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• V okviru projekta ATS STEM smo pri učencih 8. razreda 
razvijali prečni veščini sodelovanje in reševanje 
problemov, pri čemer smo vključiti:

• medpredmetno načrtovanje STEM-učnih enot (TIT, MAT, 
KEM, FIZ), ki so izhajale iz ciljev trajnostnega razvoja,

• inženirski pristop (na koncu so nastali izdelki: npr. razgradljiv 
krožnik iz mleka, visoka greda, igre za starostnike…),

• elemente formativnega spremljanja (zbiranje dokazov, 
povratna informacija, sooblikovanje kriterijev uspešnosti, 
samovrednotenje glede na kriterije posamezne veščine…)

• in uporabo digitalnih orodij (Moodle učilnica – zapisana 
navodila in povezave za samostojno delo, Zoom – breakout
rooms – delo po skupinah, Google dokumenti – za 
samovrednotenje, PI sošolec-sošolcu, načrtovanje, Padlet –
zbiranje dokazov, Google forms – povratna informacija…).



1. SKLOP: JE ZELENJAVA LAHKO 
NADOMESTILO ZA PLASTIKO?



2. SKLOP: IZBOLJŠAJMO ŽIVLJENJE STANOVALCEM CSO 
MEDVODE



Potek 2. STEM učne enote:

Stanovalci CSO Medvode 
pripovedujejo o svojem 
življenju,
kako je bilo včasih, kaj 
pogrešajo…



ISKANJE PROBLEMA: „Stanovalcem CSO Medvode je 
dolgčas, so osamljeni, se premalo gibajo…“

Napake so priložnost za učenje… 



KRITERIJI ZA 
USTREZNO REŠITEV 
PROBLEMA



IZBRANE REŠITVE PROBLEMA: Izdelava visoke grede, izdelava 
mini vrtička za začimbe, izdelava družabnih iger, izdelava mini 
projektorja, družabna igra s kocko in vajami za razgibavanje,…



Sooblikovanje kriterijev uspešnosti za izdelek, ki so jih 
učenci potrebovali za kasnejše vrednotenje izdelka in PI:



Načrtovanje izdelka in samovrednotenje veščine 
reševanja problema



Primer načrta, ki so ga po skupinah izdelali v Google 
dokumetih ter PI učiteljice

Povratna informacija 
učiteljice na načrt



Medvrstniška PI na sodelovanje, izdelava izdelka in 
vrednotenje izdelka glede na zapisane kriterije 





Pismo stanovalcem CSO Medvode



Predstavitev izdelka in sodelovanja v skupini ter diskusija o 
rešitvah



Medvrstniška povratna informacija na rešitev problema



Končno samovrednotenje obeh veščin z uporabo 
obrazcev v Google dokumentih







15. dejavnost (po ND):
Učenci pripravijo izdelke ter jih 
izročijo stanovalcem CSO 
Medvode

16. dejavnost: 
Učenci, ki so predali izdelke, 
poročajo o odzivih stanovalcev 
CSO Medvode



Kaj so povedali učenci, da jim je bilo všeč?
- Da so reševali življenjske probleme.
- Da so se učili na drugačen, bolj zanimiv način.
- Da so lahko sodelovali s sošolci (delali po skupinah).
- Da so se morali znajti sami, da so vse delali sami in 

uporabljali znanje različnih predmetov.
- Ponosni so na svoje izdelke.
- Da znajo sedaj bolje sodelovati in reševati 

probleme.



HVALA ZA POZORNOST!


