
IZZIVI 21. STOLETJA 

Dijaki in profesorji SŠ Zagorje smo v šolskem letu 2012/13 sodelovali v 

mednarodnem projektu Slovenski učni krogi. Letošnja tema pa je imela naslov 

IZZIVI 21. STOLETJA. Kot ena izmed mentoric sem v projektu na šoli sodelovala 

predvsem pri dekoraciji prostorov. 

V moji skupini je bilo šest dijakov, štiri dijakinje iz  zdravstvenega programa  in 

dva dijaka iz NPI. Dekleta so si zamislila, da bi dekorirala hodnike na temo 

IZBOLJŠAJMO POČUTJE. Dogovorili smo se, da bodo vodilni motiv zelene 

rastline, ki naj bi izboljšale počutje in polepšale naše hodnike. 

Dijakinje so imele nalogo poiskati strokovno literaturo, iz katere so se seznanile 

o pomenu rastlin v našem okolju. Dijaka pa sta poskrbela za odpadni KEMZ. 

Svoje ugotovitve so predstavili na rednih srečanjih, ki so bila dvakrat tedensko 

izven pouka. Glede na poročila so izdelale tudi plakate, ki so bili ostalim 

dijakom predstavljeni poleg izdelkov. 

Sama sem spremljala njihovo delo in jih usmerjala z navodili. 

Dijaki so navodila o projektu dobili na prvih srečanjih, naslednja srečanja pa so 

bila namenjena timskemu delu in poročilom. 

Skupino je povezovalo praktično delo, saj so eni izdelovali plakate, drugi pa 

cvetlična korita iz KEMZ ter risali cvetlične motive na platno. Delo je bilo tudi 

slikovno dokumentirano. 

Projekt se je navezoval na Dan zemlje, saj smo reciklirali odpadni KEMZ. 

Dijaki so uzavestili, kako pomembno je urejeno delovno okolje, učili so se 

timskega dela ter se zavedali, kako pomembna je skrb za okolje. 

Dijake sem tako spoznala tudi izven učnih procesov, njihovo delo ni bilo 

ocenjeno, delo je potekalo sproščeno, povezovali so se dijaki različnih 

programov, kar pa ni slabo, ravno nasprotno, zelo pozitivno so gledali na svoje 

delo. 

Dijaki  na šoli so opazili naše delo, saj smo v Izdelana  KEMZ korita nasadili 

zelene rastline in jih postavili na hodnike. Poslikano platno s cvetlicami pa 

aranžirali pri vhodu v šolo kot zaveso. 



Dijaki so pozitivno sprejeli našo dekoracijo in in celo predlagali nove izvedbe. 

 

 

 

 



 

 

 

  Zagorje, 30. 6. 2013                              Mentorica:  Karmen Pevec 

 


