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“Ogrodje kvalifikacij je instrument za razvrščanje kvalifikacij 
skladno s sklopom meril za ravni rezultatov učenja ...” (Mapping 
Qualifications ..., 2009, str. 1)  

 

“Ogrodje kvalifikacij je instrument za razvoj in razvrščanje 
kvalifikacij skladno z nizom meril za ravni doseženih rezultatov 
učenja ...” (Qualificaions Systems ..., 2007, str. 7) 

 

“Komisija je ob podpori Strokovne skupine EOK pripravila 

osnutek, v katerem predlaga ogrodje z 8 ravnmi, temelječe 

na učnih izidih…” (Evropsko ogrodje kvalifikacij, 2009, str.3)  

Učni izidi in ogrodje kvalifikacij 



• UČNI REZULTAT pomeni znanje, spretnost in kompetenco, 
standardizirano na določeni kvalifikacijski ravni. Je izjava o 
tem, kar kandidat na neki kvalifikacijski ravni po zaključenem 
učnem obdobju ve, je zmožen narediti in se odločiti. Učni 
rezultati so lahko oblikovani v povezavi s tečaji, programskimi 
enotami, z moduli, s programi. V teh povezavah se učni 
rezultati povezujejo v kvalifikacijo oz. izobrazbo. 

 

Učni izidi v SOK – definicija (1) 



• ZNANJE je rezultat učenja in osvajanja pojmov, načel, teorij in praks. 
Pridobivanje znanja poteka v različnih okoljih: v izobraževalnem procesu, 
pri delu in v kontekstu zasebnega ter družbenega življenja.  

  

• SPRETNOSTI se v okviru nacionalnega ogrodja kvalifikacij nanašajo na 
kognitivne spretnosti (npr. uporaba logičnega, intuitivnega in ustvarjalnega 
mišljenja) in/ali praktične spretnosti (npr. ročne, kreativne spretnosti, 
uporaba materialov, orodij in instrumentov).  

  

• KOMPETENCE se nanašajo na sposobnost uporabe in povezovanja znanja 
in spretnosti v izobraževalnih, profesionalnih in osebnih situacijah. Ločimo 
generične in poklicno specifične kompetence. V SOK kompetence 
razvrščamo glede na kompleksnost, samostojnost in odgovornost 
delovanja.  

Učni izidi v SOK – definicija (2) 



 

Zakaj JA učni izidi? (1) 

Vir: Spady, 1994 



Zakaj JA učni izidi? (2) 

Vir: Spady, 1994; Killen, 2000 



• Učni izidi ponujajo: jasen občutek udeležencev izobraževanja kaj se od njih 
pričakuje; jasno razumevanje družbe kaj se poučuje; jasni cilji, ki služijo kot 
smernice za pripravo učnih programov; preseganje  razlik med t.i. programi 
z nižjim statusom (strokovnimi / poklicno usmerjenimi) in tistimi z višjim 
statusom; snovanje družbeno relevantnih in visoko kakovostnih 
učnih/študijskih programov  

 

ALI RES? 

• opredelitve učnih izidov so nedvoumne in deležnikom popolnoma jasne 

• socializacija v študijsko področje ni pomembna  

• standardni posamezniki in metode poučevanja 

• pomembno  je vedenje, ki ga oblikujejo / si želijo vodilne družbene skupine 

• Pomemben je učni izid ne pa kdo in na kakšen način ga pomaga doseči   

Zakaj NE učni izidi? 



 

 

 

 

 

HVALA ZA VAŠO POZORNOST! 
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