Kaj je UČENJE UČENJA?
Že sama besedna zveza nam pove, naj bi se naučili »učiti se«.
Zakaj pa je to tako pomembno?
Vsi ljudje se v sodobnem času soočamo z novimi izzivi, svet je čedalje bolj povezan, vsak dan
smo deležni vedno novih informacij. Vsak državljan, še posebej najmlajši – trenutno še
učenci, boste potrebovali ključne kompetence, da se boste lahko prilagajali hitro
spreminjajočemu se svetu.
Kaj pravzaprav pomeni beseda KOMPETENCA?
To je kombinacija znanja, spretnosti in odnosov, s katerimi se ustrezno odzivamo na
trenutne okoliščine.
KLJUČNE KOMPETENCE pa so tiste, ki jih vsi ljudje potrebujemo za osebno izpolnitev in
razvoj, za dejavno državljanstvo, za sprejetost med vrstniki in v družbi nasploh in kasneje
tudi pri iskanju zaposlitve.
Države EU so določile osem ključnih kompetenc, ki omogočajo posamezniku optimalen
razvoj in vključenost v družbo. To so:









sporazumevanje v maternem jeziku;
sporazumevanje v tujih jezikih;
matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji;
digitalna pismenost;
učenje učenja;
socialne in državljanske kompetence;
samoiniciativnost in podjetnost ter
kulturna zavest in izražanje.

Tako je ena od ključnih kompetenc tudi UČENJE UČENJA.
"Učenje učenja" je sposobnost:













učiti se in vztrajati pri učenju,
organizirati lastno učenje,
učinkovito upravljanje s časom in informacijami,
znati sodelovati v dvojicah in skupinah,
sposobnost premagovanja ovir pri učenju,
razvijati odgovornost za lasten uspeh,
pridobivanje, obdelava in uporaba novih znanj in spretnosti,
znati poiskati informacije,
se naučiti zaupati vase,
kritično sprejemati nove informacije,
poznati in uporabiti učne strategije, ki mu najbolj ustrezajo,
poznati lastne prednosti in pomanjkljivosti,






znati poiskati nasvet, pomoč, podporo,
deliti svoje znanje drugim,
razvijati samodisciplino,
znati organizirati lastno učenje in vztrajati pri učenju dalj časa.

Zato na šoli potekajo tedenska srečanja za učence od 5. do 9. razreda, kjer se učimo vse
zgoraj omenjeno, da bi vas čim bolje opremili za nadaljnjo življenjsko pot, ko boste zapustili
našo šolo in nadaljevali šolanje drugod.
Vabljeni torej vsak ČETRTEK OB 7.30 v računalniško učilnico.
Mentorica
Renata Jenko

