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CILJI SEMINARJA
KAJ TERJAJO NOVI ŠTUDIJSKI PROGRAMI V
IZVEDBI ŠTUDIJA?
 KAKO SESTAVLJATI NOVA UČNA GRADIVA?
 KAJ SE SPREMINJA V PREVERJANJU IN
OCENJEVANJU ZNANJA?
 KATERI SO KLJUČNI KORAKI V PRIPRAVI
PREDAVATELJA:


– IZDELAVA KOMPETENČNO ZASNOVANEGA OSEBNEGA

IZVEDBENEGA NAČRTA
– PRIPRAVA NOVIH ŠTUDIJSKIH GRADIV
– PRIPRAVA IZPITNIH VPRAŠANJ IN NALOG ZA
PREVERJANJE DOSEŢKOV (ZNANJA, KOMPETENC)

POGOSTI OČITKI
DIPLOMANTOV


ABSTRAKTNO ZNANJE,
 TEORIJA SE PODAJA SICER
SISTEMATIČNO, VENDAR
NEOSMIŠLJENO, BREZ UPORABE,
 REPRODUKCIJA V PREVERJANJU
ZNANJA,
 VELIKO UČENJA ZA IZPIT, KAR
LAHKO BREZ ŠKODE POZABIJO,

KAKO SO PRIPRAVLJENI
KATALOGI ZNANJA?
UČNO-VSEBINSKO NAČRTOVANJE: tipični v
preteklosti, navajajo učne teme ali enot, pravilo:
kolikor ur, toliko temPOMEMBNO JE, DA SO
BILE VSE TEME IZVEDENE
 UČNO-CILJNO NAČRTOVANJE: sodobna
oblika, pomembni so učni cilji, učitelj sam zbira
vsebino in teme – nujen individualni (izvedbeni)
načrt učitelja  POMEMBNO JE,DA SO
DOSEŢENI CILJI – ORIENTACIJA NA
DOSEŢKE (OUTCOMEN)


VRSTE IZOBRAŢEVALNIH
DOSEŢKOV
ZNANJE – celota poznavanja podatkov, dejstev,
informacij, zakonov
 SPRETNOST, VEŠČINA – lastnost smislu
izurjenosti, rutine, mehaniziranosti
 OSEBNI RAZVOJ
 KOMPETENCA = opravilna zmoţnost, ki se
nanaša na neko posamezno področje,


NAREDIMO PRIMER!!!

VSAKA STROKA IMA DVE
DIMENZIJI




Kaj
Informacija/vsebina
Teorija
 Znanje
 Poznavanje
 Razumevanje
 Deklarativno

kako
forma
metode, postopki
spretnost, veščina
raba
ustvarjanje novega
procesno,proceduralno

---------------------------------------------------------MATERIALNO
FORMALNO
INFORMATIVNO
FORMATIVNO

INFORMATVINA DIMENZIJA 
VSEBINA + SISTEMATIKA


PODATKI
 DEJSTVA
 INFORMACIJE
 DEFINICIJE
 ZAKONITOSTI
 TEORIJE

FORMALNA DIMENZIJA:
FUNKCIONALNOST – UPORABNOST


POTI SPOZNAVANJA
 METODE
 POSTOPKI
 ORODJA
 STANDARDI KAKOVOSTI

SESTAVINE KATALOGA ZA
PREDMET





IME PREDMETA
GENERIČNE KOMPETENCE
PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE
KATALOG OPERATIVNIH CILJEV
informativni cilji formativni cilji



POGOJI ZA IZVEDBO
Naredimo primer informativnega in formativnega cilja

Enodimenzionalni ali
večdimenzionalni učni načrt


1. VSEBINA, TEORIJE, DEJSTVA,
INFORMACIJE –
 2. METODA, POSTOPKI, ORODJA
 3. ODNOS
 Enodimenzionalni ali večdimenzionalni učni
načrti (syllibas: knowledge, skills, attitude)

Kompetenca v izobraţevanju
Naloge pouka:
izobraţevalne
aha

vzgojno-socializac.

spoznavne ali funkcionalne,
informativne ali formativne

Kompetenca=

aha

+

X

DIMENZIJE KOMPETENC:


KOGNITIVNE-SPOZNAVNE (UPORABA TEORIJ IN
KONCEPTOV (TUDI IMPLICITNO, TIHO ZNANJE),
PRIDOBLJENO Z IZKUŠNJO;
 FUNKCIONALNE-UPORABNE - SPRETNOSTI –
SPOSOBNOST UPORABE ORODIJ (INTELEKTIALNIH,
JEZIKOVNIH, KOMINUKACIJSKIH….TEHNIČNIH) ZA
OPRAVLJANJE KONKRETNE DEJAVNOSTI V ŢIVLJENJU
IN POKLICU;
 OSEBNE, SOCIALNE IN ETIČNE – URAVNAVANJE
SVOJEGA RAVNANJA V KONKRETNIH SITUACIJAH,
SPOZNAVANJE IN RAZUMEVANJE SITUACIJ,
REŠEVANJE SITUACIJ NA PODLAGI OSEBNIH IN
SOCIALNIH VREDNOT.

Informativni in formativni cilji


Informativni cilji obsegajo vsebine znanja na različnih
taksonomskih stopnjah, kar študentom omogoča
spoznanje ustreznega strokovnega področja po načelih
eksemplarnega znanja in delno sistematike.



Formativni cilji pa opredeljujejo spretnosti, veščine,
delovne navade, usposobljenost za uporabo metod,
postopkov, obvladanje delovnih procesov, konceptov,
strategij, ki omogočajo uspešno opravljanje ključnih
delovnih nalog v poklicu (ključne kvalifikacije in
ključne kompetence). Formativni cilji se definirajo z
vidika obvladovanja metod dela, delovnih postopkov,
konceptov in strategij za reševanje konkretnih delovnih
problemov v konkretnih delovnih situacijah.

TAKSONOMSKE STOPNJE
INFORMATVINIH CILJEV
TRIJE TAKSONOMSKI NIVOJI:
-

-

REPRODUKCIJA
TRANSFER IN UPORABA
PROBLEMATIZACIJA, KREACIJA IN
VREDNOTENJE

I. TAKSONOMSKI NIVO: REPRODUKCIJA

1. STOPNJA (reprodukcija) - Opisniki: navedi, opiši,
naštej, poimenuj, opredeli, poveţi, definiraj, KAJ?….
2. STOPNJA (razumevanje) - Opisniki: razloţi, pojasni,
utemelji, ilustriraj, navedi primer, razlikuj,
klasificiraj, primerjaj tip vprašanja: ZAKAJ….?,

II. TAKSONOMSKI NIVO: TRANSFER IN UPORABA

(poznavanje rabe) – Opisniki: preverjanje
znanja v rabi, virtualna raba v dani in novi situaciji,
razlaga na novem primeru, utemeljitev na novem
primeru, izpelji postopek, preizkusi, zamisli si
rešitev, določi postopek, izračunaj nekaj,
konkretiziraj izjavo na primeru, uporabi (reši
problem), upoštevaj navodilo…
4. STOPNJA (analiza) – Opisniki: opiši detajl,
analiziraj, razčleni, poišči ključne elemente, ugotovi
bistvene značilnosti, primerjaj podrobnih podobnosti
in razlik, razlikuj, ugotovi napake na neznanem
primeru…..
3. STOPNJA

III. TAKSONOMSKI NIVO:
PROBLEMATIZACIJA,KREACIJA, VREDNOTENJE

5. STOPNJA (sinteza) – Opisniki: kombiniraj,
preoblikuj, popravi napake, izboljšaj, dokaţi, utemelji,
zavrni, smiselno uredi podatke,
6. STOPNJA (kreacija) – Opisniki: zamisli si, ustvari,
napovej ali oceni vednost, načrtuj, zasnuj, izmisli si,
izdelaj, oblikuj, iznajdi, predlagaj izboljšave
7. STOPNJA (ovrednotenje, evalvacija) – Opisniki:
Oceni, ovrednoti (npr. pomen, vrednost…), presodi,
odloči, kritično osvetli, kritiziraj, problematiziraj, sooči,
razvrsti po pomembnosti; določanje prednosti, izzivov,
slabosti, nevarnosti (SWOT ANALIZA)

OPISNIKI ZA DOLOČANJE FORMATIVNIH CILJEV
OPREDELIJO SE S KONKRETNIMI AKTIVNOSTMI, STORITVAMI
IN PRAKSAMI:
ŠTUDENT:

– Izdela: projektno nalogo, projekt, načrt, tehnično poročilo, model,
–

–
–

–

–
–

skico, risbo (ČESA)...
predstavi: tekstualno, besedno, grafično, tabelarično, slikovno,
virtualno...
razvijanje zavest o pomenu….(varnosti, trajnega razvoja, okolja…
reševanje konkretnih problemov: (NEPROBLEMSKI PRISTOP:
razvija zavest o škodljivem vplivu visokonapetostnih sistemov na
okolje; PROBLEMSKI PRISTOP: načrtuje trase
visokonapetostnih sistemov s čim niţjo stopnjo onesnaţevanja
bivalnega okolja
uporabi metodo, orodje, postopek (npr.: ročno skicira, tehnična
izriše, izdela model, izdela računalniško animacijo),
Izdela SWOT analiza,
ovrednoti posledice, učinke, pogoje, (npr. socialnih, etičnih,
ekonomskih in ekoloških učinkov),

Kaj novi programi terjajo od
sestavljavcev učbenikov
Induktivnost, osmišljenost s uporabo
 Motivacijo za samostojni študij
 Interaktivnost
 Problemski pristop / študij z reševanjem
problema


Kako uresničiti induktivni pristop?
1.

od konkretnega (praktičnega primera, problema ...) k splošnemu
(teoriji)

2. DEFINICIJE NAJ ILUSTRIRAJO PODATKI TER PRIMERI UPORABE NA
POKLICNEM ALI STROKOVNEM PODROČJU,
3. TEORIJE NAJ POJASNJUJEJO POKLICNE PRAKSE, OPISI RAZISKAV,
ŠTUDIJ DOBRIH PRIMEROV IN PRAKS, ZNAČILNIH DOGODKOV ALI
IZJAV ZNANIH LJUDI, Z »ZGODBAMI«, »VIRTUALNIMI SITUACIJAMI«,
4. UPORABLJAMO RAZLIČNE VIZUALNE APLIKACIJE: SLIKE, FOTOGRAFIJE,
SKICE, DIAGRAME, ŠTEVILČNE PRIKAZE,
5. UPORABLJAMO RAZLIČNE VLOŢKE ZA SAMOSTOJNI RAZMISLEK,
REŠITEV PROBLEMA ALI UPORABO DODATNIH VIROV,
6. PREDLAGAMO NAMIGE ZA SKUPNO REŠEVANJE NALOG, IGRE VLOG,
DISKUSIJO.

KLJUČ osmišljevanja znanja: IZBOR TEORETSKO
RELEVANTNEGA PRIMERA

Gradivo lahko motivira za uspešen študij
Induktivni pristop k pisanju učbenika: uporaba
različnih nebesednih ilustracij, komentarjev in
pojasnil. Vsako poglavje naj sestavljajo trije vsebinski
sklopi
ZGRADBA POSAMEZNEGA POGLAVJA:
- uvod,
-osrednji del, ki predstavlja in opisuje vsebino
poglavja ter
- povzetek.

UVOD
Uvod v poglavje naj bi opravljal ključen korak v induktivno
zasnovo poglavja.
1. Predstavi smiselnost osvajanja tega znanja z vidika
praktične rabe, razvoja kompetenc in doseganja potrebnega
znanja za nadaljnji študij teorije.
2. Kratko predstavi cilje osrednjega dela poglavja.
3. Kratko predstavi predstavila vsebino - strukturo (zgradbo)
poglavja.
4. ZASTAVLJA NALOGE IN VPRAŠANJA, ODPIRA
PROBLEME NA KONKRETNIH PRIMERIH
5. Opozarjala na uporabo metod, postopkov in drugih
znanstvenih sredstev za razumevanje in reševanje problemov.
6. Opozarjala na zahtevnejše in pomembnejše vsebine
TEMELJNI PROBLEM: IZBIRA TEORETSKO
POMEMBNEGA IN ZNAČILNEGA PRIMERA
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POVZETEK

povzema bistvo,
- pregled glavnih pojmov,
- Razširja uporabnost z novimi primeri
- opozarja na zahtevnejše in pomembnejše
vsebine,
- predstavlja teme, ki so podlaga za izpitne
naloge ali vprašanja.
-

Interaktivnost kot temelj kakovostnega učbenika in
študija
Učbenik mora z različnimi sredstvi motivirati za aktivno
komunikacijo z vsebino in predstavitvami.
----------------------KAKO?
1. z različnimi opornimi sistemi, ki spodbujajo študenta ali
pričakujejo njegov odziv,
2. z različnimi oblikami preverjanja znanja.

OPORNI SISTEMI ZA INTERAKTIVNOST V ŠTUD.
GRADIVIH
- vodenje k lastnim zapiskom, miselnim vzorcem in drugim
pomagalom, ki študentu omogočajo kakovosten študij in
osmislitev znanja,
- spodbujanje h kritičnemu razmisleku ob posameznih vsebinah
(kvadratki s tekstom za razmislek, z vprašanji, iskanjem
primerov iz prakse),
- navajanje študenta na zapisovanje lastnih vprašanj in vprašanj
za razpravo v študijski skupini,
- navajanje na uporabo IKT-orodij za reševanje različnih
vsebinskih študijskih problemov (uporaba spletnih animacij,
simulacij …),
-soočanje študenta z neznanim – navajati študente, da sami
sestavijo, poiščejo oz. si izmislijo kakšen (nov) primer, ki bi se
ga dalo povezati z določenim teoretičnim znanjem – cilj je
iskanje in prepoznavanje problemov, ki so študentom bolj
poznani oz. so jim blizu.
-Naredimo

primer interaktivne povezave!

Gradiva in študij naj navajata na samostojno preverjanje
znanja.

1.

Šibka točka mnogih sedanjih študijskih gradiv: vprašanja zgolj
za obnavljanje ali ponavljanje vsebine poglavja.

2. Kaj naj bi dosegli:
a) Različne taksonomske stopnje, na katerih naj bi študent obvladal
informativne cilje (preverjanje znanja)
b) Različne načine za doseganje formativnih ciljev oziroma
razvijanje kompetenc (obvladanje aktivnosti)

Namesto reprodukcije vsebin
preverjamo ali so doseţeni cilji


splošni oz. usmerjevalni cilji (uporaba virov znanja,
digitalnih medijev, kakovost storitve, promocija in podjetništvo, vodenje in
timsko delo, zagotavljanje zakonitosti, …)

operativni informativni cilji (pozor: različne
taksonomske stopnje),
 operativni formativni cilji


PREVERJAMOVSE
DIMENZIJE KOMPETENC:


KOGNITIVNO-SPOZNAVNA: PREVERJAMO IN OCENJUJEMO:
POZNAVANJE STROKE:ZAKONOV, PODATKOV, DEFINICIJ,
…. (INFORMATIVNI CILJI = Kaj študent zna)



FUNKCIONALNA-UPORABNA DIMENZIJA:
PREVERJAMO IN OCENJUJEMO: rabo znanja,
obvladanje problemov, metod, postopkov, uporaba orodij,
procesov, izvajanje storitev, uslug, in druge aktivnost
študenta (formativni cilji = kaj je zmožen narediti)



OSEBNO, ETIČNO, SOCIALNO DIMENZIJI:
PREVERJAMO IN OCENJUJEMO: kakovost,
upoštevanje standardov, komunikacijo, vodenje,
podjetnost, …= Kako je zmožen naredi)

Kompetence preverjamo z
različnimi tipi vprašanj
– preverjanje teoretičnega znanja v rabi oz. v kontekstu,
– osmišljevanje podatkov (serij), problemov in situacij z
–
–
–
–
–

–
–
–

uporabo teorij
grafično predstavljanje (konstruiranje tabel, grafov, skic
načrtovanje IN uporaba metod, postopkov in orodij,
reševanje problemov in primerov iz prakse,
iskanje vzrokov in vrednotenje posledic,
SWOT ANALIZA(prednosti, slabosti, izzivi, priloţnosti,
nevarnosti)
ugotavljanje in odpravljanje napak,
oblikovanje alternativnih rešitev in iskanje poslovnih
priloţnosti za odločanje,
ugotavljanje in vrednotenje določenih rešitev in to tako z
vidika strokovnih doktrin, teorije kot tudi socialnih in etičnih
dimenzij.

DOSEGANJE FORMATIVNIH CILJEV

1.

Doseganje formativnih cilje oziroma kompetenc
študent preverja z vajami za samostojno rabo
ustreznih postopkov, metod, orodij, standardov,
norm, iskanjem lastnih primerov, rešitev, uporabo
različnih komunikacijskih sredstev (zlasti IKT)...

2.

Ključno je, da formativne cilje preverjamo z izdelki,
ki terjajo od študenta uporabo znanja in ne le
poznavanje vsebine!
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Hvala za pozornost!
Zdenko.medves@guest.arnes.si

