
DODATNI OPISI DOGODKOV: 
 
 

 
 
I. SKRIVNOSTI UČENJA 
 
Prvi dogodek smo naredili z namenom, da bi se osnovnošolci in srednješolci spoznali: 
- Kaj je učenje? V kakšnih oblikah ga poznamo?  
- Pomen učenja za posameznika in družbo ter zakaj je pomembno hoditi po znanje v šolo? 
-Kako se človek uči (nabor teorij, kako dojemamo učenje) 
-Razlika med aktivnim in pasivnim učenjem 
-Tehnike učenja in pripomočki, ki jih lahko uporabljamo pri učenju 
Preko razmišljanja o učenju in kako se posameznik uči, lahko udeleženec spozna sebe in si 
olajša šolsko delo. 
 
 

 
 
II. SKRIVNOSTI EXCEL-A 
 
Drugi dogodek je nastal z namenom, da bi vsaj malo obvladali računalniško orodje, ki ga 
uporabljamo v šoli za pripravo seminarskih nalog, predstavitev, referatov, itd. Excel nam lahko 
pomaga tako pri spremljanju različnih statističnih podatkov, pripravi vizualno privlačnih 
predstavitev podatkov, služi pa tudi kot praktično orodje pri spremljanju mesečnih dohodkov 
in odhodkov (štipendija, žepnina..). 
S študenti, ki imajo zaradi faksa še nekaj praktičnih izkušenj s tem orodjem, bomo pripravili 
dogodek, kjer bodo delili svoje izkušnje in life-hacke. 
 
 

 



 
III. SKRIVNOSTI GOOGLE-OVIH STORITEV 
 
Tretji dogodek je namenjen predstavitvi uporabe drive-a in vseh funkcij, ki se skrivajo znotraj 
te platforme ter kako lahko s pomočjo teh orodij olajšamo delo v paru in v skupini. Google 
drive ti lahko služi za lažje deljenje dokumentov s prijatelji, v google doc lahko z lahkoto 
seminarsko nalogo pišete s sošolcem skupaj, google form ti lahko pomaga pri enostavnih (pa 
tudi zabavnih) anketah, google jamboard pa ti služi kot virtualna whiteborad, ki lahko popestri 
vsak zoom sestanek.  
 
 

 
 
IV. SKTIVNOSTI RETORIKE 
 
Po štirih dogodkih pridobivanja znanja, kako napisat nalogo, katera orodja uporabljat, je tretji 
dogodek priložnost, da se jo naučiš predstaviti. 
Na dogodku bo možnost dobiti osnovne informacije o javnem nastopanju, o praktični nasvetih 
in predstavljene bodo pogoste napake, ki jih boš lahko z vajo odpravil. Ker smo lani zadevo 
izvedli prvič in je bil odzive več kot odločen, smo se odločili tokrat izvesti delavnico retorike v 
dveh terminih, v živo, eno v Postojni in drugo v Kopru. Zaradi nepredvidljive situacije povezane 
s covid-19, bo točna lokacija, datum in ura sporočena naknadno, predvidoma, pa se bosta 
delavnici izvedli v marcu 2022.  
 
 


