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Učni	scenarij	(učna	priprava)	
	

Splošne	informacije		 Šola:	ZRSŠ	
Učitelj:	Tanja	Rupnik	Vec	
Predmet/razred:	Psihologija,	2.	letnik	gimnazije	
Učna	tema:	Vrednote	
Učni	cilji:	

a) Vsebinski	cilji:	učenec		
a. oblikuje	pojem	vrednota,	vrednotni	sistem,	vrednotna	prioriteta,	
b. izgrajuje	 razumevanje	 vloge	 vrednot	 in	 vrednotnih	 prioritet	 v	 razmišljanju,	 doživljanju	 in	 v	 ravnanju	

posameznika,	
c. razišče	vrednotne	prioritete	sodobne	mlade	generacije		

b) Procesni	cilji:	učenec	
a. ozavešča	 lasten	 vrednotni	 sistem	 ter	 izgrajuje	 razumevanje	 vpliva	 le-tega	 na	 lastno	 razmišljanje,	

doživljanje	in	ravnanje	
b. razvija	veščine	raziskovanja	
c. razvija	veščine	sodelovanja	

	
	
STRATEGIJA	
CILJI	
Vpišite	 tako	vsebinske	kot	procesne	cilje,	 z	 ležečo	
pisano	označite	transverzalne	veščine	

DEJAVNOSTI	UČENCEV	
Predstavitev	strategije	oz.	metod	in	oblik	dela	

	

PRIČAKOVANI	REZULTATI	

V	tej	fazi	učenec:	
• uri	 veščino	 samouravnavanja:	

a) PREDZNANJE	
	

	
Izdelana	 lestvica	 vrednot	 in	 s	
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ozavešča		svoj	vrednostni	sistem	
• oblikuje	 vprašanja	 o	 vrednotah	 in	

vrednotnih	 prioritetah,	 ki	 bodo	
usmerjala	nadaljnje	učenje	
	
	

Učenci	oblikujejo	lastno	lestvico	vrednot	(Dejavnost	1:	Kaj	so	
moje	temeljne	vrednote?)	in	jo	umesti	v	svoj	eListovnik	(zapis	
ali	 slika)	 (npr.	 Mahara	 –	 nov	 zavihek	 Vrednote,	 rubrika	
predznanje;	Office	365).	
	
	

tem	 vpogled	 v	 lastne	
vrednotne	 prioritete.	
Zapolnjena	 rubrika	 Predznanje	
zavihka	Moje	učenje	vrednot	v	
Mahari.	
	

V	tem	koraku	učenec:	
	

• uri	veščino	samouravnavanja:	oblikuje	
lastne	cilje	učenja	o	vrednotah	ter	 jih	
dopolni	oz.	uskladi	s	cilji	učitelja,	

• sooblikuje	 kriterije	 uspešnosti	 za	
oblikovane	cilje,		

• se	 seznani	 z	 dejavnostmi,	 ki	 jih	 je	 za	
dosego	 ciljev	 načrtoval	 učitelj,	 svoj	
predlog	 o	 dejavnostih	 spoznavanja	
vrednot	uskladi	s	predlogom	učitelja.	
	

b) CILJI	IN	KRITERIJI	USPEHA		
	
Učenci	v	skupinah	oblikujejo	nekaj	vprašanj,	ki	bodo	kasneje	
usmerjala	 njihovo	 učenje,	 nato	 pa	 iz	 teh	 vprašanj	 izpeljejo	
cilje	učenja	za	ta	sklop,	ob	posameznem	cilju	pa	razmišljajo	o	
kriterijih	uspešnosti	(Dejavnost	2a:	Raziskujem	svet	vrednot).		
V	 razpravi,	 ki	 jo	 usmerja	 učitelj,	 dopolnijo	 cilje	 in	 kriterije	
uspešnosti,	ki	so	 jih	oblikovali	v	skupinah,	z	 idejami	sošolcev	
in	cilji	obravnave	učne	teme	učitelja).		
	
Cilje,	 kriterije	 uspešnosti	 in	 razmislek	 o	 tem,	 kako	 jih	 bodo	
dosegli,	 umestijo	 v	 svoje	 eListovnike	 (prepišejo,	 poslikajo,	
naredijo	 zaslonske	 slike,	 če	 je	 delo	 že	 v	 tej	 fazi	 potekalo	ob	
računalniku	itd.)	(Dejavnost:	2b:	Raziskujem	svet	vrednot)	
	
	
	

	
	
Ubesedeni	 cilji	 učenja	 učne	
teme	v	eListovnikih	učencev,	
	
Ubesedini	 kriteriji	 uspeha	
(poznavanja	 in	 razumevanja	
učne	teme).	
	
Ponovno	 izpostavljeni	 kriteriji	
uspeha	 za	 veščino.	
raziskovanja	 in	 veščino	
sodelovanja	 (ki	 so	 bili	
oblikovani	že	v	preteklosti).	
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V	tem	koraku	učenci:	
	

• urijo	 veščino	 raziskovanja:	 raziskujejo	
svet	 vrednot	 tako,	 da	 v	 virih	 iščejo	
odgovore	na	svoja	vprašanja.	

• urijo	 veščino	 sodelovanja:	 v	 skupinah	
zasnujejo	 in	 izvedejo	 raziskavo	 o	
vrednotah	ter	napišejo	poročilo.	
	

C) DEJAVNOSTI:	ZBIRANJE	DOKAZOV	O	UČENJU1	
	
Učenci	 v	 skupinah	 s	 pomočjo	 informacij	 v	 raznovrstnih	 virih	
ob	 uporabi	 računalnika	 iščejo	 odgovore	 na	 svoja	 vprašanja.	
Izdelajo	 spletno	 stran,	 na	 kateri	 na	 atraktiven	 način	
posredujejo	 svoja	 spoznanja	 (Aktivnost	 3a:Strokovnjaki	 o	
vrednotah).		
	
Namesto	spletne	strani	 je	 lahko	v	 tej	dejavnosti	 izdelek	 tudi	
skupinski	 miselni	 vzorec	 ali	 plakat,	 lahko	 v	 elektronski	 (x-
mind,	mind	42	itd.)	ali	v	klasični	obliki	(flip	chart).		
	
Če	se	v	naboru	vprašanj,	ki	jih	v	aktivnosti	2a	zastavijo	učenci	
ne	 pojavijo	 tista,	 ki	 jih	 kot	 ključna	 obravnava	 učitelj,	 jih	
povabi	v	aktivnosti,	ki	 jih	za	dosego	teh	ciljev	predvidel	sam	
(Aktivnost	3b:	Razredna	raziskava	vrednot).	
	
	
	

	
	
Spletne	strani	o	vrednotah	

                                                
1 Dejavnosti za konstrukcijo, razširjanje ali poglabljanje znanja so vnaprej težko predvidljive, če učitelj sledi filozofiji formativnega 
spremljanja. Načrtuje jih namreč na temelju ugotovljenega predznanja, za namene realizacije ciljev, definiranih v učnih načrtih, če pa uči 
nekoliko starejše učence , pa jim lahko prepusti nekoliko svobode tudi pri artikulaciji osebnih ciljev, ki presegajo načrtovane učne cilje. Kljub 
vsemu pa učitelj lahko predvidi vsaj nekatere temeljne dejavnosti, izhajajoč iz predvidevanja o tem, kakšno je predznanje in potencialna 
zanimanja učencev. Ta priprava je napisana na teh izhodiščih, vnaprej in bi se, če bi bila realizirana v razredu, sproti lahko prav v tej rubriki  
precej spreminjala. 
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V	 tem	 koraku	 učenci	 (ta	 korak	 ni	 nujno	
samostojen,	 je	 del	 procesa,	 saj	 povratna	
informacija	sledi	takoj	po	dejavnosti):	
	

• Podajo	 povratno	 informacijo	 sošolcu	
oz.	 skupini	 sošolcev	 na	 kakovost	
spletne	strani	in	na	raziskovalni	načrt.	

• Uri	 veščino	 samouravnavanja:	 na	
temelju	 povratne	 informacije	 sošolca	
(in/ali	učitelja)	izboljšajo	svoj	izdelek	
	

D) POVRATNA	INFORMACIJA	(sošolca	ali	učitelja)		
	

V	 zgoraj	 navedenih	 dejavnostih	 je	 izmenjava	 povratnih	
informacij	 predvidena	 večkrat:	 povratna	 informacija	 na	
kakovost	 izdelka	 (spletne	 strani)	 v	 dejavnosti	 Strokovnjaki	 o	
vrednotah	 (3b),	 povratna	 informacija	 na	 kakovost	
raziskovalnega	 načrta	 v	 dejavnosti	 Razredna	 raziskava	
vrednot	 (3b).	 Povratne	 informacije	 lahko	 izmenjajo	 preko	
papirja	 ali	 preko	 foruma,	 učenci	 pa	 jo	 kasneje	 prenesejo,	
skupaj	 z	 izdelkom	 (slika	 izdelka,	 kopija	 itd.),	 v	 svoje	
eListovnike	 (če	 delajo	 v	 Mahari,	 v	 zavihek	 Moje	 učenje,	
rubrika	Dokazi).	
	
Na	 temelju	 povratne	 informacije	 izboljšajo	 izdelek	 in	 ga	
oddajo	 učitelju	 v	 pregled	 (lahko	 preko	Mahare,	 v	 pogled	 za	
učitelja).	
	
	

	
	
Pridobljena/podana	 povratna	
informacija	na:	

1) kakovost	spletne	strani	
(učenec	–	učencu),	

2) raziskovalni	načrt	ter	na	
njenem	temelju	
popravljen	načrt	(učenec	
–	učencu)	

3) poročilo	o	raziskavi	
(učitelj	–	učencem)	

	
Na	 temelju	 povratnih	
informacij	 dopolnjeni	 izdelki	
(spletna	 stran,	 raziskovalni	
načrt,	poročilo	o	raziskavi).	
	
Dopolnjeni	 izdelki	 umeščeni	 v	
eListovnike	učencev.	
	

V	tem	koraku	učenci:	
	

E) SAMOREFLEKSIJA/SAMOEVALVACIJA	
	

Samorefleksija	 je	 v	 zgornjih	 dejavnostih	 predvidena	 v	
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• urijo	 veščino	 samouravnavanja:	
napravijo	 samorefleksijo	 o	 svoji	
udeležbi	 (kakovosti	 sodelovanja,	
prispevku)	v	raziskavi.	

• napišejo	zaključno	refleksijo	na	učenje	
o	vrednotah	
	

dejavnosti	 Razredna	 raziskava	 vrednot	 (3b)	 in	 je	 usmerjena	
na	 lastno	 sodelovanje/	 prispevek	 v	 načrtovanju,	 izvedbi	 in	
poročanju	o	raziskavi.	
	
Zaključna	 refleksija	 o	 učenju	 o	 vrednotah	 poteka	 v	 skladu	 z	
navodili	na	učnem	listu:	Dejavnost	4:	Kako	mi	lahko	znanje	o	
vrednotah	koristi	v	življenju?		
	

Samorefleksija	o	sodelovanju	v	
razpravi,	umeščena	v	
eListovnik,	v	zavihek	Moje	
učenje	sodelovanja	(če	ga	
učenci	imajo).		
	
Zaključni	samoevalvacijski	
zapis,	umeščen	v	eListovnik	(v	
sklop	Moje	učenje	o	
vrednotah)	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


