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SMERNICE ZA BRALCA

Moduli in primeri, ki jih boste našli v tem priročniku, se morajo v določenih kontekstih
prilagoditi situaciji, v katerem delate. Zato je najboljše, kar lahko storite, da se
prepričate, da imajo vaje konkreten rezultat in da razmislite in si predstavljate, kako bi
lahko vključili v vaje vaše učence. Ne pozabite, da ste kar se da ustvarjalni in si
poskusite zamisliti, kako se bodo vaši učenci odzvali in se obnašali med izvajanjem
predlaganih vaj.
Predlagamo nekaj misli in vprašanj, preden začnete izvajati določene aktivnosti:
1. Kakšne koristi bomo imeli z izvedbo določenih aktivnosti?
2. Kaj potrebujejo moji učenci?
3. V kakšnem položaju bi lahko uporabili predlagane vaje?
4. Kako lahko pomagam dijakom pri vajah?
5. Kakšne občutke lahko dijaki, ki sodelujejo pri dejavnostih, dokažejo?
6. Katere dejavnosti lahko vplivajo na to, da bodo vaši dijaki lahko premagali posebne
težave, s katerimi se lahko srečujejo med prostovoljnimi dejavnostmi?
Ne pozabite, da ni mogoče uporabiti le predlaganih vaj. Vse je odvisno od konteksta, ljudi
in njihovih posebnih potreb in še posebej od vaše ustvarjalnosti in vaše sposobnosti za
vrednotenje in izgradnjo funkcionalnega učnega okolja.
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KOMPETENČNI PRISTOP
Glavna referenca tega modula je evropski okvir, ki ga je objavila Evropska komisija tako imenovan "okvir 8-ih ključnih kompetenc" (ES, Bruselj 2006).

Definicija
Vsak državljan potrebuje številne ključne kompetence, da je lahko fleksibilen v
prilagajanju v hitro spreminjajočem se svetu.
Izobrazba igra pri tem družbeno in ekonomsko vlogo. Zagotavlja, da meščani pridobijo
potrebne kompetence, da se lahko hitro in fleksibilno prilagajajo spremembam.

Kompetence so definirane kot:
niz znanj, veščin in odnosov, ki so potrebni v določenem kontekstu.

Ključne kompetence so tiste, ki jih potrebujete:
vaš osebni razvoj, doseganje aktivnega državljanstva in socialne

vključenosti

ter iskanje ustreznega dela.

Pomen znanja
V primerjavi s spretnostmi in odnosom je znanje na splošno najbolj enostavno razvijati.
Pridobivanje znanja je mogoče na več različnih načinov: z usposabljanjem,
samoizobraževanjem, učenjem na delovnem mestu, ... Pridobivanje znanja pogosto
vključuje pridobivanje veščin. Navsezadnje je namen tega, da v prakso prenesete tudi
tisto, kar veste, torej vaše znanje.

Pomen veščin / spretnosti
Z besedo veščina se sklicujemo na sposobnost pretvorbe znanja v prakso in izvajanje
določenih dejanj.
- Spretnosti se lahko razvijejo z usposabljanjem, ponavljajočo vajo in rutino.
- Spretnosti se nanašajo na pravilno izvajanje določenih (tehničnih) dejanj in pretvorbo
pridobljenega znanja v prakso.

Pomen odnosa
Vaš odnos določa pripravljenost in / ali zmožnost, da pokažete določeno vedenje.
5

To je v veliki meri prepleteno z vašimi standardi, vrednotami, motivacijo. Odnos je težko
razvijati, ker je tako prepleten z našo identiteto in se ne dogaja na zavestni ravni.
Primeri odnosa so: pripravljenost za učenje, občutek za pobudo, pozitivnost, vztrajnost,
prilagodljivost, kooperativnost, odločnost.
Med usposabljanjem ali drugimi oblikami učenja je pomembno upoštevati kakršna koli
obstruktivna prepričanja, kot so "tega nikoli ne morem storiti", "ne smem narediti
napake", ... Iskanje pozitivnih prepričanj ljudem pomaga pri njihovi moči. Učenje ni samo
vprašanje želje ali ne. Veliko vlogo imajo pri tem motivacija, inteligenca, talent in ali
imamo priložnost za nekaj.

Skupni evropski referenčni okvir: 8 ključnih kompetenc

Spodaj navedene veščine in kompetence se lahko ocenjujejo kadar mladi v šoli naletijo
na težave. V tem primeru se njihove kompetence ocenjujejo (tudi) na podlagi
prostovoljnih izkušenj.

1- Komunikacija v materinem jeziku: je sposobnost izražanja in interpretacije
svojih konceptov, misli,občutkov, dejstev tako v ustni kot tudi v pisni obliki
(poslušanje, govor, branje in pisanje).
2- Komunikacija v tujem jeziku: temelji na sposobnosti razumevanja, izražanja in
interpretiranja misli, občutij in dejstev tako v ustni kot pisni obliki
(poslušanje,govorjenje, branje in pisanje) v drugem jeziku.
3- Kompetence v matematiki, naravoslovju in tehnologij: zmožnost razviti in
uporabiti matematično razmišljanje za reševanje problemov v vsakodnevnih
okoliščinah.
4- Digitalne kompetence: samozavestna in kritična uporaba tehnologije
informacijske družbe (IST) za delo, prosti čas in komunikacijo.
5- Učenje za učenje: the ability to pursue and persist in learning, to organize one’s
own learning, including through effective management of time and information
individually and in groups
6- Družbene in medosebne kompetence: osebne, medosebne in medkulturne
kompetence in vedenja, ki posameznikom omogočajo učinkovito in konstruktivno
sodelovanje v družbenem in poklicnem življenju.

6

7- Inovativnost in podjetnost: sposobnost posameznika, da pretvori ideje v
delovanje - ustvarjalnost, inovativnost in tveganje, pa tudi sposobnost
načrtovanja in upravljanja projektov
8- Kulturna zavest in izražanje: Uveljavljanje pomena ustvarjalnega izražanja
idej, izkušenj in čustev v različnih medijih, vključno z glasbo, uprizoritveno
umetnostjo, literaturo in vizualnimi umetnostmi.

Povezava med ključnimi kompetencami, tistimi, ki jih pridobiš v šoli in tistimi, ki
jih pridobiš med prostovoljskim delom

Ključne kompetence

Kompetence, ki jih

Kompetence, ki jih

pridobimo v šoli

pridobimo s
prostovoljsko aktivnostjo

Komunikacija v maternem

Temeljna osnovna

Da bi bili zmožni

jeziku

znanja: pismenost

odgovarjati na vprašanja

Učenje nacionalnega
jezika / maternega

organizacij na ustni in
pisni način.

jezika je lahko
drugačno (npr. učenci
z migrantskim
poreklom).
2. Komunikacija v tujem
jeziku

Temeljna znanja: jezik
Učenje tujih jezikov

Da bi lahko "tujcem"
razložili glavni cilj
združenja, njegove

(angleščina za večino

dejavnosti in njegove

evropskih držav, drug

rezultate ..

jezik za angleško
govoreče)
3. Matematične

Temeljna znanja:

Da bi lahko zgradili

kompetence in osnovne

računanje

proračun, bilanco stanja,

kompetence v znanosti in
tehnologiji

Matematika od ravni
osnovne šole naprej.
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zbirali finančne podatke o
združenju (viri / izdatki).

4. Digitalne kompetence

Temeljne spretnosti na

Da bi lahko razvili spletno

področju

stran združenja, spletni

informacijskih in

dnevnik za izboljšanje

komunikacijskih

komunikacije z javnostjo.

tehnologij (IKT).
Dostop do računalnika
od osnovne šole.
5. Učenje za učenje

Učenje za učenje

Da bi lahko drugim

podpira vse učne

prostovoljcem razložili

dejavnosti.

naloge, ki jih je treba
izpolniti, da so sposobni
razviti kakršenkoli
dokument, ki pojasnjuje
vsebino poslanstva.

6. Družbene in

Nekatere "izbirne"

Da bi bili sposobni širiti med

državljanske kompetence

dejavnosti pomenijo

javnost ozaveščenost o

okrepitev kolektivnega

specifičnem problemu v

dela, povezanega z
"družbenim in

družbi. Da bi bili sposobni
branili vzrok.

državljanskim
učenjem".
7. Smisel za pobude in

Vsaka dejavnost, ki

Da bi bili sposobni

podjetništvo

naj bi razvila kritično

ustvariti in izvajati

mišljenje,

dejavnost v okviru

ustvarjalnost,

združenj. Da bi bili

iniciativo, reševanje

sposobni ustvariti lastno

problemov, oceno

združenje.

tveganja, sprejemanje
odločitev in
konstruktivno
upravljanje.
8. Kulturna zavest in

Večina ustvarjalnih

Da bi lahko izrazili

dejavnosti kot so

drugačen pogled glede na
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izražanje

slikanje, risanje,

dani kontekst. Da bi

gledališka dejavnost,

lahko vključili različne

glasbena dejavnost…

kulture.

Oblikovanje kompetenčno usmerjenega izobraževanja

Nudimo številne možnosti, v katerih lahko pride do izobrazbe na podlagi kompetenc. V
praksi se ti različni pristopi lahko prekrivajo ali se prepletajo. (Competentiegericht
onderwijs vorm geven, sd).

Preko krivulje učenja
Izobraževanje na podlagi učnih krivulj temelji na (delnem) kompetenčnem kurikulumu.
Močan poudarek je na sistematičnem procesu razvoja kompetenc.
Razvijamo lahko "splošne kompetence" (na primer temeljne kompetence, ki jih mora
doseči vsak učitelj), pa tudi bolj specifične kompetence, kot so "refleksijske veščine",
"sodelovalno učenje", "komunikacijske spretnosti" ...
Te učne krivulje so nato povezane z delovnimi in ocenjevalnimi oblikami, ki zagotavljajo
večjo kompleksnost in zmanjšujejo podporo in usmerjanje. Cilj je razviti več
samoupravljanja, samostojnosti, sposobnosti refleksije, sposobnosti aktivnega
sodelovanja in sodelovanja.

Iz resničnosti
V izobraževanju, ki temelji na kompetencah, pogosto izhajamo iz realnih situacij ali
resničnih težav. Tak pristop je pogost na tečajih, ki so priprave na določen poklic. Vendar
pa je ta pristop lahko koristen tudi za vse izobraževalne procese, ker se na ta način učno
okolje razširi.

Iz učnih vprašanj
V izobraževanju, ki temelji na kompetencah, začnemo z učnimi vprašanji na podlagi
povpraševanja, ki jih oblikujejo učenci. Na podlagi tega je zasnovan osebni razvojni
načrt. V procesu treninga povpraševanje postopoma narašča.
Dochy & Nickmans razlikuje dve podkategoriji:
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- naloge, ki postopoma povečujejo kompleksnost in zmanjšujejo smernice. Nadzor se
nanaša na odgovore na vprašanja učenja. To pomeni sodelovanje z osebnimi razvojnimi
načrti, v katerih so praktični problemi dijaka izhodišče izobraževalnega procesa.
- Izobraževalni proces se začne z odprto nalogo. Na podlagi tega dijak pripravi osebni
razvojni načrt, ki opisuje, kako in na katerih kompetencah bo delal. Matrika kompetenc je
okvir, ki določa, katere kompetence je treba razviti, v katerem obdobju in na kakšni
ravni. Tukaj imajo učenci veliko odgovornost za svoj učni proces in učitelj prevzame
vlogo vodenja. Ta pristop predpostavlja, da učenci seveda naravno zaključijo s potrebno
učno vsebino (Dochy, 2005).
Vaja 1 (str. 38).
 Uporaba v šoli
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TIPI UČENJA

Objavljene so bile številne definicije o različnih vrstah učenja. Pravi so bili del glosarja, ki
ga je objavil CEDEFOP (2012). V zadnjem času je UNESCO objavil tudi definicije, ki
temeljijo predvsem na CeDeFopih.

Formalno učenje
Formalno učenje je oblika učenja s strukturo v učnem procesu (na primer z vidika
ciljev) in kjer je čas posebej namenjen učenju. Ta oblika učenja poteka v rednih
izobraževalnih ustanovah. To je nameren učni proces in zadeva načrtovane učne
dejavnosti (CEDEFOP, 2002).
Če imamo v mislih delovno mesto pa pri tem razumemo, da formalno učenje zajema
dejavnosti, ki jih organizacija vključuje v načrtovanje, nadzor in/ali nadzor učenja
(Weistra, 2011). Formalno učenje lahko poteka tako na delovnem mestu kot tudi izven
njega. Primeri formalnega učenja na delovnem mestu so pripravništva, delavnice na
delovnem mestu itd. (Kyndt, Michielsen, Van Nooten, Nijs & Baert, 2011).

Priložnostno izobraževanje

Poleg formalnega učenja, ki poteka zavestno in sistematično, imamo tudi neformalno
učenje. Neformalno učenje v veliki meri zajema učenje od vrstnikov zunaj šole. Učenje se
začne takrat, ko je kontekst za učence smiseln. Situacija povzroča učenje. Rezultat
tega je tudi, da je tovrstno učenje trajnostno: nove izkušnje ustvarjajo znanje,
spretnosti ali vpoglede. Pogosto je rezultat mešanica vseh teh treh. To zagotovo velja, če
to učenje poteka v sodelovanju ali v posvetovanju z drugimi. Zato je neformalno učenje
vedno povezano z aktivno vlogo tistih, ki se učijo. Neformalno učenje je zaradi teh
karakteristik zelo privlačno tudi v formalnem izobraževanju. Na neformalno učenje imajo
vse večji vpliv tudi digitalni informacijski viri.
Neformalno učenje je najverjetnejše, če se naloge, s katerimi se učencu ukvarjajo,
nanašajo (vsaj delno) na lastno pobudo in njihove lastne izbire. Neformalno učenje
je pogosto učinkovito, če so učenci "prisiljeni" sami razmišljati.
Formalno učenje, v katerem je malo prepuščeno naključju, je učinkovito za določene
namene, na primer, ko učenec ve, kaj se učiti, spremeniti ali izboljšati. V predhodni fazi,
v kateri mora učenec raziskati, kaj se dogaja, kako se to nanaša na njegovo predhodno
znanje, kaj je lahko težko itd., pa je neformalni način učenja bolj uporaben. Določanje
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učnega gradiva prehitro zatre pobudo in dijakom odvzame možnost uporabe in krepitve
povezav v možganih. Sodelovanje je zelo učinkovito v tej orientacijski fazi (Janson,
2014).
Skratka, za neformalno učenje je značilna nizka stopnja načrtovanja in organizacije glede
konteksta, podpore, časa in ciljev. Neformalne možnosti za učenje niso omejene na
poseben kontekst. Neformalno učenje izhaja iz vsakodnevnih dejavnosti, kjer učenje ni
glavni cilj. V neformalnem učenju se avtonomno učimo brez vključenih učiteljev (Kyndt &
Raes). Ni posebnih strategij učenja, navadno ni uradne ocene ali certifikacije (Informal
learning, 2013)
Čeprav je formalno in neformalno učenje strogo ločeno, je potrebno to razlikovanje
zmanjšati. Konec koncev ima vsaka učna dejavnost formalne in neformalne značilnosti
(Colley, Hodkinson, & Malcolm, 2003). Z drugimi besedami, razlikovanje med
neformalnim in formalnim učenjem ne bi smelo veljati za dihotomijo, temveč bi ga bilo
treba obravnavati kot kontinuum.
Pojem "neformalnega učenja" lahko razumemo kot skupni pojem z različnimi oblikami.
Van der Klink je narisal krog s štirimi kvadranti:

Unintentional

Intentional

Implicit

Driven by the organization

how a starting football team learns to
communicate and play with each other

you assign the tasks to a person: you
put him in a project about a subject he
knows little about.

Incidental

Driven by the individual

how someone learns to operate the
phone himselve because the secretary
just happens to have a day off

someone decides to go along with an
experienced colleague, to learn how he
effectively supervises final projects.

Vir: Stompedisse, 2017, p. 11.

Kvadranti leve polovice vsebujejo oblike, ki se običajno pojavijo v nezavedni ali
nenamerni situaciji pri človeku: implicitno in naključno učenje. Pri tem se oseba ne uči
zaradi učenja, temveč zato, ker to zahteva situacija.
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Desna polovica vsebuje dve namerni obliki: neformalno učenje, ki ga vodi posameznik ali
organizacija. Neformalno učenje zahteva "povsem drugačen mentalni model". Upravljanje
neformalnega učenja se začne z vprašanjem: "Katere intervencije naj naredim pri delu?"
To je lahko vse: obogatitev dela, pripravništvo, prostovoljno delo ... To so pogosto
majhne intervencije: s spremembo obrazca ustvarite možnost, da se pojavijo zelo
različne stvari, kar je spodbuda za učenje. (Klink, 2017)
"Za mene je zanimivo, da se pogosto učimo
neformalno, ne da bi se to zavedali. Če
želite kar najbolje izkoristiti te izkušnje, se
moramo o tem pogovarjati skupaj. Če ne
bomo izrecni, ljudje ne bodo prišli do
zaključka, da so se nekaj naučili in bodo
kot riba v akvariju, ki tudi ne opazi, da je v
vodi. Dokler je ne vzamete ven. To storite
tudi z ljudmi, poskrbite, da se pogovarjajo
o tem, kaj so naredili "(Klink, 2017;
Stompedisse, 2017).

Neformalno učenje
Neformalno izobraževanje je običajno organizirano zunaj rednega izobraževalnega
sistema (na primer v kulturnih in družbenih združenjih ...). To vključuje namerno
organizirano in strukturirano učenje. Prenos znanja poteka prek vzgojitelja.
Potrjevanje neformalnega izobraževanja navadno ne priznava ministrstvo, ampak ima
dodano vrednost na trgu dela.
Vaja 2 (str.39).
 Različni načini izobraževanja
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FORMATIVNO OCENJEVANJE
Teorija o formativnem ocenjevanju je zelo obsežna, zato je mogoče najti še veliko
predlogov za nadaljnjo ali podrobnejšo študijo te tematike. Zanesljivo podlago o temi
lahko najdemo v delu Dylan Williama.

Uvod
V razredu obstajajo velike razlike med učnimi potrebami učencev. Za optimalno
odzivanje na njihove individualne učne potrebe morajo učitelji ugotoviti, v kolikšni meri
so učenci že pridobili znanje in spretnosti. Formalna ocena nudi učiteljem možnost, da
ugotovijo, na katerih področjih učenci potrebujejo več smernic ali bolj poglobljeno
razumevanje.
Ker se vse več šol in okrožij razvija razvojno miselnost (glej naslednje poglavje) in
poglobljeno učenje, je formativno ocenjevanje lahko najmočnejše orodje za pomoč
učiteljem pri določanju strategij za izboljšanje lastne prakse, hkrati pa dijakom zagotavlja
osebno pozornost, ki jo potrebujejo za uspeh na izobraževalni poti.
Formativna ocena omogoča takojšnje povratne informacije od dijakov, medtem ko se
učenje dogaja. Za razliko od sumarnih testov , ki se ponavadi pojavijo na koncu poglavja
ali enote, so formativne ocene ponavadi neoštevilčene ali netočkovane. Namesto tega,
formativna ocena omogoča hiter pregled razumevanja in učiteljem pomaga odgovoriti na
pomembna vprašanja o rasti znanja dijakov: kaj vedo moji učenci? Kaj se še morajo
naučiti? Kako naj prilagodim svoje navodilo? (10 Formative Assessment Ideas for K-12
Classrooms 2016).
Na naslednji sliki (Smets, 2018) je shematično prikazana razlika med formativno in
sumarno oceno. Ocenjevanje se uporablja pri sumarnem vrednotenju, da se izrazi končno
mnenje o učni uspešnosti študentov. Na primer, angleški učitelj načrtuje pisni preizkus,
ko je določeno poglavje končano. Na začetku testa v angleščini poda pojasnila o
obravnavani temi (npr. sedanjik), nato pa poda kratko vajo, ki služi kot formativno
vrednotenje znanja. Tako učitelji in dijaki že med procesom učenja vedo, kdo potrebuje
dodatna navodila o osnovnem gradivu ali kdo je za nadaljevanje (Smets 2017).
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diferenciacija

navodila

vaja

formativna
ocena

vaje ali/in
navodila

sumarno
ocenjevanje

osnova

Osnovni elementi formativnega vrednotenja

Kako lahko učitelji izvajajo ocenjevanje v svoji praksi v razredu? Sluijsmans, Joosten- ten
Brinke in Van der Vleuten (2013) v svoji pregledni študiji opisujeta tri ključne elemente;
1) formativne naloge vrednotenja, 2) postavljanje vprašanj in 3) dajanje povratnih
informacij.

Formativne naloge vrednotenja
Formativne naloge vrednotenja so pomemben način za vključitev formativne evalvacije v
lekcije. Formativne naloge vrednotenja združujejo različne pisne dejavnosti, v katerih se
učencem ustvarjajo možnosti za izmenjavo znanja, vpogledov in idej (Kang, Thompson,
& Windschitl, 2014). V to kategorijo spadajo tehnike, kot je na primer konceptualno
mapiranje, kjer se od učencev zahteva vizualizacija vsebin in osnovnih pojmov te lekcije.
Izstopne vstopnice, enominutni esej in povzetek v enem stavku, v katerih učenci
povzamejo jedro lekcij, spadajo tudi v to kategorijo (School board of Levy County, 2009).
Formativne naloge vrednotenja so namenjene obveščenosti učencev in učiteljev o tem,
kaj učenec že pozna, tako da se lahko nadgrajujejo v (naslednji) lekciji. Stvari, ki so jih
dijaki napačno razumeli, postanejo preko teh nalog vidne (Sluijsmans et al., 2013).

Zastavljanje vprašanj
Zastavljanje vprašanj daje učiteljem vpogled v obseg in globino razumevanja učenčevega
predmeta. Umetnost je zbrati prave informacije s postavljanjem pravih vprašanj
(Bennett, 2011, Black & Wiliam, 1998, 2003, 2009). Zaprta vprašanja bodo poučevala
učitelja o ravni znanja študenta, medtem ko odprta vprašanja spodbujajo učenca pri
njegovem razmišljanju in razumevanju. (Torrance & Pryor, 2001). Prejšnje raziskave
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kažejo, da učitelji, ko učitelji postavljajo odprta vprašanja, dajejo več priložnosti, da
svoje ideje delijo, da bodo svoje učne strategije jasne in učiteljem dali več vpogleda v
učni proces (Cazden, 2001, Coffey et al., 2011).

Podajanje povratnih informacij, povezav za naprej (feed-foreward) in nadgradnjo (feedup)
Povratne informacije so eden od najpomembnejših ali ključnih elementov pri
formativnem vrednotenju. Povratne informacije niso omejene samo na pojasnjevanje
dijakom, kako so opravili določeno nalogo. Pomembni sta tudi dve drugi vrsti informacij o
učinkovitosti in sicer o informacija o povezavah za naprej (feed-foreward) in nadgradnji
(feed-up).
Pri feed-up informaciji je jasno razvidno, kako napreduje dijak. Pogoj za povratno
informacijo je, da so cilji in merila za ocenjevanje jasni. Feed-forward dijaku zagotavlja
informacije o tem, kako naj nadaljuje. Osrednja vprašanji sta: Kaj je naslednji korak in
kateri pristop je potreben za napredek? (Hattie & Timperley, 2007, Sluijsmans in ostali,
2013, Struyven, Coubergs, Gheyssens, & Engels, 2015).
Za učitelje je izziv zagotoviti kakovostne povratne informacije. Po podatkih Williama
(2011) lahko povratne informacije, ki niso dobro oblikovane, lahko povzročijo, da dijaki
ne razumejo, kaj želi učitelj reči, se odreči ali izbere za lažji učni cilj. Izziv za učitelje je,
da oblikuje povratne informacije tako, da se učenci počutijo bolj odgovorni za svoj učni
proces (William, 2011).
Ker so povratne informacije namenjene izboljšanju učenja, je na koncu modula
nezadostna le povratna informacija, ki preprosto pripovedujejo učencem, kaj so delali
narobe. Da bi bili učinkoviti, morajo biti povratne informacije dvosmerni dialog, ki
pomaga motivirati učence (čeprav vsi ne potrebujejo enake vrste povratnih informacij).
Dijaki potrebujejo tekoče formalne in neformalne povratne informacije o svojem delu
(tako ocenjene kot tudi ne ocenjene), skupaj s podporo o tem, kako jih uporabljati.
Pomembno je, da se učenci zavedajo, da jim dajete povratne informacije. To mora biti
jasno, če uporabljate pisne povratne informacije, vendar ne pozabite, da formativne
povratne informacije niso vedno zapisane. Dijaki prav tako potrebujejo priložnost, da
učiteljem pošljejo povratne informacije o tem, kaj so se naučili. Zato bi morale biti
povratne informacije kontinuirani proces pogovora in razmišljanja (Rowe sd).
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Učitelji se lahko odločijo tudi za samoevalvacijo ali povratne informacije s strani
vrstnikov. Prednost samoocenjevanja je, da ko se učenci znajo pravilno ocenito, bolje
razumejo naloge in bolje vedo, katere korake potrebujejo, da dosežejo želeni končni cilj
(Cauley & McMillan, 2010; Sluijsmans et al., 2013 Struyven et al., 2015). Pri povratnih
informacijah vrstnikov, se izkaže, da če ti dajejo ocene drugim, to prispeva k
razumevanju ocenjevalnih kriterijev (Black & Wiliam, 1998, 2009). Pogoj za uspeh
samoevalvacije in povratne informacije vrstnikov je, da morajo učitelji voditi postopek z
oblikovanjem jasnih meril, določanjem dosegljivih ciljev in poučevanjem učencev o
veščinah podajanja povratnih informacij.

Večina učiteljev meni, da je
vključevanje formativnih
ocenjevalnih strategij v njihove
učilnice precej enostavno.
Pravzaprav je verjetno veliko
učiteljev že vključilo določeno
vrsto formativne ocene v svoj
delovni proces - morda jih le ni
poimenovalo »formativno
ocenjevanje«.

Vir: https://abdao.wordpress.com/2015/07/18/formative-assessment-vs-summative-assessment/

Vaja 3 (str.).
 Primeri formativnega ocenjevanja
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RAZVOJNA MISELNOST
Carol Dweck je obširno poročala o empiričnih posegih, katerih namen je študirati in
razvijati miselnost učencev. Dostopen vpogled v njeno idejo je njena knjiga "Nova
psihologija uspeha". V njeni knjigi lahko beremo več o teoretski podlagi njene teorije.

Intelektualne sposobnosti

Ljudje se razlikujejo v ozadju, izkušnjah, izobraževanju ali načinu učenja. Velik
zagovornik te ideje je bil Alfred Binet, izumitelj IQ-testa. Ta test je zasnoval, da bi
ugotovil, kateri otroci ne bi mogli sodelovati v javnem izobraževanju na šolah v Parizu,
da bi oblikovali nove posebne izobraževalne programe, da bi jih dobili na pravi poti.
Verjel je, da bi izobraževanje in vadba lahko povzročila bistvene spremembe v
intelektualnih sposobnostih.
"Nekateri sodobni filozofi (...) trdijo, da ima inteligenca fiksno velikost, velikost, ki je ni
mogoče razširiti. Potrebno je protestirati in ukrepati proti temu grobemu pesimizmu (...).
S prakso, usposabljanjem in predvsem rednostjo vadbe lahko povečamo ostrino, spomin
in vpogled ter postanemo inteligentnejši, kot smo bili " (Les idées modernes sur les
enfants, Binet, 1919).
Inteligenca je voljna. Je spremenljiva, mobilna, nekaj, kar se (re)organizira na podlagi
novih izzivov. Vezje nevronov in povezave, ki so narejene, določajo naše zmožnosti in
intelektualne sposobnosti. Postopek vzpostavljanja novih povezav se nadaljuje do starosti
in se imenuje plastičnost.
Knjiga "Naredi se" razlikuje tri kognitivne impulze, ki lahko povečajo že pridobljene
intelektualne sposobnosti (Peter C. Brown J. S., 2014): 1. intenzivna praksa, 2. uporaba
pripomočkov za pomnenje, 3. razvojna miselnost.

Razvojna miselnost (ang. growth mindset)

Ali so človeške zmogljivosti določene ali pa se lahko razvijejo? To vprašanje je stoletja
staro. Zdi se, da se človeške sposobnosti razvijajo v interakciji med naravo
(predispozicija) in negovanjem (okolje). Vizija, ki jo imate o možnosti razvijanja
zmogljivosti, ima pomembne posledice za vaš učni odnos.
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Ameriška psihologinja Carol s. Dweck (Dweck c. S., 2016) opisuje svoja odkritja v knjigi
'Mindset, the road to successful life«. Ugotovila je, da niso samo naši talenti in spretnosti
tisti, ki zagotavljajo uspeh. Naš uspeh je odvisen tudi od naše miselnosti, načina
razmišljanja. Ugotovila je, da obstajata dve načini razmišljanja: fiksna miselnost in
razvojna miselnost.

1. Fiksna miselnost

Nekdo s tem miselnim konceptom predpostavlja, da je inteligenca določena. Zato želi
izpasti pametno. Izogiba se izzivom, ker potem lahko naredite napake. Vedno išče
potrditev o svoji inteligenci, osebnosti ali značaju. Gre mu za uspeh, sprejem in občutek
zmagovalca. Velik strah mu predstavlja neuspeh, da bi izpadel neumen, zavrnjenost in
občutek izgube. Obnaša se obrambno, ko se sooča z ovirami in se izzivom hitro odreče.
“Napor je nesmiselen, kajti če ste resnično genij, vam ni potrebno, da bi se trudili.”
Kritika in uspeh drugih povzroča občutek grožnje. Rezultat fiksnega razmišljanja je, da se
ne razvijete in tako dosežete manj, kot je mogoče. Fiksna miselnost omejuje uspešnost.
To je uničujoče za naše misli in vodi v skromnejše učne metode.
Obstajata dve vrsti ljudi s fiksno miselnostjo. Ena skupina misli, da se mora svet
spremeniti, ne pa oni. Menijo, da imajo pravico do nečesa boljšega: boljšo službo, dom,
moža ... Okolica bi morala prepriznati njihove posebne talente in jih ustrezno ovrednotiti.
Druga skupina misli, da nič ni treba spremeniti: "Moje življenje je popolno" (Dweck,
2006). Ti ljudje pogosto pobegnejo od svojih težav. Lažje je verjeti, da gre vse dobro,
kot da bi se soočili s težavami. (Dweck, 2006)

2. Razvojna miselnost

Čeprav so ljudje drugačni, ko gre za nadarjenost, zanimanje in temperament, se vsakdo
lahko z učenjem in s pridobivanjem izkušenj spremeni. Nekdo s tem miselnim pristopom
predpostavlja, da lahko s svojim prizadevanjem razvijete svoje osnovne sposobnosti.
Inteligenco je mogoče razviti. To zagotavlja, da se ta oseba želi učiti. Verjame, da
resnični potencial človeka ni znan in da je nepredvidljivo, kaj lahko doseže z delom in
vadenjem.
Nekdo z razvojno usmerjenim miselnim odnosom je zadovoljen z izzivi in se jim v
primeru neuspešnosti ne odreče. Napor je način za mojstrstvo. Nekdo z razvojno
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miselnostjo se nauči iz kritike in ga navdihuje uspeh drugih. Rezultat te miselnosti je, da
nenehno dosegate višjo raven. Zdaj lahko razumemo, kako ena stvar vodi k drugi. Če
menite, da so vaše sposobnosti določene, to vodi do določenih misli in dejanj. Če pa
imate prepričanje, da se vaše sposobnosti razvijajo, potem to prepričanje ustvarja veliko
raznolikih misli in dejanj.

Diagram razvojne miselnosti:

Vir: Holmes, v Dweck, 2006.
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Talent in napor

Ljudje z fiksno miselnostjo ne marajo napora, temveč le talent. Ugotovijo, da
prizadevanja kažejo, da nimajo talenta. Ker, če imate talent, potem naj bi dober rezultat
dosegli po naravni poti. Ljudje z razvojnim načinom razmišljanja so zelo različni. Tudi
geniji morajo delati,da postanejo uspešni. In kaj je junaškega pri tem, da ima nekdo
talent? Seveda tudi ti ljudje želijo imeti talent, vendar pa občudujejo trud. Ker ne glede
na vaše sposobnosti, je trud tisti, ki razvija talent in ga spremeni v dejavnost.
Carol Dweck je raziskovala reakcijo študentov na slabo oceno. Študenti z razvojno
miselnostjo so rekli, da bodo študirali več za naslednji test. Toda učenci z fiksno
miselnostjo so rekli, da bodo naslednjič študirali manj. Zakaj bi se naučili, če nimate
zmogljivosti? Na svojih napakah se ne učijo, temveč v glavnem poskušajo obnoviti svoj
čast. Gledajo, na primer, na študente, ki so dosegli slabše rezultate.
V primeru neuspeha učenci s fiksno miselnostjo iščejo zunanje vzroke. Problem v tem
primeru je, da se ne izboljšate. Študenti, ki iščejo vzrok sami, se osredotočajo tudi na to,
kako in kaj bi drugič naredili drugače.

Izvedba in povratna informacija

Dweck je raziskala tudi uspešnost in povratne informacije. V tej študiji je študente
razdelila v dve skupini in jim dala precej težko nalogo. Potem je dala eni skupini povratno
informacijo: "Super, imaš lepo oceno, ti moraš biti zelo dober pri tem." Druga skupina je
prejela naslednje povratne informacije: "Odlično, dober rezultat, moraš trdo delati." Ko
jim je bilo nato dovoljeno izbrati drugo nalogo, so študenti iz prve skupine zavrnili nov
izziv. Niso želeli tvegati, da bo njihova ocena talenta postala vprašljiva, če ne bodo
uspešni. 90% učencev iz druge skupine je izbralo težji izziv, iz katerega so se lahko učili.
Nato je dala obema skupinama še težje naloge, ki jih niso mogči rešiti. Prva skupina se ni
več imela za dovolj sposobne in jim naloga ni bila všeč. Po teh težjih nalogah so se
njihovi rezultati poslabšali, tudi če so prejeli enostavnejše naloge. Izgubili so zaupanje v
svoj talent. Druga skupina je še vedno uživala v težjih nalogah. Reševali so jih bolje in
bolje. Spodbujanje prizadevanj in predanosti je imelo pozitiven učinek. To kaže, kako
pomemben je način poučevanja učiteljev.
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Pomen za mentorje in učitelje

Če povežemo Carol Dweckine ugotovitve z zgodbami o uspešnih delodajalcih, zaposlenih
in podjetjih z uspešnimi šolami, je osrednjega pomena predvsem delovno vzdušje, kjer
so spretnosti predstavljene kot "razvojne", kjer se vrednotijo učenje in vztrajnost, kjer ne
gledamo samo na navzočnost talenta, temveč kjer povratne informacije spodbujajo k
učenju. Študenti s statično miselnostjo dobro delajo, če imajo vse pod nadzorom.
Izgubijo zanimanje za velik izziv. Pravijo: »To ne morem storiti« in pozabijo na besedo
»še«. Učenci z razvojno miselnostjo ostajajo zainteresirani in se jim zdi vse izziv, tudi če
postane težko.

S spodbujanjem prizadevanj povečujemo občutek "nadzora", ki ga ima učenec glede
lastnega rezultata, medtem ko, če nekoga označite za “pametnega”, mu dajete občutek,
da ima malo ali nič nadzora nad rezultatom, zlasti v spreminjajočih se situacijah. Učenci
so manj konstruktivni pri soočanju z izzivi in težavami. Paul Tough (avtor knjige "Kako
otroci uspejo") navaja, da je naš uspeh manj odvisen od inteligence kot od naše
radovednosti, discipline, ustvarjalnosti, optimizma, samokontrole in vztrajnosti.

Učenje dijakov, da se spopadajo z napakami je zelo pomembna naloga učitelja.
Neuspeh in napake nam dajejo veliko informacij o tem, kaj lahko dosežemo, če
vztrajamo. Nekdo z razvojnim razmišljanjem bo povezal neuspeh z nezadostno
prizadevnostjo in neustreznim pristopom. Spodbuja vztrajnost in drugačen pristop. To je
v nasprotju z ljudmi, ki verjamejo, da so njihove možnosti "statične", da se nič ne
spremeni. V tem primeru je napaka posledica lastnih pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče
rešiti. Brez izzivov ali s preveč potrditve, da "pamet" vodi do rezultatov, ne boste prišli do
višje stopnje "učenja". (Peter C. Brown J. S., 2014)
Učitelj, ki daje ustrezne povratne informacije, spodbuja svoje učence k drugačnemu
odnosu do neuspeha in s tem omogoča, da njegovi učenci rastejo v razvojni miselnosti.
Zato lahko sklepamo, da učitelji in vzgojitelji najbolje učijo svoje otroke in učence, da se
vključijo v izzive in da so radovedni v napakah, uživajo v naporu in nadaljujejo učenje.
Na ta način postanejo bolj neodvisni od nagrad in lahko krepijo in povrnejo svojo
samozavest.
Motivacijska študija Falka Rheinberga (univerza v Potsdamu) je pokazala, da je
miselnost učitelja zelo pomembna. Če učitelj predvideva, da bo učenčev
dosežek ostal enak skozi vse leto, bo res ostal tak. Če učitelj domneva, da bi se
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učenčev dosežek lahko povečal in je ravnal v skladu s to domnevo, so se učenci
razvili veliko bolje. Velika pričakovanja od učiteljev zagotavljajo, da pričakovanja
učencev tudi rastejo (Hattie, 2014).
Carol Dweck: "Veliko učiteljev vsako leto vidi dokaze o statični miselnosti.
Učenci, ki začnejo šolanje kot najboljši v razredu, takšni ostanejo tudi ob
koncu šolanja, učenci, ki začnejo šolanje kot na koncu, takšni ostajajo tudi
ob koncu šolanja. Raziskave Falka Rheinberga kažejo, da se to dogaja
predvsem

pri

učiteljih,

ki

verjamejo

v

statično

inteligenco.

To

je

samoizpolnitvena prerokba. Vendar pa pri učiteljih, ki razumejo razvojno
miselnost, veliko učencev, ki začenjajo leto kot najslabši učenci, razvijejo
svoje dosežke in “zacvetijo” v času šolanja. Kot učitelji želimo, da vsi
učenci, ki jih učimo, izkoristijo naša prizadevanja. Razvojna miselnost naša in njihova - pomaga učencem, da iščejo učenje, ljubijo učenje in se
učinkovito učijo.’

Spreminjanje miselnosti

Miselnost je pomemben del vaše osebnosti, vendar jo je mogoče spremeniti. Dejstvo
samo, da veste, da obstaja, je lahko dovolj, da vas zamisli in se drugače odzovete. Sami
se lahko izzovete, če se znajdete v oprijemu statične miselnosti, na primer, če se
počutite brez poguma, ko nekaj zahteva veliko napora od vas. V tem primeru preklopite
na razvojno miselnost: izkoristite možnosti, se učite iz napak in si prizadevajte.
Poleg tega nekdo s statičnim načinom razmišljanja ne razmišlja nujno vedno tako.
Njegova miselnost se lahko razlikuje glede na določene naloge. Morda verjamete, da se
lahko inteligenca razvije, toda umetniške spretnosti so določene.
Pri spreminjanju miselnosti igra pomembna vlogo notranji monolog - (samozavest).
Notranji monolog, katerega cilj je prepričanje, se mora spremeniti v monolog, ki usmerja
razvoj.
Znanje o delovanju možganov lahko prispeva k spreminjanju miselnosti. Nedavne
raziskave možganov kažejo, da možgani izgledajo kot mišica: postane močnejša, če jo
uporabljate pogosteje. Pri učenju se ustvarijo nove, majhne povezave. Bolj ko se boste
izzivali, več možganskih celic se bo razvilo. Rezultat? Zdrav, jasnejše um.
Če se vaše razmišljanje spremeni, vaša stara prepričanja ne bodo nenadoma izginila.
Nova prepričanja ostajajo poleg starih. Ko postanejo nova prepričanja močnejša,
ponujajo drugačen način razmišljanja, občutke in obnašanja. Morate vztrajati.
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Spreminjanje miselnosti se ne zgodi z uporabo nekaj trikov. Gre za spremembo vašega
razmišljanja.

Dobri učitelji verjamejo v razvoj inteligence in nadarjenosti ter so navdušeni nad učnim procesom.
(Carol S. Dweck)
Vaja 4 (stp. 41).
 Izjave dijakov & učiteljev
 Povečanje zavesti
 Pogovor
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POZITIVNA KOMUNIKACIJA

Teorija o pogojih za doseganje pozitivne komunikacije je zelo obsežna, zato bi bilo
mogoče dati veliko pomembnih predlogov za nadaljnjo ali poglobljeno obravnavo v zvezi
s tem. Pomemben vpogled v nenasilno komunikacijo najdemo v delu ustanovitelja
Marshall B. Rosenberga:
"Vse, kar je bilo vključeno v nenasilno sporočilo, je znano že stoletja. Namen nas je
opomniti na to, kar že vemo - o tem, kako naj bi se ljudje povezali med seboj - in nam
pomagali živeti na način, ki dejansko izkazuje to znanje. "
Marshall Rosenberg

Dobra komunikacija v šoli ter med učitelji in učenci predstavlja dobro izhodišče za skupno
delo. Pozitivno komuniciranje preprečuje težave in je pogoj za varno učno okolje. Prav
tako lahko rečemo, da je varno učno okolje predpogoj za doseganje dobre komunikacije.

Pozitivna klima

V literaturi najdemo različne vrste definicij v zvezi z učnim okoljem. V najširših opisih se
pozitivno učno vzdušje šteje za vzdušje, ki ga učitelj ustvari v učilnici s predpisi, ki se
uporabljajo, interakcijo s študenti in fizičnim okoljem (Freiberg, 1999, Program za
izboljšanje učinkovitosti učiteljev, 2002). To je okolje, kjer se učenci počutijo dobro,
uživajo, delajo v prijetnem ozračju in sodelujejo (B.J. Fraser, 1991).
Tudi Fraser je ugotovil pomembna razmerja med pozitivnim učnim ozračjem in
angažiranostjo, vedenjem, samovrednostjo, uspešnostjo, družbenim in čustvenim
razvojem, stilom vodenja, izgorevanjem med učitelji in splošno kakovostjo šolskega
življenja. V več študijah ugotavljamo, da ima pozitivna učilnica ključno vlogo pri
uspešnosti študentov (Fraser & Walberg, 1991)
Kako dosežemo dobro komunikacijo? Komunikacija ni proces delovanja in reakcije,
temveč interakcije, medsebojnega in sočasno vplivanja. Na to vplivamo in na katerega
vplivamo. Navadno se zelo zavedamo vpliva, ki ga imajo drugi na nas, vendar zelo malo
vpliva, ki ga imamo na druge.
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Štiri ravni komunikacije

Vsebina
Osnovni namen komunikacije je posredovanje vsebine, informacij. Bolj jasno je sporočilo,
večja je verjetnost, da bo komunikacija uspela.

Odnos
Način, s katerim oseba komunicira vsebino, kaže, kako gleda na sebe, sporočilo in
prejemnika. Odnos in vsebina sta neločljiva. V glavnem uporabljamo neverbalne signale,
da bi bil naš odnos jasen.

Zaznava
Vsak osmišlja to kar zaznava in sicer z uporabo svojega referenčnega okvira (družinska
pravila, izobraževalne vrednote, kulturne in družbene norme). Od našega ozadja in
izkušenj je odvisno kakp se razlikujemjo naša pravila in navade.
Težave s komunikacijo se pojavijo, če ne (želimo) vedeti, da je lahko stvarnost drugačna,
kot je naša. Pomembno je razumevanje referenčnega okvira. Dobra komunikacija se
začne z "razumem (dovolj), kako drugi gledajo na ta dejstva".

Spoštovanje
Spoštovanje je povezano z občutkom, da ste priznani. Vsaka oseba ima temeljno pravico,
da ga sprejmemo z vsemi napakami in lastnostmi. Komunikacija bo uspešna samo, če se
pogovorni partnerji počutijo priznavani.

Katere osnovne veščine potrebujete za odprto in iskreno komunikacijo?
Najprej priznavamo učenca: učenci (in učitelji, vsi) imajo določeno podobo o sebi.
Nenehno se ukvarjajo s tem, kako se želijo videti v odnosu do drugih. Priznavanje kaže,
da vidite in razumete, kako se vidi druga oseba.
Priznavanje pomemni, da ste sočutni in pustite učencu njegovo vrednost. Potrditev
priznanja je predvsem, da se drugi osebi zdi, da je razumljena. To je pomemben pogoj
za ustvarjanje pravega stika v pogovoru.
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Aktivno poslušanje

Aktivno poslušanje je tehnika, ki se izplača pri vsakem pogovoru. Med poslušanjem
pokažete, da ste pozorni na določeno vedenje, pozorni ste in poskušate drugo osebo
razumeti.
Lahko uporabite naslednje obrazce za povratne informacije:
1. Parafraziranje: "Če sem pravilno razumel, si ugotovil, da ..."
2. Navedite povratne informacije o posledicah: "To praviš, ali tudi to pomeni ..."
3. Podajte povratne informacije o občutkih: »Lahko si predstavljam, da ...«
4. Povabite, da poveste več: "Ali mi lahko poveš, kako ..."
5. Neverbalno: skozi govorico telesa (odprt, sprejemljiv odnos, zanimanje ...)

Težave s komuniciranjem se pogosto pojavljajo, ko ljudje preseže vsebinsko raven in
stopijo v odnos. Poleg vsebine in odnosa je pomemben tudi kontekst: kraj, trenutek in
okoliščine komunikacije. To je materialni kontekst (kraj pogovora), družbeni kontekst
(znanci, družina, delovna razmerja) in družbeno-kulturni kontekst (religija, kultura…).
Kontekst določa učinek sporočila. Zagotavljanje varnega okolja je zato pogoj za dobro
komunikacijo. (Razred za učitelje, 2000).

Vaja 5 (str.47).
vaje: kip, miselnost, karte za vodenje, delo s podobami
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PORTFELJ
Slovar, ki ga je objavil CEDEFOP (2002), je glavna referenca za opredelitev portfelja.
Drugo definicijo je dobil tudi z oblikovanjem prvega portfelja, ki je bil namenjen
prepoznavanju in ocenjevanju prostovoljnih izkušenj (iriv & alii, projekt Leonardo da
Vinci, 2003-2006). Naslednjo definicijo neposredno navdihujejo opredelitve, ki so jih kot
podlago upoštevali pri projektih VAEB in CEDEFOP.
Portfelj je zbirka gradiv, ki predstavljajo spretnosti in znanje posameznika, pridobljene
med določeno izkušnjo. Pomembno je potrditi neformalno in priložnostno učenje, saj
zagotavlja, da lahko mladi zbirajo svoje izkušnje in tako zberejo dokaze o tem, kaj so se
naučili.

Usposobljenost, usmerjeno izobraževanje in portfelj

Razvojno usmerjen portfelj

Glavna poudarek v kompetenčnem izobraževanju je, da postaja dijak vedno bolj
odgovoren za svoj učni proces. Odgovoren je za vse faze učnega procesa: usmerjanje,
načrtovanje, izvajanje in vrednotenje.
V kompetenčnem izobraž evanju je bistvenega pomena za dijaka razvijanje
metakognitivnega znanja in spretnosti (vključno z refleksijo): učenci lahko analizirajo
svoje lastne prednosti in pomanjkljivosti v učnem procesu, znanju in spretnostih. Na
podlagi tega lahko izbirajo, oblikujejo učne cilje in spremljajo svoj učni proces. Portfelj je
orodje, ki podpira te procese. Portfelj je v kurikulumu, ki temelji na kompetencah,
razvojno usmerjen. Razvojno usmerjen vidik se kaže v dveh smereh: dijak zabeleži svoj
razvoj in spremlja svoj razvoj ter med delom s portfeljem razvija metakognitivne
sposobnosti.
Pomemben pogoj za razvojno usmerjen portfelj je, da se učenec počuti kot lastnik
portfelja (Wade, 1996). Pomembno je, da ima dijak določeno stopnjo svobode pri
oblikovanju in sestavljanju lastnega portfelja in da dijak odloča, kdo si lahko ogleda dele
portfelja.
Na kratko, razvojno usmerjen portfelj ima naslednje funkcije:
1. Spremljanje lastnih učnih procesov,
2. Prikaz rasti in razvoj kompetenc,
28

3. Omogočanje komunikacije o izbiri, ciljih in učnih procesih,
4. Spodbujanje procesa refleksije (razmisleka) dijaka,
5. Podpiranje razvoja učnega načrta prostovoljnega dela.

Ocenjevalni portfelj

Portfelj ki temelji na kompetencah, nima le razvojno naravnane funkcije, temveč ima
lahko tudi veliko vlogo pri ocenjevanju dijaka. Z uporabo dokazov v portfelju dijak
dokazuje, da je pri določenih veščinah, znanju in vedenju sposoben. Ta oblika
ocenjevanja usmerja učni proces in prispeva k razvoju dijaka. Povratne informacije (od
vrstnikov, od učiteljev ali trenerjev / vzgojiteljev) bi se morale osredotočiti na prednosti
in pomanjkljivosti v delovanju učenca in podpirati proces razmisleka. (Ritzen & Kösters,
2002).

Prepoznavanje in potrjevanje kompetenc

Zavedamo se, da se kompetence ne razvijajo le v izobraževanju, temveč tudi na več
drugih področjih (delo, hobiji, prostovoljno delo, šport, družinsko življenje ...). Zato jih je
mogoče uporabiti za potrditev.
Na eni strani razlikujemo med "potrjevanjem" kompetenc: to je formalno priznanje, ki
mu mora slediti ocena. Na drugi strani pa imamo »prepoznavanje« kompetenc: to se
nanaša na zavedanje o pridobljenih kompetencah. Ta dva procesa se dopolnjujeta.
Priznavanje kompetenc je prvi korak k formalnemu potrjevanju kompetenc.

Od razvojno orientiranega do ocenjevalnega portfelja
Za razvojno orientirani portfelj je več modelov. V nadaljevanju opisujemo STAR model:

S

START

OPIS

PRIMER

Situacija (ang.

Kakšna je bila situacija?

situation)
T

Naloge (ang.

Katere so bile tvoje naloge?

tasks)

29

A

R

Dejavnosti

Kako si se jih lotil? Si uporabil

(ang. activities)

kakšne vire, pripomočke?

Rezultati (ang.

Kakšen je bil rezultat?

results)

Ocenjevalni portfelj lahko izhaja iz razvojno-orientiranega:

Dosežene

V kateri situaciji

Kako sem

Kaj sem

Kako lahko to

kompetence

sem to dosegel?

to uredil?

dosegel?

dokažem?

Vrednotenje portfelja
Ocena podatkov, zbranih v portfelju, je zapletena zadeva. portfelj je predstavitev zelo
osebnega procesa. Da bi povečali objektivnost ocenjevanja, se lahko uporabijo številna
merila kakovosti;
1. Verodostojnost
To se nanaša na zaupanje, da so dokazi v portfelju tudi odraz izkušenj in strokovnega
znanja dijaka.
2. Ustreznost
To zadeva obseg, v katerem dokazi zajemajo najpomembnejše elemente ene (ali več)
kompetenc-e.
3. Količina
To se nanaša na trajanje ali količino dokazov.
4. Različica
Večja je sprememba kontekstov, v katerih se pridobijo izkušnje, večja je zanesljivost
dokazov in s tem verjetnost razvoja kompetenc.
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Zbiranje dokazov o kompetencah v portfelju
Dijakom lahko damo več možnosti, da svoje znanje o kompetencah dajo v portfelj:
poročilo o izkušnjah,
povratne informacije učiteljev in / ali vrstnikov in / ali drugih vzgojiteljev,
pričevanja,
dokazilo o izkušnjah (na primer video snemanje),
potrdila,
opazovanje dejanj,
intervjuji,
risbe,
glasba...
VAJA 6 (str.portfelj).
 “breinstorming” in razpredelnica

KAKO ZAČETI S PRISTOPOM SCHOLA

Zadnje poglavje temelji neposredno na prvem intelektualnem dosežku, ki smo ga
zasnovali v projektu Schola – t.j. portfelj s 4 stopenjskim pristopom.

Spoznanja lahko uporabimo pri začetnem delu z dijaki, ki kažejo znake opuščanja
šolanja, trpijo zaradi utrujenosti v šoli, imajo premalo samozavesti... Predlagamo pristop,
v katerem bomo v dinamičnem ciklusu razlikovali različne faze. Nekatere korake je
mogoče kombinirati glede na okoliščine.

Preden začnemo z izkušnjami dijakov, je smiselno iti skozi uvodno fazo (intro). Faze se
zbirajo v portfelju s strani dijaka. Poleg tega predlagamo, da organiziramo v šoli tudi
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srečanja s povratnimi informacijami, da bi posamezno ali v skupini in z vodstvom učitelja
razmišljali o procesu, rasti, moči in pridobljenih kompetencah vsakega učenca.
Pomembno je, da vedno upoštevamo cilj projekta Schola. Trudimo se, da učenec postane
bolj odporen, da razvije več samozavesti, da vidi učenje v šoli kot podaljšek svojega
prostovoljnega dela, da bi povečal svojo motivacijo. Pisni ali digitalni portfelj je sredstvo
za dosego tega cilja in ne obratno. Zato je zelo pomembno, da iščemo sredstva (na
primer pri posvetovanju z dijakom), ki so uporabna in spodbujajo tega dijaka.
Pomembna je tudi odločitev, ali se bo ta portfelj uporabljal tudi kot orodje za ocenjevanje
in potrjevanje kompetenc.
Priporočila za učitelje: vključite svoje učence v odločitve o prostovoljstvu. Vprašajte
jih, kaj bi radi počeli.

Uvod: vloga prostovoljstva

Cilji
1. spodbujanje samozavesti in samoocenjevanja;
2. zavedanje akterjev, ki motivirajo mlade;
3. mapiranje pridobljenih kompetenc, torej "Kdo sem jaz?";
4. samozavedanje vloge prostovoljca.
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Johari okno
Okno Johari (Joseph Luft in Harrington Ingham, okrog leta 1950) je model, ki daje
vpogled v to, kako se oseba vidi in kako jo vidijo drugi v kontekstu razmerij. Okno Johari
ima štiri kvadrante:
Poznano meni

Nepoznano meni

Poznano drugim

Odprt prostor

Mrtva točka

Nepoznano drugim

Skriti prostor

Nepoznano področje

- Odprti prostor je znan obema, o tem lahko komuniciramo.
- Mrtva točka je znana drugim, ne pa tudi nam. Na primer: nekdo ima slab udarec in tega
ne sam ne ve.
- Skrito območje namerno ostaja skrito pred drugimi.
- Neznano območje ni znano niti nam, niti drugim, zato ni predmet komunikacije.

Na splošno je v razmerju dobro, da je odprt prostor čim večji. To lahko naredimo tako,
da prosimo za povratne informacije od drugih (potem se prostor premika od mrtve točke
do odprtega prostora) in z odprtim komuniciranjem (potem se zgodi premik od skritega
območja do odprtega prostora).
S tem ko želimo pomagati učencem, da si čim bolje ogledajo sebe in svoje kompetence,
premagujemo izziv zmanjšati dele "mrtve točke" in "skritega območja" ter povečati
"odprti prostor".

VAJA 7 (str. 52).
 Delavnica1: Figura prostovoljca
 Delavnica 2 2: Origami s figuro prostovoljca
 Delavnica 33: Debata v “Oxford stilu”
 Delavnica 4: Igra vlog
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Faza 1: opisovanje izkušnje s prostovoljstvom (STAR model)

ZAČNI

POVEJ

PRIMER

S

Situacija

Kakšnja je bila situacija?

T

Naloga

Katere so bile tvoje naloge?

(Task)
A

Aktivnosti

Kako si se spopadel z njimi? Si uporabil
kakšna sredstva?

R

Rezultati

Kakšen je rezultat?

Faza 2: reflektiranje aktivnosti

Refleksijo lahko opredelimo kot retrospektivo, ki nam pomaga, da se premikamo naprej.
Razmišljamo na dveh ravneh. Na eni strani dijaki razmišljajo o svojih dejanjih v svojem
portfelju. Po drugi strani pa se v šoli načrtujejo refleksijski trenutki, da bi dijaki (na
spodbuden, ustvarjalni način) reflektirali pretekle dogodke, akcije, dogodke, čustva ...
Takšne trenutke lahko organiziramo s posameznim dijakom, možno pa je zbrati tudi
različne dijake hkrati. Dijaki nato lahko tudi delijo povratne informacije drug z drugim. Na
ta način dobijo povratne informacije in se vzajemno učijo. Sklicujemo se na model
razvojne miselnosti pri dajanju povratnih informacij in v pogovorih, ki potekajo z učenci.
O čem lahko poteka refleksija?
1. Izkušnje
Uporabite katerikoli material ali metodo, ki so dijaki radi uporabljajo (telefon, slike,
časopisi, družabni mediji, ...), da zagotovite izkušnjo.

2. Čustva
Ko učenci razmišljajo ali se pogovarjajo o občutkih, se moramo zavedati, da ne znajo
vedno uporablajti ustreznega jezika ali načina izražanja čustev (frustracije, dvomi, sreča,
...). Oglejte si vajo "komuniciranje z mladimi” na str.. Navajamo nekaj nasvetov:
1. Pripravite vprašalnik, ki ga je mogoče uporabiti v dialogu ("moč dveh").
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2. Ustvarite seznam besed, ki jih lahko uporabite.
3. Zbirajte slike, ki jih lahko uporabijo učenci, da pojasnijo čustva ali občutke.
4. Delajte z glasbenimi deli.

3. Dejavniki, ki vplivajo na aktivnosti

Razlikujemo med notranjimi in zunanjimi dejavniki:
1. Notranji dejavniki (spretnosti, čustva ...)
2. Zunanji dejavniki (okoljski dejavniki, socialni, ...)

Faza 3: izražanje izkušnje v obliki kompetenc

‘Prevajanje’ doseženih kompetenc v ustrezne kompetence v šoli
Na podlagi opisanih ukrepov učence vodimo pri prevajanju kompetenc v šoli. Uporabimo
lahko naslednje oblike (glej Od razvojno usmerjenega do ocenjevalnega portfelja, stran
30).

Dosežene

V kateri situaciji

Kako sem to

Kaj sem

Kako lahko to

kompetence

sem to dosegel?

zmogel?

dosegel?

dokažem?

Samoocenjevanje
Dijaki določijo svoje lastnosti. Takšno samozavedanje vodi do večje moči in motivacije.
Dijaki odgovarjajo na naslednje teme:
1. Kakšna je moja moč?
2. Ponosen sem na ....
3. To lahko uporabim za ... (kompetence v šoli)
4. To kompetenco sem dosegel na naslednji stopnji:
• Osnovna: to lahko storim s podporo,
• Kolektivna: to lahko storim v skupini,
• Samostojna: to lahko storim sam
• Mentorska: to lahko razložim drugim
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Pozitivna ocena/povratna informacija s strani učiteljev & mentorjev
Namen je podati pozitivne povratne informacije in konstruktivne izjave o uspešnosti
dijaka na podlagi njegovih kompetenc, predanosti in spretnosti. Želimo:
1. Pridobite vpogled v uspešnost / kakovost dijakovega dela.
2. Določiti lastnosti učenca.
3. Prepoznati in priznati dosežene kompetence.
4. Vzpostaviti povezavo s kurikulumom (učni cilji ali medpredmetnimi).
Pri posredovanju povratnih informacij razmišljajte o moči načina razmišljanja (glejte
Izvedba in povratne informacije, str. 22) in formativni oceni (glej Ključni elementi
formativnega vrednotenja str.16).

Faza 4: akcijski načrt
Načrtujemo, kaj bo dijak opravil:
- Kateri cilji smo najprej postavili?
- katere posebne ukrepe je treba sprejeti za dosego tega cilja?
• Kje?
• Koliko časa?
• S kakšnimi sredstvi?
• Katere ovire vidimo?
- Katere kompetence se bodo še naprej razvijale?
- Kako bo to še bolj vplivalo na spretnosti / cilje v šoli?
Vaja 8 (str.55).
 Vaja: oblikuj protfelj
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PRAKTIČNE VAJE

VAJA 1: povezava med ključnimi kompetencami, kompetencami, ki jih pridobimo
v šoli & kompetencami, ki jih pridobimo pri prostovoljstvu

Cilj te vaje je razumevanje prehoda iz 8 ključnih kompetenc do realnosti v lastni šoli.
1. Upoštevajte naslednja vprašanja.
- Kateri medpredmetni cilji se izvajajo znotraj določenih šolskih projektov (na ravni
predmeta, letnika, razreda ali šole)?
- Katere raziskovalne kompetence se dosežejo z določenimi nalogami ali projekti?
2. Izpolnite spodnjo tabelo: povežite kompetence z ustrezno evropsko ključno
kompetenco
- Opišite pridobljeno kompetenco + projekt v šoli ali tečaj, v katerem je to pridobljeno.
- Kako te kompetence lahko dosežete kot prostovoljci?
Ključne kompetence

Sposobnosti, dosežene v šoli

Kompetence,

+ projekt / tečaj / naloga, v

pridobljene preko

kateri so pridobljene.

prostovoljstva

Komunikacija v materinem
jeziku
Komunikacija v tujem
jeziku
Matematične competence in
osnovne kompetene v
znanosti in tehnologiji
Digitalne kompetence

Učenje za učenje

Družbene in državnjanske
kompetence
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Ključne kompetence

Sposobnosti, dosežene v šoli

Kompetence,

+ projekt / tečaj / naloga, v

pridobljene preko

kateri so pridobljene.

prostovoljstva

Smisel pobude in
podjetništva
Kulturna zavest in izražanje

VAJA 2: različni načini učenja

a. označi kam sodi naslednja učna izkušnja
Formalno

Neformalno

Priložnostno

učenje

učenje

učenje

Sofija se je naučila kuhanja špagetov
na mladinskem taboru
Hatim se je naučil računskih pravil
za množenje moči v učilnici.
V naši šoli učimo discipline tako, da
učenci začutijo kako pomembno je,
da pridejo točno vsak dan.
Fantje se v nogometnem klubu učijo
pomena skupinskega duha in
solidarnosti.
Kot prostovoljka v tej organizaiji
ustanavljam kampanjo, ki bo podprla
revne kmete z juga države. Učenje,
kako uporabljati družabne medije je
fascinantno. Nisem preveč družabna,
ampak z računalniko lahko pridobim
mnogo družbenih sposobnosti.
Med vsakoletno prodajo slaščic se
Kelly zave, kako uživa, da počne
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stvari v skupini.
Thomas obiskuje tečaj za mentorje.
Uči se komunikacijske tehnike in se
zave, kako pomembna odgovornost
je mentorstvo.

b. opišite bistvene značilnosti (1) formalnega učenja, (2) neformalnega učenja,
(3) priložnostnega učenje, na podlagi nekaterih ključnih pojmov

(1) formalno učenje

(2) neformalno učenje

(3) neformalno učenje

39

VAJA 3: Primeri formativnega ocenjevanja

Razglednice
Ta strategija ocenjevanja je posebej primerna za študente zgodovine ali družbenih študij,
lahko pa se uporablja tudi v drugih kontekstih.
Prosite učence, naj prevzamejo osebnost prostovoljca in naj napišejo razglednico
drugemu posamezniku. Dijaku bodo pri tem morali razmišljati o določenih dejstvih, kot
so datumi ali lokacije, ter razmisliti o kontekstu, vzrokih in posledicah ter o drugih
socialnih dejavnikih. Prav tako se lahko odločite, da jim boste dali vrsto vprašanj, ki jim
bodo pomagala začeti pisati.

Dve zvezdi in želja
Ocenjevanje med vrstniki je še en nači za izvedbo formativne ocene.
Po opravljenem delu prosite vsakega dijaka ali skupino, naj zapiše dve zvezdici
(področja, kjer je bilo delo odlično) in željo (območje, kjer se lahko izboljša) o projektu
svojega vrstnika. Ta formativni primer ocenjevanja je zasnovan tako, da je stanje vedno
pozitivno, hkrati pa vsakemu posamezniku zagotavlja konstruktivne povratne
informacije.

Kolaž
Obudite kreativnost pri učencih, tako da jih prosite, naj ustvarijo kolaže z mešanico slik,
za katere verjamejo, da kažejo njihovo razumevanje koncepta ali projekta.
Od dijakov lahko zahtevate, da predstavijo svoje kolaže drugim in pojasnijo, zakaj so se
odločili, da vključijo vsako sliko. Dijakom omogočite, da postavljajo vprašanja ali dajejo
povratne informacije.

Kviz hitrega preverjanja
Prosite dijake, naj odgovorijo na vprašanja, ki bodo pokazala njihovo obvladanje gradiva.
Njihovi odgovori vam bodo pomagali ugotoviti, ali je čas, da se premaknete, razdelite
dijake v skupine, zagotovite več primerov ali prepoznate tiste dijake, ki potrebujejo malo
dodatne pomoči.
(10 Formative Assessment Ideas for K-12 Classrooms 2016)
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VAJA 4: Razvojna miselnost

a. Izpolnjevanje tabele z izjavami dijakov / učiteljev

UČENEC GOVORI O

STATIČNA ALI

ČE JE STATIČNA,

NALOGI, KI JO MORA

RAZVOJNA MISELNOST?

PODAJ PRIMER V

NAREDITI

ZAKAJ?

OBLIKI RAZVOJNE
MISELNOSTI

Zakaj moram narediti težje
naloge kot moj sošolec?

Lahko delava skupaj, tako
bova bolje naredila.

To že znam, zato si ne
zapisujem.

To nočem narediti, je
pretežko.

UČENEC GOVORI O OCENI

STATIČNA ALI

ČE JE STATIČNA,

/TOČKAH

RAZVOJNA MISELNOST?

PODAJ PRIMER V

ZAKAJ?

OBLIKI RAZVOJNE
MISELNOSTI

Kaj sem naredil tukaj
narobe?

Ali dobimo še eno iložnosti?

41

Ne ocenjujte tako strogo!

UČITELJ GOVORI O

STATIČNA ALI

ČE JE STATIČNA,

NALOGAH

RAZVOJNA MISELNOST?

PODAJ PRIMER V

ZAKAJ?

OBLIKI RAZVOJNE
MISELNOSTI

Izzovite se, da opravite
čimbolje

Če si temu predan, potem
sem prepričan, da to lahko
narediš

Poskrbi, da boš pozitivno
opravil nalogo!

Saj si talentiran, to lahko
narediš!

UČITELJ PIŠE OCENO,

STATIČNA ALI

ČE JE STATIČNA,

POROČILO

RAZVOJNA MISELNOST?

PODAJ PRIMER V

ZAKAJ?

OBLIKI RAZVOJNE
MISELNOSTI

Ti si naravni talent

To so odlični rezultati
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Upam, da bom videl več
predanosti naslednjič pri
zgodovini
STATIČNA ALI

ČE JE STATIČNA,

RAZVOJNA MISELNOST?

PODAJ PRIMER V

ZAKAJ?

OBLIKI RAZVOJNE

UČITELJ RAZLAGA O
UČENČEVEM NAPREDKU V
ZBORNICI

MISELNOSTI

... ni delaven

... mora se bolj potruditi pri
slovnici

b. Povečanje zavedanja dijaka /učitelja

Cilj: Povečanje osveščenosti dijakov/mentorjevo tem, v kakšni meri vplivajo na našo
motivacijo prepričanja o naših sposobnostih in učinkovitosti.
Uvod: Vaja bo trajala tri minute. V tem času boste ustvarili pet besed. Nobene besede
smete ponavljati. V vsaki naslednji besedi lahko uporabite le dve črki iz prejšnje besede.
Korak 1
Spodaj označite na pravem mestu, kaj mislite o vaših možnostih opravljanja določene
naloge.
Sem zelo

Sem

Semprecej

Sem

Sem

dober

dober

dober

povprečen

precej
slab
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Sem slab

Sem zelo
slab

Korak 2
Na moj signal začnete delati. Imate tri minute. Ko rečem "ustavi", se ustaviš.
1.

16.

2.

17.

3.

18.

4.

19.

5.

20.

6.

21.

7.

22.

8.

23.

9.

24.

10.

25.

11.

26.

12.

27.

13.

28.

14.

29.

15.

30.

Korak 3
Če menite, da ste uspeli, odgovorite, zakaj:
USPEH

Imel sem srečo.

Se ne strinjam

Se strinjam

1 2 3 4 5 7 8 9 10

Se ne strinjam
Imam sposobnosti, da
opravim takšno nalogo.

V opravljanje naloge sem
vložil veliko truda.

Se strinjam

1 2 3 4 5 7 8 9 10

Se ne strinjam
1 2 3 4 5 7 8 9 10
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Se strinjam

Se ne strinjam
Ni bila težka naloga.

Se strinjam

1 2 3 4 5 7 8 9 10

Če menite, da niste uspeli, odgovorite zakaj:
NEUSPEH
Se ne strinjam

Se strinjam

Imel sem smolo.
1 2 3 4 5 7 8 9 10

Se ne strinjam
Nimam sposobnosti za
opravljanje take naloge.

Nisem želel vložiti veliko
truda v opravljanje

Se strinjam

1 2 3 4 5 7 8 9 10

Se ne strinjam

Se strinjam

1 2 3 4 5 7 8 9 10

naloge.
Se ne strinjam
Bila je težka naloga.

1 2 3 4 5 7 8 9 10

c. Razprava: kako lahko razvojno miselnost uporabimo za Scholo?
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Se strinjam

VAJA 5: Pozitivna komunikacija

a. Kip
Cilj:
- Izražanje čustev
- Stimulacija samozavesti
Potrebni material:
- Seznam različnih čustev (prestrašen, jezen, srečen, žalosten, sramežljiv, razočaran...)
- štoparica
Pristop:
- vsi udeleženci hodijo v istem ritmu naokoli.
- Vodja da signal in vsi udeleženci izrazijo čustvo, ki ga vodja omeni v obliki kipa. To
čustvo izražajo fizično okoli eno minuto.
- Po signalu prenehajo in spet začeno hoditi v krogu. Podan je nov signal z novim
čustvom. Čez nekaj časa se vodja zamenja.
- Udeleženci o čustvih ne razmišljajo preveč. Ko zaslišijo signal, morajo takoj izraziti
čustvo. Pazite, da bo zelo spontano! Prvi izraz čustva je zagotovo najbolj naraven.
Udeleženci naj čutijo samozavest pri svojem izrazu čustev.
Ocena
- Kateri kip se te je najbolj “dotaknil”?
- Katerega si najlažje predstavljal?
- Katerega najtežje? Zakaj?
(Baker)
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b. Miselnost

Cilj: izkustvo pozitivne miselnosti in njene moči
Potek vaje:
- učence razdeli po parih;
- prvi učenec naj prosto stoji, z nogami rahlo narazen;
- drugi naj mu reče, da naj prvi pomisli na nekaj kar ne mara, nekaj ob čemer mu je
težko; ob tem naj ga prvi učenec rahlo porine, najverjetneje je, da bo začutil, kako je
drugi učenec šibak.
- ponovita, vendar naj drugič prvi učenec pomisli na nekaj lepega, nekaj kar ga veseli in
rad počne. Rahlo ga porine ponovno, verjetno je, da je sedaj prvi učenec močnejši in
stabilnejši v ravnotežju.
- učenca zamenjata vlogi.
Razgovor:
- o učinkih pozitivnega razmišljanja,
- kako pozitivno razmišljanje prispeva k tvoji moči.
(Job Cornelissen Source variant: Michiel Knotnerus)

c. Karte za trening (ang. coaching cards)

1. RAZLIČICA: INDIVIDUALNO
Cilj
Odkrivanje naših sposobnosti, ambicij ali vizij.
Priprava
Izberite kontekst: v katerem kontekstu je treba odgovoriti na vprašanja? Če je treba,
vnaprej pripravite izbor kart.
Pristop
Dijak izbere karto in odgovarja na vprašanja v obliki stripa. Strip naj vsebuje največ 5
risb.
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2. RAZLIČICA: V PARU
Trajanje: ± 60 min.
Cilj:
Razpravljati o sposobnostih in razvojnih ciljih
Pristop
- določi temo pogovora; učni cilj, talent, ki ga želite razviti ali specifično situacijo.
- Vsakdo izbere deset kart, ki se ujemajo k izbranem kontekstu. Opomba: Za vsako
rdečo kartico (negativno oblikovano vprašanje) vzemite dve zeleni kartici (pozitivno
oblikovano vprašanje).
- Pokaži svoje kartice in si vzemi trenutek, da si ogledaš vprašanja na mizi. Izberi eno
vprašanje, ki te najbolj zanima in ga obrni.
- V naključnem vrstnem redu naj razprava poteka na podlagi desetih od dvajsetih kart, ki
ležijo na mizi.
- Nazadnje obrni tisto karto, ki te je najbolj zanimala, in ugotovi, ali odgovor na
vprašanje kaj prispeva k že opravljenem pogovoru.
- Na koncu pogovora odgovorite na naslednja vprašanja.
• Kaj želite spremeniti?
• S čim želite začeti?
• Kako boste zaključili?
Vprašanja po kategorijah

Negativno oblikovana

Vprašanja za refleksijo

29. Kako ustvarjalen si?

vprašanja (rdeče)

(roza)

30. Kako pomebna je zate

1. Česa se ne veseliš?

17. Kateri je najboljši

2.

nasvet, ki si ga prejel?

Katera je tvoja
največja napaka?

3. Zakaj si jezen?
4. Kaj te moti?
5. V čem nisi dober?
6. Kaj želiš preložiti na
kasneje?

18. Kakšen je tvoj najljubši
občutek?

odkritost?
31. Za kaj bi rad porabil
denar?
32. V kaj verjameš?
33. Kdaj prosiš za pomoč?

19. Čemu se nasmehneš?
20. Po čem želiš, da se te
ljudje spominjajo?
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34. Kaj ti pomeni
poštenost?
35. Kako pomemben ti je

Pozitivno oblikovana
vprašanja (zeleno)
7. Kdaj se počutiš
posebno?
8. Ali si trmast?

21. V čem si bil dober kot

denar?

otrok?

36. Kako bi bil rad

22. Kaj je bilo pomembno
prelomno obdobje v tvojem

Vprašanja o bodočnosti

10. V čem si dober?

(rumena)

postal neviden?
12. O čem sanjaš?
13. Kdaj si pozabil na
čas?
14. Na kaj si ponosen?
15. Česa se veseliš?
16. V čem želiš biti
najboljši?

37. Kako se učiš?
38. Kaj se ti zdi

življenju?

9. Kaj ti je všeč?
11. Kaj bi storil, če bi

usmerjan?

pomembno pri
sodelovanju?
39. Kako veš kaj kdo

23. Kje se vidiš čez 10 let?
24. O čem upaš ali sanjaš?
25. Kdaj si uspešen?

potrebuje?
40. Koga prosiš za pomoč?
(…)
(Blaauw 2011)

Vprašanja o
sposobnostih (modra)
26. Kako definiraš svoje
meje?
27. S kom želiš delati?
28. Kaj se ti zdi pomembno
pri delu z ljudmi?

d. Delo s podobami
Pristop
- zagotovite fotografije ali slike iz vseh vrst kontekstov in jih položite na tla.
- Ustvarite krog z učenci in jim postavite vprašanja, kot so:
• Zakaj ste najbolj veseli?
• Kdaj se počutite najbolj samozavestni?
• Kdaj se počutite negotove?
• ...
- Učenec naj vsakič izbere podobo za svoj odgovor.
- Na podlagi te slike naj oblikuje svoje odgovore.
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Cilji
- pogovor o čustvih in občutkih.
- dajanje alternativnega načina sporočanja (poleg besednega).

VAJA 6: Portfelj

a. “Brainstorming”
- pogovor o tem, katere metode zbiranja izkušenj in dokazov so še možne.

b. Razpredelnica povezovanja kompetenc s kriteriji

Izkušnja/dokaz

Verodostojnost Ustreznost

Poročilo o izkušnjah
Povratne informacije
Pričanja
Dokaz o izkušnjah
Certifikati
Opažanja
Intervjuji
Risbe
Glasba
...

50

Količina

Različice

Vaja 7: uvodna faza: vloga prostovoljstva

Delavnica 1: Figura prostovoljca

Pristop:
- Učitelj nariše veliko figuro prostovoljca na tablo. Vsakemu dijaku da samolepilne listke
v treh različnih barvah.
- Dijaki zapisujejo ali rišejo odgovore na vprašanja na listke (vsako vprašanje ima svojo
barvo):
1. vprašanje: kaj vas motivira, da ste prostovoljec?
2. vprašanje: kaj vam je všeč glede prostovoljnega dela?
3. vprašanje: kaj najbolje delate?
- Listke prilepimo na figuro na tabli.
Razpravljanje, možnosti:
- Dijaki vzamejo listek (ki ni njihov) s table, če vedo, čigav je listek. Nato pojasnjujejo,
zakaj vedo, da je to od te osebe (na primer: "Vem, da je Peter zelo dober pri plavanju in
dobro je to razložil, zato mislim, da je ta listek njegov").
- Dijaki vzamejo listek, ki ni njihov s table in berejo tisto kar jim je zanimivo.
- Dijaki vzamejo listek, ki ni njihovs table in berejo tisto, kar si želijo doseči sami.
- Dijaki vzamejo listek, ki ni njihov s table in berejo nekaj, kar se jim zdi zelo lepo in jih
motivira.
- učitelj: če je možno naredi povezavo s kompetencami, ki so koristne v šoli.
Cilji:
- Seznanite se z lastnimi zmožnostmi in močmi.
- Seznaniti se s splošno motivacijo in motivacijo za prostovoljca.

Delavnica 2: Origami s figuro prostovoljca

Pristop:
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Vsak dijak raztrga svojega mini-prostovoljca iz barvnega papirja.
2. Dijak odgovori na določeno vprašanje o vsakem delu telesa. Pri tem si predstavlja, da
je figura prostovoljec:
možgani: O čem veliko veš?
lasje : zaradi česa si paničen?
ušesa: Kaj te sploh ne zanima?
oči: Kaj te užalosti?
nos: Kaj te zanima?
usta : v čem nisi dober?
vrat: Na kaj si ponosen?
rame: Kaj ti je najbolj všeč?
srce: Kaj imaš najraje ali ljubiš?
žile: Kaj te zelo razjezi?
roke: Komu vedno želiš pomagati?
prsti: Kaj lahko storiš zelo dobro?
kolena: kaj si ne drzneš?
noge : Za čem stojiš? Kaj je pomembno zate?
prsti: Kaj te naredi nervoznega?
3. Vse prostovoljne figure se združijo v en velik kolaž.
4. Razlage, možnosti:
a. Razpravljamo o tem, kaj jim je najbolj všeč? Kako lahko to tudi uporabite v šoli? Dijaki
med seboj podajo predloge.
b. Razpravljamo o tem, kaj lahko storitjo zelo dobro? Kako lahko to tudi uporabite v šoli?
Dijaki med seboj podajo predloge.
c. ...
Cilji:
1. Povečanje zavesti o lastnih močeh.
2. Mapiranje razvojnih potreb.
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3. Spodbujanje samospoznanj

Delavnica 3: Razprava v 'Oxford stilu’
Pristop:
1. določimo štiri govornike na strani predloga in štiri govornike na strani opozicije. Japrej
se glasuje o temi razprave (npr. prostovoljstvo je izkoriščanje / prostovoljci ne rabijo
sposobnosti).
2. Obe skupini razpravljata o izjavi.
3. Govorniki se izzivajo z argumenti.
4. Na koncu govorniki povzamejo svoje argumenti, ki jih opremijo z novimi.
Cilji:
1. dvigovanje zavesti mladih prostovoljcev o notranji motivaciji za prostovoljno delo;
2. prispevati k pozitivni podobi prostovoljstva v družbi;

Delavnica 4: Igra vlog

Pristop: Učenci igrajo vloge. Dobijo karto z situacijo. Prevzamejo lahko različne vloge
(učitelja, prostovoljca, šolskega svetovalca....
Primer situacije: Učitelj Johnson in učitelj Smiths sta zelo razočarana, ker njihova dijaka
Ann in Stef preživijo toliko časa za druge stvari. Ann in Stef delata kot prostovoljca v
organizaciji za socialno pomoč. Občasno zapuščata učne ure, ker imata toliko dela.
Učenca in šolski svetovalec morajo učitelja Johnsona Smithsa prepričati o pomenu
prostovoljstva in o pomembnosti spretnosti, ki jih s tem pridobijo.
Cilji: dvigovanje zavesti mladih prostovoljcev o njihovem samo-razvoju s
prostovoljstvom (Borek, 2017)
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VAJA 8: oblikovanje portfelja – ‘brainstorming’ in debata

Omenili smo že, da je poleg priznavanja kompetenc lahko koristno, da učenci dejansko
preverijo pridobljene kompetence.
Vsaka šola ima svoj pedagoški pristop in lahko posledično uporablja drugačno metodo. V
tem kontekstu je smiselno raziskati meje tistega, kar je zaželeno in dosegljivo.
Naslednja vprašanja lahko služijo kot navdih:
1. Ali izvajamo razvojno usmerjen portfelj in / ali ocenjevalni portfelj? (glej kompetenčno
orientirano izobraževanje in portfelj str. 29)
2. Ali po posvetovanju z dijaki določimo merila kakovosti (da bi dokazali pridobljene
kompetence)? (glej Zbiranje dokazov v portfelju str. 32)
3. Ali razmišljamo o osebnem razvojnem načrtu? (glej glej kompetenčno orientirano
izobraževanje in iz učnih vprašanj str. 11 )
4. Kaj bomo storili s portfeljem?
• Dosegli (neuradno) spričevalo o usposobljenosti?
• Predstavili portfelj?
• Vnesli komentar o pridobljenih kompetencah v uradno šolsko poročilo?
• Na podlagi pridobljenih kompetenc opravili določene naloge?
5. Kako razmišljamo o portfelju?
• Kot evalvacijski sistem (povzetek)?
• Kot podpora procesu osebnega razvoja (formativnega)?
• Kot podpora procesu osebnega učenja (formativnega)?
• Kot motivacijski sistem ozaveščanja?
• ...
6. ...
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