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POSODABLJANJE UČNIH NAČRTOV KOT STALNA 

PRAKSA SODOBNIH ŠOLSKIH SISTEMOV 
 

Načela razvoja kurikula:   

 aktualizacija vsebin glede na 

razvoj znanosti 

 odgovornost in 

samoregulacija šole ter 

učitelja 

 fleksibilnost, odprtost in 

izbirnost  

 celostni pristop in 

interdisciplinarno 

povezovanje 

 

Pet elementov kurikula(Eash, 1991): 

 spoznanja o učencu in druţbi 

 nameni in cilji 

 izbor učnih vsebin 

 obseg učnih vsebin  

 zaporedje učnih vsebin 

 način izvajanja in evalvacija 



POSODOBITEV POUKA NA OSNOVNI ŠOLI IN GIMNAZIJI 

Projekti ZRSŠ (fin.: MŠŠ, ESS) 

 Raznoliki pristopi v naravoslovju 

 Posodobitev gimnazije (2008 – 2010) 

 Usposabljanje učiteljev za uvajanje posodobitev gimnazijskih 

programov 2008 – 2010 

 Posodobitev kurikularnega procesa na osnovnih šolah in 

gimnaziji (2010 – 2013)  

 Posodobitev pouka na osnovni šoli in gimnaziji 

 Razvoj predmetnih področij 



POSODOBITEV POUKA NA OSNOVNI ŠOLI IN GIMNAZIJI 
ORGANIZACIJSKA MREŽA: PRS, MU, SU 

2010 – 2013 

 

 
Število 

PRS 

Število članov 

PRS - ZRSŠ 

Število članov 

PRS – zunanji 

Število mentorskih 

učiteljev 

Število 

sodelujočih 

učiteljev 

Skupaj  

OŠ  

 

32 

 

 

74 

72 66 13 

GIM 65 78 26 

Univerz

itetni 

učitelji  

56 

skupaj 74 193 142 39 448 



PODROČJA DELOVANJA 
POSODOBITEV POUKA NA GIMNAZIJI 

 

 izobraţevanje 

učiteljev 

uvajanje 
posodobljenih 
učnih načrtov 

strokovnih 
predmetov v 

GIM 

spremljanje 
učnega 
procesa  

 razvoj in uporaba 
didaktičnih gradiv   



RAZVOJNI PROGRAMI PREDMETNO RAZVOJNIH SKUPIN 

Vizija razvoja in uresničevanja predmeta v šoli,  nameni 

in cilji 

Posodobitve na nivoju stroke in didaktičnih pristopov 

Zagotavljanje kvalitete pouka in njegovih rezultatov 

Optimalni razvoj učencev/dijakov z vidika vloge 

predmeta 

Profesionalni razvoj učiteljev in razvoj kompetentnega 

učitelja 

 

 



ANALIZA STANJA 

 šol.l. 2011/12 je  4. leto uvajanja POS UN za gimnazijo 

 šol.l. 2011/12 je 1. leto uvajanja POS UN za OŠ 

 

IZVEDENE AKTIVNOSTI V OBDOBJU 2008-2011: 

 Usposabljanja in izobraţevanja učiteljev 

 Razvoj didaktičnih gradiv – zbirka „Posodobitve pouka v 

gimnazijski praksi“ – 25 priročnikov 

 Refleksije - spremljava 

 

 MATURA 2012 – novi predmetni izpitni katalogi znanj 

 

 



USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA UČITELJEV 

 

 
Biologija 

 Od leta 2008 do danes je bilo za področje biologije izvedenih ţe 

več kot sto ur izobraţevanja za učitelje. Izobraţevanje je bilo 

namenjeno uvajanju posodobljenega učnega načrta za biologijo. 

Podobno tudi za ostala predmetna področja.  

Ostali predmeti 

 Od leta 2008 do 2010 je bilo v okviru projektov Posodobitev 

gimnazije in  Usposabljanje učiteljev za uvajanje posodobitev 

gimnazijskih programov 2008 – 2010 izvedenih več kot 200  

seminarjev za učitelje različnih predmetnih področij ter več kot 

deset skupnih posvetov.  

 



IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV 

 
VSEBINA IZOBRAŢEVANJ: 

 Vsebinske  in didaktične novosti posodobljenih učnih načrtov 

vezane na splošna načela  in cilje posodabljanja 

(interdisciplinarnost,  aktivno učenje, raziskovanje idr. ) 

 

 Teoretična izhodišča izobraţevanj so dopolnjena s primeri 

dobrih pedagoških praks (razvojno delo učiteljev mentorjev) 

 

 Refleksija dela po 1. , 2. in 3. letu uvajanja posodobljenih učnih 

načrtov v prakso 

 Delovna gradiva so objavljena v spletnih učilnicah Zavoda RS za 

šolstvo 



VSEBINSKI POUDARKI IZOBRAŽEVANJ: 

 

 

 primeri obravnave posodobljenih 

sklopov jezikovnega in knjiţevnega 

pouka  

 razvijanje digitalne kompetence pri 

večini predmetov  

 kreativno pisanje pri tujem jeziku – 

pristop, ki vodi dijaka k jezikovni 

produkciji 

 oblikovanje nalog za različne jezikovne 

zmoţnosti 

 

 

 učno-ciljni in procesno-razvojni pristop 

 medpredmetno povezovanje 

 kroskurikularne teme 

 izbirnost 

 kompetenčni pristop in celostno učenje 

in poučevanje 

 preverjanje in ocenjevanje kompleksnih 

doseţkov 

 uporaba informacijsko-komunikacijske 

tehnologije 

 

 

 

Vsebinske  in 

didaktične novosti v 

posodobljenih učnih 

načrtih 

 

Teme vezane na 

splošna načela  in cilje 

posodabljanja 



VSEBINSKI POUDARKI IZOBRAŽEVANJ: 

 

 genetika, biološki 

mehanizmi 

 eksperimentalno, 

laboratorijsko in terensko 

delo pri fiziki, kemiji, 

biologiji 

 vzgoja za odgovorno rabo energije  

 kako učiti učence misliti kritično 

pri pouku psihologije?  

 psihološki eksperimenti 

 

 načrtovanje letnih in tematskih 

priprav glede na POS UN za pouk 

zgodovine 

 učenje učenja v informacijskem  

opismenjevanju 

 motivacija dijakov v procesu  

izvajanja vzdrţljivostnih  vsebin  

 razvijanje zmoţnosti 

naravoslovnega razmišljanja 

 poučevanje francoščine s pomočjo 

različnih literarnih del 

 

Vsebinske  in didaktične 

novosti v posodobljenih 

učnih načrtih 

 

Vsebinske  in didaktične 

novosti v posodobljenih 

učnih načrtih 



VSEBINSKI POUDARKI IZOBRAŽEVANJ: 

 

 modeliranje, statistika, 

obdelava podatkov, 

matematična pismenost 

 glasba in barve, glasbena 

kultura 

 analiza pristopov pri 

vrednotenju in ocenjevanju 

pisnih pol na splošni maturi 

 terensko delo,  delo z viri in  

delo v parih, skupinsko delo 

 ………………. 

 

 kritično mišljenje pri pouku, 

bralne strategije pri pouku 

knjiţevnosti 

 avtentični pouk (preiskovanje, 

problemski pouk) 

 aktivne oblike in metode dela pri 

pouku (debata, igra vlog …) 

 sodelovalno učenje in poučevanje, 

timski pristop, projektno delo 

 preverjanje in ocenjevanje znanja 

(ustno, kompleksna znanja) 

 ……………………… 

Vsebinske  in didaktične 

novosti v posodobljenih 

učnih načrtih 

 

Vsebinske  in didaktične 

novosti v posodobljenih 

učnih načrtih 

 



RAZVOJ DIDAKTIČNIH GRADIV 

Zbirka  Posodobitve pouka v gimnazijski praksi 

 Koncept didaktičnih gradiv izhaja iz načel in ciljev 

posodabljanja, uresničevanja aktualizacije ciljev, vsebin in 

didaktičnih pristopov posodobljenih učnih načrtov 

 Struktura: 

• Novosti v posodobljenih učnih načrtih 

• Primeri uvajanja novosti v prakso 

• Zgoščenka s primeri 

Cilji: 

 od poučevanja predmeta k učenju predmeta, s poudarjeno  vlogo učenca/dijaka 

in njegovega aktivnega spoznavanja 

  razvijanje kvalitetnega znanja, zmoţnosti za kritično mišljenje in 

(samo)reflektiranje  … 



ESS PROJEKT 2008-2010 

POSODOBITEV GIMNAZIJE 

 Zbirka “Posodobitve pouka v gimnazijski praksi” 

obsega 25 priročnikov 

Ţe izdani: 

 Španščina, Zgodovina, Geografija, Glasba, Knjiţnično 

informacijsko znanje, Športna vzgoja, Nemščina, Ekonomija, 

Psihologija, Informatika, 

 Matematika, Fizika,  Angleščina, Kemija, Latinščina, Filozofija, 

 Italijanščina, Francoščina, Okoljska vzgoja, 

Biologija 



ZBIRKA  POSODOBITVE POUKA V GIMNAZIJSKI 

PRAKSI 
 

 
NEMŠČINA ŠPANŠČINA 

KNJIŽNIČNO 

INFORMACIJSKO 

ZNANJE 
ŠPORTNA VZGOJA PSIHOLOGIJA 

 
ZGODOVINA GLASBA 

 
MATEMATIKA INFORMATIKA EKONOMIJA 



ZBIRKA  POSODOBITVE POUKA V GIMNAZIJSKI PRAKSI 

 

LATINŠČINA ANGLEŠČINA FRANCOŠČINA ITALIJANŠČINA 

FILOZOFIJA 

GEOGRAFIJA 

KEMIJA FIZIKA OKOLJSKA VZGOJA BIOLOGIJA 



ZBIRKA  POSODOBITVE POUKA V GIMNAZIJSKI 

PRAKSI 

Iz  vsebine priročnika za  BIOLOGIJO  

 Raziskovanje in poskusi, s poudarkom na načrtovanju biološkega 

eksperimentalnega dela ter predstavitev terenskega dela 

 Zgradba in delovanje celice 

• Delovanje katalizatorjev 

• Vpliv temperature in koncentracije substrata na delovanje encima 

Katalaze 

• Vpliv koncentracije substrata na hitrost encimske reakcije 

• Sinteza beljakovin 

 Biotehnologija in mikrobiologija 

 Kisanje mleka 

 Skrivnosti tropskega deţevnega gozda 

 

 



… SE NADALJUJE 

 Zgradba in delovanje organizmov 

 Agava pod drobnogledom 

 Refleksi in reakcijski časi (dr. Gregor Belušič, leta 2011 nagrada 

Ameriškega fiziološkega društva za inovacije pri poučevanju fiziologije 

»ADInstruments Macknight Progressive Educator Award.«) 

 Pojoča voščilnica in kardiovaskularni sistem (dr. Gregor 

Belušič, leta 2011 nagrada Ameriškega fiziološkega društva za inovacije 

pri poučevanju fiziologije »ADInstruments Macknight Progressive 

Educator Award.«) 

 Orientacija v prostoru s pomočjo zvoka – eholokacija 

  Vpliv svetlobe na rastline 

 

 





 

O tem so poročali tudi mediji … 



O tem so poročali tudi mediji … 



PRIMER: KEMIJA (GIM) 

1. Novosti v posodobljenem učnem načrtu 

2. Didaktična priporočila 

 Spremljanje in vrednotenje razvoja veščin eksperimentalnega 

dela pri pouku kemije 

 Informacijsko komunikacijska tehnologija za razvijanje 

prostorskih predstav 

 Projektno delo pri učenju kemijskih vsebin 

 Vloga laboranta pri izvajanju pouka kemije  

3. Primeri vpeljevanja novosti v prakso 



PRIMER: FIZIKA (GIM) 

1 Novosti v posodobljenem učnem načrtu 

 

2 Aktiven pouk in razvijanje naravoslovnega mišljenja 

 (številni, didaktično razdelani primeri)  

3 Računalnik pri pouku fizike 

 (uporaba računalniških programov) 

 

4 Sodelovalno učenje 

 

5 Eksperimentalne vaje s preprosto  

      eksperimentalno opremo 

 (številni, didaktično razdelani primeri)  

 

Iz zgoščenke:  

- učni listi in 
priporočila za učitelje 

- dodane 
računalniške 

predloge za izvedbo 
poskusov 

- 10 kratkih video 
filmov  



PRIMER: FIZIKA (GIM) 

Glavne usmeritve pri pripravi gradiv  

 Aktivna vloga dijaka pri pouku 

 

 Razvijanje zmoţnosti naravoslovnega razmišljanja – premišljeno 

opazovanje, kritično mišljenje, samostojno reševanje problemov, 

modeliranje, argumentiranje, vrednotenje 

 

 Diferenciacija (dodane so naloge za bolj motivirane in učno 

zmoţnejše dijake) 

 Osnovne naloge so praviloma take, da naj bi jih zmogli vsi dijaki 

 



PRIMER: MATEMATIKA (GIM) 

 Raznovrstnost pristopov k učenju in poučevanju 

matematike 

 

Matematično modeliranje 

 

 Statistika 

 

 Zgoščenka s številnimi primeri 

Iz zgoščenke:  

23 kompleksnih 
problemov 

(delovni listi za 
dijake, rešitve) 

statistika 



PRIMER: ZGODOVINA (GIM) 

1 NOVOSTI  V POSODOBLJENEM UČNEM NAČRTU 

 Značilnosti posodobljenih učnih načrtov za zgodovino v gimnazijah 

 Uvajanje in spodbujanje novosti z novejšimi in novimi didaktičnimi 

pristopi 

 medpredmetno povezovanje 

 delo z zgodovinskimi viri 

 zgodovinsko terensko delo 

 projektno učno delo  

 sodelovalno učenje 

 Kakovost znanja in pričakovani  doseţki 

 Pričakovane prednosti posodobljenih učnih načrtov 

 

 

Iz zgoščenke: 
Vsebinski sklop  

Uvod  

Tematski načrt 

…………………. 

Opisni kriteriji za 
preverjanje in 
ocenjevanje 

Sklep 



 

POGLED NAPREJ  

RAZVOJ DIDAKTIČNIH GRADIV  

2010 – 2013 

 
ZBIRKA 

 kot izhodišče za uvajanje 
novosti v procese pouka 

posameznih 
predmetov/področij 

preveriti uporabno 
in transferno 

vrednost primerov 
pedagoških praks v 

ZBIRKI  

razvijati nove modele 
in pristope pri pouku 

na osnovi izkušenj  
uvajanja 

nadgrajevati prakso 
na področju izdelave 
novih učnih gradiv v 
partnerskih odnosih 

med  

ZRSŠ in ŠOLAMI 



POGLED NAPREJ 

POSODOBITEV POUKA NA OŠ IN GIMNAZIJI 
2010 – 2013 

 

 izobraţevanje 

učiteljev 

uvajanje 
posodobljenih 
učnih načrtov 

strokovnih 
predmetov v 

GIM 

spremljanje 
učnega 
procesa  

 razvoj in uporaba 
didaktičnih gradiv   



 

 

 

Hvala za Vašo pozornost. 



 



RAZVOJ DIDAKTIČNIH GRADIV 

Zbirka  Posodobitve pouka v gimnazijski praksi 

 

 Koncept didaktičnih gradiv izhaja iz načel in ciljev 

posodabljanja, uresničevanja aktualizacije ciljev, vsebin in 

didaktičnih pristopov posodobljenih učnih načrtov 

 Struktura: Teoretski uvod in Primeri pedagoške prakse 

 

Cilji: 

 Uvajanje posodobljenih učnih načrtov v gimnazijsko prakso 

 Vodniki učiteljem pri uvajanju POS UN v prakso 

 

 



ESS PROJEKT 2008-2010 

POSODOBITEV GIMNAZIJE 

 Zbirka “Posodobitve pouka v gimnazijski praksi” 

Izšlo 20 priročnikov: 

 

 Španščina, Zgodovina, Geografija, Glasba, Knjiţnično 

informacijsko znanje, Športna vzgoja, Nemščina, Ekonomija, 

Psihologija, Informatika 

 Matematika, Fizika,  Angleščina, Kemija, Latinščina, Filozofija 

 Italijanščina, Francoščina, Okoljska vzgoja 

Biologija 
 



ZBIRKA “POSODOBITVE POUKA V GIMNAZIJSKI 

PRAKSI” 
 

KONCEPT ZBIRKE 

 

Novosti v posodobljenih učnih načrtih 

Primeri uvajanja novosti v prakso 

Zgoščenka s primeri 



Zbirka  Posodobitve pouka v gimnazijski praksi 
 

GLASBA 

EKONOMIJA INFORMATIKA 

GEOGRAFIJA 

KEMIJA FIZIKA 

OKOLJSKA VZGOJA 

 
MATEMATIKA 

ŠPORTNA VZGOJA BIOLOGIJA 



ZBIRKA  POSODOBITVE POUKA V GIMNAZIJSKI 

PRAKSI 
 

 
NEMŠČINA ŠPANŠČINA 

KNJIŽNIČNO 

INFORMACIJSKO 

ZNANJE 
ŠPORTNA VZGOJA PSIHOLOGIJA 

 
ZGODOVINA GLASBA 

 
MATEMATIKA INFORMATIKA EKONOMIJA 



ZBIRKA  POSODOBITVE POUKA V GIMNAZIJSKI PRAKSI 

 

LATINŠČINA ANGLEŠČINA FRANCOŠČINA ITALIJANŠČINA 

FILOZOFIJA 

GEOGRAFIJA 

KEMIJA FIZIKA OKOLJSKA VZGOJA BIOLOGIJA 



Zbirka  Posodobitve pouka v gimnazijski praksi 
 

GLASBA 

EKONOMIJA INFORMATIKA 

GEOGRAFIJA 

KEMIJA FIZIKA 

OKOLJSKA VZGOJA 

 
MATEMATIKA 

ŠPORTNA VZGOJA BIOLOGIJA 



KONCEPTUALNA ZASNOVA ZBIRKE 

IZHODIŠČE: POSODOBLJENI UČNI NAČRTI 

 

od 
poučevanja 
predmeta  

k učenju 
predmeta  

s poudarjeno  
vlogo dijaka in 

njegovega 
aktivnega 

spoznavanja 

razvijanje 
kvalitetnega znanja, 

zmoţnosti za kritično 
mišljenje in 

(samo)reflektiranje   



POSODOBITEV POUKA V GIMNAZIJSKI PRAKSI 

 BIOLOGIJA  
Iz  vsebine. 

 Raziskovanje in poskusi, s poudarkom na načrtovanju biološkega 

eksperimentalnega dela ter predstavitev terenskega dela 

 Zgradba in delovanje celice 

 Delovanje katalizatorjev 

 Vpliv temperature in koncentracije substrata na delovanje encima 

Katalaze 

 Vpliv koncentracije substrata na hitrost encimske reakcije 

 Sinteza beljakovin 

 Biotehnologija in mikrobiologija 

 Kruh in jogurt 

 Kisanje mleka 

 Skrivnosti tropskega deţevnega gozda 

 

 



 Zgradba in delovanje organizmov 

 Agava pod drobnogledom 

 Refleksi in reakcijski časi (dr. Gregor Belušič, leta 2011 nagrada 

Ameriškega fiziološkega društva za inovacije pri poučevanju fiziologije 

»ADInstruments Macknight Progressive Educator Award.«) 

 Pojoča voščilnica in kardiovaskularni sistem (dr. Gregor 

Belušič, leta 2011 nagrada Ameriškega fiziološkega društva za inovacije 

pri poučevanju fiziologije »ADInstruments Macknight Progressive 

Educator Award.«) 

 Aktivnost skeletnih mišic 

 Orientacija v prostoru s pomočjo zvoka – eholokacija, Vpliv 

svetlobe na rastline 

 

 





PRIMER: KEMIJA (GIM) 

1. Novosti v posodobljenem učnem načrtu 

2. Didaktična priporočila 

  Razvijanje naravoslovnih kompetenc s šolskim 

eksperimentalnim delom IKT ZA RAZVIJANJE 

PROSTORSKIH PREDSTAV.pdf 

 Spremljanje in vrednotenje razvoja veščin eksperimentalnega 

dela pri pouku kemije 

 Informacijsko komunikacijska tehnologija za razvijanje 

prostorskih predstav 

 Projektno delo pri učenju kemijskih vsebin 

 Vloga laboranta pri izvajanju pouka kemije  

3. Primeri vpeljevanja novosti v prakso 

IKT ZA RAZVIJANJE PROSTORSKIH PREDSTAV.pdf
IKT ZA RAZVIJANJE PROSTORSKIH PREDSTAV.pdf
IKT ZA RAZVIJANJE PROSTORSKIH PREDSTAV.pdf


PRIMER: ZGODOVINA (GIM) 

1 NOVOSTI  V POSODOBLJENEM UČNEM NAČRTU 

 Značilnosti posodobljenih učnih načrtov za zgodovino v gimnazijah 

 Uvajanje in spodbujanje novosti z novejšimi in novimi didaktičnimi 

pristopi 

 medpredmetno povezovanje 

 delo z zgodovinskimi viri 

 zgodovinsko terensko delo 

 projektno učno delo  

 sodelovalno učenje 

 Kakovost znanja in pričakovani  doseţki 

 Pričakovane prednosti posodobljenih učnih načrtov 

 

 

Iz zgoščenke: 
Vsebinski sklop  

Uvod  

Tematski načrt 

…………………. 

Opisni kriteriji za 
preverjanje in 
ocenjevanje 

Sklep 

4.4 DRUZINA_GRSKA OIKOS.pdf


PRIMER: FIZIKA (GIM) 

1 Novosti v posodobljenem učnem načrtu 

 

2 Aktiven pouk in razvijanje naravoslovnega mišljenja 

 (številni, didaktično razdelani primeri)  

3 Računalnik pri pouku fizike 

 (uporaba računalniških programov) 

 

4 Sodelovalno učenje 

 

5 Eksperimentalne vaje s preprosto  

      eksperimentalno opremo 

 (številni, didaktično razdelani primeri)  

 

Iz zgoščenke:  

- učni listi in 
priporočila za učitelje 

- dodane 
računalniške 

predloge za izvedbo 
poskusov 

- 10 kratkih video 
filmov  

DELOVNI LISTI.doc
DELOVNI LISTI.doc
DELOVNI LISTI.doc
DELOVNI LISTI.doc
DELOVNI LISTI.doc


PRIMER: FIZIKA (GIM) 

Glavne usmeritve pri pripravi gradiv  

 Aktivna vloga dijaka pri pouku 

 

 Razvijanje zmoţnosti naravoslovnega razmišljanja – premišljeno 

opazovanje, kritično mišljenje, samostojno reševanje problemov, 

modeliranje, argumentiranje, vrednotenje 

 

 Diferenciacija (dodane so naloge za bolj motivirane in učno 

zmoţnejše dijake) 

 Osnovne naloge so praviloma take, da naj bi jih zmogli vsi dijaki 

 

DELOVNI LISTI.doc
DELOVNI LISTI.doc


PRIMER: MATEMATIKA (GIM) 

 Raznovrstnost pristopov k učenju in poučevanju 

matematike 

 

Matematično modeliranje 

 

 Statistika 

 

 Zgoščenka s številnimi primeri 

Iz zgoščenke:  

23 kompleksnih 
problemov 

(delovni listi za 
dijake, rešitve) 

statistika 

MAT DELOVNI LISTI.doc
MAT DELOVNI LISTI.doc


POSODOBITEV POUKA NA GIMNAZIJI 

2010 – 2013 

 

Nadaljevanje ESS projekta (2010-2013) 

 

Sodelovanje s konzorcijema splošnih in strokovnih gimnazij 

(ESS projekt Posodobitev gimnazije 2008-2014) 

 

PODROČJE: učni proces – pouk v gimnazijskem programu 

MREŢA ZA DELOVANJE: predmetno razvojne skupine, 

mentorski učitelji, sodelujoči učitelji. 

 

NAMEN: spremljanje učinkov uvajanja posodobljenih učnih 

načrtov v prakso in podpora šolam in učiteljem pri 

pedagoškem delu. 



 

POGLED NAPREJ  

RAZVOJ DIDAKTIČNIH GRADIV  

2010 – 2013 

 
ZBIRKA 

 kot izhodišče za uvajanje 
novosti v procese pouka 

posameznih 
predmetov/področij 

preveriti uporabno 
in transferno 

vrednost primerov 
pedagoških praks v 

ZBIRKI  

razvijati nove modele 
in pristope pri pouku 

na osnovi izkušenj  
uvajanja 

nadgrajevati prakso 
na področju izdelave 
novih učnih gradiv v 
partnerskih odnosih 

med  

ZRSŠ in ŠOLAMI 



POGLED NAPREJ 

POSODOBITEV POUKA NA OŠ IN GIMNAZIJI 
2010 – 2013 

 

 izobraţevanje 

učiteljev 

Uvajanje 
posodobljenih 
učnih načrtov 

strokovnih 
predmetov v 

GIM 

spremljanje 
učnega 
procesa  

 razvoj in uporaba 
didaktičnih gradiv   



 

 

 

Hvala za Vašo pozornost. 



 



 



ORGANIZACIJSKA MREŽA:  PRS, MU, SU 

2010 – 2013 

 

 
Število 

PRS 

Število članov 

PRS - ZRSŠ 

Število članov 

PRS – zunanji 

Število mentorskih 

učiteljev 

Število 

sodelujočih 

učiteljev 

Skupaj  

OŠ  

 

32 

 

 

74 

72 66 13 

GIM 65 78 26 

Univerz

itetni 

učitelji  

56 

skupaj 74 193 142 39 448 



POSODOBITEV POUKA NA GIMNAZIJI 

2010 – 2013 

SPLOŠNI PREDMETI 

 ORGANIZACIJSKA MREŢA:  PRS, MU, SU 

 

Razvojni programi predmetov – VIZIJE: 

 Vizija razvoja in uresničevanja predmeta v šoli,  nameni in cilji 

 Posodobitve na nivoju stroke in didaktičnih pristopov 

 Zagotavljanje kvalitete pouka in njegovih rezultatov 

 Optimalni razvoj dijakov z vidika vloge predmeta 

 Profesionalni razvoj učiteljev in razvoj kompetentnega učitelja 

 Področja delovanja (usposabljanje učiteljev, razvijanje 

didaktičnih gradiv, spremljava) 

 

 



 



KONCEPTUALNA ZASNOVA ZBIRKE 

IZHODIŠČE: POSODOBLJENI UČNI NAČRTI 

 

od 
poučevanja 
predmeta  

k učenju 
predmeta  

s poudarjeno  
vlogo dijaka in 

njegovega 
aktivnega 

spoznavanja 

razvijanje 
kvalitetnega znanja, 

zmoţnosti za kritično 
mišljenje in 

(samo)reflektiranje   



RAZVOJ DIDAKTIČNIH GRADIV  

ZBIRKA 

 kot izhodišče za uvajanje 
novosti v procese pouka 

posameznih 
predmetov/področij 

preveriti uporabno 
in transferno 

vrednost primerov 
pedagoških praks v 

ZBIRKI  

razvijati nove modele 
in pristope pri pouku 

na osnovi izkušenj  
uvajanja 

nadgrajevati prakso 
na področju izdelave 
novih učnih gradiv v 
partnerskih odnosih 

med  

ZRSŠ in ŠOLAMI 



SNOVANJE NOVIH GRADIV 
POGLED NAPREJ: 2010-2013 

Namen:  

od tradicionalnega k 
pedagoško-

motivacijskemu namenu 
ocenjevanja 

Razvijanje različnih 
didaktičnih pristopov in 

modelov za 
preverjanje in 

ocenjevanje znanja 

Razvijanje poučevalnih in 
učnih strategij za dvig 

kvalitete znanja 

Načrtovanje, razvijanje 
in  

ocenjevanje 
kompleksnih znanj 



 



IZOBRAŽEVANJE V AVGUSTU  

 SKUPNO ŠTEVILO  UDELEŢENCEV: 1126  

 

 ZASNOVA USPOSABLJANJ (TERMINSKI 

PLAN): 

- STROKOVNE TEME PODROČJA 

 DIDAKTIČNE VSEBINE (značilnosti POS UN –pristopi, 

strategije učenja in poučevanja, ocenjevanje, kompetence 

 PRIMERI PEDAGOŠKE PRAKSE 

 PRIROČNIKI 

 MATURA 2012 

 

 



 

1. IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV 

SKUPNA IZHODIŠČA ZA VSE PRS 

 

 
a) Teoretična izhodišča naj bodo dopolnjena s primeri pedagoških 

praks. 

 

b) Skupna tema - povezovalni element projekta: 

 razvoj modelov vrednotenja znanja (preverjanje  in ocenjevanja 

znanja) 

c) Uvajanje, preverjanje, spremljava in evalvacija zbirke Posodobitev 

pouka v gimnazijski praksi 

 

d) Vključiti v smiselnem razmerju: 

  strokovno in specialno didaktične vsebine, 
 interdisciplinarne vsebine, 
 splošno (pedagoške) vsebine. 

 



2. RAZVOJ IN UPORABA DIDAKTIČNIH GRADIV 

 dokončanje zbirke in implementacija zbirke Posodobitve 

pouka v gimnazijski praksi;  

 

 preverjanje uporabnosti gradiv, spremljava in evalvacija gradiv;  

 

 snovanje novih gradiv (tudi tematsko usmerjenih);  

 

 pripraviti konceptualne usmeritve in usposabljanje PRS in MU 

za pripravo didaktičnih gradiv idr. 

 

 



OSNUTEK KONCEPTA ZA PRIPRAVO DIDAKTIČNIH GRADIV 

DELOVNI NASLOV: “ OD NAČRTOVANJA DO OCENJEVANJA” 

Namen: od tradicionalnega k pedagoško-motivacijskemu 

namenu ocenjevanja 

Cilji: 

1. Razvijanje različnih didaktičnih pristopov in modelov za 

preverjanje in ocenjevanje znanja 

2. Razvijanje poučevalnih in učnih strategij za dvig 

kvalitete znanja 

3. Načrtovanje, razvijanje in ocenjevanje kompleksnih 

znanj 



NADALJEVANJE… 

Predlogi strukturnih elementov didaktičnih gradiv: 

1. Učno-ciljni pristop kot temelj za načrtovanje procesov 

preverjanja in ocenjevanja znanja 

2. Kako razvijati in ujeti kompleksna znanja pri in med 

predmeti (nadpredmetno)? 

3. Značilnosti procesov preverjanja in ocenjevanja 

znanja v šoli (vrste  in oblike, vloga dijakov in učiteljev..) 

  VRSTE: kriterijsko, normativno, ipsativno … 

  OBLIKE: pisno, ustno, predstavitve, izdelki, seminarske ali 

 projektne naloge, statistične raziskave, spremljanje domačih 

 nalog idr. 

  Domače naloge… 

 



NADALJEVANJE… 

1. Vključevanje dijakov v procese preverjanja in 

ocenjevanja znanja 

 

1. Vloga povratne informacije pri pouku – kako povečati 

razumevanje v procesih učenja in poučevanja 

 



NADALJEVANJE… 

6. Procesiranje učnih rezultatov ( od ciljev in rezultatov-

doseţkov do oblikovanja nalog za preverjanje, določanje 

kriterijev za ocenjevanje, razvijanje poučevalnih in učnih 

strategij) 

 

7. Preverjanje in ocenjevanje kompleksnih doseţkov pri 

projektnem delu, raziskovalnih nalogah, preiskavah, 

seminarjih, referatih, ocenjevanje pri sodelovalnem 

učenju, avtentični pristopi pri ocenjevanju… 



IZOBRAŢEVANJE IN USPOSABLJANJE UČITELJEV V 

GIMN 

 Priprava in objava terminskega plana izobraţevanj za 

učitelje v gimnazijah do junija 2011 (spletna stran ZRSŠ) 

 Koncept izobraţevanja učiteljev 

 Obvezna udeleţba (vsaj 15 učiteljev) 

 Izvajanje po pouku v obsegu 8 ur ( strnjeno v soboto, v 

dnevih izven pouka ali 2x po 4 ure po pouku) 

 

Izobraţevanje v avgustu 2011: 25. in/ali 26. avgust 2011 v 

obsegu 8 ur. 

Izjeme: KIZ, EKONOMIJA , LATNŠČINA 

01terminski plan avgust 2011.doc
01terminski plan avgust 2011.doc


1. IZOBRAŽEVANJE V AVGUSTU 2011 

 TERMINSKI NAČTRT – OBJAVA NA SPLETU 

 

 REFLEKSIJA Z UČITELJI ( AMALIJA, META PRIPRAVITA 

VPRAŠALNIK) 

 

 ZBIRKA: PREDSTAVITEV PRIMEROV IZ ZBIRKE 

 

 



1. IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV 

 (IZ PROGRAMA) 

 
 

 

 razvoj modelov vrednotenja znanja (preverjanje  in  ocenjevanja 

znanja)  – skupna tema - povezovalni element projekta;  

 celostni pristopi k učenju in poučevanju in razvijanje kompleksnih znanj 

 aktualnost in razvoj predmetnega področja; 

 vsebinske novosti predmetnih področij;  

 ustvarjalnost in inovativnost;  

 uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije pri pouku;  

 trendi znanj in rezultati mednarodnih raziskav;   

 razvijanje modelov in pristopov na dijaka usmerjenega učenja in poučevanja 

– aktivno učenje in poučevanje 

 matura;  

 profesionalni razvoj učitelja idr. 

 

strokovno in specialno 

didaktične vsebine 

interdisciplinarne 

vsebine 

splošno (pedagoške) 

vsebine 



 

1. IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV 

SKUPNA IZHODIŠČA ZA VSE PRS 

 

 
a) Teoretična izhodišča naj bodo dopolnjena s primeri pedagoških 

praks. 

 

b) Skupna tema - povezovalni element projekta: 

 razvoj modelov vrednotenja znanja (preverjanje  in ocenjevanja 

znanja) 

c) Uvajanje, preverjanje, spremljava in evalvacija zbirke Posodobitev 

pouka v gimnazijski praksi 

 

d) Vključiti v smiselnem razmerju: 

  strokovno in specialno didaktične vsebine, 
 interdisciplinarne vsebine, 
 splošno (pedagoške) vsebine. 

 



PREVERJANJE IN SPREMLJANJE ZBIRKE “POSODOBITEV POUKA V 

GIMNAZIJSKI PRAKSI” 

Vprašalnik za učiteljice/učitelje 

“Posodobitev pouka__________v gimnazijski praksi” 

 

1. Ali ste uporabljali priročnik? 

a) DA       b) NE 

 

2. Če DA, kaj ste uporabili? 

a) teoretični uvod   b) primer dobre prakse   c) 

zgoščenko 

 

3. Zapišite naslov teme:________________________ 

 



  

4. Kako oz. kaj ste uporabili- preizkusili? 

a) Primer je sluţil kot ideja, na osnovi katere smo izvedli 

pouk nekoliko drugače 

b) Primer smo izvedli kot je predstavljen 

c) Uporabili – preizkusili smo delovne liste za dijake 

d) Izvedli smo refleksijo za dijake 

e) ___________________________________. 

 

5. Na katero temo bi še potrebovali učna gradiva oz. kaj 

pogrešate med ţe obstoječo literaturo? 

__________________________________________. 



OSNUTEK KONCEPTA ZA PRIPRAVO DIDAKTIČNIH GRADIV 

DELOVNI NASLOV: “ OD NAČRTOVANJA DO OCENJEVANJA” 

Namen: od tradicionalnega k pedagoško-motivacijskemu 

namenu ocenjevanja 

Cilji: 

1. Razvijanje različnih didaktičnih pristopov in modelov za 

preverjanje in ocenjevanje znanja 

2. Razvijanje poučevalnih in učnih strategij za dvig 

kvalitete znanja 

3. Načrtovanje, razvijanje in ocenjevanje kompleksnih 

znanj 



NADALJEVANJE… 

Predlogi strukturnih elementov didaktičnih gradiv: 

1. Učno-ciljni pristop kot temelj za načrtovanje procesov 

preverjanja in ocenjevanja znanja 

2. Kako razvijati in ujeti kompleksna znanja pri in med 

predmeti (nadpredmetno)? 

3. Značilnosti procesov preverjanja in ocenjevanja 

znanja v šoli (vrste  in oblike, vloga dijakov in učiteljev..) 

  VRSTE: kriterijsko, normativno, ipsativno … 

  OBLIKE: pisno, ustno, predstavitve, izdelki, seminarske ali 

 projektne naloge, statistične raziskave, spremljanje domačih 

 nalog idr. 

  Domače naloge… 

 



NADALJEVANJE… 

1. Vključevanje dijakov v procese preverjanja in 

ocenjevanja znanja 

 

1. Vloga povratne informacije pri pouku – kako povečati 

razumevanje v procesih učenja in poučevanja 

 



NADALJEVANJE… 

6. Procesiranje učnih rezultatov ( od ciljev in rezultatov-

doseţkov do oblikovanja nalog za preverjanje, določanje 

kriterijev za ocenjevanje, razvijanje poučevalnih in učnih 

strategij) 

 

7. Preverjanje in ocenjevanje kompleksnih doseţkov pri 

projektnem delu, raziskovalnih nalogah, preiskavah, 

seminarjih, referatih, ocenjevanje pri sodelovalnem 

učenju, avtentični pristopi pri ocenjevanju… 



RAZVOJ DIDAKTIČNIH GRADIV  

ZBIRKA 

 kot izhodišče za uvajanje 
novosti v procese pouka 

posameznih 
predmetov/področij 

preveriti uporabno 
in transferno 

vrednost primerov 
pedagoških praks v 

ZBIRKI  

razvijati nove modele 
in pristope pri pouku 

na osnovi izkušenj  
uvajanja 

nadgrajevati prakso 
na področju izdelave 
novih učnih gradiv v 
partnerskih odnosih 

med  

ZRSŠ in ŠOLAMI 



KONCEPTUALNA ZASNOVA ZBIRKE 

IZHODIŠČE: POSODOBLJENI UČNI NAČRTI 

 

od 
poučevanja 
predmeta  

k učenju 
predmeta  

s poudarjeno  
vlogo dijaka in 

njegovega 
aktivnega 

spoznavanja 

razvijanje 
kvalitetnega znanja, 

zmoţnosti za kritično 
mišljenje in 

(samo)reflektiranje   



SNOVANJE NOVIH GRADIV 
POGLED NAPREJ: 2010-2013 

 Dokončanje zbirke in implementacija zbirke Posodobitve pouka 

v gimnazijski praksi 

 

 Preveriti uporabnost in transferno vrednost primerov 

pedagoških praks v zbirki »Posodobitve pouka v gimnazijski praksi« 

 

 Spremljati učinke uvajanja novosti v procesu pouka posameznih 

predmetov/področij 

 

 Širjenje mreţe praktikov, ki preizkušajo novosti v praksi 

 

 

 

 



SNOVANJE NOVIH GRADIV 
POGLED NAPREJ: 2010-2013 

Namen:  

od tradicionalnega k 
pedagoško-

motivacijskemu namenu 
ocenjevanja 

Razvijanje različnih 
didaktičnih pristopov in 

modelov za 
preverjanje in 

ocenjevanje znanja 

Razvijanje poučevalnih in 
učnih strategij za dvig 

kvalitete znanja 

Načrtovanje, razvijanje 
in  

ocenjevanje 
kompleksnih znanj 



 

 

IZOBRAŢEVANJE UČITELJEV V ŠOL. L. 201/712 

(vsebinski program) 



RAZVOJ DIDAKTIČNIH GRADIV – 

OSNOVNA ŠOLA   

ZBIRKA 

 kot izhodišče za uvajanje 
novosti v procese pouka 

posameznih 
predmetov/področij 

Zasnovati koncept 
gradiiva (PRS, MU) 

Preverjanje primerov v 
praksi 

(člani PRS, mentorski 
učitelji) 

nadgrajevati prakso 
na področju izdelave 
novih učnih gradiv v 
partnerskih odnosih 

med  

ZRSŠ in ŠOLAMI 



KONCEPTUALNA ZASNOVA ZBIRKE 

IZHODIŠČE: POSODOBLJENI UČNI NAČRTI 

 

od 
poučevanja 
predmeta  

k učenju 
predmeta  

s poudarjeno  
vlogo učenca  
in njegovega 

aktivnega 
spoznavanja 

razvijanje 
kvalitetnega znanja, 

zmoţnosti za kritično 
mišljenje in 

(samo)reflektiranje   



RAZVOJ DIDAKTIČNIH GRADIV – OSNOVNA 

ŠOLA  

IZHODIŠČE: novosti v POS UN 

 

STRUKTURA PRIROČNIKOV - PREDLOG: 

1. Novosti v posodobljenih učnih načrtih (vsebinske in didaktične 

posodobitve) 

2. Primeri uvajanja novosti v prakso 

3. Zgoščenka s primeri 

 

PREDLOG ZA RAZPRAVO ( JEZIKI, RAZREDNI POUK) – SKUPNI 

PRIROČNIK???? 

 



PRIMER: ZGODOVINA (GIM) 

1 NOVOSTI  V POSODOBLJENEM UČNEM NAČRTU 

 Značilnosti posodobljenih učnih načrtov za zgodovino v gimnazijah 

 Uvajanje in spodbujanje novosti z novejšimi in novimi didaktičnimi 

pristopi 

 medpredmetno povezovanje 

 delo z zgodovinskimi viri 

 zgodovinsko terensko delo 

 projektno učno delo  

 sodelovalno učenje 

 Kakovost znanja in pričakovani  doseţki 

 Pričakovane prednosti posodobljenih učnih načrtov 

 

 

Iz zgoščenke: 
Vsebinski sklop  

Uvod  

Tematski načrt 

…………………. 

Opisni kriteriji za 
preverjanje in 
ocenjevanje 

Sklep 

1.8 RAZVOJ ZNANOSTI.pdf


PRIMER: FIZIKA (GIM) 

1 Novosti v posodobljenem učnem načrtu 

 

2 Aktiven pouk in razvijanje naravoslovnega mišljenja 

 (številni, didaktično razdelani primeri)  

3 Računalnik pri pouku fizike 

 (uporaba računalniških programov) 

 

4 Sodelovalno učenje 

 

5 Eksperimentalne vaje s preprosto  

      eksperimentalno opremo 

 (številni, didaktično razdelani primeri)  

 

Iz zgoščenke:  

- učni listi in 
priporočila za učitelje 

- dodane 
računalniške 

predloge za izvedbo 
poskusov 

- 10 kratkih video 
filmov  

DEZNEKAPLJICE.pdf
DEZNEKAPLJICE.pdf
DEZNEKAPLJICE.pdf
DEZNEKAPLJICE.pdf
DEZNEKAPLJICE.pdf


PRIMER: FIZIKA (GIM) 

Glavne usmeritve pri pripravi gradiv  

 Aktivna vloga dijaka pri pouku 

 

 Razvijanje zmoţnosti naravoslovnega razmišljanja – premišljeno 

opazovanje, kritično mišljenje, samostojno reševanje problemov, 

modeliranje, argumentiranje, vrednotenje 

 

 Diferenciacija (dodane so naloge za bolj motivirane in učno 

zmoţnejše dijake) 

 Osnovne naloge so praviloma take, da naj bi jih zmogli vsi dijaki 

 

DrugiNewtonovZakon.doc
DrugiNewtonovZakon.doc


PRIMER: MATEMATIKA (GIM) 

 Raznovrstnost pristopov k učenju in poučevanju 

matematike 

 

Matematično modeliranje 

 

 Statistika 

 

 Zgoščenka s številnimi primeri 

Iz zgoščenke:  

23 kompleksnih 
problemov 

(delovni listi za 
dijake, rešitve) 

statistika 

MAT DELOVNI LISTI.doc
MAT DELOVNI LISTI.doc


DELOVANJE PRS 

 Dokumentacijo pošiljati polonca.sterle@zrss.si 

 Trimesečna poročila 

 

 PRS-i PRIPRAVIJO PROGRAM IZOBARŢEVANJa ZA PRVO 

ŠS v začetku leta 2011/12  

 Izobraţevanje prek ŠS 

mailto:polonca.sterle@zrss.si


PROGRAMI PRS - NADALJEVANJE 

 ORGANIZACIJSKA MREŢA:  PRS, MU, SU 

 Razvojni programi predmetov – VIZIJE: 

 Vizija razvoja in uresničevanja predmeta v šoli,  nameni in 

cilji 

 Posodobitve na nivoju stroke in didaktičnih pristopov 

 Zagotavljanje kvalitete pouka in njegovih rezultatov 

 Optimalni razvoj dijakov z vidika vloge predmeta 

 Profesionalni razvoj učiteljev in razvoj kompetentnega 

učitelja 

 Področja delovanja (usposabljanje učiteljev, razvijanje 

didaktičnih gradiv, spremljava 

 

 



PROGRAMI PRS - NADALJEVANJE 

 Sodelovanje s šolami-učitelji in posodabljanje procesa 

pouka (razvojni projekti v šolah) 

 

 Sodelovanje z drugimi aktivnostmi v okviru ESS projekta 

Posodobitev kurikularnega procesa na OŠ in GIMN 

(integrativni kurikul, poskus v gimnaziji, e-učenje in e-

kompetentni učitelj) 

 Oblikovanje standardov v GIM 

 

 Delne izjeme: KIZ, ŠSD – specifika področja 



SKLEP 

 Uvajanje sprememb je lahko uspešno le, če poteka skupaj z 
ravnatelji in učitelj.  

 

 Za uspešno uvajanje novosti je potrebno, da načrtovalci 
kurikula razvijajo in postavljajo konceptualne rešitve razvoja 
kurikula v sodelovanju s šolami oz. učitelji.  

 

 Vodstvo šole mora pritegniti šolski kolektiv pri vpeljevanju 
sprememb. Šolski razvojno-vodstveni timi, ki spodbujajo razvoj, 
vodenje in timsko sodelovanje na šoli, so lahko motor pri 
uvajanju novosti. Prek njih steče refleksija o nameravani 
spremembi, izbira in priprava ustreznih gradiv, preizkušanje 
novosti v praksi.  



 

 

 

Hvala za Vašo pozornost. 


