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1. UVOD 

 

To gradivo je namenjeno učiteljem, ki oblikujejo in izvajajo medpredmetne, integrirane STEM-učne 

enote glede na koncept ATS STEM. Poleg tega priročnika, gradivo ATS STEM za strokovni razvoj 

učiteljev vsebuje: 1) diaprojekcijo na temo »Kako načrtovati implementacijo ATS STEM?«, 2) 

diaprojekcijo na temo »Uvod v koncept ATS STEM«, 3) diaprojekcijo delovnih listov za tiskanje, v 

podporo načrtovanju in izvajanju učnih enot in 4) platformo Moodle za samostojno učenje učiteljev.  



 

 

  
 

    

2. Izhodišča za načrtovanje STEM-učne enote 

Pri načrtovanju STEM-učnih enot, morajo vse šole slediti enakim izhodiščem za načrtovanje. 

2.1 Opredelitev izhodišč 

● Čas trajanja učne ure 

(npr. 45 min). 

 

● Število učencev v razredu, ki bodo izvajali dejavnosti v okviru STEM-učne enote, njihova starost 

(npr. 20 učencev, starost 11-12 let). 

 

● Vključeni učitelji 

(npr. 1 učitelj matematike, 2 učitelj naravoslovja in 1 računalničar/ROID). 

 

● Predmeti/vključene teme 

(npr. matematika, naravoslovje, umetnost). 

 

● Skupno število ur trajanja STEM-učne enote 

(npr. 15 ur). 

 

● Dokazi, ki bodo nastali v okviru STEM-učne enote 

(npr. PPT predstavitev). 

 

 



 

 

  
 

    

2.2. Splošno razumevanje predloge za oblikovanje in načrtovanje STEM-učnih enot in navodila 

 

 
 

 

● Načrtujte in implementirajte najprej STEM-učno enoto 1. 

 

● Evalvirajte/reflektirajte potek in izvedbo dejavnosti: kako dobro oz. kvalitetno so učenci, 

glede na zastavljene namene učenja in kriterije uspešnosti, dosegli oz. razvili izbrane prečne 

veščine/kompetence.  

 

● Načrtujte in z istimi učenci izvedite drugo STEM-učno enoto, katere cilj je razvijati enake 

veščine/kompetence kot pri prvi. 

 

● Druga STEM-učna enota ni  nujno vsebinsko nadaljevanje prve STEM-učne enote. Lahko je 

popolnoma neodvisna od prve, pomembno pa je, da razvija iste prečne 

veščine/kompetence, kot prva. 

 

● Predloga prikazuje dva cikla izvajanja STEM-učnih enot. Torej v vsakem oddelku je potrebno 

v okviru projekta ATS STEM izvesti najmanj dve STEM-učni enoti. Zaželeno je, da imajo 

učenci čim več priložnosti razvijati in vrednotiti svoje prečne veščine/kompetence, zato lahko 

šola v določenem oddelku izvede tudi več STEM-učnih enot . 

 



 

 

  
 

    

2.3 Opredelitev učnih ciljev 

 

2.3.1 Izbrane ključne prečne veščine/kompetence 

● Učitelji oblikujejo namene učenja za prečne veščine/kompetence, ki jih bodo formativno 
spremljali in vrednotili s pomočjo digitalnih orodij. Izberejo lahko ključne prečne 
veščine/kompetence na STEM-področju (določene v konceptu ATS STEM) ali specifične (npr. 
predmetne veščine/kompetence). 
 

● Učitelji morajo biti pozorni na-to, da učencem ne le navedejo ime veščine/kompetence (npr. 
kritično mišljenje) ampak podrobno specificirajo kaj pričakujejo, da se bodo učenci naučili, 
bili zmožni narediti oz. kaj konkretno bodo pri določeni veščini/kompetenci 
spremljali/vrednotili. 

 

● Priporočamo, da učitelji izberejo zmerno število (zgolj 2 – 3) veščine/kompetence in le-te 
formativno spremljajo/vrednotijo s pomočjo digitalne tehnologije, ter tako omogočijo 
vsakemu učencu, da jih razvije v najboljši meri.  

 

● Učitelji pri načrtovanju STEM-učne enote oblikujejo tudi ostale namene učenja, povezane z 
vsebino ali ostalimi veščinami na STEM-področju (v okviru učne enote lahko razvijajo več 
veščin, ki pa jih ni potrebno formativno spremljati in vrednotiti). Pomembno je, da vsi, tako 
učitelji kot učenci, razumejo namene učenja, ki jih nameravajo v STEM-učni enoti doseči. 

 

 

2.3.2 Ostali učni cilji 

● Teachers define all other learning goals related to the STEM subjects or skills.  

● Učitelji določijo vse druge učne cilje, povezane s STEM-predmeti ali veščinami. 
 

● Teachers must note that all learning goals must be communicated in a student-friendly way. 
It is important that both teachers and students understand the learning goals of the learning 
cycles.  

● Učitelji upoštevajo, da morajo biti vsi učni cilji sporočeni na učencem prijazen način. 
Pomembno je, da tako učitelji kot učenci razumejo učne cilje, ki jih nameravjo doseči v 
okviru STEM-učnih enot. 

 
 

2.4 Opredelitev kriterijev uspešnosti za izbrano prečno veščino/kompetenco 

 
Učitelji zagotovijo  natančne in podrobne opise ključnih veščin na STEM-podorčju, ki naj bi se jih 

učenci naučili in ki jih bodo posledično vrednotili. Na primer, če izberejo komuniciranje kot izbrano 

prečno veščino, bi lahko bolj natančen namen učenja bil »pogajati se in uravnotežiti različne 

poglede in prepričanja, za  doseganje izvedljive rešitve«. Nato učitelji oblikujejo kriterije uspešnosti, 



 

 

  
 

    

kot je prikazano v tabeli spodaj. 

 

 
 

 

2.5 Izbor strategije vrednotenja in digitalnih orodij  

Učitelji se morajo odločiti, katera digitalna orodja bodo uporabili za formativno spremljanje in 

končno vrednotenje izbranih prečnih veščin učencev in kakšno funkcijo ali namen bodo pri tem ta 

digitalna orodja imela. Tabela učitelju služi kot predloga za usmerjanje pri sprejemanju teh 

odločitev. Učitelji uporabljena digitalna orodja umestijo na ustrezno(-a) mesto(-a) v spodnji tabeli. 

Če na primer učitelji nameravajo uporabljati Padlet pri ustvarjanju razprave v razredu, jih prosite, 

naj navedejo ime orodja, kot je prikazano spodaj.  

 

 

 
 

2.6 Časovni razpored izvedbe 

 
Učitelji oblikujejo časovni načrt/urnik. 
 



 

 

  
 

    

Zaporedna številka učne ure  

Datum in čas izvedbe (ura na urniku)  

Kratek opis učne ure  

Korak reševanja problema  

Izbrana veščina/kompetenca na STEM-
področju 

 

Uporabljena/-e strategije formativnega 
spremljanja 

 

Uporabljena digitalna orodja 
 

 

 

 
 

2.7 Refleksija/evalvacija 

 

Formativno spremljanje je proces, ki vključuje pridobivanje dokazov, interpretacijo dokazov in 

ukrepanje na osnovi teh dokazov. Po izvedbi prve STEM-učne enote, si morajo učitelji vzeti čas za 

razmislek in evalvacijo: 

● Kako razumem izbrane prečne veščine/kompetence, ki so jih učenci razvijali pri prvi STEM-

učni enoti?  

● Kako dobro so služila digitalna orodja za vrednotenje izbranih ?  

● Kako bi lahko bolje podpirali razvoj izbranih veščin/kompetenv  v drugi STEM-učni enoti? 

 

 

 



 

 

  
 

    

2.8 Načrtovanje nadaljnjih STEM-učnih enot 

 

● V drugi STEM-učni enoti spremljajte in vrednotite isti prečni veščini/kompetenci kot v prvi 

STEM-učni enoti. 

 

● Učni cilji za drugo STEM-učno enoto se lahko (verjetno tudi bodo) razlikujejo od tistih v prvi 

STEM-učni enoti. 

 

● Ker so izbrane prečne veščine/kompetence enake kot v  prvi STEM-učni enoti, lahko učitelji 

uporabijo enake kriterije uspešnosti za veščine. 

 

● V drugi STEM-učni enoti lahko učitelji Izberejo drugačne strategije formativnega spremljanja 

in druga digitalna orodja, kot so bila uporabljena za prvo STEM-učno enoto. 

 

● Ponovno je potrebno načrtovati časovni načrt in urnik izvajanja za drugo STEM-učno enoto. 

 
POMNITE! 

 

Fokus ATS STEM projekta je raziskati možnosti formativnega spremljanja/vrednotenja 

prečnih veščin/kompetenc z digitalnimi orodji na STEM-področju. 

 

Načrtujete in izvajate lahko tudi druge načine spremljanja in vrednotenja, povezana s 

STEM-dejavnostmi, vendar morate v vsaki dejavnosti poskrbeti, da: 

 

→  izberete  2-3 prečni veščini/kompetenci, ki so v povezavi z nameni učenja 

 

→  določite kriterije uspešnosti za izbrane prečne veščine/kompetence, ki so 

povezane z nameni učenja 

 

→  izberete primerno strategijo formativnega spremljanja in digitalna orodja, s 

katerimi boste podpirali učence v njihovem napredku v razvijanju izbranih prečnih 

veščin/kompetenc 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

    

2.9. Izhodišča načrtovanja STEM-učnih enot 

 

Pri načrtovanju sledite izhodiščem načrtovanja STEM-učnih enot, ki so zapisana v konceptu ATS 

STEM. Ni potrebno, da  so vsa načela vključena v eno učno enoto. Pomembno je, da ste pozorni, da 

v okviru vseh učnih enot, ki jih boste izvajali v enem oddelku, uporabite vsako izhodišče vsaj enkrat. 

 

 

 

 

2.9.1 Pristopi in strategije reševanja problemov 

STEM-izobraževanje bi moralo učencem zagotoviti izkušnje, ki zajemajo reševanje problemov z 

iskanjem rešitev in raziskovanjem. 

Poučevanje je lahko povezano s problemi in vprašanji, ki imajo v resničnem svetu osebni in družbeni 

pomen. Načrtovanje in pristopi do reševanja problemov vključujejo željo po uporabi predhodnega 

znanja in življenjskih izkušenj ter radovednosti za iskanje priložnosti za učenje in razvoj v različnih 

življenjskih situacijah. 

 

 

2.9.2 Medpredmetno načrtovanje in povezovanje 

Izobraževanje na STEM-področju bi moralo od učencev zahtevati uporabo znanja matematike, 

tehnologije, naravoslovja in tehnike, načrtovanje in izvajanje raziskav, analiziranje in razlaganje 

podatkov ter komunikacijo in sodelovanje  z interdisciplinarnimi skupinami. 

 



 

 

  
 

    

Rezultat združevanja znanj različnih področij je končni izdelek, ki je večji od vsote posameznih delov. 

Oblikovanje celostnih izkušenj in zagotavljanje podpore učencem je pomembno za pridobivanje 

znanja in kompetenc tako na predmetnem kot tudi medpredmetnem področju. 

 

Znanje učencev pri posameznih predmetih je potrebno podpirati. Povezovanje idej med predmeti je 

zahtevno, če učenci slabo razumejo določene ideje v sklopu posameznih predmetov oziroma jih 

sploh ne razumejo. Učencev naravoslovje in matematika pogosto ne zanimata, če se predmetov 

učijo izolirano in ločeno, če jim manjkajo povezave s presečnimi koncepti in uporaba naučenega v 

vsakdanjem življenju. 

 

Trenutno so tovrstne presečne povezave posredne ali pa sploh ne obstajajo. Medpredmetni 

koncepti vključujejo vzorce; vzrok in posledico; obseg, delež in količino; sisteme in sistemske 

modele; energijo in snov; zgradbo in delovanje ter stabilnost in spremembe. 

 

Kompleksnost medsebojnih odnosov predmetov s področij STEM opišejo naslednji pojmi: 

 

● Naravoslovje predstavlja tako znanje, ki se je nabralo skozi čas, kot tudi proces oz. znanstveno 

raziskovanje, s pomočjo katerega se rodi novo znanje. Naravoslovno znanje se uporablja v 

inženirskem načrtovanju/projektiranju. 

● Tehnologija, čeprav ni disciplina v ožjem pomenu besede, zajema celoten sistem ljudi in 

organizacij, znanja, postopkov ter naprav, ki sodelujejo pri ustvarjanju in upravljanju tehnoloških 

stvaritev, pa tudi same stvaritve. Sodobna tehnologija je v veliki meri rezultat naravoslovja in 

tehnike, na obeh področjih pa se uporabljajo tehnološka orodja. 

● Tehnika predstavlja tako znanje o oblikovanju in ustvarjanju izdelkov, ki jih je ustvaril človek, kot 

tudi postopek reševanja problemov. Pri tehniki se uporabljajo koncepti s področja naravoslovja in 

matematike ter tehnološka orodja. 

● Tako kot pri naravoslovju se tudi matematična znanost še vedno nadgrajuje, vendar 

matematičnega znanja v nasprotju z naravoslovnim ni mogoče spodkopavati, razen če so ovrženi 

temeljni matematični principi. Matematika se uporablja pri naravoslovju, tehniki in tehnologiji. 

 

Učitelj pri pridobivanju znanja sodeluje kot trener in spodbujevalec, ne zgolj kot posredovalec 

znanja, saj je poudarek na učenju, osredotočenem na probleme, učenju na podlagi raziskovanja in 



 

 

  
 

    

načrtovanja, učenju s sodelovanjem ter drugih vidikih, kot so projektne naloge in naloge, ki temeljijo 

na izvedbi. 

 

 

Vzpostavljanje medpredmetnih povezav na STEM-področju je zapleteno in od učiteljev zahteva, da 

vsebino namenoma poučujejo tako, da učenci razumejo, kako se lahko znanje  STEM-področja 

uporablja za reševanje problemov v resničnem svetu. Presečni koncepti učencem zagotavljajo 

povezave in intelektualna orodja, ki so povezana z različnimi predmetnimi vsebinami ter lahko 

obogatijo njihovo uporabo praks in razumevanje temeljnih idej. Zavedanje tovrstnih praks bo 

učencem pomagalo prepoznati podobnosti v naravi dela, ki ga opravljajo znanstveniki, tehnologi, 

inženirji in matematiki, pomagalo pa bi jim lahko tudi pri sprejemanju bolj premišljenih odločitev o 

poklicnih poteh, povezanih s STEM-področjem. 

 

2.9.3 Inženirskii pristop 

Inženirski pristop je potrebno uporabiti kot pristop, ki spodbuja učenje veščin na STEM-področju. 

Spodnji model lahko uporabimo med poučevanjem v razredu. Koraki, ki so uporabljeni v 

inženirskem pristopu, so: 

 

1. Opredelitev problema: skupine opredelijo problem, ki zahteva razumevanje potreb »naročnika« 

in vseh omejitev naloge. 

 

2. Iskanje idej/rešitev, preučevanje: skupine iščejo ideje za morebitne rešitve ali metode za iskanje 

rešitev ter oblikujejo začetni načrt. 

 

3. Ustvarjanje, izdelava izdelka: skupine prehajajo skozi ponavljajoče se cikle ustvarjanja, 

preizkušanja in vrednotenja ter raziskovanja, kar pogosto vodi do preoblikovanja. Med koraki 

preizkušanja in vrednotenja se omejitve naloge nenehno ponovno pregledujejo, s čimer se učenci 

prepričajo, da so izpolnjeni vsi pogoji in rešitev ustrezno obravnava problem. 

 

4. Predstavitev rešitve/-ev in metod reševanja: zadnji korak v postopku zajema določeno obliko 

javne predstavitve rešitev in metod reševanja. 



 

 

  
 

    

 

 

2.9.4 Smiselna raba tehnologije 

 

Na STEM-področju lahko tehnologija predstavlja orodje za olajšanje poučevanja ali izdelek oziroma 

storitev, ki nastane med poučevanjem v razredu.  

Primeri uporabe tehnologije v učilnici vključujejo uporabo simulacij in 3D-tehnologij, razvoj robotov, 

navidezno resničnost in programiranje. 

 

2.9.5 Avtentične situacije 

 

Povezovanje vsebin predmetov z resničnim svetom je za učence bolj osmišljena. Namesto, da  

učitelji snov poučujejo izolirano, bi morali spodbuditi učence k uporabi predmetnih znanj za 

reševanje resničnih problemov. 

Kontekst za izvajanje dejavnosti v sklopu projekta ATS STEM na šolski ravni predstavljajo cilji za 

trajnostni razvoj združenih narodov, ki usmerjajo države k ukrepom za izboljšanje življenja na našem 

planetu do leta 2030. Pilotne šole lahko same določijo in opredelijo, kateri cilj trajnostnega razvoja 

bodo postavile v ospredje oz. Cilj/-e TR, s katerim/-i bo izbrani problem povezan. 

 



 

 

  
 

    

2.9.6 metode in pristopi učenja in poučevanja 

Pri načrtovanju STEM-učne enote učiteljji dobro premislijo in izberejo ustrezne aktivne oblike dela in  

metode poučevanja v razredu,npr.: 

 učenje z raziskovanjem, 

 projektno delo, 

 modeliranje, 

 razlaga, 

 inženirski pristop, 

 sodelovalno učenje, 

 delo z viri, primernimi za posamezno učno stopnjo, 

 uporaba ustreznih tehnik, kot so modeliranje, simulacija ter učenje na daljavo za izboljšanje 

učnih izkušenj in raziskovanja; 

 uporaba simulacij in animacij, 

 izkustveno učenje, 

 obrnjeno učenje, 

 reševanje problemov ... 

 

2.10 Dejavnosti z učitelji 

 

Uvajanje trajnostnega razvoja kot konteksta 

 

Ta dejavnost podpira učitelje pri uvajanju ciljev trajnostnega razvoja Agende za trajnostni razvoj do 

leta 2030, ki so jo sprejeli Združeni narodi, kot konteksta za njihove učence. Gradivo za 

usposabljanje učiteljev v projektu ATS STEM vsebuje kartice  s cilji trajnostnega razvoja Agende za 

trajnostni razvoj do leta 2030. Za vsak cilj trajnostnega razvoja so pripravljene tri kartice. Prva 

kartica predstavlja povzetek cilja, druga pa kratko dejavnost, povezano s ciljem.  Tretja kartica 

predstavlja širšo nalogo, povezano s ciljem. S temi karticami je mogoče zgraditi ciklično dejavnost. 

Kartice lahko najdete tukaj: 

bit.ly/agendacards 

  

https://drive.google.com/file/d/1Vc1zjvv2qIucaAh8j7D_ocDc9YDVS2ln/view
https://drive.google.com/file/d/1Vc1zjvv2qIucaAh8j7D_ocDc9YDVS2ln/view


 

 

  
 

    

Čiščenje idej - mlinček idej 

 

Včasih je težko slediti hitremu pogovoru in zagotoviti, da se sliši glas vseh. Razvijanje 

ideje/pripombe nekoga lahko preplavi preostanek razprave. Mlinček idej služi kot orientacija in 

ustvarja nove ideje. Koncept delitve idej je bistven in vgrajen v to dejavnost.  

 

Za to dejavnost potrebujete dolgo mizo ali tablo, pokrito papirjem v roli (ali drugim papirjem, ki ga 

lahko razvijete). Učitelji sedijo za mizo s pisali za označevanje, tako da je papir pred vsemi.  

 

Moderator  večkrat ponovi dejavnost, najprej učitelji dve minuti pišejo, nato sledi menjava sedežev 

in ponovitev. Primerno število ponovitev je  je 4 do 6. 

Potek: 

1. Učitelji začnejo svobodno pisati o temi: Trajnostni razvoj kot projektna tema.   

2.Po dveh minutah moderator da signal in vsi učitelji se premaknejo za dva stola naprej.  

3. Na novem stolu učitelji preberejo, kaj so prejšnji avtorji napisali in nadaljujejo z idejami prejšnjih 

avtorjev ali jih dodelajo. Dejavnost traja, dokler moderator ne da novega signala za premik.   

4. Po zadnji spremembi sedeža se učitelji vrnejo na izhodišče in preberejo, kako se je besedilo/ideja, 

ki so jo/ga začeli, razvilo med dejavnostjo.  

Moderator zaprosi učitelje, naj iz besedil izberejo najpomembnejša ali najintenzivnejša stališča. 

Sledi razprava o zanimivih vidikih v besedilih. 

 

Določanje prednosti  

 

Katere vidike in dejavnike je najpomembneje upoštevati pri oblikovanju STEM-učnih enot na šoli? 

 

1. Samostojno delo (10 min)  

Zapišite posebne vidike, ki jih je po vašem mnenju najpomembneje upoštevati pri oblikovanju 

STEM-učnih enot na šoli. 

 

 



 

 

  
 

    

 2. Oblikovanje parov / majhnih skupin (15-30 min) 

 

 Povejte drug drugemu, kaj ste zapisali in zakaj. 

 Skupaj izberite pet stvari, ki so bile za vas najpomembnejše, in 

jih zapišite. 

 Uporabite puščice za določanje prednostnih nalog:  s puščico 

nakažite iz enega polja v drugo polje (puščica naj kaže na polje, 

ki se zdi pomembnejše/pomembnejše/akutnejše za 

načrtovanje STEM-učne enote). 

 

3. Povežite se dva para ali dve manjši skupini (15-30 min)  

 Drugi ekipi povejte, katere tri stvari so imele največ puščic in zakaj. 

 Zapišite jih na nov list papirja. 

 Ponovno uporabite puščice za določanje prednostnih nalog kot v prejšnjem koraku. 

 

4. Razprava  

Kaj ste spoznali/odkrili? Kako bi bilo potrebno vaše ugotovitve upoštevati in obravnavati pri 

načrtovanju STEM-učnih enot na šoli? 

 

Hvaležna preiskava  

Tema te dejavnosti je šest izhodišč oblikovanja STEM-učnih enot.   

1. Učitelji se najprej združijo v pare ali majhne skupine. Vsaki skupini za razpravo dodelite eno od 

šestih izhodišč oblikovanja STEM-učnih enot. Npr. ena skupina razpravlja o smiselni rabi tehnologije, 

druga o inženirskem pristopu ... 

2. Učitelje spodbudite, naj se spomnijo preteklih uspehov na tem področju in razpravljajo o pogojih 

za uspeh: kaj je bilo to, kako se je zgodilo in kako bi lahko v prihodnje dosegli več takšnih uspehov? 

3. Primeri iz razprav v majhnih skupinah se v nadaljevanju delijo z vsemi skupinami. 

4. Vsaka skupina napiše afirmativne izjave o prihodnjih pričakovanjih glede uspeha na podlagi 

preteklih uspehov, ki izpodbijajo status quo. 

 

Te izjave bi lahko bile in bi morale biti:   

  Izziv ali prekinitev trenutne vsakodnevne rutine 



 

 

  
 

    

 Utemeljene na preteklih primerih   

 To, kar si vsi resnično želijo   

 Pogumne 

 Navedene v sedanjem času, kot da bi se prihodnji uspeh zgodil prav zdaj. 

 

  



 

 

  
 

    

3. KLJUČNE VEŠČINE STEM-PODROČJU 

Preprosto poznavanje določenih dejstev z enega samega področja in/ali znanje o uporabi orodij več 

ne zadostuje za učinkovitost in konkurenčnost v vse bolj kompleksni družbi. Za kariere na STEM-

področju, ki se bodo pojavile v prihodnosti, so najpomembnejše veščine/kompetence, ki bi jih 

učenci morali razviti med šolanjem. 

Splošno znano je, da STEM-izobraževanje omogoča učencem razvoj različnih prečnih veščin. Veščina 

je kompleksna sposobnost, ki je tesno povezana z uspešnostjo v resničnih življenjskih situacijah. 

Evropska komisija kompetence opredeljuje kot kombinacijo znanja, veščin in stališč, pri čemer 

navaja, da: 

 je znanje sestavljeno iz konceptov, dejstev in številk ter že uveljavljenih idej in teorij, podpira 

pa razumevanje določenega področja ali predmeta, 

 so veščine opredeljene kot sposobnosti izvajanja procesov in uporabe obstoječega znanja za 

doseganje rezultatov ter da 

 stališča opisujejo naravnanost in miselnost, s pomočjo katerih delujemo ali se odzivamo na 

ideje, osebe ali situacije. 

 

Številne države so v svoje učne načrte vključile veščine oz. kompetence. V sklopu projekta ATS 

STEM lahko šole iz različnih držav uporabijo tudi lastne posebej opredeljene veščine, ki so značilne 

za nacionalne učne načrte. Vseeno lahko spodaj najdete seznam osmih ključnih 

veščin/kompetenc, ki so najpogosteje opredeljene v raziskovalni literaturi povezani s STEM-

področjem. 

 

Evropska komisija in OECD sta opredelili tudi splošne kompetence, ki so nujne za uspeh vsakega 

posameznika v življenju. Treba je omeniti, da se te splošne kompetence precej prekrivajo s spodaj 

navedenimi osmimi veščinami/kompetencami na STEM-področju. 

 

3.1 Sodelovanje 

Sodelovanje je najpogosteje omenjena veščina/kompetenca v sklopu raziskovanja na področju STEM-

izobraževanja. Sodelovanje se nanaša na sodelovanje z neko osebo z namenom ustvarjanja in je lahko 

povezano z drugimi kompetencami in veščinami ali ima nanje vpliv. 



 

 

  
 

    

Za učinkovito sodelovanje v družbi se vse bolj poudarja pomen učenja sodelovanja in produktivnega 

dela v skupinah. 

Medvrstniško sodelovanje lahko učencem pomaga pri uspešnem opravljanju zahtevnih nalog in 

preseganju trenutnega znanja. Poleg tega sodelovanje in skupinsko učenje v duhu soustvarjanja 

krepita ključne kompetence 21. stoletja in tako privedeta do prednosti, ki so večje od vsote 

posameznih sestavnih delov. Sodelovanje lahko ljudem pomaga, da postanejo navdušeni 

zagovorniki raziskovalno usmerjenega učenja in predstavljajo pozitivne poglede na znanost. 

 

3.2 Reševanje problemov 

Druga najpogosteje omenjena veščina/kompetenca v sklopu STEM-izobraževanja  je reševanje 

problemov. Reševanje problemov je definirano kot postopek iskanja rešitev za težka ali zapletena 

vprašanja. 

 

STEM-izobraževanje bi moralo učencem zagotoviti izkušnje z dejavnostmi, ki zajemajo reševanje 

problemov, s pomočjo razvijanja rešitev in raziskovanja.STEM-izobraževanje se ne sme osredotočati 

le na vsebinsko znanje, temveč mora vključevati tudi sposobnosti reševanja problemov in 

poučevanje na podlagi raziskovanja. 

 

Poučevanje se osredotoča na probleme in vprašanja, ki imajo v resničnem svetu osebni in družbeni 

pomen. Takšen pristop ne razvija le spretnosti reševanja problemov, temveč pomaga tudi pri 

vključevanju smiselnih vsebin in izkorišča njihovo sposobnost povezovanja konceptov z resničnimi 

življenjskimi situacijami. 

 

3.3 Inovativnost in ustvarjalnost 

Tretja veščina /kompetenca, ki zavzema osrednje mesto pri STEM-izobraževanju, zajema 

ustvarjalnost in inovativnost. 

 

Inovativnost predstavlja zelo interaktiven in multidisciplinaren postopek in/ali izdelek, ki se redko 

pojavi izolirano ter je praviloma tesno povezan z vsakdanjim življenjem. Učenci vseh starosti bi 

morali biti navdihnjeni za inovativen in podjetniški pristop k iskanju idej in njihovi uporabi pri 

reševanju problemov ter razvoju trajnostnih odzivov na izzive družbe.  

Vključevanje razvoja ustvarjalnosti lahko pomaga razviti pismenost, digitalne veščine, podjetnost ter 



 

 

  
 

    

veščine kulturne zavesti in izražanja. Veščine kulturne zavesti in izražanja na primer vključujejo 

razumevanje in spoštovanje kreativnega izražanja in sporočanja idej ter pomena v različnih kulturah 

in različnih umetnostnih ali drugih kulturnih oblikah. 

 

3.4 Kritično mišljenje 

Tudi kritično mišljenje je v študijah ravno tako pogosto kot inovativnost in ustvarjalnost opisano kot 

ena temeljnih veščin /kompetenc. Učenje kritičnega mišljenja oziroma analiziranja in sintetiziranja 

informacij za reševanje interdisciplinarnih problemov predstavlja pomembno veščino za učinkovito 

sodelovanje v družbi. 

 

3.5. Predmetne veščine in kompetence 

Predmetne veščine in kompetence se ne nanašajo samo na ločene predmete, temveč tudi na 

njihovo kombinacijo. Evropska komisija je mnenja, da je to kompetenca STEM-področja, ki vključuje 

tako znanje, spretnosti in odnos do predmetov s  STEM-področja ter predstavlja eno temeljnih 

kompetenc vseživljenjskega učenja. 

 

Načrtovanje učnih izkušenj, ki učence vključijo v reševanje avtentičnih izzivov resničnega sveta, 

omogoča razvoj teh temeljnih kompetenc ter pridobivanje predmetnega znanja prek in med vsemi 

predmeti s STEM-področja. 

 

3.6 Samoregulacija 

Samoregulacija se nanaša na samoupravljanje in samorazvoj, ki vključujeta osebne kompetence, 

potrebne za delo na daljavo in v virtualnih skupinah, za samostojno delo ter samomotivacijo in 

samonadzor. 

 

Enega od vidikov samouravnavanja predstavljata pripravljenost ter sposobnost pridobivanja novih 

informacij in veščin. Poleg tega so vse pomembnejše tudi družbene in čustvene kompetence, kot so 

empatija, samozavedanje, spoštovanje drugih ter sposobnost komunikacije, saj učilnice in delovna 

mesta postajajo bolj etnično, kulturno ter jezikovno raznolika. 

 



 

 

  
 

    

Omeniti je treba, da v zgodnjem otrokovem razvoju tovrstne nekognitivne kompetence spodbujajo 

pridobivanje kognitivnih kompetenc , vendar odnos ni vzajemen. 

3.7 Komuniciranje 

Komuniciranje je zagotovo neizogiben del našega vsakdana. Slednja ne predstavlja le neizogibnega 

dela družbenih odnosov, temveč tudi pomemben del uspeha pri delu, saj delodajalci cenijo 

sposobnost jasne in ustrezne komunikacije. 

 

Oseba z dobrimi komunikacijskimi sposobnostmi izbere ključne dele kompleksne ideje, ki jih z 

besedami, zvoki in slikami predstavi tako, da doseže skupno razumevanje. Takšne osebe pri drugih s 

pomočjo družbenega zavedanja, prepričevanja, pogajanja, podajanja navodil ter usmerjenosti k 

storitvi dosežejo pozitivne rezultate. Pomena sposobnosti spretnega komuniciranja ne smemo 

podcenjevati. Glede na to, da naše učilnice in delovna mesta postajajo bolj etnično, kulturno ter 

jezikovno raznolika, je sposobnost komuniciranja z različnimi deležniki izrednega pomena. 

 

3.8 Metakognitivne veščine 

Metakognicija je opredeljena kot proces razmišljanja o lastnem razmišljanju oz. ozaveščanje in 

spoznavanje lastnih spoznavnih procesov. Pomeni zavedanje lastnega miselnega procesa. Kognicija 

zajema različne miselne procese: spomin, pozornost, uporabo in razumevanje jezika, sklepanje, 

učenje, reševanje problemov in sprejemanje odločitev. Pogosto jo imenujemo tudi procesiranje 

informacij, uporaba znanja in spreminjanje preferenc.  

 

Razvoj metakognitivnih veščin si zasluži večjo pozornost, saj metakognicija in čustva igrajo odločilno 

vlogo pri sposobnosti učencev, da spremljajo in uravnavajo svoje učenje o kompetencah 21. 

stoletja, povezanih z vsebinami STEM-področij. 

 

  



 

 

  
 

    

3.9. Dejavnosti z učitelji 

 

Psevdonim 

  

Navedite prečne veščine, določene v vašem nacionalnem kurikulu.  

1. Oblikujte skupine po štiri učitelje, v vsaki skupini po dva para. Vsak učitelj v paru se odloči, kdo bo 

razlagal in kdo ugibal.    

2. Učitelj, ki razlaga, izbere veščino in poskuša ugibajočemu razložiti, kaj poučevanje in razvijanje te 

veščine pomeni in kako je videti v praksi, ne da bi veščino poimenoval.  

3. Po dveh minutah je čas, da poskusita učitelja drugega para. Par, ki pravilno ugane največ veščin, 

zmaga v igri.   

 Namen dejavnosti je prepoznati razmišljanje učiteljev kolegov. 

  



 

 

  
 

    

4. FORMATIVNO SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE V PROJEKTU ATS STEM 

 

Osrednji namen dejavnosti formativnega spremljanja je, da usmerjajo nadaljnje učenje. Če 

formativno spremljanje učencev ne podpira pri učenju, ne moremo trditi, da služi predvidenemu 

namenu. Učenje, ki se pojavi kot posledica dejavnosti formativnega spremljanja, je bistveni del  

formativnega spremljanja in prispeva k njegovi veljavnosti. 

 

Glede na vpliv dejavnosti formativnega spremljanja na nadaljnje učenje in osrednjo vlogo, ki jo ima 

pri tem povratna informacij, je treba premisliti, kaj je učinkovita povratna informacija. Zelo 

pomembno pri povratni informaciji je, kaj učenci z njo naredijo in kako usmerja njihovo nadaljnje 

učenje. Čeprav ni mogoče zagotoviti, da bodo učenci povratno informacijo vedno razumeli in 

uporabili pri svojem učenju, obstajajo nekatere oblike povratnih informacij, za katere velja, da bodo 

verjetno učinkovitejše od drugih. 

 

4. 1 Podajanje povratnih informacij 

Pri podajanju povratne informacije učitelja učencem je treba upoštevati, da:  

 povratna informacija izhaja iz namenov učenja,  

 učenec skozi povratno informacijo ugotovi, kje v svojem učenju, se nahaja, 

 učenec skozi povratno informacijo dobi usmeritev, kako lahko svoje učenje izboljša. 

 

Pri podajanju povratne informacije je ključno to, da je dobro vidna navezava povratne informacije 

na namene učenja in kriterije uspešnosti. Če povratna informacija ni osredotočena na usmerjanje 

učencev k doseganju namenov učenja, jih ti ne morejo uporabiti za izboljšanje svojega učenja. 

 

  



 

 

  
 

    

4.2 Kategorije povratnih informacij 

 

Povratne informacije lahko uvrstimo v katero od štirih kategorij:  

● povratne informacije o določeni nalogi; 

● povratne informacije o procesu učenja; 

● povratne informacije, povezane s samoregulacijo; 

● povratne informacije, ki zadevajo osebnost učenca. 

 

Učenje najbolj učinkovito podpirajo povratne informacije, povezane s procesom učenja in 

samoregulacijo. V določenih primerih so lahko koristne tudi povratne informacije o nalogah. 

Povratne informacije, ki zadevajo osebnost učenca, pa niso koristne, saj se osredotočajo na učenca 

kot osebo in ne na usmeritev k namenom učenja (npr. »Odlično opravljeno!«). 

 

4.3 Časovno načrtovanje povratnih informacij 

Čas je pomembna spremenljivka, ki prispeva k učinkovitosti povratne informacije za nadaljnje učenje. 

Učitelj načrtuje učne dejavnosti tako, da predvidi čas za: 

 podajanje povratne informacije,  

 sprejemanje povratne informacije s strani učenca in preverjanje ali jo je tudi razumel, 

 uporabo dane povratne informacije za izboljšanje dosežka učenca. 

Če učenec prejme povratne informacije, vendar se učna ura takoj nadaljuje, učenec ne dobi 

priložnosti za učenje na podlagi danih povratnih informacij. 

 

 

4.4 Formativno spremljanje in vrednotenje kot ciklični proces 

Formativno spremljanje je ciklični proces, ki vključuje pridobivanje dokazov, njihovo interpretacijo 

ter nadaljnje načrtovanje učenja in poučevanja na podlagi teh dokazov. Postopek se odvija s 

pomočjo petih strategij: 

 sooblikovanje, razjasnjevanje in razumevanje namenov učenja ter kriterijev uspešnosti, 

 načrtovanje učnih dejavnosti, ki omogočajo pridobivanje dokazov o učenju (npr. v obliki 

razrednih razprav, postavljanja vprašanj ter naloge), 



 

 

  
 

    

 podajanje povratnih informacij, ki učencem pomagajo pri napredku, 

 spodbujanje učencev, da postanejo vir informacij drug za drugega, 

 spodbujanje učencev k odgovornosti do lastnega učenja. 

 

4.5 Dejavnosti za učitelje 

 

Tortni diagram načinov vrednotenja 

Namen te dejavnosti je pojasniti, kateri vidiki ali metode vrednotenja se/so bili uporabljeni. Kakšna 

je trenutna praksa pri vrednotenju? Kako bi bil videti skupen idealen primer vrednotenja? 

1. Individualno delo: 

Zapišite, katere načine vrednotenja trenutno uporabljate pri poučevanju. Načine vrednotenja 

predstavite v obliki tortnega diagrama. Pri prikazu upoštevajte kolikšen delež predstavlja izbrani 

način vrednotenja glede na vse načine vrednotenja v vaši učni praksi. 

2. Delo v skupini: 

Oblikujte majhne skupine z 2-4 učitelji. 

Oglejte si tortne diagrame članov skupine in se pogovorite, kako naj bi vrednotenje v razredu res 

potekalo. Z drugimi besedami, ustvarite skupni idealni tortni diagram načinov vrednotenja v 

razredu. 

3. Razprava: 

Kateri vidik je najpomembnejši in zakaj? Primerjajte tortne diagrame, ki so jih izdelali posamezniki, 

in diagrame, ki so jih izdelali v skupinah. Kako se trenutna praksa ocenjevanja razlikuje od 

predstavljene skupne idealne prakse? Kaj bi bilo mogoče ali treba storiti, da bi se te razlike 

odpravile? 

  



 

 

  
 

    

5. DIGITALNA ORODJA ZA VREDNOTENJE 

Šole same izberejo, katero digitalno orodje želijo uporabiti pri izvedbi STEM-učnih enot. Vseeno pa 

pri tem upoštevajo nekaj smernic. 

 

5.1 Priporočene funkcije 

 

Zanimanje za tehnološko podprto formativno spremljanje in vrednotenje v zadnjih nekaj desetletjih 

hitro narašča. Eden glavnih razlogov za to je zmožnost tehnologijo, da omogoči sprotno podajanje 

povratnih informacij. Vrednotenje, podprto z uporabo tehnologije, lahko zajema tudi spremljanje 

konstrukcij in procesov, ki prej niso bile na voljo. 

 

Funkcionalnost  

Podpira 1) pošiljanje in prikazovanje (npr. sistem odgovarjanja v razredu, v sklopu katerega učenci 

odgovarjajo s pomočjo telefonov ali tablic, rezultati pa so vidni vsem v razredu), 2) obdelavo in 

analizo (npr. nadzorna plošča s podatki, ki povzema uspešnost učencev) ter 3) interaktivno okolje 

(npr. programska oprema, ki učencem omogoča raziskovanje geometrijskih risb). 

 

Prilagodljivost  

Podpira spremljanje in vrednotenje različnih vrst učenja. 

 

Praktičnost 

Uporaba je razmeroma enostavna in stroškovno učinkovita, čeprav lahko zahteva strokovno 

izpopolnjevanje učiteljev.  

 

Uporabnost 

Pomaga izboljšati učenje, saj omogoča pravočasne povratne informacije, osredotočene na učne 

dosežke in cilje. 

 

 

5.2.Izbor strategije vrednotenja in digitalnih orodij 

Kot je opisano v tem priročniku (poglavje 2.5), se morajo učitelji pri načrtovanju izvajanja aktivnosti 

v okviru projekta ATS STEM, odločiti za metodo formativnega spremljanja, s katero bodo ovrednotili 



 

 

  
 

    

dosežke učencev glede na izbrane prečne veščine, opredeljene v namenih učenja, ter ustrezno 

izbrati digitalna orodja, ki jim bodo pri tem v pomoč. 

Spodnja tabela služi kot predloga za načrtovanje. Če se učitelji pri vodenju razprave v razredu na 

primer odločijo za uporabo orodja Padlet, ime orodja vpišejo v okence, kot je prikazano spodaj. 

 

 

5.3 Primeri digitalnih orodij 

 

Ime Opis Orodje je primerno za 
razvijanje veščin: 

Vir 

TagCrowd Uporablja se za 
ustvarjanje oblaka besed 
(iz besedila ali 
dokumenta), kreiranje 
URL-povezave ali 
besedila. Na voljo je v 
različnih jezikih. 

 reševanje 
problemov 

 komuniciranje, 

 metakognitivne 
veščine 

https://tagcrowd.com  

Google Forms 
(Google 
Obrazci) 

Uporablja se za 
oblikovanje in deljenje 
vprašalnikov po spletu 
preko povezave, ki jo 
lahko pošljete po e-pošti 
ali jo objavite na spletni 
strani. Če želite podatke 
analizirati, si lahko 
rezultate prenesete v 
obliki preglednice. 

 Sodelovanje,  

 reševanje 
problemov,  

 komuniciranje 

https://docs.google.com
/forms  

Sketch up Uporablja se za 3D-
modeliranje v arhitekturi, 

 Inovativnost in 
ustvarjalnost 

https://www.sketchup.c
om  

https://tagcrowd.com/
https://docs.google.com/forms
https://docs.google.com/forms
https://www.sketchup.com/
https://www.sketchup.com/


 

 

  
 

    

videoigrah in 
gradbeništvu. Ponuja 
možnost objave modelov. 

Kahoot  Učencem omogoča 
preprosto in dinamično 
reševanje nalog in 
odgovarjanje na 
vprašanja. Odgovori so 
zbrani v realnem času, kar 
poskrbi za učenje skozi 
igro. Omogoča skupinsko 
delo na različnih 
področjih. Za operacijska 
sistema Android in iOS je 
na voljo brezplačno. 

 Sodelovanje,  

 komuniciranje 

https://kahoot.com 
   
   
   
   
   
   

Plikers Učencem omogoča 
preprosto in dinamično 
reševanje nalog in 
odgovarjanje na 
vprašanja. Odgovori so 
zbrani v realnem času, kar 
poskrbi za učenje skozi 
igro. Omogoča skupinsko 
delo na različnih 
področjih. Za operacijska 
sistema Android in iOS je 
na voljo brezplačno. 

 Sodelovanje,  

 komuniciranje 
 

https://get.plickers.com
   
   
   
   

App Inventor Predstavlja intuitivno 
vizualno programsko 
okolje za enostavno 
ustvarjanje aplikacij za 
operacijski sistem 
Android. Tako se bodo 
lahko učenci seznanili 
razvijanjem programske 
opreme in ustvarjali 
tehnologijo. 

 Reševanje 
problemov,  

 kritično mišljenje,  

 inovativnost in 
ustvarjalnost 

https://appinventor.mit.
edu  

Nearpod Omogoča pripravo nalog, 
do katerih lahko učenci 
dostopajo s pomočjo 
svojih naprav in med sabo 
sodelujejo v realnem času 
(prek središča za 
sodelovanje). Vsak 
odgovor je lahko prikazan 

 Sodelovanje, -  

 reševanje 
problemov,  

 samoregulacija 

www.nearpod.com  

https://kahoot.com/
https://get.plickers.com/
https://get.plickers.com/
https://appinventor.mit.edu/
https://appinventor.mit.edu/
http://www.nearpod.com/


 

 

  
 

    

na učiteljevi interaktivni 
tabli ali projiciranem 
zaslonu. 

Padlet Učitelji lahko ustvarijo 
okolje za zbiranje idej 
(brainstorming) ter 
učence povabijo, da 
razpravljajo o določenih 
temah. Ponuja tudi orodje 
za podajanje povratnih 
informacij, ki omogočajo 
spremljanje napredkov 
učencev. 

 Sodelovanje,  

 reševanje 
problemov,  

 kritično mišljenje,  

 inovativnost in 
ustvarjalnost 

https://padlet.com/dash
board  

GoLabz Uporablja se za 
načrtovanje in izvajanje 
učnih ur ali daljših 
projektov. Omogoča 
vključitev več orodij, ki 
služijo različnim 
namenom (za preverjanje 
razvoja prečnih veščin 
učencev) in učitelju 
omogočajo vpogled v 
statistične podatke. 

 Reševanje 
problemov,  

 kritično mišljenje,  

 predmetne veščine 
in kompetence,  

 komuniciranje,  

 metakognitivne 
veščine 

https://www.golabz.eu  

Glogster EDU Učencem in učiteljem 
omogoča ustvarjanje 
interaktivnih spletnih 
plakatov, ki vključujejo 
besedilo, fotografije, 
videoposnetke, grafike, 
zvoke in še veliko več. 
Učenci in učitelji lahko 
orodje Glogster uporabijo 
kot sredstvo za razvijanje 
ustvarjalnega in kritičnega 
mišljenja ter reševanje 
problemov z uporabo slik 
in drugih medijev, ki 
učence spodbujajo k 
uporabi. 

 Kritično mišljenje,  

 reševanje 
problemov,  

 inovativnost in 
ustvarjalnost 

https://edu.glogster.com  

Tiki Toki Ta brezplačna spletna 
programska oprema 
omogoča ustvarjanje 
interaktivnih in privlačnih 
časovnic (časovni trak). 

 Inovativnost in 
ustvarjalnost 

http://www.tiki-toki.com  

https://padlet.com/dashboard
https://padlet.com/dashboard
https://www.golabz.eu/
https://edu.glogster.com/
http://www.tiki-toki.com/


 

 

  
 

    

Screencastify  
 

Omogoča snemanje, 
urejanje ter deljenje 
videoposnetkov. 

 Inovativnost in 
ustvarjalnost 

https://www.screencasti
fy.com/ 

 
Več primerov in idej za uporabo digitalnih orodij za spremljanje in vrednotenje lahko najdete na 

povezavi www.toptools4learning.com. 

 

 
 

  

https://www.screencastify.com/
https://www.screencastify.com/
http://www.toptools4learning.com/


 

 

  
 

    

6. STEM KOT INTEDISCIPLINARNO, MEDPREDMETNO POUČEVANJE - KAJ 

IN KAKO? 

Medpredmetno povezovanje/integracija STEM-predmetov (naravoslovje, tehnologija, inženirstvo in 

matematika) je osrednja skrb oblikovalcev izobraževalne politike po vsem svetu. Razlogi za 

spodbujanje STEM-izobraževanja so različni, npr.: 

 dohitevanje gospodarske konkurence, 

 socialni, okoljski in/ali gospodarski razvoj, 

 inovacije, 

 privabljanje študentov STEM-področja na trge dela in 

 zmanjševanje razlik med spoloma na področju STEM-a. 

 

Na trgu dela se po vsem svetu priznava, da bo kmalu začelo primanjkovati delavcev STEM na vseh 

ravneh, v strokovnih in drugih vlogah. Pričakuje se, da bo povpraševanje po strokovnjakih in 

strokovnih sodelavcih STEM do leta 2025 raslo več kot 2,5-krat hitreje kot na ostalih trgih dela. 

 

Namesto disciplinamega poučevanja STEM-predmetov je potrebno oblikovati integrirani učni načrt, 

ki omogoča manj razdrobljene in bolj ustrezne ter spodbudne izkušnje za učence. Integracija STEM-a 

pomeni hkratno razvijanje več učnih ciljev STEM-predmetov skozi izbrane učne izkušnje. Kontekst 

(avtentične situacije) bi moral biti temelj STEM-izobraževanja. To pomeni, da morajo izbrani 

konteksti vključevati kompleksne pojave ali situacije oz. dejavnosti, ki od učencev zahtevajo 

uporabo znanja in spretnosti z več področij. 

 

STEM-izobraževanje razvija veščine učencev za prenos pridobljenega znanja med različnimi 

konteksti. Povezovanje vseh štirih disciplin STEM-a izboljšuje znanje učencev na vseh STEM-

področjih in olajšuje ter osmišlja njihovo povezovanje. 

 

Čeprav ima ta pristop številne prednosti, ga je težko izvajati, saj v izobraževalnih sistemih številnih 

držav prevladuje tradicionalni segmentirani – predmetni pristop. Takšni izobraževalni sistemi  

učencem ne omogočajo razumeti, kako z znanjem, pridobljenim v okviru STEM-predmetov, reševati 

probleme iz vsakodnevnega življenja. 

 



 

 

  
 

    

6.1 Možni izzivi pri uporabi integriranega STEM-izobraževanja 

Možni izzivi, s katerimi se lahko srečajo učitelji, so: 

 pomanjkanje časa, ki ga zahteva poučevanje STEM-a; 

 pomanjkanje ustreznih učnih sredstev; 

 nezadovoljiv profesionalni razvoj; 

 pomanjkanje podpore s strani vodstva; 

 pomanjkanje znanja disciplin STEM-a; 

 pomanjkanje sodelovanja in razumevanja staršev in 

 nepripravljenost učiteljev za sodelovanje. 

 

Ovire in izzivi, ki imajo lahko vpliv na celostno STEM-izobraževanje so: 

 pritisk in dodaten stres za ustrezno pripravo učencev na ocenjevanje znanja; 

 neustrezna tehnična podpora za učitelje; 

 neustrezna organizacijo šolskega prostora (velikost učilnic, pohištvo); 

 finančne omejitve pri nabavi ustreznih gradiv in pripomočkov ter učnih sredstev za 

 poučevanje ter 

 pomanjkanje dobrih primerov praks za poučevanje STEM-a. 

 

  



 

 

  
 

    

6.2 Dejavnosti z učitelji 

 

Hitri zmenki 

Če je mogoče, prosite učitelje, naj pri tej dejavnosti stojijo. Natisnite seznam vprašanj ali jih prikažite 

na zaslonu. 

V prvem krogu klepeta prosite učitelje, naj poiščejo sodelavca, s katerim se običajno ne pogovarjajo 

ali s katerim ne delajo pogosto. 

Kot moderator določite 2 minuti za vsak krog pogovora, nato pa prosite učitelje, naj zamenjajo 

partnerja za pogovor. Učitelji lahko za vsak krog klepeta izberejo eno ali več vprašanj za razpravo. 

Dejavnost ponovite. 

 Vprašanja: 

 Katera je vaša največja strokovna prednost, povezana z interdisciplinarnim poučevanjem? 

 Kaj je vaš največji poklicni izziv, povezan z interdisciplinarnim poučevanjem? 

 Kateri vidik/področje STEM-a vas najbolj zanima? 

 Do katerega vidika/področja STEM ste najbolj skeptični? 

 Kaj želite doseči s sodelovanjem v projektu ATS STEM? 

 Kaj vas skrbi sodelovanje v projektu ATS STEM? 

 Katere izkušnje imate z interdisciplinarnim poučevanjem? 

 

Grafiti 

Razdelite učitelje naključno okoli štirih miz. Vsaka miza naj ima velik prazen list papirja z naslovom, 

vsak učitelj pa ima pisalo. 

Naslovi so: 1) STEM in prihodnost poklicev, 2) STEM in avtentične situacije, 3) Predmetno in 

medpredmetno učenje in 4) Razlika med spoloma v poklicih, povezanih s STEM. 

1. Tiho delo 7 minut: učitelji krožijo ob mizi in pišejo ali rišejo misli, stališča, ideje, vprašanja in 

komentarje o naslovu (konkretno ali abstraktno). 

 2. Zamenjava omizij, tiho delo se nadaljuje še 7 minut. 

 3. Naslednjih 5 minut tiho pregledujejo grafite na različnih mizah. 

 4. Ob koncu dejavnosti prosite učitelje, naj izberejo mizo, ki jih najbolj zanima. Določite jim nadaljnji 

čas za diskusijo o izbrani temi in besedilih oz. grafitih, ki so zapisani na listu.  



 

 

  
 

    

Negativna možganska nevihta 

Ta dejavnost služi kot orodje za odpravo domnev, dvomov in strahov glede tega, kaj bi lahko šlo 

narobe pri načrtovanju, izvajanju in ocenjevanju STEM-učnih enot. 

1. Razmislite o različnih načinih neuspeha pri načrtovanju, izvajanju in ocenjevanju STEM-učnih enot. 

Pri zapisovanju uporabite zaporedne točke ali številke. 

2. Zdaj pa si pripravite še eno miselno nevihto, kjer ustvarite rešitve za strahove/dvome, navedene v 

prejšnji fazi. Prizadevajte si biti čim bolj realni. Če je torej izziv »nezadostna finančna sredstva za 

ekskurzije«, bi morala biti rešitev bolj konstruktivna kot le »več denarja«; namesto tega si prizadevajte 

najti bolj kreativne rešitve, kot je »uporaba spletnih obiskov«. 

 

 

 

 

 

  



 

 

  
 

    

7. VIRI 

7. 1 ATS STEM na spletni strani YouTube 

 

 

Seznam št. 1: Kratki videoposnetki učiteljev, strokovnjakov, raziskovalcev itd. iz različnih držav, ki 

predstavljajo svoje izkušnje in znanje o STEM-u. Posnetke so pripravili partnerji projekta ATS STEM.  

Seznam št. 2: Videoposnetki, povezani s področjem STEM:  

https://www.youtube.com/watch?v=i6yYg1BbnWA&list=PLGzhyiftVxIn6k64CbLH0cf59uiupmJKW 

 

7.2 Spletne strani za navdih 

● https://www.stem.org.uk/resources 

 

● https://intranet.bloomu.edu/stem-resources 

 

● https://sites.nationalacademies.org/DBASSE/BOSE/Science-Investigations-and-

Design/index.htm 
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https://www.stem.org.uk/resources
https://intranet.bloomu.edu/stem-resources
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