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1. Zasnova diferenciranega pouka in njegova izvedba v razredu

Največja slabost tradicionalnega pouka je, da učitelji večinoma poučujejo vse otroke
na enak način, na isti zahtevnostni ravni. Pri tem ne upoštevajo potreb vse večjega števila
učencev (Rock, Gregg, Ellis in Gable, 2008). 

Odgovor na ta problem je lahko diferenciran pouk. Pri diferenciranem pouku je pouk
prilagojen individualnim razlikam med učenci. Diferenciran pouk je filozofija in pedagoški
pristop, pri katerem učitelj pripravi in načrtuje pouk na temelju učenčeve učne pripravlje-
nosti, zanimanj, učnega profila, osebnih značilnosti in drugih dejavnikov, ki lahko vplivajo
na učenje. Odgovor na razlike med učenci je torej ustrezno prilagojen pouk (Smit in Hum-
pert, 2012).   

Na temelju teorije diferenciranega pouka lahko opredelimo določene posebne značil-
nosti diferenciranja pouka, ki so pod neposrednim nadzorom učitelja (Bellman, Foshay in
Gremillion, 2014; Koutselini, 2008; Maeng in Bell, 2015; Smit in Humpert, 2012; Valiandes,
2015). Nanašajo se na učiteljevo znanje, stališča in spretnosti ter specifične predpostavke,
ki jih mora učitelj upoštevati, ko pripravlja in izvaja diferencirano učno uro. Tako se od uči-
telja pričakuje, da: 

• ima ustrezno znanje o predmetu, ki ga poučuje;
• zelo dobro pozna razlike med učenci in njihove individualne posebnosti, želje in za-

nimanja, močne in šibke točke itd;
• se zna odzvati na razlike med učenci in njihove individualne posebnosti;
• prilagaja in spreminja učno vsebino in metodo skladno z odzivi učencev;
• med učnim procesom sodeluje in je v interakciji z učenci;
• zagotavlja raznolike načine dostopa do vsebine, učnega procesa, učnega okolja ali

produkta (načine, ki učencu omogočajo, da razume vsebino), pri čemer pa ohranja
iste splošne učne cilje za vse učence;

• omogoča, da učenec kar največ časa aktivno sodeluje v učnem procesu.
Učinkovita diferenciacija pomeni uporabo različnih učnih metod in pristopov ter nji-

hovo združevanje v povezano, trdno učno pripravo, ki si prizadeva vzpostaviti ravnovesje
med značilnostmi učencev in zahtevami učnega načrta. Taylorjev model diferenciranega
pouka kaže, kako lahko učitelj premišljeno združuje različne učne pristope (Taylor, 2015). S
te perspektive Taylor “razpravlja o tem, kako se bodoči srednješolski učitelji učijo osredo-
točati na vsebino—“kaj” poučujem; proces—“kako” poučujem; in na produkt—kaj so “do-
kazi” poučevanja” (Taylor, 2015). Na temelju teh predpostavk lahko ločimo tri glavne osi,
po katerih lahko izvajamo diferenciran pouk (Rock idr., 2008; Telford, 2007):  

• Diferenciacija vsebine: “kaj” poučujem; 
• Diferenciacija procesa: “kako” poučujem; 
• Diferenciacija produkta: “dokaz” o poučevanju.
Po C. A. Tomlinson (2000) lahko učitelji diferencirajo pouk s strategijami, ki spremenijo

vsebino (kako so informacije predstavljene), proces (kako učenci obdelujejo predstavljeno
gradivo) in produkt (kako učenci pokažejo, da razumejo in znajo), izhajajoč iz različnih učnih
potreb, kar zadeva predznanje, učno pripravljenost, učni profil in preferenčni učni slog (Slika
1).
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Slika 1. Prikaz modela diferenciranega pouka po Tomlinson (1995, 2000, 2001)

V zadnjem desetletju je diferenciran pouk pritegnil vse več pozornosti kot inovativna
učna praksa, ki se lahko spoprime z izzivi sodobnega pouka. Čeprav imajo različni strokov-
njaki različne poglede na diferenciran pouk, se vsi strinjajo, da je diferenciran pouk prime-
ren odziv na različne potrebe učencev in učenk. Gre za:

• Pouk, ki ga učitelj načrtuje proaktivno in preudarno, da lahko naslovi niz različnih
potreb učencev, namesto da bi načrtoval en sam pristop za vse in poskušal reaktivno
prilagoditi načrt, šele ko postane očitno, da pouk ni ustrezno pripravljen za nekatere
izmed učencev, ki jim je bil namenjen (C. Tomlinson, A. , 2001).

• Procesni pristop k poučevanju in učenju za učence z različnimi učnimi zmožnostmi v
istem razredu (Hall, Strangman in Meyer, 2002).

• Pouk, ki zahteva vlaganje bolj zavestnega napora v analizo razpoložljivih podatkov in
v sprejemanje odločitev o tem, kaj deluje in kaj je treba zastaviti drugače (Gregory
in Chapman, 2007).

• Diferenciacijo poučevanja in učenja kot sodobni izziv za učitelje, da delujejo kot raz-
vijalci učnega načrta na mikro ravni (Koutselini in Agathagelou, 2009).

• Pouk, ki ga lahko oblikujejo učitelji na temelju svojega poznavanja učnih preferenc
učencev (t.j. njihove bistrosti, talentov, učnega sloga), tako da omogočijo učencem
izbiro oblike dela, bodisi samostojnega dela, dela s partnerjem ali v skupini; da jim
zagotovijo različne delovne prostore, ki spodbujajo različne učne preference (t.j.
miren prostor za delo, delovni prostor za mizo namesto v šolski klopi) (Ireh in Ibe-
neme, 2010).

• Zanimivo možnost, ki jo lahko uporabimo tudi v navadnem razredu, v razredih, kjer
izvajamo na učenca osredinjen in sodelovalen pouk in kjer vsi učenci dobijo smiselne
izzive, ki jim omogočijo uspeh (Smit in Humpert, 2012).

• Model načrtovanja pouka …, ki zagotavlja učinkovito učenje za različne posameznike
ter se izvaja s skrbno načrtovanim učnim načrtom in na učenca osredinjenim po-
ukom, ki združuje razlike v učenčevi učni pripravljenosti (znanju, razumevanju in
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spretnostih, ki so povezani z določenim učnim nizom), zanimanjih (temah, ki spod-
bujajo učenčevo radovednost in strast), in učnem profilu (kako se učenec najlaže uči
glede na svoj učni slog, bistrost, želje, kulturo in spol (Maeng in Bell, 2015).

• Poučevanje in učenje, s katerim želimo doseči ujemanje med učnimi nalogami in
aktivnostmi na eni strani in potrebami posameznih učencev na drugi, da kolikor je
mogoče podpremo učenčev razvoj (De Neve, Devos in Tuytens, 2015).

• Kontekst diferenciranega pouka, kjer v kombiniranem razredu enakost za vse sku-
pine učencev pomeni priložnost, da skladno s svojimi osebnimi zmožnostmi in kom-
petencami dosežejo vse, kar lahko, v okviru ciljev učnega načrta, s čimer je vsem
zagotovljen enak dostop do znanja (Valiandes, 2015).

Poudariti moramo, da diferenciacija ni nekaj, do česar bi učitelj imel diskrecijsko pra-
vico.  Pristop k diferenciaciji, ki temelji na pravicah (Neophytou in Valiandes, 2017), “te-
melji na pogledu, da otroci niso le bodoči državljani, temveč posamezniki, ki imajo že zdaj
svoje pravice vključno s pravico do glasu in sodelovanja pri odločitvah, ki jih zadevajo. Vklju-
čuje tudi uporabo kritičnega razmišljanja in ponovnega razmisleka o globoko zakoreninje-
nem pojmovanju vlog učitelja in učenca v procesu poučevanja in učenja” (Unicef, 2012,
p.11). Pri tem torej ne gre za dobrodelnost in diferenciacija pouka tudi ni diskrecijska pra-
vica vsakega posameznega učitelja. Gre za dolžnost države in učitelja, da zaščiti pravice
vsakega otroka v kombiniranem razredu. Diferenciacija pouka se je zaenkrat izkazala za
optimalni način za dosego tega cilja.

Z leti nastaja vse več raziskav, ki zadevajo mnogotere vidike diferencialnega pouka. V
zadnjih petih letih številne raziskave kažejo učinkovitost diferenciranega pouka v različnih
učnih okoljih in pri različnih predmetih (Aliakbari in Haghighi, 2014; Joseph, Thomas, Si-
monette in Ramscook, 2013; Khales in Haghighi, 2012; Landrum in McDuffie, 2010; Reis,
McCoach, Little, Muller in Kaniskan,  2011; Simpkins, Mastropieri in Scruggs, 2009; Valian-
des, 2015). Povzamemo lahko, da je diferenciran pouk priznan kot pristop za nadziranje
zmanjševanja vrzeli v učenčevi učni uspešnosti (Bellman idr., 2014; Valiandes, 2015).

Kljub vsem študijam, ki izpostavljajo dobre strani diferenciranega pouka, je še vedno sli-
šati tudi kritične glasove, večinoma zaradi pogostega napačnega razumevanja diferencira-
nega pouka. Gre za: 

• Predpostavke, da učenci, ki so označeni kot tisti z “manjšo učno pripravljenostjo”,
potrebujejo bolj neposreden pouk in ustaljeni potek dela namesto raziskovalnih pe-
dagoških pristopov (Bannister, 2016);

• Prepričanje, da “učitelji ustvarjajo nepravične razmere v razredu, če diferencirajo
pouk (Rock idr., 2008);

• Trditev učiteljev, da diferenciacija vzame preveč časa in jo je težko pripraviti in izva-
jati” (Corley, 2005; Nunley, 2006);

• Mnenje učiteljev, da je treba za diferenciacijo pouka pripraviti različne dejavnosti za
različne učence” (Valiandes, 2015);

Ker je ključni dejavnik za izvedbo učinkovitega diferenciranega pouka učitelj, ima raven
njegovega pedagoškega znanja pomembno in ključno vlogo v tem procesu (Kyriakides,
Cremmers, Antoniou, 2009; Valiandes in Neophytou, 2017a). Za izvajanje diferenciacije
morajo učitelji dobro poznati njeno filozofijo in pedagoški pristop. Učitelji morajo spreme-
niti svoj način razmišljanja o načrtovanju, pripravi in zagotavljanju pouka v smeri pristopa,
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ki je bolj osredinjen na učence. Učitelj se mora pred poukom vprašati, kako lahko delajo, se
odzivajo, učijo njegovi učenci, kaj bo zanje težko ali preveč lahko itd. 

Kljub temu učiteljev ne smemo izpostavljati kritikam, če v prizadevanjih, da bi diferen-
cirali pouk, nimajo ustrezne podpore izobraževalnega sistema. Učitelje moramo z dosled-
nim usposabljanjem in oporo podpirati v prizadevanjih za diferenciacijo pouka (Affholder,
2003; Smith, 2011; Valiandes in Neophytou, 2017a). Zato udeležencev seminarjev za uči-
telje, ki temeljijo na tradicionalnih predavateljskih enosmernih pristopih od zgoraj navz-
dol, ne bomo prepričali, da bi sprejeli in vzdrževali predlagane spremembe v poučevanju.
Uspešni so tisti programi, ki jih strokovnjaki oziroma mentorji razvijajo glede na potrebe uči-
teljev in ki jim zagotavljajo nenehno podporo in povratno informacijo za trajnostne spre-
membe. Vrh tega prizadevanja za učinkovit učiteljev razvoj ne zadevajo le spretnosti
poučevanja, temveč je njihov cilj razvijati učiteljeve spretnosti raziskovanja in poizvedova-
nja, ki krepita njegovo moč, da postane razmišljujoč strokovnjak. Danes poudarjamo obli-
kovanje visoko kakovostnih poklicnih razvojnih programov, za katere je značilno aktivno
učenje, kolektivno sodelovanje, osredotočanje na vsebinsko znanje in metode poučevanja,
ki so tesno povezani z učnim načrtom in obstoječo realnostjo poučevanja, ki trajajo dovolj
časa in so dovolj kontinuirane (Valiandes in Neophytou, 2017b). Izboljšana učinkovitost šo-
lanja je v medsebojni povezavi z izboljšano učinkovitostjo učiteljev, podobno pa lahko učin-
kovitost učiteljev dejansko izboljšamo s kakovostnim programom njihovega poklicnega
razvoja in učenja.

Poudariti je treba, da diferenciacija ni najlažji izhod iz tradicionalnih “izenačevalnih”
pristopov, zato pa velja, da lahko zagotovo prispeva k izboljšanju učinkovitosti poučevanja
in k razvoju vseh učencev v kombiniranih razredih. Namen diferenciacije kot pristopa k po-
učevanju je kar najbolj povečati možnosti učenja za vsakega učenca. Zato jo lahko pojmu-
jemo kot odziv na kritike tehnokratske in pozitivistične tradicije, ki predlaga, kakor poudari
Tomlinson (2001), spreminjanje učnih praks in privzemanje takih, ki bodo dinamično vpli-
vale na učni proces in ga oblikovale na temelju učnih postopkov, ki ustrezajo raznoličnosti
populacije učencev, ki jo najdemo prav v vsakem razredu.

2. Priprava in načrtovanje diferenciranega pouka
Kot bomo prikazali v nadaljevanju, je diferenciacija pouka dinamičen učni proces, ki je

prilagodljiv, interaktiven in refleksiven. Kljub njegovi dinamični naravi pa ga moramo pri-
praviti in načrtovati vnaprej, pri čemer moramo upoštevati tako potrebe in lastnosti učen-
cev kot učiteljev profil in način poučevanja, zato ni enega samega posebnega načina, kako
diferenciramo poučevanje. 

Ker je diferenciacija pouka izviren proces za vsakega učitelja in za vsak razred posebej,
se mora učitelj ves čas zavedati, koga poučuje, kaj ti učenci potrebujejo in česa se lahko
naučijo, zato mora pred pripravo učne ure ovrednotiti znanje svojih učencev in pri izvaja-
nju učne ure upoštevati njihovo predznanje, učni profil, čustvene in socialne potrebe ter za-
nimanja. Čeprav v večini razredov najdemo tudi do pet različnih stopenj predznanja oziroma
različnih pripravljenosti učencev na učenje določene učne snovi, lahko za namene načrto-
vanja in izvedbe diferenciacije učence razvrstimo v skupine na treh stopnjah: (a) tiste, ki so
pod razrednim povprečjem, (b) tiste, ki so blizu razrednega povprečja (c) in tiste, ki so zelo
nad razrednim povprečjem. Učitelj učencem te skupine zamolči in jih uporablja z name-
nom zagotavljanja primernih priložnosti za delo in učenje za vse učence.  

190

5_SLOVENE_SELIDOSH:������ 1  5/5/17  09:41  ������ 190



Učitelj se pri opredelitvi namena in ciljev učne ure ravna po svojem strokovnem po-
znavanju vede, ki jo poučuje, oziroma/in učnega predmeta/teme iz učnega načrta. Temeljni
element diferenciranega pouka je opredelitev in določitev temeljnega jedrnega znanja, ki
ga morajo pridobiti vsi učenci in ki nam omogoči, da so doseženi vsi učni cilji, izpolnjene vse
aktivnosti in cilji preverjanja znanja. Glede na opredeljeno jedrno znanje moramo jasno
opredeliti temeljno znanje (novo znanje), zahtevano predhodno znanje (znanje, ki je po-
trebno za pridobivanje temeljnega znanja) in transformativno znanje (znanje, ki sega dlje
od temeljnega in predhodnega znanja). Transformativno znanje je večinoma namenjeno
učencem, ki so učno zmožnejši od glavne ciljne skupine, kot jo opredeljuje učni načrt, lahko
pa je namenjeno tudi nadarjenim učencem (Koutselini, 2006, str. 87).  

Slika 2 : Priprava za načrtovanje diferenciranega pouka. Prilagojeno po: Koutselini, 2006.

2.1. Koraki k diferenciranemu pouku
2.1.1 Opredelitev namena diferencirane učne ure 

Načrtovanje učne ure se začne z opredelitvijo glavnega namena učne ure, ki temelji na
vsebini učnega predmeta. Ta je skladna z učnim načrtom, vendar prilagojena tako, da
ustreza stopnji učne pripravljenosti in znanju učencev v vsakem razredu posebej. Namen
učne ure je zelo pomemben, ker usmerja opredelitev ciljev učne ure (Slika 2), ki jih morajo
doseči vsi učenci.

2.1.2. Opredelitev jedrnih (zahtevanih predhodnih in temeljnih) znanj in spretnosti 
Potem ko smo opredelili namen poučevanja, je pomembno, da v okviru učnega načrta

določimo jedrno znanje in spretnosti, ki jih morajo pridobiti vsi učenci. Gre za znanje in
spretnosti, ki so koristne in potrebne vsem učencem, zato tvorijo najnižjo stopnjo znanja,
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spretnosti in odnosov, ki jih mora ob koncu učne ure obvladati vsak učenec ne glede na
njegovo učno zmožnost. Jedrno znanje, ki ga imajo možnost usvojiti vsi učenci, je temelj di-
ferenciranega pouka (Koutselini, 2008; Tomlinson in Alan, 2004; Valiandes, 2015). Učitelj to
zagotovi tako, da učno uro načrtuje na način, da vsem učencem zagotovi priložnosti, da
pridobijo nove spretnosti in novo znanje, ter jim omogoči uporabo, apliciranje in nazadnje
transformiranje znanja tako, da postane njihovo osebno znanje. 

Tako zahtevano predhodno znanje kot temeljno znanje sta del tako imenovanega os-
novnega znanja in ju moramo upoštevati pri načrtovanju pouka. Zahtevano predhodno zna-
nje/spretnosti je opredeljeno kot znanje/spretnosti, ki ga mora učenec pridobiti, preden
začne graditi novo znanje. Pri temeljnem znanju/spretnostih pa gre za znanje/spretnosti,
ki jih mora učenec obvladati po koncu učne ure. 

Ker mora učenec imeti zahtevano predhodno znanje, da bi lahko gradil novo znanje,
moramo predhodno preveriti njegovo znanje. Tako mu damo priložnost, da ga znova pri-
kliče v spomin in obnovi, učitelj pa  na ta način lahko odkrije morebitno učenčevo napačno
razumevanje snovi ali njegove druge težave z učenjem. Učitelji večinoma predpostavljajo,
da je zahtevano predhodno znanje tudi zares usvojeno, kar pomeni, da so učenci specifi-
čno znanje pridobili pri preteklih učnih urah. Na to se načeloma ne moremo zanesti, razen
če gre za znanje in/ali spretnosti, ki smo jih posredovali in ovrednotili nedavno pred tem in
se prepričali, da so učenci določeno vsebino tudi zares usvojili. 

Učni cilji temeljijo v jedrnem znanju in spretnostih in so temelj diferenciranega pouka,
saj pomagajo učitelju, da ostane osredotočen na tisto, kar bi rad dosegel. Hkrati ga učni
cilji tudi usmerjajo pri sprotnem in formativnem vrednotenju, ki je odličen vir informacij,
kar zadeva dinamično diferenciacijo pouka. Ko učitelj postavi učne cilje, vnaprej ve, kaj se
morajo njegovi učenci naučiti do konca učne ure in katero znanje mora preveriti (na ta
način za vse postavi realno visoka pričakovanja). 

2.1.3. Opredelitev transformativnega znanja in spretnosti
Pri vsakem načrtovanju učne ure moramo poleg zahtevanega predhodnega in temelj-

nega znanja opredeliti tudi načrtovano transformativno znanje in spretnosti. Ti segajo dlje
od predhodnega in temeljnega znanja in naslavljajo učno zmožnejše ali celo nadarjene
učence. Pri transformativnem znanju ne gre za to, da lahko prikličemo v spomin ali upora-
bimo novo pridobljeno znanje, temveč zahteva od učencev, da znajo novo znanje analizi-
rati, izpeljati pravila, posploševati in vrednotiti ali ga uporabiti v popolnoma novem
kontekstu (Neophytou in Valiandes, 2015; Valiandes, 2013). Transformiranje znanja je za
učence izziv, ker od njih zahteva globlje razumevanje novega znanja in jim pomaga pri re-
ševanju kompleksnih problemov. Pomembno je, da se učitelj zaveda učenčevih zmožnosti
in omejitev, saj tako lahko zagotovi, da je izziv transformiranja njihovega znanja realno do-
segljiv glede na njihovo učno pripravljenost in stopnjo znanja. V nasprotnem primeru lahko
pride do negativnih kratkoročnih in dolgoročnih posledic. Če je kognitivna naloga preveč
kompleksna in je transformativni proces prezahteven, bodo učenci potrebovali pomoč uči-
telja. Če je učitelj ne nudi, učenci lahko občutijo tesnobo, frustriranost in razočaranje, za-
radi katerih lahko razvijejo negativni odnos do prihodnjih učnih aktivnosti (Valiandes in
Neophytou, 2017b).  

Spodaj sta predstavljena dva primera načrtovanja diferenciranega pouka po zgoraj ome-
njenih korakih. 
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Primer 1: Jezik – argumentirano razmišljanje z uporabo vzročnih stavkov 
Učni cilj: Učenci pridobijo sposobnost argumentirano zagovarjati gledanje TV ali mu    
nasprotovati z uporabo vzročnih stavkov. 
Zahtevano predhodno znanje in spretnosti: 

• Predhodno znanje in pretekle izkušnje v zvezi z gledanjem TV 
• Spretnosti sodelovanja in komunikacije
• Osnovne spretnosti in poznavanje pojma argumentiranja (izražanje mnenja, spos-

obnost argumentiranega zagovarjanja mnenja, ugovarjanja mnenju, oblikovanje na-
sprotnega argumenta)  

• Struktura argumentacije-izdelava miselnega prikaza argumentov 
Temeljno znanje in spretnosti: 
Učenci znajo:

• Na podlagi besedila razpoznati argumente za in proti gledanju TV 
• Formulirati svoje argumente v podporo svojemu mnenju 
• Uporabiti vzročne stavke, da diferencirajo svoje argumente 
• Organizirati svoje argumente (za/proti) v miselnem prikazu argumentov
• Uporabiti miselni vzorec argumentov kot oporo, ko se znajdejo sredi interaktivne iz-

menjave argumentov
Transformativno znanje in spretnosti:

• Učenci so sposobni nasprotovati argumentom druge skupine z uporabo nasprotnih
argumentov

• Učenci naredijo plakat ali prikaz s seznamom argumentov ali napišejo članek, ki se
nanaša na pozitivne in negativne vidike gledanja TV

Primer 2: matematika (gimnazija)
Učni cilj: 

Učenci morajo poznati Pitagorov izrek in ga uporabiti za reševanje problemov 
Zahtevano predhodno znanje in spretnosti: 
Učenci so sposobni:

• Narisati pravokotni trikotnik in poimenovati njegove stranice (hipotenuza, katete) 
• Izračunati potenco pozitivnega števila s številom 2 kot eksponentom (na pamet

ali s kalkulatorjem)
• Izračunati kvadratni koren naravnih števil (na pamet ali z kalkulatorjem)
• Izračunati površino kvadrata
• Izračunati enačbo druge stopnje z neznanko, npr. x2 = α, če je α≥Ο.

Temeljno znanje in spretnosti-Cilji 
Ob koncu učne ure so učenci sposobni: 

• Ustno predstaviti/razložiti razmerje med stranicami pravokotnega trikotnika. 
• Prevesti Pitagorov izrek iz besednega opisa v računski zapis 
• Opredeliti predpostavke uporabe Pitagorovega izreka
• Rešiti enostavne naloge – uporaba Pitagorovega izreka pri vsakdanjih problemih 

Transformativno znanje in spretnosti
• Rešuje kompleksnejše naloge – vsakdanje probleme z uporabo Pitagorovega izreka
• Uporabi Pitagorov izrek v obratni smeri, da dokaže, da je trikotnik res pravokotni

trikotnik
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2.1.4.  Zasnova poteka diferencirane učne ure
Izhajajoč iz priprave, kakršna je zgornja, se mora učitelj znati odločiti, katere tehnike in

strategije poučevanja lahko uporabi, da bo vse učence aktivno vključil v učni proces in delo
na nalogi, zato da bodo pridobili temeljno znanje in spretnosti. Prav tako mora upoštevati
dejstvo, da bo moral pouk kljub pripravi morda spremeniti in ga dinamično prilagoditi od-
zivom učencev.  

Prvi korak k diferenciranemu pouku je načrtovanje dejavnosti v hierarhičnem zapo-
redju, tako da začnemo s tistimi dejavnostmi, ki se uporabljajo za preverjanje zahtevanega
predhodnega znanja, in nadaljujemo z vpeljevanjem novega znanja. Dalje se hierarhično za-
poredje dejavnosti nanaša na načrtovanje dejavnosti od enostavnih h kompleksnim in od
konvergentnih k divergentnim. 

Iz Slike 3 je razvidno, da prvi dve dejavnosti zahtevata od učencev, da obnovijo zahte-
vano predhodno znanje, preden se jim predstavi novo znanje. V tej fazi pouka večinoma pri-
dejo v poštev aktivnosti odprtega tipa, kratke raziskovalne naloge, “možganska nevihta” ali
listki za začetno ugotavljanje znanja (ang. entrance slip), za katere je potrebno zelo malo
časa in jih učitelj lahko hitro ovrednoti. 

Slika 3: Dinamika diferenciranega pouka (Valiandes in Neophytou, 2017b)

S poudarkom na predhodnem znanju, ki je zahtevano za vse, lahko učitelj s sistemati-
čnim formativnim vrednotenjem tistim učencem, ki imajo podpovprečno znanje, omogoči,
da ga v lastnem tempu obnovijo sami ali s pomočjo miselnih pomagal, hkrati pa učno zmož-
nejšim učencem omogoči, da napredujejo in uporabijo to znanje pri kompleksnejših pro-
blemih. Učitelji, ki še nimajo dovolj izkušenj z izvajanjem diferenciranega pouka, pogosto
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navajajo, da je ta proces zelo dolgotrajen, zlasti na začetku, kadar morajo učenci obnoviti
veliko zahtevanega predznanja. Takrat porabijo veliko časa za to, da bodisi ponovno pred-
stavijo neko snov ali popravijo njeno napačno razumevanje. S časom pa učenci pridobijo je-
drno znanje in se lahko bolj učinkovito posvečajo pridobivanju novega znanja. Iz tega je
razvidno, da morajo učitelji potrpežljivo snovati gradnjo novega znanja in pri tem pomagati
učencem. Njihova naloga namreč ni le poučevanje po učnem načrtu, saj mora biti pridobi-
vanje novega znanja utemeljeno na trdnem predznanju. 

Poleg prej navedenega načrtovanje učnih aktivnosti po hierarhičnem zaporedju omo-
goča učitelju, da z opazovanjem učencev pri delu med potekom učnega procesa dinamično
prilagaja dejavnosti in čas potrebam učencev. V praksi to pomeni, da imajo učenci mož-
nost delati v lastnem delovnem in učnem tempu in jim ni treba slediti tempu večine v ra-
zredu. Čeprav morda vsi učenci začnejo učno uro z isto dejavnostjo, pozneje vsak učenec
dela v lastnem tempu, medtem ko učitelj nadzira delo, nudi učencem oporo in koordinira
vse delo v razredu.

Druga pomembna značilnost diferenciranega pouka je razvrščanje dejavnosti po kom-
pleksnosti in zahtevnosti miselnega dela. Dejavnosti lahko razvrščamo po znanju/spretno-
stih, ki jih morajo učenci pridobiti. To pomeni, da morajo biti vsi učenci sposobni uporabiti
svoje spretnosti analize in sestavljanja, vendar jih bodo nekateri uporabili na bolj osnovni,
drugi pa na bolj zahtevni ravni (Neophytou in Valiandes, 2015; Valiandes, 2013). Ko govo-
rimo o razvrščanju dejavnosti, imamo v mislih ‘horizontalno diferenciacijo’, ki omogoča
vsem učencem pridobivanje istega znanja/spretnosti s pomočjo dejavnosti, ki so razvrš-
čene ali stopnjevane po težavnosti, sestavi in kompleksnosti. Večinoma gre pri tako razvrš-
čenih dejavnostih za isto dejavnost, ki je bodisi poenostavljena in manj zahtevna za manj
zmožne učence oziroma predstavlja večji in kompleksnejši izziv za učno zmožnejše učence.
Te dejavnosti imenujemo tudi dejavnosti po stopnjah. 

Poudariti moramo, da učitelj ne bi smel nobenega učenca izključiti iz zahtevnejših dejav-
nosti. Nasprotno, na osnovi nenehnega opazovanja in vrednotenja učenčevega dela, mora uči-
telj dinamično prilagajati dejavnosti, da bodo v skladu z vsakokratnim učenčevim znanjem in
pripravljenostjo. Ko začne učenec dosegati boljše rezultate, mu lahko dodelimo zahtevnejše na-
loge oziroma mora biti učitelj pripravljen pomagati tudi učno zmožnejšemu učencu s prilago-
jenimi, lažjimi nalogami, kadar ta zaostaja za drugimi v določenih temeljnih spretnostih
(Neophytou in Valiandes, 2015). Diferenciacija je torej dinamičen proces, ki temelji na prilag-
odljivem načrtovanju (Orlich, Harder, Callahan, Trevisan, & Brown, 2012; Tomlinson, 2001).

V načrtovanje učenja moramo vključiti dejavnosti, ki omogočajo učencu, da bolje ra-
zume snov in da vadi, kar se je naučil, ali celo da transformira svoje znanje. Te dejavnosti
vpeljemo med poukom v obliki t.i. sidrnih dejavnosti (dejavnosti za utrjevanje znanja).
Namen teh dejavnosti je kar najbolj povečati učenčevo sodelovanje pri dejavnostih, ki imajo
zanj v danem trenutku dejansko učno vrednost in pomen. 

Pri tem učitelj učencem priskrbi tudi potrebna učna sredstva in material ter sam določi,
kateri učenec bo delal z določenim materialom ali sredstvom, da ne izgublja dragocenega
učnega časa oz. moti poteka pouka. Učenci se morajo seznaniti z zaporedjem oblik dela v
razredu in uporabljati materiale, ki so na voljo v razredu. Nujno je, da se naučijo zaporedja
oblik dela, se pravi, da znajo delati samostojno, v paru ali skupini oziroma s celim razre-
dom (Slika 4). Tudi učenci morajo znati uporabljati razpoložljiva sredstva, ki podpirajo nji-
hov učni slog. Nekatere izmed najpomembnejših stalnih oblik dela so pisanje v zvezek,
uporaba računalniških programov, uporaba miselnih pomagal, funkcionalna raba učnih pri-
pomočkov, pripomočkov za učenje matematike itn.
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Učna podpora ima pomembno vlogo pri izvajanju diferenciacije. Miselna pomagala
lahko pomagajo učencem obnoviti zahtevano predhodno znanje in temeljno znanje ter pri-
dobivati novo znanje. Pomembno je, da učitelj ve, kdaj učenci potrebujejo dodatno pomoč.
Učitelj jim prav v tistem trenutku morda ne bo mogel pomagati, vendar lahko uporabijo
učna pomagala (ki so lahko v različnih oblikah, na primer knjižna znamenja, vizualni pripo-
močki, beležnice itn.), ki jim omogočijo samostojno delo, ne da bi ves čas potrebovali uči-
teljevo pomoč. Tako ima učitelj več časa za to, da ponudi pomoč in podporo tistim, ki jo
zares rabijo, s čimer prihrani kar največ časa za individualizirano poučevanje in učenje
(Neophytou in Valiandes, 2015; Valiandes in Neophytou, 2017)

O diferenciaciji ne moremo razmišljati brez preverjanja znanja. Preverjanje znanja je
ključnega pomena in bistveno za načrtovanje, reflektiranje in preoblikovanje diferencira-
nega pouka. Posledično je poleg predhodnega preverjanja pomembno tudi, da načrtujemo
in pripravimo tako formativno kot končno (sumativno) preverjanje znanja. S formativnim
preverjanjem znanja učitelj pridobi informacijo o učenčevi stopnji znanja, težavah, s kate-
rimi se učenec srečuje, morebitnem napačnem razumevanju snovi, prav tako pa dobi splo-
šno sliko njegovega napredka, ki mu omogoča dinamično prilagajanje pouka. 

Načrtovanje diferenciranega pouka lahko sklenemo s končnim preverjanjem znanja,
vendar ne z namenom, da bi učence preizkušali ali jih primerjali z vrstniki, temveč da bi
ocenili raven pridobljenega znanja in spretnosti. Končno ocenjevanje lahko poteka z listki
za končno ugotavljanje znanja (ang. exit slip), ki so hitra in neformalna tehnika vrednote-
nja znanja. Informacije, ki jih bo učitelj zbral ob končnem preverjanju znanja, mu bodo v
pomoč pri razmišljanju o pouku, hkrati pa bodo temelj za njegovo oblikovanje naslednje di-
ferencirane učne ure.  

3. Strategije in tehnike diferenciacije pouka
Učitelji povsod po svetu uporabljajo številne strategije in tehnike v prizadevanju, da bi

izvajali diferencirani pouk (DP) (Gregory & Chapman, 2007; Hall, Strangman, & Meyer 2002;
Tomlinson, 1995, 2000, 2001; Valiandes & Neophytou, 2017b). V pričujočem poglavju pred-
stavljamo kratke opise in primere nekaterih najbolj priljubljenih in učinkovitih strategij in
tehnik DP, ki jih lahko uporabimo v razredu. Poudariti moramo, da te strategije pouka niso
načini zaprtega tipa diferenciranja pouka, temveč z njimi težimo k podpiranju dinamičnega
prilagajanja pouka potrebam učencev.

V nadaljevanju bomo predstavili naslednje strategije DP:
1. dejavnosti v hierarhičnem zaporedju,
2. asinhrono delo in učenje,  
3. zaporedje oblik dela pri diferenciranem pouku,
4. dejavnosti po stopnjah (ang. tiered activities),
5. sidrne dejavnosti,
6. fleksibilno oblikovanje skupin,
7. zgoščevanje/združevanje ciljev iz učnih načrtov,

nato pa še naslednje tehnike DP: 
1. listki za začetno in končno ugotavljanje znanja (ang. entrance and exit slip),  
2. miselna/učna pomagala (ang. mental/learning braces),
3. »AVTO« (ang. »RAFT«),
4. »tri v vrsto«.
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V obsežni literaturi s tega področja lahko najdemo še veliko več strategij in tehnik. Ko
se učitelj seznani z diferenciranim poukom in se privadi nanj, lahko razvije tudi svoje stra-
tegije in tehnike.

3.1. Strategije diferenciacije pouka
3.1.1. Hierarhična struktura učne ure

Hierarhična struktura učne ure je ogrodje, na katerem temelji diferencirana učna ura
(Valiandes, 2013; Neophytou in Valiandes, 2013). Kljub temu da gre za pomembno strate-
gijo, je to najlažja in najbolj uporabna strategija učinkovitega diferenciranega pouka (Va-
liandes, 2013). Ker je diferenciran pouk zasnovan na teoriji konstruktivizma, je bistvenega
pomena, da so (potem ko opredelimo zahtevano predhodno znanje, temeljno-jedrno zna-
nje in transformativno znanje) dejavnosti med učno uro hierarhično strukturirane. Hierar-
hični potek dejavnosti pomeni sistematičen in postopen prehod od znanega k novemu. Na
ta način učenci delajo majhne in vztrajne korake, ki jim omogočajo, da svoje predznanje
uporabijo za pridobivanje novega, tako temeljnega kot transformativnega znanja (Neop-
hytou in Valiandes, 2015; Valiandes, 2013). Pri takem načrtovanju pouka dejavnosti razvr-
stimo po pomembnosti tako, da prehajajo od znanega k neznanemu, od enostavnega h
kompleksnemu in od nižjih kognitivnih spretnosti k višjim.

Učitelj hierarhično razvrsti dejavnosti glede na namen in cilje učne ure, tako da začne
pri dejavnostih za refleksijo, obnovo zahtevanega predhodnega znanja in spretnosti. Nato
učencem pripravi dejavnosti za pridobivanje novega znanja, pri katerih napredujejo od eno-
stavnejšega znanja h kompleksnejšemu. V hierarhično strukturirani učni uri se lahko vsi
učenci kar najbolj intenzivno osredotočajo na doseganje ciljev učne ure glede na svojo stop-
njo znanja in pripravljenosti. 

Pomembno je izpostaviti, da se pri tem ne pričakuje, da bodo vsi učenci sodelovali pri
vseh dejavnostih oziroma obvladali transformativno znanje, ki je namenjeno učno zmož-
nejšim učencem. Poleg tega učitelji ne smejo pozabiti, da ne pričakujemo od vseh učencev,
da bodo enako poglobljeno in z enako dobrim razumevanjem obvladali temeljno znanje.
Pričakujemo pa, da bodo imeli vsi učenci možnost aktivne udeležbe v učnem procesu, ki jim
bo omogočil, da napredujejo glede na svojo osebno vstopno raven znanja in spretnosti.

Z načrtovanjem učne ure, ki temelji na hierarhični strukturi ponudimo učencem pri-
ložnost, da delajo na dejavnostih, ki jim omogočajo, da z majhnimi koraki napredujejo z ene
stopnje na drugo in delajo v lastnem ritmu, zato je hierarhično strukturirana učna ura ne-
ločljivo povezana z asinhronimi učnimi dejavnostmi (Neophytou in Valiandes, 2015; Va-
liandes, 2013). Glavna prednost asinhronih dejavnosti je, da spodbujajo neodvisno in
individualizirano učenje, ki omogoča učencem, da posamezni nalogi posvetijo kar največ
časa.

3.1.2. Asinhrono delo in učenje
Asinhrono delo pomeni proces v okviru večopravilnostnega sistema, ki ga učenec lahko

izvaja samostojno (Neophytou in Valiandes, 2015; Valiandes, 2013). V razredu to pomeni,
da vsakemu učencu posebej omogočimo, da dela v lastnem ritmu, ne da bi ga silili k na-
predku ali ga zavirali pri njem samo zato, da bi delali skladno z nefleksibilnim, vnaprej do-
ločenim urnikom in okvirom dejavnosti. Kadar učenci delajo in se učijo v lastnem ritmu,
morajo učitelji pouk načrtovati in izvajati tako, da omogočajo priložnosti za individualno
delo, ki spodbuja razvoj osebne cone udobja za učenje. Z individualnim delom lahko učenci
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napredujejo od ene dejavnosti k drugi glede na hierarhično pripravo učne ure. Pri tem de-
lajo asinhrono, tj. ne delajo vsi hkrati istih nalog, temveč sočasno delajo vsak svoje, njim pri-
lagojene naloge in v njim lastnem tempu dela. Z asinhronim delom imajo manj uspešni in
počasnejši učenci več časa za delo in pridobivanje temeljnega znanja in spretnosti, učno
zmožnejši učenci in tisti, ki se hitro učijo, pa lahko hitreje napredujejo, razvijajo in izbolj-
šujejo svoje znanje in spretnosti. Tako upoštevamo potrebe vseh učencev in prispevamo k
njihovemu zadovoljstvu, saj se le-ti ukvarjajo s smiselnimi dejavnostmi, katerih težavnost
je prilagojena vsakemu posamezniku. V okviru diferenciranega pouka je individualno uče-
nje, ki učencem omogoča asinhrono delo in učenje, del temeljnega delovnega postopka, po
katerem individualnemu delu sledita sodelovalno učenje v parih in manjših skupinah ter
delo z vsem razredom. 

3.1.3. Zaporedje oblik dela za pridobivanje znanja pri diferenciranem pouku 
Ker vsak učenec začenja s svoje izhodiščne točke, naj učitelj vsem zagotovi možnost, da

osvežijo predznanje o posamezni učni enoti. Tako se lahko učenci začnejo učiti vsak s svoje
osebne izhodiščne točke, učitelj pa lahko prepozna morebitno napačno razumevanje učne
snovi ali nepopolno predznanje. Medtem ko učenci delajo individualno, učitelj ustrezno
spodbuja njihovo delo, tako da vsem zagotovi priložnosti za delo in učenje. Na učiteljev
znak učenci začnejo delati v parih ali v skupinah z namenom izmenjevanja zamisli o svojem
delu. Učenci so v skupinah v interakciji tako z vrstniki kot z učiteljem ter obnavljajo in bo-
gatijo svoje delo in ga, ko so pripravljeni, predstavijo razredu (Slika 4). Tak potek dela za-
gotavlja učencem izvirne učne situacije, ki vsem omogočajo poglobljeno, temeljito in
trajnostno učenje (Valiandes, 2013).

Slika 4: Zaporedje oblik dela v razredu (Valiandes, 2013; Valiandes & Neophytou, 2017b)

3.1.4. Dejavnosti po stopnjah
Dejavnosti po stopnjah so strategija načrtovanja diferenciranega pouka. So sredstvo za

poučevanje posameznega pojma in upoštevanje različnih učnih potreb v učni skupini. Na-
loge in/ali viri so lahko različni glede na učni profil, predznanje in interes učencev. Uporaba
dejavnosti po stopnjah zelo poveča verjetnost, da bo vsak učenec pridobil ključne spretnosti
in razumevanje, ki mu bodo predstavljali ustrezen izziv.
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Izvedbene faze
• Oblikujte nalogo na ustrezni stopnji zahtevnosti glede na merila, predvidena v učnem

načrtu.
• Nalogo prilagodite za nižjo stopnji zahtevnosti za učno manj zmožne učence.
• Nalogo prilagodite za višjo stopnji zahtevnosti za učno zmožnejše učence.

Tehnike za delo v razredu
Za učno manj zmožne učence

• Stopnja: Zagotovite preprostejšo literaturo/gradivo (stopnja, besedišče, oblika itn.)
na isto temo; uporabite posnetke branja. 

• Struktura: Zagotovite poudarjene (pobarvane ali krepko tiskane) dele besedila; upo-
rabite grafične organizatorje za usmerjanje branja in reševanje problemov. 

• Kompleksnost: Poenostavite kompleksnost naloge, tako da zagotovite različne pri-
pomočke (smernice, miselna pomagala itn.), ki bodo učence usmerjali po posamez-
nih korakih, ki so potrebni, da dosežejo minimalni cilj, ki velja za vse učence v razredu.

Za učno zmožnejše učence
• Stopnja: Zagotovite strokovno zahtevnejšo literaturo/gradivo (stopnja, besedišče,

oblika itn.) na isto temo. 
• Tempo: Zmožnejši učenci naj proučijo dodatne informacije, npr. informacije o avtorjih/ino-

vatorjih ali podobno nalogo/problem in naj poiščejo povezave/vzorce glede na temo. 
• Ustvarjalnost: Zagotovite več nalog odprtega tipa—omogočite učencem eksperi-

mentiranje z različnimi možnostmi, s katerimi bi dosegli jasno opredeljen cilj (enak
cilj kot za vse v razredu). 

• Kompleksnost: Povišajte raven kompleksnosti naloge.

Primer zamisli za aktivnosti po stopnjah

Stopnje Iztočnice za vprašanja Potencialni izdelki 

Dejavnosti opiši, imenuj, določi, označi, izberi, slovar, skica, diagram, kolaž,
na 1. prepoznaj, zapiši, opiši, zapomni si, televizijski šov, časopis, govor, 
stopnji recitiraj, naštej, nariši, poveži, prikaži, graf, zgodba, radijski program,

pojasni, primerjaj, povej z drugimi oris
besedami, zagovarjaj, predvidi, povej
drugače, povzemi

Dejavnosti razvrsti, zberi, ustvari, reši, prikaži, anketa, vprašalnik, poročilo, zgled,
na 2. uporabi, prouči, razišči, razloči, razdelava zamisli, mobile, slika, 
stopnji kategoriziraj, izberi, razloži, nakaži, sestavljanka, diagram, zemljevid,

loči, preišči prikaz, napoved, projekt, kip, rešitev 
Dejavnosti izumi, presodi, ovrednoti, podaj niz pravil, drugačen potek doga-
na 3. mnenje, postavi hipotezo, zamisli janja, izum, podrobno poročilo,
stopnji si, razvrsti po pomembnosti, pesem, eksperiment, strip, igra,

kritično oceni, zamisli si, priporoči, poskus, samoovrednotenje,
načrtuj, pretehtaj, oceni, debata ali skupinska razprava,
sestavi, razvij, igraj vlogo, ustvari, oblikovana in preizkušena
povzemi hipoteza 
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Primer 1: Opis lika iz zgodbe (Heacox, 2002)

1. stopnja - Kakšen je videti lik?
(nižja) - Kaj lik reče?
Opiši: - Kako lik misli ali deluje?

- Najpomembnejša stvar, ki jo veš o tem liku? 

2. stopnja - Kaj lik iz zgodbe reče ali naredi?
(srednja) - Kaj lik v resnici razmišlja ali namerava narediti?
Opiši: - Kakšne cilje ima?

- Kaj bi lik večinoma rad, da vemo o njem/njej?
- Kakšne spremembe je lik doživljal?

3. stopnja - Kakšne namige nam avtor da o liku?
(višja) - Zakaj nam avtor da te namige?
Opiši: - Kaj avtor bistvenega pove o tem liku?

Primer 2:  Primer aktivnosti po stopnjah pri matematiki:  deljenje in množenje v reševa-
nju besedilnih nalog: Raziskovanje razmerja med deljenjem in množenjem pri reševanju
problemov  

1. stopnja A. Izračunaj:                                                       4 X 8 =          32 : 4 =
(nižja)

B.  Katerega izmed dveh računov lahko uporabim, da rešim naslednji pro-
blem? Pojasni.
Ana ima 32 knjig. Na vsako od svojih 4 polic želi postaviti enako število 
knjig. Koliko knjig mora postaviti na vsako polico? 

2. stopnja A. Reši nalogo:
(srednja) Ana ima 32 knjig. Na vsako od svojih 4 polic želi postaviti enako število 

knjig. Koliko knjig mora postaviti na vsako polico? 
B. Napiši svojo besedilno nalogo, v kateri moraš uporabiti vprašanje: »Ko-

liko vrtnic je v vsaki vazi?« 

3. stopnja A. Reši nalogo na dva različna načina
(višja) Ana ima 32 knjig. Na vsako od svojih 4 polic želi postaviti enako število 

knjig. Koliko knjig mora postaviti na vsako polico? 
B. Zdaj napiši svojo nalogo, ki se jo lahko reši na isti način.
C. Zapiši, kaj misliš o razmerju med množenjem in deljenjem, kakor si ga 

opazoval v zgornjih nalogah. 

Primer 3: Aktivnosti po stopnjah z diferenciranim rezultatom dela
Vsi učenci uporabljajo enako gradivo, vendar z njim počnejo drugačne stvari in rezultat

dela so različni izdelki.
Primer: matematične ploščice
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Prva stopnja: Poišči vse različne načine, na katere lahko svoje matematične ploščice raz-
vrstiš v skupine.

Druga stopnja: Poišči vse različne vzorce, ki jih lahko narediš iz svojih matematičnih ploščic.
Tretja stopnja: Naredi palični grafikon, na katerem prikažeš vse različne vrste matemati-

čnih ploščic v svoji vrečki.

Primer1 4: Stopenjska aktivnost – Kako napišemo prepričljiv spis Za 4.-6. razred

Začetna stopnja Srednja stopnja Višja stopnja 
Rezultat/cilj Učenci določijo temo Učenci določijo Učenci določijo

in napišejo odstavek temo, izrazijo temo, izrazijo
s petimi povedmi, stališče in napišejo stališče in napišejo
sestavljen iz glavne dva odstavka, najmanj pet
misli, treh podpornih v katerem odstavkov dolg
stavkov in sklepnega zagovarjajo spis, pri katerem
stavka. svoje stališče. uporabijo več

virov, da zagovarjajo
svoje stališče.

Pouk/aktivnost Učenci prejmejo Učenci prejmejo Učenci pregledajo
zgled odstavka s zgled prepričljivega grafični organizator
petimi stavki in spisa in grafični pisanja spisa in
jasna navodila, kako organizator, ki prejmejo jasna
morajo napisati svoj prikazuje, kako se navodila, kje najdejo
odstavek. Kot sestavi spis. Dobijo vire in citate za spis.
aktivnost pred tudi jasna navodila Kot aktivnost pred
pisanjem navedejo za pisanje spisa. Kot pisanjem uporabijo
svojo temo in vsaj aktivnost pred grafični organizator
tri stvari v podporo pisanjem uporabijo za lažje načrtovanje
svoji temi. grafični organizator, spisa. Sestavijo tudi

ki jim bo v pomoč seznam petih virov, 
pri načrtovanju ki zagovarjajo njihovo
pisanja. glavno stališče.

Vrednotenje Učenci so sposobni Učenci so sposobni Učenci  so sposobni
napisati odstavek s izraziti stališče in napisati spis s petimi
petimi stavki, ki uspešno zagovarjati odstavki, ki izraža 
uspešno izraža in misel v dveh odstavih, njihovo stališče in v 
podpira njihovo v katerih zagovarjajo katerem so
glavno misel. svoje stališče, tako uporabljeni viri, ki 
Odstavek izpolnjuje da uporabijo glavne podpirajo to
kriterije pisanja v misli in podporne stališče. Spis
učnem načrtu. podrobnosti. izpolnjuje kriterije

Odstavka izpolnjujeta pisanja v učnem 
kriterije pisanja v načrtu. 
učnem načrtu.
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3.1.5. Sidrne dejavnosti 
Sidrne dejavnosti so dejavnosti (Perry, 2012; Tomlinson in Strickland, 2005; Valiandes in
Neophytou, 2017b), ki jih pripravimo že pred začetkom pouka in ki jih učenci izvajajo takoj
po tem, ko končajo druge specifične naloge med poukom ali ko končajo z delom za tisto uro
pouka, zato da bi kar najbolje izkoristili čas pri pouku. Te dejavnosti so namenjene prever-
janju, vajam ali razširjenemu učenju na področju cilja učne ure. Nikoli jih ne smemo poj-
movati ali uporabljati kot dejavnosti, s katerimi učence zaposlimo med poukom s še več
dela, a brez učnih dosežkov. Te dejavnosti lahko zasnujemo tako, da jih učenci izvajajo sa-
mostojno ali v majhnih skupinah. Dodelimo jim lahko točno določene naloge ali pa lahko
izbirajo med več nalogami, ki jim jih dodeli učitelj. Vse naloge morajo biti povezane s pojmi,
ki jih razvijamo med poukom, vendar so nekatere lahko bolj kompleksne ali pa zahtevajo mi-
selne spretnosti na višji stopnji kot druge. Namen sidrnih dejavnosti je, da učencem pri-
skrbimo smiselno delo, potem ko že končajo neko nalogo ali projekt. Sidrne dejavnosti
omogočajo neprekinjeno delo na različnih nalogah, ki so povezane z vsebino (standardi) in
splošnim učnim okvirom. Z njimi učenci tudi razvijajo samostojne skupinske delovne stra-
tegije, ki učitelju omogočijo več časa za delo z drugimi skupinami učencev ali posamezniki. 

Izvedbene faze
1. Oblikujte sidrne dejavnosti: Na začetku oblikujte specifične dejavnosti ali niz dejav-

nosti, ki sovpadajo z danim vsebinskim področjem in ki jih nameravate uporabiti v do-
ločeni fazi učne ure. Za različne stopnje sposobnosti in zanimanja lahko pripravite
različne dejavnosti. 

2. Vpeljite dejavnosti: Potem ko ste dejavnosti oblikovali, jih kot posebno vrsto (lahko
jim daste posebno privlačno ime, npr. »poslastice«) predstavite učencem. Opišite, kaj
pričakujete od njih, kakšne naloge bodo delali in koliko časa imajo zanje.

3. Ocenjevanje: Ocenjevanje dejavnosti lahko poteka tako med poukom kot indivi-
dualno po pouku, s pomočjo individualnih pisnih pogodb med učencem (starši) in
učiteljem, itd.  

Tehnike za delo v razredu

• Uporabimo jih lahko pri katerem koli predmetu.

• Uporabimo jih lahko pri individualnih nalogah ali v manjših skupinah.

• So stopenjske, da zadostijo potrebam različnih stopenj znanja.

• So interdisciplinarne in jih lahko uporabljamo na različnih vsebinskih področjih ali
skupinah.

Primeri sidrnih dejavnosti pri naravoslovju:

• Napišite pismo članu vlade o okoljskem vprašanju, o katerem smo se pogovarjali v ra-
zredu.

• Napišite pismo slavnemu znanstveniku ali osebi, ki je prispevala k znanosti. Prepri-
čajte se, da boste vključili vprašanja, na katera res želite prejeti odgovor te osebe. 

• Sestavite seznam novih »bistvenih vprašanj«, na katera si želite odgovor v vaših učnih
enotah (ali prihodnjih enotah).

• Ustvarite popoln »habitat« za žival po vaši izbiri. Prikažite vaš habitat, v kakršni koli
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obliki želite.

• Napišite poskus, ki bi ga lahko izvedli, da bi druge poučili o znanstvenem pojmu, o ka-
terem ste se učili v razredu.

• Ustvarite miselni vzorec/mrežo, pri čemer uporabite računalniško aplikacijo ali pro-
gram, da drugim prikažete določen  znanstveni pojem.

• Raziščite pomemben dogodek ali izum v znanosti. Ugotovite, kaj se je v času, ko je
prišlo do tega dogodka, dogajalo drugod po svetu. Ali so ti dogodki med seboj v kakš-
nem razmerju/povezavi/součinkovanju?

• Naredite seznam desetih po vašem mnenju najbolj perečih okoljskih problemov v
današnjem svetu. Navedite jih po vrstnem redu pomembnosti.

3.1.6. Fleksibilno oblikovanje skupin 
Fleksibilno oblikovanje skupin (Ford, 2005; Radencich in McKay, 1995) je strategija raz-

vrščanja učencev v skupine na bolj prilagodljiv način. Pri tem lahko skupino sestavlja ves ra-
zred ali pa oblikujete manjše skupine znotraj razreda, učence razvrstite po parih itd. S
fleksibilnim razvrščanjem oblikujete začasne skupine, ki lahko sodelujejo na primer eno
učno uro ali en teden. Skupine se lahko spreminjajo pri vsakem učnem predmetu ali učni
uri, saj jih oblikujemo na temelju različnih kriterijev glede na posamezno učno uro, dejav-
nost in potrebe učencev. Skupine niso stalne, fleksibilno oblikovanje skupin pa je način,
kako učenci začasno sodelujejo na različne načine in v različnih postavah. Če želite uspešno
diferencirati pouk s pomočjo fleksibilnega oblikovanja skupin, morate upoštevati učne pro-
file učencev, njihova zanimanja, socialne spretnosti in sposobnost sodelovanja ter njihove
različne stopnje znanja. Največji učni učinek in najboljše sodelovanje v različnih skupinah
boste dosegli, če bodo učenci pogosto spreminjali skupine glede na njihove specifične po-
trebe.

Izvedbene faze
1. Vprašajte se: »Kakšna skupina je najboljša za dosego učnega cilja pri tej aktivnosti?«

Razmislite, ali bi skupino vodil učitelj (cel razred, manjšo skupino ali vodeno indivi-
dualno dejavnost) ali učenci (sodelovalno učenje, delo v parih, itd.). 

2. V pomoč pri oblikovanju skupin vam bodo podatki o znanju in učnih profilih vseh
učencev.

3. Ugotovite, kakšno skupinsko delo bi bilo najbolj učinkovito. Na primer oblikovanje
skupin po spolu, glede na prejšnjo skupino, glede na želje učencev ali učiteljevo željo. 

Tehnike za delo v razredu

• Oblikujte sistem ali tabelo z barvnimi oznakami, da boste vi in učenci vedeli, v kateri
skupini so.

• Dajte natančna navodila o tem, kakšne naloge morajo opraviti posamezne skupine. 

• Na tabli v razredu naj bodo natančna pisna navodila in pričakovanja, da vam jih ne
bo treba ponavljati.

• Dajte zgled in praktično uporabite načine in postopke sestavljanja in razpuščanja sku-
pin. Oblikujte natančen postopek, da ne bo razred po zaključku dela v skupini v »po-
polnem kaosu«.
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• Določite natančno časovno omejitev, znotraj katere morajo učenci zaključiti s sku-
pinskim delom. Najbolje je, da nastavite alarm, tako da učenci vedo, da morajo tiho
začeti z drugo dejavnostjo, ko zazvoni alarm. 

• Vpeljite učenčev dnevnik znanja, ki ga je pridobil v vsaki posamezni skupini. Najbo-
lje deluje sistem z barvnimi oznakami, da lahko učenci ves čas spremljajo in si bele-
žijo, kaj so dosegli v kateri skupini. 

3.1.7. Zgoščevanje/združevanje ciljev iz učnega načrta 
Ta učna strategija je namenjena temu, da učni načrt prilagodimo potrebam zelo na-

darjenih učencev oziroma tistih, ki jim gre posebej dobro na določenem področju ali v do-
ločeni tematiki učnega načrta. S tem pristopom dosežemo večjo fleksibilnost učnega načrta
in omogočimo proces, pri katerem lahko učenci nadomestijo vsebino, ki so jo že povsem asi-
milirali, z vsebino, ki jih bolj motivira in jim predstavlja večji izziv. Pri tem se del časa ukvar-
jajo z vsebino na temeljni ravni, del časa pa s težjo vsebino. Tako so tudi ti učenci postavljeni
pred izzive, pridobivajo pomembne informacije in spretnosti ter napredujejo v znanju. Zgoš-
čevanje/združevanje ciljev iz učnega načrta v razredu izvajamo tako, da najprej opredelimo
cilje določene učne enote ali učne vsebine. Nato ugotovimo, katere kompetence, spretno-
sti oziroma vsebine učenec že obvlada. Nazadnje pa te elemente nadomestimo z novimi
scenariji ali izkušnjami, ki učencu priskrbijo priložnosti za produktivnejšo in bogatejšo izrabo
časa v učnem okolju (Reis, Burns in Renzulli, 1992). 

Izvedbene faze
1. Določite namene in cilje danega učnega področja ali predmeta.
2. Določite, katere učence boste vključili v evalvacijo.
3. Ocenite kompetence učencev na določenem področju.
4. Predlagajte alternativne vsebine, ki bi bile za te učence večji izziv. 
5. Pripravite individualni vodnik za načrtovanje izobraževanja, ki naj vključuje: 

- PODROČJA UČNEGA NAČRTA, KI PRIDEJO V POŠTEV ZA ZDRUŽEVANJE CILJEV: Pri-
skrbite kratek opis temeljih gradiv, ki jih morate predelati v konkretnem ocenje-
valnem obdobju in podatke o presoji oz. dokaze, ki kažejo, da je cilje potrebno
združiti.

- POSTOPKI ZA ZDRUŽEVANJE TEMELJNEGA GRADIVA: Opišite dejavnosti, ki jih
boste uporabili, da boste zagotovili ustrezno poznavanje temeljnih področjih
učnega načrta.

- POSPEŠITVENE IN/ALI OBOGATITVENE DEJAVNOSTI: Opišite dejavnosti, ki jih
boste uporabili, da boste zagotovili učne izkušnje na višji stopnji na posameznih
področjih rednega učnega načrta.

Tehnike za delo v razredu

• Medvrstniškorstniško tutorstvo.  

• Sodelovalno učenje. 

• Samostojno delo (samostojno ali v paru), raziskovanje in predlaganje rešitev pro-
blema, povezanega z vsebino, ki jo proučujemo (sodelovanje v dejavnostih, ki pri-
spevajo k skupnosti).
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• Učencem priskrbite smernice za ocenjevanje (ocenjevalna rubrika), da bodo lahko
med proučevanjem dane učne enote sproti ocenjevali svoj učni napredek. 

Primer
Združevanje učnih ciljev za 5. razred 

Katera področja učnega Postopki združevanja Pospešitvene in/ali
načrta pridejo v poštev temeljnega gradiva obogatitvene dejavnosti

za združevanje
matematika seštevanje ulomkov kot učenci rešujejo matematične

delov celote (za vse problem s seštevanjem
učence) – seštevanje ulomkov kot delov kvantitete 
ulomkov kot delov (npr. ¾  od  40) 
kvantitete (zgoščevanje)

jezik besedni zaklad; narek in učenci iščejo besede iz 
uporaba težjih besed slovarja in drugih virov ter jih
na isto temo uporabijo v nalogah na

obravnavano temo 

3.2. Tehnike diferenciacije pouka
3.2.1. Ocenjevalni listki za začetno in končno ugotavljanje znanja (ang. exit and entrance
slips) 

Ocenjevalni listki za začetno in končno ugotavljanje znanja (Fisher in Frey, 2004; Gre-
enstein, 2010) so neformalen in hiter način za preverjanje znanja. Z njimi lahko učitelj dobi
splošno sliko pripravljenosti, znanja in sposobnosti svojih učencev na določenem področju.
Informacije z listkov so izhodišče za učiteljeve odločitve v smeri učinkovitega diferencira-
nega pouka. Na ocenjevalnih listkih so lahko vprašanja/dejavnosti odprtega ali zaprtega
tipa, odvisno od njihovega namena in predmetnega področja, ki ga preverjamo.

Ocenjevalni listki za začetno ugotavljanje znanja pomagajo učencem razmisliti o tem,
kaj že znajo, tako da prikličejo in obnovijo predznanje, ki ga potrebujejo za predelovanje in
učenje novega znanja. Začetni ocenjevalni listki so zelo uporabni za ugotavljanje morebit-
nega napačnega razumevanja snovi ali težav z zahtevanim predznanjem. S pomočjo teh in-
formacij bo učitelj lahko prilagodil pouk, tako da bodo učenci lahko popravili napačno
razumevanje ter obdelali in usvojili zahtevano predznanje. Seveda to ni vedno mogoče, ker
ne morejo vsi učenci usvojiti tega znanja v tem kratkem času. V takih primerih uporabimo
učna pomagala, da učencem pomagamo predelati in se naučiti snov. 

Oblikovanje in uporaba začetnih listkov za preverjanje znanja 

• Potem ko ste določili, kakšno predznanje je potrebno, oblikujte dejavnosti, s pomočjo
katerih bodo učenci lahko obnovili to znanje. 

• Oblikujte začetni ocenjevalni listek in ga učencem predstavite ustno, z vizualnim pri-
kazom ali pa jim ga razdelite v papirnati obliki. 

• Kmalu potem, ko se učenci umirijo, začnite učno uro tako, da jim razdelite začetne
ocenjevalne listke, s katerimi naj delajo 2-4 minute. 
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• Odgovore naj napišejo v zvezek, na majhen listek, na prazen list papirja ali na izročke,
ki jih razdeli učitelj. 

• Učenci, ki zaključijo z delom, lahko preverijo svoje odgovore s sošolcem iz iste klopi
ali skupine. 

• Učitelj sproti preverja delo učencev in izbira dejavnosti za pouk glede na njihovo
stopnjo znanja in razumevanja določene teme. 

• Navadno učitelj kartončkov ne pobere, lahko pa to stori, če jih želi pregledati, zato
da bi dobil več informacij o individualnem delu učencev.

Primer 1: Začetni ocenjevalni listek za ugotavljanje temeljnega znanja iz zgodovine (Va-
liandes & Neophytou, 2017b)
Učni cilj: Učenci morajo poznati in znati opisati razlike med paleolitikom (staro kameno
dobo) in neolitikom (novo kameno dobo)
Zahtevano predhodno znanje: Učenci morajo poznati in znati opisati glavne značilnosti dobe
paleolitika. Učitelj naroči učencem, naj izpolnijo ocenjevalni listek, da bo lahko ovrednotil
njihovo znanje na tem predmetnem področju.

Začetni ocenjevalni listek
Izberite in izvedite eno izmed naslednjih dejavnosti

1. Napišite nekaj besed (ali stavkov), ki vam pridejo na misel, ko slišite besedno
zvezo »doba paleolitika”

2. Narišite sliko o paleolitiku in se pripravite, da nam jo boste ustno predstavili
v razredu 

Primer 2: Začetni ocenjevalni listek za učno uro matematike: Učna ura matematike: geo-
metrijski liki (Valiandes & Neophytou, 2017b)

Ocenjevalni listki za končno ugotavljanje znanja: Z njimi pomagamo učencem razmi-
sliti, kaj so se naučili in na kakšni stopnji lahko uporabijo to novo znanje in/ali spretnost. Ta
informacija bo učitelju pomagala načrtovati naslednjo učno uro na to temo, pri čemer bo
lahko upošteval, kaj učenci že znajo in kaj morajo obnoviti ali ponovno predelati, da bi od-
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pravili napačno razumevanje. Končni ocenjevalni listki so zelo praktični za uporabo, saj jih
lahko učitelj pripravi v nekaj minutah in jih učenci lahko izpolnijo zelo hitro.

Splošne kategorije in primeri končnih ocenjevalnih listkov (Fisher in Frey, 2004):
• Iztočnici, ki opisujeta usvojeno znanje:

� Napiši eno stvar, ki si se jo danes naučil.
� Razpravljaj o tem, kako bi lahko znanje z današnje učne ure uporabili v resničnem

svetu.
• Iztočnici, ki izpostavita učni proces:

� Nisem razumel…
� Napiši eno vprašanje v zvezi z današnjo učno uro.

• Iztočnica za oceno učinkovitosti pouka:
� Ti je bilo všeč današnje delo v skupinah?

Končne ocenjevalne listke oblikujte in uporabite tako, da: 
• Učenci izpolnijo listek ob koncu učne ure ali pet minut pred koncem pouka.
• Učencem ustno, z vizualnim prikazom predstavite navodilo, kaj morajo narediti na

‘končnem ocenjevalnem listku’ ali pa jim ga razdelite v tiskani obliki.
• Učenci odgovore napišejo v zvezke, na majhen listek oz. prazen list papirja ali na ti-

skan izroček, ki jim ga razdeli učitelj.
• Učenci naj vrnejo končne ocenjevalne listke, preden odidejo iz razreda.
• Učitelj pregleda končne ocenjevalne listke in se odloči, kako bo pripravil naslednjo

učno uro, da bo upošteval potrebe vseh svojih učencev.
• Listke shranite kot del ocenjevalne dokumentacije učencev.

Primer 1: KONČNI OCENJEVALNI LISTEK za uro angleščine. Učni cilj: Ocena učenčeve
sposobnosti uporabljati primernik
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Primer 2: Končni ocenjevali listek 3, 2, 1 (ang. Exit slip - 3, 2, 1): Splošna oblika končnega
ocenjevalnega listka, ki se lahko uporabi na različne načine in pri različnih predmetih

3.2.2. Učna/miselna pomagala (ang. Learning/mental braces) (Valiandes in Neophytou, v
tisku)

Kot pove že ime, učna pomagala pomagajo učencem pri razumevanju, motivaciji in
delu, s čimer spodbujajo učenje. Rekli bi lahko, da je učno pomagalo »oporna palica« za ne-
koga, ki težko hodi. Zelo pogosto imajo učenci težave s tem, kako priklicati ali uporabiti
svoje predhodno znanje ali spretnost, čeprav so se učili o nekem pojmu, znanju ali spret-
nosti in jih tudi usvojili. Zato je pomembno, da učitelj, ko si prizadeva, da bi ovrednotil ra-
zumevanje, stopnjo obvladovanja znanja ali napačno razumevanje tega znanja ali
spretnosti, zagotovi učencem priložnosti, da zahtevano predhodno znanje spet prikličejo ali
predelajo. Rezultati te začetne neformalne evalvacije pomagajo učitelju določiti stopnjo
učenčevega predhodnega znanja in temu ustrezno ukrepati, tako da mu priskrbi ustrezna
učna pomagala, ki mu pomagajo pri pridobivanju novega znanja oziroma razvoja novih
spretnosti. 

Med učna pomagala štejemo vse, kar lahko podpre učenčev kognitivni proces in
zmanjša njegovo delovno obremenitev. Pomembno je, da so učna pomagala taka, da jih
učenec brez težav razume in uporablja. Učinkovito pomagalo je uporabno orodje, na kate-
rega se učenec lahko opre pri delu, na primer bralno znamenje, tabela s formulami, plakat.
Učenci pomagalo navadno uporabijo večkrat in vedno znova, dokler ne obvladajo določe-
nega znanja.
Primeri: 

• Tabelo za poštevanko lahko uporabimo kot učno pomagalo pri učenju deljenja.
• Karton s prislovi lahko uporabimo za pomoč pri pripovedovanju zgodb.
• Seznam pridevnikov lahko uporabimo za spodbujanje ustvarjalnega pisanja.
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3.2.3. »AVTO« (ang. »RAFT«) 
»AVTO« je strategija za pisanje, ki pomaga učencem določiti, kakšno vlogo imajo kot

pisci, za kakšno občinstvo pišejo, kakšne so različne besedilne oblike, ki jih lahko uporabijo
pri pisanju, in teme pisanja. Z uporabo te strategije učitelji spodbujajo učence k ustvarjal-
nemu pisanju, razmišljanju o določeni temi z drugega vidika in pridobivanju praktičnih iz-
kušenj s pisanjem za različno občinstvo in z različnih zornih kotov. Učencem pomaga, da
spoznajo pomembne spretnosti, ki se tičejo pisanja, kot so npr. za kakšno publiko pišemo,
kako sporočamo glavno idejo in kako se organiziramo pri pisanju (Tomlinson, 2003; Valian-
des in Neophytou, v tisku). Njihovo ustvarjalno razmišljanje o pisanju spodbudimo s spod-
njimi vprašanji:

Avtor: Kdo ali kaj si kot avtor besedila (si predsednik, igrača, določen lik v zgodbi)? Kakšna
je tvoja vloga v zgodbi? Kako lahko ta vloga vpliva na tvoje pisanje?
Vrsta besedila: Kakšno vrsto besedila pišeš (pismo, pesem, govor)?
Tema in bistvo: O čem pišeš? Zakaj? Kaj je tema tvojega besedila oz. za kaj gre v njem?
Občinstvo: Za koga pišeš (za sošolca, učitelja, bralce ali za časopis)? Kakšen jezik je pri-
merno uporabiti, ko nagovarjaš vsakega od teh vrst publike?

Izvedbene faze
1. Opredelite učne cilje za to učno uro/enoto.
2. S pomočjo podatkov o preverjanju znanja in profilov učencev ugotovite, v kolikšni

meri so učenci pripravljeni in spoznajte njihove učne sloge oziroma zanimanja. 
3. Oblikujte različne pisne naloge glede na ugotovljene različne vloge pisatelja, razli-

čna občinstva, besedilne vrste ali teme besedila.  
4. Naloge razvrstite v izbirno tabelo AVTO.
5. Preverite naslednje: 

- Ali AVTO ustreza različnim učnim slogom?
- Ali vloge, besedilne vrste in stopnje predznanja vključujejo različne težavnostne

stopnje? 
- Ali vloge, besedilne vrste in teme ustrezajo raznoličnosti zanimanj učencev?

Tehnike za delo v razredu
AVTO je strategija, s pomočjo katere lahko na različne načine upoštevamo potrebe vseh

učencev in učenk glede na njihovo predznanje in izražene potrebe. Nekaj zamisli, kje lahko
uporabimo tehniko AVTO: liki iz zgodbe, zgodovinski liki, poklici, ključni izrazi, znanstve-
niki/ce ali politiki/čarke, glasbeni instrumenti, bolezni, zemljepisne oblike, slovarske be-
sede, liki iz risank, vrste tkanin, skladatelji/ce ali umetniki/ce, instrumenti ali orodja, oblike
ali barve, avtorji/ce ali izumitelji/ce, poslovneži ali industrialci, minerali ali kemični ele-
menti, mesta, države in celine, tehnični izrazi itn. Uporabljamo ga lahko tudi pri pouku ma-
tematike.
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Primer: AVTO za učenje izrazov za hrano v tujem jeziku

Avtor/ica Vrsta besedila Tema Občinstvo
kuharski mojster jedilni list podroben opis vseh stranka

sestavin 
avtor kuharskih recept navodila za priprav kuharji
knjig jedi
stranka pritožba težave s hrano ali lastnik restavracije

slabo postrežbo
učenec/ka na pismo opis značilne jedi, ki starši
obisku v tuji jo je poskusil_a v
državi deželi, kjer je na

obisku
potopisec priporočilo kaj je dobra hrana bralec/ka, ki

v tej tuji državi in želi potovati
česa se je bolje
izogniti   

3.2.4. Tri v vrsto
Tehnika (Nunley 2006; Valiandes in Neophytou, v tisku) »tri v vrsto« je dobila ime po znani
igrici »križci in krogci« in je pripomoček za diferenciranje pouka. Sestoji iz zbirke dejavno-
sti, med katerimi lahko učenci izbirajo, da pokažejo svoje razumevanje snovi. Predstavlja jo
tabela z devetimi polji, ki je podobna tabeli za igro »križci in krogci«, v kateri so navedene
dejavnosti/naloge, ki jih morajo učenci izpolniti. Gre za dejavnosti z različno tematiko, po-
stopki in končnim produktom, ki jih lahko prilagodimo tako, da so primerne za različne stop-
nje pripravljenosti, zanimanj in učnih slogov učencev. Osrednje polje lahko pustimo prazno,
da lahko učenec oblikuje lastno dejavnost/nalogo, ki jo želi rešiti. Z dejavnostmi »tri v vrsto«
lahko zadostimo potrebam vsakega učenca v razredu; učno zmožnejšim učencem ponu-
dimo obogatitvene dejavnosti, manj učno zmožnim pa dejavnosti za ponavljanje snovi in
vajo. Delo pri tej strategiji spodbuja samostojno učenje. Učitelj naj občasno preveri delo
učencev in poskrbi, da vodijo dnevnik svojega napredka. Kadar gre za dolgotrajne dejav-
nosti, lahko tabelo »tri v vrsto« uporabimo tudi za krajša vprašanja odprtega tipa na razli-
čnih stopnjah po Bloomovi taksonomiji znanj.

Izvedbene faze
1. Opredelite učne izide in osrednjo temo učne enote.
2. Pripravljenost, učne sloge in zanimanja učencev ugotovite s pomočjo podatkov o

preverjanju njihovega znanja in o njihovih učnih profilih. 
3. Oblikujte devet različnih nalog, ki temeljijo na znanju/spretnostih, ki jih morajo

učenci usvojiti. 
4. Razvrstite naloge v tabeli »tri v vrsto«, pri čemer na srednje polje postavite nalogo,

ki jo morajo izpolniti vsi učenci. 
5. Učenci nato izberejo in izpolnijo tri naloge, pri čemer mora biti ena od njih naloga,

ki je zapisana v sredinskem polju. Izpolnjene naloge tvorijo »tri naloge v eni vrsti«.
6. Učenci, ki dokončajo eno tabelo »tri v vrsto«, lahko nadaljujejo in izpolnijo še več

aktivnosti in več tabel »tri v vrsto«.
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Tehnike za delo v razredu

• Učenci naj dokončajo katere koli tri naloge - tudi če niso »tri v vrsti«.

• Na temelju njihovega predznanja naredite različne izbirne tabele (Učno manj zmo-
žni učenci izpolnjujejo eno tabelo, učno zmožnejši učenci pa druge tabele.) 

• Ustvarite različne izbirne tabele glede na učne sloge in zanimanja učencev. Na primer,
izbirna tabela lahko vključuje tri kinestetične naloge, tri slušne naloge, tri vizualne na-
loge. 

• Naredite izbirno tabelo, ki vključuje več kot 9 možnosti (npr. 16)

• Namesto, da učenci izpolnjujejo naloge, tako da tvorijo »tri v vrsti«, naj jih izpolnijo,
tako da narišejo/pobarvajo določen vzorec v kvadratu 3x3, na primer: 

Primer 1: Izbirna tabela »tri v vrsto« za poročilo o knjigi

Narišite sliko glavnega Zaigrajte igro, ki prikazuje Napišite pesem (za petje) o
junaka. zaključek zgodbe. enem izmed glavnih

dogodkov v knjigi. 

Napišite pesem (poezijo) Naredite plakat, ki Oblecite se, kakor vaš 
o dveh glavnih dogodkih prikazuje vrstni red najljubši junak, in se 
v zgodbi. dogodkov v zgodbi. predstavite z govorom,

v katerem poveste, kdo ste. 

Narišite Vennov diagram, Napišite dva odstavka Napišite dva odstavka o
v katerem primerjate o glavnem liku. prizorišču zgodbe.
podobnosti in razlike
med uvodom in
zaključkom.
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Primer 2: Primer tabele »tri v vrsto« za pouk matematike (matematika – 2. razred)

4. Primeri priprav za učno uro diferenciranega pouka

V tem poglavju so prikazani primeri priprav na učno uro, ki temeljijo na teoriji diferencira-
nega pouka, predstavljeni v prejšnjih poglavjih. Struktura in oblika učne priprave odražata smer-
nice predstavljene v prejšnjih poglavjih. Načrtovanje ure se začne z določanjem predhodnega,
temeljnega in transformativnega znanja ter veščin (glej poglavje 2). Vse tri ravni znanja so vklju-
čene v učno uro, z namenom čim bolj aktivne vključitve vseh učencev v razredu v proces uče-
nja. Učna priprava, ki vključuje različne tehnike in strategije diferenciacije, omogoča učencem
z različnimi nivoji predznanja in sposobnosti, da delajo na doseganju istega cilja, vendar na ra-
zlične načine, glede na njihove potrebe, učni profil in tempo učenja.

Prvi primer vključuje pripravo za učenje deljenja v 4. razredu osnovne šole. Primer temelji
na ciprskem učnem načrtu, zato vključuje primere ciprskega učbenika za matematiko. Ker je
matematika  nekakšen univerzalen jezik, “lingua franca”, menimo, da pričujoči primer priprave
nudi koristen vpogled v diferenciran pouk ter prikaže dobre primere dejavnosti, ki jih učitelj
lahko uporabi znotraj kateregakoli učnega načrta.

Drugi primer prikazuje učno pripravo za predmet kemije v 8. razredu osnovne šole, pri
obravnavanju teme kovine/nekovine. Priprava temelji na slovenskem učnem načrtu za kemijo.
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4.1. Priprava učne ure 1: Matematična učna priprava, ki temelji na diferenciaciji pouka
Četrti razred: Deljenje – zakon o razčlenjevanju

Zahtevano predhodno znanje
Otroci morajo pred začetkom učne ure znati:

• Uporabljati zakon o razčlenjevanju pri množenju.
• Množiti in deliti kot obratni operaciji.

Cilji:
Otroci bodo ob koncu učne ure znali:

• Deliti z enomestnim deliteljem, z uporabo različnih strategij, materialov in prikazov.
• Reševati besedilne naloge z uporabo množenja.
• Uporabljati algoritem deljenja. 

Transformativno znanje in spretnosti
Otroci bodo znali:

• Sestaviti besedilne naloge z operacijama deljenja in množenja ter jih rešiti.
• Deliti na pamet trimestna števila z enomestnim številom.

Vrednotenje
• Sprotno, odvisno od odziva otrok na ustne in pisne naloge med učno uro.
• Listek za končno ugotavljanje znanja (ang. exit slip)
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  - Ugotavljanje predhodnega znanja: 
 

indiv
po razredu, spremlja njihovo delo in jim nudi podporo.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

RAZISKOVANJE: 
 

 
 

 
 

 

svoj zvezek ali/in kocke in/ali svoje bralno 
znamenje (itd.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Diferenciacija  
 
 
 
Potek dela  
Individualno delo -
skupinsko delo - delo 
s celim razredom 
 
 
 

ugotavljanje znanja 

predhodno znanje 

spomnijo, kaj znajo. 
 
Odprta aktivnost  

 
 

 
zvezek, kocke, bralno 
znamenje 
Ubeseditev misli 
 
Individualno/skupinsk
o delo sodelovanje 
vsega razreda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sidrna aktivnost 

da delajo glede na 
lastne potrebe, 
medtem ko se drugi 

 
 
 

 

o  . 

    420:    

5x    350:   

6400:              484:  

POMNITE! 

 

 

 

 3X6=18 

 

 

 6X16 = 6 X (10+6) 

          = (6X10)+(6x6) 

          = 60 + 36 

          = 96 
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- deljenja 
- 

pojasnijo, zakaj. 
-  

 
  

 
 Otroci delajo aktivnost 1 na str. 109 in r

desni). 
 

 

 

 
 

 

preverijo svoj odgovor pri sosedu v klopi in pojasnijo svoj miselni proces. Na 
 

 
1.Deljenje z uporabo kock Dienes: https://www-k6.thinkcentral.com/content/hsp 
/math/hspmath/na/common/itools_int_9780547584997_/basetenblocks.html 
2.Deljenje in z uporabo algoritma 
3.Deljenje z uporabo algoritma:https://www.matific.com/us/en-us/  

 
 

predstavi podroben algoritem deljenja (p. 110). Izvedejo analizo delitelja (npr. 

100 + 20 + 1 = 121). 
 

 

 
 
 
 
 
 
Personalizirana 

 
 

individualno, odvisno 
od njihovih 
sposobnosti in 
delovnega tempa. 
 
 
 
 
 
 
 
Asinhrono delo 

svojem tempu, ne da 
bi jim bilo treba togo 
slediti glavnemu 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

delo  
 
 
Sidrna aktivnost 

delo glede na njihove 
potrebe, medtem ko 

izpolnjujejo redno 
delo pri pouku. 
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orajo pridobiti. 
 

 

pojdi skozi sredino. 

 

lahko  
  
  
  

na pamet analizirajo delitelja). 
 e z uporabo novega znanja 

 
 
 
 
 
 
 
 

Diferencirano delo  

na 
individualni ravni, 
skladno s 
posameznikovim 
tempom. 
 
 
 
 
 
Tabela tri v vrsto, ki 
jo uporabimo kot 

preverjanje znanja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z asinhronim delom 

pri transformativnih 
aktivnostih 

aktivnostih 
/Obogatitvenih 
aktivnostih 

5_SLOVENE_SELIDOSH:������ 1  5/5/17  09:43  ������ 216



217

4.2. Priprava učne ure 2: Kemija – Kovine/nekovine

Razred: 8

Trajanje: 45 min

Predmet: KEMIJA

Učna tema: PERIODNI SISTEM ELEMENTOV (KOVINE/NEKOVINE)

Oblika dela: FRONTALNA, INDIVIDUALNA, V DVOJICAH, SKUPINSKA
Pripomočki: UČBENIK, UČNI LISTI- ZNAČILNOSTI ELEMENTOV, PERIODNI SISTEM ELEMEN-
TOV, TRI SKUPINE (TRI BARVE) KATRONČKOV Z ENAČBAMI RAZLIČNIH TEŽAVNOSTI

Učni cilj:
Učenci: 

• utrdijo učne vsebine o kemijskih elementih (zgradbi in položaju atoma v periodnem
sistemu elementov) in urejevanju kemijskih enačb;

• spoznajo razvrščanje elementov med kovine, nekovine in polkovine;

• spoznajo skupine kovin in nekovin (elemente, ki sodijo v posamezne skupine);

• se seznanijo z osnovnimi značilnostmi kovin in nekovin.

Potrebno predznanje
Učenci naj bi že:

• poznali kemijske elemente in njihove simbole

• se orientirali v periodnem sistemu (uporaba le tega);

• poznali zgradbo atoma in periodnega sistema elementov.

Cilji, ki naj bi jih učenci v učni uri osvojili (osnovno znanje in veščine)  
Učenec:

• utrdi zgradbo atomov in urejevanje kemijskih enačb;

• spozna skupine kovin in nekovin (elemente, ki sodijo v te skupine);

• spozna lastnosti kovin in nekovin.

Nadgradnja/ poglabljanje znanja in veščin (transformacija znanja in veščin)
Učenec razvije:

• samostojno iskanje vseh podatkov o zgradbi atoma;

• urejevanje težjih primerov kemijskih enačb;

• pregleden slikovni zapis lastnosti kovin in nekovin (pretvorba iz besedila v sliko);

• samostojno razvrščanje elementov v posamezne skupine kovin in nekovin.

5_SLOVENE_SELIDOSH:������ 1  5/5/17  09:43  ������ 217



218

 
 

 
 
Ponovitev kemijskih simbolov- na tabli  zapisane elemente  

enega). 

uporabijo periodne sisteme elementov z imeni kemijskih 
elementov. 
 

ZGRADBA ATOMA) 

 
 

 branje, zapisovanje in urejevanje (na barvnih 
 

 
Obravnava nove snovi  
predhodnega znanja z novimi vsebinami); Poudarki in vaje v 
zvezi  z novim znanjem, nadgradnja/ poglabljanje novega 
znanja  
 

nekovin oz. poimenovanje skupin (od znanega k nepoznanemu) 
 zapis oz. oblikovanje miselnega vzorca na tablo 

skupine. 
 

- 
zvezek besedne podatke pretvorijo v znakovni zapis (s slikami 
predstavijo asociacije te besede). 
 
Ponavljanje/ pregled osvojenega znanja   

prevodnost natrija? lastnost nekovin) .  

nekovin, v katero so se razvrstili med obravnavo snovi (halogeni 
 

Strategije in tehnike 
diferenciranega 

 
 
 
 
 

(podpora) 
 
 
 
 
 
 

(podpora): periodni sistem 

razlago snovi 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
individualen znakovni zapis 
(po potrebi tudi z 

nivoja 
 

so si pomagali pri 

ali na table - ena od oblik 
 

Hierarhija aktivnosti- od znanega k neznanega; od enostavnega k bolj kom
pleksnem

u 
Stalno sprotno preverjanje znanja  

 opazovanje in evalvacija dela in znanja 
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