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Projekt ATS Stem
– PRILOŽNOST ZA: 

• Medpredmetno povezovanje

• Razvijanje prečnih veščin

• Formativno spremljanje 

• Uporaba digitalnih orodij

• Trajnostni razvoj 

• Avtentične naloge 

• … 



Izbira aktualnega problema 
sodobne družbe
• problem ločevanja odpadkov

- ogled videoposnetka o 

problematiki odpadkov

in posledicah  

- zbiranje idej o  

prekomerni rabi 

plastike                         



Izbira avtentičnega izziva

Kako doma zmanjšati količino plastike? 

Ideja: uporaba razgradljivih lončkov

Zbiranje idej, kako izdelati razgradljiv lonček iz 
materiala, ki bi ga sicer zavrgli

(Jamboard – po skupinah) 



Razvijanje prečnih veščin: 
komunikacija in kritično mišljenje 

• Nameni učenja za veščini

• Kriteriji uspešnosti za veščini

• Zbiranje idej, zagovarjanje – argumentiranje idej



Kriteriji uspešnosti za … 

• veščino komunikacije

Uspešen bom, ko bom:

- znal upoštevati ideje

drugih.

- aktivno sodeloval pri

diskusiji. 

- poslušal druge. 

• veščino kritično mišljenje

Uspešen bon, ko bom: 

- znal zagovarjati izbrano

rešitev.

- iskal smiselne rešitve. 

- izražal svoje mnenje. 



Kriteriji uspešnosti za izdelek

Uspešen bom, ko bom:

- izdelal lonček iz materiala, ki ga bom našel doma.

- Izdelal lonček iz materiala, ki bi ga sicer zavrgel.

- izdelan lonček, ki bo uporaben.

- izdelal lonček, ki bo v naravi razgradljiv. 

- upošteval bom pravila varnega dela z orodjem.

- prepričljivo predstavil svoj izdelek. 

- poimenoval svoj izdelek. 

- opazoval razgradljivost svojega lončka. 



Kako je potekalo delo?
IZDELAVA 

Skupine:

1. jutika in kokošček

2. Eko lončki

3. WC-rolice  

4. Kristalček in mokica





• PREIZKUŠANJE 



• OPAZOVANJE, zapis rezultatov, 

obdelava podatkov in zaključek. 





Formativno spremljanje

• Nameni dejavnosti/učenja

• Kriteriji uspešnosti za izdelek

• Povratna informacija 

• Razredna diskusija

• Samovrednotenje glede na kriterije

• Vrstniško vrednotenje glede na kriterije



Učenci so pripravili … 

• posnetek



Vprašanja … 



Hvala za Vašo udeležbo. 


