vam zdelo nesmiselno. Bistveno je, da zajamete vse 

ideje! Ko imate seznam, izberite le 10 idej, ki jih zapišite na nov list 
papirja, vstavite list papirja v posodo, ki dobro tesni in jo odprite 20 
let kasneje. Takrat bi morali videti v tem nekaj dobrega in kar bi 
vam dobro služilo. 

 

 
ČASOVNO SKLADIŠČENJE: SKUPNA NAVODILA 
 

Z uporabo brainstrominga naredite seznam tega, kar mislite, da je 
pomembno, da ste se naučili v šoli. Zapišite vse, kar se omeni, 

čeprav bi se vam zdelo nesmiselno. Bistveno je, da zajamete vse 
ideje! Ko imate seznam, izberite le 10 idej, ki jih zapišite na nov list 
papirja, vstavite list papirja v posodo, ki dobro tesni in jo odprite 20 
let kasneje. Takrat bi morali videti v tem nekaj dobrega in kar bi 

vam dobro služilo. 
 

 
ČASOVNO SKLADIŠČENJE: SKUPNA NAVODILA 
 

Z uporabo brainstrominga naredite seznam tega, kar mislite, da je 

pomembno, da ste se naučili v šoli. Zapišite vse, kar se omeni, 
čeprav bi se vam zdelo nesmiselno. Bistveno je, da zajamete vse 
ideje! Ko imate seznam, izberite le 10 idej, ki jih zapišite na nov list 
papirja, vstavite list papirja v posodo, ki dobro tesni in jo odprite 20 
let kasneje. Takrat bi morali videti v tem nekaj dobrega in kar bi 

vam dobro služilo. 
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FIZIKA V ŠPORTU 
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Motivacija za 
učenje 

  

Učni viri 

 

Obdelava 
podatkov 

 

Cilj 

 povečati sposobnost reševanja problemov 
 izkoristiti že pridobljeno znanje - za uporabo fizike 

pri športni vzgoji 
 povečati sposobnost pridobivanja informacij od 

drugih 
 za obdelavo podatkov 

 povečati sposobnost postavljanja ustreznih vprašanj 

Čas 20 minut 

Lokacija Notranji prostor 

Viri in 
materiali pisala in papir, delovni list: Fizika v športu 

Opis 

1) Ta dejavnost omogoča uporabo vsebin, obravnavanih pri fiziki (sila, 
hitrost, energija), zaradi česar primerjamo nastop človeka z zverjo v 

isti "športni disciplini”. 

 
2) Odvisno od okoliščin lahko učenci delajo s tiskanimi verzijami, 

risanjem tabel na papir ali pa uporabijo računalniški program za 
delo. Zahtevane informacije lahko pridejo od učitelja ali pa jih lahko 
poiščejo sami (v šoli ali doma). 

 

3) Ta vaja pomaga vtisniti znanje fizike in pridobiti nekaj znanja iz 
sveta živali. Učenci lahko delajo s podatki o uspešnosti vrhunskih 
športnikov, ampak tudi sami morajo najti žival, ki skače in teče kot 



 
 
   KOMPETENCA ZA UČINKOVITO KOMUNIKACIJO / DEJAVNOSTI                                                    15 
 

 
RAZVOJ SOCIALNIH KOMPETENC UČENCEV V RAZREDU 

oni. 
 

Predlogi: 
- Izračun (povprečne) hitrosti 

Tek na 100 m: učenci vpišejo podatke v tabelo in ustvarijo graf, ta 
graf izračuna njihovo hitrost. Lahko tečejo na daljšo razdaljo, merijo 

čas krogov, nato izračunajo hitrost v vsakem krogu in skupno 
povprečno hitrost. Pridobijo podatke o hitrostih živalih in nato te 
podatke primerjajo. 

 
- Visok / dolg skok  

Učenci uporabijo zakon o varčevanju z energijo in dokažejo 
kinetično ter potencialno energijo gibanja; kdaj je vsak na svojem 

maksimumu in minimumu, kakšno je razmerje med njima. 
 

- Izstrelek  
Mehansko delo, prenos energije. Ko je delo opravljeno, od česa je 
odvisno. Kdo je bil James Prescott Joule. 

 
- Plavanje  

Merjenje različnih stilov plavanja; primerjava s hitrostjo plavanja 
različnih živali in razmišljanje o rezultatu. 

 
4) Vaja lahko brska v teme gostote, aerodinamike in trenja. Prsno 

plavanje je najmočnejši slog plavanja, saj proizvaja najvišjo stopnjo 
drsnega trenja (širi roke proč od telesa). 

 

Tveganja in 
priporočila 

Učitelj lahko določi pridobitev potrebnih informacij 
(živali) za domače naloge. 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Kako ste uspešni v športu? 

 Kako ljudje dosežejo takšno uspešnost? 
 V katerem športu uživate? 
 V katerem športu bi radi sodelovali? 
 Znate plavati? Kako daleč lahko priplavate? 
 Ali vas je katera žival presenetila, ste se 

naučili kaj novega? 
 Ali vas je katera športna uspešnost 

presenetila? 

Uporaba v 

razredih 

Ta dejavnost ustreza pouku fizike, združuje znanje 

biologije, športne vzgoje in računalniškega pouka. 
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Navdih 
Polák, J. (posnetki iz kraljestva živalskih in 
rastlinskih vrst) / na spletu; le Češka  

 
Opombe   
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Delovni list: Fizika v športu 

 
 
Hitrostno tekanje 

 
Najhitrejši človek na svetu lahko 100 m preteče v 9,56 s; izračunajte 
njegovo hitrost teka, nato pa jo primerjajte s hitrostjo velikih mačk ali 
ptic ujed. 
 
Gepard (Acinonyx jubatus) je najhitrejši sesalec od vseh, dosega 
najvišjo hitrost približno 100 km/h na kratki razdalji (500 m). Leta 

1999, na dirkah Cheetah Outreach, so pri gepardu Nyana-Spider 
zabeležili čas 6,08 s na 100 m poti. Iz 0 na 80 km/h je pospešil v 3,6 s, 
kar daje povprečno hitrost 59,6 km/h. 
 
Visoki skoki 
 
Vzpostavite kinetično in potencialno energijo gibanja 

visokofrekvenčnega mostička; ustvarite graf. Višina skoka je 2,2 m, 
skakalec tehta 75 kg in njegova tekalna razdalja je 23 m v 4 s. 
Izračunajte njegovo povprečno tekalno hitrost. 
 

V idealnih pogojih bi delfin skakalec uspešno premagal oviro višine 8 m 
(evidentiranih: 6,2 m; najbolj zmogljivih sesalec). Med kopenskimi 
sesalci je na vrhu  jaguar (5,5 m), leopard in puma sta pa en meter 

zadaj. Najboljši človeški skakalec je kubanec Javier Sotomayor, z 2,45 
m s skokom v Španiji leta 1993. 
 
 
Met kopja, met krogle 
 

Kakšno delo bo opravila ženska metalka kopja, če bo njeno kopje letelo 

68 m daleč? Kopje tehta 600 g. Zračni upor, hitrost vetra in smer, se 
zanemari pri izračunu. 
 
Primerjaj opravljeno delo med metom kopja (tehta 4 kg za ženske; OR: 
22,41 m), in metom diska (za ženske, disk tehta 1 kg; OR: 72,30 m). 
 

 
Skok v daljavo 
 
Mike Powell iz ZDA je svetovni rekorder na skok v daljavo. Na 
svetovnem prvenstvu v Tokiu je leta 1991 skočil 8,95 m. Osem metrov 

lahko skoči konj; zajec lahko skoči nad 7 m in skok kenguruja je bil 
izmerjen na 12,6 m. Dvanajst metrov lahko skoči tudi rdeči jelen 

(Cervus elaphus), jelen belorepec (odocoileus virginianus), snežni 
leopard pa 15m. 
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Plavanje 
 
Z uporabo svetovnih rekordov ugotovite, kateri slog plavanja je 

najhitrejši v razdalji na 200m. Kateri slog po navadi uporabljajo plavalci 
na dolge proge? Sladkovodne primerjajte z slanovodnimi: Bo isti 
plavalec najhitrejši v obeh?  
 
Mečarica (Xiphias gladius) lahko doseže najvišjo hitrost 90 km/h, kar je 
naredi najhitrejšo ribo na svetu. Najhitrejši sesalec je kit ubijalec 
(orcinus orca), ki so mu izmerili hitrost do 56 km/h, medtem ko je med 

pticami zmagovalec pingvin (do 40 km/h). 
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FORMULE FIZIKE 
 

Starostna 
skupina Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 

lastnosti 

Motivacija za 

učenje 

Učni viri 

 

Obdelava podatkov 

 

Cilj 

 povečati sposobnost iskanja povezav 
 pokazati namen učenja 
 razviti sposobnost prepoznavanja in opisovanja 

težav 
 iskati različne rešitve 
 povečati sposobnosti ocenjevanja rešitev 

 vaditi, kar smo se naučili 

Čas 20 minut 

Lokacija Notranji prostor 

Viri in 
materiali 

pisala in papir, po možnosti tudi zapiske iz prejšnjih 
učnih ur 

Opis 

1. Ta dejavnosti temelji na delu z enačbami fizike in formul, iskanjem 

povezav med njimi, izbiro korelacij za izračune, določanje vrednosti 

fizikalnih veličin, itd. Učenci lahko delajo vsak zase ali v skupinah s 

pomočjo zapiskov ali učbenikov. 

2. Predvidevamo, da so učenci seznanjeni s pojmi osnovnih in 

izpeljanih fizikalnih veličin in da je učitelj že predaval to temo, ki jo 

sedaj vadimo (enačbe in formule ter njihova uporaba). 

A. Učitelj predstavi razredu formulo; naloga je, da se formulo 

obravnava tako, da vsebuje le osnovne fizikalne količine ali 

konstantne (recimo, g ali NA).  

B. Učitelj predstavi razredu izpeljano fizikalno količinsko 
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mersko enoto; naloga je, da izrazijo to enoto z uporabo 

fizikalnih veličin enote. 

C. Učitelj predstavi razredu imena (simbole) različnih fizikalnih 

veličin; naloga je, da ugotovijo še ostale količine, ki so lahko 

izpeljane iz prvotne. 

D. Učitelj dodeli naloge, katere je treba rešiti. Za rešitev naloge 

moramo uporabiti vsaj dve formuli (delni izračuni). 

 

Tveganja in 
priporočila 

A - C so težke, saj učenci ne delajo s konkretnimi 
številkami, ampak samo z abstraktnimi. 

Naloge so ustvarjalne, ponujajo razredu priložnost, 

da razmišljajo sami in iščejo povezave.  

Učenci tako ne vadijo le svojega znanja fizike, 
ampak tudi znanje matematike (formule in njihove 
obdelave). 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Ali ste uporabili stvari, ki jih znate na pamet, 
ali ste morali preveriti v učbeniku? 

 Kje ste delali napake - poznavanje fizikalnih 
formul, matematične obdelave ali enačbe? 

 Je težje delati z določenimi vrednostmi ali 
samo s simboli fizikalnih veličin? 

Uporaba v 

razredih 
fizika, kemija 

Opombe 
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FORMULE FIZIKE 
 

Naloga A 

Napišite formulo z uporabo osnovnih fizikalnih količin. 

   = P2/P1 

 Fvz  = Vt . ƍk . g 

 R = ƍ. l/S 

 

Naloga B 

Izrazite enoto izpeljane fizikalne količine z uporabo osnovnih fizikalnih 
veličin. 

 N 

 J 

 Ω 

 

Naloga C 

 m, t, s                     npr.  Ali je mogoče 
ugotoviti W, F, G, P ... 

 m, l (stranska dolžina), h (globina)     npr.  Ali je mogoče 

ugotoviti F, V, S, p, ƍ … 

 R, U, t                     npr.  Ali je mogoče 
ugotoviti I, P, W ... 
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Naloga D 

Naloga 1 

Likalnik je priključen na 240 V in skozenj teče tok 5 A. Kakšna je 
upornost spirale? Kaj še lahko izračunamo? 

R=U/I   R…upor (Ohm), U napetost (V), I tok(A)  

Tudi:  P = U. I (W, kW) 

 

Rešitev: 

R= 240/5 = 48  

P= 240 x 5 = 1,200 W, 1.2k W 

 

Naloga 2 

Kako dolgo mora biti vklopljen električni grelnik vode z 1 l vode, da 
doseže vrelišče? 

7) Katere količine morate vedeti? 

8) Sedaj opravite izračun.  

 
Rešitev: 

Temperatura vode t0 (° C), izhod (P) ter učinkovitost kotlička (%); 
uporabi se standardni zračni tlak, vrelišče pri 100 ° C; izgube so del 

učinkovitosti. 

Potrebna energija: c vode = 4.18 ……..  W … delo = Q količina toplote 

Q = m.c.(100 – t0)       ……..  t = W/P 

 

Naloga 3 

Žerjav poganja električni motor 3 kW. Kako dolgo bo trajalo, da žerjav 
dvigne obremenitev 800 kg na višino 21 m? Učinkovitost je 0,75 ... 

(75%). 

m masa (kg), g gravitacijska konstanta 9,81 cca. 10, h višina (m), W 
energija (delo) (Joule, Wh, kWh) 

 

Rešitev: 

Potrebno je izračunati količino energije, ki je potrebna za spreminjanje 

položaja bremena W = m.g.h 
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Izhod P (W, kW)… t čas (s),    eta = učinkovitost (-, %) 

In delo motorja W = P. t.  

W = 800 . 10. 0,75 = 6000 J 
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FUGU RIBA 
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Obdelava podatkov 

 

Cilj  Povečati pravno zavest 

Čas 30 - 45 minut 

Lokacija Notranji prostor 

Viri in 

materiali 

Simpsonovi, Sezona 2, Epizoda 11; delovni list: Fugu 

riba 

Opis 

 
1) Učitelj izzove razred, da pove razliko med kazenskim in civilnim 

pravilnikom: Kdo je tožnik in kdo toženec ter v kakšnem prekršku 
so. Učitelj pove svojim učencem, da bo v prihodnji dejavnosti 
malomarnost potrebno obravnavati, tj. nenamerna dejanja. Prosi jih 
za nekaj primerov (ogrožanje drugega voznika med prehitevanjem; 

neoznačene luknje na vozišču, vožnja nevoznega vozila; hrup 
ponoči, itd). 

2) Učitelj pokaže razredu Simpsonove, Sezona 2, epizodo 11; dovoli, 

da se predvaja do točke, dokler Simpsonovi ne gredo v restavracijo 
na suši. Ukrep dejanja: 
  
Lisa predlaga, da Simpsonovi gredo v restavracijo na suši, namesto 
da jedo rebrca doma kot običajno. Homer je proti, vendar se na 
koncu strinja. V restavraciji Homer ugotovi, da ima rad suši in začne 

naročati vse, kar je na meniju, vključno s fugu ribo, ki lahko ogrozi 
življenje, če ni pripravljena pravilno. Natakar poskuša opozoriti 

Homerja, vendar ga Homer zavrne. Ker je kuhar trenutno na 
parkirišču in skrbi za svoje "romantične" potrebe, ribo za Homerja  
medtem pripravlja neizkušeni vajenec. Vse poskuša narediti tako, 
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kot je potrebno, ampak Homer je zelo živčen in riba konča pred 
njim le delno pripravljena. Homer je zadovoljen, vendar mu je 
kasneje povedano, da riba morda ni bila pravilno pripravljena in je 
lahko tudi strupena. Homer in Marge se peljeta v bolnišnico, kjer jim 
zdravnik pove, da je Homerju ostalo le še 24 ur življenja. Kasneje 
se je zdravnik popravil na 22 ur, saj je moral Homer čakati dve uri, 

preden so ga pregledali. Zdravnik mu je tudi povedal, da bo 
prebrodel pet faz trpljenja in ki jih  Homer postopoma doživi – 
v svoji domišljiji. 

3) Učitelj ustavi predvajanje v trenutku, ko Homer prejme od 
zdravnika brošuro imenovano "V kratkem boste umrli...".  Učitelj 

vpraša razred, kdo bi v tem primeru bil tožnik (Homer in/ali njegova 
družina), in kdo tožena stranka (restavracija - malomarnost = slabo 

pripravljena riba, bolnišnica, zdravnik - ne zagotovi ustrezne 
oskrbe) ... 
  

4) Učitelj učence razdeli v pare in jih pozove, da se preštejejo med 

seboj. Pari s sodim številom bodo analizirali, kako odgovorna je 

restavracija za nastalo situacijo, medtem ko bodo pari z lihim 

številom analizirali, kako odgovoren bi zdravnik lahko bil. Učitelj 

izroči delovne liste: Fugu riba, pove jim, da imajo na voljo 10 minut 

časa, da jih rešijo in da napišejo pisno poročilo o svojih sklepih. 

5) Ko se je čas iztekel, učitelj preveri poročila. Ko si zapiše bistvo, 

vpraša razred ali se s tem strinjajo ali ne, in zakaj. Potem omogoči 

vsakomur glasovanje o tem, ali je tožnik kriv ali ne. 

6) Da zajamemo bistvo, učitelj poudari, da bi lahko Homer kljub 

opozorilu glede ribe, tožil restavracijo. Prav tako bi lahko tožil 

zdravnika, ker je bila njegova diagnoza napačno postavljena, 

zanašala se je na govorice, in še zaradi Homerjevega dvournega 

čakanja. 

 

Tveganja in 
priporočila 

Vsebina te naloge mora biti v skladu s pravnim 
kodeksom te države. 

Povratne 
informacije 

 

Uporaba v 
razredih 

Družbene vede 
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Navdih 

Ulični zakoni, Glencoe, Ieva Butkute lesson plan 

 

Opombe 
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Delovni list: Fugu riba 

 

 

PRIMER SIMPSONOVIH 
 
 
 

Tožnik: _____________________        Tožena stranka (stranke): 
____________________   

          
 

 

1.  Kakšne obveznosti ima 
obtoženec do tožnika? 

 
 

2.  Ali je bila ta obveza 
izpolnjena? 

 
 

3.  Ali je obtoženec povzročil 
poškodbe tožniku? (trpljenje) 

 
 
 

4.  Kakšno škodo je tožnik 
utrpel? 

 
 

5.  Kaj, če sploh kaj, je tožnik 
naredil narobe? 
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KAJ SE JE ZGODILO? 
 

Starostna 
skupina Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 

lastnosti 

Pogoji za učenje 

 

Obdelava podatkov 

 

Cilj 

 oblikovati vprašanja: kako vprašati, kaj moram 
vedeti 

 razviti komunikacijske spretnosti in aktivno 
poslušanje 

 razviti spomin 

 razviti hitre odzive 

Čas 15 – 20 minut 

Lokacija Notranji / zunanji prostor 

Viri in 
materiali 

zgodba 

Opis 

 Učitelj mora motivirati razred s svojo zgodbo: "Včeraj zjutraj sem 
naletel na mojo sosedo, bila je zelo žalostna, in sem si mislil, da je 

jokala. Ko sem jo vprašal, kaj se je zgodilo, je izbruhnila v jok, in 
jaz sem komaj razbral iz njenega mrmranja, da sta Kleopatra in 
Anthony mrtva. Nisem čisto razumel, res, tako da sem le prikimal in 
odšel na svoj posel kot običajno. Ampak to me je težilo ves dan, 
tako da sem se odločil, da bi jo ponovno povprašal o tem. Zvečer 
sem pozvonil na njen zvonec, odprla je vrata in me spustila notri, 
toda ne glede na to, kakšno vprašanje sem postavil, ona je le 

premaknila glavo za Da ali Ne, ni bilo težko priti zadevi do dna." 

 Učitelj pozove razred, da odigra dano situacijo. Eden od učencev bo 
sosed (učitelj mu bo razložil, kakšna je zadeva), ostali bodo pa 
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postavljali vprašanja, ampak odgovor je lahko samo Da ali Ne. 

 Cilj je, da se razred nauči, da so bile vključene ribe, ki jih soseda 
hrani v skledi na oknu. Sunek zraka je zlomil odprto okno, to je 
letelo v zaveso, kamor se je zapletla skleda in je padla na tla. Mačka 
je nato opravila svoje delo. 

 Zaključek: Pogosto na naše zaznavanje vpliva kakšno mnenje imajo 

drugi. Torej nam upade domišljija, in ne poslušamo dobro, kaj se 
dogaja. 

 

Tveganja in 
priporočila 

Učitelj lahko pomaga razredu, če gredo njihova 
vprašanja v napačno smer. 

Povratne 

informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Kaj ste najprej mislili, da se je zgodilo? Ste 
imeli prav? 

 Se zgodi, da se vaše ideje realnosti in 
realnost sama razlikujeta? Prosimo, navedite 
nekaj primerov. 

 Kdaj se je zgodilo, da se zadeva ni nanašala 

na zgodovinske osebnosti, ampak na nekaj 
povsem drugega? 

 Kakšno vprašanje vam je pomagalo priti do 
pravega zaključka? 

 Ali običajno uporabljate takšna vprašanja? 

Uporaba v razredih materni jezik; komunikacija; jeziki 

Opombe 
Vaja se lahko osveži z različnimi dodatki, igralci in 

situacijami. 
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KAJ VSEBUJE? 
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Motivacija za 
učenje 

 

Učni viri  

 

Obdelava 
podatkov 

 

Cilj 

 povečati samozavest 
 sodelovati v ustvarjalni razpravi 
 razvijati aktivno poslušanje 

 razmišljati kritično, tudi poudarjeno in pozitivno 
 ustvariti občutek povezanosti 
 omogočiti posameznikom, da lahko izrazijo svoje 

poglede, izkušnje, itd. 

Čas 10 – 20 minut (ali več, odvisno od besedila) 

Lokacija Notranji / zunanji prostor (delavnica čitalnica) 

Viri in 
materiali 

besedilo (leposlovje, kriminalka, znanstvena fantastika, 
itd.) 

Opis 

1. Učitelj se drži ustreznega besedila. 

2. Učenci se udobno namestijo v položaj, ki je primeren za branje. 

3. Učitelj da na voljo nekaj časa za branje; ni bistvenega pomena, 
da se prebere celotno besedilo, ampak da se določi, kdaj se 
branje konča in kdaj poteka razprava. 

4. Učitelj vpraša razred, da izberejo en ali dva odlomka iz besedila, 

ki se jim zdita primerna, za lastno razloge. 

5. Pokliče prostovoljce, da na glas preberejo del (točko), ki je 

pritegnila njihovo pozornost. Nato drugi učenci poskušajo 
ugotoviti, zakaj je bil izbran ta odlomek. Ne sme biti posmeha in 
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žaljivih pripomb. 

6. Nato prostovoljec razkrije, zakaj je izbral to, kar je naredil. 

7. In tako se nadaljuje, en učenec za drugim. Cilj je, da bi našli 
smisel in  

       uporabnost v tem, kar so se naučili. Pridobljeno znanje in spretnost 
je nato       na drugem mestu. 

  

Tveganja in 
priporočila 

V primeru posmehovanja takoj posredujte. 

Najbolje je, da učenci sedijo v krogu tako, da 

lahko drug drugega vidijo; komunicirajo lahko 
verbalno in neverbalno. Nihče nima nobenega 
privilegija - to je skupina; le teme, ki so že bile 
obravnavane, je treba uporabiti. 

Učitelj tako spozna notranji svet svojih učencev, 
tako bodo spoznali drug drugega. 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Kako ste uspeli prebroditi besedilo? 
 Kaj vam je pomagalo? 

 Kako ste izbrali odstavek, ki ste ga 
prebrali pred ostalimi? 

 Česa se spomnite iz besedila? 
 Kaj se vam je zdelo zanimivo? 

Uporaba v 
razredih 

Ne samo v razredih za materni jezik, ampak tudi 
drugje. Ta vaja je zelo koristna pri zgodovini, 
geografiji, državljanski vzgoji, biologiji, itd. 

Mogoče jo je opraviti tudi v pisni obliki. 

Navdih 
http://www.mistoprozivot.cz/didakticke-metody-
programu-misto-pro-zivot/posledni-slovo-patri-

mne 

Opombe 
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KAKO MI JE USPELO 
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Učne strategije  

  

Učni viri  

 

Pogoji za učenje 

 

Cilj 
 spoznati svoje učne strategije 
 zgledovati se po drugih, kako se učijo in kaj jih 

motivira 

Čas 
5 minut navodila 

10 minut razprave v naslednji učni uri 

Lokacija Notranji prostor 

Viri in 
materiali glede na nalogo 

Opis 

1) Učitelj da razredu domačo nalogo - da se naučijo nekaj specifičnega 
iz njegovega predmeta. Lahko je to kratka pesem (narečje in/ali tuji 
jezik) nove/težke besede, opis zakonov fizike in/ali pojmi 

humanistike, eksperiment ali izvajanje fizične spretnosti pri športni 
vzgoji. 

 
2) Učitelj poskuša ustrezno motivirati razred, lahko ponudi nagrado 

tistim, ki bodo uspešni. 
 
3) Učitelj ne zahteva prikaza takoj na začetku učne ure; namesto tega 

začne razpravo o načinu učenja, iskanja skupnih imenovalcev, 

prepoznavanja razlik, itd. 
 
4) Cilj je, da bi učenci spoznali, da se lahko učijo na različne načine, in 

da se lahko zgledujejo drug po drugem. 
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Tveganja in 
priporočila 

Učitelj lahko nagradi ne samo uspešne 
posameznike, ki so dokazali, kaj so se naučili, 
ampak tudi tiste, ki so obogatili razpravo. 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Kako ste se lotili učenja stvari? 
 Kako ste bili kos pomanjkanju uspehu? 
 Ste izbrali strategijo? Če je tako, katero? 
 Ali vas kaj motivira? 

 Koliko časa ste porabili za to? 

Uporaba v 
razredih 

Ta dejavnost ustreza kateremu koli predmetu (z 
ustreznimi nalogami). 

 
Opombe   
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KAKO RAZMIŠLJAM 
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 

lastnosti 

Pogoji za učenje 

 

Učne strategije 

 

Cilj 

 spoznati, kako se možgani uporabljajo za 
razmišljanje 

 ugotoviti, da obstajata dve hemisferi z različnima 
funkcijama 

 spoznati, kako možgani obdelujejo podatke 
 spoznavanje samega sebe, kako mislimo in katera 

hemisfera prevladuje 

Čas 45 minut 

Lokacija Notranji prostor 

Viri in 

materiali 

Pisala 
Delovni list: Kako jaz razmišljam 

Delovni list: Načini razmišljanja 
Model / slika možganov 

Opis 

1. Učitelj motivira razred s prikazovanjem slike ali modela 
možganov, hkrati pa opisuje njegove dele in sprašuje razred, če 
mislijo, da sestava lahko vpliva na to, kako mi razmišljamo in se 
odzivamo. 

2. Učitelj posluša številne odzive v razredu (lahko jih tudi zapiše na 

tablo), preden razdeli delovni list: Kako razmišljam. Za 
zahtevne primere daje sproti navodila. 
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3. Učenci rešujejo delovni list: Kako razmišljam, ki predstavlja 
samoocenjevanje, da ugotovijo, katera hemisfera prevladuje pri 
njih. 

4. Nato učitelj razdeli razred v skupine, vsaki skupini razdeli 
ovojnice z razrezanimi delovnimi listi: Načini razmišljanja 
(trakovi s pojmi). Učenci se morajo potruditi in povezati te 

trakove z izjavami, ki so jih delali prej. Spoznali naj bi razlike 
obeh hemisfer. 

Pomoč za učitelje: 

DESNA HEMISFERA 

Se zaveda številnih stvari, ampak jih ne zna povezati z besedami. 
Medtem ko opisuje nekaj, uporablja kretnje in slike. 
Sintetizira - iz delov naredi celoto.  

Vidi stvari, takšne kot so. 
Dela analogije, opazi podobnosti. 
Pomanjkljiva časovna usmerjenost. 
Zanaša se na intuicijo in instinkt. 
Se izgubi pri številkah. 
Ima dobro prostorsko domišljijo. 

Misli na kompleksen način - zaznava vzorcev, ki povezujejo idejo v 

celoto. 

LEVA HEMISFERA 
Ukvarja se z verbalnim mišljenjem, kar pomeni, da vse opisuje z 
besedami. 
Analizira - razstavi vse na manjše dele. 
Vse predstavlja skozi simbole. 

Preučuje neznatne informacije v trdne. 
Dobra časovna usmerjenost. 
Temelji na dejstvih in sklepih. 

Je dober s številkami. 
Povprečna prostorska domišljija. 
Logično razmišljanje. 
Misli na linearen način - eni misli sledi druga. 

5. Ko učenci naredijo povezavo med pojmi in izjavami, pripravijo 
svoje rezultate za posvetovanje z učiteljem; on jih lahko potrdi 
ali jih odpravi. Na 2. strani delovnega lista se evidentirajo 
sklepi. 

Pomoč za učitelja: 

Če desna hemisfera prevlada, je verjetno oseba z intuicijo, slikovno 
misleča in verjetno še nagnjena k umetnosti (slikanje, glasba). 

Vprašanja so vidna v celoti in ta pristop lahko omogoči mislecu 
tvorbo novih ideoloških kombinacij. 
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Če prevladuje leva hemisfera, oseba vidi svet z logičnim 
razmišljanjem in izraža pojme verbalno. Po vsej verjetnosti bo ta 
oseba obvladala besede in/ali številke (matematika), analiziranje 
vprašanj; nove ideje se pojavijo šele, ko so vse informacije v celoti 
obdelane in dosežejo racionalni zaključek. 

6. Cilj te naloge je, da učenci vidijo, katera hemisfera pri njih 

prevladuje, na katero se lahko zanesejo in kaj lahko dosežemo z 
zavestnim sodelovanjem druge hemisfere.  

Tveganja in 

priporočila 

Moramo poudariti, da ni boljšega ali slabšega 

načina razmišljanja - naloga ne poteka na takšen 
način. Je le pokazatelj, da pri nekaterih prevladuje 
ena hemisfera, pri drugih pa druga. To je človeško! 
Ideja za domačo nalogo: Kako bi lahko desno in 
levo hemisfero dodatno razvijali in kako bi bilo 
mogoče njune dejavnosti kombinirati? 

Povratne 

informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Kakšno  se vam je zdelo delo? 
 Vam je bilo zanimivo in ali menite, da je 

rezultat pomemben? 
 Ali bo rezultat vplival na kakršenkoli način 

vašega pristopa k učenju? Če ja, kako? 
 Ali bi priporočali vsakomur, da opravi 

ta test? Kako bi to upravičili? 

Uporaba v 
razredih 

Vaja se lahko uporablja pri državljanski vzgoji, 
biologiji, poklicni orientaciji, itd. 

Navdih 

HORSKÁ, V.; ZEMÁNKOVÁ, H. Volba: priročnik za 

učitelje. (izbirni priročnik) Večina: Hněvín, 2002. 

ISBN 80-902651-3-8. 

Opombe  
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DELOVNI LIST: NAČINI RAZMIŠLJANJA 

Razrežite in odrezke trakov vstavite v kuverte – en delovni list za vsako 
skupino. 

 

Se zaveda številnih stvari, ampak jih ne zna povezati z besedami. 
Medtem ko opisuje nekaj, uporablja kretnje in slike. 
 

Preučuje neznatne informacije v trdne. 

Sintetizira - iz delov naredi celoto. 

Analizira - razstavi vse na manjše dele. 

Vse predstavlja skozi simbole. 

Ima dobro prostorsko domišljijo.. 

Povprečna prostorska domišljija. 

Vidi stvari, takšne kot so. 

Dela analogije, opazi podobnosti. 

Dobra časovna usmerjenost. 

Pomanjkljiva časovna usmerjenost. 

Temelji na dejstvih in sklepih. 

Zanaša se na intuicijo in instinkt. 

Logično razmišljanje. 

Je dober s številkami. 
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Se izgubi pri številkah. 

Misli na linearen način - eni misli sledi druga. 

Misli na kompleksen način - zaznava vzorcev, ki povezujejo idejo v 
celoto. 

Ukvarja se z verbalnim mišljenjem, kar pomeni, da vse opisuje z 
besedami. 
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DELOVNI LIST: KAKO RAZMIŠLJAM (STRAN 1) 

Najprej preberite celotno vrstico; nato izberite izjavo, ki je najbližja 
vašemu obnašanju. 
 

LEVA HEMISFERA   DESNA HEMISFERA 
  

Načrtujem nove stvari v 
podrobnosti. 

  
Prehitro se lotim novih 
stvari. 

  

Zanašam se na logično 
razmišljanje, redko sprejmem 

nepremišljeno odločitev. 

  Strmim direktno k odločitvi.   

Ne sanjarim. Redko se 
spomnim, kaj sem sanjal 
ponoči. 

  
Moje sanje so zelo resnične. 

Pogosto sanjarim čez dan. 
  

Skušam razumeti razloge ljudi, 

zakaj se ljudje obnašajo tako 
kot se. 

  

Zakaj se ljudje obnašajo 

tako kot se, mi pogosto ni 
jasno. 

  

Raje imam matematiko in 
naravoslovne predmete v 
humanistiki. 

  
Raje imam humanistiko kot 
matematiko in naravoslovne 
predmete. 

  

Pridem pravočasno in na 
splošno dobro vodim svoj čas. 

  

Običajno pridem prepozno in 

ne vodim svojega časa 
dobro. 

  

Svoje občutke znam verbalno 
opisati zelo dobro. 

  
Sem v stiski, če moram 
opisati svoje občutke. 

  

Ko sprejemam odločitev, se 
zanašam na dejstva. 

  
Ko sprejemam odločitev, se 
zanašam na občutke. 

  

Moji zapiski in material so 
razvrščeni v popolnem redu. 

  Ne zapisujem si zapiskov.   

Ko govorim, ne premikam rok.   
Ko govorim, veliko 

premikam roke. 
  

Nimam nobene slutnje in se ne 

zanašam na intuicijo. 
  

Zanašam se na moj instinkt, 

slutnje sodijo vanj. 
  

Komaj kdaj razmišljam 

slikovno. 
  

Moji vtisi in misli so pogosto 

slikovni. 
  

Dobro razlagam.   
Razumem, kaj ljudje 
govorijo, a ne znam razložiti 
stvari dobro. 

  

Se ukvarjam s težavami, ki jih 

tudi rešujem tako, da jim 

poskušam različno pristopiti, 
dokler ne najdem primerne 
rešitve. 

  

Se ukvarjam s težavami, 

tako da jih pustim nekaj 

časa pri miru, in čakam na 
primerno rešitev, ki bo prišla 
tako ali drugače. 
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Lahko sestavljam sestavljanke 
in rešujem križanke. 

  
Vseeno mi je za sestavljanke 
in križanke. 

  

Lahko kontroliram svoja 
čustva. 

  
Vedno pokažem svojo 
čustva. 

  

Raje imam fikcijske filme, ki 
temeljijo na dejstvih, kot 
romantiko. 

  
Raje imam romanco kot 
fikcijske filme, ki temeljijo 
na dejstvih. 

  

Če imam problem, ga 

poskušam analizirati. 
  Vidim problem v celoti.   

Glasba je zame zaprta knjiga.   Obožujem glasbo.   

SKUPAJ  SKUPAJ  

 

Če ste označili več izjav v levem stolpcu, prevladuje pri vas leva 
hemisfera; če ste označili več izjav v desnem stolpcu, prevladuje pri vas 
desna hemisfera. Če imate približno enako število izjav, označenih med 

obema hemisferama, sta vaši hemisferi v ravnovesju. 
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DELOVNI LIST: KAKO RAZMIŠLJAM (STRAN 2) 

 
 
 

Kaj prevladuje pri meni: 
 
 ……………………………………………………………………………. 
 
 
 
 

 
To pomeni, da:  
 
………………………………………………………………………………………….
…….… 
 
………………………………………………………………………………………….

…….… 
 
………………………………………………………………………………………….
…….… 

 
………………………………………………………………………………………….
…….… 

 
………………………………………………………………………..…………………
……… 
 
………………………………………………………………………..…………………
……… 

 

………………………………………………………………………..…………………
……… 
 
………………………………………………………………………………..…………
……… 
 
…………………………………………………………………………………………
……….. 
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KAKO VPLIVEN SEM? 
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 

lastnosti 

Učne strategije 

 

Motivacija za učenje 

 

Cilj 
 spoznati samega sebe (samospoznanje) 
 zavedanje se prednosti posameznika 

 spoznanje lastnega razvoja 

Čas 45 minut 

Lokacija Notranji prostor 

Viri in 
materiali 

Pisala in papir, štoparica 

Opis 

1. Učitelj razdeli papir za pisanje in začne govoriti: 

"Navedel vam bom nekaj nedokončanih izjav za katere želim, da jih 

dokončate. Prosim zapišite jih, eno za drugo. Vsak bo delal zase, 
zato se poskusite osredotočiti na nalogo, boste? Dam vam 25 minut 
časa, da končate." 

2. Pomoč za učitelje - izjave za zaključek: 

Bolje mi že gre pri ……………. 
Lahko ………….. 
Ponosen sem na……….. 

Moja največja vrlina je  …………… 
Drugi cenijo pri meni ………… 
Rad bi …………. 
Rad bi bil dovolj dober, da…………. 
Lahko bi pomagal drugim ………… 

Rabim pomoč pri ………… 

Dovolj močan sem za ………….. 
Nimam rad, da mi ljudje pomagajo pri …………… 
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Ne bojim se ……….. 
Prejšnje leto nisem mogel ………….. 
Ko želim, lahko ……… 
Najvplivnejši človek, ki ga poznam, je …………. 

3. Ko je čas se je iztekel, učitelj pozove vse, da odložijo svoja 
pisala in začne se razprava. Preveri vsako točko, eno po eno, 

poskuša razvleči komentarje iz  razreda. Vendar pa se bodo 
javili le tisti, ki to resnično želijo. 

4. Seznami se lahko hranijo za naslednje generacije, igra se lahko 
ponovi tudi kasneje, rezultate se primerja med seboj, pri tem se 

pa tudi vidi ali je kakšen napredek. 

 

Tveganja in 
priporočila 

Tisti, ki so bolj zadržani in ne želijo deliti resnice o 
sebi z drugimi, ne bi smeli biti zapostavljeni. 
Aktivni učenci pa naj bodo v ospredju - to bi 
moralo biti dovolj. Potrebno je upoštevati 

prizadevanje razreda kot celoto.  

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Kaj ste ugotovili novega o sebi? 
 Ali vas je kaj presenetilo? 
 Kako nameravate izboljšati svoje sposobnosti – 

kdaj, kako in kje? 
 Ali obstaja kakšna stvar, ki se je verjetno ne 

boste nikoli naučili? In zakaj ne? 
 Kaj bi lahko bilo za vas koristno v tem 

trenutku, če bi lahko to naredili? 
 Ali obstaja možnost, da bi se učili? 

Uporaba v 
razredih 

Ta dejavnost sodi na področje odkrivanja samega 
sebe, kar pomeni pri določenih predmetih, kot so 
zdravstvene vede, psihologija, družbene vede, itd. 

Opombe 
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KAMNI 
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Učne strategije  

 

Motivacija za učenje 

 

Cilj 

 Zastavljati vprašanja o sebi, kot tudi o drugih 
 črpati iz prakse, da vidite, kaj se je potrebno naučiti 
 opazovati in ocenjevati njihove učne dejavnosti 

Čas 35 – 45 minut 

Lokacija Notranji prostor 

Viri in 
Materiali 

udoben sedežni red 
delovni list: Kamni 
pisala in papir (A4) 
približno 50 kamnov (gumbov; za vsakega učenca) 

Opis 

1) Učenci bodo potrebovali večje količine manjših kamnov, gumbov ali 
podobnih  primernih predmetov; učitelj mora o tem razred obvestiti 

vnaprej. 

2) Učitelj razdeli kopije delovnega lista: Kamni in pojasni, kaj morajo 
učenci storiti. Najprej izpolnijo + stolpec, tam zapišejo svoje 
pozitivne lastnosti, stvari, ki jih imajo na sebi radi. To je lahko 
njihova postava, pogledi, vedenje, lastnosti, skratka karkoli. Učitelj 
zagotovi učencem, da bodo obdržali delovni list zase – bo ostal 
zaseben. Približno 10 minut je potrebnih za delo. Učitelj mora 

spodbujati razred, da zapišejo čim več stvari na seznam. 

Pomoč za učitelje - Motiviranje razreda: 
Ljudje imajo po navadi težave z naštevanjem svojih pozitivnih 
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lastnosti. V primeru, da učenci ne dajo dovolj postavk v svoj 
seznam, lahko učitelj vztraja pri najmanjši količini (recimo vsaj pet) 
naštetih lastnosti. 
 

3) Druga možnost je, da bi to dejavnost naredili konkurenčnejšo - kdor 
zapiše največ svojih pozitivnih lastnosti, dobi manjšo nagrado. 

(Potrebno je zagotoviti, da se nobena lastnost ne bo razkrila, samo 
število postavk je potrebno razkriti. 

4) Na enak način je potrebno zapolniti - tabelo, ampak z negativnimi 
lastnostmi (na primer, govorim prehitro, moji lasje so tanki, nisem 

dober v matematiki, itd.). Učitelju ni potrebno zelo pritiskati na 
svoje učence: Ne samo, da bi bilo bolje, da imajo manj negativnih 
kot pozitivnih postavk, a ljudje pogosto lažje ugotovijo, kaj jih moti 

pri njih. 

5) Takoj, ko vsi končajo s svojim delom, učitelj spodbudi razred, da 
razmislijo, katere od svojih naštetih lastnosti so podedovali od 
svojih mater (položijo kamen na ženski znak v delovnem listu) in 
katere lastnosti so podedovali od svojega očeta (pri moškem 
znaku). Po končani nalogi bo po številu kamnov postalo jasno, 
katere lastnosti so učenci podedovali od svojih staršev. 

6) Razprava o sedanjih izkušnjah; za vprašanja glej Povratne 
informacije spodaj. 

7) Na koncu učitelj pozove razred, da pogledajo svoj delovni list kot 
celoto - da so, kdor so! Lastnosti, ki jih imajo radi na sebi in tiste, ki 
jih ne marajo; tiste, ki prihajajo z materine strani in tiste, ki 
prihajajo s strani očetov. Kar smo prejeli od staršev, je darilo. 

Včasih se nam lahko zdi, da je to breme, ampak to se nam samo 
zdi, saj smo sami odgovorni za soočenje s tem. Učitelj zdaj prosi 
vse, da naj zaprejo oči, da potisnejo vse kamne stran od lista in jih 
zberejo v svojo dlan. Ni važno, od koga so prejeli kamen, niti ni 

pomembno ali je pozitiven ali negativen. Vse lastnosti, ki jih imajo, 
so njihove in na njih je, kaj bodo storili z njimi - naj jih ohranijo, če 
so pozitivne ali pa se jih naj znebijo, če so slabe. 

8) Alternativni zaključek: Učenci pregledajo svoje kamne na svojem 
delovnem listu. Njihova naloga je, da izberejo 3 pozitivne lastnosti, 
ki jih želijo še naprej razvijati. Priporočljivo je, da učenec raje 
izboljša svoje pozitivne lastnosti, kakor svoje negativne, da bo na 
koncu veliko bolj zanimivo (prim. Gallup Strengthsfinder). Lahko 
načrtujejo, kako bodo razvili svoje prednosti. Opomba: Pri tej 
alternativi je potrebna pomožna učna ura. 
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Tveganja in 
priporočila 

Vse udeležence je potrebno pohvaliti za njihov 
trud; če je učenec med igro izgubljen, mu mora 
učitelj pomagati. 

V vednost: V primeru, da družina ni popolna, da 
enega od staršev ni (ločitev, smrt, pobeg, itd.) 
mora učitelj k temu pristopiti obzirno, na primer se 

zmanjša na enega starša in/ali starega starša - 
odvisno od okoliščin. 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 

Od koga od staršev ste podedovali več? 
Za kaj ste hvaležni? 
Kaj bi spremenili in kako? 
Katera osebna lastnost bi bila koristna za vas? 
Na kakšni izboljšavi delate v tem trenutku? 
Katero točko na seznamu bi bilo zabavno razviti?  

S čim se boste morali sprijazniti? 

Uporaba v 

razredih 

državljanska vzgoja, zdravstvena vzgoja, seminar 

psihologije 

Opombe  
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DELOVNI LIST: KAMNI 

  + -   
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KARIERNI TIP 
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Učne strategije 

 

Motivacija za učenje 

Cilj 

 odkriti karierno potrebo 
 tvorba ideje, kateri poklic bi vam ustrezal 
 pridobitev informacij, potrebnih za potrditev 

posameznikovih poklicnih pričakovanj za vsak 

karierni tip 

Čas 45 minut 

Lokacija Notranji / zunanji prostor 

Viri in 
materiali 

pisala 
kalkulator 

delovni list: Karierni tip po  McClelland-nu (vsak učenec) 

Opis 

1. Učitelj začne: "Ker bo za vas izbira poklica zelo pomembna in ker 

predvidevam vaš vpis na fakultete, bi bilo dobro, da začnete 
razmišljati o tem. Ali ste kdaj razmišljali, kaj bi bili radi po poklicu, 
ko končate šolo, kakšna služba bi bila primerna za vas, v čem ste 
res dobri? Če ste že naredili ožji izbor, ste prepričani, da boste 
izpolnili kriterije? Ali bi lahko bila vaša sanjska služba vaša najboljša 
možnost, če vzamete v zakup, kdo ste in kakšne sposobnosti imate?  

Da bi bili srečni in uspešni v svoji karieri, je bistveno, da so vaše 

potrebe v skladu z zahtevami delovnega mesta. Da bi vam pomagal 
izvedeti nekaj več o tem, sem pripravil vprašalnik za vas: Pomagal 

bi vam naj ugotoviti, kakšna vrsta kariere bi vam ustrezala. Ko 
boste izpolnili vprašalnik, bomo prišli do tega, katera kariera je 
primerna za vas. Izpolnjevanje vprašalnika vam bo vzelo samo 10 



 
 
   KOMPETENCA ZA UČINKOVITO KOMUNIKACIJO / DEJAVNOSTI                                                    49 
 

 
RAZVOJ SOCIALNIH KOMPETENC UČENCEV V RAZREDU 

minut.  Ko boste končali, bomo naredili seznam predvidenih 
poklicev, primernih za vas. Seveda lahko seznam obdržite in delate 
na njem neprekinjeno, ga sproti spreminjate, zagotavljam vam, da 
ga bomo uporabljali v prihodnje.  

2. Da bi ugotovili, kakšen tip kariere bi vam odgovarjal, sem se odločil 
za tipologijo Davida McClellanda. Mislim, da bi vam pomagal 

ugotoviti, kakšno okolje in delovno razmerje bi vam odgovarjalo. 

3. Učitelj izroči kopije (ali projektira na zaslonu) karierne tipe po 
McClellandu, ki pojasnjujejo: "Torej, sedaj imate vsak svoje 
vprašalnike s 18 vprašanji, na katere morate odgovoriti. Lestvica od 

1 do 5 velja za vsakega in morate obkrožiti eno izmed možnosti, tj. 
kakšno je vaše mnenje glede izjave. " 

• V primeru, da se v celoti strinjate, izberite ali 1 ali 5. 

• Izberite 2 ali 4, če se samo delno strinjate. 
• Izberite 3, če se ne morete opredeliti glede odgovora. 

4. Učitelj pokaže, kako to storimo, na tabli:  

Raje bi preživel svoj dopust 

Na morju 

1 2 3 

 
4 

5 

V gorah  

 

"Pozorno preberite vse navedbe, ne pa preveč premlevati o njih. 
Vaš najboljši odgovor je po navadi odgovor, ki je najhitrejši. Bodite 
spontani, iskreni do sebe, če si resnično želite bolje spoznati vašo 
osebnost. Vaši odgovori bodo zasebni, in jih ni potrebno razkriti 
nikomur, tako da se kar lotite dela!“ 

5. Približno po 10 minutah in če so vsi končali, učitelj pove, kako 

oceniti vprašalnik. Najprej se med seboj seštevajo vmesni seštevki, 
A, B in C. 

•   Vmesni seštevek A se dobi tako, da seštejemo vrednostne 
podstavke 1, 4, 7, 10, 13, 16. 

•   Vmesni seštevek  B se dobi tako, da seštejemo vrednostne 

podstavke 2, 5, 8, 11, 14, 17. 
•   Vmesni seštevek  C se dobi tako, da seštejemo vrednostne 

podstavke 3, 6, 9, 12, 15, 18. 

A  - 1, 4, 7, 10, 13, 16 

B  - 2, 5, 8, 11, 14, 17 

C  - 3, 6, 9, 12, 15, 18 
 
Izvedba  B – 
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A 
Odnosi A – 
C 
Moč C – 
B 

Obstajajo ustrezne rubrike za vmesne seštevke na koncu lista: 
ocene za posamezne potrebe so izračunane. Najvišja ocena (prva v 
vrsti) določi vrsto kariere.  

Na splošno bi negativne vrednosti pomenile, da potreba v vprašanju 

komaj vpliva na kariero; vrednosti med nič in pet pomenijo delno 
potrebo, ki mora biti zagotovljena, da bi bili zadovoljni v karieri. 

Višja kot je številka, višja je potreba, kar seveda vpliva na 
posameznikovo vedenje in pričakovanja. Dobro je, da ste pozorni, 
ker bo imela znaten vpliv, ali je kariera zadovoljiva, in ali je bila 
služba dobro izbrana.  

6) McClelland je opredelil tri glavne potrebe, ki pripeljejo ljudi do tega, 
da se obnašajo na določen način: 

 Potreba po učinkovitosti 
 Potreba po odnosih (ali prijateljstvo, tudi pripadnost) 

 Potreba po prevladi 

Pomoč za učitelje – individualne potrebe: 

Osebe z izrazito potrebo po uspešnosti hrepenijo po 
samostojnosti, stalnim premagovanjem ovir, konkurenco in 
premagovanjem drugih. Izognejo se nalogam, ki so jim prelahke, po 

drugi strani pa pretežke. Dobro opravljeno delo jih naredi srečne, 
medtem ko bi finančne koristi še toliko bolj dokazale, da so bili v 
službi uspešni.  

Tisti z izrazito potrebo po pripadnosti (odnosi) si prizadevajo, da 

tvorijo prijateljske odnose z ljudmi, ki jih obkrožajo. Raje delajo v 
skupinah in so nesrečni, če morajo delati sami. V skupinskem delu 
se vključujejo in so uspešni. Ti posamezniki pristanejo v socialnem 

delu, v kadrovski, ali v odnosih z javnostjo. 

Potreba po moči se projektira skozi upravljanje drugih, vplivanjem 
na njihovo vedenje in nosijo odgovornost za njihovo delovanje ter 
njihovo predstavitev. Takšni ljudje dajo najboljše od sebe, ko jim je 
dodeljeno vodstveno delovno mesto. To je tisto, kar jih izpopolnjuje.  

7) Učitelj začne brainstorming zasedanje z razredom, uporablja tri 

vprašanja, ki so navedena spodaj; namesto tega lahko učence 

razdeli v tri skupine in vsaki skupini dodeli po eno vprašanje. 
Ponovno imajo časa 10 minut. Samo da se prepriča, bi učitelj lahko 
napisal nekaj predlogov na tablo, da vidi, če so ga učenci razumeli. 
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Delajo po skupinah, učitelj hodi po razredu in preverja, ali so 
predlogi realistični; oz. ali so upoštevane življenjske okoliščine.  

• Kakšna služba bi bila najbolj primerna za kariernega tipa, 
ki ima potrebo po moči?  

• Kakšna služba bi bila primerna za osebe, ki hrepenijo po 
prijateljstvu? 

• Kakšna služba je primerna za osebo, ki je nagnjena k 
vztrajnosti in uspešnosti?  

8) Ko je čas potekel, učitelj povabi skupine, da povedo, do kakšnega 

zaključka so prišli. Spreminja ali popravlja njihove zamisli/odgovore 
in hkrati spodbuja celoten razred, da si naredijo zapiske.  

Pomoč za učitelje - poklici: 
 Potreba po učinkovitosti: prodajalec, podjetnik, športnik, 

policist, vojak, vodja,… 
 Potreba po odnosih: socialni delavec, medicinska sestra, 

učitelj, tiskovni predstavnik, svetovalec, trener,… 
 Potreba po moči: podjetnik, menedžer, direktor, politik, 

delovodja,… 

Pomoč za učitelje – bolje izbrani poklici. 
Za učence, ki kažejo večjo stopnjo potrebe po moči, je primeren 

poklic, kjer bi lahko bili sami sebi šef, kjer bi lahko kontrolirali sebe 
in kaj je bilo storjenega. Morda razmišljajo, da bi postali trenerji, bili 
samozaposleni, delali kot menedžerji izobraževalne agencije, vodje 
proizvodnje, itd. 

9) Nato bodo učenci uporabili svoje sezname in označili 
zaposlitve/poklice, ki se skladajo z njihovim kariernim tipom. Vsak 

učenec bi moral obkljukati vsaj tri poklice, za katere misli, da bi jih 
lahko opravljal v prihodnosti.  

10)  Če ostane še kaj časa, učitelj pozove učence k temu, da razmislijo, 
kakšne informacije potrebujejo, da bo njihova odločitev efektivna in 
realna, kakšna vrsta poklica bi bila primerna za njih in da bi v tem 
delu uživali. Kakršnekoli predloge zapiše učitelj na tablo, trudi se, da 
bi bil postopek urejen logično glede na  podatke.  

Pomoč za učitelje: 

 Naziv delovnega mesta/poklica 
 Zahteve delovnega mesta (kaj delodajalec želi od kandidata: 

izobraževanje in kvalifikacije, delovne izkušnje, strokovno 

znanje, zdravje, osebnost, sposobnosti in spretnosti, itd.) 
 Povprečna plača (bruto – odvisno od lokacije) 
 Delovna mesta (odvisno od lokacije) 

 Šolanje (sprejemni izpiti, število učencev, datumi izpitov, 



 
52       PRIROČNIK ZA UČITELJE SREDNJIH ŠOL 

 
 

                                                                                                            www.softskillsatclass.eu 

 

pristojbine in stroški, predhodne zahteve – certifikati, itd.) 
 Prevoz (prevoz na delo) in nastanitveni stroški 

 

Tveganja in 
priporočila 

Ta dejavnost se dobro povezuje s SWOT analizo ali 
Sanjsko službo. 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za diskusijo: 
 Kaj ste odkrili novega o sebi? 
 Ali vas je kaj presenetilo? 

Uporaba v 
razredih 

Družbene vede in/ali predmeti, ki se ukvarjajo s 
poklicno orientacijo. 

Opombe 
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Delovni list: KARIERNI TIP PO McClelland-u 

 
Prebrali boste 18 izjav, vsaka poda dve ekstremni alternativi za vašo 
identifikacijo z njimi. Lestvica je od 1 do 5 in vi morate obkrožiti svojo 

izbiro. V primeru, da se v celoti strinjate, izberite 1 ali 5; 2 in 4, če se 
delno strinjate in 3 če ste v dvomih. Ko enkrat preberete izjavo, se ne 
zanašajte predolgo nanjo. Če bi resnično radi spoznali sebe, poskusite 
biti spontani v svojih odgovorih. 
 

1. Raje govorim o 

Temah, ki so uporabne v 

življenju 

1   2   3   

4    5 

Ljudeh, ki jih poznam 

 

 
2. Karierni uspeh je rezultat  

Iskanja vplivnih stikov 1   2   3   

4   5 

Trdega dela 

 

 
3. Ljudje radi pomagajo drugim, ker 

Drugi ljudje potrebujejo 

pomoč 

1   2   3   

4   5 

Ko bodo sami v stiski, lahko 

pričakujejo, da bo enako 
 

 

4. Druženje med delovnim časom 

Je neprimerno, saj moti 
ljudi med delom 

1   2   3   
4   5 

Pomaga izboljšati odnose na 
delovnem mestu 

 
5. Smisel izobraževanja je 

Pomagati ustvariti pogoje 
za dobro službo 

1   2   3   
4   5 

Pripraviti se na prihodnjo 
zaposlitev 

 
6. V ekipnih športih si igralci prizadevajo za  

Pomoč ekipi, da zmagajo 

 

1   2   3   

4   5 

Izkazane svoje lastnosti 

 

 
7. Če obstanem, 

Poiščem rešitev 1   2   3   
4   5 

Iščem nasvet prijateljev in 
znancev 
 

 
8. Bonusi morajo odražati 

Potrditev osebnih 
značilnosti zaposlenega 

1   2   3   
4   5 

Uspešnost v ustreznem obdobju 

 
9. Všeč so mi ljudje,  

Ki so prijazni 1   2   3   
4   5 

Na katere se lahko zaneseš  
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10. Pri načrtovanju skupne dejavnosti je pomembno 

Opredeliti postopek in 
ustvariti časovni načrt 

1   2   3   
4   5 

Poskrbeti, da so vsi vključeni 
 

 
11. Moja raziskava mora izgledati 

Impresivno in elegantno 1   2   3   
4   5 

Preprosta in praktična 
 

 
12. Če je sodelavec pohvaljen za nekaj, pri čemer sem 

sodeloval 

Sem tiho, ker ni dvoma, 

da si zasluži večjo 

pohvalo 

1   2   3   

4   5 

Se izpostavim, da naredim 

stvari pravilne  

 

 
13. Moji najboljši rezultati so doseženi, če 

Če se moram zanesti nase 1   2   3   
4   5 

Če sodelujem z drugimi 
 

 
14. Razjezi me, ko 

Ljudje ne opazijo mojih 
rezultatov 

1   2   3   
4   5 

Ne morem uspeti kljub trudu 

 
15. V vodilnem položaju bi 

Si prizadeval za izgradnjo 
dobrega vzdušja na 
delovnem mestu 

1   2   3   
4   5 

Vodil zaposlene in jih tudi 
nagrajeval 

 
16. Če bi imel kočo na podeželju, bi večino časa porabil za 

Izboljšanje posesti, tako 
znotraj kot zunaj 

1   2   3   
4   5 

Zabavo s prijatelji 
 

 
17. V veliki korporaciji bi raje bil 

Predsednik upravnega 
odbora 
 

1   2   3   
4   5 

Voditelj družbe  

 
18. V podjetju raje 

Poslušam, kaj imajo drugi 
za povedati 

 

1   2   3   
4   5 

Govorim o svojih lastnih 
izkušnjah 

 

 
Rezultati: 

Vmesni seštevek  A  = 
                   B  = 

                     C  = 
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Potrebe Ocena Sklep 

Izvedba B – A =  

Prijateljstvo A – C =  

Moč C – B =  
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KATERI VIRI SO NA VOLJO? 
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 

lastnosti 

Motivacija za 
učenje 

 

Učni viri 

 

Obdelava 
podatkov 

 

Cilj 

 izdelava esejev, ki dokazujejo, da je bilo 
uporabljenih več vrst virov 

 pripraviti informacije iz različnih virov, jih dobro 
ovrednotiti in izbrati 

 kritično ravnanje z viri 

Čas 2 učni uri 

Lokacija Notranji prostor 

Viri in 
materiali 

Treba je izbrati dobro temo. 
Učitelj se lahko nanaša na nekaj spornih virov (glej št.5 
spodaj). 

Opis 

1. Učitelj določi temo razredu, za katero zberejo informacije za 
naslednjo učno uro. Lahko zaprosi učence, da pripravijo kratek 
govor, napišejo esej, itd. Tema je enaka za vse. 

2. Pri naslednji učni uri učenci predstavijo, kar so našli. Učitelj 
preveri, kateri viri so bili uporabljeni, če so bili citirani, kakšne 
vrste virov imajo in koliko jih je bilo identificiranih; ali so bili 
najdeni tiskani viri ali dokumentarci, itd. Vsakdo, ki se zanaša 
na več virov, je pohvaljen. 

3. Učitelj zdaj sprašuje razred, ali poznajo koga, ki bi jim lahko kaj 
več povedal iz lastnih izkušenj (bil tam, videl dogodke, itd.). Za 

naslednjo učno uro, tisti, ki so stopili v stik z osebo, morajo 
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poslušati, kaj ima za povedati in se ustrezno prilagoditi 
pogovoru/eseju. Učitelj ponovno opozori, da je potrebno 
pravilno posneti in citirati svoje vire.  

4. Pri naslednji učni uri učitelj povpraša učence, kako so uspeli 
pridobiti dodatne podatke za svoje delo. Vodi kratko razpravo. 

Vprašanja za razpravo: 

Ali je tema postala bolj zanimiva za vas, ko ste imeli nekoga 
izkušenega, ki je govoril o tem? 
Ali ste izboljšali svoje delo s črpanjem informacij iz različnih virov? 

Kako se informacije, pridobljene od zunanjih virov, razlikujejo od tistih, 
ki ste jih dobili od osebe, s katero ste govorili? (subjektivni v primerjavi 
z objektivnim pogledom) 

Nato učitelj vpraša, ali je bilo kaj nasprotujočih si informacij, črpanih iz 

različnih virov, ali samo nekaj detajlov, ki so različni. Morda pripravi 
nekaj spornih stališč, dezinformacije (sodobni filmski tedniki, stari 
zgodovinski učbeniki ali učbeniki iz državljanske vzgoje, spletne strani 
ekstremističnih strank, slabo vpisan vnos iz Wikipedije, itd.). 

Razred se razdeli v skupine, ki delajo seznam virov, ki so jih uporabili. 
Njihova naloga je razdeliti vire na najbolj in najmanj zanimive (od vrha 

do dna, v tem zaporedju). Po tem bodo morali pripraviti še eno 

razvrstitev, tokrat z zanesljivostjo in točnostjo informacij. 

Vprašanja za razpravo: 

Ali se ta dva seznama razlikujeta? 
Če ste iskali uravnotežen pogled, kateri od svojih virov bi bila najboljši 
na obeh področjih (natančen in zanesljiv kot tudi zanimiv)? 

5. Razvije se razprava o vrednostih informacij in nujnosti, da se 

presodi in preveri vire. 

6. Učenci bi morali sami priti do zaključka, priporočljivo je, da se 
nanaša na izkušnje drugih ljudi in skrbno pretehta ter preveri 
podatke. 

 

Tveganja in 

priporočila 

Po vsej verjetnosti bo veliko učencev uporabilo 
spletne vire, v tem primeru bi naj učitelj opozoril, 
da so še drugi viri, tiskani. 

Uporaba v razredih 

Ta dejavnost se lahko uporablja pri številnih 

predmetih. Temo je potrebno izbrati dobro, po 
možnosti tako, da učenci govorijo z nekom, ki 
ima neposredne izkušnje. Primeri: 

Zgodovina – osvobodilna vojna za Slovenijo 
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Družbene vede – vera (krščanstvo), ekonomija, 
finančna ozaveščenost 
Geografija – sosednje države, velika mesta, 
naravni viri in industrija 

Opombe 
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KDO SEM JAZ IN KAM SEM NAMENJEN? 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 

lastnosti 

Učne strategije 

 

Motivacija za učenje 

 

Cilj 

 zavedati se preteklih in prihodnjih uspehov 

 opisati prihodnje uspehe 
 postaviti cilje in ugotoviti, kaj je bistvenega pomena 

za njihovo doseganje 

Čas 2 x 45 minut 

Lokacija Notranji/zunanji prostor 

Viri in 
materiali 

Kartice z letnicami, pisala 

Opis  

1. Učitelj pripravi kartice, katere vsebujejo podatke o letnicah in jih 
kasneje nalepi na stole: 

 Stol, ki predstavlja SEDANJOST, je označen z letošnjim letom. 

 Stol, ki predstavlja PRETEKLOST, je označen z letnico izpred petih 
let (SEDANJOST minus 5). 

 Stol, ki predstavlja PRIHODNOST, je označen z letnico pet let v 
prihodnost (SEDANJOST plus 5). 

 
 
 
 

 

 

 

2017 

2012 

2022 
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2. Učitelj začne: 

"Danes se bomo pogovarjali o stvareh, ki so se nam dobro izšle v 
življenju. Ali se spomnite kakšnega uspeha, ne glede na to, kako 
velik je bil? Ni nujno, da je povezan s šolo – pomislite na svoje 
hobije, športne aktivnosti, dobrodelnost, umetniške izdelke ali na 
katerokoli drugo področje v vašem življenju.«  

Učitelj počaka, da se oglasi prvi učenec; dokler se ves razred 
»ogreva«, učitelj samo opazuje. Če ni nikogar, ki bi bil pripravljen 
deliti svoje uspehe, jih mora učitelj navdihniti: »Sigurno je bilo v 
vašem življenju ogromno uspehov! Samo težko se jih spomnite 

ravno v tem trenutku ali pa ste malo zadržani, da bi jih omenili pred 
svojimi sošolci. Ne bodite! Pridite in povejte! Zapomnite si, da vsaka 
mala stvar šteje, v kolikor si jo štejete kot uspeh. Torej, kdo bo prvi 

začel?«  

3. Učitelj nadaljuje tako, da pove učencem, naj nadaljujejo z vajo, 
vendar bodo imeli na voljo več časa za razmišljanje, kamor bodo 
vključili svoje pretekle, sedanje in prihodnje uspehe. 

4. Učitelj predstavi vajo STOL PRIHODNOSTI, tako da postavi tri 
stole (označene s karticami) in jih namesti pred učence. Poudari, 

da predstavljajo PRETEKLOST, SEDANJOST in PRIHODNOST. 

Učitelj spodbudi učence, da razmislijo: 
o tem, kako je izgledalo njihovo življenje pet let nazaj; 
kakšne so karakteristike sedanjega življenja in 
kako si predstavljajo svoje življenje čez pet let.  
 
Učitelj pove učencem, da stol PRETEKLOST ponazarja njihove 

pretekle uspehe in stvari, ki so jim šle dobro od rok.  
 
Stol SEDANJOST predstavlja tisto, v čemer trenutno uživajo, v čem 

so trenutno dobri, kateri predmet jim je v šoli všeč in kaj radi 
počnejo.  
 
Stol PRIHODNOST predstavlja njihovo življenje čez pet let in na kaj 

se morajo osredotočiti, da bodo dosegli te cilje – kaj bodo takrat 
počeli, bodo še v šoli, v službi, morda kot vrhunski športniki..... 

Učitelj omogoči učencem nekaj časa za razmišljanje. 

5. Učenci se eden za drugim usedejo na stol. Vrstni red tistih, ki 
predstavljajo, je lahko naključen ali pa se določi z žrebom ali 
kako drugače.  

Vsak najprej sede na STOL PRETEKLOSTI, nato na STOL 

SEDANJOSTI in nazadnje na STOL PRIHODNOSTI. Za vsakega 
porabijo približno pol minute, učitelj pa, v kolikor je potrebno, 
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postavi dodatna vprašanja.  

6. Ko je predstavitev zaključena, si učenci zapišejo opombe o tem, 
kaj so povedali na vsakem izmed stolov. Najbolj se morajo 
osredotočiti na prihodnost, kar naj upošteva učitelj pri 
naslednjih učnih urah. Pri tem naj uporabi PAMETNO tehniko (le-
ta bo opisana drugje). 

7. Pri naslednji učni uri prične učitelj z vajo delo s cilji; učenci naj 
narišejo »drevo s svojimi izpolnjenimi željami«. Vsakdo nariše 
poljubno drevo. Na veje napišejo ali narišejo svoje želje in/ali 
napovedi. Izberejo si nek časovni okvir, naj bo to en mesec, eno 

leto ali pet let. Nekateri učenci imajo »krošnjo« zelo razširjeno, 
spet drugi lahko imajo tanko in povsem neznatno.  

8. Učitelj pusti učence nekaj časa na miru, da rešujejo nalogo. 

Nato začne z razpravo, v kateri poskuša izvedeti, zakaj se je 
povečalo posamezno število ciljev in zakaj se število nekaterim 
zmanjšuje; zakaj so nekatere veje bogate s cilji, medtem ko so 
ene gole.  

9. V nadaljevanju učitelj sprašuje učence, na kakšen način želijo 
doseči svoje cilje (izpolniti svoje želje), nato pa jim naroči, da si 

enega izberejo in zapišejo odgovore na vprašanja:  

Kaj si želijo narediti za to, da bi cilj dosegli; 
Kaj lahko naredijo in 
Kaj morajo narediti. 

10.  Učitelj pusti učence, da nemoteno nekaj časa izvajajo vajo. 
Sledi razprava, v kateri svoje opombe predstavijo prostovoljci. 
Učitelj jih vpraša ali se tisto, kar si ŽELIJO narediti za dosego 

ciljev, sklada s tistim, kar MORAJO narediti. Izid razprave mora 
biti, da za dosego cilja, se mora tisto, kar si ŽELIMO, skladati s 
tistim, kar MORAMO narediti. Tisto, kar MORAMO narediti, je po 

navadi zahteva nekoga drugega in je predpogoj za pozitivno 
oceno naše uspešnosti. 

 

Tveganja in 
priporočila 

Učenci, ki niso dosegali visokih učnih uspehov v 
zadnjem času, bodo morda nemotivirani. Prav zato 
je pomembno poudarjati, da vsakršen uspeh šteje, 
tudi tisti zunajšolski (vezan na hobije, glasbeni, 

športni, itd.). 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 

Kako ste se počutili?  
Na katerem stolu ste se počutili najbolje? Zakaj?  
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Kaj ste spoznali o svoji prihodnosti? 
Zakaj je dobro poznati svoje cilje? 

Uporaba v 

razredih 

Ta vaja se v glavnem uporablja pri družbenih vedah, 
pod naslovi kot so Človek kot posameznik in Človek 
v svetu dela; možno jo je uporabiti tudi pri 
prilagojenih programih, na šolskih izletih in v 
zunajšolskih dejavnostih. 

Navdih 

Ta vaja se zgleduje po podobni vaji iz projekta 

Kompetence na trgu dela.  

RPIC-ViP Kompetenca za učinkovitost, Ostrava, 
2008 

Opombe  
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DELOVNI LIST: KDO SEM JAZ IN KAM SEM NAMENJEN? 
 
STOL PRIHODNOSTI 
 

 

 

 

 

 

 

Opombe: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRETEKLOST 
leto …… 

SEDANJOST 
leto …… 

PRIHODNOST 
leto …… 

 

Kaj mi je šlo dobro 
do sedaj? 

Kje sem bil 
uspešen? 

Kakšen je bil moj 
cilj? 

Kaj rad počnem? 
Kaj mi predstavlja 
zabavo? Kaj delam 

dobro? 
Kaj si želim 

narediti? 

???????? 

Kako se vidim ... 

???????? 
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KRONIKA SLAVNIH 
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 

lastnosti 

Učne strategije 

 

Motivacija za učenje 

 

Cilj 

 zavedati se, da je tisto, kar smo se naučili, smiselno 
in koristno 

 opazovati od nekoga učne dejavnosti in jih oceniti 
 ustvariti osebni nabor virov (mapa, knjižnica, branje 

dnevnika…) 

Čas Skozi celo leto 

Lokacija Notranji prostor 

Viri in 
Materiali 

Zvezek s trdimi platnicami (prazen), barvni flomastri, 
barvice, barvni papir, lepilo, pisala in svinčniki 

Opis 

1. Uspeh je lahko strogo individualen in ni povezan s šolskimi 

ocenami (športni dogodki, delo za razred, druge dejavnosti). 
2. Vsak učenec bi moral (mora) prispevati h Kroniki med šolskim 

letom.  
3. Pri učni uri (ali šolskih izletih) učitelj poskrbi za branje iz Kronike 

slavnih in hkrati pričakuje povratne informacije. 
4. Ob uspešno zaključenem šolskem letu bodo učenci dobili 

oprijemljiv zapis o tem, kaj se je dogajalo v šoli, njihove skupne 
izkušnje, dosežke, smešne trenutke in podobno. Še posebej je 
koristna med obletnicami mature. 
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Tveganja in 
priporočila 

Najpomembnejše, učitelj mora oceniti razred 
sociološko in psihološko; v primeru, da je skupina 
moteča, ta dejavnost ni priporočljiva. 

Kot tveganje: Negativni komentarji napisani na 
straneh izobčencev, prav tako vulgarne, rasistične in 
ksenofobične opombe.  

Učitelj prikrito dopolni Kroniko, kot se njemu zdi 
primerno. On bi lahko pomagal izobčencem tako, da 
bi pisal pozitivne komentarje (anonimno seveda). 

Prav tako bi privzdignil samozavest tistim učencem, 
ki imajo še vedno prazno stran v Kroniki.  

Učitelj bi prav tako lahko učence poučil na temo in 
jih pripravil za "težke" naloge ali projekte, nato pa 

priporočil, da bi svoj uspeh zabeležili za zanamce. 

Povratne 

informacije 
Povratne informacije temeljijo na vsebini Kronike.  

Uporaba v 
razredih  

Dejavnost je primerna za razrednike, ki bi želeli 

izboljšati delovno vzdušje v razredu in vsaditi 
pozitiven pogled. 

Opombe 
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MAKALU – S KEMIJO 
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčn
e lastnosti 

Učne 
strategije

 

Učni viri 

 

Pogoji za 
učenje 

 

Cilj 
 zavedati se različnih tehnik in metod učenja 
 ponovitev aktualnega 

Čas 45 minut 

Lokacija Zunanji prostori, hribovit teren 

Viri in 
materiali 

delovni list: Osnovni zakoni kemije (začetek) 

pisala in papir (konec) 

 

Opis 

1. Učitelja razdeli razred v skupine po pet (odvisno od okolice in 
potrebe se lahko velikost skupine prilagodi). 

2. Učitelj začne govoriti: "Ste na planinskem pohodu v Himalaji in 

vaš cilj je, da se povzpnete na goro Makalu. Da iz baze dosežete 
višje ležeči kamp, se morate naučiti določeno besedilo. V 
baznem taboru se bo ena od skupin naučila besedilo na pamet in 
se bo povzpela do tabora 1. Tam bo član vaše skupine poslušal 
to besedilo in se ga naučil na pamet, preden se bo povzpel na 
naslednjo stopnjo. In tako se nadaljuje, dokler se ne povzpnete 

na Makalu.“ 

Pomoč za učitelje:  

Gora Makalu je v ospredju Nepala, dosega kar 8.462 m nadmorske 
višine. Je peti najvišji vrh na svetu in eden najtežjih za plezati. Je 

izolirana, impresivna, oblike kot piramida, s štirimi ostrimi grebeni. 

3. Učitelj opozori razred, da naj razmislijo o svojem pristopu; naj 
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se najprej naučijo napisano besedilo na pamet, nato pa se ga 
naj naučijo s poslušanjem. Skupine delujejo tako, da ne motijo 
druga druge; vsaka ima drugačno besedilo. 

4. Kdor doseže vrh gore, se bo hitro premaknil na določeno mesto, 
in zapisal besedilo na papir. Zmagovalec je skupina z najbolj 
natančno izvedbo. 

5. Učitelj tudi pove skupinam, da je možno, da se vrnejo nazaj na 
nižjo točko taborišča in osvežijo svoje besedilo, v primeru da se 
je plezalec zmedel. Vsak član skupine lahko to stori med svojima 
dvema taboriščema, vendar le dvakrat. 

6. Dejavnost se oceni z branjem besedila in kako natančno so jo 
skupine izvajale. 

 

Tveganja in 
priporočila 

Dejavnost bi bila primerna v času izleta na 
podeželju. 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 

Kako vam je bila všeč vaja? 
Kako ste se naučili besedilo, kako ste se lotili 
učenja? 
Kaj bi vam pomagalo pri učenju? 

Kaj bi naslednjič storili drugače? 
Ali ste se še spomnili besedila, ko je bilo konec 
vaje? 
Ste se naučili kaj novega iz te dejavnosti? 

Uporaba v 

razredih 

Ta vaja je bil zasnovana za kemijo; vendar bi jo 

lahko z malo truda uporabili za biologijo, jezike, 
vključno z maternim jezikom, fiziko, itd. 

Opombe 
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DELOVNI LIST: OSNOVNI ZAKONI KEMIJE 

 
 
 

Zakon o ohranjevanju snovi (Lavoisier, Lomonosov): V kemijski 
reakciji snov ni niti ustvarjena niti uničena. 
 
 
 
 
Zakon natančnih deležev (Proust): Kemijska spojina ima vedno 

enako razmerje kemijskih elementov po masi. 
 

  
 
 
 Zakon združevanja prostornine (Gay-Lussac): Ko plini reagirajo 
skupaj na isti temperaturi in tlaku, je razmerje med volumni 

reagiranih plinov in produkti izraženo v enostavnih celih števil. 
 
  
 

 

Zakon o ohranitvi energije: Skupna energija izoliranega sistema 
ostaja konstantna, ohranjena v daljšem časovnem obdobju. 
Energije se ne da niti ustvariti niti uničiti. (Lomonosov, 1748; 
Mayer, 1842, med drugim) 

 

 

Zakon o več deležih: Če se elementa A in B združita skupaj v več 
deležih kot enem, bi pri primerjavi količin različnih spojin, vsaka 
izmed njih vsebovala enako količino elementa A, količina 
elementa B bo sporočala zelo preprosto povezavo drug do 

drugega.  (Richter, 1791; Dalton, 1802 - 08) 
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MOČ SPOMINA 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Motivacija za učenje 

 

Pogoji učenja 

 

Cilj 

 razumeti proces spominjanja besed 
 razviti komunikacijske spretnosti 
 spodbujati spomin 
 razvijati sposobnosti za hiter odziv 
 spodbuditi dojemanje govorjene besede 

Čas 15 – 20 minut 

Lokacija Notranji / zunanji prostori 

Viri in 
materiali 

pisala in papir 

Opis 

1. Učitelj pove razredu, da bo prebral 3 nize besedil, ki vsebujejo 
10 besed. Medtem, ko bere besede, ne dovoli, da bi si besede 
zapisali; ko konča, lahko učenci vzamejo list papirja in zapišejo 
besede, ki so si jih zapomnili. 

2. Prvi sklop vsebuje besede, ki jih je mogoče zlahka projektirati v 

mislih, in so na nek način povezane (najbolj pogoste, 
prostorsko, po namenu, po času, predpona ali pripona). 

Pomoč za učitelje - Predlogi besed v Sklopu 1: 

Vrč, kava, juha, skleda, pestilo, steklo, krožniki, vilice, začimbe, 
zrezek  

(Sodijo v kuhinjo in so oprijemljivi, učenci so tukaj zelo uspešni, 

razen če niso dovolj osredotočeni. Takšen sklop bi se lahko uporabil 
za ogrevanje.) 

3. Drugi sklop naj bi vseboval konkretne in abstraktne izraze, ali 
samo abstraktne besede, brez očitne povezave med njimi. 

Pomoč za učitelje – Predlogi besed v Sklopu 2: 
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Avto, upanje, moč, past, nečimrnost, obramba, tema, stol, noht, 
ljubezen  

(konkretne kot abstraktne besede, brez očitne povezave. Kljub temu 
se učenci dobro odrežejo pri tej nalogi.) 

4. Tretja skupina bi morala zajeti zahteve abstraktne izraze, 
idealne besede so tujega izvora in brez kakršne koli povezave 

med njimi. 

Pomoč za učitelje – Predlogi besed v Sklopu 3: 

nasičenost, disfunkcija, zavračanje, sanacija, izpah, nadzor, 
sekularizacija, konotacija, izročitev, infiltracija  

(Čeprav imajo vse besede enako končnico (v angleščini), so te 
besede precej dolge (tri in več – zlogovne) in se ne uporabljajo 
pogosto. To je razlog, zakaj so te besede težke za učence, z 

ustreznimi rezultati. V najboljšem primeru si bodo zapomnili nekje 
polovico. Učitelj bi naj bil dobro seznanjen z besedami, kaj 
pomenijo, od kod prihajajo in kako se uporabljajo)! 

5. Na koncu (alternativno, po vsakem krogu) se izvaja ocenjevanje 
(Povratne informacije). 

6. Za domačo nalogo lahko učenci podobno tvorili besede v tri 
skupine, ki bi služile kot test. Učitelj bi jih zbral in jih ocenil. 

7. V eni do prihodnjih učnih ur lahko učitelj da priložnost enemu 
izmed učencev, da preizkusi svoje sošolce, v zameno pa mu 
bodo sošolci ocenili njegovo izbiro besed. 

 

Tveganja in 

priporočila 

Ta dejavnost zahteva taktičen pristop - dobri učenci 
verjetno pridejo v ospredje; tisti, ki pa zaostajajo, 

se bodo držali zase. Učitelj ne sme vztrajati pri tem, 
da vsakdo razkrije svoje rezultate. 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Kateri sklop besed ste si zapomnili najbolje in 
katerega najtežje? 

 Zakaj mislite, da je bilo tako? 
 Ali obstaja kakšen način, ki bi vas lahko odvrnil 

od dejavnosti? Česa se dobro spominjamo in 
česa ne? 

 Če se moramo naučiti nekaj težkega, kaj bi bilo 
koristno za nas? 
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Uporaba v 
razredih 

Ta dejavnost je namenjena predvsem pouku 
družbenih ved - komunikacija ali psihologija (spomin 
kot miselni proces).  

Opombe 

 
 
 
 

 



 
72       PRIROČNIK ZA UČITELJE SREDNJIH ŠOL 

 
 

                                                                                                            www.softskillsatclass.eu 

 

MOJ DRAGOCENI ČAS 
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki  

Kompetenčne 
lastnosti 

Učni pogoji 

 

Učne strategije 

 

Cilj 
 razumeti, kako pomembno je načrtovanje časa 
 razumeti, kako pomembna je relaksacija in 

mentalna higiena 

Čas 30 minut 

Lokacija Notranji prostor 

Viri in 
materiali 

pisalo 

Opis 

1. Sprva lahko učitelj učencem dovoli, da pripravijo »časovni tortni 

diagram«, ki določa, koliko ur na dan naj posvetijo posamezni 
dejavnosti. 

2. Nato lahko učitelj prosi učence za razčlenitev njihovih dnevnih 
dejavnosti.  

3. Učitelj zastavi ključna vprašanja:  
 Kako velik del dneva učenci posvetijo učenju ali drugim oblikam 

izobraževanja? 
 Kako pogosto razmišljajo o svojih dolžnostih?  
 Kako se počutijo, ko pomislijo na naloge, ki so ji opravili in na 

tiste, ki jih niso? 

Nekateri učenci bodo ugotovili (možno s pomočjo predlogov 
učitelja), da zelo pogosto razmišljajo o svojih obveznostih in da to 
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zanje prestavlja velik stres, če katere ne izpolnijo. Pogosto 
razmišljajo o tem, da morajo končati svoje delo. 

 

Pomoč za učitelje – Predavanja: 

Bluma Zeigarnik je sedela v kavarni na Dunaju in grizljala torto ter 
občudujoče gledala natakarja. Pravkar je odkrila ključno stvar v 

svoji karieri. Opazila je, da si je natakar zapolnil neverjetno velik 
seznam naročil, ki jih je potem serviral svojim strankam – brez da 
bi naredil kakšno napako in je točno vedel, h komu je potrebno 

odnesti določeno pijačo. Vendar pa je takoj, ko jih je postregel, 
pozabil kaj je kaj. 

Bluma Zeigarnik (1900−1988) je bila ruska psihologinja in njeno 
ključno odkritje nosi naslov Zeigarnikov učinek (Zeigarnik effect). 

Gre se za naše težnje k temu, da si zapomnimo stvari, ki jih še 
nismo končali. Prihaja do trajne motivacijske napetosti, katera nas 
podzavestno vodi k temu, da opravimo nedokončane stvari. 

Vsi nameravamo končati opravilo, s katerim smo začeli. Če imamo 
zastavljeno neko nalogo, se pojavi v naših mislih določena napetost, 
ki popusti šele, ko je naloga opravljena. Če je nismo sposobni 

dokončati, se napetost nadaljuje in nas sili, da se vračamo na 

nalogo.  

4) Učitelj začne z razpravo v razredu: Ali poznate ta občutek? Ali 
že imate izkušnjo s tem, da neke naloge niste bili zmožni narediti ali 
se ji posvetiti in je sedaj ne morete zbiti iz misli? Ali prav tako 
pogosto razmišljate o nalogi, ki ste jo uspeli narediti? Naredite 
primerjavo med situacijo, ko je bil nek esej narejen pred enim 

mesecem in med esejem, ki ga je šele potrebno napisati (podobno je 
pri domačih nalogah, pripravah na test, domačih opravilih, itd.) 

5) Učitelj vodi razpravo tako, da njegovi učenci lažje pridejo do 
tega zaključka, da je lažje (manj naporno), če naloge opravijo, kot 
pa da razmišljajo o nečem, kar še ni bilo narejeno. Učence prosi, naj 
pogledajo svoj dnevni razpored, da vidijo, koliko svojega časa 
posvetijo izobraževanju in naj poskušajo oceniti, koliko točno ga 

posvetijo učenju, koliko časa je zapravljenega, ker počnejo kaj 
drugega oziroma le razmišljajo o tem, da bi se učili. Podatek naj bo 
zabeležen v procentih v njihovem dnevnem razporedu. 

»Pogosto smo ob koncu dneva utrujeni. Smo mnenja, da smo delali 
ves dan, v resnici pa smo samo razmišljali o delu, medtem ko je bilo 

bolj malo dejansko narejenega. Bili smo zelo neučinkoviti, pa vendar 
smo utrujeni. Naš čas pa je predragocen za kaj takega!«  

6) Učitelj pusti učencem, da sami poiščejo rešitev.  
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Pomoč učiteljem – Možne rešitve: 
Ena izmed možnosti, kako preprečiti te napovedi je, da si 
zabeležimo vsakodnevne dejavnosti in jih časovno razporedimo. Da 
bi dobili idejo, kaj se v resnici dogaja, se lahko v nekem obdobju 
vodi dnevnik o tem, koliko časa se dnevno porabi za določeno 
dejavnost. Podobno je z vodenjem domačega računovodstva, kjer v 

enem stolpcu zapišemo, koliko predvidevamo, da bomo porabili za 
določeno stvar in v drugi stolpec, kolikšna je dejanska cena. Ko 
imamo razčlenjen čas za določeno dejavnost, navadno pridemo do 
ugotovitve, da je dosti časa za vse. In ne bo več nesigurnosti. Cilj te 

tehnike je, da se naučimo razmišljati o dejavnostih, ki se trenutno 
izvajajo. Posebej šolskim obveznostim (pri odraslih so delovne 
obveznosti) je potrebno nameniti svoj potreben čas. Ko je vse 

opravljeno, naj bi ta opravila »spolzela« iz misli in takrat se človek 
sprosti ter počiva. Spočit človek pa vemo, da dela bolje in bolj 
učinkovito.  

  

Tveganja in 
priporočila 

Vaja vsebuje določene zahteve: Veliko odraslih ne 
zna razporediti svojega časa, kar pa je zelo 
pomembno in je potrebno razvijati. Namen morda 

ni postati prvak v pravilni razporeditvi svojega 
časa; naj pa bi služilo kot motivacija, da spoznate 
kaj čas sploh je, kako si ga priskrbite in kako 

dragocen je. 

Povratne 
informacije 

Učitelj lahko učencem naroči, naj vodijo tedenski 

dnevnik z namenom, da bodo boljše porabljali svoj 
čas. Prav tako jim lahko služi kot identifikacijsko 
sredstvo, kako izboljšati trenutno situacijo. Na 
koncu jim lahko služi pri pisanju poročila. 

Uporaba v 
razredih 

 

družbene vede - Človek na trgu dela: upravljanje s 
časom; 
psihologija: učenje, mentalna higiena, stres in kako 

ga upravljati (premagovanje stresa) 

 

Opombe 
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MOJE SPOSOBNOSTI 
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenč
ne lastnosti 

Učne strategije  

 

Motivacija za 
učenje 

 

Učni 
viri

 

Cilj 

 spoznati svoje prednosti in slabosti (kaj lahko in 
kaj ne morem) 

 ugotoviti svoje izobraževalne potrebe 
 spoznati, da učenje ni samo formalno 
 se zavedati različnih virov učenja 

Čas 45 minut 

Lokacija Notranji prostor 

Viri in 

materiali 

Delovni list: Tabela sposobnosti 
svinčniki, označevalci različnih barv (tudi barvice in/ali 
barvni svinčniki se lahko uporabljajo za podčrtovanje, itd.) 

Opis 

1. Učitelj razdeli kopije delovnega lista: Tabela sposobnosti, hkrati 
pa pojasni, kako jo uporabljati.  

2. Stolpce je potrebno izpolniti v največji možni meri z 
zmožnostmi, spretnostmi in dejavnostmi, ki jih anketiranec 

lahko ima, kaj lahko naredi in česa ne.  

3. S soglasjem učencev je lahko delovni list izobešen na oglasni 
deski, kot navdih ostalim. 

4. Vsak učenec dobi v roke označevalce, označi svojo spretnost 
glede na: 

 ali se je to naučil sam; 
 ali so ga naučili starši; 
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 ali se je naučil v šoli, na tečaju, usposabljanju, itd.; 
 ali se želi naučiti (se še ni). 

5. Učitelj začne razpravo o: Kako vidim sebe? Ali obstaja več 
stvari, ki jih lahko storite, ali je več tistih, katere ne zmorete?  

6. Kje sem se naučil največ? Kje se učim? 

7. Ali obstaja kaj, kar bi se rad naučil? Zakaj? Ali bi se zato, ker bi 

se moral, ali, ker si želim? Obstaja razlika? 

 

Tveganja in 

priporočila 

Učitelj pohvali vse udeležence za njihov trud. Če 

učenec obtiči med igro, mu naj učitelj pomaga. 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 

Kje ste se naučili te stvari, ki vas odlikujejo 
(postavke v prvem stolpcu)? Zakaj je tako? 
Kakšen način učenja vam najbolj ustreza?  
Kakšni pogoji vam pomagajo, da se najbolje učite? 
Kaj se nameravate še učiti? Kdaj in kje?  
Česa se ne boste nikoli naučili in zakaj ne? 

Kaj bi vam pomagalo v tem trenutku, če bi vedeli, 

kako to storiti? 
Ali imate priložnost, da bi se naučili? 

Uporaba v 
razredih 

državljanska vzgoja, zdravstvena vzgoja, seminar 
psihologije 

Opombe 
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DELOVNI LIST: TABELA OBVEZNOSTI 
 
Ime: 
 

Zelo dober sem v... Znam (samo) ... 
Nisem ravno dober 
v... 

Ne morem (nisem 
sposoben) ... 
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MOŽNOSTI UČENJA 

 

Starostna 

skupina 
Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

                                  Pogoji za učenje 

 

Cilj 
 spoznati, kakšno okolje je najprimernejše za učenje 
 naučiti se, kako si organizirati urnik učenja 

Čas 45 minut 

Lokacija Notranji prostor 

Viri in 
materiali 

pisala in papir 

Opis 

1. Učitelj razdeli razred v manjše skupine, nato jim razdeli liste 
papirja, šele potem začne govoriti:  

“Predstavljajte si, da se bliža rok za vmesno preverjanje znanja pri 
več predmetih (ali: predstavljajte si, da je samo en teden do pisanja 

mature). Ravnatelj vam je dal prost teden pred preizkusom znanja, 
da se boste lahko učili bolj intenzivno. Lahko izbirate, kako boste 

uredili svoje učenje:  

• Cel teden boste lahko ostali doma in se učili. Ven sploh ne boste 
šli. 
• Šli boste na obisk k svoji babici in preživeli teden v njeni koči v 
gorah. 

• Šli boste v taborišče na jezeru in živeli v šotoru. 
• V bistvu ostanete doma, a se tam ne morete učiti. Ves dan 
boste preživeli v institucijah (knjižnica, kavarna, čajnica, itd.). Ne boste 
pa se učili pri prijatelju. 
• Ostali boste pri prijatelju ves teden in se bosta skupaj učila.“ 

Medtem ko učitelj govori, zapisuje možnosti na tablo 

2. Skupine morajo zapisati, katere predmete potrebujejo s sabo, 
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kaj ne smejo pustiti ter kaj vse mora biti dogovorjeno (npr. 
daljši električni podaljšek, če bodo nastanjeni v kampu, da se 
lahko napaja računalnik, itd.). Za vsako možnost, ki je na 
seznamu, morajo našteti prednosti in slabosti. 

3. Ko je delo končano, učitelj vodi razpravo o možnostih.  

Tveganja in 
priporočila 

Možnosti se lahko spreminjajo glede na zahteve 
posameznega razreda. 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Kakšno okolje je za vas najbolj primerno in zakaj? 

 Je kakšno okolje, ki je povsem neprimerno? 
 Je kakšno okolje, ki se vam zdi primerno in ni 

vključeno? 
 Kje se vi učite največ? 
 Ali ste kaj pozabili upoštevati? 

Opombe  
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NAKUPOVANJE ČEZ VIKEND 
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčn

e lastnosti 

Motivacija za 
učenje 

  

Viri učenja 

 

Obdelava 
podatkov 

 

Cilj 

 zavedati se, kako koristno je tisto, kar se naučimo v 
razredu 

 spoznati, kaj vsebuje hrana in koliko kalorij ima 

 uporabljati zdravstvena priporočila glede škodljivih 
sestavin in zdravega življenjskega sloga 

Čas 2 x- 45 minut 

Lokacija Notranji / zunanji prostor 

Viri in 

materiali Fotoaparat, tabela z vrednostmi kalorij 

Opis 

1) Učitelj ima predavanje o naslednjih temah: prehrana, dieta, energija 
v hrani (tabele), pravilna sestava dnevnih obrokov, itd. Lahko se 

nanašajo na naraščanje debelosti (tudi pri otrocih) v državi; 
statistični podatki morajo biti na voljo na spletu. Glavni razlog za 
naraščajoče števila debelosti pri ljudeh je nezdravo prehranjevanje, 
prekomerno uživanje sladkarij in premalo gibanja. 

 
2) Učitelj začne govoriti: "Vaši starši gredo za vikend od doma in vam 

dajo določen znesek denarja za hrano, recimo ... (navedite!). 
Morate v trgovino po nakupih in nakupiti živilske izdelke za obdobje 
odsotnosti svojih staršev. Hladilnik je prazen, zato morate nakupiti 

dovolj živil. Prehranjevanje v restavracijah je prepovedano - svoje 
obroke si morate pripraviti sami." 
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3) Učenci morajo poskrbeti za naslednje: petek večerja; sobota zajtrk, 
dopoldanska malica, kosilo, popoldanska malica, večerja. Ko bodo 
imeli vse potrebno v svojem nakupovalnem vozičku, morajo narediti 
še posnetek vsebine. 

 
4) Učenci morajo voditi evidenco o tem, kaj so kupili, vključno s 

cenami; fotografije samo za ilustracijo. Celotni stroški morajo ostati 
v proračunu. 

 
5) Kasneje, bodisi v šoli ali za domačo nalogo, imajo učenci nalogo, da 

opišejo, katere jedi so si pripravili in njihove vrednosti kalorij. 

(Ustrezne baze podatkov / viri informacij so na voljo na spletu.) 
 

6) V razredu učitelj razpravlja z učenci o njihovih izbirah, kaj so 
potrebovali za pripravo različnih jedi. Za izobraževalne namene 
mora učitelj izbrati najboljše in najslabše rezultate ter ju primerjati 
v razredu. V nasprotnem primeru lahko učenci dobijo pisno nalogo, 
ki mora biti ocenjena s strani učitelja. 

 

Tveganja in 
priporočila 

Učenci lahko delajo samostojno ali v skupinah. 

 
Učitelj bi moral spremljati svoje učence pri 
nakupovanju in sproti preverjati njihov nakup. 

Učitelj bi moral zagotoviti, da se vsi izdelki kasneje 
vrnejo na prave police. Tako se lahko izvede mini-
dejavnost, da se iz vozičkov učencev pobere ista 
živila (recimo testenine) in da se jih vse naenkrat 
vrne na svoje mesto. 

Učitelj bi moral najprej sam preizkusiti to 
dejavnost, da vidi, kako poteka in še posebej, da 

določi proračun, katerega se morajo strogo držati. 
Če je proračun previsok, kupci postanejo 
neracionalni in kupujejo dražje stvari, ki jih 
drugače ne bi. "Suhi" test se lahko opravi v spletni 
trgovini. 

Povratne 

informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Kakšna hrana prevladuje v vaši košarici? 
 Zakaj ste se odločili za točno te izdelke 

namesto za nekaj, kar je ceneje / dražje? 
 Če bi šli po nakupih s svojimi starši, ali bi 

nakupili enake izdelke? 
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 Bi se lahko kaj naučili iz te dejavnosti? 

Uporaba v 
razredih 

biologija, zdravstvena vzgoja, teorija športne 
vzgoje, državljanska vzgoja 

 
Opombe   
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NAREKOVANJE 
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčn
e lastnosti 

Obdelava 
podatkov 

  

Pogoji za učenje 

 

Motivacija za učenje 

 

Cilj 
 Prikazati, kako pomembno je krepiti spomin nekoga 
 Načrtovati strategijo v skupini 
 Vaditi natančnost in točnost 

Čas 30 - 45 minut 

Lokacija Notranji prostor 

Viri in 
Materiali 

Pisalni pripomočki, razrezan delovni list: Vzorci besedila 

 

Opis 

1) Po svoji presoji učitelj razdeli razred v skupine. 
 
2) Po razredu bo razdelil toliko kratkih besedil, kolikor je članov po 

skupinah. Besedila lahko vsebujejo opise nalog / informacije, 
povezane s tekočimi učnimi urami ali s starejšimi urnimi urami 

(znanje in revizija). 
 
3) Vsaka skupina mora dobesedno kopirati vsa kratka besedila, zato 

pošljejo ven samo enega člana iz skupine. Obisk do dodeljenega 
besedila se lahko ponovi neštetokrat. Daljinski narek (od položaja 

besedila do skupine) ni dovoljen; “vohun” mora fizično doseči ekipo, 
preden začne pisati po nareku. Bistveno je, da kopirate vso besedilo 

brez posebnega vrstnega reda.   
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4) Skupina je končala svoje delo samo v primeru, ko ima kopije vseh 
besedil in opravljene svoje naloge. 

 
5) Sledi preverjenost natančnosti besedila; skupine si lahko med seboj 

pregledujejo svoja besedila. Vsaki popolni kopiji se dodeli 1 točka. 
Zmagovalna skupina je tista, ki zbere največje število točk. Učitelj 

pohvali trud vseh učencev. 
 
6) Nato poteka razprava, ki zagotovi povzetek pridobljenih sposobnosti 

in prikazov. Igra naj bi pripravila učence, da so pozorni na določene 
teme, učitelj pa cilja na izdelavo, ponavljanje / pregledovanje. 

Učitelj lahko nadaljuje s predavanjem. 
 

7) Besedila lahko uporabljajo učenci, kot primer v njihovih osebnih 
mapah. Te mape si lahko učenci ogledajo kadarkoli.  

 

Tveganja in 
priporočila 

Tovrstna dejavnost pomaga pri razvoju spomina, 
kar je zelo pomembno v šoli in prav tako v 
življenju. Pogosto si moramo zapomniti vozne 
rede, urnike, telefonske številke in druge 

informacije. Dobesedno kopiranje naredi učence 
bolj skrbne, saj natančnost preprečuje zmoto. V 
primeru, da mora učitelj razviti drugačno znanje, 

kot so branje, razumevanje in interpretacija, lahko 
opusti “dobesedne“ zahteve. Vendar pa slednji 
dejavniki vplivajo na uspešnost prvotne različice 
vaje, ki jo bo morala skupina opraviti, tj. razumeti, 
kaj naj bi naredili. To je daleč od brezglavega 
kopiranja! 
Učitelj bi moral pozorno opazovati, kakšne 

strategije (če sploh) je vsaka skupina izbrala. Ali je 

kdo najprej pogledal besedilo, ki ga je vsakemu 
posamezniku dodelil učitelj. Ni pravila proti temu! 
Gre za eno besedilo na učenca in en narek, vendar 
to ne pomeni, da se v druga besedila ne bo 
pogledalo. Strategija pogosto igra večjo vlogo pri 

doseganju uspeha kot dejanska izvršitev naloge; to 
naj bi bilo tudi vidno pri končni oceni. 
Med to dejavnostjo lahko učitelj opazuje, kako 
deluje skupina, kako obvladajo stres, kako pogosto 
se morajo posamezniki vrniti nazaj k svojim 

zapiskom ter ustrezno prilagoditi nadaljnje 
dejavnosti. 
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Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 
 Ste se naučili kaj novega danes? 
 Kako vam je uspelo? Kako ste se počutili med 

reševanjem naloge? 
 Kaj je bilo najtežje za vas? 
 Ste izbrali strategijo? Če ste jo, kakšno? 

 Kako bi se lotili te dejavnosti, če bi se 
ponovila? 

Uporaba v 

razredih Dejavnost lahko ustreza več predmetov.  

Navdih 
Dejavnost se zgleduje po seminarju D. Svobodová, 
o tem česa se nismo naučili v šoli.  

 
Opombe  
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Delovni list 

 
Vzorci besedila: 
 

(Opomba: Skozi to vajo je bila ocenjena vloga Luksemburške dinastije, 
tako v češkem in evropskem kontekstu. Vprašanje 1 se nanaša na 
začetke najbolj slavnega vladarja Kraljevine Češke in kako je postal 
češki kralj in sveti rimski cesar. Vprašanje 2 se nanaša na pomen 
ambicij Luksemburga v evropski politiki. Vprašanje 3 kaže v smeri 
glavnega prispevka za češko kraljestvo. Vprašanje 4 se nanaša na 
uspešne politike Karla IV, in kako je uporabil svojo poroko, da je 

ustrezno rešil težave v času njegove vladavine. Pri vprašanju 5 gre za 
najpomembnejše vire: njegovo življenje in čas. ) 
 
 
1. Kako je bilo ime češkemu vladarju, katerega dedek je bil Henry VII. 
Luksemburški, čigar mati je bila Przemyslid Eliška (Elizabeth)? 
 

Charles IV 
 
 
2. Koliko članov Luksemburške dinastije je postalo Sveti rimski kralj in / 

ali cesar v 14. in 15. stoletju? 
 
Skupno pet: Henry VII., Charles IV. in Siegmund kot cesarji; 

Wenceslas IV. in Jošt kot kralja. Razen Henry VII. so vsi vladali 
češki kraljevini, in tako pustili globoke sledi v zgodovini Češke. 
 
 
3. John Luksemburški je dobil pomembno območje iz Svetega rimskega 
cesarstva Nemčije, da postane del Češkega kraljestva. Katero?  

 

Regija Egrensis (Latinsko; v nemščini: Egerland; in v češčini: Chebsko) 
 
 
4. Kako je bilo ime ženam Charlesa IV? 
 
Blanche de Valois, Anne of Pfalz, Anne of Świdnik in Elizabeth of 

Pomerania 
 
 
5. Kakšen je latinski naslov knjige o življenju sina Janeza 
Luksemburškega, ki je bila vložena na francosko sodišče? 

 
Vita Caroli 
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NENADOMA JE BIL TAM 
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Viri učenja 

 

Cilj 
 Spoznati, da se lahko učimo od različnih virov 
 Učiti se iz izkušenj 

Čas 45 minut 

Lokacija Notranji prostor 

Viri in 
materiali 

Pisala in papir 

Opis 

1. Učitelj naroči razredu, da napišejo seznam dejavnosti in/ali znanj (z 
uporabo diskretnosti!), kot so: 

drsanje, smučanje, govorjenje tujih jezikov, kolesarjenje, igranje 
tenisa, ustvarjanje podatkovnih baz, pohodništvo, lokostrelstvo, 

plavanje, ustvarjanje glasbe, spanje v divjini, mikroskopija, šivanje, 
ples, sekanje lesa, umetniško fotografiranje, pletenje, likanje, 
kuhanje, reševanje računalniških problemov, itd. 

2. Za vsako dejavnost ali znanje naj učenci napišejo, kje in kako so se 
jo naučili in koliko so bili stari. Poleg tega tudi, kako dolgo je trajalo, 
da so se naučili, ali so kdaj želeli obupati, kaj je pripomoglo k temu, 
da so uspeli, in ali so se tega naučili sami ali pod vodstvom. 

Razmislijo naj tudi, ali bi se tega lahko naučili drugje in na drugačen 
način. 

3. Učitelj vodi razpravo s svojimi učenci, poskuša pokazati, da 
obstajajo različni viri učenja, formalno kot tudi neformalno. Med 
učenjem se običajno srečujemo s težavami, ki jih moramo 
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premagati, da dosežemo naš cilj.  

 

Tveganja in 
predlogi 

Dejavnosti morajo biti primerne za starost učencev. 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Vas je kaj presenetilo? 
 Pri katerih dejavnostih so bili starši 
nenadomestljivi? 
 Katero spretnost bi težko obvladali brez 

institucionalne pomoči in zakaj? 
 Kateri način učenja vam najbolj odgovarja?  
 Ali vedno uporabljate najprimernejše vire 

učenja? 
 Kaj bo prevladalo v vašem nadaljnjem 
izobraževanju: družina ali institucije? 

Katero znanje vam je bilo najtežje pridobiti? Katere 
ovire ste morali premagati? Kako vam je uspelo na 
koncu? 

Uporaba v 
razredih 

 
vsi predmeti 

 

 

Opombe 
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OSEBNA SWOT ANALIZA 
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Učne strategije  

 

Motivacija za učenje 

 

Cilj 

 prepoznati od nekoga močne in šibke spretnosti 

 prepoznati od nekoga močne in šibke veščine 
 oceniti priložnost in tveganje za dosego cilja 
 spoznati, kako se dela osebna analiza učenja 

Čas 45 minut 

Lokacija Notranji prostor 

Viri in 
materiali 

pisala in papir (delovni zvezek) 

Opis 

1. Učitelj je pripravil spodnjo tabelo (SWOT analiza) na tabli in 
jo pusti zakrito še nekaj časa. 

 

SWOT Analiza 

S W  
  

O T 
  

2. Učitelj začne govoriti:  

"Da bi bili uspešni v življenju, da bi dosegli svoje cilje, da bi dosegli 
dobre rezultate, če je mogoče z najmanj napora, da bi našli svoje 
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dejavnosti, študije in dela, ki izpolnjujejo; bi moral posameznik 
uporabiti vse svoje moči v največji možni meri. " 

Učitelj postavi naslednje vprašanje razredu:  
"Kaj pa slabosti? Bi bilo koristno, da jih poznate dobro, in če 
je tako, zakaj?" 

Odgovor: Poznati svoje slabosti lahko služi kot osebni izziv za 

njihovo morebitno odstranitev, izboljšanje znanja, sposobnosti in 
spretnosti. Poznavanje bo hkrati namig, v kakšnih dejavnostih smo 
boljši, v katere je bolje, da se ne vključujemo, saj bi verjetno imeli 
težave z njimi. Vključevati se v nekaj, kar nam verjetno ne bi 

uspelo, je izguba časa in truda, saj bi se verjetno borili s 
prekomernim stresom.  

3. Obstaja posebna tehnika, ki se imenuje SWOT analiza, ki 

omogoča, da jasno opredelite svoje močne in šibke točke. 
Za vključevanje v te tehnike boste izvedeli tudi štiri 
uporabne angleške besede, ki jih delodajalci pogosto 
uporabljajo pri razgovorih z namenom, da ugotovijo, kaj bi 
lahko kandidat ponudil v primeru, da se ga zaposli. 

4. Učitelj nato razkrije na tabli SWOT analizo; v primeru, da 

učitelj nepopolno obvlada angleščino, se mora predhodno 

podučiti o pravilni izgovarjavi besed.  

5. Enega po enega, učitelj vpiše v rubrike v tabeli, ampak 
samo angleško ime. Nekateri učenci bi naj to tehniko že 
poznali, učitelj jih lahko prosi, da pojasnijo, kako ta metoda 
deluje. Učitelj lahko razred tudi zaprosi, da predlagajo, kje 
in s kakšnim namenom bi bila SWOT analiza primerna. Ali 

so jo kdaj sami uporabljali? V primeru, da ta tehnika ni 
znana razredu, jo učitelj predstavi:  

"SWOT analiza je tehnika, ki je zasnovana tako, da začrta ključne 

dejavnike, ki vplivajo na naš uspeh. SWOT je kratica, nastala iz 
prvih črk teh angleških besed: 

• STRENGTHS (PREDNOSTI) 

• WEAKNESSES (SLABOSTI) 

• OPPORTUNITIES (PRILOŽNOSTI) 

• THREATS (NEVARNOSTI)  

Pomoč za učitelje - Predstavitveni nasveti: 
Tabela je pripravljena na tabli, učitelj lahko vstavi tudi domače 

izraze, temveč jih mora prikriti s prilepljanjem papirja z angleškimi 
besedami na njih. Medtem ko predava, odkriva tudi domače izraze, 
eno po eno. 
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6. Ko razredu uspe narediti zapiske, jih lahko učitelj vpraša: 
"Bi lahko odkrili podobnosti med dvema kategorijama 
(zgornja in spodnja) v stolpcu na desni strani in dvema 
kategorijama na levi strani?" V primeru, da pravilno 
odgovorijo (pozitivne v stolpcu na levi strani, negativne v 
stolpcu na desni strani), bo učitelj pohvalil njihovo 

pozornost.  

Učitelj nadaljuje: 

"Bi mi lahko povedali razlike med kategorijami v celotni 

zgornji polovici in celotni spodnji polovici tabele, ki je med 
ravnmi, ki vsebujejo prednosti in slabosti ter priložnosti in 
nevarnosti?" 

Učitelj gre skozi kvadrate, enega po enega, in dovoli, da najprej 

razred pove, kaj misli. Lahko uporabite nekaj koristnih vprašanj: 
• Kako bi opisali prednosti in slabosti? 
• Navedite nekaj primerov, kaj bi lahko šlo pod prednosti in 
kaj pod slabosti. 
• Kako bi opisali priložnosti? 
• Navedite nekaj primerov, ki se lahko štejejo kot 

priložnosti. 

• Kako si predstavljate nevarnosti? Navedite nekaj 
primerov. 

Pomoč za učitelje: 
Razlika je med notranjimi silami (prednosti in slabosti) in zunanjimi 
silami (nevarnosti in priložnosti). Prednosti in slabosti se nanašajo 
na osebne lastnosti posameznika - njegove sposobnosti, izkušnje, 

znanja, stališča; nevarnosti in priložnosti pa prihajajo od zunaj, iz 
okolice. 

7. Učitelj prosi razred, da izpolnijo osebno SWOT analizo znane 

osebnosti, recimo Robinson Crusoe-ja (v točki, ko je edini 
preživel brodolom, in je vržen na obalo). Delo naj bi bilo 
hitro, učitelj naj bi vse zapisoval na tablo. Ni potrebe, da 
učenci delajo individualno tabelo; edini namen te vaje je, da 

razred razume uporabo tabele in kakšne so razlike med 
rubrikami. 

Pomoč za učitelje – Robinson: 
Učitelj mora vztrajati pri trenutku nesreče - pristanek Robinsona na 
obali, ki je izhodišče za oceno njegove osebnosti. Kasneje bo učitelj 
poudaril, da so se v času Robinsonovega bivanja številne lastnosti 

spremenile. Analiza SWOT se ne bo nikoli ustavila, ampak se samo 

razvija skozi čas! 
 

Prednosti Slabosti 



 
92       PRIROČNIK ZA UČITELJE SREDNJIH ŠOL 

 
 

                                                                                                            www.softskillsatclass.eu 

 

Kreativnost, fleksibilnost, 
spretnost, pogum, vztrajnost 

Pomanjkanje znanja, kako 
preživeti v divjini, 
nepripravljenost za brodolom, 
potrebovati ljudi okoli sebe 

Priložnosti Grožnje 

Čas zase, možnost, da bi 
ugotovil, koliko lahko zdrži, 
spoznavanje nove kulture in 
ljudi, vrednotenje naravne 
sile, možnost jadranja 

Bližina kanibalov, divjih zveri, 
sezonska hrana, osamljenost, 
depresija 

  

8. Učitelj poskrbi, da njegovi učenci vedo, kaj so to SWOT 

analize. 

9. Nato učitelj napove razredu, da naredijo analizo SWOT o 
sebi; dovoli jim, da delajo na  tej analizi 10 minut. Ko je 
delo opravljeno, učitelj pozove nekaj učencev (najbolje je, 
da se učenci sami javijo), da preverijo svojo analizo. 

10. Učitelj vpraša svoje učence kaj menijo, kakšna je SWOT 

analiza njihovih sošolcev, in naj poskusijo opredeliti 
temeljne kategorije, značilne za posamezne kvadrante, in 

izkoristiti te posebnosti za osebni razvoj in doseganje svojih 
ciljev. 

 
 
 

Prednosti Slabosti 
Znanje, izkušnje, 
sposobnosti, spretnosti, 
osebnostne in dobre telesne 
ter duševne lastnosti (v čem 
sem dober, boljši od drugih, 

na čem lahko gradim naprej, 

itd.)  
Na tem bom gradil in se 
razvijal dalje. 

Odsotnost in/ali pomanjkanje 
značilnosti, navedenih pod 
Prednosti (moja osebnost, kar 
ne morem narediti dobro, kje 
mi primanjkuje, itd.) 

Zavedam se vsega. Če je 

mogoče, delam na 
izboljšavi. 

Priložnosti Grožnje 
(Kateri zunanji vplivi mi 

zagotavljajo možnosti 
uspeha) 
Zagrabil jih bom in jih 
uporabil. 

(Kateri zunanji vplivi lahko 

ogrožajo mene in moje 
namene) 
Iščem "krizne scenarije", 
se pravi, razmišljam o 

predkupni pravici in/ali 
odpravi. 

11. Na koncu učitelj vpraša svoje učence, za kaj bi lahko bila 



 
 
   KOMPETENCA ZA UČINKOVITO KOMUNIKACIJO / DEJAVNOSTI                                                    93 
 

 
RAZVOJ SOCIALNIH KOMPETENC UČENCEV V RAZREDU 

SWOT analiza dobra, v kolikor se nanaša na osebni razvoj, 
da povzamemo: 

12. "Zdaj ste spoznali tehniko, ki je koristna za preslikavo iz 
prednosti in slabosti, priložnosti in nevarnosti, in zdaj imate 
dobro orodje v rokah, ne le pri načrtovanju svojega 
osebnega razvoja, ampak tudi za dosego vaših ciljev in 

vaših sanj. Ta tehnika se redno uporabljajo v podjetjih za 
določitev možne smeri razvoja podjetja, in posledično 
načrtovanje dejavnosti. SWOT analiza predstavlja tudi 
pomemben vir informacij za urbani in regionalni razvoj. 

Pogosto je obvezno, da je SWOT analiza povezana z vlogami 
za donacije in/ali subvencijami (regionalni, nacionalni, EU). 
Gre za tehniko, ki se lahko uporablja, je zelo prilagodljiva in 

praktična za vsak predmet, kadar obstaja potreba po analizi 
obstoječega stanja in načrt za nadaljnji razvoj, ob 
upoštevanju zunanjih dejavnikov (zakon, podnebje, profil, 
trg, svetovne zadeve, družinsko stanje, itd.), tako da se 
doseže cilj. 

13. Na koncu učitelj spodbudi razred, da so pozorni na svojo 
SWOT analizo neprekinjeno skozi vse šolsko leto. To bi jim 

lahko omogočilo, kako narediti najboljše načrte, kako 
izkoristiti svoj potencial in lahko se tudi preveri, kako so 
napredovali. 

 

Tveganja in 

priporočila 

Učitelj se mora dobro pripraviti na analizo SWOT, 
svoje predavanje lahko obogati s praktičnimi 
primeri iz življenja (osebni dodatek). Učitelj mora 
še enkrat preveriti, da je razred razumel, kaj je 
analiza SWOT in kako jo uporabiti. 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 
 Zakaj smo sodelovali pri opravljanju osebne 

SWOT analize? 
 Kako bi se lahko to nanašalo na vaš osebni 

razvoj? 
 Kako bi vam lahko SWOT analiza pomagala 

izbrati pravo fakulteto in/ali poklic? 
 Katerim drugim namenom lahko še SWOT 

analiza služi? 

Uporaba v 

razredih 

družbene vede, zgodovina (okoliščine dogodkov, 
zgodovinske osebnosti), fizika, kemija, strokovni 

predmeti (lastnosti in uporabe različnih materialov 
in/ali spojin). Na splošno se analiza SWOT 
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uporablja za ocenjevanje situacij, oseb, materialov, 
itd. 

Navdih 

Regionalni poslovni informacijski center VIP, 
kompetenca za učinkovitost, Ostrava: regionalni 
poslovni informacijski center VIP 2008. Modul 3, 
215 str. 

Opombe 
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PISNI TEST 
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Učni pogoji 

 

Cilj 
 zavedati se, kaj vpliva na nas pri delu 
 spoznati, kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da 

nekaj naredimo po naših najboljših sposobnostih 

Čas 10 minut za vsako priložnost 

Lokacija Notranji prostor 

Viri in 
materiali 

Pisala, 10 minutni testi, predvajalnik glasbe 

Opis 

1. Učitelj razredu iz lastnih izkušenj opiše, kako delovni pogoji in 

okoliščine vplivajo na njegovo učinkovitost. Okoliščine so lahko zelo 
različne in za učence bi bilo koristno, da se preizkusijo v 
najrazličnejših okoliščinah ter ugotovijo kakšen vpliv imajo le-te na 

njihovo delovno učinkovitost. Učinkovit pokazatelj so lahko razni 
pisni testi, ki jih opravimo pod različnimi pogoji. Glede na rezultate 
lahko učitelj z razredom pride do dogovora, kateri so najbolj 
optimalni delovni pogoji in se jih od takrat naprej držijo.  

2. Prvi test se piše pod normalnimi pogoji. 

3. V naslednji uči uri se opravi drugačen 10-minutni test, ampak v tem 
času učitelj predvaja glasbo. Glasba je pomirjujoče narave, morda 

klasična, glasba, ki jo je enostavno poslušati.  

4. Učitelj prosi učence, da si izberejo glasbo, ki jim je všeč in jo 
prinesejo s sabo k naslednji učni uri. Tokrat se bo test pisal ob 
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glasbi, v kateri uživajo. 

5. V nadaljevanju se lahko povabi »asistenta« - to je lahko drug 
učitelj, strokovnjak določenega področja, sestra, brat, mama, oče, 
prijatelj, ki dobro pozna to zadevo. Ne gre za dejansko osebo, 
temveč zgolj za idejo (podobo) neke osebe, ki bo pomagala pri 
testu. 

6. Vsi testi morajo ohraniti isto stopnjo zahtevnosti. Vsak se oceni in 
njihovi rezultati se potem primerjajo. Rezultati se lahko med seboj 
kar precej razlikujejo, po navadi so najboljši pod osnovnimi pogoji 
(ko je absolutna tišina). 

7. S pogoji lahko eksperimentiramo – je bolj zabavno in motivira 
razred, poveča učinkovitost. Učitelj vodi razpravo o tem, kakšne 
pogoje imajo učenci za učenje in pripravo na šolo doma: Ali se učijo 

ob prižganem TV-ju? Poslušajo glasbo? V popolni tišini? Si vzamejo 
prostor in čas za študij ali to opravljajo sočasno z drugimi 
dejavnostmi? 

 

Tveganja in 

priporočila 

Potrebno je poudariti, da vsakemu odgovarjajo 

drugačni pogoji, zato je potrebno doseči nek 
dogovor. 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Kako je šlo? 
 Je bilo delo za vas zanimivo in rezultati 

pomembni? 
 Bodo rezultati kakorkoli vplivali na vaš 

nadaljnji pristop do učenja?  

 Kako natančno? 

Uporaba v 
razredih 

Katerikoli predmet 

Navdih  
FRANKE-GRICKSCH Marianne. Patříš k nám. Praha: 
Shamala, 2006 

Opombe 
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PLAKAT 
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Motivacija za učenje 
 

 

Obdelovanje podatkov 

 

Cilj 

 zavedati se svojih sposobnosti 
 zgledovati se po drugih 
 zagotoviti motivacijo za nadaljnje izobraževanje 

in razvoj  

Čas 45 minut 

Lokacija Notranji prostor 

Viri in 
materiali 

Delovni list: Nekaj prednosti, A3 list (eden za vsakega 
učenca), pisala, označevalci (markerji) 

Opis 

1. Učitelj ima za vsakega učenca po en A3 list in začne govoriti: 

 "Za vsakega, to pomeni tudi za vas, je pomembno, da se zavedamo 
svojih zmožnosti. Vaše močne točke so vaše sposobnosti, znanje, 
spretnosti in področja, kjer so še možnosti za razvoj. Vedno se ne 
boste zavedali svojih sposobnosti, ne glede na to, kakšen je razlog. 

Zato je lahko v pomoč tudi to, kako vas vidijo drugi ljudje in sedaj 
bomo pomagali drug drugemu.« 

2. Učitelj razdeli prazne A3 liste vsakemu izmed učencev in jim 
naroči, naj na polovici lista narišejo sebe (ni pomembno, na 
kakšen način – realno, abstraktno, karikaturno, itd.). Na vrhu 
lista mora vsak učenec napisati svoje ime in pustiti plakat na 
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robu svoje mize (ali pa plakat razprostrejo po tleh). 

3. Nato učitelj pozove učence, da se sprehodijo po razredu in 
zabeležijo za katero vrlino menijo, da pripada določeni osebi na 
plakatu; omenjene naj bi bile vsaj tri vrline. Učitelj pojasni:  

»Cilj ni, da izberemo najljubše, niti da pokažemo spoštovanje do 
nekega oblikovalca oblačil ali poudarjanje, kako pomemben je; 

ampak se gre za zbiranje pozitivnih lastnosti, ki dejansko pripadajo 
tej osebi. Poskusite in pomislite o prednostih vsakega izmed svojih 
sošolcev, čeravno nista prijatelja in četudi ga ne poznate najbolje. 
Vaše mnenje lahko še vedno veliko pomeni, čeprav gre zgolj za nek 

vtis, ki ste ga dobil. Rad bi vas opomnil, da šibke točke ne pridejo v 
poštev pri tej vaji, zato izpostavljanje nekih spodrsljajev nekoga oz. 
poravnavanje računov ni ena izmed možnosti. Bodite pozitivni in se 

veselite tega, kar lahko drugi napišejo na vaš plakat. Še ena stvar: 
Bodite originalni in kreativni, spomnite se karakteristik, na katere 
kdo drug ne bo pomislil. Če res pridete do blokade in se ne spomnite 
ničesar drugega, samo naredite črtico ob karakteristiki, s katero se 
strinjate.«  

4. Učitelj opazuje učence pri delu in jih opozarja na upoštevanje 
pravil – omenjene so lahko samo pozitivne lastnosti. Učitelj 

opazuje, če so kateri izmed plakatov bolj zapolnjeni od drugih (v 
resnici je priča naraščajočem sociogramu, v živo!). V primeru, 
da so kateri izmed plakatov vidno prazni, odstrani ostale plakate 
in pusti, da se učenci osredotočijo na te, ki so malo 
zapostavljeni. 

5. Po približno 15 do 20 minutah se učenci vrnejo k svojim mizam 

in preberejo, kaj so drugi zabeležili na njihovih plakatih. Učitelj 
jim naroči, da podčrtajo tri lastnosti, s katerimi se najbolj 
identificirajo (če je možno, naj uporabijo zelen označevalec) in 
tri, ki so jih najbolj presenetile (če je možno, uporabijo rdeč 
označevalec).  

6. Nato učitelj prične vodeno razpravo, v kateri se ukvarjajo s tem, 
kaj so učenci odkrili na svojih plakatih; so bili zadovoljni in/ali 

presenečeni; bi lahko gradili na teh karakteristikah? 
Brainstorming je lahko eden od sredstev za identifikacijo možnih 
načinov razvoja svojih spretnosti. 

7. Na koncu gre vsak učenec nazaj do svojega plakata, ga obrne in 
k izbranim karakteristikami napiše, kako namerava razviti te 
spretnosti. Učitelj lahko učence vpraša: »Kako boste v 
naslednjih 24 urah razvijali določeno spretnost? Kaj pa v 

preostanku tedna, meseca, v tem semestru?« 
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Tveganja in 
priporočila 

Na začetku jim lahko v pomoč učitelj sam izdela listo 
karakteristik, s katerimi dopolnijo plakat. 

Možnost: Plakat z vnaprej določenimi spretnostmi: 

Če čuti učitelj potrebo, lahko ponudi delno narejene 
plakate z vnaprej predloženimi spretnostmi, ki se 
lahko uporabijo na več načinov. Na primer, plakati 

opremljeni z imenom in spretnostmi so predstavljeni 
po celi sobi; učenci nato z barvnimi nalepkami (ali 
markerji) označijo, s čim se strinjajo. 3 zelene 

nalepke označujejo tri spretnosti, 3 oranžne nalepke 
označujejo tisto, kar je potrebno izboljšati in 3 
modre nalepke za samoocenitev (učenec označi, 
kako sam vidi sebe). 

Povratne informacije bi bilo treba zagotoviti na 
pozitiven način, da bi dijaki razmislili o svojih 
prednostih in kako jih lahko še naprej razvijajo. 

 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Ste se naučili kaj o sebi?   
 Vas je kaj presenetilo? Če ja, kaj je bilo to?  
 Vam je všeč, kar je napisano na vašem 

plakatu?  
 Ali obstaja kaj, kakšna spretnost, močna 

točka, ki so jo vaši sošolci pozabili zapisati na 
plakatu? 

 Kako mislite, da bi lahko razvili svoje 
spretnosti v prihodnosti?  

 Vam je bilo težko dodeliti neko 

spretnost/karakteristiko svojemu sošolcu?  
 Kaj so bili vaši kriteriji za dodelitev le-teh?  

Uporaba v 
razredih 

Državljanska vzgoja, prostočasne dejavnosti 

Opombe  
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DELOVNI LIST: NEKAJ PREDNOSTI 

Karakteristike: 
 
Pozitiven 

Direkten 
Prijeten 
Pripravljen pomagati 
Usmerjen v rešitev 
Sodelujoč 
Odgovoren 

Sveže razmišljujoč 

Aktiven  
Eksperimentirajoč  
Vztrajen 
Pozoren na detajle 
Prizadeven 
Praktičen 
Skromen 

Temeljit 
Razmišljujoč 
Poslušajoč 

Pameten 
Drži besedo  
Stoji za svojimi besedami 

Duhovit 
Urejen 
 
Spretnosti in sposobnosti: 
 
Dober moderator 
Dober v športu  

Dober mojster - ročne spretnosti  
Dober tehnični risar 
Spozna se na računalnike 
Organizator 
Zna se izvleči iz težav 
 
Znanje: 

 
Angleščina 
Sodobna literatura 
Narava 

Veliko ve o ....... 
 
 
 



 
 
   KOMPETENCA ZA UČINKOVITO KOMUNIKACIJO / DEJAVNOSTI                                                    101 
 

 
RAZVOJ SOCIALNIH KOMPETENC UČENCEV V RAZREDU 

POGLED V PRIHODNOST 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Učne strategije 

 

Motivacija za učenje 

 

Cilj 

 izjasniti se glede ciljev za prihodnost 

 zagotoviti motivacijo za dosego teh ciljev 
(uresničevanje sanj) 

 razumeti pomen načrtovanja 
 trenirati svoje umetniške sposobnosti 

(vključevanje obeh hemisfer možganov) 

 poživiti razred 
 razumevati, ker smo aktivni, in izpolnjevanje 

osebne naloge 

Čas 30 − 45 minut (glede na število učencev) 

Lokacija  Notranji / zunanji prostori 

Viri in 
materiali 

pisala 

Opis 

1. Učitelj predstavi razredu nalogo (po možnosti domačo nalogo): 

da naredijo kolaž (morda PowerPoint predstavitev) na temo Jaz 
danes in čez 10 let. Poskrbeti mora, da je vsem jasno, kako 
mora kolaž izgledati. 

2. Učitelj pove razredu, na kaj se morajo osredotočiti pri izdelavi 
kolaža: osebno življenje; slog in hobiji; lastnine; izobraževanje 
in poklici; prihodki. 

3. Učenci imajo na voljo bolj malo časa, da predstavijo svoje delo; 
da je pregled učinkovitejši, se bi lahko omejili samo na tisto, kar 
še ni bilo omenjeno. Običajno bo veliko idej enakih (hiter avto; 
družina; hiša; velika plača). Nekaj nalog se lahko prikaže v 

razredu za obravnavo in ocenjevanje. Če je naloga ustrezna, se 
lahko učitelj nanaša na vsebino v prihodnje. 

4. Učitelj prosi vse, da razmislijo o tem, kaj je potrebno storiti, da 
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bi svoje sanje (cilje) uresničili. 

5. Skupaj z učenci učitelj obravnava kakovost in prefinjenost 
predstavitve, pri čemer daje ocene. 

 

Tveganja in 
priporočila 

Zaželeno je, da je ta dejavnost čim bolj realna; ne za to, 
da zatremo domišljije učencev, temveč, da ohranimo 
realen okvir. Če so njihovi cilji izvedljivi, jih je lažje 
motivirati za njihovo doseganje. 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Ali je vaš kolaž obravnaval vse vidike vaše 
prihodnosti? 

 Ali menite, da so vaši cilji realni? 
 Kaj boste storili za dosego svojih ciljev? 

Uporaba v 
razredih 

Ta dejavnost je namenjena predvsem za družbene vede 
in sicer na naslednjih področjih: 
Človek na trgu dela - izbira poklica 
Psihologija - profil osebnosti, osebnostni razvoj, doba 

odraslosti 

Ta tema bi lahko postala nekakšen okvirni projekt šole v 
določenem časovnem obdobju, z več vpletenimi 

predmeti: kolaž bo pripravljen v smeri umetnosti; 
verbalni komentar napisan kot esej v literaturi; 
predstavitev PowerPoint v računalniških razredih. Na 
takšen način bi bil učinek večje razsežnosti. 

Opombe  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sl.pons.com/prevod/sloven%C5%A1%C4%8Dina-angle%C5%A1%C4%8Dina/prefinjenost
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PRESTIŽNI POKLIC 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Motivacija za učenje 

  

Cilj 

 motivirati za učenje 

 pojasniti poklicno svetovanje 

Čas 45 minut 

Lokacija Notranji prostor 

Viri in 
materiali pisala in papir, delovni list: Kartice 

Opis 

1) Učitelj je natisnil slike kartic z imeni poklicev za vse učence. 
 
2) Učitelj začne govoriti: "V prihodnosti boste vsi želeli služiti denar, 

ustanoviti družino in imeti svoj dom. Ljudje pogosto izberejo takšno 
delo, ki jim da zadovoljstvo, in ga znajo dobro opravljati, s 

ponosom. Ni dvoma, da je denar pomemben – kdo ne bi rad zaslužil 
dobro? Istočasno je mnogo služb, ki so neprivlačne, takšne, ki jih ne 
bi želeli opravljati in ne izboljšujejo socialnega statusa." 

 
3) Učitelj izroči slikovne kartice s poklici. Prosi vse, da razvrstijo 

poklice, glede na njihovo uporabnost za družbo in zapišejo vrsti red 
od zgoraj navzdol. 

 
4) Nato učitelj dovoli učencem, da se razdelijo v skupine (recimo po 

štiri) in se dogovorijo o njihovi skupni razvrstitvi poklicev. Ko 
končajo, se skupine združijo, da je razred razdeljen približno na 
polovico. Zopet se morajo te super-skupine dogovoriti o vrstnem 
redu. 

 

5) Dve super-skupine se soočita pred zadnjo nalogo: Celoten razred se 
dogovori o vrstnem redu. Vendar pa tokrat ni kriterij, kako 
družbeno pomembni so napisani poklici, vendar se naj razvrstijo po 
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tem, kakšen prestiž prinesejo.  
 
6) Za zaključek učitelj primerja rezultate uvrstitve in obravnava 

izkušnje z razredom (glej povratne informacije spodaj). 

 

Tveganja in 
priporočila 

Z začetno razvrstitvijo poklicev (majhne skupine) lahko 
vsaka skupina dobi različna merila za uporabo - glej 
Povratne informacije. Oba rezultata se lahko uporabita 
kot izhodišče za razpravo o zahtevi za delo, finančne 

nagrade in priložen prestiž. 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Kaj je vplivalo na vas med razvrščanjem? 
 Kako se poklici razlikujejo glede na uporabnost v 

primerjavi s  prestižem? 
 Kateri poklic je najbolje plačan? Kateri izmed dveh 

razvrščanj je bližje tistemu od plače?  
 Kaj bi izgledala razvrstitev glede na fizično ali 

duševno zahtevo tega poklica? 

 Kako bi izgledala razvrstitev glede na kvalifikacije / 
stopnje / število let študija?   

 Pri izbiri poklica, koliko na vas vpliva njegov ugled, 
denar, osebni interes in vaše sposobnosti? 

Uporaba v 
razredih 

Ta dejavnost je zelo primerna za državljansko vzgojo, 
zdravstveno vzgojo, psihologijo in karierno orientacijo. 

Navdih 

PIKE, Graham; Selby, David. Cvičení hry pro Globalni 
výchovu 

Slike: Prosti FlipArts po Philip Martin: 
www.philipmartin.info 

 
Opombe 
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Delovni list Kartice 
 

 

RUDAR 

 

UČITELJ 

 

VRHUNSKI ŠPORTNIK 

 

RECEPTOR 

 

ČISTILEC 

 

MEDICINSKA SESTRA 

 

GRADBENI MENEDŽER 

 

PISATELJ 

 

MODEL 
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ZDRAVNIK 

 

ARHITEKT 

 

IGRALEC 

 

PROGRAMSKI INŽENIR 

 

STROKOVNJAK ZA MEDIJE 

 

FARMACEVT 

 

PEK 
 

 

POLICAJ 

 

PILOT 

 

DUHOVNIK 

 

ASTRONAVT 

 

ELEKTRIČAR 
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RAZISKOVALEC 

 

INŠTRUKTOR VOŽNJE 

 

SODNIK 

 

DIREKTOR 

 

VOJAK 

 

MATI 

  

FRIZER 

 

VRTNAR 

 

BALERINA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
108       PRIROČNIK ZA UČITELJE SREDNJIH ŠOL 

 
 

                                                                                                            www.softskillsatclass.eu 

 

RAZLIČNI NAČINI UČENJA 
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki  

Kompetenčne 

lastnosti 

Učni viri  

 

Pogoji za učenje 

 

Cilj 

 izkoristiti različne vire učenja 
 samoizobraževanje, ki temelji na praktičnih 

izkušnjah 
 uporabite izkušnje drugih, da izobrazimo sebe 

 izbrati ustrezne načine in metode učenja  
 ustvariti pogoje za učinkovito učenje 

 osredotočiti se na učne dejavnosti 
 vzdrževanje učne dejavnosti skozi čas 

Čas  2 x 45 minut 

Lokacija Notranji prostor (v primeru športne vzgoje tudi zunaj)  

Viri in 
materiali 

pisala, didaktično gradivo za vsako delo, avdio/video 
posnetki, avdio/video oprema, slušalke 

Opis 

1. Učitelj se odloči o temi poučevanja. 

2. Učitelj razdeli učence v skupine. Vsaka skupina dobi didaktično 
gradivo ene izmed kategorij, ki ga mora preučiti in obvladati. 

3. Didaktično gradivo izhaja iz naslednjih kategorij:   

 Kategorija 1 – Znatno, težko besedilo, ki obsega več strani; 
namen je podati zapleteno snov, nasičeno s podatki. 

 Kategorija 2 – Izvlečki iz več strani strokovne literature, ki 
vsebujejo slike, grafikone in druge vizualne pripomočke. 
Vsebina zagotavlja povzetek poglavitnih podatkov, barve in/ali 
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poudarki pa označujejo pomembne dele besedila. 

 Kategorija 3 – Programirani učni stil na karticah. Ko osvojite en 
korak, nadaljujete z naslednjim. Povratne informacije si tako 
zagotovite sami. Uporabljene so slike in poudarki. 

 Kategorija  4 – Povzetek najbolj pomembnih delov informacij je 
predstavljen bodisi po točkah, slikah, poudarkih + avdio in/ali 

video posnetkih. Učenci iščejo odgovore v besedilu, na slikah in 
tudi na posnetkih. 

 Kategorija 5 – Predavanje, ki mu sledi pomoč in mentorstvo s 

strani učitelja. Učitelj si osebno prizadeva, da pomaga učencem 
izpolniti nalogo, popravlja njihove napake in jih usmerja v 
pravo smer. Prav tako poskrbi za analizo videa, z vračanjem na 
težje dele in učenjem na njih. 

4. V naslednji učni uri organizira učitelj tekmovanje. Najprej je 
ocenjeno obvladanje pravilne tehnike in nato še ocena izvedbe. 
Učitelj posreduje povratne informacije. 

5. Učenci predstavijo način učenja ostalim. Pojasnijo strategije, ki 
so jih izbrali, da bi izpolnili nalogo in razpravljajo o pozitivnih ter 
negativnih straneh te metode. 

  

Tveganja in 

priporočila 

Učenci naj imajo v ušesa vstavljene slušalke, 
medtem ko poslušajo avdio in/ali video posnetke; 
predvsem zato, da ne bi motili okolice in/ali pomagali 

ostalim.  

Pogosto se skupina, ki ima na voljo didaktično 
gradivo, se pravi kategorijo 1 in 2, najslabše odreže.  

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Predstavite didaktično gradivo in strategije 
učenja, za katero ste se odločili. 

 Vam je bil ta način učenja prijeten? 
 Kateri učni stil se vam zdi najbolj učinkovit? 

 Zakaj ste se pri testu izkazali kot ste se? 
 Kakšne zaključke lahko potegnemo iz te 

dejavnosti?  

Uporaba v 
razredih 

Skupina 1 – Znatna, težka besedila na več straneh 
(kombinacija biomehanike, tehnik in metod metanja 

kopja; lahko se uporabi specializirano po-diplomsko 
delo/naloga). 
Skupina 2 – Tiskani opis tehnike meta kopja na listu. 
Skupina 3 – Programirani učni stil na karticah. Ko 
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osvojijo en korak, gredo na drugega. Sami si 
zagotovijo povratne informacije (medsebojni 
pregled). Uporabljajo se fotografije in poudarki. 
Skupina 4 – video predstavitev »tehnike meta kopja« 
Skupina 5 – Učitelj predava in demonstrira, popravlja 
napake, ki so jih učenci naredili. 

Primer uporabe v maternem jeziku: Renesansa – 
William Shakespeare in njegovo delo: 

 
Skupina 1 – Znatno, težko besedilo o Shakespearu, 

izvzeto iz specialistične publikacije.  
Skupina 2 – Odlomek iz specialistične publikacije s 
slikami in drugimi vizualnimi pripomočki. Vsebina 

zagotovi povzetek bistvenih podatkov + barvno in/ali 
s poudarki označeni pomembni deli besedila. 
Skupina 3 – Video posnetek (»Famous Authors: 
William Shakespeare - 1996«) 
Skupina 4 – učenci dobijo niz vprašanj in morajo 
poiskati odgovore v gradivu, ki jim je na voljo 
(Skupina 2 in 3). Prav tako preizkusijo drug drugega.   

Skupina 5 – Učitelj naloži učencem nalogo, da 
najdejo odgovore medtem ko predava o Williamu 
Shakespearu in njegovem delu, prebere nekaj 
njegovih pomembnih citatov in obenem preveri, kako 
dobro gre njegovim učencem. 

Po navdihu 
ZAVŘEL, R., FRÖMEL, K., JANEČKA Z. Programirano 
učenje stilov v atletiki. Olomouc, 1992. 

Opombe  
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RESNIČNO ŽIVLJENJE 
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Motivacija za 
učenje 
 

Učni viri  

 

 

 

Obdelava 
podatkov 

 
 

Cilj 

 Spoznati, kako pogosto se znanje, pridobljeno v 
šoli, uporablja v vsakdanjem življenju 

 Naučiti se, kako bolje uporabiti znanje pridobljeno v 

šoli ali kje drugje 

Čas 45 minut 

Lokacija Notranji prostor 

Viri in 
materiali 

Potrebščine za pisanje, veliki list (flipchart), delovni list: 
Kako uporabiti šolsko znanje v praksi, delovni list: 
Začetni test, delovni list: Kartice, škatla bombonov (ali 
kakšne druge sladkarije, kot nagrada). 

Opis 

1. Pred začetkom učitelj razreže delovni list: Kako uporabiti šolsko 
znanje v praksi v male lističe, nato skopira tri kopije delovnih listov: 

Kartice in jih vstavi v tri kuverte. 

2. Učitelj začne: 

"Se vam kdaj zazdi, da se v šoli učite nekaj, kar v življenju ne boste 
nikoli potrebovali? Da samo zapravljate čas? Mogoče se ne 

zavedate, da ste se nekaj, kar počnete v določenem trenutku, 
naučili tukaj! 

3. Učitelj razdeli učence po parih in vsakemu izmed njih razdeli 
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delovne liste: Kako uporabiti šolsko znanje v praksi. Naroči jim: 

"Razmislite o tem, kakšne so potrebe in dejavnosti v vašem okolju 
in razmislite, kako bi lahko znanje in spretnosti, ki ste se jih naučili 
v šoli, uporabili tam. Zapišite si, katera znanja in spretnosti ste 
pridobili v šoli in kako jih uporabljate v praksi. Na voljo imate 
približno pet minut!”  

Koristni predlogi za učitelje – Področja uporabe 

a) Nakupovanje (aritmetika, primerjava cen, izračunava 

dejanskega procentualnega popusta, seštevanje in 

odštevanje pri ravnanju z denarjem) 

b) Hišna popravila (matematika – menjava preproge, 

ploščic, beljenje notranjosti; fizika – elektrika, itd.) 

c) Hobiji in zabava (geografija, zgodovina, itd.) 

d) Nadaljnje izobraževanje/delo (slog in slovnica, 

informacijske tehnologije, tuji jeziki, specialna znanja na 

različnih področjih, itd.) 

e) Zmenki (književnost – besedišče, poezija, biologija, itd.) 

f) Pridobitev študentskega posojila (osnove ekonomije, 

matematika, itd.) 

4. Učitelj prosi pare, da predstavijo, kaj so naredili. Lahko spodbudi 
učence, da pomagajo drugim s primernimi idejami. Nato učitelj na 
tablo napiše teme (učni načrt predmetov), na katere se nanašajo. 
Na koncu povzame: 

„Seveda se bomo na koncu vsi strinjali, da vam nekatere stvari, ki 

se jih učite v šoli, pridejo v življenju še kako prav.” 

5. Učitelj poda narobe obrnjene delovne liste učencem in jim naroči, 

naj jih še ne obračajo: 

„Spomnimo se, česa ste se naučili v osnovni šoli in kaj je tisto, kar 
je uporabno in tisto, kar ni. Na listih je 13 tem, na katere ste 
sigurno naleteli v osnovni šoli. Označite tiste, katerih pridobljeno 
znanje uporabljate v vsakdanjem življenju. Ne razmišljajte 
preveliko, ker imate na voljo le nekaj minut. Odgovarjajte po 

občutku. Dobro, obrnite delovne liste in začnite z delom zdaj!”  

6. Učenci imajo na voljo 1 minuto za reševanje naloge in morajo 

prenehati takoj, ko čas poteče. Učitelj zahteva, da odložijo pisala in 

prenehajo z delom. Kasneje se bodo vrnili nazaj na to nalogo. 
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7. Učitelj razdeli učence v skupine po tri. Vsaka skupina dobi velik 
prazen list, kuverto z razrezanimi karticami, flomastre in lepilo. 
Učitelj poda navodila: 

„Kuverta je polna kartic z različnimi zakoni in predpisi s področja 
fizike in matematike, njihovimi formulami in praktičnimi primeri. 
Vaša naloga je, da poiščete, katere kartice spadajo skupaj in jih 

prilepite na liste. Poleg tega pa si morate tudi sami izmisliti en 
primer, ki se sklada z nekim zakonom oz. predpisom.” 

8. Učitelj pove učencem, da v kolikor bodo dodali več kot en primer, 

bodo dodatno nagrajeni. Na voljo imajo 15 minut. 

9. Ko čas poteče, bodo skupaj z učiteljem preverili, če so izbrali prave 

kombinacije  in si izmenjali praktične primere, ki so jih dodali sami. 
Učitelj nagradi tiste, ki so delo opravili bolje, kot je bilo zahtevano. 

10. Za domačo nalogo učitelj naroči učencem, naj poiščejo še več 
praktičnih primerov, ki jih bodo predstavili pri naslednji učni uri. 

 

Tveganja in 
predlogi 

Učitelj mora biti pripravljen na to, da bodo učenci 

argumentirali neuporabnost nekaterih predmetov. 

 

 

Povratne 

informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Vas je kaj presenetilo? 
 Ste kdaj razmišljali o povezavi med 

vsakodnevnimi dejavnostmi in med znanjem 

ter spretnostmi, pridobljenimi v šoli? 
 Se lahko spomnite še kakšnega primera, kjer 

ste lahko že naučeno znanje uporabili v 
praksi? 

Učitelj vodi razpravo, da bi prišli do zaključka, ki je: 
Včasih razmišljamo, kako je nekaj, kar nas učijo 
dolgočasno, ampak v resnici temu ni tako. 

Predlogi, ki pomagajo učiteljem – Pravilne kartice s 
pravili in primeri 

Arhimedov 

zakon 

Navidezna 
izguba teže 
telesa 

potopljena v 
tekočino je 

enaka teži 

Ne pustim, da se 

kad napolni do 
vrha, ker vem, 

da ko stopim v 
njo, bo voda 
narasla. 
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izpodrinjene 
tekočine. 

Neposredna 
sprememba 

Dve 
spremenljivki, 
povezani na 
takšen način, 

da sta njune 
vrednosti 
vedno v 
konstantnem 

razmerju. To 
velja za 
večanje ali 

manjšanje. 

Višja, kot je 
hitrost 
avtomobila,večja 
je razdalja 

zaviranja. 

Linearna 
enačba z  eno 
neznanko 

A + x = B 

100/6 = 
150/x 

Če vem, 
kolikšna je cena 

kg jabolk, lahko 
preračunam, 
koliko stane 
5kg. 

Lestvica za 

merjenje 
trdote 

Meri trdoto 
materialov in 
določa, kaj je 
potrebno za 
obdelavo 
nečesa. 

Če želim 
obdelovati les, 

bom uporabil 
orodja iz jekla 
(železo). 

Prevajanje 

toplote 

Sposobnost 
materiala za 

prevajanje 

toplote. 
Nanaša se na 
hitrost 
prenosa 
vročine oz. iz 
bolj toplih na 

bolj hladne 
predele.  

Za mešanje 
juhe, ki jo 
kuham v loncu, 

ne bom uporabil 

aluminijaste 
žlice, ker je 
možno, da se 
opečem. 
Uporabil bom 
žlico iz 

nerjavečega 
jekla oz. še 
bolje, iz lesa. 

Centrifugalna 
sila 

Težnja 

predmeta, ki 
kroži, da se 

Ekstraktor – s 

pomočjo 
centrifugalne 
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oddalji od 
središča 
ukrivljenosti. 

sile se v pralnem 
stroju osuši 
perilo. 

Lomni zakon 
(optični) 

Ko žarek 
sonca udari 

ravnino zrcala 
pod nekim 
kotom, se 
žarek zrcali 

pod enakim 
kotom. 

Z uporabo 
ogledala lahko 
spremljamo 

promet, ki se 
odvija za 
našim hrbtom, 
ne da bi se 

nam bilo 
potrebno 
obračati. 

Sprememba 

temperature 

(toplotna 
ekspanzija) 

Termična 
širitev je 
težnja 

materije za 
spremembo 
obsega kot 
odgovor na 

spremembo 
temperature. 
Sprememba 

temperature 
telesa 
povzroča 
dimenzijske 
spremembe. 

Termometer- 
ko se 
temperatura 

spremeni, se 
stolpec živega 
srebra spusti 

ali naraste. 

Izračun 
ploščine 

Izračun 
ploščine 

kvadrata= 
a2 

Izračun 

ploščine 
pravokotnika 
= a * b 

Ko kupujemo 
novo preprogo, 
ko prekrivamo 
tla. 

 

Navdih 

To vajo so navdihnile podobne vaje v sklopu 
projekta Kompetence na trgu dela in so bile 

ustrezno prilagojene za ciljno skupino. 

RPIC-ViP, Kompetence za vseživljenjsko učenje: 
Učim se, torej sem. Ostrava: RPIC-ViP Ltd, 2008. 
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pp. 136. 

Uporaba v 
razredu 

Fizika in matematika 

Opombe 
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Delovni list 

 
KAKO UPORABITI ŠOLSKO ZNANJE V PRAKSI  

 

Pomislite na potrebe in dejavnosti na vašem področju. Zapišite, kako 
ste uporabili znanje in spretnosti, pridobljene v šoli. 
Vaše področje:   Nakupovanje 

Pomislite na potrebe in dejavnosti na vašem področju. Zapišite, kako 
ste uporabili znanje in spretnosti, pridobljene v šoli. 
Vaše področje:  Hišna popravila 

Pomislite na potrebe in dejavnosti na vašem področju. Zapišite, kako 

ste uporabili znanje in spretnosti, pridobljene v šoli. 
Vaše področje:  Hobiji in zabava 

Pomislite na potrebe in dejavnosti na vašem področju. Zapišite, kako 
ste uporabili znanje in spretnosti, pridobljene v šoli. 

Vaše področje:  Nadaljnje šolanje/delo 

Pomislite na potrebe in dejavnosti na vašem področju. Zapišite, kako 
ste uporabili znanje in spretnosti, pridobljene v šoli. 

Vaše področje:  Zmenki 

Pomislite na potrebe in dejavnosti na vašem področju. Zapišite, kako 
ste uporabili znanje in spretnosti, pridobljene v šoli. 

Vaše področje: Pridobivanje študentskega posojila 

 

. 
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Delovni list 

ZAČETNI TEST 

 

Ste v praksi kdaj uporabljali pravilo ali zakon fizike? Da Ne 

Navidezna izguba teže telesa, ki je potopljeno v tekočino, je 
enaka teži izpodrinjene tekočine. 

  

Dve spremenljivki, povezani na takšen način, da sta njune 
vrednosti vedno v konstantnem razmerju. To velja za večanje 

ali manjšanje. 

  

100/6 = 150/x   

Lestvica trdote   

Sposobnost materiala za prevajanje toplote. Hitrost postopka.   

Sila, ki povzroča predmetu, da po ukrivljeni poti leti proč od 
središča ukrivljenosti. 

  

Kot zrcaljenja enak kotu vhoda svetlobe.   

Sprememba temperature telesa povzroča dimenzijske 
spremembe. 

  

Izračun površine pravokotnika = a * b.   

Termodinamika: sprememba v makroskopskih lastnostih 
termodinamičnega sistema, se zgodi, ko se spremeni 
spremenljivka (na primer, temperatura). 
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Delovni List 

KARTICE 
 
 

Arhimedov zakon 
Navidezna izguba teže telesa 

potopljenega v tekočino je enaka 
teži izpodrinjene tekočine. 

Ne pustim, da se kad napolni do 
vrha, ker vem, da ko stopim v 

njo bo voda narasla. 

Neposredna sprememba 

Dve spremenljivki, povezani na 

takšen način, da sta njune 
vrednosti vedno v konstantnem 
razmerju. To velja za večanje ali 

manjšanje. 

Višja, kot je hitrost 
avtomobila,večja je razdalja 

zaviranja. 

Linearna enačba z eno neznanko 

A + x = B 

 
100/6 = 150/x 

Če vem, kolikšna je cena kg 

jabolk, lahko preračunam, koliko 

stane 5kg. 

Izračun ploščine 

Izračun ploščine kvadrata= a2 
Izračun ploščine pravokotnika = 

a * b 
 

Ko kupujemo novo preprogo, ko 
prekrivamo tla. 

Lestvica za merjenje trdote 
Meri trdoto materialov in 
določa kaj je potrebno za 

obdelavo nečesa. 

Če želim obdelovati les, bom 
uporabil orodja iz jekla (železo) 

Prevajanje toplote 

Sposobnost materiala za 
prevajanje toplote. Nanaša se na 
hitrost prenosa vročine oz bolj 

toplih na bolj hladne predele. 

Za mešanje juhe, ki jo kuham 

v loncu, ne bom uporabil 
aluminijaste žlice, ker je 
možno, da se opečem. 
Uporabil bom žlico iz 

nerjavečega jekla oz. še bolje, 
iz lesa.. 
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Centrifugalna sila 
Težnja predmeta, ki kroži, da 

se oddalji od središča 

ukrivljenosti. 

Ekstraktor – s pomočjo 
centrifugalne sile se pralni stroj 

osuši oz. izloči vodo. 
Lomni (optični) zakon 

Ko žarek sonca udari ravnino 
zrcala pod nekim kotom, se žarek 

zrcali pod enakim kotom. 

Z uporabo ogledala, lahko 
spremljamo promet, ki se 

odvija za našim hrbtom, ne da 
bi se nam bilo potrebno 

obračati. 

Sprememba temperature 
(toplotna ekspanzija) 

Termična širitev je težnja 
materije za spremembo 
obsega, kot odgovor na 

spremembo temperature. 
Sprememba temperature 

telesa povzroča dimenzijske 
spremembe. 

Termometer - ko se temperatura 

spremeni se živo srebro spusti ali 

naraste. 

 

Sprememba faze 

Nenadna sprememba v 
makroskopskih lastnostih 

termodinamičnega sistema 
(faza), se zgodi, ko se spremeni 

spremenljivka (na primer, 
temperatura). 

Nastanek ledenih kock iz vode. Načelo ročice 

Uravnoteženost na obeh straneh 

ročice. 

Če ne morem obrniti ključa v 
ključavnici, potem ne bom 

obračal le ključa, ampak tudi 
obroč, na katerega je ključ 

pritrjen. 
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SAMOSPOŠTOVANJE 
 

 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 
lastnosti 

Obdelovanje podatkov  

       

Cilj 
 Povečanje spoznavanja samega sebe 

 Spodbujanje pozitivnega samo-vrednotenja 

Čas  
15 - 20 minut, odvisno od števila tem, ki so razdeljene 
na več učnih ur 

Lokacija Notranji prostor  

Viri in 

materiali  

Delovni list: Vprašalnik o samospoštovanju, delovni list: 

Ocena, veliki listi (flipchart) 

Opis 

1) Učitelj predstavi koncept samospoštovanje učencem, morda tako: 

"Samospoštovanje je predpogoj, da funkcioniramo dobro. Brez zdrave 

osnove ne moremo sprejemati pravih odločitev in živeti aktivno, 
produktivno in smiselno življenje. Slaba samopodoba vpliva na to, kako 
se počutimo; vpliva na našo kariero, na naša partnerska razmerja in 
zmanjšuje našo osebnost v samem jedru. Po drugi strani pa lahko 
visoka samopodoba in samozavest povečata sposobnost reševanja 
problemov in premagovanja ovir, tako, da jih rešujemo z lahkoto in 

dosežemo dobre rezultate. Poveča našo sposobnost prepričevanja 
drugih in doseganja samouresničitve, kot pravi temu psiholog Maslow. 
Po njegovem je najbolj pereča potreba vsakega človeka, da v celoti 
izkoristi svoj potencial, tako da uporabi vse, kar zna in zmore ter počne 
tisto, kar ima rad. Ljudje z visoko samopodobo imajo bolj zdrave in 

močnejše odnose z drugimi ljudmi. Zaupati vase in v svoje sposobnosti 

vodi v t.i. »samo-izpolnjevano prerokbo«. Bolj kot sem, kar sem, več 
vem o tem, kam sem namenjen in lažje mi bo doseči svoje cilje. Konec 
koncev nič ni bolj pomembno, kot kakšen odnos imamo do samega 
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sebe. 
Dobra novica je, da lahko vsak dela in gradi na samospoštovanju!« 
2) Učitelj predlaga razredu, naj se testirajo, da vidijo, kako cenijo 

sami sebe. Pojasni, kako se tega lotijo, to zapiše na tablo in poziva 
vse, naj počnejo to tako, da so iskreni sami do sebe. Učenci bodo 
seznanjeni z rezultati s strani učitelja individualno in se bodo lahko z 

njim tudi pogovorili. 
    Lihim izjavam dodeli točke, ki so opisane v tej lestvici: 
Me opisuje natančno 5 
To sem bolj ali ne jaz 4 
50% jaz            3 

To nisem ravno jaz    2 
To sploh nisem jaz    1 

            Sodim izjavam dodeli točke, ki so opisane v tej lestvici: 
Me opisuje natančno 1 
To sem bolj ali ne jaz 2 
50% jaz            3 
To nisem ravno jaz    4 
To sploh nisem jaz    5 
3)  

4) Učitelj razdeli delovne liste: Vprašalniki o samospoštovanju in 
jih opozori, da ga lahko vprašajo, če česa ne vedo. Potem pusti 

učence, da delajo v miru in tišini. 
5) Ovrednotenje rezultatov (delovni list: Ocena) mora biti narejeno 

individualno in natančno.  
6) Učitelj nato razdeli učence v skupine. Vsaka skupina razmišlja o 

samospoštovanju, kako bi ga izboljšali in zapišejo ideje na liste. Za to 
imajo na voljo približno 10 minut časa. 

7) Ko so ideje pripravljene, skupine predstavijo svoje ugotovitve. 
Učitelj pripravi povzetke, naredi primerjave, jih dopolni in razvije. V 
tem času je lahko razprava zelo uporabna za vse udeležence, jih 
navdihne in spodbudi za naprej.  

Učitelj ceni vsakega sodelujočega in se jim zahvali za sodelovanje. 

 

Tveganja in 
priporočila 

Učite Uč učitelj naj pristopi k učencem, ki so obtičali v 4. ali 
5. točki. Slab rezultat je lahko opozorilni znak 

tveganega vedenja.  

          D dobro je razmisliti, če bi bilo bolje to vajo narediti v 

manjši skupini. 

Povratne 
informacije 

Pomoč učiteljem: 
Znaki samospoštovanja 
Visoka raven samospoštovanja 
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- Razvidno iz njegovih vrednot in načel  
- Deluje na podlagi svojih odločitev 
- Skoraj nima problemov z zdravjem (glavobol, 
želodčne težave).  
- Je aktiven, sodeluje v mnogih dejavnostih.  
- Se počuti enakovrednega ostalim (ne počuti 

se nadrejenega).  
- Zaupa v svoje sposobnosti za reševanje 
problemov. 
- Prebrodi spodrsljaje in napake, ki jih je storil. 
- Je prilagodljiv za spremembe. 

- Se zaveda potreb ostalih in pokaže interes 
zanje.  

- Je vesel, navdušen, uživa v življenju. 
Nizka raven samospoštovanja 

 Je preobčutljiv za kritiko, se boji narediti 
napako.  

 Je dokaj kritičen do sebe kot tudi drugih.  
 Išče izgovore, krivi druge. 
 Ima občutek, da ga preganjajo.  

 Se boji tekmovati in sodelovati v novih 
zadevah.  

 Pohvala ga vrže iz tira.  
 Nejevoljen, prestrašen in oddaljen. 
 Ni prepričan v svoje mnenje, poglede in 

vrednote.  

 Lahko je ljubosumen, posesiven in 
ukazovalen - aroganten.  

 Težko začne ljubeče razmerje.  
Napotki za izboljšanje samospoštovanja 
 Pomislimo, kaj vse smo dosegli v življenju, kje 

smo uspešni. Ni pomembno, če drugi cenijo naš 

uspeh – pomembno je, da ga mi sami. Naredite 

si seznam tako, da boste lahko na seznam še kaj 
dodali, v primeru, da se še kaj spomnite. Že 
samo to, ko razmišljamo o pozitivnih izkušnjah, 
pomaga dvigniti samozavest in spoštovati lastno 
vrednost. 

 Naredimo seznam o tem, kaj nam je všeč o sebi. 
Poizkusimo se izogniti navajanju negativnih 

lastnosti, pozitivne so veliko bolj pomembne. V 
pomoč so nam lahko prijatelji in ljudje, ki so nam 
blizu. Vse negativne lastnosti, ki nam niso všeč, 

se bodo tako zmanjšale in izgubile pomembnost.   
 Naredimo nekaj sprememb zato, da se bomo 

počutili bolje. Predvsem se osredotočamo na dva 
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področja: Naše življenje in kako ga živimo. Smo 
izbrali pravo šolo? Se pripravljamo za kariero, ki 
nas bo zadovoljila? Kakšen odnos imamo s 
svojim partnerjem? Smo resnično srečni z njim? 
Kaj pa naše družabno življenje? So naši prijatelji 
pravi prijatelji? Nas razumejo, so potrpežljivi z 

nami, nas poslušajo in nam pomagajo, ko to 
potrebujemo? So tam, ko jih potrebujemo? Jim 
lahko resnično povemo tisto, kar nam leži na 
duši? Se lahko dokažemo, poskrbimo, da smo 
slišani?  Lahko je še več podobnih vprašanj. Če 

smo nesrečni, je smiselno razmisliti o 
spremembah. 

 Delajmo na načrtu sprememb, korak za korakom. 
Vsak korak, četudi majhen, izboljša 
samospoštovanje. Izboljšanje pride tudi s tem, 
ko prevzamemo kontrolo nad svojim življenjem 
in ugotovimo, kaj je tisto, kar si želimo in kaj ne. 
 Sprejmimo se takšne, kakršni smo. Sigurno 

obstaja kaj, kar nam ni po godu in česar ne 

moremo spremeniti. Vendar nas to ne sme 
vleči na dno – pokažimo malo tolerance za 

naše pomanjkljivosti. Nihče ni popoln in 
takšno je življenje. Nanaša se na vse nas in 
ni razlog, da bi se zaradi tega počutili slabo. 
Poiščite neko frazo (si jo zapišite in imejte pri 

roki) in jo ponavljajte vsak dan; nekaj 
takšnega: »Mogoče res nisem popoln, ampak 
imam se rad in sem zadovoljen sam s sabo.«   

Uporaba v 
razredih 

Državljanska vzgoja, materni jezik 

Opombe 
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Delovni list: Vprašalnik samospoštovanje  

Se dovolj cenite? Samospoštovanje 
je predpogoj za srečo, dobre 
medsebojne odnose, uspeh in za 
vse, po čem hrepenimo in kaj si 

želimo doseči.  Dovolite nam, da 
utemeljimo, kje trenutno stojite v 
svojem življenju! Razmislite o vseh 

trditvah spodaj, bodite iskreni in 
izberite najustreznejšo opcijo. 
Bodite pošteni do sebe, glede na to, 
da je vprašalnik v prvi vrsti 

namenjen vam. Ko bo enkrat 
ocenjen, boste videli, kako je z 

vašim samospoštovanjem. Če boste želeli, lahko imamo kasneje tudi 
oseben pogovor o vašem rezultatu.   
 
 

Lihim izjavam (1,3,5...) dodelite točke, ki so opisane v tej lestvici: 

 
Me opisuje natančno 5 
To sem bolj ali ne jaz 4 
50% jaz            3 
To nisem ravno jaz    2 
To sploh nisem jaz    1 

 
Sodim izjavam (2,4,6...) dodelite točke, ki so opisane v tej lestvici: 
 

Me opisuje natančno 1 

To sem bolj ali ne jaz 2 
50% jaz            3 
To nisem ravno jaz    4 

To sploh nisem jaz    5 
 

 

  
 

 
Točke  

 1. Nove situacije me ne vržejo iz tira; lahko jih obvladam.   

 2. Večina mojih prijateljev in znancev je boljših od mene, so 
bolj uspešni ali lepši od mene. 

 

 3. Sem zadovoljen sam s sabo.  

 4.  Bojim se, da bi me prijatelji zapustili, če bi želel uveljaviti 
svojo voljo. 

 

 5. Ne zavidam drugim in njihovim uspehom.  
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 6. Sem takšna neroda – vse, česar se dotaknem, uničim. Res 
ne znam narediti veliko. 

 

 7. Ne potrebujem odobravanja drugih, da bi se počutil dobro.  

 8. Včasih preziram samega sebe.  

 9. Ne počutim se slabo, ko nečesa ne želim opraviti in ko 
nekomu rečem »ne«. 

 

10. Resnično dvomim v sebe. Mislim, da nisem v ničemer 
dober. 

 

11. Ni me sram pokazati čustva, naj bo to veselje, žalost ali 
jeza. 

 

12. Mislim, da ne pomenim nikomur nič. Če bi izginil z obličja 

zemlje, me ne bi nihče pogrešal. 

 

13. Včasih se smejim kot nor, pa še sam ne vem zakaj. 
Enostavno uživam v življenju in se počutim super. 

 

14. Najbrž ne bom nikoli dosegel ničesar pomembnega.  

15. Vseeno mi je, če ne izgledam ravno kot super model. 
Zadovoljen sem s tem, kakršen sem. 

 

16. Ni mi vseeno, kaj drugi mislijo o meni.  

17. Včasih se zgodi, da se mi kaj ponesreči, da izgubim ali ne 
dobim tistega, kar želim. To še ne pomeni konca sveta. 

 

18. Tako sem nesiguren vase, nesrečen, ne zmorem uspeti, 

kot to uspeva drugim. Čuden sem. 

 

19. Ne gre se toliko za to, kaj si drugi mislijo o meni – 
pomembno je tisto, kakšno mnenje imam sam o sebi. 

 

20. Najbolje je, da ignoriram svoje probleme. Po navadi 
izhlapijo ali pa jih »pometem pod preprogo«. 

 

21. Odraščanje na trenutke ni tako zabavno, ampak rad živim 

v tem svetu. 

 

22. Če se nekdo zaljubi vame, bi naredil vse zanj/zanjo. Lahko, 
da se to nikoli več ne bo zgodilo. 

 

23. Starši me vsake toliko časa razjezijo, ampak se to dogaja 

obojestransko. Vseeno se dobro razumemo in vem, da 

lahko kadarkoli govorim z njimi. 

 

24. Veliko bolj pomembno je, kaj drugi mislijo in ne kaj jaz.   

25. Sem, kar sem. Všeč mi je, kar vidim in čutim.  

26. Če ne morem nečesa narediti perfektno, nima smisla, da 
sploh začnem. 

 

27. Če naredim napako, to priznam.  

28. Ljudje spoštujejo samo tiste, ki izgledajo dobro – vitki, 

dobro oblečeni, športni, popolnoma urejeni... 

 

29. Nisem navdušen nad tem, da me kritizirajo, ampak je 
dobro vedeti, če kaj ne delam prav. 

 

30. Pogrešam ljubezen in spoštovanje drugih. Želim si, da bi bil 

nekdo drug. 

 

SKUPAJ  
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Delovni list: Ocena 

Stopnja  1 131 – 150 točk 

Vaše samospoštovanje je res visoko. Dobro veste, koliko veljate, kaj so 

vaše vrline in ste samozavestni. Cenite samega sebe, kar je dobro – je 
dobra pot v svet odraslih. Kar tako naprej! Samospoštovanje je ključ do 
uspeha in sreče.  

Vse je dobro, v kolikor so bili vaši odgovori iskreni. Ampak so bili res? Je 
res vse tako, kot ste zapisali? Včasih so takšni rezultati vir prikritih 
problemov, ki smo jih potlačili. Se počutite na trenutke osamljeno? Ni 
lahko najti prijatelje, ki si želijo družiti z nekom, ki nikoli ne dvomi o 

sebi. 

Stopnja  2 130 – 107 točk 

Stopnja vašega samospoštovanja je visoka. Dobro se zavedate, koliko 
veljate, poznate svoje vrline in ste samozavestni. Cenite samega sebe, 

kar je dobro – je dobra pot v svet odraslih. Kljub temu pa se jemljete 
malo z rezervo, kar je dobro. Kar tako naprej! Samospoštovanje je ključ 
do uspeha in sreče v življenju.  

Stopnja  3 106 – 68 točk 

Samega sebe cenite dokaj visoko, ampak morda ne dovolj visoko. 

Mogoče imate na trenutke nekaj dvomov - zakaj? V redu je, če malo 
dvomite o sebi, ampak ne pretiravajte. Učenje iz napak, ki ste jih 
naredili, je lahko zelo koristno, brez da bi postali ob tem potrti. Mnogi 
okoli vas so prepričani, da se zavedate svojih sposobnosti in da se lahko 
zanesete nase. Da, vaša samozavest je zdrava in potrebno je graditi na 
tem. Je ključ za doseganje uspehov in sreče v življenju in bolje za vas, 

da tega ne pozabite!  

Stopnja  4 67 – 43 točk 

Če vas to preseneča ali ne, vaša samozavest je pod povprečjem. Če 
gledamo vaš rezultat, bi lahko sklepali, da dvomite v svoje poglede, 
sposobnosti, spretnosti in na splošno v vse o sebi. Preveč ste 
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samokritični in si ne odpustite ničesar. To ni dobro, glede na to, da 
najeda vašo samozavest. To je lahko tudi zelo stresno za vas in bi želeli, 
da se spremeni. To je vedno mogoče! Sigurno je to za vašo prihodnost 

priporočljivo. Poskusite se pogovoriti z nekom, ki mu zaupate, morda s 
starši ali kom od bližnjega sorodstva ali z učiteljem, ki ga spoštujete in 
mu zaupate. Obstaja ogromno knjig na to temo, pogledate pa lahko tudi 
na internet. Če oseba ne ceni zadosti svojih kvalitet in jih podcenjuje, to 
ne predstavlja dobrega prehoda v svet odraslih. Samospoštovanje je 
ključno za uspeh in srečo v življenju.  

Stopnja  5 42 – 30 točk 

Verjetno ste bili presenečeni nad svojim rezultatom – komaj kaj cenite 
sebe. Če gledamo vaš rezultat, lahko predvidevamo, da dvomite vase in 
mislite, da so vsi ostali bolj sposobni od vas, pametnejši in/ali lepši ter 
bolj uspešni. V vaši glavi vse to pomeni, da je njihovo mnenje bolj 
pomembno od vašega. Zanemarjate svoje potrebe, živite pod stresom, 

kar skušate prikriti. Radi bi bil kot ostali, da bi jim bil kos, obenem pa 
mislite, da tega niste sposobni. Počutite se odveč, možno je, da ste 
ljubosumni na druge, zagrenjeni in razočarani. Ampak, če že sami ne 
cenite sebe zadosti, to ne pomeni, da vas tudi ostali ne cenijo.  
 

To se mora spremeniti. Skrajni čas je, da odidete iz tega psihičnega 

zapora. Zakaj ne poiščete nekoga, ki mu zaupate in prosite za pomoč? 
Bolje, da ne gre za enega izmed vaših vrstnikov – poskusite se približati 
nekomu odraslemu, mogoče komu izmed učiteljev oz. nekomu, ki mu 
zaupate in ga spoštujete. Spregovorite z njim, kako se počutite. Lahko 
vam zaupa nekaj nasvetov za prihodnost ali vas napoti k 
strokovnjakom, ki bi vam lahko pomagali. Lahko poskusite s kakšnim 
primernim telefonom za ljudi v stiski. V vsakem primeru, ne odlašajte. 

Ste dragoceni mladi moški/ženska - vse, kar potrebujete je, da to tudi 
spoznate. Ko enkrat to spoznate, boste zaradi tega veseli! 
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SANJSKA SLUŽBA 
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 

lastnosti 

Učne strategije 

 

Motivacija za učenje 

 

Cilj 

 Individualno iskanje izobraževalnih in 
zaposlitvenih možnosti, ki so osebi pomembni 

 Primerjati izobrazbene in zaposlitvene zahteve 
na podlagi osebnih in poklicnih sposobnosti 

 Ocenitev možnosti in priložnosti za nadaljnji 

osebnostni razvoj in uspeh na trgu dela po 
maturi 

Čas 2 učni uri 

Lokacija Notranji / zunanji prostori 

Viri in 

materiali 

Osebni računalnik z dostopom do interneta 
Seznam približno 30 poklicev (glede na velikost skupine) 

in/ali izbira posameznega dijaka (glej SWOT analizo) 
Delovni list: Sanjska služba  

Opis 

1. Učitelj lahko uporabi tri poklice, ki jih je vsak učenec dobil iz SWOT 
analize ali si lahko sam izmisli listo tridesetih poklicev. 

2. Učitelj razloži, da mora vsak izmed njih s pomočjo interneta poiskati 

informacije, ki so pomembne za določen poklic. Na razpolago imajo 
30 minut. Učitelj predlaga učencem, da vsak izdela dokument in 

vanj zapiše vse podatke. Dokument lahko kadarkoli želi pogleda, ob 
koncu pa lahko učitelju tudi posreduje kopijo.  

3. Učitelj omogoči učencem, da izžrebajo poklice, enega po enega, 
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obenem pa jim preda kopije delovnih listov Sanjska služba: 

 

Naziv delovnega mesta (služba) 

Zahteve delodajalcev od kandidatov za zaposlitev (izobraževanje, 
akademski naziv/izobrazba, delovne izkušnje, strokovne izkušnje, 
zdravje, osebnost, druge spretnosti in sposobnosti, itd.)  

Prejemki (bruto in neto plača, nagrade in bonusi – lahko so odvisni od 
lokacije, zato je dobro predhodno preveriti vse ideje in zamisli)  

Zaposlitvene možnosti (lokalne, oddaljene, v tujini)  

Sprejemni pogoji na različnih šolah/fakultetah (posebni pogoji, ki 
zahtevajo sprejemne teste/izpite, število učencev, ki bodo sprejeti, 
datumi sprejemnih testov/izpitov, pristojbine, zahtevana stopnja 
končanega šolanja z maturo in pridobljenim certifikatom, itd.) 

Prevozna sredstva (v primeru migracije) in lokalni nastanitveni 
stroški 
 
Viri informacij 

4. Ko preteče pol ure, učitelj pozove vse, naj prenehajo z delom, 
shranijo vse podatke v svoj dokument in jih pošljejo njemu preko 
elektronske pošte, kopije pa pustijo na disku ali kje drugje.  

5. Učitelj vplete celoten razred v razpravo o internetnih straneh, ki so 
jih uporabili, kjer so uspeli najti pomembne informacije in kaj je 
pomagalo pri iskanju le-teh, itd. Uporabne internetne strani se 
shranijo za morebitno ponovno rabo. 

Vprašanja za razpravo: 
Kako ste izvedeli za plače v vašem poklicu, kakšna je zahtevana 

izobrazba, zahteve delodajalcev, zahtevane izkušnje, spretnosti, 

zdravje, število novih delovnih mest, itd.? 

6. Učitelj naroči celotnemu razredu, naj prinesejo svoje digitalne 
dokumente na naslednjo učno uro, z možnostjo posodabljanja in 
nadgrajevanja le-teh in oblikovanja pogojev, ki morajo biti 
zadoščeni za pridobitev določenega delovnega mesta. Končni 
dokument se bo ponovno predal učitelju. 

7. Verjetno je, da bodo učenci reševali naloge le v sklopu naslednje 
učne ure; tu se lahko oprejo na prej omenjene spletne povezave. 

8. Po 35 minutah učitelj konča dejavnost, prosi vse, da shranijo svoje 

delo in pošljejo shranjen dokument po elektronski pošti. Razredu 
naroči, naj natisnejo svoje dokumente in jih prihodnjič, ko bodo na 
dnevnem sporedu MOJI PAMETNI CILJI, prinesejo s sabo. Ugotovili 
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bodo, kako biti uspešen pri uresničevanju svojih ciljev.  

9. Na koncu učitelj s pomočjo kviza izpraša svoje učence ali so uspeli 
pridobiti kaj več informacij in uporabnih internetnih povezav. Vsaka 
nova povezava je ponovno označena po vrstnem redu.  

 

Tveganja in 
priporočila 

V okviru prihodnjih učnih ur ali individualnih 
konzultacij glede karierne orientacije je zadeva 
podrobneje obravnavana s učenci – kako je 
izvedljivo, da bi dobili svojo sanjsko službo? 

Postopek bi moral pojasniti, kaj je potrebno, kakšni 
pogoji morajo biti izpolnjeni, katero šolo moraš 
obiskovati, da bi se uresničile tvoje sanje. Učitelj 
naj ne bi prevzel odločanja, temveč bi samo moral 
usmeriti svoje učence, da sprejme vsak svojo 
odločitev. 

Povratne 
informacije 

 

Uporaba 
Informatika, državljanska vzgoja, poklicno 
svetovanje, itd.  

Opombe 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
132       PRIROČNIK ZA UČITELJE SREDNJIH ŠOL 

 
 

                                                                                                            www.softskillsatclass.eu 

 

DELOVNI LIST: SANJSKA SLUŽBA 

 

Ideja o sanjski službi je pogosto lahko zelo privlačna. Vendar moraš 
narediti korak nazaj, se spustiti na realna tla in razmisliti, kaj je 

tisto, kar se pričakuje od vas in ali lahko to izpolnite. Za to pa so 
najprej potrebne informacije. 

 Naziv delovnega mesta (služba) 

 Zahteve delodajalcev od kandidatov za zaposlitev 

(izobraževanje, akademski naziv/izobrazba, delovne izkušnje, 
strokovne izkušnje, zdravje, osebnost, druge spretnosti in 
sposobnosti, itd.)  

 Prejemki (bruto in neto plača, nagrade in bonusi – lahko so 
odvisni od lokacije, zato je dobro predhodno preveriti vse ideje 
in zamisli)  

 zaposlitvene možnosti (lokalne, oddaljene, v tujini)  

 sprejemni pogoji na različnih šolah/fakultetah (posebni 
pogoji, ki zahtevajo sprejemne teste/izpite, število učencev, ki 

bodo sprejeti, datumi sprejemnih testov/izpitov, pristojbine, 

zahtevana stopnja končanega šolanja z maturo in pridobljenim 
certifikatom, itd.) 

 prevozna sredstva (v primeru migracije) in lokalni 
nastanitveni stroški 

 viri informacij 
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TESTIRANJE 
 

Starostna 
skupina Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenč

ne lastnosti 

Motivacija za 
učenje 

 

 

Učne strategije  
 
 

 
 

Obdelava podatkov 

 

 

Cilj 

 pravilno postavljati vprašanja 
 da se seznanijo z metodami ustvarjanja preizkusa 
 dojeti bistvo testiranja 
 ustvariti svoj preizkus 
 da se seznanijo s Bloomovo taksonomijo 

Čas 45 minut + domača naloga 

Lokacija Notranji prostor 

Viri in 
materiali 

Bloomova vrtnica, Bloomova pregledana tabela 
taksonomije, Delovni list Primeri preizkusov, (Dodatek 
samo v češčini) 

Opis 

Eden najpomembnejših problemov izobraževanja je vrednotenje 
pridobljenega znanja. Da bi se kar najbolj učinkovito učili, morajo 
učenci poznati metode testiranja in razumeti, kako delujejo. Potem se 

bodo lahko odločili za pravilne strategije učenja in razumevanja. Prav 
tako morajo biti sposobni postavljati prava vprašanja.  

 Učitelj na kratko predava o Bloomovi taksonomiji:  

"Po 2. svetovni vojni (1949-1956) so Američani začeli raziskovati, 
kako bi lahko preverili znanje in sposobnosti učencev, osredotočili 
so se na študente. Samuel Benjamin Bloom, kognitivni psiholog, 

je za ta namen naredil taksonomsko orodje, ki se imenuje po 

njem je, Bloomova vrtnica. Ima obliko šest-listne vrtnice. " 

 Učitelj izroči kopije delovnih listov, opozarja na sliko taksonomije 
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po Bloomu: 

"Lahko si ogledate šest kognitivnih ravni; vse od njih je treba 
upoštevati pri preskušanju učencev: 1) SPOMNITI SE 2) 
RAZUMETI 3) VZTRAJATI 4) ANALIZIRATI 5) SINTENTIZIRATI 6) 
OCENJEVATI. Vsaka od šestih se lahko oceni s pomočjo t.i. 
akcijskega glagola, na primer, ko smo se pozanimali o uporabi 

glagolov, kot so "opisati", "poimenovati" ali "poimenovati vse", 
smo se pozanimali samo o znanju. Toda, ko uporabljamo glagole 
kot so "preučiti", primerjati" ali "oceniti", raziskujemo precej 
visoko kategorijo kognitivnosti.  

 Učitelj sprašuje svoje učence, kakšne kognitivne ravni se razvijajo 
s testi, ki se uporabljajo v tej državi. Obstaja verjetnost, da 
pridejo do zaključka, da večina testov poteka po prvih treh 

kognitivnih ravneh: znanje, razumevanje in uporaba. 

 Učitelj izzove razred, da podajo nekaj primerov testov, ki jih 
poznajo: Nacionalni primerjalni testi, šolski preizkusi, vozniško 
dovoljenje. 

 Učitelj vpraša razred, kako ti testi na splošno izgledajo.  

Za preverjanje znanja bi lahko uporabili teste z zaprtim tipom 

vprašanj, z tako imenovanimi "distrakterji" (več izbire, običajno 

štiri možnosti, le ena je pravilna) ali odprti tip vprašanj, ki 
zahtevajo kratke odgovore (pogosto samo eno besedo).  

 Učitelj sprašuje svoje učence za prednosti in slabosti teh 
preizkusov:  

Prednosti: Hitro in enostavno preverjanje; enostavno označevanje 
in ocenjevanje. 

Slabosti: Ni potrebno pokazati, ali je razumevanje snovi dobro. 

 Učitelj vpraša razred, ali poznajo kakšne druge oblike testiranja, 
in če bi jih lahko navedli? Npr. angleško govoreči svet se nagiba v 
smeri odprte metode ocenjevanja, to so eseji, ti zahtevajo višjo 
kognitivno raven, torej boljše razumevanje teme. Negativno pri 
tem je, da so dejstva in podatki pogosto podcenjeni. To 
pojasnjuje, zakaj privrženci Blooma ponovno razmišljajo o njegovi 

taksonomiji. Različica iz leta 2001 dodaja kognitivni ravni tudi štiri 
nivoje vrednotenja: dejansko, vsebinsko, procesno in 
metakognitivno. Tako ima nova taksonomija dve razsežnosti: 
znanje in kognitivni proces. Učitelj se nanaša na delovni list s 
tabelo taksonomije (popravljena Bloomova taksonomija) 

 Učitelj preuči skupaj z razredom ravni, ki ocenjujejo faktografijo: 
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a) dejansko znanje - podatki, dejstva, podrobnosti 

b) konceptualno znanje - poznavanje sistema, povezava (Platon, 
Darwin) 

c) procesna znanja – npr. vedeti, kako risati karikature (celota, 
nato pa podrobnosti), fotografija, pisni vir 

d) metakognitivno znanje - učenje, kot avtorji vidijo učenje 

zgodovine, miselne vzorce, zapiske, ključne besede - poznavanje 
znanja - na najvišji ravni 

 Učitelj izroči kopije delovnega lista s testnimi vprašanji; skupaj s 

svojimi učenci dodeli ravni glede na Bloomovo (popravljeno) 
taksonomijo. 

 Za zaključek učne ure učitelj povzame snov. Za domačo nalogo 
(individualno in/ali skupinsko), si morajo učenci izmisliti test v 

zvezi s snovjo, ki jo trenutno obravnavajo; mora vključevati 
vprašanja na vseh kognitivnih ravneh taksonomije. 

 Pri naslednji učni uri lahko učitelj vključi razred pri oblikovanju 
testnih predmetov in dejavnosti, ki so v skladu z različnimi 
stopnjami taksonomije Bloom. Na primer, učenci lahko tekmujejo 

v skupinah (ali celo vsi razredi), o tem, kdo bi lahko pripravil 
najbolj skladen sistematski test. Učitelj z diskretnostjo podeli 

nagrade ob koncu semestra, vseskozi zagotavlja enake pogoje 
(enako število vprašanj, kakovost odgovorov). Učenci si lahko 
izmislijo druge dejavnosti za razvoj višje kognitivne ravni: 
eksperimenti, igre, letaki, revije. 

 

Tveganja in 
priporočila 

Ustvarjanje testov je ena od najpomembnejših, kot 
tudi najtežjih dejavnosti. Učenje osnov nam lahko 

vzame kar nekaj časa, zato je treba trdo delati na tem. 
Eno od osnovnih pravil je, da je potrebno test najprej 
preizkusiti, da lahko domnevamo, koliko časa se ga bo 

pisalo. Pri testiranju se ne gre za rdeče 
označevanje in nebistvene podrobnosti! 
Dolgoletne izkušnje kažejo, da učenci radi rešujejo 
naloge, ki so privlačne, ne banalne - igre, karikature, 
zemljevidi in primeri iz virov. Stopnja težavnosti in 
zahteva kognitivnega razmišljanja ni težava. 

Povratne 
informacije 

Vprašanja: 

 Kakšna testna vprašanja so bila v testu? 

 Kakšne kognitivne ravni so razvite po 
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taksonomiji po Bloomu? 

 Kakšne fotografske ravni so se razvile iz 
popravljene taksonomije po Bloomu? 

 Kako bi spremenili vprašanje tako, da bi bilo 
obravnavano na višji kognitivni ravni 
taksonomije? 

Uporaba v 
razredih 

Ta dejavnost se lahko uporablja pri mnogih predmetih; 
koristno bo še posebej, ko se bodo učenci soočili s 

standardiziranim preizkusom kot je matura. 

Navdih 

Navdih po srečanju z dr. Viliam KRATOCHVI, na 
delavnici o dokazovanjem predmetov družbenih ved v 
Ostravi, 13/1/2012. 

Dagmar Hudecová: Revize Bloomovy taxonomie 
edukačních cílů [Czech; online]. Publ. 2003-10-3 [cit. 
2006-11-11]. 
http://www.msmt.cz/Files/DOC/NHRevizeBloomovytax

onomieedukace.doc 

Opombe 
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Dodatek 

Bloomova vrtnica 

 

 

Viri: Portal za učitelje www.rvp.cz, inspiracija za učitelje, 

http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogicky_lexikon/B/Bloomova_taxono

mie 

 
 
 

http://www.rvp.cz/
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Bloomova taksonomija v primerjavi s popravljeno različico 

 

 

Viri: Portal za učitelje www.rvp.cz, inspiracija za učitelje, 

http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/11113/PROC-A-K-CEMU-TAXONOMIE-

VZDELAVACICH-CILU.html/ 

 

Tabela taksonomije (popravljena Bloomova taksonomija) 

DIMENZIJE 

ZNANJA 

MERE KOGNITIVNEGA PROCESA 

Zapomni
ti si 

Razume
ti 

Uporabi
ti 

Analizira
ti 

Ocenit
i 

Ustvari
ti 

Poznavanje 
dejstev 

1A 2A 3A 4A 5A 6A 

Konceptualno 
znanje 

1B 2B 3B 4B 5B 6B 

Postopkovno 
znanje 

1C 2C 3C 4C 5C 6C 

Metakognitivn
o znanje 

1D 2D 3D 4D 5D 6D 

 

Viri: Portal za učitelje www.rvp.cz 

http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogicky_lexikon/B/Bloomova_taxono

mie 

 
 

http://www.rvp.cz/
http://www.rvp.cz/
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DELOVNI LIST: Primeri testov: 

 
Prvi trije testni primeri prihajajo iz: H. Mlynaříková - V. KRATOCHVIL: 
maturità PO Novem. Dějepis. Zunanjega čast. Interna čast. Testy. SPN. 

Bratislava (Slovaška), 2007. 
 

1. J. B. Colbert, najbližji svetovalec kralja Ludvika XIV, je oblikoval 
gospodarsko politiko, imenovano …………………. merkantilizem. 

 
Ta naloga pripada sektorju 1A popravljene Bloomove taksonomije; zato 
je šibka, saj se osredotoča samo na dejstva in znanje. 

 
2. V času vladavine Ludvika XIV. je v Franciji nastala nova 

ekonomska politika. Zastopal jo je kraljevi najbližji svetovalec, 
minister za finance, industrije, trgovine in kolonije, čigar ime 
je……. 

 
 Jacques David 

 Denis Diderot 
 Jean B. Colbert 
 Jean d´Alambert  

 

Ponovno sektor 1A. 
 

3. Ste tuji trgovec, ki ponuja blago iz svoje države, ministru za 

finance J. B. Colbert. Kakšna bi bila njegova reakcija? 
 

a) Bomo kupili vaše blago brez odlašanja. 
b) Bomo kupili vaše blago pod pogojem, da boste plačali nekaj 

davka. 
c) Bolje bi bilo kupiti naše izdelke in jih prodajati v vaši 

državi. 

d) Bomo kupili vaše blago pod pogojem, da boste plačali 
pristojbino za proizvodnjo.  

 
To je že veliko bolj zanimivo; poleg znanja morate tudi razumeti 
vprašanje, uporabljati znanje in analizirati. To zahteva razumevanje 
koncepta / povezav / vezi. Lahko bi bilo od 1A/B do 4A/B. 

 
4. Oceni pomen gospodarske politike Colbert v Franciji v času 

vladavine Ludvika XIV. 
 

a) Zaradi politike so bile zgrajene številne nove tovarne. 

b) Zaradi te politike je bilo mogoče financirati številne vojne 
Ludvika XIV. 

c) Zaradi politike Francija ni uspela premagati gospodarskih težav. 
To je zavarovalo dolgoročno uspešnost gospodarstva. 
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d) Zaradi tega Francija ni postala gospodarsko samozadostna. 

 
To bi lahko razvrstili kot odprto vprašanje. Poleg prejšnjih štirih 
kognitivnih ravneh se prav tako razvija raven 5A/B. 

 
5. Naštej seznam osnovnih pravil merkantilizma. 

 
Dejavnost, ki spodbuja kreativnost 6A/6B. 
 
Ameriško izobraževanje, 2001; tema: Kolonialna zgodovina ZDA med 
1760-70. 

 
a) Učenci si bo zapomnili posebne zakone, razglašene v 

parlamentu v Londonu (Zakon o sladkorju, Zakon Stamp, 
akti Townshend). 

b) Učenec razloži, kako ti zakoni vplivajo na različne skupine 
naseljencev. 

c) Učenec izbere posameznika ali skupino naseljencev in napiše 

esej o tem, kako so videli zakone. 
d) Učenci popravijo svoj esej, kot tudi tiste od svojih sošolcev. 

 
za 1 – Aktivnost pripada sektorju 1A. 

za 2 – Zahteva razumevanje in dodeljevanje zamisli- sektor 2B. 
za 3 – Učenci morajo ustvariti, poznati dejstva in zamisel, vedeti, kako 
napisati esej - 6 A/B/C. 

za 4 – V tej dejavnosti mora učenec poznati zamisel in jo oceniti – 
dejavnost 5B. 
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TOMBOLA SODELOVANJA 
 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčne 

lastnosti 

Motivacija za 
učenje 
 

 

Učni viri 

 

Obdelava 
podatkov 

 

Cilj 

 navesti razloge za izvor političnih ideologij 

 prepoznati razliko med ideologijo in doktrino 
 zagotoviti primere političnih ideologij in doktrin 
 analizirati vpliv političnih ideologij na družbo 

Čas 
75 minut (dejavnost se lahko razdeli na dve ločeni učni 
uri) 

Lokacija Notranji / zunanji prostor 

Viri in 
materiali 

Delovni listi: od A do D z besedili – količina in postavitev 
je odvisna od sposobnosti razreda 
Delovni listi: Tombola sodelovanja (za vsakega učenca) 
Veliki listi (flipchart), označevalec, lepilni trak, štoparica  

Opis 

1. Učitelj vodi kratek brainstorming (maksimalno 5 minut), v 
katerem delajo vsi učenci skupaj in povedo učitelju, kaj vedo o tej temi. 
Učitelj razloži: 

»Od sedaj naprej boste učili eden drugega. Pripravil sem besedilo na 

temo, o kateri se bomo učili danes; razdeljena je na štiri dele in 
vsaka četrtina razreda se bo osredotočila na eno četrtino besedila. 
Ostalo vas bodo naučili vaši sošolci s strokovnim znanjem, ki ga 

imajo. Potem bomo z igro, imenovano Bingo, ugotovili, kakšno je 
vaše pridobljeno znanje. Postopek ni tako enostaven, zato bomo šli 
korak za korakom. Začeli bomo tako, da vas najprej razdelim v t.i. 
matične skupine.« 



 
142       PRIROČNIK ZA UČITELJE SREDNJIH ŠOL 

 
 

                                                                                                            www.softskillsatclass.eu 

 

2. Učitelj razdeli učence v razredu v skupine po 4 do 6 učencev. Če 
so v skupini več kot 4 člani, mora nekdo paziti, da nimata več kot dva v 
skupini isto besedilo.  

3. Učitelj izroči kopije delovnih listov od A do D. Vsak učenec v 
matični skupini ima drugačno besedilo. Če je več članov, se besedila 
ponavljajo; če je šest članov skupine, so lahko delovni listi A-B-C-D-A-

B.  

4. Učitelj nadaljuje: 

»Sedaj imate vsi v svojih skupinah besedila in postali boste 

strokovnjak svojega. Zato dobro preberite in preštudirajte svoje 
besedilo. Na voljo imate 5 minut, po preteku le-teh boste prešli v t.i. 
strokovne skupine, ki bodo določene kasneje. Začnite z branjem, 
prosim. Z besedilom lahko delate, kot se vam zdi primerno, lahko si 

delate opombe, označujete in poudarite vse tisto, kar se vam zdi 
pomembno.« 

Učitelj začne meriti čas. 

5. Takoj, ko čas poteče, učitelj ukaže, da vsi prenehajo z branjem 
besedila; določi mesta za strokovne skupine in jim ukaže, da se 

prestavijo iz svojih matičnih skupin v strokovne. Tako so učenci 
razdeljeni v strokovne skupine A, B, C in D. Če je v nekaterih skupinah 

več kot 6 članov, jih učitelj razdeli v dve podskupini. 

6) Učitelj odredi delo tako, da se naloga obravnava v vseh strokovnih 
skupinah: 

»Vaša naloga je, da skupaj preučite besedilo, v časovni omejitvi, ki 
jo imate, razpravljate o tistem, kar vam je nejasno, preučite 
besedilo, kot vam ugaja in poskrbite, da vsak v skupini dobi 

predstavo o temi. Znotraj skupine lahko postavljate in odgovarjate 
na vprašanja. Prav tako morate doseči dogovor o tem, kako boste 

temo predstavili vaši matični skupini, kaj so tiste najpomembnejše 
informacije, ki jih morate posredovati svojim sošolcem. Naj vas 
opomnim, da na razpolago nimate veliko časa, zato se držite teme. 
Na voljo imate 10 minut – začnite zdaj!« 

7) Ko preteče 10 minut, učitelj ponovno pozove učence, da se vrnejo v 

svoje matične skupine in podajo informacije, ki so jih dobili od 
drugih. Ponovno imajo dodeljenih 10 minut časa.  

8) Učitelj konča nalogo matičnih skupin, predstavi naslednje dejavnosti 
in pravila; tudi sam bo sodeloval:  

 »Vsak od vas bo dobil delovni list z načrtom igre; pustite 
jih obrnjene na hrbtno stran, tako da boste vsi imeli enake 
možnosti. 
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 Ko se začne tekmovanje, začnete s postavljanjem 
vprašanj svojim sošolcem, kakor je v skladu z načrtom 
igre. 

 Kdorkoli bo vprašan, mora odgovoriti na vprašanje ali pa 
reče, da odgovora ne pozna. Naj ne bo obotavljanja z 
odgovorom – čas je ključnega pomena. 

 Spraševalec mora preučiti ali je odgovor pravilen. Če je 
pravilen, se zapiše v načrt igre. 

 Če odkrijete, da je odgovor nepravilen, ga ne morete 
spremeniti. 

 Dobite/izberete lahko le tri odgovore iz enega sklopa. 

 Tisti, ki odgovarja, ne sme lagati, niti ne sme odgovora 
zakrivati. 

 Učitelju je dovoljeno dajati napačne in/ali nepopolne 
odgovore, ampak mora tudi sprejeti nepravilne odgovore. 

 Kdor je pridobil vse odgovore, zakliče BINGO in igra je 
končana.« 

Učitelj preveri, če so vsi razumeli napotke in da znak za pričetek 
igre. 

9) V primeru, da igra traja že več kot 15 minut, učitelj vskoči in jo 

prekine. Učenci gredo nazaj na svoje sedeže in učitelj od njih 

zahteva, da podajo oceno tekmovanja: 

 »V načrtu igre obstajajo 4 vodoravne vrstice, 4 navpične in 2 
diagonalni. Preštejte vse vrstice, kjer imate zabeležene 
odgovore, zabeležite rezultat v prvo vsoto izpolnjenih vrstic na 

koncu rubrike. 

 Sedaj moramo pogledati pravilne odgovore. Ko se bodo pojavili 
nekoliko nejasni odgovori, bom jaz presodil, če so pravilni ali 
ne. Potem boste ponovno prešteli vse vrstice, kjer so pravilni 
odgovori in zabeležili rezultate v rubriko Število pravilno 
izpolnjenih vrstic.« 

10) Učitelj in učenci se spoprimejo s pravilnimi odgovori in jih 
evidentirajo.  

11) Učitelj pozove učence, da mu posredujejo rezultate, ki jih imajo v 
prvi in drugi rubriki. 

 

Tveganja in 

priporočila 

Preden se vključi v samo dogajanje, mora učitelj 
vedeti natančno število učencev (kopije) in 
razmisliti o tem, kako razdeliti razred v matične 

skupine. Učitelj mora vztrajati na časovni omejitvi, 
ki mora ustrezati številu učencev v razredu in 

njihovi stopnji. Priporočljivo je, da se prikažejo 
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natančna pravila tekmovanja v učilnici. 

Ko so enkrat vse dejavnosti zaključene, je prav, da 
učenci dobijo celotno besedilo.  

Besedila, ki so uporabljena na delovnih listih, ne 
smejo biti zgolj kopirana, ampak morajo biti tudi 
urejena. 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Kako ste se odrezali na tekmovanju in kaj je na 

to vplivalo? 

 Kaj boste naredili, da boste naslednjič še bolj 
uspešni? 

 Ste si pripravili kakšno strategijo za 
tekmovanje? 

 Kako ste se znašli pri »učenju« svojih sošolcev? 
 Koliko ste razmišljali o tem, na kak način naj 

bodo informacije podane naprej? 
 Ali menite, da ste posredovali poglavitne 

informacije svojim sošolcem? 
 Ste se počutili odgovorne, ko ste bili v vlogi 

»strokovnjaka«? 
 Kakšno metodo posredovanja informacij bi 

uporabili v teh okoliščinah? 
 Ste zavrnili odgovor na kateri točki? 

Uporaba v 

razredih 

Ta dejavnost se lahko uporabi pri kateremkoli 
predmetu, tudi pri matematiki. Tombola 
sodelovanja predstavlja dober način razvoja in 
ponovitve; najbolj je uporaben pri jezikovnih 
predmetih. Način, kako je ta dejavnost 
predstavljena tukaj, je primerna za pouk družbenih 

ved in teme političnih ideologij. 

Navdih 

Priročnik kooperativnega učenja – (Od branja in 

pisanja do kritičnega razmišljanja) in »uvodni 
bingo« od Janik-a (Izobraževanje za bolj zdrav 
življenjski slog), urejen s strani PhDr. Libor Kyncl. 

Besedila na delovnih listih so bila vzeta iz učbenika 
Politologije za srednje šole (David, Roman. 
Politologie. Olomouc, 2002 

Opombe  
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DELOVNI LIST: BESEDILO A 

 
Politične doktrine in ideologije - Predstavitev 
 

Vsi programi politični strank izhajajo iz dveh virov:  
8. Družbena realnost in njene pomanjkljivosti 
9. Doktrina in/ali ideologija, ki ureja program 
 
Doktrina: Načela oziroma skupek načel, ki so predstavljena, bodisi v 
religiji, politiki, znanosti ali filozofiji. Doktrina lahko prav tako 
predstavlja izjave uradne vladne politike, zlasti pri zunanji politiki in 

vojaških strategijah. Nazadnje gre le za temeljna načela, po katerih 
vojaške sile vodijo svoje ukrepe v podporo nacionalnih ciljev. Gre za 
avtoritativnost in pogosto izhaja iz iste ideologije, vendar se razlikuje od 
države do države in zahteva presojo pri uporabi. Primeri: socialistični 
realizem na kulturnem področju, Trumanova doktrina itd.  
  
Politična ideologija: Skupek idej, ki odražajo prepričanja in interese 

naroda, političnega sistema, itd., in je osnova za politično delovanje. 
Ideja je nastala v času francoskega razsvetljenstva, po duhu 
racionalizma ureja in naj bi izboljšala družbo. Del postopka je bila tudi 
cerkvena reformacija, ko so tradicionalne politične kot tudi verske 

oblasti razbili in jih postavili v položaj, v katerem so se okoli njih 
porajali dvomi. Povečanje ekonomskih razlik med ljudmi na vrhu in 
tistimi pod njimi so zahtevali analizo vzrokov in takrat so v ospredje 

stopili politiki in filozofi. Njihov cilj je opisati nove pojave in njihove 
vzroke ter predlagati, kako rešiti poslabšanje stanja. 
 
 
Okoliščine, ki so vodile v smeri vzpona ideologij: 
 Industrializacija (razvoj industrije v velikem obsegu) je imela 

poleg pozitivnega prispevka k življenju ljudi, tudi negativne učinke 

na gospodarstvo - inflacija, brezposelnost, recesija in odtujenost 
ljudi - brezosebni odnosi na delovnem mestu. 
 

 Urbanizacija (proces spreminjanja podeželskih območij v mestna 
območja) je zmotila tradicionalne, podeželske odnose z ljudmi, ki 
zapustijo podeželje, se preselijo v mesta, kjer se revni zbirajo v 

»delavskih« četrtih. Posameznik je zbegan, izgublja svojo 
orientacijo, kot tudi svoj občutek identitete. 
 

 
Poleg nevtralnega razumevanja ideologije obstaja tudi negativno 

razumevanje. V slednjem primeru ideologija služi kot opravičilo za 
prevladujoče družbene ureditve. 
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DELOVNI LIST: BESEDILO B 

 
 
Primeri političnih ideologij: 

 
 Liberalizem 
 
Kot ideologija je bil razvit v Angliji v 17. stoletju. Liberalizem je politična 
teorija, ki temelji na naravni dobroti ljudi in avtonomiji posameznika, 
favorizira državljanske in politične svoboščine, vlada z zakoni, 
potrjenimi s strani vladajočih in pomeni zaščito avtonomije organa. 

Postala je zelo vplivna ideologija, ki je med ostalim imela vpliv tudi na 
feminizem in konservatizem. 
 
Klasični liberalizem predpostavlja, da se svoboda razume v negativnem 
smislu, to je svoboda od države, oblasti in tradicije. Medtem ko skrbi za 
njihovo omejitev, ne želi, da se jih uniči. Liberalizem odpira veliko 
prostora za vedenje človeka. Ampak, ker ne govori o tem, kako naj bi 

uživali svobodo, predlaga, da je odprt za kritiko in kakršnakoli navodila 
za človeško vedenje. Je kritiziran, ker predstavlja človeka kot 
egoističnega, ki dela samo za svoje dobro. 
  

V začetnih fazah je bila za liberalizem značilna ekonomska doktrina, ki 
je pozvala k zmanjšanju vmešavanja vlade v prid svobodne 
gospodarske pobude. Država je bila samo za izpolnjevanje osnovnih 

funkcij: zaščita lastnine in svobode svojih državljanov proti zunanjim 
sovražnikom in ohranjanje javnega reda in miru. 
 
Tako imenovani liberalizem si je danes zamislil državo kot glavno orodje 
za odstranjevanje socialnih neenakosti, ki ima le malo skupnega s 
svojimi ideološkimi koreninami. Tako se je dejansko združil s 

socializmom in idejo zlorabljajo tisti, ki se želijo za njo skriti. 

 
Sodobna načela liberalizma: 
- Poudarjanje  osebne svobode. 
- Zaščita družbe in gospodarskega sistema od zunanjega posredovanja 
vlade. 
- Politično-ekonomski program ni usmerjen k zmanjševanju 

brezposelnosti, temveč v podporo poslovanju in odstranitvi ovir za 
podjetništvo (zniževanje davkov za spodbujanje podjetništva, regulacija 
proti monopolu, odstranjevanje ovir na področju mednarodne trgovine, 
kot so carine). 
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DELOVNI LIST: BESEDILO C 

 
 
Primeri političnih ideologij  

 
 
 Konservatizem 
 
Konservativci si prizadevajo za ohranjanje tradicionalnih vrednot in 
poizkušene ter preizkušene načine življenja naroda. Ne nasprotujejo 
socialnemu razvoju, vsekakor pa so proti radikalni revoluciji. 

Konservatizem se je rodil kot odgovor na francosko razsvetljenstvo 
(zmotno se je imenoval liberalizem); je skeptičen do racionalizma, ki 
želi uporabiti človeško racionalnost za gradnjo nove družbe. 
Konservativci pravijo, da je do državnih institucij in tradicij prišlo 
naravno, ne pa namerno. 
 
Za konservativce predstavlja družina osnovno družbeno institucijo; služi 

za zaščito vrlin kot so ljubezen, svoboda govora, spoštovanje, zaupanje 
in stabilnost. Starši predstavljajo avtoriteto, ki ne zlorablja svojih 
pooblastil - ravno nasprotno, jih uporablja, da skrbi za potomce. 
 

V 1980-ih je prišlo do sinteze liberalnih gospodarskih pogledov in 
konservativnih političnih teorij. Protagonisti tega procesa so bili moderni 
konservativni politiki,  Margaret Thatcher in Ronald Reagan (t.i. 

Thatcherism in Reaganomics). V njunem osrčju je stabilen politični 
sistem in javni red in mir, s spoštovanjem do demokracije, zasebne 
lastnine in osebne svobode. 
 
Načeli konservatizma: 
- Zaščita družine (proti splavu, pornografiji, posebnem odnosu do mater 

samohranilk), varstvo družbenega reda (boj proti kriminalu, tistim, ki se 

ukvarjajo z drogami in ekstremizmu; hujšim obsodbam). 
- Varstvo lastninskih pravic. 
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DELOVNI LIST: BESEDILO D 

Primeri političnih doktrin 

6. Ničelna tolerantnost 

Politična doktrina stranke SMC. Njen namen je bil boj proti korupciji, 

klientelizmu, organiziranemu kriminalu v gospodarskih in političnih 
strukturah, boj zoper majhnemu kriminalu, motnjam in neprimernemu 
ravnanju. 

7. Bachov Absolutizem 

Bachov Absolutizem spada v obdobje med 1851 - 1859 v avstrijski 
monarhiji, ko je bil Alexander von Bach minister za notranje zadeve. 
Temelji na kompromisu med tradicionalnimi stebri habsburškega 

centralizma (sodišča in upravne, vojaške in cerkvene hierarhije) in 
naraščajoče buržoazije. Bach je ravnal v skladu z blagoslovom cesarja 
in princa Schwarzenbergerja, njegov stil pa je bil zaznamovan z 
birokratskim centralizmom, zatiranju nacionalističnih teženj, ki so ne-
germanske etike, reakcionarnimi obveznicami države in cerkve, 
odsotnostjo ustave in zatiranju samouprave. 

8. Trumanova doktrina 

Izhaja iz ZDA in je politična doktrina, objavljena 12. marca 1947 v 
kongresu, kateremu je takrat predsedoval Harry Truman. Trumanova 
doktrina je dejansko ponovno usmerjanje ameriške zunanje politike od 
svoje običajne, z distanco do regionalnih sporov, ki ne vključujejo  ZDA 
v intervencije. Truman je trdil, da ZDA ne bodo mogle več stati ob 
strani in omogočiti prisilnega širjenja sovjetskega totalitarizma v 
svobodne, neodvisne narode, ker je nacionalna varnost zdaj odvisna od 

več kot le fizično varnega ameriškega ozemlja. Nasprotno, v ostrem 

prelomu s svojim tradicionalnim izogibanjem obsežnih tujih obveznosti, 
ki presegajo zahodni polobli v času miru, je Trumanova doktrina 
pomenila, da Združeni narodi aktivno ponujajo pomoč za ohranitev 
politične celovitosti demokratičnih držav. 

 

9. Socialni Realizem 

Umetniški slog, ki ga je leta 1932 odobril 
Centralni Komite Sovjetske komunistične 
partije, v skladu z uradnimi smernicami za 

književnost, umetnost, arhitekturo in glasbo. 
Kasneje je postal obvezen v drugih 
komunističnih državah. Ideološko temelji na 

hvaljenju režima in je slovesno poudarjal 
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komunistične uspehe v resničnem življenju. V literaturi pa se je pokazal 

v začetkih  romanov in shematskih prikazih osebnosti (likov) in njihove 
okolice. Zgodbe so večinoma potekale v državi ali v tovarni, kjer so vsi 
pozitivni liki zvesti člani komunistične partije ali delavci. Negativni liki so 

bili rezervirani za intelektualce, kulake in "imperialiste". Dela 
socialističnega realizma so okužena z ideologijo, ki je pogosto 
zmanjšala, ne le njihovo umetniško kvaliteto, temveč tudi 
verodostojnost. 
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DELOVNI LIST: TOMBOLA SODELOVANJA 

Ime: 
 
Skupna vsota vrstic:                                           Število pravilno 

izpolnjenih vrstic: 
 

Je varstvo družbe in 
gospodarskega 

sistema pred 
zunanjimi motnjami 
del liberalnega 

politično-
gospodarskega 
programa? 

 

Izhaja doktrina iz 
ideologije ali je 

ravno obratno? 

Katera politična 
ideologija 

postavlja 
odgovornost 
svobode v roke 

posameznika. 

Kaj so tipični 
znaki socialnega 

realizma? 

Ali se ideologija kaže 

v manifestaciji 
političnih strank? 
 

 
 
 

 
 

Katere okoliščine 

so vodile v 
nastanek 
političnih 

ideologij? 

Zakaj se 

konservativci ne 
strinjajo s 
prednostnim  

obravnavanjem 
mater 
samohranilk? 

Naštejte 

negativne 
posledice 
industrializacije. 

 

 

 

Ali je sočasno z 
vzponom ideologije 
obstajala reformacija 
cerkve? 

 

 

Naštej dve 
pomembni figuri 
češke politike 
med 20. - 

21.stoletjem. 

Podaj primer 
politične 
doktrine. 

Kaj je »srce« 
realizma?  

Kako se imenuje 

umetniški slog, 

izražen na tej sliki? 

Kaj je 

urbanizacija?  

So konservativci 

nasprotniki 
radikalnim 
revolucijam? 

Navedi polno ime 

politika, ki je 
predlagal t.i. 
Tatcherizem. 
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UČNI NAČRT  

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenčn
e lastnosti 

Učne 
strategij
e 

 

Motivacij
a za 
učenje 

 
 

Učni viri 

 

Pogoji 
učenja 

 

Obdelav
a 

podatko
v 

 

Cilj 
 načrtovati in organizirati dejavnosti  
 biti sposoben zagotoviti standardno oceno 

Čas 45 minut 

Lokacija Notranji prostor 

Viri in 
materiali 

Učni načrt, pripravljen iz strani učitelja, Delovni list: 

Učni načrt 

Opis 

1) Učitelj razdeli kopije svojega učnega načrta in dovoli razredu, da 

si jih ogledajo. Nato lahko začne razpravo, morda z 
brainstormingom, tako, da bodo učenci videli, kaj je namen 
učnega načrta in kako bi lahko bil koristen za njih. Učitelj 
povzame izid razprave (glej Cilji zgoraj). 

2) Nato gre učitelj skozi učni načrt, korak za korakom, učencem pa 

dovoli, da komentirajo. Če je potrebno, se skupaj dogovorijo o 

spremembi učnega načrta, ki jo morajo takoj zapisati. 
3) Učitelj da jasno vedeti, kaj pričakuje od svojih učencev v 

tekočem semestru in kasneje v letu. 
4) Nazadnje gredo učenci skozi seznam aktualnih nalog, naredijo 

svojo izbiro; učitelj jim lahko svetuje. Če učenci predlagajo 
kakšno drugo temo, ki se navezuje, jo učitelj sprejme. 

5) Pri naslednji učni uri se učitelj navezuje na učni načrt, tako da 

ga aktivno uporablja. Lahko pokaže razredu, kako ocenjuje 
njihovo delo - tako kot je zapisano v dokumentu. Učenci lahko 

bolje ocenijo kakovost svojega delovanja, kot tudi delovanje 
drugih. Znova in znova se morajo zavedati, katere teme se 
trenutno obravnavajo in katere so v pripravi. Pridobivajo na 
razumevanju, kako je predmet strukturiran in kako jim je 
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predstavljen s strani učitelja. Prav tako se učijo, kako se 
ukvarjati z večjimi kockami, kot le s tistimi, ki se navezujejo na 
tekočo temo. 

6) Okvirni učni načrt je predviden za učitelja na spodnjem 
delovnem listu. 

 

Tveganja in 

priporočila 

V primeru, da učitelj ne uporabi tega pripomočka, bo 
postal samo še en list papirja več. Učenci ga bodo 
dali med svoje zapiske in ves trud bo zaman. 

 
V primeru, da učenec izgubi svoj izvod učnega 
načrta, bi ta moral biti na voljo na spletu ali pa pri 
učitelju. 

Povratne 
informacije 

Vprašanja za razpravo: 

 Kako vam je bila všeč vaja? 
 Kaj bi vam pomagalo pri učenju? 

 Ste se naučili kaj med to dejavnostjo? 

Uporaba v 

razredih 

To orodje se lahko uporablja praktično pri 

kateremkoli predmetu. 

 

Opombe 
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Delovni list: Učni načrt 

 
1. Predmet 
 

2. Učitelj + email naslov 
 
3. Teme za leto 
 
4. Priporočena literatura (razen učbenikov in gradiv učitelja tudi 
aktualne knjige, mesečniki, itd.) 
 

5. Načrt učenja (povzetek; je lahko tudi priložen) 
 
6. Zahteve za učence (v najboljšem primeru za semester) 
- število ustnih izpitov 
- narejeno delo: eseji, Power Point predstavitev, sodelovanje v 
posvetovanju učencev (učitelj bi moral razčleniti pričakovane dejavnosti 
na stopnje, od najlažje do najtežje.) 

- Število pisnih izpitov, obvestilo in naslov teme mora vedno biti podano 
vsaj en teden vnaprej 
- morebitni kratek test izveden kadarkoli, brez predhodnega obvestila 
- dejavnost - v času pouka, dodatno delo, udeleževanje tekmovanj, itd. 

 
7. Ocenjevanje: 
Pisni izpit 

5 – vsaj ena standardna stran (približno 30 vrstic, 60 znakov na 
vrstico);  oprijemljiva tema; vsaj en natisnjen vir (internetni ni dovolj); 
lastno besedilo, ne "kopiraj in prilepi"; maksimalno 5 slovničnih napak 
na stran; pravočasna oddaja 
4 – eno merilo ni uspelo 
3 – dva merila nista uspela 

2 – tri merila niso uspela 

1 – štiri merila niso uspela 
 
Ustni izpit 
5 – Med ocenjevanjem učenec govori tekoče. 
4 – Potrebno mu je zastaviti vprašanja, odgovoriti mora hitro in 
pravilno. 

3 – Potrebno mu je zastaviti vprašanja, na katere se obotavlja z 
odgovorom in niso vedno pravilna. 
2 – Vprašanja mu morajo biti postavljena nenehno, odgovori z 
obotavljanjem in dela napake. 
1 – Ne odgovori na vprašanja in/ali naredi številne hude napake. 

 
8. Seznam tem za posamezno delo (običajno na mandat): 

Razen kratkih opisov in/ali predlogov, vsaj en, vendar ne več kot trije 
tiskani viri bi morali biti navedeni (knjige, članki iz revij, vnosi iz 
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enciklopedij). Učitelj lahko tudi ustno predstavi teme, ki se nanašajo na 

njihove prednosti, slabosti in posamezne točke.  
Pisne naloge bodo predstavljene v vrstnem redu, ki ustreza časovnemu 
načrtu. Učitelj lahko tudi predlaga nekaj predčasnih rokov; pred 

predstavitvijo bi jih morda želel prebrati. Bilo bi priporočljivo, da bi imeli 
samo en skrajni rok, še posebej, če je razred znan po tem, da rad 
zamuja. Prvo predstavitev je treba imeti vsaj en teden po tem, ko je 
bila tema dodeljena, bolj verjetno pa dva tedna kasneje. 
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VPRAŠAJTE!  

 

Starostna 
skupina 

Srednja šola, vsi letniki 

Kompetenč
ne 

lastnosti 

Učne strategije 

 

Motivacija za učenje 

 

Obdelava 
podatkov 

 

Cilj 

 Vaditi spraševati vprašanja 

 Razumeti pomembnost pravilnega spraševanja 

Čas 15 − 20 minut 

Lokacija Notranji prostor 

Opis 

 Učitelj začne z anekdotično zgodbo:  

“Medtem, ko je prejemal Nobelovo nagrado, se je izraelski 
zmagovalec (ime ni pomembno) zahvalil svoji materi, ker ga je ob 
vrnitvi iz šole vedno vprašala eno samo vprašanje.“  

 Učitelj sprašuje razred ali lahko kdo ugane, kaj bi lahko bilo 

vprašanje. V primeru, da se ne približajo dovolj odgovoru, lahko 
zaprosi učence, da se pozanimajo pri svojih starših, kaj mislijo, da 
je odgovor. Skupaj bi lahko ocenili, ali je citirano vprašanje povzročil 
glavni junak anekdote za zmago Nobelove nagrade. Končno učitelj 
razkrije vprašanje: “No, vprašanje je bilo: Si danes zastavil dobro 
vprašanje tvojemu učitelju, sošolcu ali samemu sebi? “ 

 Učitelj začne razpravo na temo pravilnega spraševanja in njegov 

pomen: 

 Potrebna je previdnost. Neumno vprašanje  izzove neumen 
odgovor. 

 Zaželeno je aktivno nagovarjanje razreda; če nekdo želi 
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postaviti vprašanje, mora vedeti, kaj se razpravlja, razumeti 
temo in uporabljati ustvarjalno mišljenje. 

 Sposobnost, da gredo zadevi do konca; brez njega noben 
znanstvenik ne bi bil uspešen. 

 Učitelj opomni, da ustrezno spraševanje zahteva veliko časa in 
truda. Zato bodo tej temi posvetili več pozornosti v naslednjih učnih 

urah.  

 Učenje v smeri, da lahko postavljamo primerno vprašanje, je 
odvisno od posamezne dejavnosti, ampak da vključimo celoten 
razred v to učenje pa je možno s pisnimi preizkusi, ponavljanjem 

snovi in/ali povzetki na koncu učne ure.  

Preizkus: Učenec dobi temo (npr. nekaj, kar smo se naučili pri prejšnji 
učni uri), njegova naloga je, da pripravi tri vprašanja, na katera bo 

odgovoril. Učitelj v sodelovanju z razredom ocenjuje kakovost vprašanj 
in odgovorov, kako učenci obravnavajo temo. Kriterije za ocenjevanje je 
potrebno vnaprej določiti, npr.: vprašanje, odgovor in bistvo, vsak 
predstavlja tretjino rezultata.  

Pisni test: Se piše na določeno temo; eno vprašanje lahko postavite 
sami. Učitelj bi moral oceniti tako vprašanje (kako dobro je oblikovano) 

kot tudi odgovor (kako obsežen je). Potrebno je tudi pripraviti 

ocenjevalni kriterij, upoštevati moramo tudi točke od vprašanja, ki smo 
si ga sami zastavili (in odgovora – na podlagi izkušenj lahko dobimo 
največ 5 točk).  

Ponavljanje snovi/kratek povzetek: Učitelj spodbudi učence, da 
razmislijo o aktualnih temah, ustreznih vprašanjih, da jih zastavijo na 
koncu učne ure. Najboljše vprašanje je nagrajeno z manjšo oceno, tri 

manjše ocene pa sestavljajo glavno oceno. (učenca ni potrebno kasneje 
ustno oceniti, itd.) 

 

Tveganja in 
predlogi 

Da bi preprečili zlorabe, je treba poudariti, da 

mora biti vprašanje postavljeno v dobri luči, mora 
se navezovati na problematiko in ciljati na 
izboljševanje znanja. Vprašanja zunaj teh meja 
niso vredna odgovora.  

Povratne 
informacije 

Učitelj lahko samo opazuje, kako se sposobnost 
postavljanja vprašanj s časom razvija pri 
posameznih učencih.  

Možnost, da lahko vprašanje postavimo samemu 

sebi in nanj odgovorimo, je zelo dobro sprejeta.  
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Uporaba v razredih Vsi predmeti 

Navdih 

Zgodba zmagovalca Nobelove nagrade, kot jo je 
povedal Doc. Paedr. Dr.Viliam Kratochvíl,  na 
seminarju za razpravo o zgodovinskih učbenikih, 
Ostrava, 2011. 

Opombe 

 
 
 

 

 

 
 
 
 


