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Podjeten si, ko izkoristiš priložnosti in zamisli ter jih pretvoriš v vrednost za druge. 
Ustvarjena vrednost je lahko finančna, kulturna ali družbena (FFE-YE, 2012).



Podjetnost v gimnaziji:

• Ključni cilj: razviti in preizkusiti model celostnega 
razvoja kompetenc podjetnosti pri dijakih.

Podrobneje



Ključna cilja (cit. iz javnega 
razpisa): 

• razvoj, preizkušanje, 
implementacija, 
spremljanje in 
evalviranje celovitega 
modela podjetnosti v 
gimnazijah, ki bo 
usmerjeno v odprto in 
prožno prehajanje med 
gimnazijo in okoljem; 

• opolnomočenje dijakov 
in strokovnih delavcev v 
gimnazijah s 
kompetenco 
podjetnosti. 

Javni razpis v okviru razvoja in izvedbe modela 
predvideva: 

a) za strokovne delavce: 
• razvoj didaktičnih pristopov za 

strokovne delavce in strategij ter 
podpornega okolja in pripravo 
vsebinskih okvirov in podlag za 
model ter razvoj samega modela v 
skladu z Evropskim referenčnim 
okvirom za spodbujanje 
podjetnosti (v  nadaljnjem 
besedilu: EROPI, dostopno na 
spletni strani: 
http://publications.jrc.ec.europa.eu
/repository/bitstream/JRC101581/lf
na27939enn.pdf);

• opolnomočenje strokovnih delavcev 
v izobraževanju s kompetenco 
podjetnosti;

• razvoj didaktičnih pristopov za 
vključevanje kompetence 
podjetnosti v kurikulum;

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf


Javni razpis v okviru razvoja in izvedbe 
modela predvideva: 

a) za strokovne delavce: 
• razvoj didaktičnih pristopov za 

strokovne delavce in strategij 
ter podpornega okolja in 
pripravo vsebinskih okvirov in 
podlag za model ter razvoj 
samega modela v skladu z 
Evropskim referenčnim okvirom 
za spodbujanje podjetnosti (v  
nadaljnjem besedilu: EROPI, 
dostopno na spletni strani: 
http://publications.jrc.ec.europ
a.eu/repository/bitstream/JRC1
01581/lfna27939enn.pdf);

• opolnomočenje strokovnih 
delavcev v izobraževanju s 
kompetenco podjetnosti;

• razvoj didaktičnih pristopov za 
vključevanje kompetence 
podjetnosti v kurikulum;

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf


b) za dijake: 
• izvedbo konkretnih projektov s strani dijakov, ki temeljijo 

na načelih podjetnosti in rezultirajo v storitev ali produkt v 
okviru gimnazije; 

• opolnomočenje dijakov s kompetenco podjetnosti, kar 
vključuje omogočanje praktične izkušnje preizkušanja 
ustvarjalnih in inovativnih rešitev v realnem okolju 
gimnazije; 

• izvedbo evalvacije kompetence podjetnosti pri dijakih;
• spodbujanje in celovito promocijo kompetence 

podjetnosti med dijaki in v okviru gimnazije.



• Kako vidimo podjetnost na gimnaziji?

- Vidik šole (podjetno vodenje in organizacija šole)
- Vidik učitelja (podjetno delovanje/izvajanje pouka učitelja)
- Vidik učenca/dijaka (podjetno poučevanje dijaka in podjetno 

obnašanje dijaka)

podjetna šolska klima

podjetni dijakpodjetni učitelj



Vključene gimnazije







2016

2006

2003• Evropska komisija se je najprej sklicevala na pomen izobraževanja za 
podjetništvo v letu 2003 v Evropski zeleni knjigi o podjetništvu v 
Evropi. 

• Do leta 2006 je Evropska komisija opredelila "kompetenco 
samoiniciativnosti in podjetnosti" kot eno od osmih ključnih 
kompetenc, ki so potrebne za vse člane družbe znanja. 

• Opredelitev kompetence samoiniciativnosti in podjetnosti Evropske 
komisije na podlagi objave v Ur. l. EU, L394/19 z dne 30. 12. 2006 
(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=EN). 

• Evropska komisija, 2007: Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje. 
Evropski referenčni okvir. Luxemburg: Urad za uradne publikacije 
Evropskih skupnosti. Splet: 
http://www.vrataodpiramsam.si/images/dokumenti/NC7807312SLC_0
02.pdf. 

• Akt za mala podjetja iz leta 2008 za Evropo, Sporočilo o ponovnem 
izobraževanju (Communication on Rethinking Education) iz leta 2012, 
Akcijski načrt za podjetništvo iz leta 2013 in Program za nova znanja in 
spretnosti iz leta 2016 za Evropo so ohranili potrebo po spodbujanju 
podjetniške izobrazbe in podjetniškega učenja. To je privedlo do 
številnih pobud po vsej Evropi.

Kako so prišli do podjetnostne kompetence?

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=EN
http://www.vrataodpiramsam.si/images/dokumenti/NC7807312SLC_002.pdf


A ni samo podjetnostna kompetenca!



EU, 2018. Splet: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-
and-technical-research-reports/entrecomp-action-get-inspired-make-
it-happen-user-guide-european-entrepreneurship-competence.  

EU, 2016: Splet: 
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstrea
m/JRC101581/lfna27939enn.pdf.

Referenčni okvir podjetnostne kompetence

Združen slovenki prevod: 
https://www.zrss.si/pdf/entrecomp.pdf



Združen slovenki prevod: 
https://www.zrss.si/pdf/entreco
mp.pdf
ali
https://www.zrss.si/strokovne-
resitve/digitalna-
bralnica/podrobno?publikacija=
286

https://www.zrss.si/pdf/entrecomp.pdf
https://www.zrss.si/strokovne-resitve/digitalna-bralnica/podrobno?publikacija=286












Vsebina dela

Razvojne gimnazije: 
• izvajanje in razvoj modela vključevanja kompetence podjetnosti v 

gimnazije (ITS in ostali predmeti izven ITS),
• mentorstvo implementacijskim gimnazijam,
• prispevek k modelu vključevanja kompetence podjetnosti v gimnazije, 
• gradiva za objavo…

Implementacijske gimnazije:
• udejanjanje modela (načinov/oblik) vključevanja kompetenc podjetnosti,
• beleženje aktivnosti, sodelovanje na izobraževanjih, gradiva za objavo…



Ključni poudarki dela:

Sedaj: 
• Izdelava letnega operativnega načrta za šol. l. 2020/21

Kasneje:
• Izvajanje operativnih načrtov za šolsko leto 2020/2021 (do 

konca tega šolskega leta je čas razvoja modelov). 
• Primeri učnih situacij (iz preteklega šolskega leta imamo 

primere razvojnih in impl. A gimnazij).
• Vključevanje interdisciplinarnega tematskega sklopa (ITS) –

nekatere gimnazije izvajate tudi ITS.
• Vključevanje IKT. 

• Samoevlavacija projektnih aktivnosti na ravni šole 
(ugotavljanje, kje so dijaki (in učitelji), da lahko napredujejo) 
– uporabljamo vprašalnike, obrazce oz. protokole, ki so v 
uporabi tudi drugje.



Podjetnostna kompetenca in kurikul

ITS – interdisciplinarni 
tematski sklop

Predmeti in 
medpredmetno povezovanje

Projektne aktivnosti (gledališka igra,
razstava…)

Oblike/načini

Obvezne izbirne vsebine
(krožki, tečaji, gledališče, 
šport, tabori, 
prostovoljno delo…)

Drugo (lahko sodi v OIV): raziskovalne naloge, debatni klub, 
razredne ure, priprava na tekmovanje



Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3

Nadpredmetna/čezpredmetna
vsebina, življenjska situacija

GEO SOC NEM PSIH

GEO
ZGO
SOC
NEM
PSIHV projektu prevladuje 

spec. vsebina
Vsak predmet 
prispeva k projektu

V ospredju so veščine

SLO  MAT KEM FIZ BIO GEO ZGO …            vsak predmet razvija KP ločeno

SLO  
MAT 
KEM 
FIZ 
BIO GEO ZGO …               predmeti se občasno povezujejo s prečno temo, veščino + KP





Kaj in kako delamo?

• skupna delovna srečanja (v živo) članov šolskih timov, 
ravnatelje, delovna skupina za poklicno orientacijo 
(GZS, ZRSŠ, svetovalni delavci)

• delovna skupina StartKit (vodenje razvojnega dela na 
ravni šol)

• povezovanje (mreženje) razvojnih in 
implementacijskih gimnazij – načrtno in priložnostno



• spomladi 2020 vključevanje impl. B gimnazij 
(15)

• srečanja za ITS kot del podjetnosti
• predv. eno srečanje po OE ZRSŠ
• junija 2020 konferenca (odpovedana, verjetno 

na l. 2021)
• kolegialne hospitacije na gimnazijah (tema del. 

srečanja za ravnatelje v l. 2019/20)
• samoevalvacija učiteljev in dijakov (formativno)
• zaključevanje ankete za ravnatelje, učitelje in 

dijake (naslednja septembra 2020 brez impl. B)
• vključevanje zunanjih partnerjev (mentorji!)



Kdo so zunanji partnerji?

1. Sodelovanje na vsebinskem področju na ravni projekta:
• Pedagoška fakulteta Koper, Univerza na Primorskem (evalvacija projekta)
• Šola za ravnatelje (projekt na ravni šole, vloga tima, ravnatelja…)

2. Sodelovanje pri projektu na vsebinskem področju in neposredno s šolami v 
obliki mentorstev:
• Fakulteta za naravoslovje in matematiko (FNM), Univerza v Mariboru 
• Nevladne organizacije: Društvo HUMANITAS - center za globalno učenje in 

sodelovanje (kratko Humanitas)
Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanje Kersnikova (kratko Zavod 
Kersnikova)
Zveza prijateljev mladine Slovenije (kratko ZPMS)

• Gospodarstvo: Gospodarska zbornica Slovenije (GZS)
• Znanstveno področje: Institut “Jožef Stefan” (IJS)





Primeri zapisov rubrik v letnem operativnem načrtu

OPIS STANJA OB ZAČETKU PROJEKTA



VIZIJA RAZVOJA KOMPETENC PODJETNOSTI NA 
ŠOLI



IZBRANE KOMPETENCE PODJETNOSTI



Zapis oblik/načinov razvijanja podjetnostne kompetence











Primera učnih situacij:

Rok Lipnik, Gimnazija Celje Center (matematika)

Marjanca Poljanšek, Gimnazija Jurija Vege Idrija (fizika, delo na 
daljavo)



- Osnovne informacije in dokumentacija v SU (ključ: PODVIG): 

https://skupnost.sio.si/mod/folder/view.php?id=309313

- 6400 € na gimnazijo za potne stroške

- Kaj je podjetnost po opredelitvi projekta oz. okvirja EntreComp

- Prevod EntreComp (PodKomp)

- Primeri ITS

- Primeri operativnih načrtov za PODVIG 

- Primeri učnih situacij za PODVIG (predmetno, medpredmetno…)

Kaj lahko naredimo na daljavo?

- Spletna učilnica

- Delo na daljavo v obliki videokonferenc, lahko tudoi preko navadne e-pošte …

- Usposabljanja v živo – Kdaj in kako?

Ključne informacije

https://skupnost.sio.si/mod/folder/view.php?id=309313

