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NAČRTOVANJE UČNE SITUACIJE

Program: MUNUS 2
Letnik: vsi

Ideja: Modularnost v prenovljenih programih: izzivi in priložnosti

Vključeni moduli: Kurikul, PNZ, OIN in MUD, Gradiva, Kakovost in Promocija 

Povezava na IKK: Podjetnost, računalniška pismenost, varstvo in zdravje, 
socialne spretnosti, učenje učenja

Pogoji za izvedbo situacije: Udeleženci poznajo prenovljene programe

Trajanje situacije: Situacija se izvaja v časovnem okviru ene šolske ure

Umestitev situacije v 
šolsko leto:

Zaradi potrebnih zahtevnih priprav je smiselno situacijo 
izvesti najmanj pol leta pred pričetkom pouka



Vsebina predstavitve:

1. Priprava izvajanja programa Elektrikar SPI
2. Načrtovanje in izvedba modula UKN
3. Organizacijski vidik pri pripravi in izvedbi programa
4. Novi programi, sodelovalni način dela, šolska avtonomija 
5. Medmodularno povezovanje v praksi (učna situacija) film
6. Zaključki



1. Priprava izvajanja programa Elektrikar SPI
Janko Škoflek

Časovni potek priprave programa 



1. Priprava izvajanja programa Elektrikar SPI
Janko Škoflek

Po nacionalnem katalogu znanja smo člani PUZ-a skupaj z zunanjimi 
partnerji (podjetja in obrtniki) pripravili matriko minimalnih kompetenc za 
celotni program Elektrikar SPI in po posameznih letnikih.



1. Priprava izvajanja programa Elektrikar SPI
Janko Škoflek

Matrika minimalnih kompetenc



1. Priprava izvajanja programa Elektrikar SPI
Janko Škoflek

Matrika minimalnih kompetenc



1. Priprava izvajanja programa Elektrikar SPI
Janko Škoflek

Grobi kurikul 1. letnik



1. Priprava izvajanja programa Elektrikar SPI
Janko Škoflek

Grobi kurikul 2. letnik



1. Priprava izvajanja programa Elektrikar SPI
Janko Škoflek

Grobi kurikul 3. letnik



Uporaba krmilnih naprav UKN

1.  Načrtovanje modula UKN
2.  Izpeljava izobraževanja

3.  Gradiva
4.  Oprema
5.  Preverjanje in ocenjevanje

6.  Evalvacija

2. Načrtovanje in izvedba modula UKN
Srečko Podveržen



• Program: SPI Elektrikar 2. letnik
• Predmet – modul: Uporaba krmilnih naprav
• Število ur v letniku: 116 (56 ur teorije / 60 ur prakse)
• Trajanje pouka v učilnicah: 14 tednov
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Uporaba krmilnih

naprav 114

OM4 - UKN
Uporaba krmilnih

naprav 114

OM4 - UKN
Fini kurikul

OM4 - UKN
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OM4 - UKN
Gradivo

OM4 - UKN
Gradivo

Program
Elektrikar SPI

Program
Elektrikar SPI

Globalna
učna

priprava

Globalna
učna
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1. Načrtovanje modula Uporaba krmilnih naprav

Matrika 
kompetenc
Matrika 

kompetenc

Prirejena
Bloomova 

taksonomija

Prirejena
Bloomova 

taksonomija

Kaj bodo dijaki:
znali, zmogli
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Standard znanjStandard znanj
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Učna situacija - projekt A
Krmiljneje s stikali in releji

“Ročno krmiljenje rastlinjaka”
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“Ročno krmiljenje rastlinjaka”

Učna situacija – projekt B
Krmiljenje s tipkami, releji in 

kontaktorji
“Krmiljenje lopute”

Učna situacija – projekt B
Krmiljenje s tipkami, releji in 

kontaktorji
“Krmiljenje lopute”

Učna situacija - projekt C
Krmiljenje s PLK-ajem

“Krmiljenje s PLK-ajem”

Učna situacija - projekt C
Krmiljenje s PLK-ajem

“Krmiljenje s PLK-ajem”

Učna situacija - projekt D
Merilni pretvorniki in 

izvršilni členi
“Avtomatizacija rastlinjaka”

Učna situacija - projekt D
Merilni pretvorniki in 

izvršilni členi
“Avtomatizacija rastlinjaka”

vse kompetence modula dijak pridobi pri izvedbi spodaj opisanih učnih situacijah
1. Načrtovanje modula Uporaba krmilnih naprav Srečko Podveržen



Primeri dobre prakse nas učijo, da je poučevanje zelo 
uspešno, če je:

2. Izpeljava izobraževanja modula UKN

- samo 7 % časa v obliki predavanja (slušno),

- 35 % v obliki vizualizacije (vidno, PPoint, demonstracije …)

- in 58 % praktičnega dela udeležencev 
(laboratorijski delo, praktični pouk, projektne naloge …)

Srečko Podveržen



1. Strokovno-teoretični del - frontalno za vse dijake (cca. 10 % ur)
2. Izvajanje delovnih nalog in operacij (časovni okvir 2 – 4 ure ali 10 – 12 ur) 

Laboratorijsko delo v laboratoriju
a) delitev dijakov v skupine
b) poudarek pri laboratorijskem delu je na potrjevanju strokovno teoretičnih zakonitosti skozi 

simulacijo s pomočjo PC-eja in gradnji krmilnih sistemov s pomočjo pripravljenih 
didaktičnih komponent

c) iz tehnološkega opisa krmilne naprave-algoritma dijak konstruira in pripravi projekt za 
izvedbo krmiljenja naprave – električne vezalne načrte in funkcionalno preveri njihovo 
izpeljavo

Praktično delo v delavnici
a) delitev dijakov v skupine
b) poudarek pri praktičnem delu je na spoznavanju tehnologije (elementov, materialov, 

strojev, orodij, delovnih postopkov, varnega dela, ekologije …)
c) iz električnega vezalnega načrta dijak praktično izdela in funkcionalno preizkusi delovanje 

krmiljenja tehnološkega procesa ter uredi dokumentacijo

2. Izpeljava izobraževanja modula UKN Srečko Podveržen



3. Gradiva

1. Predstavitve (PPT)
2. Literatura za dijake

a) Vse je v spletni učilnici
b) Pri izvajanju laboratorijskega dela in praktičnega izobraževanja v šoli dobijo dijaki 

delovne naloge (osem strani)
a) 1. stran – naslov teme in podatki o dijaku in njegovem uspehu
b) 2. stran – kratek povzetek strokovne teorije za izpeljavo delovnih nalog
c) 3. in 4. stran je namenjena področju laboratorijskega dela
d) 5., 6. in 7. stran so namenjene praktičnemu delu
e) 8. stran – komentarji in vprašanja ter naloge za dijaka (preverjanje in 

ugotavljanje pridobljenih kompetenc pri izpeljavi delovne naloge)
c) Izvajanje učnih situacij - projektov

3. e-gradivo (v spletni učilnici)

Srečko Podveržen



3. Literatura za dijake v spletni učilnici
Učna situacija A 1.0
Krmiljenje in signalizacija delovanja rastlinjaka
5. Uporaba stikal
5. 1 Krmiljenje s stikali in releji 
5. 2 Digitalna tehnika

A 1.1 Krmiljenje porabnikov s stikali
A 1.2 Krmiljenje porabnikov s stikali in releji
A 1.3 IN logično vezje
A 1.4 ALI logično vezje
A 1.5 NE logično vezje
A 1.6 NIN logično vezje
A 1.7 NALI logično vezje

A 1.0 Krmiljenje in signalizacija delovanja rastlinjaka

Srečko Podveržen



3. Literatura za dijake v spletni učilnici
Učna situacija B 2.0
Krmiljenje lopute rastlinjaka in rekonstrukcija zagona motorja ventilatorja
6. Uporaba tipk
6. 1 Krmiljenje s tipkami, releji in kontaktorji 
6. 2 Krmiljenje s tipkami 
6. 3 Pomnilniške celice
6. 4 Motorji

B 2.1 Krmiljenje s tipkami: zvonec, impulzni in časovni rele 
B 2.2 Krmiljenje s tipkami: RS flip-flop, samodržni kontakt 
B 2.3 Direktni vklop trifaznega asinhronskega motorja
B 2.4 Daljinski vklop trifaznega asinhronskega motorja
B 2.5 Krmiljenje trifaznega motorja: zvezda-trikot 
B 2.6 Krmiljenje trifaznega motorja: levo-desno 
B 2.7 Krmiljenje tekočega traku: levo-stop-desno
B 2.8 Krmiljenje dvižne mize (dvigalo, loputa …) gor-stop-dol 

B 2.0 Krmiljenje lopute rastlinjaka in rekonstrukcija zagona motorja

Srečko Podveržen



3. Literatura za dijake v spletni učilnici
Učna situacija C 3.0
Krmiljenje rastlinjaka s PLK z funkcijo »ZALIVANJE«

7 Uporaba PLK-ajev
7. 1 Programirljivi logični krmilniki

C 3.1 Priklop in povezovanje PLK-ajev 
C 3.2 Primer uporabe PLK-ajev 
C 3.3 Primer uporabe PLK-ajev 

C 3.0 Krmiljenje rastlinjaka s PLK-ajem z dodatno funkcijo »ZALIVANJE«

Srečko Podveržen



3. Literatura za dijake v spletni učilnici
Učna situacija D 4.0
Avtomatizacija rastlinjaka

8 Merilni pretvorniki in izvršilni členi
8. 1 Merilni pretvorniki
8. 2 Izvršilni členi

D 4.1 Uporaba merilnega pretvornika temperature
D 4.2 Uporaba merilnega pretvornika vlage
D 4.3 Krmiljenje asinhronega motorja s frekvenčnim pretvornikom 
D 4.4 Krmiljenje pnevmatskega cilindra

D 4.0 Avtomatizacija rastlinjaka

Srečko Podveržen



1. stran Podatki o dijaku 2. stran Povzetek teorije Srečko Podveržen



3. 4. stran Laboratorijsko delo Srečko Podveržen



5. 6. 7. stran Praktično delo Srečko Podveržen



7. stran Praktično delo 8. stran Komentar in vprašanja Srečko Podveržen



4. Oprema

1. Strokovno-teoretični del
2. Izvajanje delovnih nalog in operacij

a) Laboratorijsko delo
b) Praktično delo

3. Didaktični komplet

Srečko Podveržen



Strokovno-teoretični pouk – učilnica z demonstracijskim pultom
Srečko Podveržen



Laboratorijsko delo
Didaktični kompleti:
- merjenci
- vezalne plošče
- merilni moduli
- merilni instrumenti
- povezovalne žice

Srečko Podveržen



Praktično delo
- elementi za krmiljenje

(stikala, tipke, releji, varovalke, PLK, motorji …)
- vezalne plošče
- merilni instrumenti
- orodja
- materiali za vezavo
(žice, votlice, sponke …)

Srečko Podveržen



Didaktični komplet – za dva uporabnika:
- voziček
- komplet za laboratorijsko delo 
- komplet za praktično delo
- tehnološki proces (rastlinjak …)

Srečko Podveržen
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5. Preverjanje in ocenjevanje
Preverjanje in ocenjevanje:

1. Laboratorijsko delo
a) Simulacija logičnega vezja IN.
b) Praktična realizacija s stikali in releji ter diodami in tranzistorji.

2. Praktično delo
a) Izberi vse potrebne materiale in izpolni tabelo (skica, oznaka, električni opis-podatki …).
b) Definiraj delovanje krmilja z logičnim načrtom, logično enačbo in pravilnostno tabelo.
c) Vstavi elemente v montažno ploščo.
d) Po priloženi shemi poveži elemente na učni montažni plošči MIC 1.
e) Vsem elementom v električni shemi napiši oznako in označi številke priključkov (kontaktov
f) Opiši delovanje vezja in ugotovitve.

Srečko Podveržen



Področje Kriteriji
O  p  i  s        d o s  e  ž k a

Optimalni standard znanja Minimalni standard znanja

Postopki dela
Uporaba strojev, 
orodij in naprav

Pravilnost 
(Stopnja 

usvojenosti)

Pregleda dokumentacijo in izbere ustrezen material in 
orodje ter pripravi delovno mesto.
Upošteva načrt dela in uporablja pravilne postopke, ki 
vodijo k pravilni in funkcionalni izvedbi.
Izvede vse ustrezne meritve pred vklopom.

Pri izbiri materiala in pripravi 
delovnega mesta potrebuje 

nasvete.

Inovativnost 
Pri morebitnih težavah poišče najboljši način za odpravo 
oziroma rešitev le te in po potrebi  prilagodi izvedbo 
naloge.

Pri morebitnih težavah se 
posvetuje in upošteva nasvete.

Tempo/
dinamika/ 

hitrost
Delo opravlja kontinuirano in ga zaključi. Delo konča v predvidenem času.

Uporaba 
tehnično-

tehnološke 
dokumentacije

Pravilnost 
(Stopnja 

usvojenosti)

Izbere primerna programska orodja za izdelavo 
dokumentacije.
Samostojno izdela dokumentacijo s programskimi orodji.
Dokumentacijo opremi s slikovnim gradivom, opisi, 
navodili in tehničnimi podatki.

Popravi in dopolni načrte.

Ukrepi za varno in 
zdravo opravljanje 

dela ter varstvo 
okolja

Stopnja 
usvojenosti

Pri delu upošteva predpise in ukrepe za varno delo.
Varno in pravilno uporablja orodja in pripomočke za delo.
Gospodarno ravna z materialom.

Pri delu upošteva predpise in 
ukrepe za varno delo.

Varno in pravilno uporablja orodja 
in pripomočke za delo.

Srečko Podveržen



Učna situacija A 1.0
Krmiljenje in signalizacija 

delovanja rastlinjaka

Učna situacija A 1.0
Krmiljenje in signalizacija 

delovanja rastlinjaka

Učna situacija B 2.0
Krmiljenje lopute rastlinjaka 

in rekonstrukcija zagona 
motorja ventilatorja

Učna situacija B 2.0
Krmiljenje lopute rastlinjaka 

in rekonstrukcija zagona 
motorja ventilatorja

Učna situacija C 3.0
Krmiljenje rastlinjaka s PLK z 

funkcijo »ZALIVANJE«

Učna situacija C 3.0
Krmiljenje rastlinjaka s PLK z 

funkcijo »ZALIVANJE«

Učna situacija D 4.0
Avtomatizacija rastlinjaka

Učna situacija D 4.0
Avtomatizacija rastlinjaka

Možnih 30 točk
Obvezno 15 točk
Možnih 30 točk

Obvezno 15 točk
Možnih 30 točk

Obvezno 15 točk
Možnih 30 točk

Obvezno 15 točk

B - 10 točk - obvezno
B 2.1   4 točke
B 2.2   4 točke
B 2.3   4 točke
B 2.4; B 2.5; B 2.6  4 točke
B 2.7   4 točke - obvezno

B - 10 točk - obvezno
B 2.1   4 točke
B 2.2   4 točke
B 2.3   4 točke
B 2.4; B 2.5; B 2.6  4 točke
B 2.7   4 točke - obvezno

A - 10 točk - obvezno
A 1.1   4 točke
A 1.2   4 točke
A 1.3   4 točke
A 1.4; A 2.5; A 2.6  4 točke
A 1.7   4 točke

A - 10 točk - obvezno
A 1.1   4 točke
A 1.2   4 točke
A 1.3   4 točke
A 1.4; A 2.5; A 2.6  4 točke
A 1.7   4 točke

Možnih 20 točk
Obvezno 10 točk
Možnih 20 točk

Obvezno 10 točk

C - 8 točk - obvezno
C 3.1   4 točke
C 3.2   4 točke
C 3.3; C 3.4   4 točke

C - 8 točk - obvezno
C 3.1   4 točke
C 3.2   4 točke
C 3.3; C 3.4   4 točke

Možnih 20 točk
Obvezno 10 točk
Možnih 20 točk

Obvezno 10 točk

D - 8 točk - obvezno
D 4.1; D 4.2   4 točke
D 4.3   4 točke
D 4.4   4 točke

D - 8 točk - obvezno
D 4.1; D 4.2   4 točke
D 4.3   4 točke
D 4.4   4 točke

Skupno število možnih točk: 100
Obvezno število točk: 50 (s tem dijak doseže osnovne kompetence modula in oceno zadostno 2)

Skupno število možnih točk: 100
Obvezno število točk: 50 (s tem dijak doseže osnovne kompetence modula in oceno zadostno 2)

Srečko Podveržen



Preverjanje in ocenjevanje – Rezultati za modul UKN

OCENE PRI MODULU UKN
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Povprečna ocena = 3,25
Število dijakov v skupini  12
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6.  Evalvacija modula UKN - november 2010

1. Splošno o modulu in njegovi izpeljavi
2. Mnenje o delu učitelja teorije in PRA
3. Napišite, kaj mi ni bilo všeč pri tem modulu:
4. Napišite, kaj bi naslednjič izvedli drugače?

Evalvacija
Odgovori - statistika

Evalvacija
Odgovori - statistika

Srečko Podveržen



1. Splošno o modulu in njegovi izpeljavi:
1) Na začetku pouka sem bil seznanjen z vsebinami, ki jih bom spoznal pri modulu.
2) Učni cilji so mi bili jasno predstavljeni.
3) Strokovna teorija je nudila dovolj podpore za začetek izvajanja praktičnih vaj in nalog.
4) Praktične vaje so se dobro povezovale s strokovno teorijo.
5) Pri praktičnem delu in vajah sem se lahko miselno vživel v reševanje nalog in strokovnih

problemov, povezanih z mojim bodočim poklicem.
6) Praktične vaje so bile ustrezno izbrane glede na poklicno področje, za katerega se izobražujem.
7) V celoti gledano sem bil z delom v okviru modula zadovoljen.
8) Znanja, spretnosti in veščine, ki sem jih osvojil pri tem modulu, želim povezovati z ostalimi strokovnimi moduli, 

ki sem jih že, ali pa jih še bom spoznal pri pouku.
9) Dijaki bi lahko bili uspešnejši, če bi se tudi ostali pouk izvajal na podoben način, kot je to bilo pri modulu UKN.

1 se ne strinjam

2 delno se strinjam

3 večinoma se strinjam

4 popolnoma se strinjam

8% 0%

34%
58%

10. Dijaki bi lahko bili uspešnejši, če bi se tudi ostali pouk izvajal na podoben 
način, kot je to bilo pri modulu UKN.

Srečko Podveržen



2. Mnenje o delu učitelja teorije in PRA:
1) Metode poučevanja in učenja so mi ustrezale.
2) Pri pouku mi je bilo zanimivo.
3) Tempo učenja sem si določil sam.
4) Tempo dela je bil izziv zame.
5) Veliko sem pridobil.
6) Gradivo, ki sem ga prejel, mi je olajšalo delo in spremljavo pouka.
7) Učitelj je poučeval dobro.
8) Učitelj je obvladoval svoje delo.
9) Učitelj mi je pomagal pri delu.
10) Učitelj me je opozarjal na primerno vedenje in redno učenje. 
11) Učitelj mi je pomagal, da sem razvijal svoje ideje in da sem delal samostojno. 
12) Z učiteljem sem se razumel in z njim sem lahko govoril o vsem.
13) Pri učitelju bi še posebej pohvalil (njegov pristop k delu v razredu, prijaznost ...):

6. Gradivo, ki sem ga prejel, mi je olajšalo delo in spremljavo pouka

17%

8%

17%
58%

1 se ne strinjam

2 delno se strinjam

3 večinoma se strinjam

4 popolnoma se strinjam

Srečko Podveržen



3. Napišite, kaj mi ni bilo všeč pri tem modulu:
bilo je veliko vezanja 
vse je bilo OK

4. Napišite, kaj bi naslednjič izvedli drugače?
naredili bi manj vaj
ne vem

Evalvacija
Odgovori - statistika

Evalvacija
Odgovori - statistika

Srečko Podveržen6.  Evalvacija modula UKN - november 2010



Cilj odprtega kurikula je pripraviti dober 
program za potrebe lokalnega okolja v 
sodelovanju s partnerji.
Naši partnerji so delodajalci, s katerimi 
največ sodelujemo preko PUD-a in drugih 
oblik sodelovanja.
Kurikuli so del LDN, kar formalno 
sprejema Svet zavoda.

Umestitev odprtega kurikula v predmetnik

3. Organizacijski vidik pri pripravi in izvedbi programa
Simon Konečnik



Skupaj s partnerji smo predlagali naslednje vsebine 
odprtega kurikula:

3. Organizacijski vidik pri pripravi in izvedbi programa
Simon Konečnik



Fleksibilna organizacija pouka
z manj različnih učiteljev znotraj programa do boljše organiziranosti,
organizacija dela na šoli (ravnatelj, vodja PUZ, izdelovalec urnikov, 
povezave znotraj šolskega centra),
potrebo po spremembi programske podpore za izdelavo urnika.

3. Organizacijski vidik pri pripravi in izvedbi programa
Simon Konečnik



Dosedanje izkušnje so temeljile na 
izvajanju PT, ki temelji na praktičnem 
pouku. V tej obliki so se začele pojavljati 
težave.
Zakaj sploh PT?
Nov vidik organizacije skupnega PT na šoli 
za vse oddelke.
Izjema pri elektrikarju: drugi PT je za 1. in 2. 
letnik ciljno naravnan na končni izdelek, 
sodelujejo prav tako vsi učitelji.

Projektni tedni (PT) v luči sprememb

3. Organizacijski vidik pri pripravi in izvedbi programa
Simon Konečnik



Program za urnik v luči sprememb 
mora zagotavljati:

dobro fleksibilnost za postavitev 
predmetov ali modulov v vzporednih, 
zaporednih in mešanih okvirih izvajanja 
pouka,
možnost časovnega planiranja urnikov, 
sestavljavci urnika znotraj centra lahko 
sproti “vidijo” urnik na drugih šolah 
(spletna aplikacija), kar močno olajša 
koordinacijo.

3. Organizacijski vidik pri pripravi in izvedbi programa
Simon Konečnik



Nekaj posebnosti novega vidika izvajanja:
en termin za vse, sodelujejo vsi dijaki in vsi učitelji,
sodelovanje vseh učiteljev – vsak razpiše svojo temo, določi število 
dijakov, prostorske in materialne pogoje,
dijaki izberejo vsebino in se prijavijo preko pripravljene spletne 
aplikacije,
pri izvedbi PT dijaki naredijo izdelek oz. poročilo,
javna predstavitev,
na koncu je evalvacija – kakovost.

3. Organizacijski vidik pri pripravi in izvedbi programa
Simon Konečnik



Oddelki in skupine – novi vidiki financiranja.
Ali se izplača izvajati pouk za 12 vpisanih 
elektrikarjev?
Vhodni podatki:

2.872,35 € / dijaka / leto * 12 dijakov = 
34.468 € / leto
Potrebujemo 1,6 učitelja s povprečjem 38. 
plačnega razreda po ceni 2.360 € / mesec.

Rezultat: 
Samo strošek dela predstavlja 44.746 € / leto. 

Finančni vidik izvajanja programa elektrikar

3. Organizacijski vidik pri pripravi in izvedbi programa
Simon Konečnik



Rešitve?
Kombiniranje oddelkov s sorodnimi programi. 
Izkoristiti druge možnosti MoFAS-a?
Doseči ugodnejšo ceno na MŠŠ? ☺
Pomoč zainteresiranih delodajalcev za 
ohranitev deficitarnih poklicev?
Aktivna promocija – najboljša je kakovostna 
izvedba programa.

3. Organizacijski vidik pri pripravi in izvedbi programa
Simon Konečnik



MUNUS 2 in podpora izvajanju novih programov

o Za dejavnejšo in celovito uvedbo novih programov se je pri njihovem 
izvajanju in pripravi nanj potrebno – poleg kurikula – opreti tudi na 
aktivnosti ostalih vsebinskih področij projekta MUNUS 2  (kakovost, 
gradiva, promocija …). 

o Aktivnosti se morajo v sinergijskem učinku medsebojno dopolnjevati in 
tvorno podpirati nov način dela. 

o Sodelovalni način dela se mora odražati ne samo pri učiteljih in v 
šolskem kolektivu, temveč tudi pri dijakih, starših in v šolskem okolju. 

4. Novi programi, sodelovalni način dela, šolska avtonomija
mag. Tone Gams



Izvajanje novih programov v luči šolske avtonomije

o Prenova programov in njihovo izvajanje gre v smer večjega zaupanja v 
strokovno avtoriteto ravnateljev, vodij PUZ, učiteljev, delodajalcev …

o Avtonomno razmišljanje vsakega izvajalca zadeva več področij: 
organizacija pouka in kreiranje urnika …
načrtovanje IK, sooblikovanje OK …
izbira modelov, oblik in metod poučevanja ter učenja
priprava in/ali izbira učnih situacij, učnih gradiv ter drugih učnih 
pripomočkov …

o Novi programi dajejo šoli možnost krepitve šolske avtonomije, njihovo 
izvajanje pa širi prostor za njeno uresničevanje.

4. Novi programi, sodelovalni način dela, šolska avtonomija
mag. Tone Gams



Izvajanje novih programov v luči šolske avtonomije
o Z uvajanjem novosti, ki jih sproti vrednotimo in dopolnjujemo, v

organizacijskem in izvedbenem smislu gradimo avtonomijo šole.
o Večja avtonomija prinaša tudi večjo odgovornost.
o Ali si učitelji pri svojem delu želijo večjo stopnjo avtonomije, ali so 

razmere temu naklonjene?
o Primer: v katalogih znanj ni učnih tem ali vsebin.

Kakšna je kompetentnost učiteljev za to, da bi sami izbirali 
metode poučevanja?
So vsi učitelji dovolj samozavestni, da bi samostojno odločali o 
tem, kako bodo učili?

4. Novi programi, sodelovalni način dela, šolska avtonomija
mag. Tone Gams



5. Medmodularno povezovanje v praksi (učna situacija)
Janko Škoflek



5. Medmodularno povezovanje v praksi (učna situacija)
Janko Škoflek



5. Medmodularno povezovanje v praksi (učna situacija)
Janko Škoflek



5. Medmodularno povezovanje v praksi (učna situacija)
Janko Škoflek



5. Medmodularno povezovanje v praksi (učna situacija)
Janko Škoflek



5. Medmodularno povezovanje v praksi (učna situacija)

film

Janko Škoflek



Zahvaljujemo se za vašo pozornost!

Srečno


