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Cilji predavanja

Na izkušnjah projekta ATS STEM bomo:

- predstavili, kako razumemo STEM,

- opisali STEM-učno enoto,

- ob primerih STEM-učnih enot, predstavili okvir 
koncepta projekta, ki omogoča reševanje avtentičnih 
problemov in razvijanje prečnih veščin pri učencih,

- predstavili, kako se rezultati različnih projektov 
odražajo na sistemski ravni.



STEM lahko razumemo kot povezovanje naravoslovja, tehnike in tehnologije ter 
matematike ali kot integriran pristop k poučevanju, ki omogoča reševanje avtentičnih 

problemov in podpira razvoj prečnih veščin.



ATS STEM
(Assessment of Transversal Skills in STEM)

Vrednotenje prečnih veščin na STEM-področju



Več na spletni strani projekta: atsstem.eu



SPROTNA PRIPRAVA –
podpora pri načrtovanju 
STEM-učne enote

STEM UČNA ENOTA



OKVIR KONCEPTA



KAKO IZKORIŠČATI GOZD IN HKRATI SKRBETI ZANJ?, OŠ F. A. Kamnik – izdelava košar za 
prenašanje gob

KAKO USTREZNO UREDITI PROSTOR ZA PARKIRANJE KOLES PRI ŠOLI OZ. KOLESARNICO ŠOLE?, 
OŠ Belokranjskega odreda Semič - maketa kolesarnice

KAKO IZDELATI UČINKOVITO NAPRAVO ZA VADBO MIŠIC?, OŠ Sveti Tomaž
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STEM -> STEAM



Zakaj se medpredmetno povezovati?

Vri slike https://usergeneratededucation.wordpress.com/tag/interdisciplinary-learning/

razvoj

https://usergeneratededucation.wordpress.com/tag/interdisciplinary-learning/


Pomen medpredmetnega povezovanja, 

predstavitev Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik







Izbira avtentičnega 

problema
Okvir koncepta





Izbira avtentičnih problemov, 

predstavitev Osnovna šola Sveti Tomaž





Okvir koncepta razvijanje prečnih 

veščin/ kompetenc





V PRISTOP REŠEVANJA 

PROBLEMOV SMISELNO 

INTEGRIRATI PREČNE VEŠČINE 

IN JIH VREDNOTITI S 

POMOČJO DIGITALNE 

TEHNOLOGIJE

DT

KLJUČNI CILJ PROJEKTA 

(evalvacija)



(„e-portfolio“)



Razvijanje prečnih veščin in odnosa v STEM-učni enoti,

predstavitev Osnovna šola Preska





okvir koncepta digitalna orodja

Vir slike: https://l2lbyte.wordpress.com/learning-videos/

https://l2lbyte.wordpress.com/learning-videos/
https://l2lbyte.wordpress.com/learning-videos/






Pomen medpredmetnega povezovanja, 

predstavitev Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik



Uporabljena digitalna orodja za spremljanje in vrednotenje 
veščin







Še velika slika:



Priprava na STEM učno enoto



Evalvacija – sestavni del priprave



Kako takšen pouk evalvirajo najbolj 

pomembni deležniki?



Učenci OŠ Gustava Šiliha Laporje



In nenazadnje: Zakaj STEM in zakaj razvijati 

kompetence/veščine?



ATS STEM kot del strateškega razvoja 
prečnih kompetenc in spretnosti v SLO
• največ razvojnih sredstev MIZŠ (2014 – 2020+3) za razvoj 

splošnih/prečnih kompetence/spretnosti v vrtcih, OŠ, SŠ
• veliki projekti: NA-MA POTI, Objem, Pogum, Podvig, JeŠt, SKUM, 

inovativna pedagogika 1:1 (Evropski socialni sklad 18 mio EUR)

• EU veliki projekti: ATS STEM, LISTIAC (Erasmus+ A3)

• Kaj pojmujemo kot splošne/prečne kompetence in spretnosti 
• temelji na ključnih kompetencah (okvir iz 2006 je bil v letu 2018 

nadgrajen) 

• spretnosti/veščine 21. stoletja

• EU okviri kompetenc: DigComp, DigCompEdu, EntreComp, LifeComp
in novi prihajajoči (SustComp; ComThinComp)

• samoevalvacijski vprašalniki za samo-reflektivne prakse (SELFIE for T., SELFIE)
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Najpomembnejše razvojne poti (2021 – 2027) 

• nacionalni projekti

• Sistemske spremembe Načrt za okrevanje in odpornost (48 mio EUR)

• poudarek: temeljne vsebine RAI, digitalne kompetence, trajnost, finančna pismenost

• izobraževalni programi (vrtci, OŠ, SŠ) in učnih načrtov (kar predstavljeno danes o ATS STEM)

• osnovno izobraževanje učiteljev in nadaljnje usposabljanja In izobraževanje

• razvojni in pilotni projekti

• Nadaljnja nadgradnja splošnih/prečnih kompetenc in spretnosti (veščin) 
Evropski kohezijski skladi (predvidoma 52 mio EUR) 

• pomemben element projektov bo integracija rezultatov ATS STEM

• nove prečne vsebine (računalniško mišljenje)

• večji razvojni projektih z enakopravnim sodelovanjem vseh deležnikov (kombinacija vseh 
pristopov vključno z e-skupnostmi)

• Poglobljene zgornje vsebine na vseh šolah v dveh regijah Sklad za pravičnost (ca. 6 – 8 mio EUR)

• Erasmus+, Obzorje in drugi EU progami ter širše (UNESCO, Sv. banka)
• umetna inteligenca (npr. AI4T, IRCAI), učitelji v izolaciji (Valiant) in nove vsebine



Hvala za pozornost


