
VREDNOTENJE POUČEVANJA1 

Veliko se lahko naučimo iz opazovanja uspešnega poučevanja. To velja tako za učitelje 

začetnike kot tudi za že izkušene učitelje. Pedagoške konference, delavnice, mojstrski tečaji 

ipd. so zelo dobrodošli, vendar lahko tam večinoma opazujemo le najboljše učence v 

izvajanju nekaterih že dobro naučenih skladb, medtem ko se redko vrednotijo drugi 

pomembni vidiki učenja in poučevanja kot so: branje notnega zapisa, slušni razvoj, glasbeno 

razumevanje idr. Opazovanje pa je učinkovito, če je sistematično.  

1) Prvi korak pomeni zapisati opazovano dogajanje pri učni uri:  
- kaj govori in dela učitelj

2
; 

- kaj govori in dela učenec; 

- katere dejavnosti, pripomočki in metode so uporabljene; 

- kakšen je vrstni red dejavnosti. 

 

2) Nato pa oceniti cilje in strategije učitelja. 

Primer delčka učne ure o učenju celih in poltonov:  

Zapis opazovane učne ure Cilji in strategije učitelja kot jih oceni 
opazovalec 

Učitelj: ''Poglejva, če znaš zaigrati cele in 

poltone. 1. prst desne roke na G in igraš 

navzgor celi ton, polton, celi ton, celi ton ...'' 

Učitelj popravlja napake: ''Je bil to celi ton 

(polton)?'' 

Učitelj: ''Le dva intervala si zgrešil/a. To je 

mnogo bolje kot prejšnji teden.'' 

Če učitelj vključi učenca z vprašanji o 

pravilnosti izvedbe, bo učenec bolje našel in 

popravil svoje napake ob domačem vadenju. 

 

 

Učenci so bolj motivirani za učenje, če vedo, 

da so napredovali od prejšnje učne ure. 

 

3) Sledijo odgovori na vprašanja, ki pomagajo vrednotiti učinkovitost poučevanja in 
se nanašajo na naslednje kategorije: 
 

- odnos med učiteljem in učencem 

- osebne kvalitete učitelja 

- vedenja učenca 

- organizacija, vodenje in časovna razporeditev učne ure 

- vsebina učne ure 

- učni proces 

- tehnike, ki vodijo učenca k samostojnemu mišljenju in učenju 

- tehnike, ki razvijajo učenčevo razumevanje konceptov in izvajalskih veščin 
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  Izraz učitelj velja tako za učitelja kot učiteljico. Enako izraz učenec velja tako za učenca kot učenko. 



Odnos med učiteljem in učencem 

- Je bil učenec sramežljiv in zadržan ali odprt in odziven?  

- Je učenec aktivno in hote sodeloval v vseh dejavnostih? 

- Je učno uro togo nadzoroval učitelj ali se je prilagajal, usklajeval z učencem? 

- Je učiteljevo delo učencu omogočilo učenje? 

- Je bilo učno okolje podporno in varno? 

- Je bil prisoten obojestranski občutek dosežka? 

Osebne kvalitete učitelja 

- Je učitelj deloval toplo, prijateljsko in hkrati profesionalno? 

- Je bil spodbuden in navdihujoč? 

- Je bil poln domišljije in ustvarjalen? 

- Je kazal veselje ob poučevanju in navdušenje v ustreznih situacijah? 

- Je kazal sproščenost ob poučevanju? 

- Je sodeloval z učencem? 

- Se je izražal dovolj glasno in jasno, tako da je učenec razumel vprašanja in razlage? 

- Je uporabil humor in ustvaril zadovoljstvo ob učenju? 

- Se je ves čas zavedal dogajanja? 

- Mu je bilo resnično mar za učenca in mu je nudil pomoč ob učenju? 

- Se je odzival z naklonjenostjo ob opazovanju učenčevih izjav, obrazne mimike in 

telesne govorice? 

- Je krepil učinkovitost učenja s pohvalo učenčevega truda, dela in dobrih odgovorov 

kot tudi uspešnega izvajanja? 

Vedenja učenca 

- Katera je bila najuspešnejša učenčeva dejavnost? 

- Katera je bila najmanj uspešna učenčeva dejavnost? 

- Je bila učenčeva pozornost ves čas usmerjena v naloge? 

- Je učenec razumel učiteljeve razlage in napotke? 

- Je bil učenec sposoben igrati natančno in z lahkoto? 

- Koliko časa učne ure je bil učenec vpleten v igranje? 

- Je bil učenec ponosen na svoje dosežke? 

- Se je učenec čutil ponosnega in uspešnega ob koncu učne ure? 

Organizacija, vodenje in časovna razporeditev učne ure 

- Je bil učitelj pripravljen na učno uro? 

- So si učne izkušnje sledile smiselno? 

- So bile najtežje naloge predstavljene takrat, ko se je učenec zmogel najbolj 

osredotočiti? 

- Se je učitelj prepričal, da se je učenec naučil koncept ali veščino in se šele nato 

posvetil naslednji dejavnosti? 

- So bile dejavnosti dovolj raznolike, da je bil učenec aktivno in z zanimanjem vpleten? 



- Je bilo dobro ravnotežje med zahtevnimi in sproščujočimi dejavnostmi? 

- Je bil velik del učne ure posvečen eni obliki učne dejavnosti na škodo druge prav tako 

pomembne dejavnosti? 

- Koliko časa je bil učenec vpleten v igranje klavirja? (To bi naj zavzemalo največ 

časa). 

- Koliko časa je bil vpleten v učne dejavnosti, ki ne vključujejo igranja klavirja? 

- Je bilo veliko časa posvečenega učiteljevemu govorjenju ali je bilo več pogostih in 

kratkih interakcij med učiteljem in učencem? (Učitelj bi naj govoril čim manj). 

Vsebina učne ure 

- Je bila učna ura zanimiva, prijetna, z dovolj izzivi? 
- Je bila uporabljena privlačna glasba in učni materiali? 
- Je bila učna ura posvečena pretežno muzikalnemu razvoju ali bolj ''mehanskim 

stvarem'' kot so prstni redi, pravilno branje not ipd.? 
- Je bila raznolikost v razvijanju različnih veščin: ustvarjalno delo, slušni trening, 

skupno igranje, harmonizacija, pomnjenje, muzikalno igranje, ritem, branje a prima 

vista, tehnika, teorija, transpozicija? 
- Koliko časa je bilo posvečenega posameznim elementom učne ure? Je bil vsak 

element predstavljen ločeno ali je bil integriran v celotni učni postopek?  

Učni proces 

- Je učitelj pokazal razumevanje učnih načel? 

- Je ustrezno vrednotil učenčevo izvajanje? 

- Je hitro diagnosticiral težave? 

- Je učinkovito poenostavil in pomagal učencu reševati težave? 

- Je pokazal sposobnost vnaprejšnjega preprečevanja morebitnih napak? 

- Je ponudil rešitve in strategije za razdelitev težave na manjše, bolj obvladljive dele? 

- Je uporabil raznolike tehnike poučevanja za dosego rezultata? 

- Je omogočil učencu raziskovanje in samostojno reševanje težav? 

- Je dajal ustrezne in pogoste povratne informacije? 

- Je jasno predstavil pričakovanja? 

- Je bilo ponavljanje uporabljeno učinkovito? 

- Kako pogosto je učenca ustavljal za delo na manjših detajlih? 

- Se je kazal dober napredek na učni uri? 

- Je učitelj igral za ali z učencem? 

- So bili vzdrževana visoka merila? 

Tehnike, ki vodijo učenca k samostojnemu mišljenju in učenju 

- Je učitelj pomagal učencu odkrivati znanje z vprašanji ali je zgolj podajal informacije? 

- Je formuliral vprašanja na način, ki spodbuja učenca k razmišljanju? 

- Je imel učenec dovolj časa, da odgovori na vprašanja in napotke? 

- Se je učitelj ustrezno izražal glede na starost učenca? 

- Je učenec razvijal dobre učne navade? 



- Je učitelj navajal učenca k samostojnemu delu? 

- Je bil učenec pripravljen na domače vadenje? 

- Bo učenec zmožen uporabiti naučeno v drugih situacijah? 

Tehnike, ki razvijajo učenčevo razumevanje konceptov in izvajalskih veščin 

- So bili koncepti in ideje predstavljeni jasno in dovolj podkrepljeno, da zagotavljajo 

dolgoročno razumevanje? 

- Je bilo dovolj dejavnosti za obvladovanje določene veščine in se je učenec čutil 

uspešnega? 

- So bili vpleteni različni čuti (slušni, vizualni, kinestetični) za pomoč pri učenju? 

- Je bil učitelj pozoren na  učenčev fizični pristop k igranju? 

- Je učenec igral ritmično natančno? Če ne, mu je učitelj pokazal pot za izboljšanje 

ritmične natančnosti? 

- Kako je bil učenec spodbujen k muzikalnemu igranju? 

- So bila navodila za vadenje jasna? 

- Je učitelj demonstriral učinkovito? 

 

Morda je v začetni fazi opazovanja težko biti pozoren na vse našteto, zato se pri posamezni 

učni uri lahko osredotočimo le na eno ali dve izbrani kategoriji in le-te menjamo pri nadaljnjih 

opazovanih učnih urah. Sčasoma se veščine opazovanja razvijajo in omogočajo tudi boljše 

opazovanje in vrednotenje lastnega poučevanja. Sposobnost vrednotenja učiteljevih ciljev in 

strategij ter učenčevih potreb je bistvena za razvijanje veščin poučevanja. Opisovanje učnih ur 

pa izboljša tudi sposobnosti jedrnatega izražanja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMERJAVA USPEŠNEGA IN NEUSPEŠNEGA POUČEVANJA 

Uspešno poučevanje Neuspešno poučevanje 
Učenec je ves čas popolnoma vpleten v 

nalogo. 

Učenec igra, ko učitelj govori in ne sledi 

navodilom. 

Učenec je željan učenja. Učenec je videti zdolgočasen in pogosto 

zeha. 

Učenec je pripravljen na nalogo. Učenec ni pripravljen in ima težave pri 

nalogi. 

Učenec razmišlja in razume. Učenec je zmeden, kar vodi v frustracijo 

učitelja in učenca. 

Učitelj zna ravno prav dolgo vztrajati pri 

nalogi. 

Učitelj pusti nalogo prezgodaj ali se predolgo 

zadrži pri njej.  

Atmosfera je topla, prijetna, spoštljiva.   Učitelj ne spoštuje mnenja učenca. Učenec 

želi neprestano ugajati učitelju, je ustrežljiv 

ali pa ga je strah. 

Učitelj pusti učenca, da zaključi naloge in 

doseže uspeh. 

Učitelj neprestano prekinja učenca. 

Učitelj dovoli učencu, da doseže določeno 

nalogo preden predlaga dodatne zahteve.  

Učitelj postavlja dodatne zahteve, medtem ko 

učenec skuša doseči neko nalogo. 

Muziciranje je najpomembnejši cilj. Perfekcija in natančnost sta najpomembnejša 

cilja. 

Učitelj dovoli, da učenec raziskuje novo, 

odgovarja na vprašanja in pokaže 

obvladovanje veščine.  

Učitelj odgovarja na svoja vprašanja in dela 

namesto učenca. 

Učitelj dovolj pozna igrano skladbo, da se 

lahko osredotoči na učenca. 

Učitelj neprestano gleda v note. 

Učitelj iskreno vrednoti in podaja jasna 

pričakovanja učencu.  

Učitelj je pretirano prijazen in nerad pošteno 

oceni delo ali podaja razumne zahteve. 

Učitelj ve, kako učenec vadi in podaja 

ustvarjalne postopke vadenja. 

Učitelj dodeljuje enolične ali nobenih 

napotkov za vadenje. 

Učitelj vodi učenca osmišljeno, vendar ne 

ves čas. 

Učitelj ob učenčevem igranju poje, igra v 

višjem registru ali glasno šteje večino časa. 

Učitelj ve, zakaj je prišlo do napak in 

uporablja učinkovite tehnike za jih popraviti. 

Učitelj le predlaga ponavljanje brez jasnih 

ciljev za izboljšanje ali popravo napak. 

Učitelj ve, kdaj učenec razume in bo 

sposoben obvladati nalogo. 

Učitelj le vpraša učenca, če razume ali če 

ima kakšno vprašanje. 

Učitelj ve, kako preprečiti napake in rešiti 

težave.  

Učitelj le popravi napake in dodeli več vaje. 

 


