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1. Kaj je projekt Girls 
Go Circular?
Po podatkih Evropske komisije Women in Digital 
Scoreboard 2019 ženske predstavljajo le 34% 
diplomantov STEM (znanost, tehnologija, inženiring in 
matematika) in 18% strokovnjakov za IKT¹ (informacijska 
in komunikacijska tehnologija).

Cilj projekta Girls Go Circular je najmanj 40,000 
šolark, starih od 14 do 19 let, opremiti z digitalnimi in 
podjetniškimi spretnostmi do leta 2027 prek spletnega 
učnega programa o krožnem gospodarstvu. Projekt 
podpira akcijo 13 – Spodbujanje sodelovanja žensk v 
STEM akcijskega načrta Evropske komisije za digitalno 
izobraževanje² in prispeva k odpravljanju razlik med 
spoloma, ko gre za število žensk, dejavnih v digitalnem 
in podjetniškem sektorju v Evropi. Odprava stereotipov 
o spolu in ozaveščanje o priložnostih, ki jih ponujajo 

discipline STEM, je ključnega pomena za spremembo 
trenutnega dojemanja digitalne industrije in disciplin STEM 
med dekleti in mladimi ženskami. To prizadevanje ne bo 
samo prispevalo k bolj vključujoči Evropi, ampak bo tudi 
spodbudilo inovativne perspektive, ki bodo vodile k boljšim 
priložnostim za vse. 

Jedro projekta je Circular Learning Space (KUP). 
Spletna učna platforma, ki vključuje več modulov, ki 
dajejo digitalne spretnosti in hkrati raziskujejo krožno 
gospodarstvo z različnih zornih kotov. Medtem ko 
predlagane dejavnosti izzivajo učence, da uporabljajo 
digitalna orodja za dokončanje nalog, poudarek na 
krožnem gospodarstvu zagotavlja znanje o velikih 
izzivih našega časa, ki učencem omogoča, da postanejo 
nosilci sprememb v družbeno-ekološkem prehodu. ¹ https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/women-digital-scoreboard-2020

² https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/women-digital-scoreboard-2020
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en
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• Čeprav se projekt osredotoča na dekleta, so k 
sodelovanju v učnem programu. Vabljeni tudi 
fantje, zlasti iz mešanih učnih okoljih: vsi se učimo 
skupaj odpraviti spolne stereotipe in pristranskosti, 
vsi pa potrebujemo digitalne spretnosti za svoje 
življenje in kariero. Ko predstavite projektne 
dejavnosti v mešanem razrednem okolju, vas bodo 
učenci morda vprašali: zakaj samo dekleta? Ali 
nas projekt izključuje? To je razumljiva reakcija in 
odlična priložnost za obravnavanje teme. Čeprav je 
treba projekt osredotočiti na dekleta, da bi osvetlili 
težavo in odpravili stereotipe o spolu, bo imel večji 
učinek, če bodo dekleta in fantje sodelovali pri 
izgradnji pravičnejše in enakopravnejše družbe.
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1.1 Cilji in obseg projekta

Cilj projekta Girls Go Circular je:

• Z opremljanjem deklet z digitalnimi in podjetniškimi 
kompetencami bistveno prispevati k ciljem politike EU o 
raznolikosti spolov. Projekt je usklajen s kompetenčnimi 
področji 1-3 okvira digitalnih kompetenc EU 2.2.³ 

• Izboljšati digitalne spretnosti učencev v skladu s 
stopnjami strokovnosti 1–5 okvira EU za digitalne 
kompetence za državljane 2.2.³

• Učiti o kompetencah, ki so potrebne za reševanje 
izzivov glede trajnosti in podpirati dekleta, stara 
od 14 do 19 let, pri razumevanju vloge strok 
naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike 
pri spodbujanju trajnosti.

• Spodbujanje digitalnega izobraževanja v EU z 
dopolnjevanjem šolskih učnih načrtov in podpiranjem 
učiteljev z orodji za lažje učenje v razredu.

³ https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=10193&furtherNews=yes

Učitelje spodbujamo, da se z učenci 
pogovorijo o enakosti spolov in jim 
pomagajo razumeti, kako pomembno 
je podpreti temeljni cilj odpravljanja 
razlik med spoloma.

Mešane delovne skupine lahko vodijo 
k učinkovitejšemu delu. Sodelovanje 
med fanti in dekleti lahko prispeva k 
odpravljanju spolnih stereotipov in 
predsodkov v obeh skupinah.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=10193&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=10193&furtherNews=yes
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2. Uvod v Circular 
Learning Space (KUP)
Krožni učni prostor (KUP) je odprtokodni sistem za 
upravljanje učenja na spletu. Učencem ponuja možnost 
individualnega in skupinskega dela med spletnimi in 
osebnimi srečanji. Poleg tega sistem KUP vključuje 
interaktivne učne module o krožnem gospodarstvu, 
vključno s podjetniškimi vlogami in vajami za razvoj 
digitalnih in podjetniških spretnosti, ki temeljijo na izzivih. 
V ta namen KUP ponuja mešanico videoposnetkov, 
podcastov, učnega gradiva in skupinskih izzivov. 
Poleg tega sistem KUP podpira učitelje pri izvajanju 
interaktivnih in motivacijskih poukov, kar jim omogoča 
enostavno spremljanje napredka učencev pri razvoju 
podjetniških in digitalnih kompetenc. 

KUP je trenutno na voljo v angleškem, bolgarskem, 
grškem, madžarskem, italijanskem, litovskem, poljskem, 
portugalskem, romunskem, srbskem, slovenskem in 
ukrajinskem jeziku.. Ko bo projekt napredoval, bodo 
dodani dodatni jeziki.  

V naslednjih odstavkih je opisano, kako se sistem KUP 
uspešno uporablja.
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2.1 Kako se pridružiti krožnemu 
učnemu prostoru? 

Krožni učni prostor je odprtokodni sistem – vsak lahko 
ustvari račun in se začne učiti. Če pa se želite pridružiti 
KUP kot učitelj in delati s svojimi učenci, so potrebni 
naslednji koraki:

Napišite e-poštno sporočilo na girlsgocircular@
eitrawmaterials.eu ter zahtevajte dostop do platforme 
in ustvarili bomo edinstven URL za vašo šolo/institucijo. 

Nato lahko s to posebno povezavo ustvarite svoj račun 
in nas o tem obvestite. Na platformi vam bomo ročno 
podelili posebne pravice učiteljev. Prek profila učitelja 
boste lahko spremljali napredek svojih učencev.

Po tem boste morali ta URL deliti s svojimi učenci 
in zagotoviti, da uporabljajo samo to povezavo za 
registracijo za platformo. Z uporabo te povezave bodo 
samodejno dodeljeni vaši šoli, kar vam bo omogočilo 
spremljanje njihovega napredka.

• Opomba: če je vaša šola del projektne kampanje, 
ki se spodbuja v sodelovanju z Junior Achievement 
(mladinskim dosežkom), bo osebje JA v vaši državi 
zbralo vaše podatke o učiteljih in jih poslalo projektni 
ekipi v imenu vaše šole. Ni vam treba posebej 
kontaktirati ekipe Girls Go Circular.

• Ko se pridružite platformi, lahko raziščete različne 
učne module. Če želite samostojno raziskovati 
platformo, lahko ustvarite tudi profil učenca tukaj.

• Nekatere dejavnosti usposabljanja zahtevajo 
uporabo dodatnih aplikacij za dokončanje 
posameznih ali skupinskih nalog. To je lahko na 
primer tabla Padlet za razmislek ali platno Prezi 
za pripravo predstavitve. Priporočamo, da se 
učitelji pred začetkom dela z učenci seznanijo s 
temi orodji. Seznam vseh aplikacij, potrebnih za 
vsak učni modul, najdete v 2. delu Priročnika za 
učitelje, poglavje 1. Uvod v učne module.

mailto:girlsgocircular%40eitrawmaterials.eu%20?subject=
mailto:girlsgocircular%40eitrawmaterials.eu%20?subject=
http://www.jaeurope.org/
https://circularlearningspace.eu/login/index.php?lang=sl
https://padlet.com/
https://prezi.com/


8

2.2 Sprehod po Circular Learning 
Space 

Učitelje spodbujamo, da se s platformo seznanijo že 
pred poukom. Podroben opis učnih modulov najdete v 
2. delu Priročnika za učitelje, poglavje 1. Uvod v učne 
module. Pri delu z učenci se morajo učitelji prijaviti in jih 
voditi skozi navigacijo.

Spodaj je primer pogleda na nadzorni plošči Circular 
Learning Space. To je videti enako za vsakega uporabnika.

Moji tečaji
Tukaj si lahko uporabniki 
ogledajo seznam učnih
modulov.

Moja potrdila
Ko učenci uspešno zaključijo 
modul, bodo pridobili certifikat, 
ki se bo prikazal tukaj.

Vrstica za krmarjenje
V tem razdelku lahko najdete 
bližnjice za krmarjenje po 
platformi. Ta ikona bo vedno 
ostala vidna. Na njegovo stran se 
lahko kadar koli vrnete s klikom 
na ikono kompasa.

Izbirnik vzorcev
Tukaj lahko uporabniki izberejo 
želeno kombinacijo barv za 
pogled platforme.

Jezikovni meni
Tukaj morajo uporabniki izbrati 
želeni jezik za krmarjenje.

Zadnji dostop do tečaja
Od tu se lahko uporabniki 
vrnejo na tečaj, ki so 
ga nazadnje obiskali, in 
nadaljujejo svoje delo.

Ogled profila
Tukaj lahko uporabniki vidijo in 
urejajo svoj profil. 
OPOMBA: uporabniki ne morejo 
komunicirati med seboj ali si 
ogledovati profilov drugih ljudi.

Zaznamek dejavnosti 
Uporabniki lahko označijo 
opravila, na katera bi se radi 
vrnili in ki bodo prikazana tukaj.
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Učitelji (če upoštevajo zgornji postopek registracije) lahko spremljajo napredek učencev na 
platformi, kot je prikazano spodaj: 

Tukaj si lahko ogledate vse lekcije modula, 
če so jih učenci zaključili in na kateri datum 
so to storili.

Kliknite na Zaključevanje predmeta, 
da poiščete seznam svojih učencev, ki 
so se vpisali v ta modul. Odprete lahko 
profil vsakega učenca in preverite njegov 
napredek.

Vnesite učni modul. V zgornjem desnem 
kotu boste našli to ikono v obliki zobnika. 
Kliknite nanj, da odprete spustni seznam:

Zaključevanje predmeta
Poročilo o dejavnosti
Sodelovanje pri predmetu
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Rezultate kviza si lahko podrobno ogledate v spodnji tabeli. Uspešnost vsakega učenca lahko spremljate: koliko časa 
je bilo porabljenega za kviz, katera vprašanja so bila pravilno odgovorjena itd.
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Če v sistemu ne vidite seznama svojih učencev, se prepričajte, da ste 
izbrali pravo skupino. Pravilen naslov skupine, ki si jo mora izbrati 
vsak učitelj, je: IME ŠOLE – Girls Go Circular (IZBRANI JEZIK).
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3. Spodbujanje dela v 
razredu

3.1 Kakšna je vloga učiteljev?

Kot učitelj igrate temeljno vlogo pri vodenju učencev 
skozi učni program, jih podpirate pri krmarjenju po 
platformi za spletno učenje in pri napredovanju njihovega 
učenja. Še pomembneje pa je, da boste kot učitelj svojim 
učencem pomagali prevzeti vodilno vlogo pri soočanju 
s socialno-ekonomskimi izzivi in pridobivanju bistvenih 
spretnosti za njihovo prihodnost. 

Krožni učni prostor podpira šole v Evropi pri prehodu na 
digitalno izobraževanje. Sistem KUP bo obogatil šolski 
učni načrt z uvedbo novih metodologij, namenjenih 
zagotavljanju znanja o krožnem gospodarstvu ter 
digitalnih in podjetniških spretnostih. Kot pedagog 
boste pridobili tudi digitalne kompetence z mentorstvom 
učencev v spletnem učnem okolju in podporo pri uporabi 
digitalnih orodij. 

• SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by je 
brezplačno orodje, ki šolam pomaga vgraditi digitalne 
tehnologije v poučevanje, učenje in ocenjevanje. 
SELFIE anonimno zbira mnenja učencev, učiteljev in 
vodij šol o tem, kako se tehnologija uporablja v njihovi 
šoli. To se naredi s kratkimi izjavami in vprašanji ter 
preprosto lestvico odgovorov 1–5. Izpolnjevanje 
vprašalnika traja približno 20 minut. Orodje ustvari 
poročilo o prednostih in slabostih šole pri uporabi 
tehnologije. S svojim razredom (ali šolo) lahko 
dokončate samorefleksijo, da ocenite prednosti in 
slabosti, ki zahtevajo več pozornosti, preden začnete 
z učnim programom Girls Go Circular. Orodje je na 
voljo v 30 jezikih. Če želite več informacij in izvesti 
preskus, kliknite tukaj.

https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital/how-selfie-works/data-privacy_en
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_en
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3.2 Splošni uvod v učne module

KUP obsega dve skupini učnih modulov:

• Uvodni moduli dajejo učencem osnovne informacije 
za začetek učenja. Močno priporočamo, da začnete s 
temi moduli, preden preidete na tematske module:

• Uvod v spletno varnost in bonton

• Uvod v krožno gospodarstvoy

• Izbirni moduli se osredotočajo na posebne vidike 
krožnega gospodarstva in usmerjajo učence skozi 
dejavnosti in izzive za usposabljanje njihovih 
digitalnih spretnosti:

• Kovine in krožno gospodarstvo

• Moda in krožno gospodarstvo

• Ponovno razmišljanje o plastiki

• Krožno gospodarstvo za pametne telefone in 
elektronske naprave

• Robotika in krožno gospodarstvo

• E-odpadki in krožno gospodarstvo

• Krožno gospodarstvo hrane v mestih

• Spopadanje s podnebnimi spremembami s 
krožno porabo

• Umetna inteligenca in krožno gospodarstvo

• Krožna in podnebno odporna transformacija 
mest

• Podnebno nevtralne bolnišnice prihodnosti – 
reševanje življenj na krožen način

• Trajnostna mobilnost za krožna in vključujoča 
mesta

• Šole kot živi laboratoriji za sistemsko kroženje 
hrane

Podrobne opise učnih modulov in napotke za spodbujanje 
dela v razredu najdete v drugem delu tega priročnika - 
Priročnik za učitelje: Uvod v učne module.
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3.3 Povzetek učnega načrta

Kot je razloženo spodaj, je vsak modul razdeljen na več 
enot in lekcij, ki vodijo učence skozi postopni učni proces. 

Ko vstopite v izbrani modul, boste videli, da je razdeljen na ločene 
Enote. Vsaka enota je sestavljena iz več Lekcij. V vsaki lekciji 
boste našli predlagani čas, potreben za dokončanje predlaganih 
dejavnosti. 
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ELEMENT OPIS VLOGA UČITELJA/POVEZOVALCA

Predhodno 
branje
(Lahko se naredi 
individualno 
doma)

Uvod v spletno varnost

Prosite učence, da se prijavijo 
na platformo dan pred poučnimi 
dejavnostmi in dokončajo ta 
modul.

Uvod
Uvod v krožno gospodarstvo z razmišljanji 
učencev in raziskovalnim izzivom.

Vodite učence skozi glavne 
koncepte in razmislite o prehodu 
na krožno gospodarstvo.

Potopite se v 
temo

Na podlagi izbranega modula učenci spoznajo 
različne vidike krožnega gospodarstva. Hkrati 
izvajajo zanimive izzive (v skupini ali posamezno) 
za pridobivanje digitalnih spretnosti.

Zagotovite, da učenci razumejo 
temo in predlagane izzive.

Prenos 
spretnosti v 
prakso

Učenci uporabljajo digitalna orodja za utrjevanje 
znanja o izbrani temi. Na koncu opravijo kviz z 
več izbirami, da ocenijo pridobljeno znanje in 
kompetence.

Podprite učence pri uporabi 
priporočenih digitalnih orodij 
ter da uspešno in v določenem 
časovnem okviru dokončajo 
naloge.

Povratne 
informacije

Učitelji in učenci so vabljeni, da podajo povratne 
informacije o učnem programu.

Poskrbite, da bodo učenci 
sestavili obrazce za povratne 
informacije.

Spodnja tabela povzema različne dejavnosti, potrebne za doseganje minimalne učne zahteve v 
skladu z metodologijo projekta Girls Go Circular. 

• Da bi imeli dovolj časa za dokončanje učnega 
programa, priporočamo, da si rezervirate najmanj 4–5 
ur. Učitelji lahko tudi načrtujejo izvajanje programa v 
daljšem obdobju.

• Navedba časa je le predlog. Učitelji se lahko odločijo, 
kako bodo načrtovali učenje in koliko časa bodo 
porabili za posamezno enoto ali lekcijo.
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3.4 Priprave

Učiteljem pred začetkom dejavnosti v razredu 
priporočamo, da opravijo naslednje korake:

1. Obiščite spletno mesto www.circularlearningspace.
eu in se seznanite s platformo.

2. Glede na izbrani tematski modul si oglejte 
Priročnik za učitelje, 2. del, poglavje 1. Uvod v 
učne module.

3. Prenesite in preizkusite aplikacije, ki jih bodo učenci 
morali uporabljati med učnimi dejavnostmi.

4. Na podlagi nalog iz izbranega modula naredite 
načrt. Upoštevajte okvirne čase, določene za 
vsako nalogo.

5. Poskrbite, da imajo učenci vse, kar potrebujejo 
za začetek – dostop do računalnika/pametnega 
telefona in potrebnih aplikacij.

6. Oglejte si uvod za spletno varnost in prosite učence, 
da ga preberejo med pripravo na delavnico.

• Ne pozabite, da je cilj projekta Girls Go Circular 
zmanjšati digitalno razliko med spoloma; zato, če 
je vaš razred mešan, bi morali z učenci obravnavati 
pomen tega vprašanja in poudariti pomen, da to 
prizadevanje podpirajo tudi fantje. Zato je ključnega 
pomena pojasniti nujnost programov, ki namerno 
obravnavajo enakost spolov in na koncu vodijo k 
boljši Evropi za vse.

Vsi učni moduli vključujejo kratke videoposnetke. Glede 
na postavitev učilnice priporočamo, da te videoposnetke 
projicirate na velikem zaslonu, tako da si jih lahko učenci 
ogledajo kot skupina. Če izbrani učni modul predvideva 
dejavnosti, ki zahtevajo delo v skupinah, vas vabimo, da 
vnaprej razmislite o dodelitvi skupine.

https://circularlearningspace.eu
https://circularlearningspace.eu
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3.5 Delo v skupinah

Med skupinskim delom naj učitelji spremljajo in 
pomagajo učencem. Opazujte različne skupine in 
zagotovite, da učenci napredujejo in sodelujejo. 

V času, namenjenem razmišljanju, spodbujajte učence, 
da se spomnijo, kaj so se naučili in kako to vpliva na 
njihovo življenje. 

Ko opravijo končno nalogo, je bistveno, da priznamo 
sodelovanje učencev in njihove dosežke.

• Po zaključku učnega programa morajo učenci 
izpolniti obrazec za povratne informacije, ki ga bodo 
našli na KUP. Poskrbite, da bodo po zaključku učnega 
programa izpolnili anketo.
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3.6 Potrdila za učence, učitelje in šole

Učenci, ki uspešno zaključijo učni program, bodo 
prejeli potrdilo, ki priznava spretnosti in sposobnosti, 
ki jih pridobijo. KUP bo samodejno ustvaril ta potrdila 
in jih poslal na e-poštne naslove, ki so jih učenci 
uporabili za ustvarjanje svojih računov.

Učitelji, ki bodo sodelovali v projektu, bodo prejeli 
tudi potrdilo, ki potrjuje njihov prispevek k doseganju 
enakosti spolov v STEM.

Nazadnje bodo šole na spletni strani projekta vidne kot 
pionirji v Evropi, ki podpirajo akcijski načrt4 Evropske 
komisije za digitalno izobraževanje . Po želji se lahko 
izda digitalno potrdilo tudi na ime šole.

• Če bi radi prejeli podporo ali usposabljanje o projektu 
in učnih modulih, se obrnite na girlsgocircular@
eitrawmaterials.eu

4 https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en

• Upoštevajte, da morajo učenci opraviti oba uvodna 
modula in vsaj en tematski modul za pridobitev 
potrdila.

mailto:girlsgocircular%40eitrawmaterials.eu?subject=
mailto:girlsgocircular%40eitrawmaterials.eu?subject=
https://education.ec.europa.eu/focus-topics/digital-education/action-plan


Priročnik za učitelje, 2. del:
Uvod v učne module
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1. Uvod v učne module
Dobrodošli pri Priročnik za učitelje, 2. del: Uvod v učne 
module. To je drugi del Priročnika za učitelje ter daje 
učiteljem konkretne nasvete in trike za podporo svojim 
učencem pri delu s Circular Learning Space. 

KUP (krožni učni prostor) je spletna učna platforma, 
zasnovana za izboljšanje digitalnih veščin srednješolcev, 
hkrati pa raziskuje kritično temo krožnega gospodarstva. 
V tem delu Priročnika za učitelje so predstavljeni in 
analizirani različni učni moduli, ki jih zajema KUP. 

KUP obsega dve skupini učnih modulov:

Pomembno je vedeti, da morajo učenci opraviti:

Uvodni moduli Thematic Modules

Uvodna modula Spletna varnost in 
bonton ter Krožno gospodarstvo 
dajeta učencem osnovne informacije za 
začetek učenja in določajo ton njegovega 
napredovanja. Predlagamo, da začnete 
z njimi pred dostopom do izbirnih 
modulov. 

Učenci morajo obvezno opraviti učni 
program in prejeti potrdilo.

KUP ponuja različne izbirne tematske 
module. Lahko se obravnavajo kot 
hrbtenica učnega procesa. Vsak od 
njih obravnava določen vidik, povezan 
s krožnim gospodarstvom, in zajema 
dejavnosti za izboljšanje digitalnih 
spretnosti učencev.

Moduli so zasnovani tako, da se izvajajo 
skupaj v virtualnem ali osebnem okolju 
učilnice.

Uvod v spletno varnost in bonton

Uvod v krožno gospodarstvo

Najmanj en tematski modul. 
Upoštevajte, da se tematski modul šteje za zaključen, ko so vse lekcije opravljene in je 
končni rezultat kviza 75 % ali več. 

+

+
• Svetujemo vam, da preberete prvi del Priročnika 

za učitelje, 1. del: Uvod v projekt in krožni učni 
prostor, preden se premaknete na ta del.

1
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Niz teh treh modulov je obvezen za učence, da opravijo 
učni program in prejmejo potrdila. 

Če učenci v prvem poskusu niso opravili kviza 
tematskega modula, ga lahko ponovijo tolikokrat, kot 
je potrebno. Zato lahko kot učitelj spremljate poskuse 
kviza učencev in vidite, katera vprašanja so bila najbolj 
zapletena za vaš razred.

• Poglavje 2.2 Sprehod skozi krožni učni prostor 
v prvem delu Priročnika za učitelje je primer 
učiteljskega pogleda in navigacije, kako lahko učitelji 
spremljajo napredek učencev.
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2. Učni moduli

2.1 Uvodni moduli 

Uvodni moduli postavljajo temelje učnega 
programa. Učencem omogočajo, da razumejo, kako 
varno uporabljati internet, in jih naučijo osnovnih 
konceptov krožnega gospodarstva, ki bodo temeljni 
za nadaljnje delo na tematskih modulih.

Opis

Ta modul učence seznani z nevarnostmi in pastmi interneta 
ter pojasnjuje, kako se pravilno obnašati in izogniti 
tveganjem. Sestavljen je predvsem iz interaktivnih branj 
in videoposnetkov, ki predstavljajo, kako zaščititi osebne 
podatke, ustvariti močna gesla in zaznati lažne novice.

Trajanje modula 30 minut

Potrebna digitalna 
orodja

-

Potrebna priprava
Dostop do interneta in IKT naprava.
Ta modul lahko opravite doma, individualno, pred poukom.

Uvod v spletno varnost in bonton

• Učencem močno svetujemo, da pred prehodom na 
tematske izpolnijo uvodne module.
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Opis

Ta modul učencem predstavlja osnovne koncepte krožnega 
gospodarstva. Prikazuje glavne težave, povezane s 
sedanjim linearnim gospodarskim pristopom, in ponuja 
zamisli za prehod na krožno gospodarstvo.

Trajanje modula 45 – 60 minut

Potrebna digitalna 
orodja

• Mural
• Dropbox ali Google Drive
• Google Slides, Microsoft PowerPoint, Slideshare, 

Prezi

Potrebna priprava

• Dostop do interneta in ena IKT naprava na učenca.
• Pred začetkom se morajo učitelji seznaniti z modulom 

in izbrati skupni spletni prostor za shranjevanje 
(Google Drive, Dropbox itd.), kamor lahko učenci 
naložijo svoje predstavitve.

Uvod v krožno gospodarstvoy

https://www.mural.co/
https://www.dropbox.com/
https://www.google.com/drive/
https://www.google.com/slides/about/
https://www.slideshare.net/
https://prezi.com/
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Opis

Za rudarsko in kovinsko industrijo je potreben nov pristop. 
Zaradi visoke vrednosti številnih kovin in okoljskih stroškov 
njihovega pridobivanja je nujno potrebno njihovo recikliranje, 
predelava in ponovna uporaba. Ta modul ponazarja, kako je 
mogoče kovine pridobivati in uporabljati bolj trajnostno.

Trajanje modula 3 ure

Potrebna digitalna 
orodja

• Mural
• Dropbox ali Google Drive
• Google Slides, Microsoft PowerPoint, Slideshare, 

Prezi, Storyboarder
• Platforma družbenih medijev: TikTok, Instagram, 

Facebook, YouTube, Twitter

Potrebna priprava

• Dostop do interneta in ena IKT naprava na učenca.
• Pred začetkom se morajo učitelji seznaniti z modulom 

in izbrati skupni spletni prostor za shranjevanje 
(Google Drive, Dropbox itd.), kamor lahko učenci 
naložijo svoje predstavitve.

2.2 Vmesni moduli

Spodaj lahko najdete nekaj dragocenih predlogov, 
razdeljenih na lekcijo, o pripravi in spodbujanju dela v 
razredu.

1. lekcija:

Zakaj so kovine pomembne?

Ta uvod v kovine vabi učence, da začnejo razpravo in 
razmišljajo o svojih pametnih telefonih. Učitelji jih lahko 
prosijo, naj razmislijo o različnih načinih, kako ohraniti 
kovinske komponente v uporabi in preprečiti, da bi 
končali na odlagališču. Učenci lahko svoje ideje navedejo 
na Mural, samolepilnih listih ali jih delijo le ustno. 

Tukaj je nekaj idej, če učenci potrebujejo pomoč:

• Predajte/prodajte/delite telefon z drugimi.

• Popravite telefon.

• Stari telefon odnesite na posebno zbirno mesto, da 

Kovine in krožno gospodarstvo

https://www.mural.co/
https://www.dropbox.com/
https://www.google.com/drive/
https://www.google.com/slides/about/
https://www.slideshare.net/
https://prezi.com/
https://wonderunit.com/storyboarder/
https://www.tiktok.com/
https://www.instagram.com/
https://www.facebook.com/
https://www.youtube.com/
https://twitter.com/
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se kovine reciklirajo.

• Proizvajalci bi morali telefone oblikovati tako, da 
jih je mogoče enostavno in hitro razstaviti ter 
zamenjati njihove komponente.

• Vzpostavite spodbude za zagotovitev, da se 
pametni telefoni vrnejo proizvajalcem.

• Naj bodo proizvajalci odgovorni za vse odpadke, ki 
jih ustvarijo njihovi izdelki.

Izziv: Poglobljeno iskanje znanja ali »DIG DEEPER« (1. 
del)

V tem izzivu učenci izvajajo raziskave in ustvarjajo digitalno 
diaprojekcijo z uporabo enega od naslednjih orodij: Google 
Slides, Microsoft PowerPoint, Slideshare ali Prezi. Učitelji 
lahko izberejo eno programsko opremo za vse ali pa 
učencem prepustijo izbiro.

• Naš nasvet bi bil, da učencem omogočimo, da sami 
raziskujejo in izberejo svoje najljubše digitalno orodje. 
Izbrati morajo enega vnaprej na dan izziva, ustvariti 
račun ali po potrebi namestiti programsko opremo.

Izziv: Poglobljeno iskanje znanja ali »DIG DEEPER« (2. 
del)

Ko ste pripravljeni, prosite učence, naj svoje predstavitve 
naložijo v mapo v skupni rabi, kar bo skupinam omogočilo, 
da si ogledajo delo drug drugega. Nato prikažite delo 
vsake skupine na osrednji pametni plošči/zaslonu, da jih 
ekipe predstavijo eno za drugo.

Izziv: Širjenje informacij (1. del)

Opomnite učence, da bodo svoje diaprojekcije ustvarjali 
na izbrani programski opremi. Spremljajte skupine, 
da zagotovite, da so na pravi poti in da so vsi učenci v 
skupini aktivno vključeni.

Izziv: Širjenje informacij (2. del)

Za ta izziv morajo učenci imeti dostop do aplikacij 
družbenih medijev. Glavni cilj te dejavnosti je spodbuditi 
njihovo ustvarjalnost pri uporabi digitalnih orodij za 
učinkovito komunikacijo. 

Učitelji se morajo zavedati, da morajo učenci:

• Izberite ustrezno platformo za dano ciljno publiko.

• Pomislite na načine za ustvarjanje privlačnih objav 
(zasnova, občutek, ton, jezik, besedilo, slika ali 
video).

• Odločite se o vsebini (kaj povedati in kako povedati). 

• Ali obstaja poziv k dejanju? (Vodilna vprašanja so 
lahko: Ali prosite ljudi, naj nekaj naredijo? Ali pa 
samo upate, da jih boste obvestili?)

Za nalogo pripravite zgodbo. Da bo bolj zanimivo, 
organizirajte tekmovanje. Na primer, lahko se pretvarjate, 
da ste izvršni direktor podjetja Making Metals Circular, in 
ustvarite igro vlog, v kateri marketinška ekipa predstavi 
svojo vsebino družbenih medijev. Lahko se odločite tudi 
za razredno glasovanje o njihovi najljubši kampanji. 

Ne pozabite prositi učencev, da delijo svoj načrt 
oglaševalske akcije v družbenih medijih v skupnem 
sistemu za shranjevanje, ki ste ga nastavili pred poukom.

• Pomembno: Učenci bi morali za ta namen ustvariti 
profile na družbenih omrežjih, kjer svojih podatkov ne 
delijo. Ne smejo uporabljati svojega osebnega računa 
na družbenih omrežjih! 
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Opis

Oblačila in tekstil bi morali imeti višjo stopnjo izkoriščenosti 
in po uporabi ponovno vstopiti v gospodarstvo, namesto da 
bi končali na odlagališču. Spoznajte koncept krožne mode 
ter njen vpliv na gospodarstvo in okolje ter ustvarite svoj 
poslovni model.

Trajanje modula 2 uri in 15 minut

Potrebna digitalna 
orodja

• Mural
• Miro
• Dropbox ali Google Drive
• Google Slides, Microsoft PowerPoint, Slideshare, 

Prezi, Storyboarder
• Platforma družbenih medijev: TikTok, Instagram, 

Facebook, YouTube, Twitter

Potrebna priprava

• Dostop do interneta in ena IKT naprava na učenca.
• Pred začetkom se morajo učitelji seznaniti z modulom 

in izbrati skupni spletni prostor za shranjevanje 
(Google Drive, Dropbox itd.), kamor lahko učenci 
naložijo svoje predstavitve.

• Ta modul obsega več videoposnetkov intervjujev, ki jih, 
če je le mogoče, svetujemo, da si jih ogledate skupaj 
kot skupina na velikem platnu.

Moda in krožno gospodarstvo

https://www.mural.co/
https://miro.com/
https://www.dropbox.com/
https://www.google.com/drive/
https://www.google.com/slides/about/
https://www.slideshare.net/
https://prezi.com/
https://wonderunit.com/storyboarder/
https://www.tiktok.com/
https://www.instagram.com/
https://www.facebook.com/
https://www.youtube.com/
https://twitter.com/
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3. lekcija: 

Krožna moda in družbeni mediji 

Ta dejavnost je odlična za skupinsko delo in usposabljanje 
za podjetniško usposabljanje. Učitelji lahko predlagajo, 
da vsak učenec poišče drugega vplivneža ali organizacijo, 
da bi skupaj pokrili veliko področij. Vsaka skupina naj dela 
na eni plošči Mural ali Miro, da ustvari miselni zemljevid, 
ki zbere vse njihove ideje.

5. lekcija: 

Kaj je krožna moda?

Učitelji lahko s tem videoposnetkom spodbudijo 
razpravo. Učence bi lahko na primer pozvali, da 
razpravljajo o vprašanju: Kaj je ena stvar, za katero se 
boste zavezali? 

Izziv: Vi ste na vrsti!

Učenci naj načrtujejo in ustvarijo profil na družbenih 
omrežjih. Nato naj zaženejo spletno kampanjo, ki mlade 
obvešča in navdihuje o določeni temi po njihovi izbiri. 

Na koncu naj bi razred sledil nasvetom in vprašanjem, 
omenjenim v videoposnetku. 

Izziv: Naredimo to!

Cilj tega izziva je razviti nov poslovni model, ki se ukvarja 
z vprašanjem mask za enkratno uporabo. 

Kot povezovalec izziva spremljajte skupine, da 
spremljate čas. Učitelji se morajo zavedati, da je glavni 
cilj teh dejavnosti, da učenci aktivno uporabljajo digitalna 
orodja in učinkovito komunicirajo. 

Opomnite učence, naj svoj načrt oglaševalske 
akcije v družbenih medijih delijo v skupnem 
sistemu za shranjevanje. Nastavite prizor za 
njihove predstavitve in jih spodbudite, da navdušijo 
občinstvo!

• Pomembno: Učenci bi morali za ta namen ustvariti 
profile na družbenih omrežjih, kjer svojih podatkov ne 
delijo. Ne smejo uporabljati svojega osebnega računa 
na družbenih omrežjih!
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1. lekcija: 

Podrobnejši pogled na plastiko

Ta lekcija uvaja skupinsko delo. Preden začnejo s to 
lekcijo, bi lahko učitelji prosili učence, naj povedo svoje 
kratko mnenje o plastiki – ali bi jo morali prepovedati? 
Mnogi učenci bodo morda mislili, da je to najboljša 
rešitev težave s plastiko, vendar bodo pozneje razumeli, 
da to ni tako preprosto.

Nato naj učitelji nadaljujejo z nalogo pri tej prvi lekciji 
in prosijo učence, naj raziščejo prednosti in težave 
plastike. Ko je naloga končana, začnite širšo razpravo o 
istem vprašanju za razmislek: Ali bi morali popolnoma 
prepovedati vso plastiko? Je to pot naprej? 

Povabite učence, naj dobro premislijo o možnih posledicah in 
analizirajo, kako so se njihova mnenja spremenila. 

Izziv: Iskanje rešitev (1. del)

Ta izziv uri učenčeve spletne raziskovalne in 
predstavitvene spretnosti. Primarni vir informacij za ta 
izziv je Ocean Plastic Innovation Challenge.

Opis

Izgradnja krožnega gospodarstva za plastiko zahteva 
popoln premislek o oblikovanju in uporabi plastičnih 
predmetov. Raziščite prednosti in težave uporabe plastike, 
odkrijte rešitve za spopadanje s svetovno krizo plastičnih 
odpadkov in predlagajte alternative za proizvodnjo blaga 
brez plastične embalaže.

Trajanje modula 2 uri in 45 minut

Potrebna digitalna 
orodja

• Mural
• Dropbox ali Google Drive
• Google Slides, Microsoft PowerPoint, Slideshare, 

Prezi, Storyboarder
• Platforma družbenih medijev: TikTok, Instagram, 

Facebook, YouTube, Twitter

Potrebna priprava

• Dostop do interneta in ena IKT naprava na učenca.
• Pred začetkom se morajo učitelji seznaniti z modulom 

in izbrati skupni spletni prostor za shranjevanje 
(Google Drive, Dropbox itd.), kamor lahko učenci 
naložijo svoje predstavitve.

Ponovno razmišljanje o plastiki

https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/innovation-challenges/plastic/
https://www.mural.co/
https://www.dropbox.com/
https://www.google.com/drive/
https://www.google.com/slides/about/
https://www.slideshare.net/
https://prezi.com/
https://wonderunit.com/storyboarder/
https://www.tiktok.com/
https://www.instagram.com/
https://www.facebook.com/
https://www.youtube.com/
https://twitter.com/
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“Ocean Plastic Innovation Challenge, ključni del partnerstva 
med National Geographic in Sky Ocean Ventures za 
zmanjšanje plastičnih odpadkov, poziva reševalce 
problemov po vsem svetu, naj razvijejo nove rešitve za 
reševanje globalne krize odpadkov iz plastike.”

Za najboljšo podjetniško izkušnjo naj učenci delajo v 
skupinah. Učitelji lahko tudi predlagajo, da lahko vsak 
član skupine poišče različne finaliste, da skupaj pokrijejo 
veliko področij.

Učitelji bi morali spremljati skupine, da zagotovijo, da 
učenci ostanejo na pravi poti med svojim raziskovanjem 
in aktivno prispevajo.

Izziv: Iskanje rešitev (2. del)

Ko so predstavitve pripravljene, prosite učence, naj jih 
naložijo v mapo v skupni rabi. Nato delo vsake skupine 
prikažite na osrednji pametni plošči/zaslonu, tako da ga 
lahko vsi vidijo, medtem ko ga predstavljajo.

Izziv: Preoblikovanje čokoladne ploščice (1. del)

Za ta izziv bi morali imeti učenci dostop do različnih 
materialov, kot so pisala, papir, karton, celo LEGO kocke bi 
lahko bile v pomoč. Kot povezovalec izziva jih navdihnite za 
uporabo digitalnih orodij in predlagajte uporabo različnih 
materialov za izdelavo prototipov in scenarijev. Učenci naj 
uporabijo razpoložljivo gradivo, da uresničijo svoje ideje. 

• Naš nasvet bi bil, da pustite učencem, da raziščejo 
sami in izberejo digitalno orodje, ki bi ga radi 
uporabljali. Izbrati morajo enega vnaprej na dan 
izziva, ustvariti račun ali po potrebi namestiti 
aplikacijo.

Spodbujajte skupine, da si dodeljujejo vloge in učinkovito 
delijo delovno obremenitev, da čim bolj izkoristijo čas. 
(Videoposnetke je mogoče posneti s telefoni ali tablicami.)

Izziv: Preoblikovanje čokoladne ploščice (2. del)

Če so si učenci že ogledali videoposnetek v prejšnji 
lekciji ali če je mogoče temu modulu posvetiti več časa, 
izkoristite to priložnost za dokončanje bonus dejavnosti, 
opisane v tej lekciji.

• “<…> izkoristite ta čas za identifikacijo osebe ali 
organizacije, ki bi jo prosili za skupno rabo svojega 
videoposnetka na družbenih omrežjih. Svojo izbiro 
vključite v končno predstavitev in razložite, zakaj ste 
izbrali to osebo ali organizacijo.”
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8. lekcija: 

Delite svoje delo

Ta lekcija zaključuje izziv preoblikovanja čokoladnih 
ploščic. Vsebuje tudi nekaj dragocenih nasvetov o tem, 
kako pripraviti predstavitev. 

Preden prosite učence, naj delijo svoje predstavitve, 
lahko učitelji s to lekcijo preverijo, ali so izpolnili vse 
zahteve. 

• Predlog: Za modeliranje dinamičnega delovnega 
okolja bi lahko učitelji po vsaki predstavitvi sprožili 
kratka vprašanja in odgovore. Poskusite dati 
priložnost vsem, da spregovorijo, zlasti tistim, ki niso 
bili govorniki v skupini.
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Opis

Mobilni telefoni vsebujejo veliko plemenitih kovin in 
mineralov. Zato moramo ohraniti njihovo delovanje čim dlje 
in zagotoviti, da se surovine, ki jih sestavljajo, reciklirajo, 
ponovno uporabijo ali ustrezno odstranijo. Ta modul 
raziskuje vpliv pametnih telefonov in drugih elektronskih 
naprav na okolje ter predstavlja ideje za ustvarjanje 
krožnega gospodarstva za IKT naprave.

Trajanje modula 4 ure

Potrebna digitalna 
orodja

• Mural ali Miro
• Dropbox ali Google Drive
• Google Slides, Microsoft PowerPoint, Slideshare, 

Prezi, Storyboarder
• Platforma družbenih medijev: TikTok, Instagram, 

Facebook, YouTube, Twitter

Potrebna priprava

• Dostop do interneta in ena IKT naprava na učenca.
• Pred začetkom se morajo učitelji seznaniti z modulom 

in izbrati skupni spletni prostor za shranjevanje 
(Google Drive, Dropbox itd.), kamor lahko učenci 
naložijo svoje predstavitve.

• Ta modul obsega več videoposnetkov intervjujev, ki 
jih, če je le mogoče, svetujemo, da si jih ogledate kot 
skupina na velikem platnu.

Krožno gospodarstvo za pametne telefone in 
elektronske naprave

Izziv: Kako krožen je vaš pametni telefon?

Učenci morajo oblikovati krožni sistem razvrščanja za svoje pametne 
telefone. Ustvarijo naj tudi profile na družbenih omrežjih za prikaz in 
primerjavo svojih uvrstitev.

Poskrbite, da bodo učenci razumeli ključne koncepte videoposnetka. V 
videoposnetku je na primer omenjen NPS (Net Promoter Score). NPS je koncept, 
ki ga uporabljajo številna podjetja in nekaterim učencem morda ni znan.

• Pomembno: Učenci bi morali za ta namen ustvariti profile na družbenih 
omrežjih, kjer svojih podatkov ne delijo. Ne smejo uporabljati svojega 
osebnega računa na družbenih omrežjih! 

Preberite si več o NPS tukaj (v angleščini). 

• Net Promoter Score je pogosto uporabljena metrika tržne raziskave, 
ki je običajno v obliki enega samega anketnega vprašanja, v katerem 
anketirance prosimo, naj ocenijo verjetnost, da bi prijatelju ali kolegu 
priporočili podjetje, izdelek ali storitev.

https://www.mural.co/
https://miro.com/
https://www.dropbox.com/
https://www.google.com/drive/
https://www.google.com/slides/about/
https://www.slideshare.net/
https://prezi.com/
https://wonderunit.com/storyboarder/
https://www.tiktok.com/
https://www.instagram.com/
https://www.facebook.com/
https://www.youtube.com/
https://twitter.com/
https://www.hotjar.com/net-promoter-score/


32

8. lekcija: 

Novi poslovni modeli

Po ogledu videoposnetka bo morda koristno povabiti 
učence, da svoje misli o svojem poslovnem modelu 
delijo s celotnim razredom. Nato okrepite učenje z 
vprašanjem: katere so bile ključne točke?

9. lekcija: 

Pristopi krožnega gospodarstva za 
pametne telefone

Ta dejavnost je sestavljena iz serije videoposnetkov, ki 
predstavljajo primere podjetij z inovativnimi poslovnimi 
modeli na naslednjih področjih:

• Pridobivanje materialov in proizvodnja.

• Podaljšanje življenjske dobe, s poudarkom na 
modularni zasnovi. 

• Upravljanje ob koncu življenjske dobe in recikliranje. 

Glede na razpoložljivost časa si lahko te videoposnetke 

ogledate skupaj kot skupina, prosite učence, naj 
pregledajo vse posebej, ali povabite vsako skupino, naj 
se osredotoči na določeno podjetje, in pozneje razložite, 
kaj to podjetje počne preostalemu razredu. Če izberete 
slednje, spodbudite učence, da uporabijo Mural ali Miro za 
preslikavo svojih idej. 

Cilj je učencem pokazati različne ustvarjalne, praktične 
primere in nove poslovne modele.

• Učence lahko prosite, naj izzive izvajajo v manjših 
skupinah, tako da razdelijo pisanje spletnega 
dnevnika in elemente poslovnega razvoja ter jih nato 
ponovno združijo. Če so dejavnosti prezahtevne, 
lahko omejite obseg in prosite učence, da se 
osredotočijo samo na nekatere predmete, ali dodelite 
posebna vprašanja določenim skupinam.

Izziv: Spletni dnevnik je vreden tisoč telefonov

Ta izziv se osredotoča na ozaveščanje o strategijah 
krožnega gospodarstva v industriji pametnih telefonov 
z ustvarjanjem objave na spletnem dnevniku. 
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Vprašanja so navdihnila platna poslovnega modela Alexandra Osterwalderja:

Key Partners Key Activities Value 
Propotition

Customer 
Relalationships

Customer
Segments

Key Resources Chanels

Cost Structure Revenue Streams

Učenci lahko poustvarijo in zapolnijo platno svojega poslovnega modela z uporabo Murala.

• Glavni cilj je, da se učenci seznanijo z razvojem 
poslovnega načrta in usposobijo svoje podjetniške 
spretnosti. 

Izziv: Naredimo spremembo

Ta izziv se bolj osredotoča na razvoj poslovanja. Učenci 
morajo razviti poslovno idejo za ponovno uporabo starih, 
napol zastarelih telefonov, tablic ali drugih elektronskih 
naprav za ustvarjanje interaktivnih muralov (video sten 
ali zaslonskih sten) v bolnišnicah, šolah, nakupovalnih 
centrih in drugih javnih mestih.

• Učitelji naj spremljajo skupine in poskrbijo, da 
ostanejo na pravi poti med svojim raziskovanjem in 
timskim delom.
Opomnite učence, naj svoj načrt naložijo v skupni 
sistem za shranjevanje. Nastavite prizor za njihove 
predstavitve in jih spodbudite, da navdušijo 
občinstvo!
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Opis

Trenutno živimo v novi dobi proizvodnje, tako imenovani 
industriji 4.0, v kateri igrajo bistveno vlogo inovativne 
tehnologije, kot sta robotika in umetna inteligenca. 
Industrija 4.0 ponuja ogromne priložnosti za omogočanje 
krožnega gospodarstva, v katerem se izdelki na koncu 
življenjske dobe ponovno uporabljajo, predelujejo in 
reciklirajo. Skozi celoten modul se bodo učenci naučili in 
razumeli, kako te tehnologije spreminjajo industrijo, da bi 
postala bolj trajnostna.

Trajanje modula
3 ure (dokončanje enega izziva)
4 ure in 30 minut (dokončanje obeh izzivov)

Potrebna digitalna 
orodja

• Dropbox ali Google Drive

Potrebna priprava

• Dostop do interneta in ena ICT-naprava na učenca.
• Pred začetkom se morajo učitelji seznaniti z 

modulom in izzivi ter izbrati skupni spletni prostor za 
shranjevanje (Google Drive, Dropbox itn.), kamor lahko 
učenci naložijo svoje predstavitve.

2.3 Napredni učni moduli

Na podlagi modela »učenja z delom« bodo spodaj navedeni napredni moduli 
podpirali sodelujoče učence pri razvoju naprednih digitalnih spretnosti, ki so 
usklajene s področjem kompetenc DigComp 2.15.

Robotika in krožno gospodarstvo

Izberite svoj izziv

Učenci lahko izbirajo med dvema izzivoma. Zelo priporočljivo 
je, da preberejo oba izziva, saj sta dve vprašanji za končno 
oceno povezani s tema izzivoma. Priporočljivo je, da v 
razredu razpravljate o obeh izzivih, da bi razumeli zahteve in 
ideje, ki stojijo za njimi.

Izziv A: Vam lahko 
pomagam?

V tem izzivu morajo učenci razviti Chatbot, povezan s 
proizvodnjo z uporabo BotSociety.

Učiteljem svetujemo, da skupaj z učenci temeljito analizirajo 
scenarij izziva. Povabite učence, da se postavijo v kožo 
stranke in ustvarijo najbolj uporaben in natančen Chatbot.

Izziv B: Razmislite 
o zasnovi vašega 
robota

V tem izzivu se bodo učenci naučili, kako roboti podpirajo 
krožno gospodarstvo v proizvodnji z razvrščanjem 
materialov, ki jih je mogoče reciklirati.

Izziv od učencev zahteva, da oblikujejo robota, ki razvršča 
predmete za recikliranje z uporabo metodologije oblikovanja 
razmišljanja: miselni proces, ustvarjen za reševanje 
določene rešitve z zbiranjem idej o možnih izdelkih.

5 https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC106281

https://www.i-scoop.eu/industry-4-0/
https://www.dropbox.com/
https://www.google.com/drive/
https://carbonrobotics.com/
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC106281
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1. lekcija: 

Robotika, proizvodnja in umetna 
inteligenca 

Uporabite ta uvod v robotiko, proizvodnjo in umetno 
inteligenco, da se pogovorite z učenci in jih povabite k 
razmišljanju o nalogah, ki jih lahko opravijo roboti, in o tem, 
kako jih je mogoče uvesti v proizvodnjo. Lahko jih prosite, 
naj svoje ideje izrazijo ustno. 

Tukaj je nekaj primerov vprašanj za učence:

• Kaj je robot? 

• Katere vrste robotov poznate?

• Kakšne naloge lahko opravijo roboti?

• Kaj veste o metni inteligenci? 

• Kaj je proizvodnja? 

• Kako je mogoče robote vključiti v proizvodnjo? 

5. lekcija:

Iskanje ključnih besed 

Učenci naj se oblikujejo v majhne skupine ali pare. Naj 
kliknejo točke dostopa do slike, da odkrijejo ključno besedo, 
raziščejo njen pomen in te opredelitve predstavijo razredu.

Če imajo težave pri iskanju pomena izrazov, je tukaj nekaj 
spletnih mest, ki vsebujejo opredelitev bistvenih izrazov 
področja (robotika, proizvodnja in umetna inteligenca) 
(vsebina je na voljo v angleščini):

• Robotska terminologija                  
• Proizvodna terminologija            
• Terminologija umetne inteligence

9. lekcija: 

Navdihovanje žensk v robotiki 

Ta lekcija uvaja tri opolnomočene ženske in njihov vpliv 
na področje robotike. Učitelji so vabljeni, da izkoristijo 
to priložnost za začetek razprave o podjetništvu, 
zanimanju za tehnološke kariere in spolnih stereotipih 
na tem področju.

Obstaja nekaj idej za razpravo:

• Ste poznali te ženske? Kaj vas pri njih najbolj 
preseneča?

• Kako mislite, da bo njihovo delo vplivalo na svet? In 
prihodnost?

• Kako lahko vloga žensk koristi industriji robotike? 

Informacije o nekaterih organizacijah na tem področju 
najdete na spodnjih povezavah.
(EU Robotics, International Federation of Robotics (IFR), 
OECD, Partnership on AI, DeepMind Ethics & Society, 
Carbon Robotics, Robotics Business Review, Forbes 30 
under 30) 

https://www.motoman.com/en-us/about/company/robotics-glossary
https://www.propelplm.com/articles/95-manufacturing-terms-you-need-to-know
https://business.twitter.com/en/blog/artificial-intelligence-terms-marketers-need-to-know.html
https://www.eu-robotics.net/
https://ifr.org/
https://www.oecd.org/
https://www.partnershiponai.org/
https://deepmind.com/about/ethics-and-society
https://carbonrobotics.com/
https://www.roboticsbusinessreview.com/
https://www.forbes.com/30-under-30-2016/manufacturing-industry/#39fbeab9631a
https://www.forbes.com/30-under-30-2016/manufacturing-industry/#39fbeab9631a
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Izberite svoj izziv 

Učitelji naj napovejo, da morajo učenci izbirati med dvema 
izzivoma. Prebrati morajo najmanj oba (tudi če se odločijo, 
da bodo naredili samo enega), ker sta v končni oceni dve 
vprašanji, povezani z obema izzivoma.

Izziv A: Vam lahko pomagam?

V tem izzivu so učenci povabljeni, da razvijejo Chatbot, 
povezan s proizvodnjo z uporabo BotSociety.

Kot učitelj morate razložiti kontekst, da zagotovite, 
da učenci razumejo izziv in kaj je potrebno za njegovo 
uspešno dokončanje. Poudarite, da bi morali učenci 
natančno analizirati potrebe strank, da bi ustvarili najbolj 
koristen in natančen Chatbot.

Razumeti morajo, kaj in zakaj se vrača, oceniti, ali 
je mogoče uporabiti povratno logistiko v skladu z 
informacijami, ki jih posreduje naročnik (npr. datum 
dobave, teža, garancija, dimenzije, vrednost) ter 
predlagati možne rezultate in dejanja. 

oblikovanja razmišljanja: miselni proces, ustvarjen za 
reševanje določene težave (razvrščanje predmetov za 
recikliranje) z razmišljanjem o možnih izdelkih (različne 
zasnove robotov).

Čeprav so koraki tega miselnega procesa opredeljeni v 
modulu, bi bilo koristno, če bi ga kot mentor obravnavali 
skupaj z učenci.

• Ne pozabite, da so to le splošne smernice. Čeprav 
je za pridobitev spričevala dovolj, da učenci opravijo 
en izziv, se lahko vi kot učitelj svobodno odločite, da 
dodate oba izziva v svoj učni načrt.

 

Ne pozabite prositi učencev, da delijo svoje rezultate 
v skupnem sistemu za shranjevanje, ki ste ga nastavili 
pred poukom.

Izziv B: Razmislite o zasnovi vašega robota

Ta izziv razkriva, kako lahko roboti pomagajo na področju 
proizvodnje z razvrščanjem recikliranega materiala in 
izboljšanjem krožnega gospodarstva.

Pred začetkom bi lahko razred na kratko razpravljal o 
tem, kako učenci doma razvrščajo materiale, ki jih je 
mogoče reciklirati. Če tega ne storijo – povabite učence, 
naj povejo svoje misli o tem, zakaj ne.

V tem izzivu morajo učenci oblikovati robota, ki naredi 
prav to – razvrsti predmete za recikliranje doma. Svoje 
ideje bodo načrtovali z uporabo Miro in razvili prototip 
robota v Vectr. 

Kot učitelj bi morali učence spodbuditi k razmišljanju o 
dinamiki recikliranja – kaj gre v kateri zabojnik, kako je 
mogoče predmete razvrstiti glede na material ali barvo itn.

Učenci naj načrtujejo robota z uporabo metodologije 
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Opis

Ta modul obravnava vse večjo težavo e-odpadkov. Raziskuje 
pomen izboljšanja zbiranja, ločevanja in recikliranja 
e-odpadkov ter vlogo, ki jo lahko ima krožno gospodarstvo 
pri odpravljanju odpadkov.

Trajanje modula
2 uri in 30 minut (dokončanje enega izziva)
4 ure (dokončanje obeh izzivov)

Potrebna digitalna 
orodja

• BotSociety
• Wix
• Inkscape

Potrebna priprava

• Dostop do interneta in ena ICT-naprava na učenca.
• Pred začetkom se morajo učitelji seznaniti z 

modulom in izzivi ter izbrati skupni spletni prostor za 
shranjevanje (Google Drive, Dropbox itn.), kamor lahko 
učenci naložijo svoje predstavitve. 

1. izziv: ustvarite 
svojo spletno 
stran za rešitve za 
e-odpadke

Pri tem izzivu bi morali učenci delati v skupinah po 3–4 
osebe in ustvariti spletno stran, ki bo ljudje obveščala o 
možnih rešitvah rastoče težave e-odpadkov. 

2. izziv (izbirno): 
oblikujte svoj krožni 
izdelek 90 minut

V tem izzivu bodo učenci oblikovali krožni električni ali 
elektronski izdelek. Ko bodo to naredili, bodo zanj ustvarili 
blagovno znamko z ustvarjanjem domače strani spletnega 
mesta, ki predstavlja njihov inovativni krožni izdelek.

E-odpadki in krožno gospodarstvo

1. lekcija: 

Kaj je e-odpadek? 

Po ogledu uvodnega videoposnetka bi lahko učitelji 
učencem omogočili natančnejše učenje s hitrim 
pregledovanjem učilnice ali okolja, kjer so. Koliko 
različnih predmetov lahko vidijo okrog sebe, ki bi se šteli 
za e-odpadke, če bi jih zavrgli? Sem bi lahko spadale 
stvari, ki jih imajo pri sebi, kot so telefoni, tablice itn.

3. lekcija:

Težave in rešitve v zvezi z e-odpadki 

Učitelji naj učence pozovejo, da na tabli Miro sproti 
odgovarjajo na vprašanje. Pri tej vaji lahko učence 
razdelimo v manjše skupine.

https://botsociety.io/
https://www.wix.com/
https://inkscape.org/
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• Vprašanje za pogovor: Ne moremo kar prenehati 
uporabljati električne in elektronske opreme; ta 
je bistveni del sodobnega življenja. Kaj lahko torej 
storimo?

Nato bi lahko učitelji uporabili ti dve točki razprave, da 
bi spodbudili dialog med učenci:

• Katera od možnih rešitev, za katere ste slišali 
doslej, je po vašem mnenju najverjetneje 
uspešna?

• Ali obstajajo druge možne rešitve?

4. lekcija: 

Recikliranje e-odpadkov 

Zadnja vaja te lekcije je računalo e-odpadkov. Učitelji jo 
lahko uporabljajo kot domačo nalogo za učence.

Pozneje jih lahko prosite, naj vnesejo svoje podatke iz 
računala e-odpadkov in jih primerjajo. Druga možnost je, 

da to vajo spremenite tudi v šolsko dejavnost, pri čemer 
poskrbite, da dodaten čas upoštevate v lekciji.

7. lekcija: 

Kaj smo se naučili?

Za ves razred ali skupine izberite 2 do 3 točke razprave 
s seznama. Spodbujajte učence, da zajamejo zapiske 
o ključnih točkah, izpostavljenih na njihovi tabli Miro. 
Morda boste ugotovili, da imajo učenci o nekaterih med 
njimi trdno mnenje.

Domača naloga bi lahko bila izdelava enominutne 
videopredstavitve, v kateri učenci izrazijo svoje misli o 
eni od teh tem. 

1. izziv: ustvarite svojo spletno stran za rešitve za 
e-odpadke 

It is recommended to place students in teams of 3-4. 
Then ask the teams to build a website that aims to 
inform people of the potential solutions to the growing 
E-waste problem. 
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Stvari, ki jih morajo učenci vključiti v spletno stran:

• Kratek uvod v e-odpadke in težave, povezane z 
njimi.

• Zakaj moramo poiskati rešitve za težavo 
e-odpadkov?

• Obseg možnih rešitev, ki obstajajo (ki presegajo 
recikliranje in vključujejo druge krožne strategije).

• Kako bi lahko izdelke oblikovali drugače, da 
materiali ostanejo v uporabi in zunaj odlagališča (tj. 
načrtovanje za krožno gospodarstvo)In the lesson, 
you will find the WIX website builder tutorial that 
has been created to support this challenge. Before 
diving into the challenge, students should watch 
this tutorial. 

V lekciji boste našli vadnico graditelja za ustvarjanje 
spletnih mest WIX, ki je bila ustvarjena za podporo temu 
izzivu. Preden se potopite v izziv, naj si učenci ogledajo 
to vadnico.

Lahko se zgodi, da so učenci iz samega modula pridobili 
dovolj znanja za to nalogo; vendar bi morali kot učitelj 
spodbujati nadaljnje raziskovanje izven modula. 
WEEE4Future je dober vir, tako kot poročilo Global 

E-waste Monitor in YouTube za videovsebine.

Ko skupine izdelajo svoje spletne strani, jih prosite, naj 
jih predstavijo preostalemu razredu. Spodbujajte druge 
skupine, da zagotovijo povratne informacije, da se lahko 
uveljavijo spremembe.

2. izziv (izbirno): oblikujte svoj krožni izdelek 

To je naprednejši izziv za tiste z močnimi digitalnimi 
veščinami in ki želijo biti bolj ustvarjalni.

Učenci naj se oblikujejo v skupine po 3–4. Učenci bodo z 
orodjem za digitalno oblikovanje/vizualizacijo oblikovali 
krožni električni ali elektronski izdelek za ta izziv. 
Upoštevajte, da bi bilo morda dobro, da učenci najprej 
skicirajo načrte, preden jih digitalizirajo.

Namen tega novega izdelka je zagotoviti, da njegovi 
materiali ostanejo v uporabi čim dlje. Učenci morajo 
upoštevati naslednje točke:

• Biti mora vzdržljiv 

• Enostaven za popravilo

• Enostaven za nadgradnjo

https://weee4future.eitrawmaterials.eu/
https://www.itu.int/en/ITU-D/Environment/Pages/Spotlight/Global-Ewaste-Monitor-2020.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Environment/Pages/Spotlight/Global-Ewaste-Monitor-2020.aspx
https://www.youtube.com/
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Ko opravijo izziv, lahko učenci svoje delo delijo z ostalimi 
v razredu. Priporočamo, da po predstavitvah opravite 
sejo vprašanj in odgovorov, da bodo lahko člani razreda 
dali povratne informacije in ponudili nekaj sprememb.

• Enostaven za razstavljanje

• Biti mora funkcionalen in estetsko prijeten (z 
drugimi besedami – videti dobro!)

Kot moderator izziva učencem razložite, da ko imajo na 
novo oblikovan krožni izdelek, morajo zdaj zanj ustvariti 
blagovno znamko. To vključuje:

•  Ime blagovne znamke

• Vrednosti blagovne znamke

• Izjava o poslanstvu

•  Logotip

V prihodnosti bi morali učenci združiti ta dva elementa 
– krožni izdelek in blagovno znamko zanj – tako, da 
ustvarijo domačo stran spletnega mesta, ki predstavlja 
njihovo blagovno znamko in hkrati prikazuje inovativni 
krožni izdelek.

• Učitelji naj učence usmerijo na vadnice Inkscape in 
WIX, preden se lotijo tega izziva.
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Opis

Mesta – tam bo do leta 2050 porabljenih 80 % hrane 
in živela večina prebivalstva. Današnja linearna mesta 
se soočajo z naraščajočim povpraševanjem po virih in 
zmanjševanjem zalog. Mesta so lahko ključna gonilna sila 
krožnih sprememb. Z uporabo načel krožnega gospodarstva 
imajo mesta ter podjetja in ljudje v njih moč, da preoblikujejo 
živilski sistem. Pri prehodu na krožno gospodarstvo ne 
gre le za varčevanje in ponovno uporabo virov: gre za 
prepoznavanje in izvajanje inovativnih načinov za izdelavo, 
skupno rabo, vzdrževanje, ponovno uporabo, predelavo in 
recikliranje izdelkov, materialov in energije.

Trajanje modula
2 uri in 50 minut (dokončanje enega izziva)
4 ure in 5 minut (dokončanje obeh izzivov)

Potrebna digitalna 
orodja

• Dropbox ali Google Drive
• Platforme družbenih medijev: TikTok, Instagram, 

Facebook, YouTube, Twitter

Krožno gospodarstvo hrane v mestih

Potrebna priprava

• Učitelji in učenci morajo imeti dostop do interneta in 
pripravljene naprave.

• Pred začetkom naj učitelji preidejo skozi modul in se z 
njim seznanijo. 

• Pred začetkom dela z učenci, morajo učitelji izbrati en 
skupni sistem za shranjevanje (Google Drive, Dropbox 
itn.) in ustvariti mapo, v kateri imajo lahko učenci svoje 
delo v skupni rabi.

Izziv A – Oblikujmo 
skupaj – vaša 
inovativna digitalna 
rešitev, ki bo vašemu 
mestu pomagala, da 
postane bolj krožno

Učenci se združijo za prototip digitalnega izdelka (mobilne 
aplikacije), ki izboljšuje krožnost živilskega sistema v 
njihovem mestu. Igra vlog simulira celotno proizvodno 
verigo ter vodi idejo in postopek oblikovanja načrta.

Izziv B – kampanja 
na družbenih 
omrežjih: vaše 
krožno gospodarstvo 
hrane (izbirno)

Na podlagi obveznega izziva učenci oblikujejo kampanjo 
na družbenih omrežjih za spodbujanje njihove inovativne 
poslovne ideje in osveščanje o krožnem gospodarstvu hrane 
v mestih..

https://www.dropbox.com/
https://www.google.com/drive/
https://www.tiktok.com/
https://www.instagram.com/
https://www.facebook.com/
https://www.youtube.com/
https://twitter.com/
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3. lekcija:: 

Kako podjetniki spodbujajo inovacije 
na področju krožne hrane v mestih? 

Učenci se naučijo, kako krožni podjetniki svoje zamisli 
udejanjajo v svojih skupnostih po različnih državah in 
uresničujejo krožno gospodarstvo hrane v mestih.

Predlagani so namenski navdihujoči videoposnetki in 
intervjuji, povezani z različnimi vidiki krožnosti hrane v 
mestih. Učenci si morajo zapisati, kaj se jim zdi zanimivo, 
in se pripraviti, da delijo svoje znanje.

• Poskrbite, da si učenci ogledajo videoposnetke, saj 
bo končni kviz vseboval vprašanja o njih.

Izziv A: Oblikujmo skupaj – vaša inovativna digitalna 
rešitev, ki bo vašemu mestu pomagala, da postane 
bolj krožno

Učence prosimo, da razvijejo inovativno digitalno idejo 
(mobilno aplikacijo), povezano s kroženjem hrane v 
njihovem mestu.

Morda se odločijo pomagati mestu pri:

1. Boj proti živilskim odpadkom

2. Spodbujanje alternativ embalaži za enkratno 
uporabo

3. Podpora pravilnemu ločevanju odpadkov  

Navdih lahko poiščejo v obstoječih aplikacijah in rešitvah, 
kot so aplikacija Junker, TGTG, Reloop Platform in druge 
študije primerov, ki so jih raziskali med modulom (in izzivi 
in ideje, ki so se pojavile pri zbiranju idej in refleksiji). Lahko 
izvedo več o možnih priložnostih in si predstavljajo, katere 
inovacije bi lahko bile koristne v njihovem kontekstu.

https://junker.app/
https://toogoodtogo.org/en
https://www.youtube.com/watch?v=R8Z-otTQ_b8&t=12s&ab_channel=ReloopPlatform
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Spodaj je predlagan načrt ukrepov, ki ga učitelji lahko 
predlagajo učencem (morda nekaj korakov v razredu in 
drugih doma):

1. Oblikujte skupine.

2. Učenci naj izberejo strokovnjaka med predlaganimi.

3. Predlagajte učencem, da se vrnejo k zbiranju idej, ki 
so ga opravili prej, da bi razumeli, kaj že obstaja v 
njihovem mestu glede živilskih odpadkov, embalaže 
za enkratno uporabo ali ločevanja odpadkov. Če je 
potrebno, naredite malo več raziskav na to temo.

4. Predlagajte učencem, da se navdihnejo s 
predlaganimi študijami primerov in poiščejo več 
primerov na spletu.

5. NASVET za učence: izberite samo eno temo za 
izziv izmed treh predlaganih: živilski odpadki ALI 
embalaža za enkratno uporabo ALI ločevanje 
odpadkov.

6. Učenci naj opredelijo cilje in cilje digitalne rešitve.

7. Učenci naj opredelijo ciljno osebo. NASVET: oglejte 
si videoposnetek , če želite izvedeti več!

• Naš nasvet bi bil, da učencem omogočite samostojno 
raziskovanje in izbiro digitalnega orodja, ki se ga želijo 
naučiti in obvladati. Najbolje je, da to storite vnaprej 
in v pripravah na dejavnosti v razredu (ustvarite 
račun in po potrebi namestite programsko opremo).

8. Končni rezultat: pripravite maketo (digitalni 
prototip) ideje/aplikacije (prek  aplikacije Invision).

9. Zadnji korak: pripravite se, da predstavite idejo.

Učitelji lahko predlagajo učencem, da nadaljujejo z delom 
na ideji in razvijejo rešitev (npr. kodiranje aplikacije) v 
naslednjih tednih kot neobvezno domačo nalogo.

Nasvet: učenci izvajajo raziskave in razvijajo svoje ideje 
na podlagi pridobljenih informacij in svoje ustvarjalnosti. 
Na učiteljih je, da izberejo eno programsko opremo za 
vse učence (predlagano) ali pa jim dovolijo, da izberejo 
alternativno programsko opremo.

https://youtu.be/Av-1Htt7sOA
https://www.invisionapp.com/
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• Ko so predstavitve pripravljene, prosite učence, 
naj jih naložijo v mapo v skupni rabi, tako da lahko 
skupine vidijo delo drug drugega. Prikažite delo 
vsake skupine na osrednji pametni plošči/zaslonu, 
tako da lahko vsi vidijo, medtem ko predstavljajo.

• Spremljajte skupine in tako zagotovite, da med 
nalogo ostanejo na tekočem in da so vsi v skupini 
vključeni v delo. 

• Postavite sceno za nalogo: da bo bolj zanimivo, 
organizirajte tekmovanje med skupinami. Lahko se 
odločite za skupinsko glasovanje o njihovi najljubši 
inovativni ideji (kar pomeni, da ne morejo glasovati 
za svojo predstavitev).

Izziv B: kampanja na družbenih omrežjih: vaše krožno 
gospodarstvo hrane (izbirno)

Učence prosimo, da oblikujejo kampanjo na družbenih 
omrežjih in delijo objavo za promocijo svoje inovativne 
poslovne ideje, hkrati pa obveščajo in osveščajo o 
krožnem gospodarstvu hrane v mestih.

Predlagani načrt ukrepov, ki ga učitelji lahko predlagajo 
učencem:

1. Odločite se za osredotočenost in cilj kampanje na 
družbenih omrežjih.

2. Določite ciljno občinstvo.

3. Določite ustrezen in zaželen kanal družbenih medijev 
(Instagram, TikTok, YouTube, Facebook itn.).

4. Določite pričakovani učinek in doseg (kazalnike 
uspešnosti, številke itn.).

5. Oblikujte svojo prvo objavo (npr. na Canvi).

6. Naložite svojo prvo objavo.

7. Pripravite se, da svoje delo pokažete sošolcem.

Dodatni koraki (po izbiri):

Nekaj tednov/mesecev pozneje lahko učitelji učencem 
predlagajo, naj se vrnejo na svoje delovno mesto in 
preverijo vpliv:

1. Preverite povratne informacije in vtise (številke itn.).

2. Razmislite o rezultatih in spoznanjih. Ali lahko 
kampanjo štejemo za uspešno? Kaj bi lahko naredili 
bolje? Ali so s svojim delom zadovoljni? Kaj so se 
naučili?

3. Delite rezultate svojega dela s sošolci.

Nekaj nasvetov: Ne pozabite, da je glavni cilj te dejavnosti 
postati ustvarjalni pri uporabi digitalnih orodij za 
učinkovito komunikacijo. Poskusite se osredotočiti na to.
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Ne pozabite, da morajo učenci pripraviti najboljše 
ideje za:

• Katera platforma družbenih medijev je najbolj 
priljubljena med ljudmi, ki so navedeni kot ciljno 
občinstvo?

• Kako ustvariti privlačne objave (oblikovanje, občutek, 
ton, jezik, besedilo, na podlagi slik ali na podlagi 
videoposnetka)?

• Kakšna je vsebina? Kaj želite povedati in kako želite 
to povedati?

• Ali obstaja poziv k ukrepanju? Ali prosijo ljudi, naj 
nekaj storijo? Ali pa samo upajo, da jih bodo obvestili?

Spremljajte skupine in tako zagotovite, da med nalogo 
ostanejo na tekočem in da so vsi v skupini vključeni v delo.. 

Postavite sceno za nalogo: da bo bolj zanimivo, 
organizirajte tekmovanje med skupinami. Lahko se 
odločite za skupinsko glasovanje o njihovi najljubši 
kampanji (kar pomeni, da ne morejo glasovati za svojo 
predstavitev).

Y

0

X

Z

Y

0
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Opis

Ta modul poudarja vlogo krožnega gospodarstva pri spopadanju s podnebnimi 
spremembami. Podaja pregled okoljskih vprašanj v zvezi s potrošniškimi dobrinami 
in kaže, kako nam lahko sprejemanje praks krožne porabe pomaga zmanjšati vpliv 
človeštva na podnebje.

Trajanje modula 2,5 h

Potrebna digitalna 
orodja

• Dropbox ali Google Drive

Potrebna priprava

• Učitelji in učenci morajo imeti dostop do interneta in pripravljene naprave.
• Pred začetkom naj učitelji preberejo modul in se seznanijo z njim.
• Učitelji naj, preden začnejo z učenci, izberejo en skupni sistem za shranjevanje 

(Google Drive, Dropbox itn.) in ustvarijo mapo, v katero lahko učenci delijo svoje 
delo.

Izziv

Od učencev se zahteva, da razvijejo potrošniški izdelek z uporabo krožnih meril, ki so 
se jih naučili. Izbira potrošniškega izdelka je v celoti odločitev učencev.
Čeprav je razvoj krožnega izdelka bistvo izziva, obstajata dve zahtevi:

• prvi je potrditev zmanjšanega vpliva izdelka na podnebje. 
• Drugi zahteva pokazati podjetniško miselnost in dokazati konkurenčnost 

izdelka.

Spopadanje s podnebnimi spremembami s 
krožno porabo

Lekcija 09: 

Praksa krožne porabe? Kar hočete!

Ta lekcija prosi učence, naj si zapomnijo vse ključne besede, ki so se jih naučili 
med tem modulom. Če učenci težko sklepajo pomembne izraze, jih lahko 
usmerite k naslednjim ključnim besedam:

modularna zasnova, podaljšanje 
življenjske dobe,
gola embalaža, materiali na biološki 
osnovi,
okolju prijazna embalaža,
izdelek kot storitev, potrošniška 
kultura, emisije življenjskega sloga, 
potrošniške prakse,

dematerializacija,
ekonomija, ki temelji na učinkovitosti,
sheme delitve, ogljični odtis, 
podnebni/okoljski vpliv,
uporaba materiala.

https://www.dropbox.com/
https://www.google.com/drive/
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Izziv: ustvarite svoj lasten krožni potrošniški izdelek 

Ta izziv od učencev zahteva, da razmislijo o ustvarjanju 
potrošniškega izdelka (npr. oblačila, kozmetika, naprave, 
gospodinjska orodja) z uporabo krožnih meril in navedbo, 
kako krožne značilnosti zmanjšujejo vpliv izdelka na 
podnebje. 

Učenci se morajo zavedati, da cilj ni preprosto dodati 
drug izdelek na trg (tudi če ima manjši vpliv na okolje), 
ampak resnično nadomestiti že obstoječe in škodljive 
potrošniške prakse. V opisu izziva lahko učenci najdejo 
več nasvetov, ki jim pomagajo ostati osredotočeni in na 
pravi poti.  

V tem delu lahko učenci delajo v skupinah in uporabljajo 
Canvo za razmišljanje o idejah. 

Ko je ideja dokončno oblikovana, morajo učenci ustvariti 
predstavitev v Canvi za končno predstavitev. Učenci se 
sami odločijo, katero predlogo bi želeli uporabiti in kako 
želijo, da se njihova ideja predstavi.

Učitelji bi morali od učencev zahtevati, da svoje 
predstavitve naložijo v skupno mapo, kar omogoča 
skupinam, da vidijo delo drug drugega. Prikažite delo 
vsake skupine na osrednji pametni plošči/zaslonu, 
tako da lahko vsi vidijo, medtem ko predstavljajo.

• Ne pozabite, da morajo učenci pokazati naslednje 
značilnosti:

• Izboljšanje krožnosti izdelka (ali njegove 
embalaže);

• Razumevanje, kako povečana krožna 
zmogljivost vpliva na podnebni učinek izdelka;

• Navedba tržne veljavnosti izdelka.

Postavite sceno za nalogo: da bo bolj zanimivo, naj bo 
med skupinami prijateljsko tekmovanje. Na primer, naj 
razred glasuje za svojo najljubšo inovativno idejo, vendar 
učenci ne morejo glasovati zase. 

Ne pozabite prositi učence, naj razvite materiale delijo 
v skupnem sistemu za shranjevanje, ki ste ga nastavili 
pred poukom.
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2.4 Strokovni moduli

Umetna inteligenca in krožno gospodarstvo

Opis

Trenutno živimo v novem obdobju tehnologije in inovacije, v 
tako imenovani četrti industrijski revoluciji, kjer ima ključno 
vlogo umetna inteligenca (UI). Umetna inteligenca prinaša 
neverjetne priložnosti, ki omogočajo krožno gospodarstvo, 
kjer izdelke ob koncu njihove življenjske dobe ponovno 
uporabimo, predelamo in recikliramo. V tem modulu se bodo 
učenci naučili in razumeli, kako ta tehnologija pospešuje 
prehod na krožno gospodarstvo.

Trajanje modula 5,5 ur

Potrebna digitalna 
orodja

• Teachable Machine
• Miro

Potrebna priprava

• Učitelji in učenci morajo imeti dostop do interneta in 
pripravljene naprave (namizne, prenosne, tablične 
računalnike).

• Pred začetkom naj učitelji preberejo celoten modul in 
se seznanijo z nalogami in izzivi, ki jih čakajo.

Izziv: Umetna 
inteligenca za 
ravnanje z odpadki

Odpadki so dandanes ponavljajoča se težava, ki se sčasoma 
še poslabšuje. Da bi pomagali odpraviti posledice globalnega 
segrevanja zaradi nepravilnega ravnanja z odpadki, je 
ključnega pomena, da ukrepamo in ustvarimo kreativne 
rešitve. Zato je učencem predstavljen scenarij, v katerem 
vodijo tehnološko podjetje, ki ločuje odpadke. Razmisliti 
morajo o inovativnem sistemu umetne inteligence kot o 
glavnem izdelku njihovega podjetja.

1. lekcija: 

Postanimo krožni

Ta lekcija je sestavljena iz kratke razlage o krožnem 
gospodarstvu, katere cilj je učence seznaniti s 
konceptom, saj bo to središče modula.

2. lekcija: 

Kaj je umetna inteligenca?

Ta lekcija je sestavljena iz besedila in videa, ki se 
poglobita v UI in strojno učenje (SU). Besedilo naj bi 
bilo uvod v video, da bi bolje razumeli pomen umetne 
inteligence in strojnega učenja. Upoštevajte, da 
obstajajo tehnični izrazi, ki jim je priložena razlaga za 
razumevanje konceptov.

https://teachablemachine.withgoogle.com/
https://miro.com/
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3. lekcija: 

Iskanje ključnih besed

Učence organizirajte v majhne skupine ali pare. Kliknejo 
naj na vroče točke na sliki, prikazani v modulu, da 
odkrijejo ključno besedo. Nato bodo na spletu raziskali 
pomen ključnih besed ter z ostalimi v razredu delili 
definicije in opise, ki so jih našli.

4. lekcija: 

Kaj spada pod umetno inteligenco?

Ta lekcija je sestavljena iz podrobnega videa, ki 
pojasnjuje življenjski cikel umetne inteligence. Poleg 
tega pojasnjuje, kako se ustvari model strojnega učenja. 
Bistveno je, da učenci razumejo to lekcijo in ji namenijo 
posebno pozornost, saj izziv vključuje ustvarjanje 
modela strojnega učenja. Poleg tega se veliko vprašanj 
končnega ocenjevanja nanaša na te koncepte.

5. lekcija: 

Dve resnici in laž

Učence organizirajte v majhne skupine ali pare, da se 
pogovorijo o treh trditvah o umetni inteligenci, strojnem 
učenju in algoritmih ter se odločijo, katera je laž. V tem 
primeru ni potrebe po nadaljnjem raziskovanju izjav 
na spletu, ker so tesno povezane s koncepti, ki so se 
jih naučili v 1. in 2. lekciji. Poleg tega je pod gumbom 
»Preveri« na voljo dodatna razlaga.

6. lekcija:

Kako umetna inteligenca prispeva h 
krožnemu gospodarstvu

Učenci si bodo ogledali video, ki se poglobi v odnos med 
načeli krožnega gospodarstva in umetno inteligenco. 
Nato bodo prebrali spodnje besedilo, ki povzema 
uporabe umetne inteligence v krožnem gospodarstvu, 
omenjene v videu. Vključuje tudi resnične primere 
podjetij, ki uporabljajo umetno inteligenco za pospešitev 
prehoda na krožni model. Učenci naj si med gledanjem 
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delajo zapiske ali si zapomnijo vsebino, saj so nekatera 
vprašanja v končnem ocenjevanju povezana s to temo.

7. lekcija: 

Ste vedeli?

Učenci v majhnih skupinah berejo in komentirajo 
možne odgovore na karticah. Za odgovore na 
vprašanja bodo raziskovali na spletu. Nato bodo 
obrnili kartice in preverili svoje odgovore. Primerno 
bi bilo, če bi lahko vse skupine delile svoje rezultate 
in ugotovitve, da bi jih primerjali in dobili boljši 
pregled nad vplivom umetne inteligence na družbo. 
Upoštevajte, da so nekatere organizacije in poročila 
navedeni s povezavami, ki preusmerjajo na njihove 
domače strani (npr. PWC, poročilo WEF 2020).

8. lekcija:

Prihodnost umetne inteligence

Ta lekcija je sestavljena iz podrobnega videa, ki 
pojasnjuje, kako bo umetna inteligenca vplivala na našo 

prihodnost, s poudarkom na ključnih področjih: prevoz, 
proizvodnja, zdravstvo, izobraževanje, mediji in storitve 
za stranke.

9. lekcija: 

Navdihujoče ženske v robotiki

Ta aktivnost je sestavljena iz zabavne igre s karticami, ki 
na kratko opisujejo vpliv štirih žensk na področje umetne 
inteligence/strojnega učenja. Učenci kopirajo in prilepijo 
informacije, prikazane na karticah, v iskalnik (npr. Google) 
in poiščejo ime ženske. Cilj je učence spodbuditi k razvoju 
podjetništva in zanimanja za tehnološke poklicne poti. 
Upoštevajte, da so nekatere organizacije navedene s 
povezavami, ki preusmerjajo na njihove domače strani 
(npr. Googlov ML Fairness and Responsible AI, The ExCo 
Group, Accenture).

Učitelji lahko učence spodbudijo, da se poglobijo v te 
zgodbe, tako da postavljajo vprašanja, kot so:

• Ste te ženske že poznali? Kaj vas pri njih najbolj 
preseneti?

• Kako menite, da njihovo delo vpliva na svet in našo 
prihodnost?

https://www.pwc.com/
https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf
https://www.excoleadership.com/
https://www.excoleadership.com/
https://www.accenture.com/es-es?c=acn_glb_brandexpressiongoogle_12727908&n=psgs_1221&gclid=Cj0KCQjw2MWVBhCQARIsAIjbwoMz5cddiFIE1MSuAzp6pMRmFncqD2k0Yj_I19QQ5Onj6XU6B49zP0QaAsmuEALw_wcB
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• Kako lahko vloga žensk koristi tehnološki industriji?

Izziv: Umetna inteligenca za ravnanje z odpadki

Učenci bodo morali v skupinah pripraviti ime in slogan/
oglas za svoje podjetje, ki odgovarja na vprašanja, 
navedena v izzivu (kdo, kaj, zakaj, kje). Priporočljivo je, 
da učenci organizirajo svoje zamisli z uporabo platforme 
Miro, kot je prikazano v seminarju, nato pa se odločijo za 
ime in slogan.

Učenci bodo morali poiskati slike različnih vrst odpadkov 
v javnih ali brezplačnih vsebinah in jih organizirati v dve 
mapi – Vaja in Test. Večina slik bo pripadla prvi in le nekaj 
drugi. S pomočjo programa Teachable Machine bodo 
uvozili slike in testirali model. Ko končajo, izvozijo model, 
kot je prikazano na seminarju. Nazadnje bodo učenci 
predstavili svoja podjetja, vključno z modelom strojnega 
učenja, ki so ga usposabljali.

Končna ocena

Namen končne ocene je preveriti znanje učencev o 
krožnem gospodarstvu, umetni inteligenci in orodjih, ki 
jih je mogoče uporabiti na teh področjih (modeli strojnega 

učenja). Ocena bo podana individualno. Sestavljena je iz 
15 vprašanj, ki vključujejo vaje v naslednjih oblikah:

• Povleci in spusti: izbiranje besed in njihovo 
umeščanje v pravi prostor.

• Izbira odgovora: štiri možnosti, od katerih je samo 
ena pravilna.

• Resnica ali laž: podana je trditev, učenci pa se 
odločijo, ali je resnična ali ne.

Zaključni razmislek

Po zaključku modula lahko učence prosite, naj razmislijo 
o naučenem in dejavnostih:

• Kakšen vpliv ima umetna inteligenca (UI) na 
oblikovanje in posel? Kako lahko spremeni te 
industrije na bolje?

• Kako lahko s temi novimi tehnologijami naredimo 
gospodarstvo bolj krožno?

• Kako lahko algoritmi in ljudje sodelujejo? Kaj lahko 
vsak doprinese svetu in industriji?

• Kako nam umetna inteligenca olajša življenje?
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Krožna in podnebno odporna transformacija mest

Opis
Ta modul poudarja vlogo krožnega gospodarstva pri preoblikovanju mest v 
brezemisijsko družbo. Podaja pregled nad krožnimi vidiki in priložnostmi urbanega 
okolja ter tudi nad tem, kako smo lahko gonilna sila sistemskih sprememb.

Trajanje modula 5 ur

Potrebna digitalna 
orodja

• Miro ali Jamboard
• Canva
• Dropbox ali Google Drive
• Microsoft PowerPoint ali Google Slides
• Wix (izbirno)

Potrebna priprava

• Učitelji in učenci morajo imeti dostop do interneta in pripravljene naprave.
• Pred začetkom naj učitelji gredo skozi modul in se z njim seznanijo.
• Pred začetkom dela z učenci, morajo učitelji izbrati en skupni sistem za 

shranjevanje (Google Drive, Dropbox itd.) in ustvariti mapo, v kateri imajo lahko 
učenci svoje delo v skupni rabi.

Izziv: Ponovni 
razmislek o območjih 
vzdolž krožnosti in 
podnebne odpornosti

V skupinah po pet naj učenci preoblikujejo urbano območje v krožno mestno četrt. 
Najprej morajo razmisliti o tem, katere zainteresirane strani bi lahko vključili v proces 
oblikovanja ter katere krožne in trajnostne elemente bi lahko vključili v svoj dizajn. 
Tisti, ki izberejo možnost 1, lahko primerjajo krožne in trajnostne ideje v oblikovanju, 
nato pa si ogledajo video o La Cité Fertile v Parizu, ki je primer iz resničnega življenja 
za izziv: nekdanje degradirano območje, spremenjeno v »rodovitno mesto«, z veliko 
krožnimi in trajnostnimi elementi, vključenimi v njegovo zasnovo. Skupine, ki delajo 
na možnosti 2, si bodo ogledale ta video, ki predstavlja veliko primerov za krožno 
preoblikovanje soseske.

Izziv: Ponovni razmislek o območjih vzdolž krožnosti 
in podnebne odpornosti

Po izbiri možnosti in ogledu povezanega videa učenci 
razpravljajo o tem, katere elemente bi lahko namestili 
v svoji soseski ali mestu. Ko je proces oblikovanja 
končan, morajo ustvariti zemljevid novega območja in 
del komunikacijskega materiala, ki opisuje in oglašuje 
to novo »krožno urbano oazo«. Uporabijo lahko 
program Canva ali celo ustvarijo spletno mesto Wix 
za oglaševanje. Na koncu so učenci pozvani, da svoje 
rezultate predstavijo ostalim v razredu.

Rezultati: Učenci z uporabo različnih programov (Google 
Slides, Jamboard, Miro, Canva itd.) ustvarijo digitalno 
diaprojekcijo, zemljevid in komunikacijske dele o svoji 
krožni urbani zasnovi. Ko so predstavitve pripravljene, 
prosite učence, naj jih naložijo v mapo v skupni rabi, tako 
da lahko skupine vidijo delo druga druge. Delo vsake 
skupine prikažite na osrednji pametni plošči/zaslonu, 
tako da ga lahko vsi vidijo, medtem ko ga predstavljajo.

https://miro.com/
https://jamboard.google.com/
https://www.canva.com/
https://www.dropbox.com/
https://www.google.com/drive/
https://www.google.com/slides/about/
https://www.wix.com/
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=Xo5eQ9vj9Ko
https://www.youtube.com/watch?v=9WADtrf8SkE
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Ne pozabite, da morajo učenci pokazati naslednje 
značilnosti:

• Preoblikovanje urbanega območja z mislijo na 
krožnost.

• Pogled na izziv s sistemske perspektive, kartiranje 
ustreznih zainteresiranih strani, ki bi lahko sodelovale 
v procesu preoblikovanja.

• Ustvarjanje marketinških orodij ali vizualne 
ilustracije za svoje oblikovano območje.

Usmerjevalna vprašanja, ki si jih lahko učenci zastavijo 
ob začetnem viharjenju možganovi:

• Katere vrste zainteresiranih strani bi lahko po 
vašem mnenju vključili v proces oblikovanja?

• Kako bi vi pripeljali te zainteresirane strani in kako 
bi jih aktivirali?

• Katere vrste krožnih elementov bi lahko vi vključili v 
zgradbe na tem območju?

• Katere vrednote želite ustvariti za prebivalce 
mesta?

• Kateri predpisi so pomembni za vaš projekt?

• Kateri gospodarski, družbeni in okoljski trendi 
vplivajo na vaš projekt?

Vodilno vprašanje, ki naj ga učenci upoštevajo pri 
pripravi komunikacijskega gradiva:

• Kako bi vašo krožno urbano oazo oglaševali 
prebivalcem mesta?
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Podnebno nevtralne bolnišnice prihodnosti – 
reševanje življenj na krožen način

Izziv: Poslanstvo ničelnih emisij

Čas je za sodelovanje!

Učenci sestavijo »zelene svetovalne ekipe« 4 učencev, 
da ustvarijo časovni načrt za bolnišnico, da doseže 
ničelne neto emisije do leta 2040, in ga predstavijo 
izvršni direktorici.

Struktura načrta

• Učenci pripravijo kratek uvod v temo in vsaj dva 
argumenta, zakaj je pomembno, da bolnišnica do 
leta 2040 postane podnebno nevtralna.

• Učenci izberejo vsaj štiri različna področja delovanja 
(npr. odpadki, splošna poraba energije, ogrevanje, 
klima, razsvetljava, prevoz, hrana, anestetični plini, 
drugo). Za vsako področje ukrepanja pripravijo vsaj 
dve možni rešitvi, ki bi ju bilo mogoče izvesti, in 
pojasnijo, kakšen bo rezultat.

Opis

Ta modul se osredotoča na dihotomijo, ki obstaja med 
zdravjem in krožnim gospodarstvom. Po eni strani 
podnebne spremembe predstavljajo največjo grožnjo 
globalnemu zdravju v 21. stoletju. Po drugi strani pa 
je zdravstveni sektor sam odgovoren za približno 5 % 
svetovnih neto emisij, kar je več kot svetovni zračni 
promet. V tem modulu se bodo učenci naučili, kako lahko 
zdravstveni sektor prevzame odgovornost, poiskali načine 
za zmanjšanje njegovih emisij ogljika ter inovativne rešitve 
za uveljavitev načel krožnega gospodarstva.

Trajanje modula 5,5–6 ur

Potrebna digitalna 
orodja

• YouTube
• Miro

Padlet ali Mural
• PowerPoint

Potrebna priprava

• Učitelji in učenci morajo imeti dostop do interneta in 
pripravljene naprave.

• Pred začetkom naj učitelji gredo skozi modul in se z 
njim seznanijo.

• Pred začetkom dela z učenci, morajo učitelji izbrati en 
skupni sistem za shranjevanje (Google Drive, Dropbox 
itd.) in ustvariti mapo, v kateri imajo lahko učenci svoje 
delo v skupni rabi.

Izziv: Poslanstvo 
ničelnih emisij

V izzivu učenci delujejo kot zelene svetovalne ekipe, kjer 
ustvarijo časovni načrt za bolnišnico, da doseže ničelne 
neto emisije do leta 2040. Generalni direktorici bolnišnice 
predstavijo svoj načrt, kar traja največ sedem minut.

https://www.youtube.com/
https://miro.com/
https://padlet.com/
https://www.mural.co/
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• Na koncu učenci predlagajo eno rešitev, ki bi jo 
bilo treba izvesti kot prvi korak, pri čemer je treba 
upoštevati učinek, enostavnost uvedbe, stroške itd.  

Obisk lokacije

Za odločitev o področjih ukrepanja in rešitvah zelene 
svetovalne ekipe sodelujejo pri virtualnem obisku 
bolnišnice, da pridobijo vpogled. Obiščejo naslednja 
področja:

• Predoperativna posvetovanja

• Radiološki CT

• Operacijska soba

• Pooperativno bivanje, enota za intenzivno nego in 
normalni oddelek

• Odpust in rehabilitacija

Čas za predstavitev!

Vsaka ekipa učencev predstavi svoj načrt, ki traja 
največ sedem minut. Druge ekipe zagotavljajo povratne 
informacije; vprašajte jih, katera ideja se jim zdi najboljša 
in zakaj.

Končni načrt mora vsebovati naslednje elemente:

• Kratek uvod z vsaj dvema argumentoma, ki 
upravičujeta pomen podnebno nevtralne bolnišnice.

• AVsaj štiri področja ukrepanja, od katerih ima vsako 
dve rešitvi. Na primer odpadki, splošna poraba 
energije, ogrevanje, klima, razsvetljava, prevoz, 
hrana, anestetični plini ali drugo:

• Področje: Odpadki

• Rešitev: Prehod z medicinskih pripomočkov za 
enkratno uporabo na medicinske pripomočke za 
večkratno uporabo

Med vsemi rešitvami naj učenci dajo prednost eni, ki jo je 
treba izvesti najprej.
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1. lekcija:

Preoblikovanje mest s trajnostno 
mobilnostjo

Ta uvod je namenjen začetku razprave o pomenu 
mobilnosti pri načrtovanju preobrazbe mesta. Poskrbite, 
da bodo učenci razumeli sporočilo, ki ga je Jane Jacobs 
želela prenesti, in vlogo te ženske pri razvoju trajnostne 
urbane mobilnosti.

3. lekcija:

Kateri so trenutni glavni izzivi 
urbane mobilnosti?

Ta prva lekcija služi kot uvod v izzive, s katerimi se 
srečuje urbana mobilnost. Pomembno je, da razumejo 
glavna vprašanja in definicije. Naj vedo!

Trajnostna mobilnost za krožna in 
vključujoča mesta

Opis

Ta modul poudarja pomen sprejemanja pristopov krožnega 
in bolj pravičnega načrtovanja za izboljšanje sistemov 
mobilnosti v naših mestih. Ponuja pregled okoljskih in 
družbenih izzivov, ki jih proizvaja urbana mobilnost, in kako 
jih koncept trajnostne mobilnosti obravnava z združevanjem 
tehnoloških rešitev z bolj zdravim in zelenim načinom 
življenja.

Trajanje modula 6 ur in 30 minut

Potrebna digitalna 
orodja 

• Mentimeter 
• Platforme družbenih medijev, YouTube
• Google Slides, Microsoft PowerPoint itd.

Potrebna priprava 

• Učitelji in učenci morajo imeti dostop do interneta in 
pripravljene naprave.

• Pred začetkom naj učitelji gredo skozi modul in se z 
njim seznanijo.

• Pred začetkom dela z učenci naj učitelji izberejo en 
sistem za skupno shranjevanje (Google Drive, Dropbox 
itd.) in ustvarijo mapo, v katero lahko učenci delijo 
svoje delo.

Izziv: Igrifikacija 
trajnostnosti

Izziv se osredotoča na ustvarjanje aplikacije za igrifikacijo, 
ki učence pritegne k trajnostnim mobilnostnim navadam. 
Zamisel je, da učenci usvojijo učne rezultate, prikazane v 
modulu. V bistvu morajo v skupinah razviti aplikacijo, ki 
nagrajuje najbolj trajnostne možnosti prevoza do šole. V 
ta namen morajo člani ekipe izbrati različne vloge in delati 
skupaj s svojimi kolegi, kot je prikazano v izzivu..

https://www.mentimeter.com/
https://www.youtube.com/
https://www.google.com/slides/about/
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4. lekcija:

Trajnostni in krožni pristop k 
mobilnosti

Ko učenci razumejo trajnostni pristop k mobilnosti 
(tudi video veliko pojasni), jih vodite skozi razmišljajoča 
vprašanja o prometu v njihovih mestih, da bodo lahko 
imeli kratko, a bogato razpravo. Ne pozabite, da je 
ključnega pomena, da razumejo koncepte »zmanjšaj – 
premakni – izboljšaj«.

5. lekcija:

Prihodnost mobilnosti

V tej zadnji lekciji bi morali učencem pomagati pri 
njihovem skupnem delu, saj je mišljena kot priprava na 
izziv. Vodite jih skozi vprašanja v zvezi s povezljivostjo in 
rešitvami skupne mobilnosti.

8. lekcija:

Izjemne ženske v prometu

V tem razdelku je na voljo interaktivni zemljevid z 
izjemnimi ženskami, ki delajo na področju trajnostne 
mobilnosti v mestih. Vse vzornice so bile izbrane iz 
naslednjih virov:

Remarkable Women in Transport 2019 – WomenMobilizeWomen

Remarkable Women in Transport 2020 – WomenMobilizeWomen 

Remarkable Women in Transport 2021 – WomenMobilizeWomen

Remarkable Women in Transport 2022 – WomenMobilizeWomen

Možno pa je izbrati tudi druge vzornice od navedenih, če 
nameravate predstaviti posameznice iz svoje države.

Izziv: Igrifikacija trajnostnosti

1. Ideja. Ko gre za idejo igre/aplikacije, lahko učencem 
daste namige in jim pokažete ključna vprašanja, da jim 
olajšate delo.

https://womenmobilize.org/pubs/remarkable-women-in-transport-2019/
https://womenmobilize.org/pubs/remarkable-women-in-transport-2020/
https://womenmobilize.org/pubs/remarkable-women-in-transport-2021/
https://womenmobilize.org/pubs/remarkable-women-in-transport-2022/
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a. Oblikujte »element igrifikacije«. To so možna 
vprašanja za učence. Še posebej so pomembna za 
vlogo »strokovnjaka za trajnostno mobilnost«:

• Se spomnite »piramide trajnostne mobilnosti«?

• Koliko točk bo aplikacija dala posameznemu 
načinu in zakaj?

• Ali bo aplikacija dajala točke na potovanje, na 
prevoženi kilometer?

• Ali razmišljate o dodatnih točkah? Kako?

• Ali obstaja kakšna posebna težava za vašo 
šolo, ki bi jo radi obravnavali? Preverite svoje 
ideje iz 4. lekcije: Trajnostni in krožni pristop k 
mobilnosti.

b. Oblikujte funkcije aplikacije. Relevantno za vlogo 
»razvijalca«:

• Naj se spomnijo svojih zamisli iz 2. lekcije na 
Mentimetru.

• Naj bo preprosto! Izogibajte se preobremenitvi 
uporabnikov s preveč možnostmi. Upoštevajte 
tudi, da imate omejen čas za ustvarjanje 
prototipa aplikacije.

• Pomislite na aplikacije, ki jih uporabljate vsak 
dan. Kaj vam je pri njih najbolj všeč? Ali so te 
funkcije uporabne za aplikacijo, ki jo načrtujete? 

• Vaša aplikacija lahko vključuje tudi dodajanje 
prijateljev, klepet, deljenje rezultatov na drugih 
družbenih medijih itd.

• Čeprav to ni potrebno za ta izziv, ne pozabite, 
da imajo aplikacije običajno razdelke, kot so 
konfiguracija, odpravljanje težav, seminarje, 
možnosti registracije računa itd.

c. Določite vrsto uporabnikov (predhodno 
opredeljeni uporabniki – učenci/starši/učitelji).

• Se bodo funkcionalnosti razlikovale glede na 
vrsto uporabnikov?

• Če da, kako bo aplikacija nadzorovala, kdo se 
lahko prijavi kot učenec ali kot učitelj? 

• Kako se bodo uporabniki registrirali?

• Ali bo aplikacija odprta za vse ali omejena na 
člane šole? Kako bo aplikacija to nadzorovala?
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Določite vrste 
uporabnikov

aplikacij

Določite funkcije 
aplikacije

Ustvarite 
»uporabniški tok«

Podatkovne zahteve 
in izračun

Skicirajte žične
okvire aplikacije

Programirajte 
aplikacijo

Posnemite/
postavite 

demonstracijo

Pripravite 
predstavitev 

rezultatov

Oblikujte »igro«

Spoznajte
platformo

• d. Ustvarite uporabniški tok (predhodno 
opredeljeni uporabniki – učenci/starši/učitelji). 
Pomembno za vlogo »oblikovalca«:

• Na tej točki je vaša aplikacija morda bolj 
zapletena, kot ste pričakovali. Ta del 
osredotočite na glavni uporabniški tok, na 
katerem bo temeljila aplikacija: beleženje 
potovanja in pridobivanje točk zanj.

• Priporočamo, da uporabniški tok skicirate na 
papir.

• Od te točke naprej priporočamo, da se zasnova 
in prototip osredotočita samo na zaslone, 
vključene v ta uporabniški tok.

• Ta uporabniški tok je lahko osnova za vašo 
predstavitev aplikacije in rezultatov.

Na tej točki bo super, če učencem pokažete 
naslednjo pomoč. Sledi predlog, kako pristopiti k 
izzivu. Upoštevajte, da so puščice dvosmerne, kar 
pomeni, da lahko pride do povratnih informacij 
in ponavljanja med opravili. Oblikovalci na primer 
definirajo funkcionalnost, ki je ni mogoče kodirati, 
zato jim razvijalci svetujejo, naj se ji izognejo ali jo 
preoblikujejo.
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Primeri »uporabniškega toka«: 

Uporabite potek postopka naročanja hrane

Naloga: Kupite pulover s kapuco (Bud Now Checkout)

Prijava Domači zaslon

Mesta s hrano

Restavracija Hrana Voziček Plačilo in dostava Potrditev naročila

Predpostavke: Uporabnik išče izdelek in pristane na strani izdelka

Izberite velikost Kliknite Kupi zdaj
Blagajna – 

vnesite podatke o 
pošiljanju in plačilu

Pogled izdelka Potrditev naročila
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e. Podatkovne zahteve in izračuni. Relevantno za 
vlogo »strokovnjaka za trajnostno mobilnost«:

• Ne pozabite na izzive, s katerimi ste se seznanili 
med modulom. Ali menite, da bo uporabnike 
zanimalo, kakšen vpliv ima njihovo potovanje, 
na primer v smislu onesnaževanja?

• Enostaven pristop je lahko pretvorba prevožene 
razdalje v emisije CO2 ali uporabo javnega 
prostora. Preverite sliko, vključeno v 3. lekcijo.

f. Skicirajte žični okvir aplikacije. Pomembno za 
vlogo »oblikovalca«:

• Žični okvirji so zasloni vaše aplikacije. Skicirajte 
tiste, ki so vključeni v glavni uporabniški tok.

• Ne pozabite, da imate besedni oblak izrazov, 
povezanih s trajnostno mobilnostjo. Uporabite 
jih za svoj dizajn.

• Vključite razvijalce v to dejavnost, saj lahko 
svetujejo, kako bi lahko implementirali nekatere 
zaslone.

* Nazadnje lahko svojim učencem predlagate, da je 
za njihovo končno predstavitev dobro, da posnamejo 
1–2-minutni video »navigacije« po aplikaciji. Lahko ga 
posnamejo neposredno z zaslona svojega računalnika. 
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Šole kot živi laboratoriji za sistemsko 
kroženje hrane

Opis

Cilj tega modula je poučiti učence o konceptu »sistemskega 
razmišljanja« kot orodju za analizo in razumevanje okolja, v 
katerem živijo, ter prepoznavanje priložnosti in prostorov za 
oblikovanje krožnosti hrane prek živih laboratorijev. Ta modul 
se osredotoča zlasti na pomen živih laboratorijev v mestih 
in periurbanih območjih kot sistemskih orodij za spodbujanje 
krožnega gospodarstva hrane. Poleg tega predstavlja 
priložnosti, ki jih ponujajo šolski vrtovi kot živi laboratoriji za 
eksperimentiranje, inovacije, soustvarjanje in izobraževanje o 
krožnem gospodarstvu v prehranskih sistemih.

Trajanje modula 5–5,5 ur

Potrebna digitalna 
orodja

• Miro
• Glide
• Google Sheets
• Dropbox ali Google Drive

Potrebna priprava

• Učitelji in učenci morajo imeti dostop do interneta in 
pripravljene naprave.

• Pred začetkom naj učitelji gredo skozi modul in se z 
njim seznanijo.

• Pred začetkom dela z učenci, morajo učitelji izbrati en 
skupni sistem za shranjevanje (Google Drive, Dropbox 
itd.) in ustvariti mapo, v kateri imajo lahko učenci svoje 
delo v skupni rabi.

Izziv: Digitalna 
orodja za vzgojo 
hrane v šolskih živih 
vrtovih

Za izziv bodo učenci delali v skupinah, da bi razvili mobilno 
aplikacijo, ki je lahko uporabna za učence in učitelje, ki 
se odločijo gojiti hrano na svojih šolskih živih vrtovih in 
prispevati k aktivnemu spodbujanju krožnosti hrane.

1. in 2. lekcija: 

Uvod

Cilj uvoda je pripraviti temelje za modul. Pomembno je, 
da učenci dobijo ključna sporočila modula (sistemsko 
razmišljanje za krožnost hrane, živi laboratoriji, šolski 
živi laboratoriji). Ta proces je zagotovljen z razlago 
tem, ki bodo predstavljene, in predvsem z interaktivno 
dejavnostjo, povezano s ključnimi besedami.

3. lekcija: 

Sistemi, sistemi, sistemi!

Prva lekcija služi kot uvod v koncept sistemov in sistemskega 
razmišljanja. Ključno je, da se učenci naučijo opisati sistem 
in njegove tri dele (elemente, medsebojne povezave in 
namen) in pridobijo osnovenačrtovanja sistemov.

https://miro.com/
https://www.glideapps.com/
https://www.google.com/sheets/about/
https://www.dropbox.com/
https://www.google.com/drive/
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4. lekcija:

Prehranski sistem

Ko učenci razumejo, kaj je sistem, se bodo seznanili s 
prehranskimi sistemi. Pomembno je, da razumejo, 
kateri so elementi, medsebojne povezave in namen(i) 
prehranskega sistema. Predloženi video je zelo koristen 
za razumevanje, kako sedanji prehranski sistem vpliva na 
naše zdravje in okolje ter kakšne koristi bi lahko prinesel 
prehod na krožni prehranski sistem. Predlagamo, da 
video ustavite po dveh minutah.

5. lekcija:

Živi ... kaj? Živi laboratoriji!

Ko se učenci seznanijo s koncepti sistemskega 
razmišljanja in prednostmi prehoda na krožni prehranski 
sistem, je pomembno, da razumejo, da je eden od 
možnih načinov za praktično izkoriščanje sistemskega 
razmišljanja in spodbujanje krožnega gospodarstva 
hrane mogoče doseči z zasnovo, soustvarjanjem in 
uvajanjem živih laboratorijev. Ključni učni elementi tukaj 
so kje, kdo in kaj so živi laboratoriji. V tej lekciji bodo 

učenci skozi video spoznali kanadsko študentko Emily, 
kasneje pa jo bodo znova srečali.

6. lekcija:

Šole kot živi laboratoriji

V tej lekciji bodo učenci nadaljevali svoje potovanje 
z Emily in odkrili, kako lahko šole spremenimo v žive 
laboratorije. Ključno je, da razumejo, da je to mogoče 
doseči z: (1) opredelitvijo resničnih vprašanj, ki jih je 
treba obravnavati, kot je spodbujanje krožnosti hrane 
v urbanih in primestnih območjih; (2) vključevanjem 
vseh ustreznih zainteresiranih strani, kot so učenci, 
učitelji, državljani, dobavitelji hrane, lokalni kmetje in 
kuharji; (3) spodbujanjem soustvarjanja. Prav tako je 
pomembno, da učenci dobijo idejo o dejstvu, da lahko 
šole na enostaven način spremenimo v žive laboratorije 
s soustvarjanjem šolskih (živih) vrtov.
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7. lekcija:

Navdihujoče študije primerov s 
celega sveta

V zadnji lekciji bodo učenci spoznali navdihujoče 
študije primerov iz vsega sveta o tem, kako so bile 
šole spremenjene v žive laboratorije s poudarkom na 
prehranskem sistemu. Pomembno je, da se seznanijo 
z dogajanjem v drugih kontekstih, tudi izven Evrope. 
Seveda obstaja veliko več študij primerov, iz katerih se 
lahko učimo, zato lahko predlagate druge, ki vam morda 
pridejo na misel.

9. lekcija:

Navdihujoči sistemski misleci

V tem razdelku je interaktivni zemljevid z izjemnimi 
ženskami, ki so vplivale na ključne teme, predstavljene 
v modulu (sistemsko razmišljanje, prehranski sistem, 
šolski vrtovi). Vendar pa je možno izbrati tudi druge 
vzornice od navedenih, na primer druge ženske iz Evrope 

ali vaše države. Lahko pa učence prosite, naj podajo 
imena navdihujočih žensk, ki jih poznajo.

Izziv: Digitalna orodja za vzgojo hrane v šolskih živih 
vrtovih

Učitelji lahko učencem predlagajo naslednji akcijski načrt 
(morda nekatere korake v razredu in druge doma):

1) Oblikujte skupine po štiri ali pet učencev, kjer je vsaj 
polovica deklet!

2) Uporabite lupo sistemskega razmišljanja, da 
oblikujete in načrtujete projekt za aplikacijo.

3) Izdelajte delujoč prototip.

4) Predstavite prototip ostalim v razredu.

Pomemben začetni korak pri oblikovanju in načrtovanju 
je razmislek o naslednjih vidikih, na katere bi morali 
učitelji učence opozoriti:

• Kdo bodo uporabniki aplikacije?

• Kakšen je cilj?
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• Kaj uporabnikom trenutno manjka, da bi dosegli 
svoj cilj?

• S katerimi težavami bi se lahko soočili pri doseganju 
tega cilja?

• Kaj lahko naredimo, da jim ponudimo tisto, kar jim 
manjka?

• Katere različne rešitve za te potrebe in težave je 
mogoče uvesti?

Ciljni uporabniki so učitelji in učenci različnih šol, ki niso 
strokovnjaki za vrtnarjenje in hortikulturo, motivirani, 
da prispevajo h krožnemu gospodarstvu hrane tako, da 
svoje šolske vrtove spremenijo v žive vrtove za pridelavo 
hrane in zelenjave za lokalno porabo.

Za razvoj aplikacije bodo učenci uporabljali digitalno 
orodje Glide. To je zmogljivo orodje, ki pomaga 
ustvariti funkcionalno aplikacijo na podlagi datotek z 
razpredelnicami. Zato so koraki, ki jih morajo učenci 
upoštevati, naslednji:

5) Priprava datoteke s preglednico – kateri vnosi za 
stolpce in kateri vnosi za vrstico: imena, slike, opis, 
količina vode v zaprtih prostorih, količina vode na 
prostem itd.

6) Iskanje podatkov za vnos v preglednico: spletno 

iskanje seznama pogosto gojene zelenjave, njene slike, 
opisi in količina vode, ki jo običajno potrebuje.

7) Izpolnjevanje preglednice z zbranimi podatki.

8) Zagon programa Glide in prijava z vnosom e-poštnega 
naslova.

9) Nalaganje datoteke preglednice na platformo Glide.

10) Nastavitev funkcionalnosti za aplikacijo (npr. 
povezave med podatki) in njen videz (npr. barve in 
postavitev).

11) Objava aplikacije in deljenje s sošolci in prijatelji!

Učitelji lahko predlagajo učencem, da nadaljujejo z delom 
na ideji v naslednjih tednih kot dodatno in neobvezno 
domačo nalogo.
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Dodatni nasveti:

Učenci raziskujejo in razvijajo svoje ideje na podlagi 
prejetih informacij in svoje ustvarjalnosti.

• Svetujemo, da učencem prepustite samostojno izbiro 
digitalnih orodij. Najbolje je, da to storite vnaprej 
in med pripravo na dejavnosti v razredu (ustvarite 
račun in po potrebi namestite programsko opremo). 
Ko so predstavitve pripravljene, prosite učence, 
naj jih naložijo v mapo v skupni rabi, tako da lahko 
skupine vidijo delo druga druge. Delo vsake skupine 
prikažite na osrednji pametni plošči/zaslonu, tako da 
ga lahko vsi vidijo, medtem ko ga predstavljajo.

Spremljajte skupine, da zagotovite, da ostanejo na pravi 
poti med raziskovanjem in da so vsi učenci v skupini 
vključeni v delo. Postavite sceno za nalogo; da bo bolj 
zanimivo, naredite resno, a prijateljsko tekmovanje med 
skupinami. Lahko se na primer odločite za glasovanje 
razreda o najboljši predstavitvi.

Tukaj je nekaj idej, ki jih lahko imate v rokavu, če učenci 
potrebujejo nekaj navodil za razvoj zamisli:

• Kateri so bili ključni vidiki? 

• Kaj je bilo presenetljivo?

• Kaj je bilo navdihujoče?

• Kako je to povezano z njihovim vsakdanjim 
življenjem?

• Kaj bi lahko storili v njihovem kontekstu?

• Ali poznate druge podobne rešitve?

• Kako jih to novo pridobljeno znanje spodbuja k 
ukrepanju?
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3. Projektni konzorcij
Projekt Girls Go Circular vodi EIT RawMaterials, inovacijska 
skupnost v okviru Evropskega inštituta za inovacije in 
tehnologijo (EIT), ki spodbuja inovacije po vsej Evropi, da 
bi našli rešitve za pereče globalne izzive.

Ta projekt je oblikovan in izvajan skupaj z drugimi 
skupnostmi znanja in inovacij (SZI), in sicer EIT 
Manufacturing, EIT Food and Climate-KIC, ki so del 
večje mreže, ki jo podpira EIT za spodbujanje inovacij in 
podjetništva v Evropi.

Upravlja:

Projektni partnerji:

https://eit.europa.eu/
https://eit.europa.eu/
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4. Slovar
Krožno gospodarstvo: zaprt gospodarski sistem, 
katerega cilj je odpravljanje odpadkov, onesnaževanja 
in emisij ogljika. V krožnem gospodarstvu so materialni 
cikli zaprti po vzoru ekosistema, preostali tokovi pa se 
uporabljajo za oblikovanje novih izdelkov. Poleg tega 
krožni sistemi uporabljajo postopke, kot so ponovna 
uporaba, popravilo, obnova ali recikliranje, da se čim bolj 
zmanjša uporaba surovin.

Razlika med spoloma: nanaša se na prikrajšanost 
žensk v primerjavi z moškimi, ki se odraža v družbenih, 
političnih, intelektualnih, kulturnih ali ekonomskih 
dosežkih in stališčih. Meri se z različnimi kazalniki, kot 
so dostop do izobraževanja, plače ali odstotek vodilnih 
žensk v različnih sektorjih.

Zelena tranzicija: nadomestitev linearne ekonomije 
s krožnim modelom. Vključuje sistemski premik k 
prizadevanju za trajnostno gospodarsko rast, ki 
predstavlja manjšo okoljsko škodo.

Linearna ekonomija: tradicionalni ekonomski model, 
ki temelji na pristopu k uporabi virov “vzemi, naredi 
in razvrsti”. Po tem modelu se surovine zbirajo in 
spreminjajo v izdelke, ki ob koncu življenjskega cikla 
končajo na odlagališču.

Učni modul: učna enota, ki obsega več lekcij na določeno 
temo. Njegove vsebine in dejavnosti so organizirane 
tako, da ustvarijo jasno učno pot.

Učna platforma: spletni portal, ki ponuja vsebine, vire 
in orodja, ki podpirajo učitelje pri vodenju učencev skozi 
učni program projekta.

Moodle: sistem za upravljanje učenja (LMS), ki se 
uporablja za kombinirano in e-izobraževanje v šolah, 
univerzah ali podjetjih. Omogoča učiteljem, da ustvarijo 
prilagojena učna okolja.

Mural: digitalni delovni prostor za vizualno sodelovanje. 
Zagotavlja navidezne table, na katerih lahko ekipe 
vizualno raziskujejo zapletene izzive, preslikavajo vse 
vrste vsebine in organizirajo delovne procese viharjenja 
misli.

Padlet: brezplačna spletna oglasna deska. Učenci 
in učitelji lahko Padlet uporabljajo za razmislek in 
sodelovanje pri določenih temah z objavo na skupni strani. 
Opombe lahko vsebujejo povezave, videoposnetke, slike 
in dokumente.
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