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POVZETEK 

 

Z usmerjenim povezovanjem vsebin predmetov in njenim poglabljanjem se odlikuje projektno 

delo. To je organizirana dejavnost, ki se razvija od zamisli, načrtovanja, izvedbe končnega 

produkta ter do uporabe in evalvacije. V teoretičnemu delu diplomskega dela je opredeljeno 

projektno delo, njegove značilnosti in razčlenitev po etapah dela. 

V pedagoško raziskovalnem delu je predstavljen način organiziranja projektnega dela za 

uspešno izvedbo končnega izdelka. Prikazana je uspešnost poteka procesa projektnega dela 

ter opisan način, s katerim skozi projektno delo doseči čim večjo dijakovo samostojnost ter 

ustvarjalnost. 

Opisano projektno delo v diplomskem delu obsega načrtovanje, organiziranje in dejansko 

izdelavo grafičnega stroja ter dejanska uporaba istega grafičnega stroja v procesu 

pedagoškega izobraževanja v sklopu likovne dejavnosti. Zaradi obsežnosti projektnega dela je 

podrobneje predstavljen potek izdelave grafičnega stroja ter sama likovna dejavnost. 

Dobro načrtovanje, organiziranost dela in časovna razporeditev so pri izvedbi projektnega 

dela pomembni faktorji za doseganje kvalitetnega končnega cilja. Kot končni izdelek je bil 

izdelan grafični stroj, s katerim se je skozi likovno dejavnost dokazala njegovo uporabnost. 

Dijaki so tako izdelali grafične liste in spoznali postopek izdelave linoreza in hkrati kritično 

vrednotili nastala likovna dela. 

Na uspešno projektno delo vpliva veliko dejavnikov, med katerimi je postopnost. Le s 

postopnostjo je lahko projektno delo uspešno. Dijaki so s tem načinom dela bolj ustvarjalni in 

bogatejši za nove lastne izkušnje ter samostojnejši pri delu. 
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Project work and fine arts activity at the secondary vocational 

and technical scholl 

 

ABSTRACT 

 

Project work proves to be successful by the directed combining of the subject contents. This is 

an organized activity, which evolves from the idea, planning, execution of the final product 

up to the use and evaluation. In the theoretical part of the thesis project work and its 

characteristics are defined, as well as the stages of work. 

In the pedagogical research part the way of organizing the project work to complete the final 

product is presented. The efficiency of the project work process is shown, as well as the way, 

which  helps a student to achieve greater autonomy and creativity. 

The project work described in the thesis includes planning, organizing and the actual creating 

of a graphic machine, as well as the use of this graphic machine  in the process of the fine arts 

activity within the pedagogic education.  Due to the extensiveness of the project work the 

manufacturing of the machine and fine arts activity are presented in detail. 

Good planning, organization of work and the timing are important factors regarding the 

implementation of the project work in order to achieve a high-quality final product. As a final 

product a graphic machine was designed, which proved its usefulness through fine art 

activities. The students made prints and learned about the manufacturing process of linocut 

and at the same time they critically evaluated their artworks. 

Many factors have a strong influence on successful project work, one of them is 

progressiveness. Only with progressiveness a project work can be successful. With this way 

of work students are more creative. They gain  new experiences and become more 

independent at work. 
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project work, fine arts, graphic machine, linocut, print 
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1 UVOD 
 
Sodobna šola že zdavnaj ne pomeni več samo klasičnega pouka, kjer učitelj enostransko 

podaja učno snov dijakom ter preverja pridobljeno znanje. V sodobnih šolah se pojavljajo 

novi pristopi podajanja in pridobivanja znanja. Projektno delo, medpredmetno povezovanje, 

tehniški dnevi in ostale dejavnosti omogočajo dijakom, da si samostojneje pridobijo 

poglobljeno znanje na posameznem ali na več področjih. Dijaki se s temi dejavnostmi 

postavijo v vlogo aktivnega udeleženca. Še pomembneje je, da vsebine, ki jih obravnavajo, 

niso samo ozko šolske, ampak se povezujejo z družbo in njenimi problemi ter potrebami. Še 

kako je pomembna informacijska družba, v kateri živimo in množica informacij, ki nas 

dnevno oblegajo preko medijev, spletov… S temi informacijami zaznavamo tako probleme v 

gospodarstvu, se nanje odzivamo, hkrati pa nas preko sodelovanja s šolo vzpodbujajo, da se 

na prijazen, motivacijski način širi naše znanje in vedenje. Velikokrat so pobudniki prenosa 

znanja in vedenja v prakso kar dijaki sami in projektno delo je ena izmed možnosti, ki to 

omogoča. 

Na Srednji poklicni in strokovni šoli Zreče se je porodila zamisel o projektnem delu, ki bi 

dijakom omogočilo način dela, ki je zanimiv, dinamičen in raznolik. Gre za organizirano 

dejavnost, ki se razvija od zamisli, načrtovanja, izvedbe končnega produkta ter do uporabe in 

evalvacije. Projektno delo je usmerjeno v povezovanje izbranih vsebin pri posameznih 

predmetnih področjih, pri tem pa je pomembno poglabljanje vsebin. 

V sklopu takšne dinamične dejavnosti je bil podan predlog za izdelavo uporabnega 

pripomočka (grafični stroj), za izdelavo grafičnih listov pri likovni dejavnosti in pri tem 

doseganje vzgojno–izobraževalnih ciljev. Izvedba je tako potekala v okviru projektnega dela. 

Kljub temu da je vsebina tematsko zaokrožena, je zanimiva uspešnost organiziranja takšne 

dejavnosti in uspešnost dijakov pri njeni izvedbi. 

Potrebno je poudariti, da je sama zamisel o izdelavi grafičnega stroja prišla iz vrst dijakov, ki 

so v tem stroju videli izboljšanje učnega procesa. 

 

Vsebinsko je diplomsko delo razdeljeno na teoretični in pedagoško raziskovalni del. V 

teoretičnem delu je najprej opredeljeno projektno delo in njegova zgodovina. Nato so opisane 

značilnosti projektnega dela ter posamezne etape projektnega dela. Pri praktičnemu delu je 

predstavljeno, kako je bilo konkretno projektno delo izvedeno. Prikazano je, kako smo 
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preizkusili grafični stroj in predstavljena je likovna dejavnost v okviru katere so bili na koncu 

izdelani grafični listi. 

Namen mojega diplomskega dela je ugotoviti, kako organizirati projektno delo za uspešno 

izvedbo končnega izdelka, predstaviti uspešnost procesa in kako pri projektnem delu doseči 

čim večjo dijakovo samostojnost, razširitev znanja iz vsebin posameznih predmetnih področij 

ter izboljšati ustvarjalnost dijakov. 
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2 TEORETIČNI DEL 
 

2.1 Projektno učno delo 

Projektno učno delo prva predstavi Novakova (1990), ki se je zgledovala pri tujih avtorjih in 

njihovih delih, ker lastnih izkušenj s tega področja še ni bilo.  Projektno delo je predstavila 

kot dejavnost, v kateri učitelj vodi učni proces, kjer so cilji in naloge postavljeni predhodno 

ob sodelovanju dijakov. Med projektom učitelj vzpodbuja, usmerja in pomaga, dijaki pa se 

samostojno učijo in prihajajo do svojih, novih izkušenj. Tako preko lastne aktivnosti prehajajo 

do neposrednih spoznanj in znanja. V slovenski literaturi ne najdemo enotnega izraza, ampak 

ga največkrat označujemo kot projektno učno delo.  

Novak, Žužej in Glogovec (2009, str. 13) opredeljujejo projektno delo kot metodični 

postopek. »Je način dela, s katerim se udeleženci učijo razmišljati in delati projektno ter 

pridobivajo spretnosti, potrebne za tovrstno delo«. Po njihovem gre za način dela, s katerim se 

izvajalci učijo postopkov vodenja in izvajanja projekta od zamisli in načrtovanja njegove 

izvedbe do produkta, ob hkratni evalvaciji, ki nujno sledi. Delo se tako konča šele z analizo in 

oceno celotne izvedbe in poteka projekta. 

Ivanuš Grmek, Čagram, Sadek (2009) ga definirajo kot didaktično strategijo, katera nima 

časovne, vsebinske, organizacijske in prostorske omejitve. Tudi tukaj se avtorji strinjajo, da 

gre za zaokroženo celoto.  

Ferk Savčeva (po Buck Institute of Education, 2010)  pravi, da je projektno učno delo 

sistematičen način učenja, ki učence aktivno vključuje v pridobivanje temeljnih znanj in za 

življenje koristnih spretnosti ob uporabi raziskovalnega pristopa, ki ga učenci soustvarjajo 

okoli kompleksnih, avtentičnih vprašanj ali premišljeno zasnovanih izdelkov in nalog.  

Katz in Chard (2000) pa pravita, da se razumevanje in terminologija projektnega dela 

marsikje razlikuje in se tako ponekod nanaša na tematiko oziroma na naslov dela. Medtem ko 

nekateri s tem terminom opisujejo projekt kot enoto. Ne glede na to, da se razumevanje 

oziroma pomen tega termina razlikuje, gre v vseh primerih za opis dela v okviru kurikuluma, 

ki vzpodbuja uporabo dijakovih veščin skozi neformalne in odprte aktivnosti. S tem se 

zagotavlja in izboljšuje dijakovo razumevanje in spoznavanje sveta okoli njih.  

Projektno delo kot učenje s primerom opisuje Hessisches Kulturministerium (1994) kot 

koncept, ki združuje praktično (ročno) delo, razmišljanje (miselni proces) in podajanje znanj 

in idej v en proces. 
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2.2 Razvoj projektnega dela 

Zgodovino projektnega učnega dela je s povzemanjem različnih avtorjev zelo natančno 

opisala Novakova (Novak, 1990). 

Pojem projekt je prvi vnesel Charles R. Richards, direktor oddelka za izobraževanje učiteljev 

kolumbijske univerze v New Yorku leta 1900 v svojem članku, objavljenem v Manual 

Training Magazine. Nov celostni pristop k učenju, ki ga je Richards poimenoval projekten, je 

seznanjal dijake s celotnim postopkom od ideje do končnega izdelka (Nelson v Kaiser, 1977).  

Izvori projektnega učenja so torej v ZDA, kasneje pa se je ta oblika učnega dela s šolsko-

reformnim gibanjem razširila tudi v nekatere evropske države. V obdobju med obema 

vojnama je čutiti vpliv tega gibanja in s tem uporabo nove oblike učnega dela predvsem v 

Nemčiji, kjer je bil največji razmah projektnega dela. Uvajanje projektnega dela se je nato 

nadaljevalo neposredno po socialistični revoluciji tudi v takrat mladi Sovjetski zvezi. Po drugi 

svetovni vojni je projektno delo ponovno zaživelo in doživelo pravo »renesanso« v Evropi, 

vzporedno z uvajanjem različnih inovacij v šolsko delo.  

V Sloveniji projektno delo med obema vojnama ni imelo vidnejšega odmeva, vendar so 

zaznani prvi zametki tovrstnega pristopa ravno v tem času z razmahom reformnega gibanja za 

novo šolo v okviru gibanja za delovno šolo. Nadaljnji razvoj v kvalitativnem pristopu z 

novimi učnimi oblikami in metodami dela je v Sloveniji prinesla šolska reforma, ki je leta 

1958 uvedla enotno osemletno osnovno šolo. Od takrat naprej sledi trud mnogih pedagogov, 

da bi v učne procese uvedli novo prakso in s tem projektno delo v pedagoški proces. Med 

tovrstna prizadevanja sodi tudi zgoraj omenjeno delo (Novak, 1990), po katerem je opisana 

zgodovina projektnega dela.  

 

Uvedba projektnega dela in kritično obravnavanje obstoječega stanja v takratnih 

tradicionalnih šolah je tako pomenil poskus preseganja tega stanja (Novak, 1990), ki je uspel.  

Sledilo je uvajanje projektnega dela v šolski proces ter raziskovanje le-tega v obliki 

spremljanja in evalvacije učinkov projektnega dela pri uvajanju v pouk. Tako so bili izvedeni 

raziskovalni projekti ob tovrstnem uvajanju, s katerimi so potrdili, da so možnosti izvajanja 

projektnega učnega dela in predstavitve projektov širši javnosti postali že nekaj vsakdanjega 

skoraj v vseh osnovnih šolah v Sloveniji (Žužej, 1995). 

Današnje stanje na področju projektnega dela in zavedanja o tej učni obliki je namreč 

razvidno iz vedno večjega števila prispevkov v okviru izobraževanja bodočih in sedanjih 
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pedagogov in pedagoških delavcev v obliki diplomskih, podiplomskih in ostalih prispevkov 

ter nalog, ki jih je mogoče poiskati v okviru sistema COBISS1.  

 

2.3 Značilnosti projektnega dela 

Različni avtorji (Dietrich, Schultz, Gudjons) so postavili različne bistvene značilnosti 

projektnega učnega dela. Novak (1990) jih povzema in ugotavlja naslednje značilnosti 

projektnega dela: 

a. Tematsko problemski (interdisciplinarni) pristop  

Vsake učne vsebine se moramo lotevati problemsko. Vsebina ali problem morata biti 

tematsko zaključena. Kar pa pomeni, da problem ne moremo več izvajati znotraj 

enega predmeta, ampak večih. Pri interativnem kurikulu gre za povezovanje znotraj 

predmetov in med predmeti, prav tako znanje in razumevanje. Učni proces je usmerjen 

v skupni problem oz. iskanje odgovorov na problemska vprašanja. Poučevanje in 

učenje potekata po vijačnih učnih poteh (Rutar Ilc, 2010).  Tako so si predmeti med 

sabo enakovredni in vsak mora prispevati, da se naloga rešuje celovito.  

b. Konkretnost tematike z usmerjenostjo na življenjsko situacijo 

V kolikor so situacije vzete iz življenja oz. odziv na gospodarske probleme, dobijo 

teme in vsebine za dijake določen pomen in smisel.  

c. Ciljno usmerjena in načrtovana dejavnost s težiščem na aktivnosti dijakov 

Projektno delo mora predvidevati, koliko čas bo trajal, število dijakov, kraj in prostor 

ter pripomočke. Traja lahko krajši ali daljši čas. Nujno je, da dijaki aktivno in 

enakovredno sodelujejo v vseh etapah projekta. Usmerja jih oseba, ki ima znanja za 

pedagoško vodenje projektov (Novak, Žužej, Glogovec, 2009). V zavodih so ponavadi 

pedagoški delavci, lahko pa pomagajo tudi zunanji sodelavci strokovnjaki ali celo 

starši.  

d. Upoštevanje interesov dijakov, njihovih potreb in sposobnosti  

Interesi naj bi bili že pri izbiri snovanja teme za projekt. Dijakom je potrebno 

prisluhniti in upoštevati že razvite interese, hkrati pa omogočiti odkrivanje in 

razvijanje novih. Učitelj mora biti prilagodljiv, saj se določeni problemi pokažejo šele 

med aktivnostjo. Poleg tega mora upoštevati različne sposobnosti dijakov ter 

zmožnost uporabe različnih pripomočkov. Izkušnje dijakov, da vidi, sliši, posluša, mu 

                                                 
1 V mesecu avgustu 2013 je v sistemu COBISS pod iskalno zahtevo »učno projektno delo« število zadetkov 582. Pri tem 
obstaja sicer možnost, da vsa gradiva ne ustrezajo pedagoškim oblikam projektnega dela (op.a.). 
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dajejo občutek lastne vrednosti, kar pa usodno vpliva na uspeh v šoli (Čačinovič  

Vogrinčič, 2008).  

e. Poudarek na izkustvenem učenju 

Dijaki naj pri svojem delu uporabljajo čim več čutil: vid, sluh, dotik, okus, vonj, da 

povečajo učinkovitost. Združuje naj umsko in telesno delo, mišljenje in aktivnost, 

teorijo in prakso. »Pri izkustvenem učenju igra osrednjo vlogo celovita osebna 

izkušnja (Marentič-Požarnik, 2012, str.123).« Ni pomembno, da začenjamo vedno pri 

isti fazi, saj so med posamezniki razlike. Bolj pomembno je, da so učne situacije 

oblikovane tako, da spodbujajo prehajanje iz ene faze k drugi (Marentič-Požarnik, 

1987). Vendar za globlje učenje ne zadostuje raven posamične izkušnje, ampak se iz 

izkušnje moramo znati učiti in jo ob tem povezovati z obstoječim znanjem. (Marentič-

Požarnik, 2012, str. 124). 

f. Kooperativnost 

Pomembno je skupno izvajanje in sodelovanje vseh dijakov. S tem se razvija potreba 

po sodelovanju z in med učitelji. Od njihovega sodelovanja je odvisna uspešnost 

projektnega dela. Že v sami fazi priprav morajo med sabo uskladiti teme iz učnega 

načrta, dogovoriti se morajo, kje in kako naj bi delo potekalo, na kakšen način se bodo 

vključevali.  

Bolj se razvijajo tudi odnosi med dijaki in učitelji. Ker so dijaki samoiniciativni je 

sodelovanje z učitelji bolj učinkovito. Odnosi so bolj demokratični, kar vpliva na bolj 

sproščen odnos. Zaradi istega cilja je sodelovanje od začetka do konca lažje.  

g. Odprtost projektnega dela 

Ista tema je obravnavana z različnih vidikov. Pri tem so pomembni viri, iz katerih 

dijak črpa in se nevede uči iskanja stvari in literature preko različnih medijev. Tukaj 

dijaki lahko uporabljajo vse pripomočke, kateri so sicer pri pouku omejeni (mobiteli, 

iPadi, časopisi, knjige, računalniki, filmi…). Že prej je bilo omenjeno, da se prostor 

širi izven zidov šole in da pomembno noto dodajo naključni ljudje ali strokovnjaki na 

posameznem področju. Trajanje posameznega dela ni omejeno na 45 min, kakor traja 

šolska ura, ampak se prilagaja temi, nepredvidenim okoliščinam in interesu dijakov.  

Učni prostor, ki ni vezan na učilnico, znanje, ki ni vezano zgolj na učbenik in učitelja, 

časovno prilagajanje dajejo dinamičnost delu in s tem večjo motiviranost dijakov. 

h. Težišče projektnega dela na učnem procesu 

Kljub temu da projektnemu delu sledi končni produkt – izdelek, to ni njegov 

najpomembnejši del. »Dejansko predstavlja končni produkt projektnega učnega dela le 
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sredstvo za doseganje določenih vzgojno-izobraževalnih ciljev« (Novak, 1990, str. 

35). S tem ko gre za dijakovo motiviranost, ko so dijaki enakovredni, so aktivni, pa 

vendar so še vedno dijaki in v vlogi učencev. Samo pomagamo jim, da se mlade 

osebnosti lažje razvijajo. Torej je celoten postopek pomemben, saj se dijaki v vsaki 

etapi razvijajo in bogatijo. Čeprav je za zunanjega opazovalca pomemben  končni 

produkt, je za izvajalce pomemben sam potek in način dela. (Novak, Žužej, Glogovec, 

2009).  »Cilj je predvsem motivacijsko sredstvo za povečano in motivirano aktivnost 

učencev« (Novak, 1990, str. 36). Res pa je, da je najvidnejši del končni produkt. 

Ne glede koliko prednosti prinaša projektno delo, je potrebno biti do določene mere tudi 

kritičen, saj se pri takšni dejavnosti zanemarja sistematičnost pri obravnavanju snovi (Novak, 

1990). Namreč nimamo vpogleda v celovitost obravnavane učne snovi. Prav tako je obseg 

znanja bistveno manjši kot pri frontalnem pouku. Kup podatkov (letnice, imena, formule) ni 

mogoče dolgoročno osvojiti. Nekateri pa mu pripisujejo večji praktični kot teoretični pomen. 

Kakorkoli, šola ni prostor samo za učenje, ampak se v njej tudi dijaki učijo o sebi in za 

življenje, kako obvladovati življenje. Tako pozitivne kot negativne izkušnje jim dajejo 

možnost, da ko stopijo iz šole, vedo, česa so zmožni in česa ne. Šele osebne izkušnje, 

sodelovanje in soustvarjanje v šoli dajejo dijakom življenjske izkušnje. Hkrati pa skrbimo 

zanje, jih podpiramo in jim zagotavljamo udeleženost (Čačinovič Vogrinčič, 2008). 

 

2.4 Pedagoško-psihološki pomen projektnega dela 

Vodilo projektnega dela je, da se torej posameznik optimalno razvija. »Učenci skupaj izvajajo 

dogovorjene naloge, se učijo komuniciranja in sodelovanja, medsebojnega upoštevanja in 

spoštovanja, osebne odgovornosti, samostojnega in kritičnega presojanja ter izvirnega in 

ustvarjalnega reševanja nalog« (Novak, Žužej, Glogovec, 2009, str. 14). 

Vodja ni v vlogi ukazovanja, ampak v vlogi usmerjevalca in spodbujevalca. Dijaki pa dajejo 

pobude, načrtujejo potek, so kritični in se samostojno odločajo. Pri tem morajo sodelovati 

med sabo, si pomagati, izmenjavati različna stališča ter sproti reševati nastale konflikte. 

Papotnik navaja, da so bistvene lastnosti izvirnost, enkratnost, odprtost za nove izkušnje, 

prožnost v mišljenju ter spontanost (Papotnik, 1992). Pri tem se različni psihologi strinjajo, da 

se razvoj ustvarjalnih sposobnosti razvija drugače kot nekatere osebnostne lastnosti. So celo  

v obratnem sorazmerju s starostjo. Mlajši otroci so bolj ustvarjalni, bolj spontani na likovnem, 

področju ter v simbolnem izražanju (Glogovec, Žagar, 1992). Starejši imajo večjo zmožnost 

obvladovanja pojmov, zakonitosti in povezav na določenem področju, psihomotoričnih in 
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spoznavnih in čustveno-motivacijskih spretnosti ter vrednostnega presojanja. Pogovor je 

pogosta in priljubljena učna metoda. Naj gre za diskusijo, raziskovanje, debato ali pogovor 

kot poučevanje (Marentič-Požarnik, 2009). »Dober pogovor povezuje pouk, ki je usmerjen 

tako v dijaka kot v snov« (prav tam, str. 17). Ravno projektno delo še posebej omogoča 

pogovor, saj z lastnimi izkušnjami, z ustrezno motiviranostjo, ugotavljanjem in 

razumevanjem udeleženci lažje prihajajo do logičnega mišljenja, sklepanja in s tem novih, 

drugačnih izkušenj. 

 

2.5 Zgradba in razčlenitev projektnega dela po etapah 

Osnova pri vodenju in izvajanju projektnega dela je učenje, pri čemer izvedba projektnega 

dela poteka v štirih korakih. To so oblikovanje pobude in končnega cilja, načrtovanje izvedbe, 

uresničitev cilja in evalvacija izvedbe. Pri izvajanju projektnega dela je potrebno upoštevati 

načela, na katerih projektno delo temelji. Ta načela so: ciljna usmerjenost vseh dejavnosti, 

tematsko problemski pristop pri postavitvi projekta, življenjskost projektnih tem, načrtnost 

dela, odprtost in fleksibilnost projekta, spoštovanje razvojnih in individualnih razlik med 

dijaki, spodbujevalni stil dela, težišče na aktivnosti dijakov, sinergija, težišče na učnem 

procesu ter celovit razvoj osebnosti. (Novak, Žužej, Glogovec, 2009). 

Zgradba in razčlenitev projektnega dela se med avtorji nekoliko razlikuje. Etape so bile 

najprej povzete po Karlu Freyu (Novak, Žužej, Glogovec, 2009). Praksa je prinesla 

spoznanja, da je vrednotenje dela (evalvacija) pomemben del dosežkov projektnega dela, zato 

je bila dodana še šesta etapa. 

 

ETAPE KOMPONENTE MISELNI POTEK 

1 Iniciativa z oblikovanjem projektne teme 

in končnega cilja 

Kaj? Zakaj? 

2 Izdelava idejne skice z operativnimi cilji 

in nalogami 

Kaj? 

3 Načrtovanje izvedbe Kako? 

4 Izvedba načrta Potek aktivnosti 

5 Predstavitev dosežkov Rezultati  

6 Evalvacija Sklepni del 

Tabela 1: Zgradba in razčlenitev projektnega dela po etapah (Novak, Žužej, Glogovec, 2009, str. 25) 
 

 



 9

1. ETAPA – Nastajanje pobude oziroma ideje s končnim ciljem 

Dana naj bi bila možnost, da se z idejo oz. pobudo lahko vsak vključi v projektno delo. 

Ponavadi je pobudnik vodja projektnega dela, lahko pa so učitelji, dijaki, starši ali kdorkoli, ki 

se želi vključiti v projektno delo. Ideja se lahko pokaže iz potreb kurikuluma ali pa jo sproži 

kakšen dogodek iz življenjske situacije. Pomembno je, da je vzdušje sproščeno in tako lahko 

pride do spontanih idej. 

Zberejo se vse pobude in se med njimi izbere najprimernejša. Izboru vsebine sledi določitev 

končnega cilja, določi se naslov projekta in s tem se konča prva etapa. 

 

2. ETAPA  – Oblikovanje idejne skice z delnimi cilji in nalogami 

Izvajalci in vodja projekta  se dogovarjajo o konkretnih dejavnostih. Nastaja idejna skica, ki 

sestoji iz razčlenitve globalno zastavljenega končnega cilja na operativne cilje in naloge. Pri 

tem sodelujejo vsi dijaki oz. ga sprejmejo za svojega (Novak, 1990). Tudi pedagoški vodja 

mora določiti cilje, ki so bolj vzgojno-izobraževalne narave. So dolgoročnejši in niso vedno 

merljivi. 

Pedagoški vodja mora poskrbeti, da so vsi predlogi zabeleženi na vidnem mestu. Šele zdaj se 

predlogi ponovno pregledajo in izberejo najustreznejši. Strmeti je potrebno, da cilji zajemajo 

temeljna znanja iz kurikuluma ter da se medpredmetno povezujejo. 

 

3. ETAPA – Načrtovanje izvedbe  

V tem delu gre za uresničevanje izvedbenega načrta, kjer je potrebno odgovoriti na vsa 

operativna vprašanja. Od tega kako, kdo, kateri sodelavci, kdaj, kje, do kako in s čim si bodo 

pomagali oz. uporabljali posamezne pripomočke pri določeni dejavnosti. Pri večjih projektih 

lahko člani podajo svoje predloge pisno ter zraven napišejo, kako se bodo dela lotili. 

Načrt naj bi bil predstavljen na večji tabli, da je dostopen vsem dijakom, ki lahko sproti 

preverjajo uresničevanje dejavnosti. Med dogovarjanjem naj dijaki svobodno izražajo čustva, 

s tem pa se učijo vzajemnega spoštovanja in obnašanja do drugih oseb (Novak, 1990). 

 

4. ETAPA – Izvedba načrta  

Dijaki izvajajo posamezne naloge v skladu z načrtom dela, da ne pride do zastoja ali drugih 

nevšečnostih. Pedagoški vodja nenehno spremlja aktivnosti, dijake vzpodbuja, da izrazijo 

svoje misli, sprašujejo, jih tudi pohvali, pove kakšno šalo ter ne dela razlik med njimi. 

Poskuša se vživeti v njihove probleme ter razumeti njihov položaj. S svojim obnašanjem 

vplivajo na obnašanje dijakov s svojo celotno osebnostjo. 
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Delo naj poteka v različnih organizacijskih oblikah: v manjših ali večjih skupinah, lahko po 

interesu, lahko tudi v dvojicah ali posamično. Najpomembnejši cilj je, da so dijaki čim bolj 

aktivni ter samostojni pri pridobivanju znanja. 

 

5. ETAPA – Predstavitev dosežkov  

V sklepnem delu se predstavijo podatki: kdo je bil vodja in kdo so bili izvajalci projekta, od 

kdaj do kdaj ter kje je projektno delo potekalo. Projekt se zaključi s prikazom dela in z 

dosežki. Ponavadi so to končni rezultati, ki so vidni in merljivi. Predstavijo se izdelki, plakati, 

kvizi, razstave, kulturne prireditve. Dijaki prikažejo znanje, ki so ga pri projektnem delu 

usvojili.  

 

6. ETAPA –  Evalvacija  

S končnim izdelkom se zaključi projekt, ne pa tudi projektno delo. Danes ni več dovolj, da 

projektno delo prisotno, ampak da se zavedamo, kako ga izvedemo in kaj želimo z njim 

doseči. Delo je lahko še kvalitetnejše, če se učitelji in dijaki zavedajo svojega opravljenega 

dela. Le-tega se zavejo šele po opravljenem ocenjevanju in samoocenjavanju (Žužej, 1995). 

Vodja projekta mora izbrati primeren način, kako lahko dijaki izrazijo svoje občutke. 

Obstajajo razne zunanje (eksterene) evalvacije s strani povabljenih ali strokovnjakov ter 

notranja evalvacija oz. samoevalvacija, ki jo opravijo dijaki sami (Marentič-Požarnik, 2011). 

Evalvacija je glede na starost dijakov ponavadi ustna. Vodja posreduje svoja opažanja in poda 

splošno oceno. 
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3 PEDAGOŠKO RAZISKOVALNI DEL 
 

3.1 Opredelitev problema  

Na Srednji poklicni in strokovni šoli Zreče vsako leto izvedemo projektno delo. Projektno 

delo mora biti usmerjeno v povezovanje izbranih vsebin pri posameznih predmetnih 

področjih, pri tem pa je pomembno poglabljanje vsebin. S tem dijakom omogočimo način 

dela, ki je drugačen od tradicionalnega. Gre za organizirano dejavnost, ki se razvija od 

zamisli, načrtovanja, izvedbe, končnega produkta ter do uporabe in evalvacije. Tako je bil 

podan predlog za izdelavo uporabnega pripomočka (grafični stroj) za izdelavo grafičnih listov 

pri likovni dejavnosti in pri tem doseganje vzgojno–izobraževalnih ciljev. Zanimala nas je 

uspešnost organiziranja takšne dejavnosti in uspešnost dijakov pri njeni izvedbi. 

 

3.2 Cilji raziskave  

Glavni cilj je dokazati, da je organizacija projektnega dela za uspešno izvedbo končnega 

izdelka zelo pomembna ter predstaviti uspešnost poteka procesa izdelave od zamisli do 

končnega izdelka. Cilj je tudi dokazati, da je pri projektnemu delu dosežena večja dijakova 

samostojnost, da se poveča povezovanje in razširitev znanja vsebin posameznih predmetnih 

področij ter ustvarjalnost. 

 

3.3 Raziskovalna vprašanja  

Za izvedbo raziskave so zastavljena naslednja raziskovalna vprašanja:  

- Ali organizacija projektnega dela vpliva na uspešnost končnega izdelka? 

- Ali je proces izdelave izdelka od zamisli do končnega izdelka uspešen? 

- Ali s projektnim delom, v katerem se vsebine posameznih predmetnih področij 

povezujejo, dosežemo poglobljeno znanje dijaka ter samostojnost in ustvarjalnost? 

 

3.4 Metodologija 

S pomočjo pisnih in slikovnih virov je opisano, kako je bilo izvedeno projektno delo, in sicer: 

- načrtovanje izbranih vsebin posameznih predmetnih področij, 

- zasnova (izposoja grafičnega stroja iz osnovne šole, ideje in risanje grafičnih strojev, 

priprava projektne dokumentacije za izdelavo grafičnega stroja), 
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- načrtovanje (material, oblika in konstrukcija, pogon, sestavni deli: mehanizem, 

krmilje, določitev tehnoloških postopkov, izris tehnične dokumentacije, varnostne 

zahteve), 

- izdelava grafičnega stroja, 

- preizkus uporabe grafičnega stroja pri izvedbi naloge iz oblikovanja grafike, 

- evalvacija. 

 

V projektno delo je bilo vključenih 123 dijakov in 19 učiteljev, ki poučujejo posamezne 

predmete na Srednji poklicni in strokovni šoli v Zrečah. Dejavnost je bila izvedena v točno 

določenih terminih med šolskim letom. 

 

1. ETAPA – Nastajanje pobude oziroma ideje s končnim ciljem 

Ideja za izdelavo grafičnega stroja je bila podana že eno leto prej s strani dijakov. Dijaki so 

pred tem pri izvajanju nalog grafike ročno odtiskovali in porodila se je ideja o grafičnem 

stroju, s katerim bi lahko proces poenostavili in izboljšali. Ideja s strani dijakov je bila 

prenesena pedagoški vodjinji ter direktorju, ki sta idejo sprejela kot pravo.  Sledila je uvodna 

konferanca na začetku šolskega leta, kjer so bile učiteljskemu zboru predstavljene tri različne 

ideje. Sprejeta je bila odločitev za izdelavo uporabnega pripomočka (grafični stroj) pri likovni 

dejavnosti, ki bi služil za izdelavo grafičnih listov in s tem doseganje vzgojno-izobraževalnih 

ciljev. Hkrati bi izdelava grafičnega stroja omogočila povezovanje vsebin različnih 

predmetov. Projektno delo smo naslovili Izdelava grafičnega stroja. 

 

2. ETAPA – Oblikovanje idejne skice z delnimi cilji in nalogami  

Vsak učitelj je podal več predlogov, na kakšen način bi se pri svojem predmetu vključil v 

projektno učno delo. Nastajala je idejna skica, ki je imela globalno zastavljen končni cilj ter 

operativne cilje in naloge. 

Predlogi so bili zabeleženi in pregledani. Izmed njih so bili izbrani najustreznejši. Cilj in 

naloge so zajemali temeljna znanja iz kurikuluma (Priloga 1). 

Iz osnovne šole smo si sposodili grafični stroj ter si ga v živo ogledali. Preden so dijaki začeli 

z zbiranjem idej, jim je bil grafični stroj predstavljen tako, da so bili seznanjeni z osnovnimi 

deli, ki jih mora grafični stroj vsebovati. Ves čas so pred sabo imeli sliko grafičnega stroja v 

programu PowerPoint. V tem sklopu so dijaki zbirali ideje (po obrazcih iz prilog 2 do 6) za 

izdelavo grafičnega stroja. Ideje dijakov po skupinah so opisane v naslednjem podpoglavju. 



 13

  
Slika 1: Izposojen grafični stroj iz osnovne šole 

 

Predstavitev idej dijakov po skupinah 

V skupini je bilo od 5 do 6 dijakov iz istega razreda. Vsaka skupina je predstavila svojo 

najboljšo idejo.  

Skupina 1: Izbrali so si grafični stroj, ki bi deloval na hidravlični pogon. Valji in plošča naj bi 

se hidravlično vodili preko hidravličnega krmiljenja. Podali so tudi približne mere. Ugotovili 

so, da bi bil stroj precej dražji. Ideja skupine na koncu ni bila sprejeta. 

 
Slika 2: Idejna skica grafičnega stroja skupine 1 

 

Skupina 2: Izbrali so si mehanski grafični stroj, kjer so kot posebnost izpostavili to, da naj bi 

bil na kolesih in bi ga lahko premikali med učilnicami. Kot drugo posebnost so izpostavili, da 

morata biti leva in desna stran med sabo povezana z drogom, da je pritisk valjev ves čas enak. 

To se pozna tudi na odtisu, saj je pritisk enakomeren in barva odtisa enakomerno nanešena. 

Kljub odličnim zamislim koncept skupine na koncu ni bil sprejet. 
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Slika 3: Idejna skica grafičnega stroja skupine 2 

 

Skupina 3: Dijaki so si izbrali mehanski grafični stroj. Posebej so se osredotočili na krmilni 

mehanizem. Ugotovili so, da takšne ročice niso najbolj primerne oziroma je premikanje 

otežkočeno. Podali so predlog, da naj bo v obliki kolesa. Prav tako so ugotovili, da je prvi 

zobnik premajhen in bi bilo bolje, da je nekoliko večji, saj ne bi bilo potrebno tolikokrat 

zavrteti ročice. Dodali so tudi verigo in povezali obe vreteni med sabo. Opozorili so tudi na 

to, da mora biti plošča dovolj močna, da se ne upogiba, ter dovolj gladka, da se ne pozna v 

odtisu. 

Idejna zasnova skupine je bila na koncu izbrana za prevladujočo kot koncept izdelave 

grafičnega stroja. 

 
Slika 4: Idejna skica grafičnega stroja skupine 3 

 

Skupina 4: Ta skupina ni imela interesa, da bi podala idejo grafičnega stroja za potrebe 

dijakov, ampak je razmišljala, kako bi s pomočjo tiskanja papir spremenili v denar. Z izbiro 

tipke bi določili vrednost tiskanega bankovca in odtisnili bi izbran denar. Ne glede na to, da 

njihova ideja ni ustrezala kriterijem izdelave grafičnega stroja, smo njihovo idejo sprejeli kot 

izvirno, saj se je kljub vsemu navezovala na tiskanje. 
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Slika 5: Idejna skica grafičnega stroja skupine 4 

 

 
Slika 6: Idejne skice vseh skupin 

 

Skupine so pri iskanju idej in možnosti za izdelavo grafičnega stroja uporabile različne 

pristope. Skice idej vseh 4. skupin so priložene v prilogi 7. Idejna zasnova 3. skupine je bila 

po oceni vseh na koncu izbrana za prevladujočo. Ideja 3. skupine je bila kljub vsemu le 

osnova za nadaljnji koncept izdelave, saj je vsaka skupina skupni idejni zasnovi dodala še 

kakšno izvirno idejo oz. dodano vrednost s predlogi izboljšav ideje tretje skupine (npr. ideja 

2. skupine  o mobilnosti grafičnega stroja na kolesih in povezava med navoji). 
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3. ETAPA – Načrtovanje izvedbe  

Zaradi obsežnosti projekta je bila narejena časovna razporeditev delitve dela. Hkrati se je delo 

razdelilo po skupinah in razredih. 

 

 Vodjinja projekta: Branka Primožič Vidmar    

ŠT. SKLOP TEMA 
ROK 

IZVEDBE
PREDMETI 

IN UČITELJI 
RAZRED

1  
grafični stroj - potrditev 

teme 
september 

učitelji vseh 
predmetov 

 

2 
Izposoja grafičnega 

stroja iz OŠ 
prenos strojne opreme oktober 

Praktični pouk, 
Bojan Hrovat 

3.Sa 

3 

Ideje za obliko, 
dimenzijo in 

značilnosti grafičnega 
stroja 

oblika idejne skice 
grafičnega stroja 

oktober 
Umetnost, 

Doroteja Rušnik 
Stramšak 

1.Sa 

4 
Izdelava projektne 

dokumentacije 
tehnična in tehnološka 

dokumentacija 
november 

Računalniško 
podprte 

tehnologije, 
Tomaž Černec 

4.Sa 

5 Priprava materiala 
ostanki materialov že 
obstoječih konstrukcij 

februar, 
marec 

Praktični pouk, 
Bojan Hrovat 

2.Sa 

6 Projektni dnevi 
različne teme po 

predvideni idejni skici 
april 

učitelji vseh 
predmetov 

vsi 

7 Umestitev v prostor razporeditev prostora  maj 

Praktični pouk, 
Bojan Napotnik, 

Umetnost, 
Doroteja Rušnik 

Stramšak 

2.a 

8 Likovna dejavnost linorez maj 
Umetnost, 

Doroteja Rušnik 
Stramšak 

1.Sa 

9 
Predstavitev 

projektnega dela 
razstava, predstavitev junij 

dijaki vseh 
predmetov 

vsi 

10 Evalvacija  junij 
učitelji vseh 
predmetov 

vsi 

Tabela 2: Časovna razporeditev izdelave projektnega dela za grafični stroj 
 

 V času projektnih dni je bilo delo razdeljeno po vnaprej določeni časovnici, po temah, 

skupinah in učilnicah ter po angažiranju učiteljev, ki so sodelovali v okviru projektnega dela. 

Razpored  je razviden iz priloge 8 in 9. 

 

4. ETAPA – Izvedba načrta  

Že v prejšnjem poglavju je omenjeno, da je bil to projekt celotnega leta. Zaradi omejitve 

obsega diplomske naloge vseh aktivnosti, ki so se izvajale skozi celotno šolsko leto, ni 

mogoče opisati, zato se v nadaljevanju diplomskega dela osredotočam in izpostavljam le delo 
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pri praktičnemu pouku, kjer se je izdeloval grafični stroj ter delo, kjer se je izvedla likovna 

dejavnost. 

 

3.4.1 Potek dela pri praktičnemu pouku 

V potek dela so bili vključeni samo 2.a in 1.a razred. To so oblikovalci kovin (srednje 

poklicno izobraževanje), ki so imeli dovolj praktičnega znanja za tako zahtevno delo, kot je 

izdelava grafičnega stroja. 

Pri izdelavi grafičnega stroja je bil velik poudarek na varovanju okolja. Zaradi mehanske 

izdelave grafični stoj ne potrebuje elektrike, kar ga uvršča med energetsko varčne naprave. 

Kot materiali so bili uporabljeni ostanki materialov že obstoječih konstrukcij. Vse kovine, 

uporabljene pri izdelavi grafičnega stroja, je moč reciklirati. Prav tako je ves stroj prebarvan z 

okolju prijaznimi ekološkimi barvami. S temi parametri je bila zagotovljena ustreznost 

varovanja okolja oziroma okolju prijaznega grafičnega stroja. 

 

 
Slika 7: Računalniško pripravljena skica s sestavnimi deli grafičnega stroja (Uroš Amon, Matic Jošt, 2013) 

 

V šolski delavnici so pripravili ustrezen material in ga razrezali na ustrezne mere. 
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Slike 8: Ustrezen material, rezanje za konstrukcijo grafičnega stroja 

 

Stružili so valj. 

     
Slike 9: Struženje valja pred obdelavo, med obdelavo in po obdelavi 

 

Pripravili so konstrukcijo grafičnega stroja, pri čemer so rezali in varili ter brusili s kotno 

brusilko. Zaradi mehanskega (ročnega) uporabljanja je še posebej pomembno, da so zvari 

lepo posneti in obdelani, da se posameznik pri uporabljanju grafičnega stroja ne poškoduje. 

 
Slika 10: Rezanje konstrukcije 

 

Sledila so vrtanja, brušenja ter ostala dela. 
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Slika 11: Vrtanje 

 

   
Sliki 12: Rezkanje 

 

 
Slika 13: Struženje 

 

Potrebno je bilo izvesti posebna ročna dela, kot so vrezovanje notranjih navojev. 
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Slika 14: Izdelava notranjih navojev 

 

Z izdelavo vseh posameznih sestavnih delov je bil končan prvi del izdelave. Sledilo je 

sestavljanje posameznih delov grafičnega stroja. 

»Vsak začetek sestavljanja določenega stroja je vedno v osnovi zelo težaven. Pri sestavljanju 

se pojavljajo nepredvidene težave in netočne mere. Zato je potrebno vsak nenatančen strojni 

del prilagoditi na obstoječo konstrukcijo ali ohišje. V naši šolski delavnici nam to uspeva, saj 

imamo dovolj obdelovalnih strojev.« (Žan Vengust in Jan Prosenak, 2013) 

 

   

   
Slike 15: Merjenje in sestavljanje posameznih delov 

 

Končna sestava. 
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Sliki 16: Končni izdelek – grafični stroj 

 

Sledilo je še barvanje z uporabo okolju prijaznih barv. 

 

 
Slika 17: Pobarvan končni izdelek 

 

3.4.2 Potek likovne dejavnosti 

Likovna dejavnost je bila izvedena v dveh razredih. V 1.a razredu so dijaki programa 

oblikovalec kovin in 1.Sa, kjer se izobražujejo strojni tehniki. Pri učni uri so dijaki spoznali 

vrste grafičnih tehnik ter ločevanje med njimi. Spoznali so postopek izdelave linoreza. Sledilo 

je likovno izražanje dijakov. Upodobili so motiv »Razpoloženje«. Nato so za odtiskovanje 

preizkusili izdelan grafični stroj. Ob koncu so razstavili svoje izdelke in oblikovali kriterije 

vrednotenja. 

Dijaki so bili razdeljeni v skupine. Bili so zelo motivirani, saj so komaj čakali na odtise 

izdelanih matric oziroma na uporabnost tiskarskega stroja. 
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PRIPRAVA na vzgojno-izobraževalno delo 
Datum: maj Razred: 1. Sa in 1.a Število ur: 4 ure 
Predmet: umetnost 
Likovno področje: grafika 
Likovna naloga: Izdelovanje matrice in tiskanje grafičnih listov 
Likovna tehnika: linorez 
Likovni materiali, orodja podlage: svinčnik, papir za skico, linolej, grafični nožki, 
obojestranski lepilni trak, lesena podlaga, vrtljive deščice, 3 različne barve, valjčki, 
aluminijasta podlaga za podtis, papir 300 g3, 
Cilji:              Učenci: 
 

- pojasnijo vrste grafičnih tehnik 
- razložijo tehniko visokega tiska 
- izdelajo grafični list z abstraktno tematiko 
- se navajajo na prostoročno risanje in izrezovanje linij 
- se navajajo na čistost izdelka in doslednost pri izrezovanju 

ploskev z linijami in točkami 
- razvijajo likovno domišljijo 
- razvijajo sposobnost za oblikovanje kriterijev in vrednotenje 

lastnih izdelkov ter izdelkov svojih sošolcev   
Likovni motiv: »Razpoloženje«    
Metoda dela: razlaga, pogovor, demonstracija 
Oblike dela: frontalno, individualno 
Učna sredstva in pripomočki: fotografije umetniških del, LCD, računalnik, originalna 
likovna dela 
Vrsta učne ure: kombinirana 
Medpredmetna povezava: zgodovina, geografija, kemija, fizika 
Viri slikovnega gradiva, literatura: lastna likovna dela, dela učencev SPSŠ  

POTEK UČNE URE PO UČNIH KORAKIH 
 

Učitelj 
 

Dijaki 
Metoda, 

oblika dela 
1. UVOD 
 Dijake pozdravim.  
 
 Dijakom pokažem originalno grafiko 

in časopis in jih vprašam, v čem 
opazijo posebnost. 

 Vprašam, na katero veliko področje se 
dela nanašajo ter s pomočjo česa se 
napravi odtis ter  pokažem na primere 
različnih matric 

 
 
 Dijake tudi vprašam: »Iz česa pa so 

narejene matrice?« Pokažem jim 
različne matrice. 

 
 

 Povedo, da jima je skupen 
odtis. 
 
 Povedo, da se odtis nanaša 

na področje grafike, odtis pa 
se napravi s pomočjo matrice 
ali tiskarske plošče 

 
 
 Povedo, da iz papirja, 

kartona, cinkove plošče, 
linoleja, lesa, bakrove plošče 
… 

 
 

 Frontalna 
oblika, 
razlaga, 
razgovor 

 

2. OSREDNJI DEL 
A. SPOZNAVANJE NOVE 
UČNE SNOVI: 

Dijakom pojasnim, da so različne tiskalne 

 
 
 

 Frontalna 
oblika, 
razlaga, 
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plošče ali matrice narejena iz različnih 
materialov in glede na to imamo različne 
grafične postopke. 
 
S pomočjo PowerPoint predstavitve 
pojasnim različne grafične postopke. 
 
Ob predstavitvi matrice dijake vprašam o 
posebnostih nanosa barve na privzdignjene 
dele matrice. 
 
Usmerim jih tudi v poimenovanje tiska, če 
barvo nanesemo v vdolbine. 
 
Spodbudim jih, da predstavljene tehnike 
uvrstijo v vrsto tiska. 
 
 
 
 
 
 
Dijake usmerim v opazovanje odtisov, ki 
so nastali kot ploski tisk. Pojasnim izvedbo 
monotipije. 
 
 
Dijakom predstavim z demonstracijo 
postopek izdelave linoreza. 
 
Pojasnim jim posebnosti izrezovanja 
svetlih in temnih površin z linijami, 
točkami in večjimi ploskvami. 
 
Opozorim jih na posebnosti: 

- možno je več odtisov, pri čemer se 
lahko matrica obrne in tako 
nastanejo različne barvne 
kombinacije, 

- podlaga se lahko najprej ustvari 
posebej, tako da odtisnejo vzorec iz 
aluminijaste plošče (podtis), 

- pazijo na čistost izdelka, 
- začnejo z najsvetlejšo barvo. 

 
B. NAPOVED LIKOVNE 
NALOGE 

Dijakom napovem, da bodo tudi oni danes 
naredili svoje unikatne odtise. 
Na izbiro bodo imeli 3 barve, pri čemer 

 
 
 
 
 
 
 
Prisluhnejo razlagi in povedo, 
da takšen tisk  imenujemo 
visoki tisk. 
 
Pojasnijo, da takšen tisk 
imenujemo globoki tisk. 
 
Razmislijo in odgovorijo:  
Visoki tisk: linorez, lesorez, 
kolagrafija. 
Globoki tisk: suha igla, 
jedkanica, bakrorez. 
 
 
 
Razmislijo in odgovorijo, da je 
matrica plošča na kateri je 
barva enakomerno nanesena 
po celotni površini. 
 
 
Opazujejo in poslušajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

razgovor 
 Frontalna 

oblika, 
razlaga, 
razgovor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 demonstracija 
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morajo narediti vsaj en odtis v eni barvi ter 
še  vsaj dva odtisa različnih barv, ki so na 
razpolago. Povprašam jih, kako bodo 
tiskali z različnimi barvami? 
 
 
 
Dijake opozorim na previdno nanašanje 
lista na matrico. 
 
Povem, da upodobijo motiv 
»Razpoloženje«, ob tem pa naj bodo 
osredotočeni na izvedbo tehnike.  
Ponovim likovno nalogo: da izdelajo 
grafični list v tehniki linorez, pri čemer 
morajo izdelati en odtis v treh barvah. 
Paziti morajo na čistost izdelka in da bodo 
naredili čist odtis. 
 

C. LIKOVNO IZRAŽANJE 
Opazujem dijake, jih spodbujam ter 
spremljam dogajanje v razredu. 
Odgovarjam na morebitna vprašanja. 
 
10 minut pred koncem pozovem dijake, naj 
zaključijo in uredijo razstavo. Opomnim 
jih, da morajo grafične liste ustrezno 
označiti. 
 

Poslušajo in odgovorijo, da 
bodo postopek ponavljali, le da 
bodo uporabljali drugo barvo 
matrice ali pa jo obračali. 
 
 
 
Razmišljajo o postopku 
izvedbe linoreza. 
 
 
 
 
 
 
 
Poslušajo in razmišljajo o svoji 
grafiki. 
 
 
 
 
 
 
Izdelujejo grafični odtis in 
upoštevajo likovno nalogo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 individualno 

delo 
 

 

3. ZAKLJUČNI DEL 
Priporočam dijakom, da razobesijo nastale 
linoreze ter jih usmerim v oblikovanje 
kriterijev. 
 
 
 
 
 
 
Dijake povprašam, kaj si mislijo o 
postopku in o delih sošolcev. 
 
 

 
 
Izoblikujejo kriterije 
vrednotenja: 
- uravnotežena uporaba 

svetlih in temnih površin 
- uravnotežena uporaba 

osnovne barve z drugimi 
barvami 

- čist odtis 
- izvirnost motiva 

 
Odgovarjajo, pri čemer so 
kritični. 

 Frontalna 
oblika, 
razgovor 

 

Tabela 3: Priprava na vzgojno-izobraževalno delo (povzeto po Tacol, 1999 in  2003) 
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Slike 18: Potek grafične dejavnosti v 1.Sa razredu 
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5. ETAPA – Predstavitev dosežkov  

Zaključna predstavitev projektnega dela je bila junija v sproščenem vzdušju pred šolo. 

Otvoritev razstave je izvedel direktor, povezovala pa pedagoška vodjinja oziroma vodjinja 

projekta. Razstavo likovnih del smo uredili v notranjosti šole. Vsaka skupina se je predstavila 

in pokazala delo, ki ga je opravila. Na prireditvi je bil na ogled tudi grafični stroj, ki so ga 

posebej za to priložnost pripeljali iz učilnice.  

   

   
Slike 19: Predstavitev dijakov po skupinah 

 

3.4.3 Dosežki pri likovni dejavnosti 

Dijaki so se posebej izkazali, saj je bila večina navdušena z izdelavo grafičnega stroja in z 

rezultati tiskanja. Ne samo, da so izdelali odtise, za katere smo se dogovorili, ampak so celo 

samoiniciativno kombinirali različne matrice med saboj in različne barve. Nekaj odtisov so 

namerno odtisnili poševno in kombinirali različne matrice, jih odtiskovali tako, da so nastale 

prave mojstrovine. Dogovorjeni trije odtisi so pri nekaterih dijakih prerasli v osem odtisov. 

 

Delo dijakov z grafičnim strojem je prineslo kar nekaj presenečenj. Očitno je bilo, da jim je 

povezovanje vsebin različnih predmetov nudilo nova znanja, saj  so natančno pregledali vsak 

valj in ležaj. Dijaki 1.a so se ob koncu projekta pogovarjali, kdo je kaj naredil. Z roko so 

gladili po površini grafičnega stroja, saj so hrapavost obravnavali pri predmetu dokumentacija 

v poklicu. Med sabo so razpravljali o prenosih delovanja grafičnega stroja, kar so spoznali pri 
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predmetu tehniško komuniciranje. Sledilo je še presenečenje, kjer je eden izmed dijakov iz 

1.Sa povabil vse ostale dijake v skupini na ogled razstave (pri vrednotenju izdelkov), zraven 

pa opisoval našo novo pridobitev ter si izmišljal eminentna imena, ki naj bi prišla na razstavo. 

Javno vabilo na otvoritev grafičnega stroja ter javno obvestilu o pridobitvi grafičnega stroja 

so spoznali pri slovenščini, kar so dijaki s pridom izkoristili. Iz srca smo se nasmejali in mu 

na koncu zaploskali. 

 

Dijaki so oblikovali kriterije vrednotenja in ugotovili, da so uspešno svetlili in temnili 

površino grafičnih listov. Z uporabo različnih matric so dobili veliko novih možnosti in novih 

motivov. Včasih so bili nad dosežki vidno presenečeni. Znali so uporabiti osnovno barvo v 

kombinaciji z drugimi. Prav tako so pazili na čistost izdelka, vendar vsem čistost celotnega 

izdelka ni uspelo ohraniti, predvsem zaradi neprevidnosti pri ravnanju z barvami. Presenečena 

sem bila nad izvirnostjo motivov, saj se je izkazalo, da so kljub abstraktnemu motivu znali 

izluščiti bistvo in presenetiti z izvirnostjo motivov. 

 

 

 

Likovni izdelki dijakov: 
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Slike 20: Likovni izdelki dijakov 1.a razreda 
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Slike 21: Likovni izdelki dijakov 1.Sa razreda 
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Slika 22: Izdelava plakata 

 

 

 

6. ETAPA – Evalvacija  

Ob zaključku projektnega dela je bila podana ocena evalvacije, ki smo jo izvedli na redni 

konferenci ob zaključku pouka. Mnenje je najprej podal direktor, nato še pedagoška vodjinja, 

ki je bila hkrati tudi vodjinja projekta. V razpravo so se vključili tudi vsi ostali učitelji. 

Splošno mnenje je bilo, da je bilo projektno delo organizirano odlično in v okviru 

načrtovanega časa. Dijaki so delo in potek dela spremljali in jemali z veliko mero navdušenja, 

čemur so sledili rezultati dela oziroma grafike, ki so bile nad pričakovanji. Ugotovili smo, da 

je takšen način dela pri dijakih priljubljen in da so ti veliko pridobili. Na konferenci je bil 

sprejet sklep, da bomo projektno delo izvedli tudi v prihodnje. 
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3.5 Analiza rezultatov 

Predstavljene ugotovitve: 

Raziskovalno vprašanje 1: Ali organizacija projektnega dela vpliva na uspešnost končnega 

izdelka? 

Dobra organizacija dela je še kako pomembna, še posebej pri večjih projektih, pri katerih je 

vključeno v delo veliko število dijakov in učencev. Vsak učitelj se mora držati točno 

dogovorjenega termina, da se lahko delo sploh nadaljuje. Nikakor si ne moremo zamisliti 

projektnega učnega dela, da bi se etape med sabo zamenjale ali izpuščale oziroma ostale 

nedokončane. Takšen bi bil primer, da bi izdelovali grafični stroj brez predhodno določenega 

materiala ali pa tehnološke dokumentacije, ter preizkusa nastalega izdelka pri likovni 

dejavnosti. Takšno delo bi bilo nemogoče.  

Še posebej pomembna je bila organizacija in razdelitev dela v času treh projektnih dni. 

Aktivirani so bili vsi dijaki in učitelji hkrati. Potrebno je bilo organizirati skupine dijakov 

(včasih tudi mešane skupine, saj so nekateri dijaki izrazili željo, da bi bili pri določeni 

dejavnosti). Uskladiti in določiti število učilnic ter upoštevati, da so nekateri učitelji 

potrebovali točno določeno učilnico za svoje delo (npr. računalniška učilnica). Hkrati je bilo 

potrebno upoštevati, da zaradi majhnosti šole vsi učitelji niso vedno dosegljivi oziroma so 

dosegljivi samo ob določenih dnevih. Tako je bil organizacijski zalogaj toliko večji. Z 

nazornostjo in jasnostjo ter vključitvijo barv je razporeditev angažiranosti prostorov in 

učiteljev lepo razvidna v prilogi številka 8 in 9. 

Organizacija izdelave tiskarskega stroja in kvalitetna izdelava pomembno vpliva na kakovost 

končnih likovnih izdelkov, grafičnih listov. Enakomeren pritisk celotne površine tiskarskega 

stroja na tiskan papir namreč vpliva na porazdelitev barve oziroma na odtis sam. Tako s 

kvalitetno organizacijo, ki vpliva na kvalitetno izdelavo tiskarskega stroja, odločilno 

vplivamo na uspešnost in uporabnost tiskanja pri likovni dejavnosti, predvsem v zagotovitvi 

čistega odtisa.  

Tako lahko potrdimo raziskovalno vprašanje 1, da organizacija projektnega dela vpliva na 

uspešnost končnega izdelka. 

 

Raziskovalno vprašanje 2: Ali je proces izdelave izdelka od zamisli do končnega izdelka 

uspešen? 

Proces je uspešen, saj smo se držali vseh etap dela. Uspešnost izdelka je v veliki meri odvisna 

od priprave učiteljev in motiviranosti ter dela dijakov oz. njegove pripravljenosti za delo. 
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Izdelek je uporaben, če je delo dobro zastavljeno, če so na razpolago vsi potrebni pripomočki, 

da lahko delo nemoteno poteka. Za praktično izdelavo smo potrebovali ustrezen material ter 

obdelovalne stroje. Pri likovni dejavnosti je bilo potrebno že predhodno pripraviti liste za 

odtis, barve za visoki tisk, steklo, valjčke, časopisni papir, brisače, nožke, deske ter grafični 

stroj. Vse z namenom, da je delo lahko potekalo uspešno.  

Uspešnost pri praktičnem delu potrjuje končni izdelek - to je grafični stroj ter njegova 

uporabnost, ki je bila dokazana z likovno dejavnostjo. Izdelki so linorezi, ki so jih izdelali 

dijaki. Tokrat ni bil poudarek na likovnem motivu, ampak v uporabnosti in rokovanju z 

grafičnim strojem, torej v tehniki dela. Uspešnost dokazujejo tudi likovni izdelki, saj jih je 

bilo precej več kot smo načrtovali. 

Tako lahko potrdimo raziskovalno vprašanje 2, da je proces izdelave izdelka od zamisli do 

končnega izdelka uspešen. 

 

Raziskovalno vprašanje 3: Ali s projektnim delom, v katerem se vsebine posameznih 

predmetnih področij povezujejo, dosežemo poglobljeno znanje dijaka ter samostojnost in 

ustvarjalnost? 

Z vključitvijo izkustvenega učenja učenje ni več samo nekaj, kar moramo delati, ampak nekaj, 

kar želimo narediti in priti do znanega in naučenega. Vid, sluh, dotik, okus, vonj povečujejo 

možnost za večjo učinkovitost učenja. Tudi sodelovanje in soodvisnost dela dodatno vplivata 

na samostojnost in ustvarjalnost. Dijaki so v skupini varili konstrukcijo grafičnega stroja. 

Dobili so nalogo, da material razrežejo in zvarijo posamezne dele. Vsak od dijakov je dobil 

svojo zadolžitev. V kolikor vsak ne bi opravil svojega dela, konstrukcija ne bi bila 

sestavljena. Torej so se navajali na samostojnost in hkrati na sodelovanje, saj so si morali med 

sabo pomagati in držati material v različnih položajih. 

Ustvarjalnost se je pokazala pri načrtovanju stroja, njegovi konstrukciji ter pri likovni 

dejavnosti, kjer ni šlo le za to, da bi izvedli likovno nalogo, ampak za situacije, ki so 

samoiniciativno prevzele dogajanje. Pomembno je to, da so imeli dijaki na grafični stroj 

drugačen pogled kot na ostale stroje, saj so sodelovali v njegovem nastanku. Opazovali in 

pregledovali so posamezna mesta, ki so bila sestavljena, kako stroj deluje, kaj se dogaja z 

valjem, če se navoj dviguje, pohvalili so se, kaj so naredili. Ogledovali so si ga z vseh strani, 

tudi s spodnje. Torej veliko situacij, o katerih sicer ne bi razmišljali, ampak bi jih vzeli za 

samoumevne in se o njih ne bi spraševali. Kot večina stvari v življenju. Znamo tisto, kar 

uporabljamo in se ne sprašujemo o tem, kako je nekaj sploh nastalo in kako deluje. Tudi do 

situacije predstavitve stroja v razredu zagotovo ne bi prišlo, če ne bi govorili o javnem vabilu 
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pri slovenščini. Tako je vsak učitelj dodal kamenček k boljšemu razumevanju, vsak iz vsebine 

predmeta, ki ga poučuje. Vse pa je vodilo v naučeno znanje, naj bo to bolj praktično ali bolj 

teoretično. Dijakom in učiteljem je bila ponujena možnost aktivnega sodelovanja. Vendar 

tokrat glavno vlogo niso imeli učitelji, ampak dijaki. In ravno to je drugačna dejavnost od 

tradicionalne, kar je dijake le še dodatno vzpodbudilo in dalo veselje za delo. Kljub vsemu je 

tudi celotna zamisel o izdelavi grafičnega stroja najprej prišla s strani dijakov. 

Edina zaznana pomanjkljivost pri celotnem projektnem delu je, da vsak dijak ni bil vključen v 

vse situacije, ampak samo v tiste, ki si jih je izbral oziroma so mu bile določene. Tako vsi 

dijaki niso izvedli npr. likovne dejavnosti. Je pa res, da bo grafični stroj za tiskanje grafičnih 

listov ostal kot grafični pripomoček na šoli še mnogo let in ga bodo imele možnost uporabljati 

vse naslednje generacije. 

Tako lahko potrdimo tudi raziskovalno vprašanje 3, da pri projektnemu delu, v katerem se 

vsebine posameznih predmetnih področij povezujejo, dosežemo poglobljeno znanje dijaka ter 

samostojnost in ustvarjalnost. 
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4 ZAKLJUČEK  
 

Diplomsko delo predstavlja izvedbo projektnega dela – izdelavo grafičnega stroja. Izvedli so 

ga dijaki na Srednji poklicni in strokovni šoli Zreče. Projektno delo je odprlo popolnoma nove 

poglede na delo z dijaki. Tema, načrtovanje, zasnova, izdelava stroja in preizkus njegove 

uporabnosti ter evalvacija so bile izbrane etape projektnega dela.  

Prav projektno delo kot didaktični model ponuja možnost dinamičnega, aktivnega in 

raznolikega dela dijakov. Že izbira teme mora biti dovolj privlačna, vzeta iz življenjske 

situacije ali situacije, ki se je dijakom zgodila, da je dosežena že začetna motivacija. V kolikor 

je izbira oziroma predlog projektnega dela predlagan s strani dijakov, pa le temu doda še 

posebno vrednost.  

Pri izvedbi projektnega dela je posebej pomembno dobro načrtovanje, organiziranost in 

časovna razporeditev, sicer lahko pride do prave zmešnjave in neučinkovitosti takšne 

dejavnosti. Prav tako morajo biti dobro pripravljeni učitelji, da je dejavnost uspešna. Ravno 

njihova kreativnost in samoiniciativnost omogočata dijakom lažje doseganje znanja. Hkrati 

mora biti učiteljeva spretnost povezati cilje in vsebine iz učnega načrta ter se ne omejevati na 

pripomočke, ki so v šoli dovoljeni, ampak izkoristiti vse možnosti, ki jih omogoča današnja 

tehnologija. 

Teoretična spoznanja v posameznih etapah so omogočala nemoten potek projektnega dela, 

izvedba pa je potekala po vnaprej določeni časovni razporeditvi. Ob pogledu na dobro 

delovanje grafičnega stroja in uspešno odtisnjene grafične liste so vsem udeležencem vlili 

zadovoljstvo ob uspešno opravljenem delu. 

Projekt je bil pozitivno vrednoten tako pri učiteljih kot dijakih, še posebne pohvale pa so 

dijaki in učitelji prejeli s strani staršev in na srečanju srednjih strojnih šol Slovenije v Škofji 

Loki, kjer je bila izvedena predstavitev grafičnega stroja. 

Imamo še veliko načrtov, kje vse bomo uporabljali grafični stoj. Ure likovne dejavnosti so 

precej omejene in prava škoda bi bila, da bi se stroj uporabljal le ob določenih terminih. 

Posebno zadovoljstvo učiteljev je, da so dijaki usvojili novo znanje, da so ga poglabljali na 

različne načine ter da so dijaki z novimi izkušnjami bogatejši in zadovoljni. 

Čeprav je danes na voljo mnogo knjig o izobraževanju, učenju, motivaciji, sodelovanju, 

ustvarjanju, medpredmetnem povezovanju… kako se učiti, lahko rečem, da se vsak 

posameznik največ nauči o nekem problemu z lastno izkušnjo, kar je največ kar lahko dijak in 

tudi učitelj pridobita. 
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PRILOGA 1 

 

Naslov projekta: Izdelava grafičnega stroja 

Končni cilj: Izdelali bomo grafični stroj s poudarkom na varovanju okolja ter ga praktično 

preizkusili. 

 

Naloga 1: Napišejo ideje za obliko izdelanega grafičnega stroja in izberejo najboljšo idejo. 

Naloga 2: Izdelajo tehniško in tehnološko dokumentacijo. 

Naloga 3: Izračunajo porabo materiala za izdelavo grafičnega stroja. 

Naloga 4: Predvidijo potrebne materiale za grafični stroj. 

Naloga 5: Modelirajo sestavne dele grafičnega stroja. 

Naloga 6: Prikažejo CNC obdelavo. 

Naloga 7: Ogledajo in praktično merijo z napravo hrapavosti v podjetju UNIOR. 

Naloga 8: Preko interneta pridobijo podatke o sodobnih metodah tiskanja (v sodelovanju z 

grafičnim podjetjem CETIS). 

Naloga 9: Spoznajo tiskarstvo nekoč in danes in si ogledajo tiskarsko delavnico IRTIS. 

Naloga 10: Preverijo, kdaj in kako se pojavi trenje. 

Naloga 11: Izdelajo milo za čiščenje rok po barvanju. 

Naloga 12: Z opazovanjem dela v šolski delavnici ter preko razgovorov z dijaki in mentorji 

pridobijo informacije ter predstavijo reklamno besedilo, reportažo, javno vabilo na otvoritev 

grafičnega stroja ter javno obvestilo o pridobitvi grafičnega stroja. 

Naloga 13: Spoznajo osnove karolinške minuskule, potreben pribor za pisanje ter usvojijo 

začetne elemente te pisave. 

Naloga 14: V okviru praktičnega pouka izdelajo grafični stroj. 

Naloga 15: Umestijo grafični stroj v predvideni prostor. 

Naloga 16: Spoznajo tehniko linoreza in naredijo grafične liste. 

Naloga 17: Predstavijo zbrano gradivo na prireditvi ter uredijo razstavo grafičnih izdelkov. 
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PRILOGA 2 

List 1: Burjenje možganov (Brainstorming)   Skupina: __________ 
 
Št. Funkcija Ime in Priimek 
1. Vodja   
2. Zapisovalec idej  
3. Prezentator  
4. Član  
5. Član  
6. Član  

 
Ideja Kratek opis ideje skica 

1. 
 
 

 
 
 
 
 

 

2. 
 
 

 
 
 
 
 

 

3. 
 
 

 
 
 
 
 

 

4. 
 
 

 
 
 
 
 

 

5. 
 
 

 
 
 
 
 

 

6. 
 
 

 
 
 
 
 

 

7. 
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PRILOGA 3 
List 2: Izbira najboljše ideje v skupini                     Skupina:__________________ 
 
Pred seboj imejte list 1. Tam zapisane ideje lahko združite v skupine in oštevilčite. S pomočjo točkovanja 
ovrednotimo ideje. Ideja z najvišjim številom točk je zmagovalna. Če jih je več, ponovno točkujete ali glasujete, 
dokler ne ostane le ena sama. 
 

Ideja 
št. 

Vrednotenje Ocene Skupno število točk 

Enostavnost (komplicirano 1, enostavno 5) 1 2 3 4 5 Vodja 
Vzdrževanje (komplicirano 1, enostavno 5) 1 2 3 4 5 1.član 
Cena (višja 1, nižja 5) 1 2 3 4 5 2.član 
Izdelava (zahtevna 1, preprosta 5) 1 2 3 4 5 3.član 

1 

Občutek (slab 1, dober 5) 1 2 3 4 5 

 

4.član 

 

Enostavnost (komplicirano 1, enostavno 5) 1 2 3 4 5 Vodja 
Vzdrževanje (komplicirano 1, enostavno 5) 1 2 3 4 5 1.član 
Cena (višja 1, nižja 5) 1 2 3 4 5 2.član 
Izdelava (zahtevna 1, preprosta 5) 1 2 3 4 5 3.član 

2 

Občutek (slab 1, dober 5) 1 2 3 4 5  4.član 

 
 
 
 
 

Enostavnost (komplicirano 1, enostavno 5) 1 2 3 4 5 Vodja 
Vzdrževanje (komplicirano 1, enostavno 5) 1 2 3 4 5 1.član 
Cena (višja 1, nižja 5) 1 2 3 4 5 2.član 
Izdelava (zahtevna 1, preprosta 5) 1 2 3 4 5 3.član 

3 

Občutek (slab 1, dober 5) 1 2 3 4 5  4.član 

 
 
 
 
 

Enostavnost (komplicirano 1, enostavno 5) 1 2 3 4 5 Vodja 
Vzdrževanje (komplicirano 1, enostavno 5) 1 2 3 4 5 1.član 
Cena (višja 1, nižja 5) 1 2 3 4 5 2.član 
Izdelava (zahtevna 1, preprosta 5) 1 2 3 4 5 3.član 

4 

Občutek (slab 1, dober 5) 1 2 3 4 5 
 

4.član 

 
 
 
 
 

Enostavnost (komplicirano 1, enostavno 5) 1 2 3 4 5 Vodja 
Vzdrževanje (komplicirano 1, enostavno 5) 1 2 3 4 5 1.član 
Cena (višja 1, nižja 5) 1 2 3 4 5 2.član 
Izdelava (zahtevna 1, preprosta 5) 1 2 3 4 5 3.član 

5 

Občutek (slab 1, dober 5) 1 2 3 4 5 

 

4.član 

 

Enostavnost (komplicirano 1, enostavno 5) 1 2 3 4 5 Vodja 
Vzdrževanje (komplicirano 1, enostavno 5) 1 2 3 4 5 1.član 
Cena (višja 1, nižja 5) 1 2 3 4 5 2.član 
Izdelava (zahtevna 1, preprosta 5) 1 2 3 4 5 3.član 

6 

Občutek (slab 1, dober 5) 1 2 3 4 5 

 

4.član 

 

Enostavnost (komplicirano 1, enostavno 5) 1 2 3 4 5 Vodja 
Vzdrževanje (komplicirano 1, enostavno 5) 1 2 3 4 5 1.član 
Cena (višja 1, nižja 5) 1 2 3 4 5 2.član 
Izdelava (zahtevna 1, preprosta 5) 1 2 3 4 5 3.član 

7 

Občutek (slab 1, dober 5) 1 2 3 4 5 

 

4.član 

 

 
Glasovanje za najboljšo idejo 

Ideja št. Število članov skupine, ki je glasovalo zanjo Vsota točk 
   
   
   
   
   

 
Zmagovalna ideja je ideja številka__________. 
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PRILOGA 4 

List 3: Dodelava ideje in predstavitev Skupina ________________ 
  
 
Najboljšo idejo skupina v naslednji 1 šolski uri dodela. Dodelava ideje zajema skico, grobe mere, 
sestavne dele… Skica naj bo tehniško razumljiva. Za predstavitev ideje (pojasnjevanje, da je njihova 
ideja najboljša) in zaključno odgovarjanje na vprašanja bo vsaka skupina imela na voljo 15 minut. 
(pripomočki: projektor, kreda, tabla) 

 

Opombe: 
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PRILOGA 5 

List 4: izbira najboljše ideje in določevanje vodje Skupina________________ 
 
Zapisovalec v prvi stolpec na kratko zapiše opis izbrane ideje določene skupine, nato pa vsi člani 
ocenijo ideje ostalih skupin. Skupina po koncu predstavitev objektivno (glede na ostale ideje) oceni 
tudi svojo idejo. 
 

Izbrana 
ideja 

Vrednotenje izbrane ideje skupine 1 Ocene 
(1 slabo, 5 dobro) 

Skupno število točk 

Vodja  1  3  5 
1.član 1  3  5 
2.član 1  3  5 
3.član 1  3  5 

 

4.član 1  3  5 

 
 
 
 
 

 
Izbrana 

ideja 
Vrednotenje izbrane ideje skupine 1 Ocene 

(1 slabo, 5 dobro) 
Skupno število točk 

Vodja  1  3  5 
1.član 1  3  5 
2.član 1  3  5 
3.član 1  3  5 

 

4.član 1  3  5 

 
 
 
 
 

 
Izbrana 

ideja 
Vrednotenje izbrane ideje skupine 1 Ocene 

(1 slabo, 5 dobro) 
Skupno število točk 

Vodja  1  3  5 
1.član 1  3  5 
2.član 1  3  5 
3.član 1  3  5 

 

4.član 1  3  5 

 
 
 
 
 

 
Izbrana 

ideja 
Vrednotenje izbrane ideje skupine 1 Ocene 

(1 slabo, 5 dobro) 
Skupno število točk 

Vodja  1  3  5 
1.član 1  3  5 
2.član 1  3  5 
3.član 1  3  5 

 

4.član 1  3  5 

 
 
 
 
 

 
Izbrana 

ideja 
Vrednotenje izbrane ideje skupine 1 Ocene 

(1 slabo, 5 dobro) 
Skupno število točk 

Vodja  1  3  5 
1.član 1  3  5 
2.član 1  3  5 
3.član 1  3  5 

 

4.član 1  3  5 

 
 
 
 
 

 
 
Zmagovalna je ideja številka __________________ skupine________________. 
 
Izbrani vodja projekta s strani dijakov je ________________________________. 
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PRILOGA 6 

List 5: Končna dodelava ideje Skupina ________________ 
 List        ____/____ 
Dijaški vodja projekta pred avditorijem sproži debato, ki vodi do dokončanje ideje. Zapisovalci v 
skupini zapisujejo potek končne dodelave in narišejo skico. Na koncu debate dijaki določijo posebnosti 
obravnavane projektne aktivnosti. Vodja projekta, izbran s strani dijakov poskrbi, da je zmagovalna 
ideja v celoti predstavljena na skupnem listu. 

Del: 
Tehnologija Mat., naprave 

Del: 
Tehnologija Mat., naprave 

Del: 
Tehnologija Mat., naprave 

Del: 

 

 

Tehnologija Mat., naprave 
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PRILOGA 7 
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PRILOGA 8 

Delitev ur po predmetih in učiteljih v času trajanja projektnih dni v aprilu 

ponedeljek torek sreda četrtek petek 

  1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
LMP FIZ TKO KEM SLO     MAT ZGO                      1.Sa 

KEM ZGO SLO LMP MAT   FIZ TKO                        
STN GEO FIZ     ANG SOG   MAT SLO SGT                      

2.Sa 
FIZ STN GEO   MAT SOG ANG   SLO SGT 

AN
G 

                       
MAT ANG   DKK PRA CNC   DKK STN PDM                      

3.Sa 
ANG MAT   CNC PDM PRA   STN DKK DKK                      

SLO ANG PDM   UCNC MAT RPT                      
4.Sa 

ANG SLO UCNC   

ŠVZ 

RPT PDM MAT                      
MOP TKO   DOP 

SL
O 

DRU                       
1.a 

TKO DOP 

ŠVZ 

  DRU 
SL
O 

MOP   

PRA 

                    

2.a PRA PRA NAR SLO  
                    

 

PRILOGA 9 

Delitev učilnic po razredih in učiteljih v času trajanja projektnih dni v aprilu 

ponedeljek torek sreda četrtek petek 

  1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
U1 1. a 1. a 1. Sa   2. Sa 2. Sa   1. Sa 1. Sa                        
U2 2. Sa 2. Sa           

1. 
a 

1. 
a 

      3. Sa   2. a                      
U3 1. a 1. Sa 4. Sa   2. Sa     1. a   2. Sa 4. Sa 4. Sa                      
U4 1. Sa 4. Sa 4. Sa   1. a 1. Sa 1. Sa   4. Sa 2. Sa 2. Sa                      
U5 4. Sa 4. Sa 2. Sa   1. Sa   1. Sa     2. Sa 4. Sa 

2.S
a 

                       
U6 4. Sa  2. Sa 2. Sa   3. Sa 2. Sa 2. Sa   3. Sa 3. Sa 3. Sa                      
U7 3. Sa 1. Sa 1. a 1. a   1. Sa 1. Sa                      
RAČ               3. Sa 3. Sa 3. Sa           3. Sa                      
RDEL                   3. Sa 3. Sa   4. Sa     4. Sa                       
DEL 2. a 2. a 1. a                     
GOS 1. Sa 3. Sa   1. Sa         2. Sa                            
MLS 3. Sa 3. Sa                     2. Sa                          
POD 2. Sa 1. a                         3. Sa                          
TEL         1. a   4. Sa                                  

 

 

 

 


