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GLASUJEMO:

http://www.plays-in-business.com/five-finger-voting/



Verjetno vsi, ki poučujemo v visokošolskem 
izobraževanju, v zadnjih letih opažamo veliko 
potrebo po spremembah in nadgradnji svojega 
dela iz različnih razlogov:
• drugačna vsebinska predznanja študentov, 
• drugačna procesna predznanja študentov, 
• razvoj novih učnih tehnologij… 

https://www.um.si/Strani/default.aspx

SŠ

UNI

„Brucke in bruci, dobrodošli na 
Univerzi v Mariboru!“

VISOKOŠOLSKA 

DIDAKTIKA



OSNOVNA IDEJA UNI-IZOBRAŽEVANJA:

• Usvojiti zahtevano znanje na ustreznem (čim višjem nivoju).

• Poleg vsebinskih znanj usvojiti tudi procesna znanja.

• Doseči trajnost, prenosljivost in uporabnost znanja.

• Doseči zmožnost nadgradnje znanja in ustvarjanje novega znanja.

…vse glede na specifične zahteve študijskega programa.
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V procesu izobraževanja upoštevati didaktična načela:

• Psihološki poudarek 
(aktivnost, nazornost, postopnost, prilagojenost).

• Metodološki poudarek 
(znanstvenost, sistematičnost, povezanost teorije s prakso).

• Sociološki poudarek 
(vzgojnost, aktualnost, racionalnost).

http://studentski.net/gradivo/umb_pef_rp1_did_sno_didakticna_nacela_01?r=1



Sprotna evalvacija



Sprotna evalvacija

• Pametni telefon
• Omogočiti dostop do interneta (WiGuest) 

ali prenos podatkov.
• Spletni brskalnik
• Spletna stran (ni potrebno imeti računa):   

www.socrative.com

Na posamezno vprašanje 
odgovarjamo, ko smo pozvani k 
temu!

1

2

3

4

karkoli

točno tako

http://www.socrative.com/


Sprotna evalvacija

Vprašanje    #1

Je trditev pravilna? "Didaktična načela glede na poudarke delimo na 
1.) psihološki, 2.) metodološki in 3.) sociološki.



Bloomova „Taksonomija izobraževalnih ciljev: 
klasifikacija izobraževalnih ciljev“

VREDNOTENJE

SINTEZA

ANALIZA

UPORABA

RAZUMEVANJE

POZNAVANJE

Bloom, B. S.; Engelhart, M. D.; Furst, E. J.; Hill, W. H.; Krathwohl, D. 
R. (1956). Taxonomy of educational objectives: The classification of 
educational goals. Handbook I: Cognitive domain. New York: David 
McKay Company

IZVIRNA 
B.T.I.C.

Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). Taxonomy for Learning, 
Teaching and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of 
Educational Objectives. New York: Longman.

REVIDIRANA 
B.T.I.C.

USTVARITI

EVALVIRATI

ANALIZIRATI

UPORABITI

RAZUMETI

POMNITI



Dvodimenzionalna revidirana Bloomova taksonomska lestvica

??

https://www.d41.org/cms/lib/IL01904672/Centricity/Domain/422/BloomsTaxonomy.pdf



Sprotna evalvacija

Vprašanje    #2

Koliko nivojev izobraževalnih ciljev vsebuje Bloomova taksonomija?

Vprašanje    #3

Kako si pravilno sledijo nivoji izobraževalnih ciljev revidirane 
Bloomove taksonomije?



Načrtovanje izobraževalnih aktivnosti
Strukturiranost
izobraževalne 
enote glede na 
tip.



Kako komuniciramo?



KOMPETENCE !
KOMPETENCE

Vsebinska 
znanja

Spretnosti in 
veščine

Odnosi

Procesna znanja
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https://read.oecd-ilibrary.org/education/innovative-
learning-environments_9789264203488-en#page1

Inovativna učna okolja



https://read.oecd-ilibrary.org/education/innovative-
learning-environments_9789264203488-en#page1

Inovativna učna okolja

http://www.oecd.org/education/ceri/innovativelear
ningenvironments.htm

7 prenosljivih „principov“ za 
razvoj IUO za 21. stoletje:

• Osredotočenost na 
učečega

• Sodelovalno učenje

• Angažiranost, 
motiviranost, dosežki

• Upoštevanje razlik med 
učečimi (predznanje…)

• Primeren obseg in 
zahtevnost

• Jasna pričakovanja, 
strategije presojanja, 
formativno spremljanje

• Interdisciplinarno 
povezovanje znanja 
(medpredmetno 
sodelovanje), raba znanja 
v praksi



Sprotna evalvacija

Vprašanje    #4

Vpišite, katere metode dela uporabljate pri svojem izobraževalnem 
delu? 

Možnosti: PR, SE, KON, IDU, GU, SV, LV, TV, DR

PR… predavanja
SE… seminar
KON… konzultacije
IDU… individualno delo učitelja

GU… govorilne ure

SV… seminarske vaje
LV… laboratorijske vaje
TV… terenske vaje

DR… drugo



Inovativna učna okolja 7 prenosljivih „principov“ za 
razvoj IUO za 21. stoletje:
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• Angažiranost, 
motiviranost, dosežki

• Upoštevanje razlik med 
učečimi (predznanje…)

• Primeren obseg in 
zahtevnost

• Jasna pričakovanja, 
strategije presojanja, 
formativno spremljanje

• Interdisciplinarno 
povezovanje znanja 
(medpredmetno 
sodelovanje), raba znanja 
v praksi

PR
SE KONZULTACIJE

IDU

GU

SV

LV

TV

Čutila: Vid  Sluh  Tip  Voh  Okus 

Raznolikost, dinamičnost 

http://www.mysearch.org.uk/website1/html/88.Senses.html
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OBLIKA: SAMOSTOJNO DELO V SKUPINAH
METODA: RAZGOVOR
ČAS: _______ [min]



Inovativna učna okolja

OBLIKA: SAMOSTOJNO DELO V SKUPINAH
METODA: RAZGOVOR
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