Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega
prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah

Podjetnost v gimnaziji:
• Trajanje: maj 2018-avgust 2022.
• 79 partnerjev (9 zavodov, ustanov oz.
organizacij in 70 gimnazij).
• Ključni cilj: razviti in preizkusiti model
celostnega razvoja kompetenc podjetnosti pri
dijakih.

• Ključni cilj projekta je razviti in preizkusiti model
celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri
dijakih skozi medpredmetno povezovanje in
sodelovanje z okoljem in širšo skupnostjo. V ta
namen bomo v sodelovanju z razvojnimi ter
implementacijskimi gimnazijami in konzorcijskimi
partnerji razvili, preizkušali in implementirali
modele, ki bodo omogočali učinkovito umestitev
kompetence podjetnosti v gimnazijski prostor in s
pomočjo katerih bodo gimnazije celovito razvijale
kulturo podjetnosti v kontekstu
interdisciplinarnosti in povezovanja z okoljem.

Sodelujoči:
• ZRSŠ
• Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru
• Pedagoška fakulteta Koper, Univerza na Primorskem
• Društvo HUMANITAS - center za globalno učenje in sodelovanje (kratko
Humanitas)
• Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanje Kersnikova (kratko Zavod
Kersnikova)
• Zveza prijateljev mladine Slovenije (kratko ZPMS)

•
•
•
•

Gospodarska zbornica Slovenije
Institut “Jožef Stefan”
Šola za ravnatelje
28 razvojnih gimnazij, 42 implementacijskih gimnazij (27 impl. A in
15 impl. B)

Organiziranost in delovanje konzorcija:
• na ravni sistema (strateški in strokovni tim),
• na ravni posamezne šole (tim na gimnaziji),
• na lokalni ravni (partnerstva z mentorji/predstavniki z
različnih področij).

ZRSŠ:
Ključne naloge:
• Vodenje projekta, skrb za vzpostavitev delovanja celotne mreže konzorcijskih
partnerjev na vsebinski, organizacijski in izvedbeni ravni, skrb za vzpostavitev ter
spremljanje izvajanja evalvacije, spremljanja razvoja in implementacije modelov
kompetence podjetnosti.
• Analiza stanja (nosilec in kordinator)
• Celovito načrtovanje, razvijanje in implementacija pedagoških strategij, pristopov
oz. praks
• Celovita vzpostavitev podpornega okolja za gimnazije
• Sodelovanje pri celovitem načrtovanju in izvedbi evalvacije projekta
• Promocija projekta (nosilec in koordinator)
ZRSŠ bo poslovodeči konzorcijski partner, ki bo vodil projekt in s tem koordiniral
delo konzorcijskih partnerjev, strateškega in strokovnega tima z delovnimi
podpodročji.

Fakulteta za naravoslovje in matematiko,
Univerza v Mariboru:
Ključne naloge:
• Sodelovanje pri analizi stanja
• Celovito načrtovanje, razvijanje in implementacija pedagoških strategij, pristopov
oz. praks
• Celovita vzpostavitev podpornega okolja za gimnazije
• Sodelovanje pri celovitem načrtovanju in izvedbi evalvacije projekta
• Sodelovanje pri promociji projekta
Strokovnjaki bodo enakovredno vključeni v strateški in strokovni tim, kjer bodo izvajali
enakovredne aktivnosti drugim konzorcijskim partnerjem. Usmerjali se bodo na razvoj
kompetence podjetnosti na področju inovativnosti, ustvarjalnosti in izvirnih pristopov
za razvoj le-te. Zagotovili bodo mrežo mentorjev za področje znanosti. Vključeni bodo
tudi v evalvacijo, spremljanje in vrednotenje razvoja kompetence podjetnosti, ter v
promocijo projekta.

Pedagoška fakulteta Koper,
Univerza na Primorskem:
Ključne naloge:
• Sodelovanje pri analizi stanja
• Sodelovanje pri celovitem načrtovanju, razvijanju in implementaciji pedagoških
strategij, pristopov oz. praks
• Sodelovanje pri celoviti vzpostavitvi podpornega okolja za gimnazije
• Nosilec celovitega načrtovanja in izvedbe evalvacije projekta
• Sodelovanje pri promociji projekta

Fakulteta bo nosilni partner za področje spremljanja in evalviranja. Skrbela bo za razvoj
instrumentarija za merjenje izhodiščnega stanja, razvoja in razvitosti (ob koncu
projekta) kompetence podjetnosti. Poleg tega bodo strokovnjaki fakultete sodelovali v
strateškem in strokovnem timu in opravljali enakovredno vlogo ostalim partnerjem
konzorcija.

Rezultat: instrumentarij za spremljanje in evalvacijo začetnega, vmesnega in
končnega stanja razvitosti kompetence podjetnosti v gimnazijah,

Društvo HUMANITAS - center za globalno učenje in sodelovanje (kratko Humanitas),
Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanje Kersnikova (kratko Zavod Kersnikova),
Zveza prijateljev mladine Slovenije (kratko ZPMS)
Ključne naloge:
• Sodelovanje pri analizi stanja
• Sodelovanje pri načrtovanju, razvijanju in implementaciji pedagoških strategij,
pristopov oz. praks
• Sodelovanje pri vzpostavitvi podpornega okolja za gimnazije
• Sodelovanje pri promociji projekta
Strokovnjaki omenjenih organizacij bodo enakovredno sodelovali v strateškem timu,
poskrbeli za mentorje v mreži partnerjev na področju socialne problematike (vključno
s humanitarnimi društvi). Med projektom bodo koordinirali delo mentorjev s svojih
področij, sodelovali bodo pri spremljanju, evalvaciji in ugotavljanju razvoja
kompetence podjetnosti, prispevali k razvoju didaktičnih gradiv, ki jih bodo učitelji,
skupaj z mentorji, uporabili pri pouku, skrbeli za promocijo projekta.

Gospodarska zbornica Slovenije
Ključne naloge:
• Sodelovanje pri analizi stanja
• Sodelovanje pri načrtovanju, razvijanju in implementaciji pedagoških
strategij, pristopov oz. praks
• Sodelovanje pri vzpostavitvi podpornega okolja za gimnazije
• Sodelovanje pri promociji projekta
Strokovnjaki z gospodarskega področja bodo enakovredno sodelovali v
strateškem timu, poskrbeli za mentorje v mreži partnerjev na področju
gospodarstva. Med projektom bodo koordinirali delo mentorjev s svojega
področja, sodelovali bodo pri spremljanju, evalvaciji in ugotavljanju razvoja
kompetence podjetnosti, prispevali k razvoju didaktičnih gradiv, ki jih bodo
učitelji, skupaj z mentorji, uporabili pri pouku, skrbeli za promocijo projekta.

Znanstveno področje: Institut “Jožef Stefan”

Ključne naloge:
• Sodelovanje pri analizi stanja
• Sodelovanje pri celovitem načrtovanju, razvijanju in implementaciji pedagoških
strategij, pristopov oz. praks
• Celovita vzpostavitev podpornega okolja za gimnazije
• Sodelovanje pri celovitem načrtovanju in izvedbi evalvacije projekta
• Sodelovanje pri promociji projekta

Šola za ravnatelje:
Ključne naloge:
• Sodelovanje pri analizi stanja
• Sodelovanje pri celovitem načrtovanju, razvijanju in implementaciji pedagoških
strategij, pristopov oz. praks
• Sodelovanje pri celoviti vzpostavitevi podpornega okolja za gimnazije
• Sodelovanje pri celovitem načrtovanju in izvedbi evalvacije projekta
• Sodelovanje pri promociji projekta

Strokovnjaki tega javnega zavoda se bodo bolj ali manj posvečali vodenju gimnazije z
vidika učeče se organizacije, na osnovi česar bodo skupaj z Zavodom RS za šolstvo in z
ravnatelji razvojnih gimnazij razvijali modele vodenja za razvoj kompetence
podjetnosti. Pri tem bodo opolnomočili ravnatelje za povezovanje šole z okoljem.
Enako kot ostali bodo vključeni v spremljanje, evalvacijo, ugotavljanje napredka razvoja
kompetence podjetnosti in promocijo projekta.

Gimnazije
Vsebina dela
Razvojne gimnazije:
• izvajanje in razvoj modela vključevanja kompetence podjetnosti v
gimnazije (ITS in ostali predmeti izven ITS),
• mentorstvo implementacijskim gimnazijam,
• prispevek k modelu vključevanja kompetence podjetnosti v gimnazije,
• gradiva za objavo…

Implementacijske gimnazije:
• udejanjanje modela vključevanja kompetenc podjetnosti,
• gradiva za objavo…

Obdobje/vrsta gimnazij

Razvojne gimnazije (28)

2018
(1. 1. - 31. 8. 2018)



Implementacijske
gimnazije (42)

načrtovanje modela

2018/19

(1. 9. 2018 - 31. 8. 2019) 

razvoj modela

svetovanje in podpora 
implementacijskim
gimnazijam

načrtovanje dela
delna
implementacija
modela

2019/20

(1. 9. 2019 - 31. 8. 2020)


preizkušanje in revidiranje 
modela
svetovanje in podpora
implementacijskim
gimnazijam

nadaljnja
implementacija
modela

2020/21

(1. 9. 2020 - 31. 8. 2021)


preizkušanje in revidiranje 
modela
svetovanje in podpora
implementacijskim
gimnazijam

implementacija
revidiranega
modela

2021/22

(1. 9. 2021 - 31. 8. 2022)


preizkušanje in revidiranje 
modela
svetovanje in podpora
implementacijskim
gimnazijam

implementacija
revidiranega
modela

Opombe:

Razvojne gimnazije Implementacijske
(28)
gimnazije A (27)

Implementacijske
gimnazije B (15)

2018

izvedba in razvoj

izvedba in
dopolnitev

izobraževanje in
teoretična priprava

2019

izvedba in razvoj

izvedba in
dopolnitev

izobraževanje in
teoretična priprava

2020

izvedba in
dopolnitev
izvedba in
dopolnitev
izvedba in
evalvacija

izvedba in
dopolnitev
izvedba in
dopolnitev
izvedba in evalvacija

izvedba in
dopolnitev
izvedba in
dopolnitev
izvedba in evalvacija

2021
2022

