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1) Delovni zvezek za pouk na ekskurzijah 
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DELOVNA MAPA ZA POUK NA POTOVANJU 
Medpredmetna ekskurzija v Berlin – april 2013 
-prvič uporabili delovno mapo na medpredmetni 
ekskurziji v Berlinu aprila 2012, 
-izboljšave za izpopolnjevanje  delovne mape še 
potekajo, nekaj nalog bo izvzetih, večji poudarek 
bo na pisnem ustvarjanju potovalnega dnevnika v 
dveh oz. treh jezikih, 
- Po koncu ekskurzije: evalvacijski vprašalnik za 
dijake in učitelje, ki so spremljali dijake na 
ekskurziji, 
 
 
 
 



Berlin –april 2012 
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STROKOVNA  EKSKURZIJA  V BERLIN 

Delovno gradivo za razvijanje 

medosebne, družbene in državljanske 

kompetence 

Projekt: Poskus v gimnaziji 2.a in 2.b 

Ekonomska šola Murska Sobota                                      
Srednja šola in gimnazija 

                



 
Ekonomska šola Murska Sobota 

Srednja šola in gimnazija  
Posodobitev kurikularnega procesa na OŠ in GIMNAZIJI 

Poskus v gimnaziji  -  
Drugačne oblike in načini usvajanja znanja ter njihovo vrednotenje 

 
• - primerjava odgovorov (letošnji uporabniki 

mape in lanski uporabniki) 

Mapa oz. delovni zvezek  na večdnevni 
ekskurziji ima samo pozitivne učinke, ker….. 

• ……so vse naloge v strnjeni obliki in ne 
izgubljajo listov 

• …..dobijo pisno povratno informacijo 

• ……lep spomin na pouk na potovanju… 
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2) PROJEKTNI TEDEN:  

• Nemška in angleška korespondenca 
(Medpredmetna povezava NEM-ANG-SLO-POD) 

 




















