
MED-SODELOVANJE
MED-POKLICNO

MED-ŠOLSKO  

MED-PREDMETNO  

MED-GENERACIJSKO



MOJA POKLICNA PRIHODNOST

PRI PROJEKTU MOJA POKLICNA PRIHODNOST  SMO 
MEDŠOLSKO SODELOVALE 

NASLEDNJE OSNOVNE ŠOLE:

- OŠ VODMAT

- OŠ MARTINA KRPANA

- OŠ MIRANA JARCA 

- OŠ KOLEZIJA, lokacija Splitska (OŠ BIČEVJE)



MED-PREDMETNO SODELOVANJE

• Vključili smo veliko šolskih predmetov, preko katerih smo 
predstavljali intervjuje strokovnjakov in različne poklice.

• LUM (risbe, kipi, fotografije)

• TUJI JEZIKI (predstavitve v španščini, angleščini, ruščini)

• SLO (pesmi v rimah ob predstavitvi pesnika) 

• GUM (petje, igranje inštrumentov)

• različni predmeti, različni poklici

• predstavitve na začetku brez strokovnjakov, s PPT ali posnetki

• na koncu intervjuji in obdelava podatkov (montaža)



MED-POKLICNO SODELOVANJE

PREDSTAVILI SMO POKLICE IZ 5 PODROČIJ:

1. ZDRAVSTVO

2. NARAVOSLOVNO-TEHNIČNO-MATEMATIČNO PODROČJE

3. ŠOLSTVO

4. UMETNOST

5. „PR“  (in ostalo)



ZDRAVSTVO

Predstavitve staršev:
• zdravnica otorinolaringologinja
• diplomirana medicinska sestra
• diplomirani zdravstvenik
• babica
• farmacevt
Intervjuji z:
• zdravnico za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni
• bolnico, sošolko, ki preboleva otroškega raka
Predstavitve risb: mikrobiologinje, reševalca, zobozdravnice, splošne zdravnice 
in pediatrinje…



NARAVOSLOVNO-TEHNIČNO-MATEMATIČNO 
PODROČJE

Predstavitve staršev:

• farmacevt

• prometnik

• fotograf

Intervjuji z:

• učiteljico matematike

• učiteljico biologije in kemije

Predstavitve risb in PPT učencev: arhitekt, oblikovalec, mikrobiolog…



ŠOLSTVO

Intervjuji z:

• učiteljico razrednega pouka

• učiteljico biologije in kemije

• učiteljico matematike

• učiteljico slovenščine in ruščine

• učiteljico angleščine

• šolsko knjižničarko

• učiteljem športa

• učiteljem na CŠOD

Predstavitve učencev in vsakdanjega dela učiteljev v razredu (aktivnosti v razredu, 
npr.: ministri za srečo v španščini).

Veliko med-šolskih intervjujev.



UMETNOST

Intervjuja:

• s pevcem Bojanom Cvjetićaninom

• z umetnico Majdo Kočar (pesnico, glasbenico, slikarko)

Predstavitev starša:

• fotograf

Predstavitvi v „živo“: učenci so se preizkušali kot: 

• kiparji

• pesniki

Predstavitve učencev: frizerka, prodajalka sladoleda, balerina, risarka 
tatujev, modni ilustrator, arhitekt, eko-izdelovalka... 



ODNOSI Z LJUDMI (PR) in OSTALO

Intervjuji:

• z vodjo organizacije v marketingu

• z arheologinjo

• s kulturnim antropologom in etnologom

Predstavitev starša:

• pravnica

Predstavitve risb vseh ostalih poklicev, ki jih nismo uspeli uvrstiti v 
ostala področja.



MED-GENERACIJSKO SODELOVANJE

SODELOVALI SMO:

- RAZREDI MED SEBOJ (OD 1. DO 9. RAZREDA)

- S ŠTUDENTI (BIVŠIMI NAŠIMI UČENCI)

- S STARŠI NAŠIH UČENCEV

- S STAROSTNIKI IZ DSO ŠKOFLJICA (nastop Majde Kočar) IN FUŽINE

- Z RAZLIČNIMI STROKOVNJAKI 



ČASOVNI OKVIR

PRI PROJEKTU SMO :

- POSNELI SMO NEKAJ VEČ KOT 40 POSNETKOV, POVEZANIH S 
POKLICNIMI POTMI,

- OPRAVILI 14 INTERVJUJEV S STROKOVNJAKI

- ZAČELI SMO LANSKO ŠOLSKO LETO IN REDNO IZVAJALI INTERVJUJE 
DO MARCA LETOS,

- NATO PA JE SLEDILA OBDELAVA PODATKOV OZ. MONTAŽA.  



PRIHODNJI PROJEKTI 

V PRIHODNJEM PROJEKTU SI ŽELIMO 

MED-ŠOLSKEGA,

MED-MESTNEGA

IN

MED-REGIJSKEGA SODELOVANJA.



DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADIH
• spletno - snemalni – zoom projekt

• evidenca dognanj otrok in mladostnikov preko zoom-a

• svoja spletna stran ali del šolskih spletnih strani/podstrani

• intervjuji s strokovnjaki iz fakultet in ostalih šol

• aktivnosti v razredu v povezavi s temo

• preplet teorije in prakse

• usklajevanje in dopolnjevanje vseh aktivnosti med šolami

• seznanitev z novostmi druge šole preko zoom-a 

• izmenjava mnenj in skupne ugotovitve

• končna obdelava podatkov in montaža 

• objava ugotovitev



MZ / MIZŠ / NIJZ / CSD / UL / UM / UP /OŠ

• vabilo ministrstvom, univerzam in vsem ostalim inštitucijam, da nas 
kot izvajalce (OŠ) vsebinsko in formalno podprejo oz. priznajo

• vabilo učiteljem ŠSP (Šolskih skupnosti in parlamentov)

• vabilo učencem, ki so motivirani za delo in ne nujno izvoljeni v 
šolske parlamente ali skupnosti

• debata in povezava z nekaterimi projekti, ki so že v veljavi 

• povezava z visokošolskimi zavodi in visokošolskimi učitelji za 
opredelitev teoretične podlage našemu projektu



Hvala za pozornost.

https://youtu.be/kKUfxr_9FtE

Več informacij: ema.rajh@guest.arnes.si ali ema.rajh@osvodmat.si 

https://youtu.be/kKUfxr_9FtE

