
Manifest o poučevanju 

 

Vsi, ki kakorkoli učimo in poučujemo otroke, mladostnike pa tudi odrasle, si želimo  biti pri tem 

uspešni in učinkoviti. Kaj pa sta uspešnost in učinkovitost učenja in poučevanja?  
 

Uspešnost poučevanja je v tem, da otrok, da otrok na koncu tega procesa obvlada vsebino, jo 

razume, zna reševati probleme, ki so s to vsebino povezani. Uspešnost poučevanja se ne more 

in se tudi ne sme kazati le v dobri reprodukciji znanja. Dobri reprodukciji znanja lahko rečemo 

uspešnost pomnjenja. To pa je seveda premalo. To je le eden izmed učnih ciljev v Bloomovi 

taksonomiji. Znanje mora pokazati svojo uporabnost tako, da zna otrok s pomočjo tega znanja 

nekaj ustvariti, popraviti, izboljšati, … 

 

Neuspehi poučevanja: 
 

● Samo reproducira znanje.Odlično reši test. Zna povedati vse o žebljih in kladivu, a ne 

zana zabiti žeblja.  

● Učenec ne ustvari ničnovega 

● Monotonost in učenec se dolgčasi 

● Dejstva in definicije so edino pomembne. 
 

Procesa poučevanja pa ne moremo ločiti od rezultatov tega poučevanja kot se kažejo pri 

otroku. Če je poučevanje usmerjeno v memoriranje vsebin, bo to težko rezultiralo pri otroku v 

uporabno znanje, s katerim bo zmogel ustvariti nekaj novega.  
 

Če bo poučevanje monotono in dolgočasno naštevanje lastnosti, dejstev in definicij, bo to pri 

otrocih le težko pripeljalo do veselja in zanimanja nad tistimi vsebinami. Naštevanje dejstev, 

opisovanje lastnosti in navajanje definicij, so mrtve črke na papirju, je le nihanje zraka brez 

vsakega vonja, okusa ali barve.  
 

V splošnem je definicija učinkovitost, da v čim krajšem času s čim manj sredstvi naredimo čim 

več. To lahko uporabimo tudi za definiranje učinkovitosti poučevanja. V čim krajšem času 

poučevanja z uporabo čim manj sredstev doseči čim več. Čim več česa? Čim več uporabnega 

znanja in ne samo čim več predelane snovi. Predelati kar največ snovi ni preveč zahtevno. 

Zelo hitro lahko učitelj pove določeno vsebino, z njo popiše tablo, ali  projecira toliko in toliko 

prosojnic. Ob tem celo dobi občutek, da je učinkovit. Učinkovitosti poučevanja  pa seveda ne 

moremo ločiti od njegove uspešnosti. Poučevanje je uspešno, ko učenec zna znanje, ki se ga 

je učil, uporabiti v praksi. To edino šteje. Praksa seveda pomeni različno na različnih področji.  

 

Nekaj primerov uspešnosti učenja za učenke in učence: 
 

● Učenec zna napisati vabilo za praznovanje svojega rojstnega dne, vključiti vse potrebne 

podatke, vabilo oblikovati in ga natisniti. 

● Skuha uravnoteženo in zdravo kosilo. 

● Učenec v tujem mesto kumunicira z lokalnimi prebivalci in se z znanjem tega jezika 

znajde. 

● Po navodilu sestavi preprosti pohištveni element. 

● Postavi spletno stran za soseda, ki ima manjše podjetje. 

● Učenec zna izračunati, koliko barve bo potreboval, da bo pobelil svojo sobo. 

● Zamenja / zakrpa zračnico na kolesu. 
 

To je način merjenja znanja.  



K uspešnosti znanja na tak način pa lahko prispevajo naslednje smernice:  

 

Bodite leni 

Redko kateri učitelj bi želel veljati za lenega. Len je namreč tisti, ki ne mar delati, ki išče načine, 

kako se izogniti delu. Pofžgosto se učitelji še posebej trudijo, da so delovni. Želijo kar najbolje 

razložiti snov, priskočiti učencu na pomoč, ko se nekaj ustvari.  

Pedagoška lenoba v pozitivnem pomenu besede, pa je način delovanja, ki dopušča učencu, da 

se sam uči, da sam išče odgovore na vprašanja. Pusti učenca v nevedenju tako dolgo, da se 

sam dokoplje do odgovorov. Znanje, do katerega učenec pride sem, je bolj trdno kot tisto 

znanje, ki nam je servirano 

 

 

(Ne)Učinkovitost 

Ko pustimo učencem, da se učijo z delom, da delajo napake in se iz teh napak učijo, je ta 

proces precej polasen. Navzven izgleda kot neučinkovit. Ko opazujemo malega otroka, ki se 

uči hoditi, smo lahko malo nestrpni. Proces traja mesece in celo leta. In verjetno se je komu to 

zdelo zelo neučinkovito in si je izmislil “hojico” Ta hojica omogoči že majhnemu otroku, da se 

ob ustrezni mehanski podpori in s pomočjo koles premika kot bi hodil. Nekaj časa je to bilo zelo 

priljubljeno, potem pa so ugotovili, da otrok razvije neke napačne vzorce in da ne razvije mišic, 

ki so potrebne za dobro hojo. Neučinkovitost učenja hoje je v bistvu največja možna 

učinkovitost za razvoj dobre hoje. Pustimo otrokom neučinkovito učenje iz izkušenj in napak.  

 

Najprej ustvarjanje potem pomnjenje. 

Bloomova taksonomija učnih ciljev v sam temelj te tudi t.i. Piramide učnih ciljev, postavlja 

pomnjenje.  Precej se je uveljavil pristop, da se morajo učnci najprej naučiti osnovnih pojmov in 

definicij, šele potem lahko grejo na višje cilje.  Definicije brez izkušenj so dolgočasne. Na 

nobeno konkretno stvar se ne morejo navezati.  

Začnimo z ustvarjanjem in eksperimentiranjem. To prinaša izkušnje in na te izkušnje lahko 

potem prilepimo osnovne pojme in definicije. Takšno znanje je bolj trdno in seveda bolj 

uporabno. V tem primeru definicije in pojmi pojasnijo in razložijo tisto, kar so otroci videli in 

doživeli skozi izkušnjo. 

 

Umazane roke 

Niso umazane le roke, ampak tudi noge, hlače, kolena, mize v učilnici in tla. Pri ustvarjanju, 

preizkušanju in doživljanju narave ne gre brez tega, da bi se umazali in vsaj malo zapackali  

delovnih prostorov. Učitelj je tisti, ki to ne samo dovoli, ampak tudi spodbuja.  

 

Strast ali uporabnost 

Učitelj, ki ima na programu določeno vsebino, se naj vpraša ali je ta vsebina red pomembna in 

uporabna in ali sam čuti do te vsebine strast in predanost. Če vsebina ni pomembna in 

uporaben in ne čuti nobene posebne strasti, potem naj to vsebino preprosto izpusti. Preveč je 

res pomembnih vsebin. 

Če pa prepozna, da je vsebina res pomembna za učence, potem jo seveda mora prestaviti. In 

pri poučevanju te vsebine naj uporabi ostale točke tega manifesta. Tudi če vsebina ni zelo 

pomembna za vse oz. večino učencev, učitelj sam pa čuti do nje posebno stras ali predanost, 

je zelo dobro, da jo učencem predstavi. Žar, ki ga bo vključil v to poučevanje, bo pri učencih 

prižgal navdušenje in radovednost nad samim predmetom. Učitelj bo v predmet dal del sebe. 

To pa je največ vredno. 

 

 



Naredi, izboljšaj in se uči 

A si ti vedno vsako stvar v prvo naredil dobro, je nek sin vprašal očeta in se tako odzval na 

očetovo neučakanost.  Prototip je vedno prvi poskus in seveda ni popoln. Je pa ravno dovolj 

dober, da vidim, kaj ne deluje in kaj je dobro. V naslednjem poskusu ohranimo dobro in 

izboljšamo tisto, kar je potrebno izboljšati. Skozi izdelavo, preizkušanje in izboljšanje prototipa, 

se posameznik seveda intenzivno uči. Pri iskanju izboljšav je še posebej dovzeten za novo 

znanje, ki mu pomaga protoip izboljšati.  

 

Poučevanje preko teh smernic vse bolj postaja učenje. Učenci se učijo sami, učijo se z delom 

in iz izkušenj. Učitelj postaja bolj moderator in facilitator - nekdo, ki usmerja proces, ki kakšno 

stvar olajša, predvsem pa skrbi da so učenci aktivni  in tko motivirani za učenje. 

 

 

Danilo Kozoderc 

danilo.kozoderc@gmail.com 
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