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PROJEKT ATS STEM
PREČNE 
VEŠČINEMEDPREDMETNO 

POVEZOVANJE
OSNOVNI 
PODATKI

Tim: 7 članov
Čas: 2 leti
Predmeti: TJA, NAR, TIT, 
MAT, ŠPO, LUM, ODS
Št. primerov: 6



1. korak: IZBIRA REALNEGA PROBLEMA SODOBNE DRUŽBE 
POVEZANEGA S CILJI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

STEM KOMPETENCE

- predmetne veščine
- sodelovanje in komunikacija
- ustvarjalnost in inovativnost
- reševanje problemov
- kritično mišljenje

 ČUSTVENA INTELIGENCA
 ATOMI
 ODPADKI V DOMAČEM 

OKOLJU
 ELEMENTI PRIPOVEDUJEJO 

ZGODBO
 VIRUSI (realni in namišljeni)
 KOVINE

TJA



DEJAVNOSTI STEM KOMPETENCE DOKAZI ELEMENTI FS DIGITALNA ORODJA

- vrednotenje veščine 
(predtest)
- diskusija/pogovor
- opolnomočenje
- raziskovalno delo
- terensko delo

- sodelovanje in 
komunikacija
- ustvarjalnost in 
inovativnost
- reševanje 
problemov
- kritično mišljenje

- izpolnjeni 
vprašalniki
- listi za terensko 
delo
- list za raziskovanje
- fotografije
- zapisi v zvezku za 
predavanje (Teamsi)
- PPT predstavitve

- razredna diskusija
- sooblikovanje in
predstavitev 
kriterijev uspešnosti 
in namenov učenja
- samovrednotenje
- podajanje povratne 
informacije

- Padlet
- Zvezek za 
predavanje (Teams)
- Mentimeter
- Kahoot

2. korak: ISKANJE REŠITVE/-EV

RU



NAR





Rekreativni 
odmor

TIT

MAT

ŠPO



Dokazi dela/znanja



DEJAVNOSTI STEM KOMPETENCE DOKAZI ELEMENTI FS DIGITALNA ORODJA

- tehtanje in 
razvrščanje,
- izdelava modelov
- upodabljanje 
motiva

- sodelovanje in 
komunikacija
- ustvarjalnost in 
inovativnost
- reševanje 
problemov
- kritično mišljenje

- izpolnjeni delovni 
listi
- fotografije
- likovni izdelki

- postavljanje 
vprašanj
- razredna diskusija
- podajanje povratne 
informacije
- odziv na povratno 
informacijo

- Padlet
- Zvezek za 
predavanje (Teams)
- Mentimeter

3. korak: PREIZKUŠANJE REŠITVE/-EV-RAZISKAVA

LUM



KAKO?

4. in 5. korak: VREDNOTENJE in DISKUSIJA

Računanje

Risanje diagramov

Urejanje podatkov v 
preglednice

Vrednotenje 
(samovrednotenje, 

medvrstniško
vrednotenje)

Merjenje napredka pri 
razvijanju veščine



Digitalna orodja



Vrednotenje STEM kompetenc na treh nivojih

1. Sodelovanje in komunikacija

REFLEKSIJA



2. Ustvarjalnost



 razvijanju čustvene inteligence pri učencih v okviru
razrednih ur,

 razvijanju kompetence sodelovanje in komunikacija, 
saj se je pri učencih videl napredek,

 pri razvijanju kompetence ustvarjalnost in 
inovativnost, kjer so bile rešitve oz. dokazi učencev v 
veliki meri v skladu s kriteriji,

 tekoči in kontinuirani izvedbi korakov učne enote
(izbira problema, iskanje rešitve, preizkušanje rešitve, 
vrednotenje, diskusija),

 zapisu namenov učenja in kriterijev uspešnosti,

 načrtovanju in izvedbi različnih dejavnosti
(predtest veščine, raziskovalno delo, terensko delo, 
tehtanje, razvrščanje, izdelava modela, upodabljanje
motiva, risanje diagramov, računanje…)

 pri rabi različnih digitalnih orodjih ( Padlet, 
Mentimeter, Okolje Teams, Kahoot, Jamboard, Canva, 
Mind Meister, Whiteboard...) v različnih dejavnostih in 
formativnem spremljanju veščine,

 medvrstniškem vrednotenju, samovrednotenju in 
podajanju povratne informacije,

 medpredmetnem poučevanju in timskem
sodelovanju.

USPEŠNI SMO BILI PRI ... Virus prijateljstva in list za vrednotenje izdelka



CILJI

 v okviru razrednih ur razvijati 
kompetence čustvene inteligentnosti,

 načrtno razvijati kompetenco 
sodelovanja in komunikacije ter 
ustvarjalnosti in inovativnosti tudi v 
drugih razredih šole,

 uporaba različnih digitalnih orodij pri 
pouku tudi v prihodnje,

 razvijati veščino raziskovanja na drugi 
stopnji v 8. razredu in tretji stopnji 
v 9. razredu,

 učne enote pouka načrtovati po 
korakih,

 sistematično razvijanje veščine 
kritičnega mišljenja .

KRITERIJI USPEŠNOSTI UČENCA

 razvijam svojo čustveno inteligenco (prepoznam 
različna čustva, gradim samopodobo in 
empatijo),

 aktivno sodelujem pri skupinskem delu,
 predlagam svoje ideje in jih usklajujem z idejami 

članov skupine,
 pokažem ustvarjalnost na različnih primerih,
 znam uporabljati različna digitalna orodja 

(Padlet, Mentimeter, Kahoot, okolje Teams) za 
potrebe pouka,

 raziskujem po korakih raziskovalnega dela,
 razvijam različne spretnosti: opazovanje, 

zastavljanje vprašanj, postavljanje 
hipotez, načrtovanje izvedbe, merjenje, 
opisovanje, vrednotenje,

 prepoznam problem, zastavljam vprašanja, 
razlikujem dejstvo od mnenja, načrtujem pot do 
cilja, oblikujem in vrednotim argumente.

NAČRT ZA PRIHODNJOST



Hvala za pozornost!


