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Pojmi:
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• Kompetenca

• Učni cilji

• Učni izidi
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• Kreditne točke

• Programi usposabljanja – NE!
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Učni cilji – kompetence – učni izidi
• Učni cilji (tudi usmerjevalni cilji, opis programa/ enote): 

– Podajo širok namen poučevanja v programu/ učni enoti
– Podani so z vidika učitelja, da pokazali na usmeritev in vsebino programa/ 

enote
– Lahko se nanašajo tudi na proces učenja 

• Kompetenca
– V literaturi in praksi je kompetenca nejasen pojem
– Edinstvena značilnost kompetenc je uporaba znanja in spretnosti v delovnih in 

drugih situacijah.
– S kompetenco „podrobno opišemo želeno znanje in spretnosti udeležencev, ki 

so uspešno opravili predmet ali program“
– Kompetenca vključuje vrsto znanj, stališč, vedenjskih vzorcev, ki tvorijo 

zmožnost opravljanja določenega „elementa“ ali celote poklica
– Kompetenco (želeno stanje) se natančneje določi z UČNIMI IZIDI, s katerimi se 

opredeli česa so udeleženci zmožni (in na temelju učnih izidov dokažejo, da so 
si omenjeno kompetenco pridobili)
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Kompetence v poklicnem izobraževanju v Sloveniji

Kompetence so razvijajoče se zmožnosti posameznikov, da uporabljajo 
znanje, spretnosti in spodobnosti za ustvarjalno, učinkovito ter etično 
delovanje v kompleksnih, nepredvidljivih in spremenljivih okoliščinah v 
poklicu ter družbenem in zasebnem življenju.

• Opredelitev je izrazito procesno naravnana (razvijajoča se zmožnost), ne pa ciljno 
oz. ne rezultatsko naravnana.

• Opredelitev spodbuja interdisciplinarni pristop (kompetenčni pristop, povezava 
delovnih in učnih situacij)

• Vendar pa: učinkovito in avtonomno ravnanje v nepredvidljivih in spremenljivih 
okoliščinah zahteva učenje na višjih ravneh!

Razvoj kompetenc vključuje:

• Pridobivanje vednosti, tj. teoretičnega, konceptualnega, abstraktnega znanja 
(kognitivni vidik)

• Razvoj spretnosti in proceduralnega znanja (funkcionalni vidik)

• Razvoj avtonomne in etične drže v odnosu do sočloveka, dela in profesije, skupnosti 
in okolja, razvoj odgovornosti, avtonomnosti, hitrosti in natančnosti, upoštevanje 
stranke (vzgojno-socializacijski vidik)
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Učni izidi
Učni izidi pomenijo znanje, spretnosti in kompetence, standardizirane na določeni 
kvalifikacijski ravni. So izjave o tem, kar po zaključenem učnem obdobju 
udeleženec ve, je zmožen narediti in se odločiti (SOK, NQF, ECVET)

Učni izidi so izjave o tem, kar naj bi udeleženec znal, razumel in bil zmožen izkazati 
po zaključenem procesu učenja (ECTS)

Učni izidi so po svoji naravi 

– neposredno usmerjeni na udeleženca, 

– povezani z ocenjevanjem,

– zapisani neodvisno od konteksta učenja (poleg formalnega tudi 
neformalni konteksti, učenje na delovnem mestu),

– omogočajo fleksibilno /individualizirano učenje.
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Učni izidi – značilnosti

Učni izidi se osredotočajo 
– na učne/ udeleženčeve dosežke in ne (zgolj) na učne vsebine
– Na to, kar naj bi udeleženec izkazal po zaključku učenja (v času 

preverjanja/ ocenjevanja)

Učni izidi se (lahko) nanašajo na
– Znanje (poznavanje in razumevanje relevantnih vsebin, teorij, 

konceptov, sistematike strokovnih disciplin)
– Spretnosti (izvajanje psihomotoričnih tehnik, procedur in metod 

dela, obvladovanje postopkov in delovnih procesov)
– Kompetence/ stališča (profesionalnost, odgovornost, 

avtonomnost, razvoj osebnostne in profesionalne drže)
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Učni izidi in trg dela

Učni izidi (v povezavi z drugimi ECVET principi) omogočajo 

– večjo prožnost kvalifikacij (z enotami učnih izidov) in 

– širšo dostopnost do formalnega pridobivanja kvalifikacij (kot 
zbiranje ocenjenih/ osvojenih učnih izidov)

Kvalifikacije opredeljene z enotami učnih izidov na bi omogočale

– lažje priznavanje neformalnega in informalnega učenja ter 

– prožnejše izvajanje izobraževanja (deli programov, izobraževanje 
v različnih okoljih)

Ustrezno zapisani učni izidi naj bi povečali tudi preglednost
opredeljenih kvalifikacij: 

– učni izidi kot skupni jezik izobraževanja in dela



Kompetenca – učni izidi 

Kompetenca je (splošna) izjava, ki podrobno opiše 
želeno znanje in spretnosti udeležencev, ki so uspešno 
opravili predmet ali program. 

Z učnimi izidi natančno opredelimo, česa naj bi bili 
udeleženci zmožni, če želijo dokazati, da so pridobili 
določeno kompetenco.
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Cilji uporabe učnih izidov
Večje preglednost in primerljivost programa: 

Povečamo „vrednost“ neformalnega programa, saj ga bo 
udeleženec lažje uveljavljal bodisi kot dokazovanje 
usposobljenosti za delo bodisi pri pridobivanju formalne 
kvalifikacije.

Večja kakovost izvedbe programa:

To bomo dosegli, s pregledno povezanostjo med učnimi izidi –
metodami učenja/ poučevanja – ocenjevanjem
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Učni izidi

Učni izidi pomenijo znanje, spretnosti in kompetence, standardizirane na 
določeni kvalifikacijski ravni. 
So izjave o tem, kar kandidat na neki kvalifikacijski ravni po zaključenem 
učnem obdobju ve, je zmožen narediti in se odločiti. 

Rezultat učne aktivnosti je:
• znanje, ki je je rezultat učenja in osvajanja pojmov, načel, teorij in praks,
• spretnosti: 

– kognitivne (npr. uporabo logičnega mišljenja, strukturirano načrtovanje in 
spremljanje delovnih procesov) in 

– praktične (npr. ročne spretnosti, obvladovanje postopkov, uporaba materialov 
in orodij) ter

• kompetence, ki se nanašajo na sposobnost uporabe in povezovanja znanja 
in spretnosti, kar se odraža v kompleksnosti, samostojnosti in stopnji 
odgovornosti delovanja.
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Elementi učnih izidov

Aktiven glagol (upoštevati taksonomijo spoznavnih procesov)

Izražajo tip učnih izidov: znanje, spretnosti, kompetence.

Vsebina učnih izidov: nanaša so na specifično znanje ali 
spretnost.

Kontekst znotraj katerega se učne izide doseže/ oceni.

Izraža standard in nivo, ki naj bo doseže.

Namen in/ ali kontekst učnih izidov.

11



GLAGOLI

razvrstiti, razbrati, definirati, 
našteti, preučiti, poiskati, 
prepoznati, opredeliti, označiti, 
našteti, poimenovati, urediti, 
opisati, predstaviti, citirati, 
obnoviti, povezati, pokazati, 
navesti
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Učni izidi v spoznavni domeni

POZNAVANJE

RAZUMEVANJE

UPORABA

ANALIZA

VREDNOTENJE

USTVARJANJE



GLAGOLI

povezati, spremeniti, pojasniti, 
klasificirati, primerjati, pretvoriti, 
zagovarjati, opisati, diferencirati, 
razločevati, obravnavati, 
razlikovati, oceniti, razložiti, 
izraziti, razširiti, posplošiti, 
ponazoriti, navesti, sklepati, 
interpretirati, poiskati, 
parafrazirati, poročati, ponovno 
formulirati, preoblikovati, 
pregledati
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Učni izidi v spoznavni domeni

POZNAVANJE

RAZUMEVANJE

UPORABA
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VREDNOTENJE

USTVARJANJE



GLAGOLI
aplicirati, oceniti, izračunati, 
spremeniti, odločiti se, dokončati, 
računati, oblikovati, pokazati, 
razviti, ugotoviti, prirediti, 
koristiti, raziskati, preskusiti, 
poiskati, ponazoriti, interpretirati, 
upravljati, predelati, izvesti, 
organizirati, vaditi, napovedati, 
pripraviti, predelati, izvesti, 
organizirati, vaditi, napovedati, 
pripraviti, načrtovati, rešiti, 
uporabiti
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Učni izidi v spoznavni domeni

POZNAVANJE

RAZUMEVANJE

UPORABA

ANALIZA

VREDNOTENJE

USTVARJANJE



GLAGOLI

analizirati, ovrednotiti, razvrstiti, 
izračunati, kategorizirati, 
klasificirati, primerjati, povezati, 
razlikovati, obravnavati, izpeljati, 
določiti, diferencirati, razločiti, 
razlikovati, razdeliti, preučiti, 
preskusiti, identificirati, 
ponazoriti, sklepati, preveriti, 
preiskovati, urediti, izpostaviti, 
dodeliti, ločiti, razčleniti, testirati
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Učni izidi v spoznavni domeni

POZNAVANJE

RAZUMEVANJE

UPORABA

ANALIZA

VREDNOTENJE

USTVARJANJE



GLAGOLI

presoditi, ugotoviti, 
argumentirati, oceniti, pripisati, 
izbrati, primerjati, sklepati, 
razlikovati, prepričati, kritizirati, 
odločiti, zagovarjati, razločiti, 
pojasniti, evalvirati, razvrstiti, 
interpretirati, presoditi, upravičiti, 
izmeriti, napovedati, uvrstiti, 
priporočiti, povezati, razčleniti, 
pregledati, povzeti, podpreti, 
potrditi, vrednotiti
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GLAGOLI

argumentirati, razvrstiti, zgraditi, 
kategorizirati, zbrati, združiti, 
izdelati, sestaviti, konstruirati, 
ustvariti, oblikovati, razviti, 
zasnovati, uveljaviti, formulirati, 
posplošiti, proizvesti, integrirati, 
upravljati, spremeniti, 
organizirati, načrtovati, 
preoblikovati, rekonstruirati, 
popraviti, vzpostaviti
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Učni izidi - primeri
(Znanje)
• Udeleženec razloži funkcije programskih komponent osebnega 

računalnika. 
• Udeleženec dodeli potrebne dokumente za servisiranje in vzdrževanje.
• Udeleženec pripravi poročilo, kjer razloži odnos med kemijskimi 

strukturami in lastnostmi materialov.
(Spretnosti)
• Udeleženec ob ustrezni podpori načrtuje in organizira postrežbo zajtrka in 

to izvede samostojno ali v timu.
• Udeleženec na ustrezen način servira ustekleničeno in odprto vino. 
(Kompetence)
• Udeleženec s podporo tima dela s strankami na prijazen način in v skladu z 

dogovori in cilji.
• Udeleženec na podlagi dogovorjenih kriterijev oceni svoje delovanje in 

uvede izboljšave.
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Delo v skupinah: osebno delo in razprava

1. Dopolnjevanje učnih izidov glede na 3 kategorije 
(znanje, spretnosti in kompetence)

2. Izbira področja in zapis 2- 3 učnih izidov

3. Ocena in ustreznost zapisov učnih izidov

4. Izbira ustreznih učnih aktivnosti in metod 
ocenjevanja
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Dobri učni izidi so:

 Specifični (zadosti natančni, zapisani v jasnem jeziku)
 Objektivni (oblikovani nevtralno, brez dvoumnosti)
 Dosegljivi (v danem času, z razpoložljivimi viri)
 Uporabni (relevantni za poklicno izobraževanje)
 Relevantni (prispevajo k doseganju zahtev 

kvalifikacije)
 Izražajo standard (kažejo na standard, ki naj bo 

dosežen)
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Nekatera „izhodišča“ poklicnega izobraževanja

• Okvirni izobraževalni program je definiran z učnimi izidi
– Poklicni standard (s pričakovanimi učnimi izidi) je 

„naročilo“ gospodarstva

• Sodelovanje deležnikov.
• Modularno oblikovani izobraževalni programi.

– „Enote učnih izidov“

• Vključevanje in povezovanje različnih oblik učenja: 
teoretično, praktično, samostojno učenje, 
usposabljanje podjetjih, usposabljanje v drugih okoljih, 
v tujini…

• Aktivno vključevanje dijakov tudi pri načrtovanju in 
ocenjevanju.
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Elementi potrdila o usposabljanju

• ustanova izdajateljica,
• naziv programa usposabljanj in izpopolnjevanja (z 

interno kataloško številko), 
• kraj in datum izvajanja programa,
• obseg v urah in kreditnih točkah – v celoti in po 

posameznih enotah,
• dosežni učni izidi,
• način preverjanja znanja in dosežen rezultat,
• ocenjevalci,
• odgovorna oseba
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Hvala za pozornost!


