
                              

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport.  

 

 
Posodobitev kurikularnega procesa na OŠ in GIMN 
 
Spremljava učnih načrtov za izbirne predmete v Poskusu v gimnazijah 

VPRAŠALNIK ZA DIJAKINJE/DIJAKE 

Draga dijakinja/dragi dijak, 

v okviru poskusa v gimnazijah spremljamo izvajanje izbirnih predmetov,  ki so jih pripravili na 

nekaterih gimnazijah in jih je določil Strokovni svet za splošno izobraževanje. Namen teh 

predmetov je povečati pestrost ponudbe šole in možnost razvijanja interesov dijakov na 

določenem področju. O posameznem predmetu, ki ga izvajajo na tvoji šoli, nas zanimajo ne le 

mnenja in vtisi učiteljev,  temveč tudi dijakov.  

Zato smo pripravili kratek anketni vprašalnik. Vabimo in prosimo te, da vprašanja skrbno prebereš 

in zapišeš svoje odgovore čim bolj podrobno, saj bomo le na tak način lahko oblikovali končno 

oceno o ustreznosti izbirnih predmetov in pogojih za njihovo izvajanje na vseh slovenskih 

gimnazijah. 

 

SPOL:     Ž                                M 

LETNIK:__________________________________ 

IZBIRNI PREDMET: (obkroži črko pred izbirnim predmetom) 

a) Kreativno podjetništvo 

b) Projektno delo z osnovami  raziskovalnega dela 

c) Astronomija 

1. Zakaj si izbral/a predmet? 

Navedi vsaj tri razloge: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.  Ali je možnost izbire tega predmeta povečala tvojo motivacijo za šolsko delo/učenje? 

Da                  Ne 

 

3. Ali so ti znanja izbirnega predmeta pomagala pri učenju drugih predmetov?   
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Da                     Ne 

4. Ali so ti znanja predmeta pomagala pri širšem poznavanju področja, na katerega se predmet 

nanaša?                       

Da                     Ne 

Če da, kako lahko to razložiš? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5. Kaj ti je bilo pri predmetu najbolj všeč? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

6. Navedeni so različni načini dela pri pouku.  

Prosimo izberi tri najpogosteje izvajane načine dela pri pouku izbirnega predmeta v tem šolskem 

letu (obkroži črko pred  izbranimi odgovori): 

a) terensko in eksperimentalno delo 

b) samostojno delo dijakov po navodilih učitelja/učiteljev 

c) projektno delo 

d) razlaga učitelja in poslušanje-zapisovanje dijakov 

e) raziskovalno delo in priprava raziskovalnih nalog 

f) delo s pomočjo računalnika (pametnega telefona, druge podobne naprave) 

d) drugo (prosimo opiši):__________________________________________________________ 

7. Glede na učni načrt izbirnega predmeta je del pouka potekal izven učilnice. 

Kakšne izkušnje si s tem pridobil/a, kako je takšen način dela vplival na tvoje učenje pri tem 

predmetu? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________                                

8. Tvoja zaključna ocena pri izbirnem predmetu: _______________________________ 

 

Hvala za sodelovanje. 
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