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Aktivne metode učenja : 

• Aktivne metode učenja – učni pristopi pri katerih 

imajo  aktivno vlogo in odgovornost za učenje 

učenci;1 

• Popularnost in različna razumevanja izraza aktivne 

metode učenja;  

• Sorodni izrazi: npr. poučevanje osredotočeno na 

učenca2, fleksibilno učenje3, konstruktivno učenje4, 

ipd. 
 

 

 

 

1 Bonwell, C.; Eison, J. (1991). Active Learning: Creating Excitement in 

the Classroom AEHE-ERIC Higher Education Report No. 1. Washington, 

D.C.: Jossey-Bass. 
2 Weimer, M. (2002) Learner-Centred Teaching: Five Key Changes to 

Practice, San Francisco: Jossey-Bass.  
3 Taylor, P. G. (2000). Changing Expectations: Preparing students for 

Flexible Learning. The International Journal of Academic Development , 

5, (2), 107–115. 
4 Krause, K., Bochner, S. & Duchesne, S. (2003) Educational Psychology 

for Learning and Teaching, South Melbourne: Thomson.  
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PRENOS ZNANJA  

iz eksperta na učečega 

Učenje preko  

AKTIVNOSTI UČENCEV  
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Ključni izzivi aktivnih metod učenja2 : 

• Premik v ravnotežju aktivnosti v učnem 

procesu od učitelja na učence; 

• Oblikovanje učnih tem v smislu izzivov za 

pridobivanje znanja; 

• Postavitev učitelja v vlogo spodbujevalca in 

usmerjevalca učnega procesa; 

• Prenos odgovornosti za (uspešno) učenje iz 

učitelja na učence; 

• Spodbujanje učenja preko ocenjevanja 

aktivnosti v procesu pridobivanja znanja in ne 

le faktografskega znanja.  

 

 
               2 Weimer, M. (2002) Learner-Centred Teaching: Five Key 

Changes to Practice, San Francisco: Jossey-Bass.  
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Ključne značilnosti projektnega učnega dela5:  

• Tematika povezana z življenjem,  

• Interdisciplinarni pristop,  

• Aktivnosti so načrtovane in ciljno usmerjene, 

njihovi nosilci so učenci,  

• Upoštevanje interesov, učnih stilov in sposobnosti 

učencev, 

• Razvijanje medosebnih odnosov ter sposobnosti 

komuniciranja in sodelovanja, 

• Težišče na učnem procesu, 

• Odprtost učnega procesa, 

• Pri ocenjevanju je vrednotena izpeljava 

projektnega učnega dela in projektni izdelek.  

5 Ferk Savec, V. (2010): Projektno učno delo pri učenju 

naravoslovnih vsebin. Maribor: Fakulteta za naravoslovje in 

matematiko. 
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Potek projektnega učnega dela (Frey, 1982)  

Stopnje: 

• Iniciativa;  

• Skiciranje projekta;  

• Načrtovanje izvedbe projekta;  

• Izvedba projekta;  

• Sklepna faza.  

Podstopnje: 

• Usmerjevanje (metainterakcija);  

• Usklajevanje (fixpunkt).  
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Vloga IKT: 

• Dostop do učnih gradiv in navodil 

• Iskanje literature na temo projektnega dela 

• Podpora pri eksperimentalnem delu 

• Izdelava izdelkov, poročila, predstavitve, posterja 

• Omogoča sodelovalno delo študentov 

• Oddajanje izdelkov v e-obliki 

• Povratne informacije študentom 

• Evalvacija 
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Namen: 

- Dostop do učnih gradiv in 

navodil 

- Dostop do e-obrazcev 

- Oddajanje izdelkov 

- Sodelovalno delo 

študentov 

- Povratne informacije 

študentom 

- Evalvacija (splet) 

- Samoevalvacija 

Primer uporabe spletne učilnice 

nacrt projekta_model.doc
nacrt projekta_model.doc
nacrt projekta_model.doc
https://spreadsheets.google.com/a/kii.ntf.uni-lj.si/viewform?hl=sl&formkey=dHJXMS0wVHhGc3ZNaHVUOVBFWjdZaWc6MQ&ndplr=1
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Primer spletnega obrazca 
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Utrinki iz izvedbe projektnega učnega dela 
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1. Napredek organizacijskih spretnosti 

in sposobnosti študentov 

0 1 2 3 4 5

 Znam samostojno študirati.

Znam si priskrbeti vse, kar

potrebujem za študij.

Zagotoviti si znam primerno okolje

za študij.

Znam si izdelati načrt za študij.

Držim se zastavljenega načrta za

študij.

P
o

d
ro

č
ja

Ocena študenta

Povprečje-po

Povprečje-pred

Študentje o rezultatih projektnega učnega dela 
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2. Napredek kognitivnih spretnosti in 

sposobnosti študentov 

0 1 2 3 4 5

Na osnovi opisa znam opredeliti raziskovalni

problem.

Znam oblikovati jasna vprašanja o

raziskovalnem problemu.

Znam izdelati načrt reševanja  raziskovalnega

problema.

Dobro znam opazovati potek eksperimentov in

zapisovati opažanja.

Znam izpeljati zaključke na osnovi opažanj ob

izvedbi eksperimenta.

Znam razložiti eksperimentalna opažanja.

Upoštevati znam različne poglede na

situacijo/problem in jih oceniti.

Znam poiskati uporabno vrednost

eksperimentalnih rezultatov.

Znam utemeljevati lastne trditve.

P
o

d
ro

č
ja

Ocena študenta

Povprečje-po

Povprečje-pred

Študentje o rezultatih projektnega učnega dela 
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3. Napredek spretnosti in sposobnosti 

študentov povezanih z iskanjem informacij 

0 1 2 3 4 5

Ob uporabi Cobissa znam poiskati

literaturo.

Znan poiskati literaturo knjižnici na

fakulteti.

 Znam poiskati literaturo v strokovnih in

univerzitetnih knjižnicah.

Ob uporabi medmrežja in baz podatkov

znam poiskati potrebne informacije.

Skrbno si beležim, kje sem dobil-a

določene informacije.

Na osnovi hitrega branja nekega besedila

ugotovim ali je iz področja, ki me

zanima.

V knjigi, besedilu ali zgodbi znam

poiskati informacije, ki jih iščem.

P
o

d
ro

č
ja

Ocena študenta

Povprečje-po

Povprečje-pred

Študentje o rezultatih projektnega učnega dela 
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4. Napredek spretnosti in sposobnosti študentov 

povezanih z branjem in pisanjem strokovne in 

znanstvene literature 

0 1 2 3 4 5

Z veseljem berem o stvareh, ki me

zanimajo.

Znam napisati kratek povzetek na osnovi

prebrane literature.

Iz besedila znam izluščiti ključne

besede.

Vem, kateri so sestavni deli poročila o

raziskovalnem delu.

Znal-a bi napisati poročilo o svojem

raziskovalnem delu.

Za pisanje in oblikovanje besedila znam

uporabljati računalnik.

Pri pisanju znam natančno upoštevati

vsa učiteljeva navodila. 

 Izogibam se dobesednemu prepisovanju

besedila.

Znam pravilno navajati in povzemati

literaturo,.

 Izdelati znam seznam literature.

P
o

d
ro

č
ja

Ocena študenta

Povprečje-po

Povprečje-pred

Študentje o rezultatih projektnega učnega dela 
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5. Napredek predstavitvenih spretnosti 

in sposobnosti študentov 

0 1 2 3 4 5

Znam logično predstaviti svoje delo

(rdeča nit).

 Znam ločiti bistveno od nebistvenega.

Znam pripraviti plakat.

Znam javno nastopati.

Svoje delo znam predstaviti tudi v

angleščini.

P
o

d
ro

č
ja

Ocena študenta

Povprečje-po

Povprečje-pred

Študentje o rezultatih projektnega učnega dela 
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Najprej mi misel na projektno učno delo ni bila najbolj 

všeč. Ob tem sem si predstavljala samo ogromno dela 

in pa predvsem si nisem predstavljala, kako se tega 

sploh lotiti. Sedaj pa moram povedati, da je moje 

mnenje glede projektnega učnega dela povsem 

drugačno.  

Menim tudi, da s projektnim učnim delom ostane 

bistveno več znanja v učenčevih glavah, saj sami 

raziskujejo in odkrivajo.  

V šoli bom vsekakor uporabljala to metodo dela in 

skušala pri učencih razvijati to, kar sem dosegla tudi pri 

sebi - da se da vsaka stvar izpeljati, če se je le lotiš 

pravilno. In da je vsak sposoben raziskovanja, le lotiti se 

ga moraš. Na ta načim pri učencih tudi razvijaš 

ustvarjalnost in njegovo pozitivno samopodobo. 

 (študentka Ž.V., 4. letnika kemija-vezavaPeF) 

Namesto zaključka.... 


