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Glagoli digitalne Bloomove taksonomije 

Bloomova digitalna taksonomija (ki jo je zasnoval Andrew Churches) podpira smiselno rabo tehnologije v procesu 
učenja. Pri načrtovanju pouka, določanju kriterijev, vrednotenju in analizi učnih načrtov so nam v pomoč 
pomenski glagoli, ki definirajo aktivnosti učencev ob podpori tehnologije.  

Grafična upodobitev prikazuje razpon digitalne taksonomije, ki se začne z nižjimi miselnimi procesi na levi strani 
(POMNJENJE) in konča na desni (USTVARJANJE) z višjimi miselnimi procesi. Našteti glagoli ustrezajo posamezni 
dimenziji spoznavnega procesa. Nekateri so zapisani večkrat, saj je njihova raba odvisna od konteksta aktivnosti. 

POMNJENJE RAZUMEVANJE UPORABA ANALIZIRANJE VREDNOTENJE USTVARJANJE 
...uporabljamo 
kadar se poskušamo 
spomniti dejstev, 
definicij in 
seznamov oziroma 
želimo obnoviti  
slišano ali prebrano. 

...je ustvarjanje 
pomena med 
različnimi vrstami 
znanja, ki je lahko 
predstavljeno na 
različne načine. 

...se nanaša na 
situacije, kjer se 
naučena 
vsebina 
uporabi v 
izdelkih kot so 
modeli, 
diagrami, 
predstavitve, 
intervjuji in 
simulacije. 

...pomeni 
razčlenjevanje 
gradiva na njegove 
sestavne dele ali 
elemente, 
ugotavljanje 
odnosov med njimi 
in načine 
medsebojne 
povezave. 

...pomeni kritično 
presojo idej, 
argumentov, 
rešitev, izdelkov, 
materialov in 
metod na osnovi 
kriterijev.  

... je povezovanje 
delov in elementov 
v novo celoto ter 
reorganizacija 
elementov v nov 
vzorec ali strukturo s 
posploševanjem, 
načrtovanjem in 
izdelovanjem. 

 
shrani zaznamke 
kopiraj 
definiraj 
opiši 
podvoji-ponovi 
izberi najljubše 
poišči 
poguglaj 
označi 
prepoznaj 
opremi, označi 
všečkaj 
poslušaj 
razvrsti 
lociraj 
poveži 
zapomni si 
poimenuj 
poveži se 
oštevilči 
citiraj 
spomni se 
preberi 
recitiraj 
prepoznaj 
posnami 
ponovi s svojimi 
besedami 
ponovi 
prikliči 
poišči 
izberi 
pripoveduj 
vizualiziraj 

išči napredno 
komentiraj 
dodaj opombe 
asociativno poveži 
išči z boolovo alg. 
kategoriziraj 
razvrsti 
komentiraj 
primerjaj 
najdi podobnosti 
in razlike 
pretvori 
demonstriraj 
opiši 
diferenciraj 
razpravljaj 
odkrij 
razlikuj 
oceni 
ponazori 
pojasni 
izrazi 
razširi 
zberi 
posploši 
razvrsti v skupine 
identificiraj 
označi 
nakaži, sklepaj 
napiši prispevek 
parafraziraj 
napovej 
registriraj se 
povzami 
označi (tegaj) 
tvitni 

izpelji 
upravljaj 
uporabi 
izrazi 
izračunaj 
izvedi 
spremeni 
izdelaj diagram 
izberi 
zberi 
dokončaj 
sprogramiraj 
konstruiraj 
demonstriraj 
določi 
prikaži 
razišči 
izvrši 
pojasni 
izvedi 
intervjuvaj 
presodi 
uredi 
preizkušaj 
naloži 
deluj 
pobarvaj 
igraj 
pripravi 
poženi 
deli 
skiciraj 
naloži 
uporabi 

oglašuj 
presodi 
pripiši lastnosti 
razstavi na ... 
izračuanj 
kategoriziraj 
razvrsti 
primerjaj 
ugotovi, sklepaj 
najdi podobnosti in 
razlike 
razstavi 
sklepaj iz splošnega 
na posamezno 
najdi razlike 
razlikuj 
razdeli 
preceni, oceni 
razloži, pojasni 
ilustriraj 
sklepaj 
strni, poveži, združi 
ustvari miselni 
vzorec 
razvrsti po 
določenem 
vrstnem redu 
organiziraj 
povzami, oriši 
načrtuj 
poudari 
razvrsti po 
pomembnosti 
postavi vprašanje 
loči 
strukturiraj 
anketiraj 

argumentirano 
utemelji 
vrednoti 
preveri 
kritično oceni 
komentiraj 
sklepaj 
upoštevaj 
prepričaj 
odkrij 
uredi 
eksperimentiraj 
oceni 
postavi hipoteze 
presodi 
utemelji 
izmeri 
moderiraj 
nadziraj 
poveži se 
objavi 
napovej 
rangiraj 
priporoči 
reflektiraj 
postavi na novo 
preglej 
revidiraj 
točkuj 
podpri 
preskusi 
potrdi 

prilagodi 
animiraj 
blogaj 
sodeluj 
sestavi 
konstruiraj 
načrtuj, oblikuj 
razvij 
zasnuj 
usmeri, usmerjaj 
poenostavi 
posnami 
formuliraj, oblikuj 
integriraj 
izumi 
vodi, organiziraj 
ustvari 
upravljaj 
poustvari 
prilagodi 
pogajaj se 
pripravi govor 
načrtuj 
ustvari podcast 
izdelaj 
sprogramiraj 
objavi 
igraj vlogo 
simuliraj 
reši 
strukturiraj 
ustvari video blog 
(vlogaj) 
soustvarjaj wiki 
napiši 
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