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NASLOV  

 

Modeliranje poučevanja na projektni način 

IZVLEČEK 

 

Poučevanje na projektni način je proces, ki učencem in dijakom omogoča sintetizirati 

znanja iz različnih področij učenja tako, da jih prenesejo v prakso. Nudi izkušnjo, ki 

jih pripravi na resnične življenjske razmere. S projektnim načinom dela aktivno 

prispevajo k delu v skupinah, so inovativni in lahko vidijo rezultate svojega dela. To 

je pomembno za njihovo poklicno delo, saj skoraj ni podjetja ali organizacije, kjer ne 

bi bilo potreb po projektih in projektnem načinu dela.  

Namen tega dela je s pomočjo modelov v jeziku UML (Unified Modeling Language)  

predstaviti, kako lahko v šolah poteka postopek oblikovanja učnega procesa z 

uvajanjem projektnega učnega dela. Cilj predstavitve postopka v obliki modelov je 

povečati razumljivost za vse udeležence in jih dodatno spodbuditi k tovrstnemu 

načinu dela. Učenci so aktivno vključeni v vse faze učnega procesa, v katerem so 

glavni nosilci in izvajalci posameznih aktivnosti. Imajo možnost, da izbirajo delo v 

skladu s svojimi interesi, potrebami in sposobnostmi.  

V delu je prikazan postopek oblikovanja učnega procesa z uvajanjem projektnega 

učnega dela pri posameznem učnem modulu in sodelovanje med učitelji, ki 

poučujejo v posameznem oddelku. Z uporabo različnih UML diagramov smo 

prikazali povezovanje med vsebinami kataloga znanj in projektnim načinom dela, saj 

se projektni način dela oblikuje glede na katalog znanj. 

Izdelali smo tudi model, ki med seboj povezuje različne učne module različnih 

programov. V tem modelu je predvideno sodelovanje med dijaki in mentorji 

različnih učnih programov, npr. strojništva, lesarstva, računalništva in elektrotehnike. 

Izdelani modeli so se izkazali za dobre in učinkovite pri preizkusu na projektu 

Modrijanček, ki so ga uspešno izpeljali na ŠC Nova Gorica. 

KLJUČNE BESEDE 
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TITLE 

 

Modeling of teaching based on projects 

ABSTRACT  

 

Project-based teaching is a process that enables students to synthesize knowledge 

from various fields of learning by putting it into practice. It offers an experience that 

prepares them for real-life situations. With project work they actively participate in 

group work, show resourcefulness and can see the results of their work. This, in turn, 

is important for their future careers, as there are no companies or other organizations 

where projects and project work are not needed. 

This thesis shows a possible process of introducing project-based learning into 

classroom instruction. Students or participants are actively involved in all phases of a 

learning process, in which they manage and carry out individual activities. They also 

have a possibility to choose their work according to their interests, needs and ability. 

The thesis demonstrates the process of designing instructional process of specific 

subjects / modules with the introduction of project work, and also cooperation of 

teachers that teach in a certain class. With the use of various UML (Unified 

Modeling Language) diagrams we showed how the contents of instructional 

curriculum can be linked to project work, as project-based learning has to be based 

on the curriculum. 

We also created a model that connects different modules of various educational 

courses. The model envisages cooperation of students and mentors of different 

school courses, for example mechanical engineering, woodwork, information 

technology and electrical engineering. The models designed proved to be useful and 

efficient when tested in the project Modrijanček, which was carried out successfully 

at School Centre Nova Gorica. 

KEYWORDS 

 

information system, UML diagrams, school, educational course, actors, users 

  



VII 

 

KAZALO 

1 UVOD .................................................................................................................... 1 

1.1 Problematika, namen in cilji dela ................................................................... 1 

1.2 Modeliranje procesov pri načrtovanju informacijskih sistemov ................. 2 

1.3 Projektni način dela na ŠC Nova Gorica ....................................................... 3 

1.4 Pregled vsebine ................................................................................................. 3 

2 PROJEKTNI NAČIN DELA .............................................................................. 5 

2.1 Opredelitev in značilnosti projekta ................................................................. 5 

2.2 Vrste projektov ................................................................................................. 5 

2.3 Življenjski cikel projekta ................................................................................. 7 

2.4 Projektni informacijski sistem......................................................................... 9 

3 DIAGRAMI UML .............................................................................................. 10 

3.1 Diagram primerov uporabe ........................................................................... 10 

3.2 Diagram razredov in objektov ....................................................................... 11 

3.3 Diagram zaporedja ......................................................................................... 12 

3.4 Diagram prehajanja stanj .............................................................................. 13 

3.5 Diagram aktivnosti ......................................................................................... 13 

3.6 Diagram sodelovanja ...................................................................................... 14 

3.7 Diagram gradnikov ......................................................................................... 14 

3.8 Diagram namestitve ........................................................................................ 14 

4 PROJEKTNI CIKLUS V IZOBRAŽEVANJU .............................................. 15 

4.1 Opredelitev in obseg projektnega ravnanja ................................................. 15 

4.2 Opredelitev nalog v izobraževanju ............................................................... 16 
4.2.1 Poklicni standard in katalog znanj ...................................................................................... 17 
4.2.2 Vključevanje projekta v učni proces ................................................................................... 17 

4.3 Začetek projekta ............................................................................................. 17 
4.3.1 Pobude in cilji projekta ....................................................................................................... 18 
4.3.2 Nastajanje ideje ................................................................................................................... 19 
4.3.3 Analiza izvedljivosti in ustreznosti ideje ............................................................................ 20 
4.3.4 Ocena realizacije ideje ........................................................................................................ 21 
4.3.5 Oblikovanje prvega osnutka projekta .................................................................................. 21 

4.4 Proces planiranja projekta ............................................................................ 22 
4.4.1 Projektni plan ...................................................................................................................... 22 
4.4.2 Struktura projekta................................................................................................................ 22 
4.4.3 Časovno planiranje projekta ................................................................................................ 24 
4.4.4 Planiranje sredstev projekta ................................................................................................ 24 



VIII 

 

4.4.5 Udeleženci projekta in njihove vloge .................................................................................. 24 
4.4.6 Predvidevanje tveganja ....................................................................................................... 25 

4.5 Uveljavljanje projekta .................................................................................... 25 

4.6 Izvajanje in kontrola projekta ....................................................................... 26 

4.6.1 Spremljanje in poročanje o uresničevanju ciljev projekta ................................................... 27 

5 OBLIKOVANJE MODELA POUČEVANJA NA PROJEKTNI NAČIN ... 28 

5.1 Diagram primerov uporabe ........................................................................... 28 

5.2 Diagram zaporedja ......................................................................................... 30 

5.3 Diagram razredov in objektov ....................................................................... 31 

5.4 Diagram prehajanja stanj .............................................................................. 32 

5.5 Diagram sodelovanja ...................................................................................... 34 

5.6 Sklepni del modela Poučevanja na projektni način..................................... 35 

6 OBLIKOVANJE MODELA PROJEKTNEGA DELA ................................. 36 

6.1 Diagram primerov uporabe ........................................................................... 36 

6.2 Diagram zaporedja ......................................................................................... 38 

6.3 Diagram razredov in objektov ....................................................................... 39 

6.4 Diagram aktivnosti ......................................................................................... 40 

6.5 Diagram sodelovanja ...................................................................................... 42 

6.6 Sklepni del aplikacije Model projektnega dela ............................................ 43 

7 UPORABA UML DIAGRAMOV PRI PROJEKTU MODRIJANČEK ...... 44 

7.1 Diagram primerov uporabe ........................................................................... 46 

7.2 Diagram zaporedja ......................................................................................... 47 

7.3 Diagram razredov in objektov ....................................................................... 48 

7.4 Diagram aktivnosti ......................................................................................... 49 

7.5 Diagram sodelovanja ...................................................................................... 51 

8 ZAKLJUČEK ..................................................................................................... 52 

9 LITERATURA ................................................................................................... 56 

PRILOGA 1: PRIMER KATALOGA ZNANJ ZA STROJNEGA TEHNIKA .. 58 

 

 

 

 



IX 

 

KAZALO SLIK 

Slika 1: Opredelitev faz v življenjskem ciklu projekta v različnih dejavnostih ...................................... 8 

Slika 2: Življenjski cikel projekta po Burku ........................................................................................... 8 

Slika 3: Primer razreda ......................................................................................................................... 12 

Slika 4: Matrika funkcij projektnega ravnanja...................................................................................... 15 

Slika 5: Inovacijski proces z metodami kreativnosti ............................................................................ 20 

Slika 6: Diagram primerov poučevanja na projektni način ................................................................... 29 

Slika 7: Diagram zaporedja poučevanja na projektni način .................................................................. 30 

Slika 9: Diagram prehajanja stanj poučevanja na projektni način ........................................................ 33 

Slika 10: Diagram sodelovanja poučevanja na projektni način ............................................................ 34 

Slika 11: Diagram primerov uporabe modela projektnega dela............................................................ 37 

Slika 12: Diagram zaporedja modela projektnega dela ........................................................................ 38 

Slika 13: Diagram razredov in objektov modela projektnega dela ....................................................... 40 

Slika 14: Diagram aktivnosti modela projektnega dela ........................................................................ 41 

Slika 15: Diagram sodelovanja modela projektnega dela ..................................................................... 42 

Slika 16: Učni model Modrijanček ....................................................................................................... 44 

Slika 17: Priznanje EUREKA ............................................................................................................... 45 

Slika 18: Diagram primerov uporabe pri projektu Modrijanček ........................................................... 46 

Slika 19: Diagram zaporedja dogodkov pri projektu Modrijanček ....................................................... 47 

Slika 20: Diagram razredov in objektov ............................................................................................... 49 

Slika 21: Diagram aktivnosti ................................................................................................................ 50 

Slika 22: Diagram sodelovanja ............................................................................................................. 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

1 UVOD 

Poučevanje na projektni način je postopek, ki temelji na izkustvenem učenju in 

spodbuja učenca ali dijaka k aktivnemu učenju. Izvedba projektnega učnega dela 

poteka po natanko določenem načrtu po posameznih učnih fazah, ki si sledijo v 

smiselnem zaporedju. Osnova projektnega dela je naloga ali problem iz vsakdanjega 

življenja. Tema je navadno vsebinsko zaokrožena celota. Ta zahteva celosten, 

povezujoč pristop učiteljev in dijakov in povezovanje znanja različnih strokovnih 

področij. 

Kako lahko v šoli poteka postopek oblikovanja učnega procesa z uvajanjem 

projektnega učnega dela? Udeleženci, učenci, so aktivno vključeni v vse faze učnega 

procesa. V njem  so glavni nosilci in izvajalci posameznih aktivnosti. Izbirajo  delo v 

skladu s svojimi interesi, potrebami in sposobnostmi.  

Postopek oblikovanja učnega procesa z uvajanjem projektnega učnega dela je 

predstavljen v obliki modela. Z uporabo različnih UML (Unified Modeling 

Language)  diagramov je model še bolj natančno razčlenjen in razložen. Projekt 

modeliranja procesov pri načrtovanju informacijskih sistemov omogoča boljšo 

predstavitev, opredelitev in s tem razumevanje obravnavanega problema in poveča 

možnost predvidevanja. 

1.1 Problematika, namen in cilji dela 

Veliko se govori in razmišlja o možnostih spreminjanja današnje šole, da bi odpravili 

ali vsaj zmanjšali njene slabosti. Mednje sodijo premajhno sledenje razvojnim 

tokovom in potrebam sodobne družbe, hierarhični in avtoritarni odnosi v njej, rigidna 

organizacija vzgojno-izobraževalnega dela ter dominirajoča verbalna vzgoja z 

učiteljevim monopolnim položajem v vlogi »posrednika« znanja.  

Projektno delo zagotavlja večjo usmerjenost k rezultatom, boljšo koordinacijo 

medpredmetne povezave, večjo motivacijo dijakov, boljše odnose med sodelujočimi, 

boljšo kontrolo, jasnejšo odgovornost. Sprejemanje projektnega dela ni enostavno in 

pomeni odmik od tradicionalnih oblik organizacijske strukture. Nujen je celovit 

pristop, ki ga mora izvajati vodilna struktura v vzgojno izobraževalni instituciji v 

okviru uresničevanja temeljnih strategij institucije. 
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Osnovni namen  magistrskega dela je s pomočjo diagramov UML (Unified modeling 

language) prikazati model poučevanja na projektni način in model projektnega dela. 

S tem bi se povečala uporaba projektnega učnega dela pri praktičnem in strokovnem 

poučevanju. Namen je tudi predlagati model projektnega učnega dela, ki bi v 

prihodnosti omogočil celovit pristop k podobnim projektom. 

Temeljni cilj magistrskega dela je s pomočjo teoretičnih osnov in izkušenj iz prakse 

izdelati podlago za uvajanje projektnega učnega dela pri pouku. V nalogi sta 

prikazana dva različna koncepta uvajanja projektnega dela pri pouku. Pri modelu 

poučevanja na projektni način je prikazan  način uvajanja projektnega dela pri pouku 

strokovnih predmetov upoštevajoč zahtevane učne vsebine. Model projektnega dela 

pa nam prikaže potek projektnega dela, ki povezuje različne strokovne module, ki so 

potrebni za izvedbo razpisanega projekta. 

1.2 Modeliranje procesov pri načrtovanju informacijskih sistemov 

Modeliranje procesov z UML diagrami se uporablja pri načrtovanju informacijskih 

sistemov. Takšen pristop lahko uporabimo za dokumentiranje in razlago procesov, ki 

jih izvajamo v vsakdanji praksi. Poučevanje na projektni način in projektno delo sta 

procesa, ki ju bomo dokumentirali in razložili v tem delu.  

Model in original si morata biti podobna ali celo enaka. To pomeni, da morata imeti 

enako zgradbo, da morata delovati enako in se morata enako tudi obnašati. Ni nujno, 

da so enake ali podobne vse te lastnosti, večinoma pa mora original imeti prav tako 

eno ali vse lastnosti, kot jih ima model. Tega izdelujemo zato, da problem 

opredelimo, da predvidimo, kako bo original deloval, na ta način pa tudi lažje in 

bolje predvidimo morebitno problematiko in jo tudi obravnavamo in odpravimo.  

Proces, ko informacijski sistem (v nadaljevanju IS) nastaja in deluje, je življenjski 

ciklus tega sistema. Kot vsak proces ima več faz; najpomembnejše so, ko 

analiziramo problem, načrtujemo sistem, ga gradimo in ga nato uporabljamo in po 

potrebi spreminjamo.  
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1.3 Projektni način dela na ŠC Nova Gorica 

Šolski center Nova Gorica je šolski center, sestavljen iz sedmih organizacijskih enot: 

strojna, prometna in lesarska šola, elektrotehnična in računalniška šola, biotehniška 

šola, tehniška gimnazija in zdravstvena šola, medpodjetniški izobraževalni center, 

srednja ekonomska in trgovska šola in višja šola. Ponuja izobraževanja in 

usposabljanja v elektrotehniki, računalništvu, lesarstvu, strojništvu, mehatroniki, 

prometu, zdravstvu, kmetijstvu, gostinstvu in živilstvu, poslovno ekonomski, 

trgovski ter splošno izobraževanje na tehniški gimnaziji (ŠCNG, 2013). 

Dijaki se s projektnim delom srečujejo pri pouku, zaključnih izpitih in na prijavah na 

različne projekte. Prevladujoča oblika projektnega delo so seminarske naloge. Poleg 

seminarskega dela pa o projektnem delu lahko govorimo tudi pri sodelovanju dijakov 

pri javno razpisanih projektih. Na lokalnem nivoju tako redno sodelujemo pri 

projektih Primorskega tehnološkega parka POPRI. Od leta 2006 do leta 2010 so bili 

tako realizirani naslednjimi projekti: Modrijanček, E-natakar, Inovacije v prometu, 

Metuljček in Neustavljivi transporter (POPRI, 2010). 

V teh projektih so sodelovali dijaki različnih izobraževalnih smeri. Mentorji skupin 

dijakov posameznega izobraževalnega programa so bili učitelji, mesto ravnatelja 

projektov pa sem prevzel sam.  

1.4 Pregled vsebine 

Magistrsko delo je sestavljeno iz osmih poglavij. Struktura poglavij je oblikovana 

tako, da prva štiri poglavja predstavljajo teoretične osnove, potrebne za izvedbo 

projektnega dela, ostala tri poglavja pa predstavljajo praktični del moje naloge pri 

uvajanju projektnega načina dela pri pouku. Zadnje poglavje je zaključek. 

Prvo poglavje je uvod, v katerem smo opisali obravnavano problematiko, namen in 

cilj magistrskega dela ter izkušnje s projektnim delom, ki ga imamo na ŠC Nova 

Gorica. 

Drugo poglavje opredeljuje pojem projekt, njegove značilnosti in področja uporabe. 

Predstavljene so različne vrste projektov, življenjski cikel projekta in projektni 

informacijski sistem. 
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Tretje poglavje predstavlja različne UML diagrame in njihove gradnike. S pomočjo 

različnih UML diagramov grafično prikažemo delovanje določenega sistema. S tem 

je model še bolj natančno razčlenjen in razložen. 

Četrto poglavje je namenjeno opredelitvi in pomenu projektnega ravnanja v 

izobraževanju. V tem poglavju opisujemo korake za opredelitev nalog, korake 

pričetka projekta, proces planiranja projekta in izvajanje in spremljanje projekta v 

šoli.  

Drugi del magistrskega dela, ki predstavlja praktični del naloge, smo razdelili v tri 

sklope in sicer: izdelava modela poučevanja na projektni način, izdelava modela 

projektnega dela in izdelava modela medpredmetne povezave.  

V petem poglavju je opisana izdelava modela poučevanja na projektni način z 

uporabo UML diagramov. Na primeru modela poučevanja na projektni način je 

prikazano, kako naj bi potekalo oblikovanje vsebin projektnih učnih situacij pri 

posameznem strokovnem modulu. Pri tem modelu oblikujemo projektno delo glede 

na zahtevane učne vsebine. 

Šesto poglavje je namenjeno prikazu izdelave modela projektnega dela z uporabo 

UML diagramov. Na primeru izdelamo model projektnega dela, ki je oblikovan 

glede na zahteve projekta. Za izvedbo projekta ravnatelj projekta in učitelji 

strokovnih predmetov uskladijo potrebne učne vsebine, ki so potrebne za izvedbo 

projekta. 

Sedmo poglavje je namenjeno praktičnem prikazu modela projektnega dela pri 

projektu Modrijanček. V tem poglavju na praktičnem primeru prikažemo in 

preizkusimo korake izvedbe projektnega dela, ki smo jih oblikovali v šestem 

poglavju.  

V zaključku smo povzeli nekaj ključnih misli in ugotovitev, ki smo jih pridobili pri 

izdelavi magistrskega dela. 
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2 PROJEKTNI NAČIN DELA 

2.1 Opredelitev in značilnosti projekta 

Projekti imajo v sodobnem dinamičnem okolju vse večji pomen. Predvsem  je 

pomembno, da dosežemo osnovne cilje projekta; projekt mora biti zaključen v čim 

krajšem času, s čim manjšimi stroški in z zagotovljeno kakovostjo končnega izdelka. 

Poleg navedenih ciljev pa Kezner (Kezner, 2000) navaja še sekundarni cilj:  

sprejemljivost za uporabnika. 

Na uspeh projekta vpliva cela vrsta dejavnikov, od dejavnikov okolja do podjetja 

samega, uporabnikov in drugih udeležencev, organizacijske strukture, procesov, 

ravnanja projekta v najširšem smislu, ekipe projekta itd. Med pomembnejše 

dejavnike prav gotovo uvrščamo kulturo podjetja, čeprav jo premalo upoštevamo. 

Kultura je tista, ki mora podpirati doseganje ciljev projekta, biti ustrezna in 

naklonjena ravnanju projektov. Če takšne kulture v podjetju ni, bodo cilji projekta 

težko dosegljivi in doseženi (Fuller, 1997).  

2.2  Vrste projektov 

Projekte je mogoče razvrstiti po različnih kriterijih in na več načinov. V literaturi in 

praksi ni enotne razvrstitve projektov. Kriteriji so lahko različni glede na vrednost, 

trajanje, stroške, kompleksnost, število udeležencev, tveganje, okolje, v katerem 

nastajajo, glede na dobo vračanja sredstev, glede na naročnika itd. 

Po Haucu (Hauc, 1982) projekte opredeljujemo glede na determiniranost oz. z vidika 

tveganja, objekt, izvajalce in način izvedbe. 

 Glede na določenost - determiniranost oz. z vidika tveganja, ki ga projekt 

predstavlja, projekte delimo na: 

- deterministične projekte: to so projekti, pri katerih so aktivnosti za dosego 

cilja in njihove medsebojne odvisnosti poznane vnaprej, pred fazo izvajanja 

projekta. Cilj projekta bo zelo verjetno dosežen; 

- stohastične projekte: to so projekti, pri katerih izvedbe ni možno vnaprej 

determinirati, torej planirati v vseh elementih. Na podlagi ne povsem 

opredeljenega cilja projekta se vnaprej oblikuje začetne aktivnosti, ki bodo s 

svojimi rezultati in rezultati naslednjih aktivnosti omogočale sprotno 
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oblikovanje vseh ciljev projekta in s tem tudi končnega cilja projekta. 

Verjetnost doseganja končnega cilja je manjša kot pri determinističnih 

projektih, končni rezultat pa se lahko razlikuje od prvotno načrtovanega in je 

lahko sprejemljiv ali ne. Stohastični projekti so razvojno-raziskovalne narave. 

 Glede na objekt oz. predmet objekta projekte delimo na: 

- fizične projekte, kjer je objekt fizično otipljiv, rezultati projekta so eksaktno 

merjeni (na primer izgradnja mostu); 

- abstraktne projekte, kjer je objekt projekta lahko fizično otipljiv ali ne, 

rezultati projekta pa niso eksaktno merljivi. Primer takšnega objekta je 

izgradnja informacijskega sistema. 

 Glede na izvajalce projekta so projekti: 

- notranje oz. interne projekte: to so tisti projekti, ki jih v celoti razvijamo z 

osebjem, ki je zaposleno v okolju (podjetju, ustanovi), ki je naročnik 

projekta; 

- zunanje oz. eksterne projekte: to so projekti, ki jih po pooblastilu in za račun 

naročnika izvajajo posebej specializirana podjetja. 

 Glede na način izvedbe delimo projekte na enkratne ali na projektne procese: 

- enkratni projekti ti se pojavljajo samo enkrat oz. se redko izvajajo na enak 

način. To so projekti, ki so glede na namen in objekt za poslovni sistem nekaj 

posebnega in so enkratnega pomena. Z njimi se dosegajo strateški, poslovni 

ali drugi učinki. Praviloma zahtevajo večja vlaganja in veliko angažiranje 

uvajalnega sistema. V sistemu se pojavljajo neoperativno, zahtevajo 

projektno ravnanje, ki je zasnovano na stalni oz. občasni projektni 

organiziranosti v raznih oblikah, kot je projektni tim, projektna služba ali celo 

projektno podjetje. 

- projektni procesi se pojavljajo večkrat ali stalno, po načinu izvajanja so 

podobni in se izvajajo na strateških ali projektnih področjih, kot so na primer 

razvoj novih izdelkov, osvajanje novih tržišč itd. Projektni procesi so ves čas 

prisotni v podjetjih ali drugih organizacijah in zaradi tega zahtevajo stalno 

projektno ravnanje, za njihovo izvajanje je potrebna stalna projektna 

organizacija, ki je ustrezno vgrajena v obstoječo organizacijo podjetja. 

Glede na problematiko, ki jo projekt obravnava, nekateri avtorji delijo projekte na 

(Golob, 2002): 
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- strateške projekte: opredeli jih vodstvo podjetja, obravnavajo problematiko 

strateških odločitev podjetja; 

- razvojno raziskovalne projekte: to so projekti, s katerimi uvajamo tehnološke 

izboljšave ali razvijamo in uvajamo nove proizvode; 

- projekte poslovnih funkcij: to so na primer projekti kadrovske službe, projekti 

služb informatike ali finančne službe; ti projekti ne zahtevajo večjih finančnih 

obremenitev, vendar le redki izmed njih zagotavljajo neposredne ekonomske 

učinke. Z njimi spreminjamo poslovne procese poslovanja ali optimiziramo 

delo posamezne poslovne funkcije; 

- ciklične oz. tipske projekte: ti projekti se izvajajo predvsem tam, kjer se 

naloge sicer ponavljajo, vendar vsakokrat v malce drugačni obliki. Zanje je 

značilno, da je zaželeno zelo natančno spremljati porabo finančnih sredstev in 

doseganje želenih rokov; 

- optimizacijske projekte: ti projekti se lahko izvajajo v različnih poslovnih 

funkcijah. Njihova glavna značilnost je, da so kratki in preprosti za izvedbo 

in potrebujejo nizka finančna sredstva; 

- investicijske projekte: ti projekti zahtevajo visoka finančna sredstva in so 

povezani z velikimi tveganji. 

2.3  Življenjski cikel projekta  

Vsi projekti imajo zaradi svojega omejenega trajanja določene življenjske cikle, 

skozi katere gre vsak projekt v svoji življenjski dobi, zato lahko življenjski cikel 

prikazujemo kot stopnjo dokončnosti projekta skozi čas.  

Dinsmore (Dinsmore, 1993) navaja štiri faze življenjskega cikla projekta, kjer 

omenja začetno fazo oz. fazo izdelave koncepta projekta, fazo razvoja projekta, fazo 

izvedbe projekta ter fazo zaključka projekta. Burke (Burke,1993) namesto začetne 

faze govori o zagonski fazi, podobno pa opredeljuje faze tudi Kernzer (Kernzer, 

2001). Slednji opredeljuje pet faz, kjer namesto o fazi razvoja projekta govori o fazi 

planiranja projekta, ki ji pred izvedbo sledi še faza testiranja.  

Na sliki 1 so prikazane različne opredelitve faz v življenjskem ciklu projekta, ki so 

uveljavljene v različnih dejavnostih. Vendar pa se opredelitve znotraj ene same 

dejavnosti lahko med seboj razlikujejo (Kerzner, 2001). 
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Strojništvo Proizvodnja Programiranje Gradbeništvo 
 

Zagon 

Opredelitev 

Glavna faza 

Zaključek 

 

Oblikovanje 

Izgradnja 

Proizvajanje 

Ustavitev 

Končni pregled 

 

 

Koncept 

Planiranje 

Opredelitev in oblikovanje 

Izvedba 

Zaključek 

 

Planiranje in zbiranje 

podatkov 

Osnovna tehnika 

Okvirna ocena 

Podrobna tehnika 

Gradnja 

Testiranje in končna 

priprava 

Slika 1: Opredelitev faz v življenjskem ciklu projekta v različnih dejavnostih  

Mejniki med posameznimi fazami predstavljajo tudi kontrolne točke, saj so faze 

oblikovane tako, da vsaka od njih proizvede enega ali več vnaprej predvidenih 

izločkov (načrt izdelka, prototip, ipd).  Tako se pri oblikovanju projekta odločamo o 

številu potrebnih faz, ki predstavljajo kontrolne točke projekta. Na ta način 

pridobimo na obvladljivosti in vodljivosti aktivnosti, ki so jasno definirane in se 

odražajo v ciljih. Na sliki 2 je prikazan življenjski cikel projekta. 

 

Slika 2: Življenjski cikel projekta po Burku (Burke, 1993) 
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2.4 Projektni informacijski sistem 

Opremljenost s sodobno informacijsko tehnologijo prinaša v podjetja lažje in hitrejše 

odločanje in priložnosti za večjo konkurenčnost podjetja. Danes si težko zamislimo 

uspešno podjetje brez sodobne in prilagodljive informacijske tehnologije. Skrbnik 

informacijske tehnologije mora poznati njene lastnosti, da zna presojati možne koristi 

njene uporabe in da podpira uporabo le-te med zaposlenimi. 

Informacijski sistem omogoča zbiranje, zajemanje, obdelavo, prikaz in distribucijo. 

V našem primeru je zgrajen modularno, kar omogoča boljši nadzor in preglednost 

projekta. Poleg tega omogoča dostopnost do potrebne dokumentacije in potrebnih 

informacij za izgradnjo projekta.  

V magistrski nalogi smo uporabili program Microsoft Visio 2010 (v nadaljevanju 

MS Visio).  Program MS Visio omogoča boljšo predstavitev in opredelitev in s tem 

razumevanje obravnavanega problema ter možnost predvidevanja (MS Visio, 2010). 

Program smo uporabili pri izdelavi modela poučevanja na projektni način, izdelavi 

modela projektnega dela in izdelavi modela medpredmetne povezave. V modelu so 

predstavljeni uporabniki, akterji in primeri uporabe ter relacije med njimi. Prikazani 

so koraki, ki nam na enostaven grafičen način prikažejo, kako poteka oblikovanje in 

izvedba projektnega načina poučevanja. Z diagrami je predstavljeno določanje 

funkcionalnih zahtev uporabnika, načrtovanje uporabniških vmesnikov, interakcije 

med akterji in objekti, komunikacija med razvijalci in uporabniki ter testiranje 

sistema. 
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3 DIAGRAMI UML 

UML (angl. Unified Modeling Language) je standardni jezik za modeliranje 

objektno-orientiranih programskih sistemov. Namenjen je modeliranju.  Leta 1995 so 

ga razvili Booch in drugi (1998) kot posledico težnje po enotnem objektno 

orientiranem jeziku za modeliranje. UML je univerzalni modelirni jezik, s katerim 

lahko gradimo različne modele, ki nam omogočajo vizualizacijo določenega sistema. 

Z jezikom UML lahko vizualno predstavimo življenjski cikel sistema od raziskave 

zahtev in potreb do njegove implementacije, z njim lahko zasnujemo različne IS 

(sistem za podporo odločanju, šolski IS za podporo izobraževanju itd.) Poznamo 8 

različnih UML diagramov, 5 osnovnih in 3 dodatne. Diagrami primerov uporabe, 

razredov in objektov, zaporedja, prehajanja stanj in  aktivnosti so diagrami, ki jih 

največkrat uporabljamo. Z uporabo programa MS Visio (MS Visio, 2010) grafično 

prikažemo delovanje določenega sistema (Cestnik, 2011). V magistrskem delu so 

predstavljeni štirje UML diagrami, s katerimi prikažemo model poučevanja na 

projektni način (Booch in drugi, 1998). 

Poznamo naslednje vrste UML diagramov: 

– diagram primerov uporabe,  

– diagram razredov in objektov,  

– diagram zaporedja,  

– diagram prehajanja stanj,  

– diagram aktivnosti,  

– diagram sodelovanja,  

– diagram gradnikov in  

– diagram namestitve.  

3.1 Diagram primerov uporabe 

Diagram primerov uporabe predstavlja povezavo med uporabniki sistema in procesi, 

ki v sistemu tečejo. Predstavlja realni primer poslovnega procesa, ki se začne in 

konča z okoljem poslovnega sistema. Je prenos objektnega razmišljanja v poslovno 

modeliranje. Diagrami primerov uporabe služijo kot osnova pri definiranju 

funkcionalnih zahtev, identificiranju in določanju lastnosti objektov, definiranju 

interakcije med objekti in vmesniki objektov, načrtovanju uporabniških vmesnikov, 
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testiranju in komunikaciji z uporabnikom. Primeri uporabe povezujejo vse aktivnosti 

v življenjskem ciklu razvoja informacijskega sistema. 

Gradniki diagrama primera uporabe so: 

– primer uporabe, 

– akter, 

– povezave med akterji in primeri uporabe in 

– sistem (podsistem). 

Način poslovanja mora imeti jasno opredelitev in meje. Prikazuje način, kako 

poslujemo in je predstavljen kot tisto, kar želimo modelirati. Ker z njim ljudje ne 

poslujejo v celoti, ampak to počnejo le z njegovimi posameznimi deli, mora biti 

razdeljen na podsisteme. Tako so tudi jasno prikazani medsebojni vplivi podsistemov 

in tudi odgovornost posameznika zanje je opredeljena. Uporabnik je tisti, ki 

uporablja sistem in nanj tudi vpliva. Uporabnik ni le posameznik (čeprav je v 

diagramu predstavljen s človeško figuro),  ampak je lahko to tudi drug sistem ali 

naprava izven sistema, ki jo modeliramo, ali s katero modelirani sistem komunicira 

in zunanjemu sistemu nudi informacijo, ki jo lahko od modeliranega sistema dobi.  

Primer uporabe predstavlja zaporedje transakcij v sistemu, ki akterju vrača merljive 

rezultate. Opisuje možen potek interakcije med sistemom in enim ali več akterji. Ne 

predstavlja enega samega scenarija, temveč opis množice potencialnih scenarijev 

(Heričko, 2011). 

Za vsak primer uporabe, ki opisuje funkcionalnost sistema, ustvarimo dokument z 

naslednjim podatki: ime primera uporabe, kratek opis namena, primarni akter, 

sekundarni akter, začetna točka, končna točka, merljivi rezultati, tok dogodkov, 

alternativni tok, razširjen primer uporabe in neustaljeni izhod.  

Po potrebi lahko nabor podatkov razširimo in prilagodimo lastnim potrebam. 

3.2 Diagram razredov in objektov 

Diagram razredov in objektov je UML diagramska tehnika za prikaz statične 

strukture sistema s pomočjo razredov in njihovih medsebojnih povezav. Omogoča 

nazoren prikaz generacije in agregacije. Pri generaciji razredom s skupnimi 
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lastnostmi (atributi in operacije) priredimo splošnejši razred na višjem nivoju, ki ima 

te skupne lastnosti. (Cestnik, 2011) Primer: OBČAN, ki ima podrazrede 

ZAPOSLEN, ŠTUDENT in UPOKOJENEC. Pri agregaciji objektom, ki 

predstavljajo dele nekega sestavljenega objekta, priredimo sestavljeni objekt na 

višjem nivoju ali na več nivojih. Primer: VLADA, ki jo sestavljajo podrazredi 

MINISTER, PREDSEDNIK in MINISTER BREZ LISTNICE.  Objekt je vse, kar 

obstaja v realnem svetu ali v naših predstavah (torej stvarni predmeti, osebe ali le 

pojmi), torej vse, kar je pomembno za obravnavani poslovni sistem. Razred je 

skupen opis množice podobnih objektov, ki služi kot vzorec za oblikovanje več 

objektov z istim obnašanjem. Opišemo ga z imenom razreda, atributi razreda in 

operacijami razreda. Objekt je torej primerek razreda. Objekte klasificiramo v 

razrede. Atribut opisuje lastnosti razreda. Opredelimo ga z imenom in tipom. Atributi 

za posamezen razred so lahko globalni. Uporabljajo jih lahko tudi ostali razredi, tudi 

privatni; dosega jih lahko le razred in njegovi objekti. 

 Operacija je ukaz, procedura, s katero obdelujemo objekte ali razrede. Metoda je 

algoritem za izvedbo operacije (opisuje, kako se operacija izvede). Operacijo 

razberemo iz diagrama zaporedja. Povezava opredeljuje soodvisnost oz. logično 

povezanost dveh ali več razredov. Opišemo jo z imenom, vlogami, ki jih imajo 

povezani razredi, in kardinalnostjo pri vsakem povezanem razredu. Primer razreda 

nam prikazuje slika 3: 

 

KANDIDAT  ime razreda 

#SIFRA 

IME 

PRIIMEK 

 atributi 

IDENTIFICIRAJ 

PRIJAVLJAJ 

POŠILJAJ 

 lastnosti, operacije 

Slika 3: Primer razreda 

3.3 Diagram zaporedja 

Diagram zaporedja opisuje dinamično obnašanje sistema med akterji in sistemom in 

med objekti in sistemom. Z diagramom zaporedja prikažemo časovno zaporedje 
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izmenjave sporočil med objekti sistema in zunanjimi akterji. Služi za jasno 

identifikacijo zaporedja dogodkov. To zaporedje se odvija znotraj območja 

zaporedja. Z njim preverimo, ali naš sistem deluje v skladu s poslovno logiko 

naročnika oz. v kakšni meri je zadovoljil naročnikove poslovne potrebe. Sestavljen je 

iz akterjev, objektov, zvez in sporočil. Navpične črte predstavljajo življenjske črte 

objektov oz. akterjev, pravokotniki na njih pa obdobja, ko je objekt odgovoren za 

določeno akcijo (Cestnik, 2011). 

Puščice  povezujejo življenjske črte. Prikažemo jih med akterji in objekti. Nad 

puščicami morajo biti imena sporočil. Ta sporočila si sledijo v časovnem zaporedju, 

ki ponazarja zaporedje dogodkov. Te puščice dajo drugemu zaporedju dinamičnost. 

Poseben primer puščice so refleksivna sporočila - objekt komunicira sam s seboj. 

3.4  Diagram prehajanja stanj 

Z diagramom prehajanja stanj prikazujemo časovni potek postopka izbire od 

začetnega do končnega stanja (Cestnik, 2011). Diagram stanj opisuje dinamično 

obnašanje enega objekta kot avtomata s končnim številom stanj. Je eden izmed šestih 

diagramov UML modeliranja, ki predstavlja dinamičen pogled na sistem. Sestavljen 

je iz stanj, prehodov, dogodkov in aktivnosti. Uporaben je pri modeliranju obnašanja 

vmesnika, razreda ali komponente (Cestnik, 2011). 

3.5 Diagram aktivnosti 

Diagram aktivnosti je diagram za grafični  prikaz možnih poti podatkov skozi sistem 

oz. je eden izmed načinov zapisa algoritma. Diagram prikazuje natančno zaporedje 

operacij, ki jih programsko orodje pri obdelavi podatkov izvede. Različni grafični 

simboli predstavljajo vnos in izpis podatkov, odločitve, razvejitve in podprogramska 

orodja. Uporablja se v računalništvu, matematiki, pravu, logistiki in v mnogih drugih 

vedah. Danes se diagrami poteka oz. diagrami aktivnosti rišejo predvsem v 

standardiziranem opisnem jeziku UML (Cestnik, 2011). 

Diagram poteka prikazuje prehode iz ene aktivnosti na drugo. Elementi diagrama 

aktivnosti so: aktivnosti, prehodi med aktivnostmi, razvejitve (sočasne razvejitve), 

sočasno stičišče, linija toka dogodkov in objektni tok. Rezultat aktivnosti je akcija, 
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katere posledica je prehod v drugo aktivnost ali pa le vračanje vrednosti. Iz diagrama 

je jasno razvidna odgovornost za posamezne aktivnosti. Če so v tok dogodkov 

vpleteni pomembni objekti, jih lahko s pomočjo objektnega toka dodamo v diagram 

aktivnosti. 

3.6 Diagram sodelovanja 

Ta diagram opisuje dinamično obnašanje sistema med akterji in sistemom ter objekti 

in sistemom (Cestnik, 2011). Diagram sodelovanja prikazuje interakcije med objekti 

in njihove medsebojne povezave. V nasprotju z diagramom zaporedja diagram 

sodelovanja prikazuje tudi vezi (primerke asociacij) med objekti. Diagram 

sodelovanja je v bistvu razširjen diagram objektov, razširjen s sporočili. Ker diagram 

sodelovanja ne prikazuje časa kot ločene dimenzije, zaporedje sporočil in sočasnih 

niti označimo s pomočjo ustreznih številk.  

3.7 Diagram gradnikov 

Opisuje statično strukturo sistema – objekte, razrede, povezave (Cestnik, 2010). Za 

diagram je značilno hierarhično grupiranje kot npr. »kocke Lego«. Uporabljajo ga 

računalničarji pri analizi in načrtovanju informacijskih sistemov. Glavni cilj 

diagrama je pregledna ponazoritev uporabljenih gradnikov.  

3.8 Diagram namestitve 

Določa, kako bo sistem nameščen v produkcijskem okolju (Cestnik, 2011). Diagram 

namestitve uporabljamo, kadar želimo dokumentirati namestitev zahtevnega (lahko 

tudi porazdeljenega) sistema v produkcijo (Čebron, 2011). Diagram prikazuje, kje in 

kako so nameščeni posamezni gradniki izdelanega sistema. Pomemben je predvsem s 

stališča zagotavljanja nemotenega vzdrževanja in v primerih, ko je potrebno znanje o 

namestitvi sistema posredovati drugim razvijalcem.  
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4 PROJEKTNI CIKLUS V IZOBRAŽEVANJU 

4.1  Opredelitev in obseg projektnega ravnanja 

Projektno ravnanje je usklajevanje aktivnosti vseh udeležencev v projektu 

(organizacijski vidik) v časovnem okviru  in zagotavlja in nadzira porabo sredstev za 

izvedbo projekta (poslovni vidik). Opredelimo ga kot splet odločanja, usklajevanja in 

delegiranja, ki je potreben za uspešno doseganje cilja.   

Najpogostejša delitev procesa projektnega ravnanja, kot jo prikazuje slika 4, je 

razdeljena na planiranje, organiziranje, vodenje in kontrolo (Rozman in drugi, 1993). 

Andersen (1989) posamezne aktivnosti v okviru projektnega ravnanja deli na tri 

nivoje: 

– strateški je najvišje v hierarhiji odločanja in se ukvarja s strategijo in vizijo, 

– taktični ali ravnalni nivo, na katerem se kontrolira in odloča o izvajanju 

posameznega projekta, ki pripelje do uresničitve strateških ciljev, 

– operativni nivo se ukvarja  s konkretno uvedbo in izvedbo posameznih 

aktivnosti v posameznem projektu. 

 

Slika 4: Matrika funkcij projektnega ravnanja 
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4.2 Opredelitev nalog v izobraževanju 

Izobraževalne programe je določil ustrezni strokovni svet, nato jih je Ministrstvo za 

šolstvo in šport objavilo v Uradnem listu (ZOFI, 2007) in na svoji spletni strani 

(MIZS, 2013). Področje srednjega šolstva delimo na gimnazijske programe in na 

programe poklicnega in strokovnega izobraževanja. V pristojnosti Zavoda RS za 

šolstvo so izobraževalni programi gimnazije in splošnoizobraževalni predmeti v 

programih nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja ter srednjega strokovnega 

in poklicno-tehniškega izobraževanja. Za dokončanje izobraževanja in pridobitev 

izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami: 

– splošnoizobraževalne predmete, 

– obvezne strokovne module, 

– izbirne strokovne module, 

– odprti del kurikula. 

Poleg tega mora opraviti:  

– interesne dejavnosti, 

– obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom, 

– poklicno maturo. 

Poklicna matura obsega: 

Obvezni del: 

– pisni in ustni izpit iz slovenščine, 

– pisni in ustni izpit iz strojništva. 

Izbirni del: 

– pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike, 

– izdelek oziroma storitev in zagovor. 

Del poklicne mature je tudi izdelek oziroma storitev in zagovor. V sklopu izdelave 

izdelka lahko oblikujemo projektni način dela na šoli. Dijak si izbere ustrezno 

nalogo, ki je v skladu s Katalogom znanj za strokovne module. Potrebna strokovna 

znanja in znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov pa navežemo na nalogo. 

Katalog znanj za strokovneje module v posameznih javno veljavnih izobraževalnih 

programih in izpitni katalogi za zaključevanje izobraževanja so objavljeni na spletni 

http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2011/programi/index.htm
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strani CPI, katalog znanj splošnoizobraževalnih predmetov pa na spletni strani 

Zavoda za šolstvo. 

4.2.1 Poklicni standard in katalog znanj 

Prenovljeni izobraževalni programi so pripravljeni na podlagi poklicnih standardov, 

ki so podlaga prenove izobraževalnih programov. Poklicni standard je povezovalni 

člen sistema poklicnega izobraževanja in sistema certificiranja nacionalnih poklicnih 

kvalifikacij. Pripravljeni so na osnovi pobude, ki jih pripravijo zainteresirane pravne 

osebe.  

Poklicni standard je dokument z naslednjimi elementi: ime in koda poklica, raven 

zahtevnosti, poklicne kompetence in opis poklicnega standarda, ki vsebuje področja 

dela, ključna dela, znanje in spretnosti. 

Katalog znanj je strokovni dokument, razvit na podlagi poklicnega standarda. 

Sestavljajo ga posamezni strokovni moduli, v katerih so predstavljeni usmerjevalni 

cilji, poklicne kompetence in operativni cilji. Med operativne cilje uvrščamo 

informativne in formativne cilje, ki so osnova za oblikovanje učnega procesa. 

Strokovni moduli podajajo strokovna znanja, ki jih morajo dijaki osvojiti za 

priznanje posamezne kompetence. V usmerjevalnih ciljih predmeta oz. modula so 

zapisane naloge, ki jih bo dijak sposoben poznati, razumeti, razvijati in uporabljati.  

4.2.2 Vključevanje projekta v učni proces 

Za kakovostno vključevanje projektnega načina dela je potrebno dobro poznavanje 

strokovnih modulov in možnost povezovanja znanj med strokovnimi in splošnimi 

moduli. Za to so nam v pomoč informativni in formativni cilji, zapisani v strokovnih 

modulih. Dobro izbrana naloga naj bi povezovala čim več napisanih ciljev. 

4.3 Začetek projekta 

Najprej je potrebno ugotoviti, kateri so izobraževalni cilji in kako se ideja lahko 

integrira v katalog znanj. Tu nam je v pomoč Katalog znanj in v njem zapisani 

usmerjevalni in operativni cilji (CPI, 2013). Projektni cilji morajo določiti obseg 

projekta, časovne parametre, pričakovane rezultate, maksimalno dovoljene stroške, 

končni datum projekta  in katera znanja bodo pri tem dijaki osvojili.  

http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=3&pID=70&rID=1337
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Za vsak projekt je pomembno timsko delo, vodja pa je tisti, ki ga načrtuje, povezuje, 

spodbuja in dopušča izvajalcem, da sami najdevajo ideje. Pomembno je, da ga 

izvajalci (učenci, dijaki, študentje itd) izvajajo sami, vodja pa je tisti, ki nudi 

odgovore na njihova vprašanja.  

Vsak projekt mora skozi dve fazi: 

– priprava projekta, 

– izvedba projekta. 

Pri tem moramo upoštevati: 

– namen projekta, 

– vsebino projekta, 

– organizacijo projekta, 

– terminski načrt izvedbe, 

– izdelke (rezultate) projekta in 

– finančni načrt, ki ga zahteva izvedba projekta ter 

– opredelitev odgovornosti. 

4.3.1 Pobude in cilji projekta 

V primeru poučevanja učnih modulov je pobudnik mentor dijakov. Projekt se izvaja 

po strokovnih modulih ali kot zaključna naloga na srednji šoli. 

Pobuda za projekt lahko izhaja iz različnih virov in pobudnikov: 

– razpisa, 

– posameznika (učitelja, mentorja, učenca, dijaka, študenta itd), 

– projektnega sveta, 

– iz kataloga znanj ali 

– katerih drugih pobudnikov. 

Namen prikaza modela učenja na projektni način s pomočjo UML in sicer pri 

praktičnem poučevanju je doseganje naslednjih ciljev: 

– omogočiti kreativno sodelovanje uporabnikov (učencev, dijakov, študentov 

itd) skozi celoten razvoj projekta, 
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– na osnovi teoretičnih osnov in izkušenj iz prakse izvajalci pridobijo izkušnje 

za izvajanje projektnega učnega dela pri praktičnem pouku in kasneje v 

poklicu. 

Cilji so predpisani v katalogu znanj (npr. za strojnega tehnika). Strokovni model ima 

usmerjevalne in informativne cilje. Po tej metodi bo izdelan model poučevanja na 

projektni način, model projektnega dela in model medpredmetne povezave. 

Podrobnejši primer kataloga znanj za strojnega tehnika je v Prilogi 1. 

4.3.2 Nastajanje ideje 

Za nastajanje novih izdelkov ali postopkov potrebujemo ideje; le-te so prav tako 

potrebne za izboljšanje že obstoječih. Navadno razmišljamo tradicionalno, vertikalno 

in logično, kar je za vsakdanje življenje koristno, saj si tako po pridobljenih vzorcih 

in izkušnjah organiziramo življenje. Pri iskanju idej pa bi morali izzivati in spodbijati 

ustaljeno, da bi prišli do novih rešitev. Razmišljanje lahko razvijamo kot vsako 

drugo spretnost. Za razliko od tradicionalnega, vertikalnega, logičnega razmišljanja 

poskusimo izzivati in spodbijati ustaljeno, da pridemo do popolnoma novih rešitev. 

Razmišljanje je veščina, ki uporablja potencial naše inteligence. 

Zelo pogosto in tradicionalno mnenje je, da je ustvarjalnost odvisna od talenta. 

Vendar je za ustvarjalnost potrebna samo motivacija in kasneje tudi disciplina pri 

upoštevanju orodij lateralnega razmišljanja. Naši možgani pa so informacijski sistem, 

ki se sam organizira in tvori vzorce; zato se teh lahko znebimo in si zaželimo novih 

idej. Za to so do določene mere potrebne radovednost, igrivost in otroškost, kar 

najpogosteje omogočajo tehnike viharjenj (angl. brain storming). 

Ker so v skupinah, kjer poteka poučevanje na projektni način, mladostniki, je 

potrebno v njih vzbuditi tisto, kar so prinesli iz otroštva in jim je »kultura« obrusila; 

ker so še vedno radovedni in igrivi, jih mora mentor usmerjati v to smer, pri tem pa 

samo paziti, da se igrivost ne bi sprevrgla v neproduktivno zabavo in nedisciplino, ki 

bi onemogočala ustvarjalno mišljenje. 

Pri iskanju idej si lahko pomagamo z mnogimi tehnikami ustvarjalnega mišljenja. Pri 

poučevanju na projektni način okvir tvori že katalog znanj, pri izdelavi izdelkov pri 

praktičnem pouku pa je izvajalcem potrebno pustiti, da pod vodstvom mentorja z 

različnimi tehnikami iskanja idej najdejo najprimernejše rešitve. 
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Tehnike ustvarjalnega mišljenja nikogar ne naučijo producirati idej. Pomagajo pa 

tistim, ki jih imajo v sebi, da jih spravijo na plano. Tako so tehnike lahko pisne ali 

ustne, skupinske ali individualne. Vse ideje, ki jih dobimo s tehnikami ustvarjalnega 

mišljenja, pa niso koristne. Tako si pomagamo z raznimi metodami oz. tehnikami 

izbora idej. Te nam pomagajo, da se lažje odločimo, ali je ideja za projekt primerna 

ali ni. Pot nas potem pripelje do invencije, ki še ni inovacija je pa nujna na poti do 

inovacije. Slednji termin lahko uporabimo šele takrat, ko se je ideja razvila do te 

meje, da postane koristna. Ustvarjalci so ljudje, ki znajo postavljati in razreševati 

probleme (Likar, 1998.). 

Pri kreiranju idej se lahko poslužujemo katerekoli tehnike in katerekoli kombinacije, 

ki nas pripelje do iskanega cilja. Potrebno je, da razpolagamo s čim večjim številom 

idej, izmed katerih lahko izberemo zares dobre. Za obstoječe probleme iščemo in 

najdemo rešitve tam, kjer jih s klasičnimi načini razmišljanja ne moremo najti. Dve 

osnovni obliki razmišljanja sta konvergentno (vse misli so usmerjene v iskanje ene 

same rešitve) in divergentno (je ustvarjalno; ustvarjalec skuša odkriti čim več 

rešitev). 

Slika 5 prikazuje inovacijski proces skozi metode kreativnosti (Likar, 1998). 

 

 

Slika 5: Inovacijski proces z metodami kreativnosti 

4.3.3 Analiza izvedljivosti in ustreznosti ideje 

Ustvarjalnost ideje ni dovolj, prilagojena mora biti tudi stvarnosti, torej izvedljiva in 

ustrezna.  
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Skupina (razred ali manjša skupina) mora delovati 

– sistematično, 

– ustvarjalno in 

– imeti mora ideje, kako problem rešiti. Do tega jo bodo pripeljali radovednost, 

zaznavanje in izkušnja. 

Po Lewisu (Lewis, 2000) način dela in metoda ter kakovost ter motivacija članov 

skupine prispeva k ustvarjalnemu reševanju problemov, pri čemer mora posameznik 

drugačna mnenja in ideje jemati tolerantno in ne osebno. Za razliko od 

tradicionalnega, vertikalnega, logičnega razmišljanja poskusimo izzivati in spodbijati 

ustaljeno, da pridemo do popolnoma novih rešitev. 

4.3.4 Ocena realizacije ideje 

Študija izvedljivosti ideje mora odgovoriti na številna pomembna vprašanja: Bo 

projekt koristen? Je izvedljiv? V kakšnem času? Kaj bo dijak s tem pridobil? Kaj bo 

šola od tega imela? Ali bodo upoštevane učne vsebine iz kataloga znaj? 

Preverjanje ideje je večdimenzionalno. Odvisno je predvsem od vrste ideje, ali je 

ideja izdelek, storitev ali raziskovalno delo dijaka.  

4.3.5 Oblikovanje prvega osnutka projekta 

Učenec pri pouku pridobiva znanja v varovanem in predvidljivem okolju. Znanja in 

spretnosti, ki jih dobi med projektnim delom, pa so podobna situacijam, s katerimi 

pride v stik v realnem okolju in med delom, ki ga bo opravljal kasneje. Med 

projektnim delom spozna tehnološke in socialne ovire pri doseganju zastavljenih 

ciljev, konkurenco, tveganja itd. Ko se sreča z potrebami in izzivi, je to lahko 

priložnost za oblikovanje novih idej in za iskanje rešitev in oblikovanje novih idej za 

projektno delo. Izziv in cilji, ki si jih zastavimo v projektnem delu, naj bodo realni, 

vendar omogočimo razvijanja potencialov in želja sodelujočih. Iz njih izvabimo 

ustvarjalnost in dopustimo, da izrazijo sposobnosti, ki jih v drugačni situaciji ne bi 

mogli.  

Pri dijakih pogosto naletimo na čustvene in osebnostne značilnosti, ki jim 

preprečujejo prepustiti se ustvarjalnemu toku mišljenja in domišljiji pri iskanju 
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projektnih idej. Projektna ideja je dobra le, če prinaša novosti, je nova in zadovoljuje 

pričakovanja uporabnikov. Dijaki se pri iskanju dobre ideje bojijo sprememb. 

Navajeni so slepo upoštevati pravila. Prepričani so, da nalogi niso kos. Razmišljajo 

preveč analitično, zavirajo pa intuicijo in čustva ter so preveč kritični. 

Ideja je pa vredna realizacije takrat, ko vodi do uporabnih rezultatov in prinaša 

koristi. Takšne ideje so po navadi enostavne. Sledi preizkus realizacije ideje tako, da 

primerjamo stroške in rezultate. Tudi pri iskanju virov (finančnih, materialnih, 

prostorskih itd) naj sodelujejo učenci in iščejo najcenejše možnosti za izpeljavo 

projekta.  

4.4 Proces planiranja projekta 

Namen poučevanja na projektni način je učenčevo pozitivno pridobivanje znanja in 

spretnosti v okviru zastavljenih ciljev iz kataloga znanj. Tudi pri konkretizaciji 

osnovne zamisli, ki sledi učiteljevi pobudi, aktivno sodelujejo učenci. Pri 

oblikovanju ciljev (kaj, zakaj, kako) izražajo svoje ideje, pričakovanja in dvome. 

Učitelj motivira dijake in jih spodbuja k samostojnemu in ustvarjalnemu oblikovanju 

projektne ideje in načrta projekta. 

4.4.1 Projektni plan 

Projektni plan ali načrt vsebuje zasnovo uresničevanja zamisli in oblikovanje 

projektnega modela, ki ga sestavlja zaporedje dogodkov in aktivnosti, ki sledijo 

zastavljenim ciljem s časovnimi in prostorskimi omejitvami. 

Čeprav učenci samostojno ter odgovorno načrtujejo aktivnosti in prevzemajo naloge, 

je v tej fazi učiteljeva vloga predvsem ta, da izbira metode in aktivnosti ter jih 

usmerja v realizacijo ciljev, da učencem pomaga izbirati naloge v skladu z njihovimi 

sposobnostmi in interesi, ter skrbi za medpredmetno vključenost. 

4.4.2 Struktura projekta 

Struktura projekta ni vedno enaka, je pa pomembno, da načrtujemo projektne 

aktivnosti tako, da tvorijo uglašeno celoto. Le tako dosežemo zastavljene cilje. 

Strukturo projekta oblikuje vodja s svojo skupino. S tem pridobijo nadzor nad 
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celotnim izvajanjem projekta. 

Model projekta naj vsebuje osnovne projektne aktivnosti: 

– namen projekta, 

– cilje projekta, 

– načrt aktivnosti projekta in 

– načrt izvedbe projekta. 

Namen projekta 

Namen opredeljuje, kaj s projektom želimo doseči. Z dobro opredeljenim namenom 

dosežemo cilje, ki smo jih zastavili. Namen projekta dobro opredelimo le z 

analiziranjem informacij in okolja, kamor želimo projekt umestiti. Določimo tudi 

ciljno skupino porabnikov projekta ter vseh, ki imajo vlogo pri uspešni izpeljavi 

projekta. Analiziramo tudi potrebe in probleme iz okolja, ki so lahko priložnost za 

naš projekt ali pa ovira. Na osnovi izbranih podatkov določimo končni namen 

projekta, ki ga potrdijo vsi udeleženci. Z opredelitvijo namena projekta odgovorimo 

na vprašanja, kakšen je cilj projekta in kaj hočemo doseči z njim, katere cilje dosega, 

katere spremembe uvaja, kaj je produkt projekta in komu je namenjen. 

Opredelitev ciljev projekta 

Cilji projekta so orodje za uresničevanje namena projekta. Namen pa je, da s 

projektom spreminjamo okolje tako, da ljudem ponuja nekaj novega, nekaj kar 

potrebujejo. Cilji morajo biti stvarni in v skladu z sposobnostmi udeležencev ter 

pričakovanji okolja. Morajo biti dosegljivi in prilagodljivi, časovno opredeljeni, 

merljivi. Aktivnosti pa morajo biti temu prilagojene. 

Načrtovanje aktivnosti projekta 

Celota načrtovanih aktivnosti in uresničevanje zastavljenih ciljev ter namena lahko 

poimenujemo tudi strategija. Strategija je proces vseh aktivnosti, ki vodijo k 

doseganju končnega cilja. Spoznanja iz predhodnih faz se v procesu strateškega 

odločanja usmerja v dejavnosti pri pripravi projekta. Pri odločanju o strategiji je 

potrebno uravnotežiti različne interese udeležencev ter dostopnosti naravnih, 

človeških in finančnih virov. Odvisno je od znanja in izkušenj izvajalcev projekta 

(poskušamo delati s tistim, v čem smo dobri), preferenc vrednot nosilca projekta, 
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razpoložljivega časa in podobno. 

Načrt izvedbe projekta 

Pri izvajanju projekta se pokaže ustreznost predhodnega načrtovanja, ki je potrebno 

za izvedbo posamezne aktivnosti. Pokaže pase tudi sposobnost vodje projekta. Pri 

izvajanju projekta je najpomembnejša kontrola ustreznosti projektne strategije, ki 

omogoča korekcije, ki jih lahko izvedemo zaradi spremljanja posameznih aktivnosti. 

4.4.3 Časovno planiranje projekta 

Osnovni načrt izpeljave projekta mora vsebovati začetek in konec projekta. Vmes pa 

časovno načrtujemo projektne aktivnosti ter cilje, ki jih z njimi dosegamo. 

Načrtujemo tudi način ukrepanja, kadar stvari ne tečejo po predvidenih smernicah. 

Terminski načrt pripravimo od začetka do konca projekta po mesecih, tednih ali celo 

dnevih. Vsebuje pa naj začetek in zaključek posamezne aktivnosti, kratek opis 

opravila oz. cilja, ki si ga želimo doseči, pa tudi ukrepe, če naloga ne bo potekala po 

načrtu ter odgovornega nosilca. 

4.4.4 Planiranje sredstev projekta 

Finančni predračun za projekt naj vsebuje osnovno strukturo vseh finančnih sredstev 

za izpeljavo projektnih aktivnosti in z njimi povezane stroške. Pri načrtovanju se 

uporabljajo standardi, normativi in merila, potrebni za učinkovito in uspešno 

investiranje v projekt. Finančni predračun naj vsebuje vse prihodke in načrtovane 

odhodke (stroški dela, materiala, storitev, stroški prostorov ...) ter izračun finančnega 

izida. 

4.4.5 Udeleženci projekta in njihove vloge 

Vsako projektno aktivnost mora opravljati človek. Ravnanje s človeškimi viri je 

postalo eno izmed najpomembnejših sestavin projektnega ravnanja. Udeleženci 

projekta uporabljajo svoje znanje in sposobnosti z namenom, da izpeljejo nalogo. Pri 

tem je pomembno tudi, da s svojim delovanjem pridobivajo nova ter utrjujejo že 

pridobljena znanja. Člani projektnega tima morajo biti v svojem znanju, 

sposobnostih in karakternih značilnosti različni, vendar na tak način, da se 

dopolnjujejo. Tako vsak član projektnega tima lahko prevzame nalogo ali aktivnost, 

za katero je najbolj primeren. Tako lahko za pripravo, izvedbo, spremljanje 
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uresničevanja aktivnosti in doseganja ciljev zadolžimo posamezne člane projektne 

skupine. S tem postane vsak član odgovoren za zadolžitev in rezultate, ki jih projekt 

zahteva. Pri načrtovanju in spremljanju uresničevanja projektov lahko uporabimo 

specializirano programsko opremo, vendar se pri tem moramo zavedati, da je 

potrebno člane tima za uporabo tovrstnih programov posebej usposobiti. Kot 

vizualno pomoč pri koordiniranju izvajanja aktivnosti projekta nam služijo Gantovi 

diagrami (gantogrami), na katerih označimo pomembnejše mejnike za uresničevanje 

projekta. 

4.4.6 Predvidevanje tveganja 

Gre za verjetnost pripetljaja ali dogodka, ki bo privedel do negativnih rezultatov 

projekta. Negativni rezultati lahko privedejo do slabših rezultatov in manjših 

pričakovanih koristi, lahko pa so za projekt celo usodni. Večje kot je projektno 

tveganje, večja je verjetnost, da je projekt neuspešen. Pomembno je odkrivanje in 

odzivanje na posamezna tveganja, ki se pojavljajo v izvajanju projekta. 

4.5 Uveljavljanje projekta 

Uresničevanje izoblikovane ideje dosežemo z uveljavljanjem projekta, pri tem pa so 

najpomembnejši naslednji koraki: 

– izbira udeležencev oz. izvajalcev projekta, 

– vodenje, 

– komuniciranje in 

– motiviranje. 

Nosilci aktivnosti so posamezniki oz. dijaki, ki prevzemajo vlogo v timu, ki je v 

skladu z njihovimi osebnostnimi značilnostmi, sposobnostmi in znanji. Dijak naj se 

tudi zaveda, da s prevzemom naloge prevzema tudi odgovornost za izvedbo in tudi 

učinke v projektu.  

Pri dodelitvi nalog za posamezne aktivnosti ima največjo vlogo učitelj, ki kot 

pedagog prepozna učenčeve sposobnosti in nagnjenja. Upošteva tudi njegovo 

predznanje in želje. Učiteljeva vloga je pripravljanje dijakov na timsko delo oz. 

uvajanje vanj. Poleg usmerjanja učencev ima učitelj tudi nadzor nad izvajanjem 
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projektnega dela, ki ga načrtuje, organizira in koordinira. Dijake mora neopazno 

usmerjati k zadanemu cilju.  

Del vodenja je tudi motiviranost in komuniciranje s člani tima. Komunikacija ima 

ključno vlogo, saj le s sodelovanjem in medsebojnim obveščanjem (izmenjavo mnenj 

in posredovanjem informacij) delo v timu poteka nemoteno in pripelje do dobrih 

rezultatov. Izjemno pomembna je tudi odkrita in sproščena komunikacija med dijaki 

in učitelji. Uspešnost izvedenega projekta je odvisna tudi od ravni motiviranosti 

posameznika oz. projektne skupine.  

Največjo vlogo pri motiviranju za dosego skupnega projektnega cilja ima motivacija 

vodje projekta. Najpogosteje se uporablja neposredno motiviranje s pohvalo ali 

kritiko. Dolgotrajnejše in boljše učinke na večjo motiviranost pa imajo drugi 

dejavniki npr. dodatno usposabljanje, izobraževanje in podobno. 

4.6  Izvajanje in kontrola projekta 

Med izvajanjem projekta je nujna kontrola: 

– aktivnosti in zaporedja aktivnosti, 

– rokov, 

– stroškov, 

– izvajalcev, 

– tveganja, 

– izpolnjevanja ciljev ter 

– poročanja o dosežkih. 

Če je med kontrolo ugotovljeno odstopanje med načrtovanimi in izvedenimi fazami 

projekta, so potrebni korektivni ukrepi. Poleg kontrole se pojavlja še presoja ali 

revizija projekta. S kontrolo in korektivnimi ukrepi omogočimo uresničitev 

planiranega. Kontrolo posameznih faz planiramo že pred pričetkom izvajanja. Le 

tako je odziv na odmike od planiranega lahko hiter in učinkovit in odmiki ne 

povzročajo negativnih občutkov in reakcij pri posameznem izvajalcu aktivnosti.  
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4.6.1 Spremljanje in poročanje o uresničevanju ciljev projekta 

Sistem spremljanja projekta je splet zbiranja in poročanja o informacijah o izvajanju 

projekta. Nudi tudi podatke in mehanizme o uspešnosti doseganja ciljev, ki so 

dostopni vsem izvajalcem v projektu. Sistem spremljanja projekta je vez med 

planiranjem in kontroliranjem projekta. 

Poročanje je zaključna faza kontrole in poda informacije o dosežkih ter težavah pri 

izvajanju projekta. Poročila morajo biti predstavljena med trajanjem projekta oz. ob 

dokončanju pomembne faze ali obdobja. Zaključno poročilo naj vsebuje podatke o 

opravljenih aktivnostih in izpolnjenih dogovorih ter o tem, kakšni so doseženi 

rezultati in učinki. Poročila so lahko učencem vodilo za korekcije pri izvajanju ter 

iskanju ustreznejših znanj in spretnosti. 

4.6.2 Zaključek projekta 

Projekt se zaključi s pregledom doseženih vsebinskih rezultatov in analizo izvajanja, 

ki ju podamo v zaključnem poročilu. Zaključek projektnega dela ovrednotimo glede 

na kriterije, ki smo jih predhodno pripravili v fazi načrtovanja. V fazi vrednotenja 

moramo še posebej paziti na celovitost projekta, ki naj posamezne izkušnje, znanja in 

spretnosti posameznih aktivnosti poveže v celoto, ki je rezultirala v končne učinke in 

rezultate.  Zavedati se moramo, da pri vrednotenju projektnega dela ne vrednotimo le 

novega znanja in poznavanja tehnologije, temveč nove povezave, spretnosti in 

samostojnost pri reševanju problemov in vprašanj, ki so mnogo bolj podobni 

konkretnim, praktičnim delovnim izkušnjam.  
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5 OBLIKOVANJE MODELA POUČEVANJA NA PROJEKTNI NAČIN 

V tem poglavju predstavimo postopek oblikovanja učnega procesa z uvajanjem 

projektnega učnega dela v obliki modela. Postopek učnega procesa je največkrat 

omejen na podajanje učnih vsebin in preverjanje. Z uvajanjem projektnega dela učni 

proces posodobimo in ga približamo načinu dela, s katerim se bodo dijaki srečali na 

svoji poklicni poti. Dijaki z reševanjem problemov v obliki projektov nadgradijo 

znanje, ki so ga osvojili pri pouku. Cilj dela je, da oblikujemo model poučevanja na 

projektni način, ki je uporaben pri izvedbi pouka pri strokovnih predmetih. Izbira 

projekta je prilagojena učnim vsebinam pri posameznem strokovnem modulu.   

Z uporabo različnih UML diagramov model razčlenimo in razložimo. Modeliranja 

informacijskih sistemov omogoča predstavitev problema, opredelitev in modeliranje 

informacijskih sistemov. 

5.1 Diagram primerov uporabe 

Diagram primerov uporabe prikazuje obnašanje sistema s stališča uporabnika 

(učitelja, dijaka, mentorja in ravnatelja) pri poučevanju na projektni način. Osebe 

izven sistema so akterji, ki vplivajo na dogajanje v posameznem primeru uporabe 

sistema (Cestnik, 2011). Akterji oz. uporabniki zunaj sistema so učitelji PUZ 

(programski učiteljski zbor), mentor, dijaki in ravnatelj. Primeri uporabe pa so 

katalog znanj, usmerjevalni cilji, navodila za izvedbo naloge, izvajanje in spremljava 

projekta ter vrednotenje in zaključek projekta. 

Povezave med posameznimi akterji in primeri uporabe v sistemu prikazujejo 

vključenost akterjev v posamezne primere uporabe. V sistemu poučevanja na 

projektni način, prikazanem na sliki 6, imajo učitelji pri oblikovanju učnega načrta 

aktivno vlogo, pri oblikovanju in izvajanju projekta pa ima aktivno vlogo dijak. 

Učitelji so v tem procesu mentorji in opazovalci.    

Pri oblikovanju učnega procesa z uvajanjem projektnega učnega dela mora biti 

mentor pozoren na to, da je izbrani projekt v skladu s katalogom znanj. Samo na ta 

način lahko upoštevamo predpisane učne vsebine. Pri tem modelu se lahko dijak pri 

izvedbi projekta povezuje tudi z učitelji, ki poučujejo pri ostalih strokovnih modulih.  
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POUČEVANJE NA PROJEKTNI 
NAČIN

DIJAK

RAVNATELJ

MENTOR

KATALOG ZNANJ

USMERJEVALNI CILJI

NAVODILA

IZVAJANJE IN SPREMLJANJE PROJEKTA

VREDNOTENJE IN ZAKLJUČEK PROJEKTA

UČITELJ PUZ

 

Slika 6: Diagram primerov poučevanja na projektni način 
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5.2 Diagram zaporedja 

Diagram zaporedja ali sekvenčni diagram določa, kako potekajo aktivnosti med 

akterji po časovnem zaporedju in kakšna je odzivnost posameznih akterjev na prejeta 

sporočila (Cestnik, 2011). Diagrami zaporedja modelirajo dogajanje s časovne 

perspektive. Slika 7 prikazuje dinamično obnašanje sistema med akterji in sistemom 

ter objekti in sistemom.  

RAVNATELJ DIJAK MENTOR UČITELJ PUZ

PREBERE KATALOGNAVODILA ZA PROJEKT

PREDLAGA PROJEKT

POTRDI

NAVODILA ZA OSNUTEK

PREGLEDA

IZDELA DOKUMENTACIJO

PREGLEDA

POTRDI

NAVODILA ZA POTREBE

IZDELANE POTREBE

PREGLEDA

NALOG ZA MATERIAL

IZVAJANJE PROJEKTA

PREGLEDA

POTRDI

PLAN DELA

NADZOR IN SVETOVANJE

POTREBE PO DODATNEM ZNANJU

PREGLEDA

PREDLAGA UČITELJA

OBVESTI UČITELJA

DIJAKU SVETUJE UČITELJA

ZAGOVOR PROJEKTA

POROČILO O PROJEKTU

VREDNOTENJE PROJEKTA

 

Slika 7: Diagram zaporedja poučevanja na projektni način 
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V našem primeru sta uporabnika dijak in mentor, ki opravljata naloge v skladu z 

oblikovanimi koraki. Prikazano je, katere aktivnosti se lahko dogajajo na tej relaciji. 

Na drugi strani pa so akterji (ravnatelj, učitelji PUZ), ki oblikujejo in nadzirajo potek 

projektnega dela. 

Aktivnosti se pričnejo s poznavanjem predpisanih učnih vsebin v katalogu znanj 

posameznega izobraževalnega programa. Mentor dijakom poda navodila za 

oblikovanje projekta, nato pa predlagani projekt pregleda in odobri. Naloga dijaka je, 

da pripravi potrebno dokumentacijo, ki vsebuje tehniško risbo in materialne potrebe. 

Glede na pregledano dokumentacijo ravnatelj izda nalog za material. Naslednji korak 

je izdelava plana dela, ki vključuje nadzor in svetovanje dijaku. Glede na 

kompleksnost projekta se dijak lahko posvetuje tudi z ostalimi učitelji strokovnih 

predmetov. Zaključni del projekta je predstavitev z zagovorom in ovrednotenje dela 

dijaka. Na koncu mentor ravnatelju še odda poročilo o poteku projektnega dela. 

5.3 Diagram razredov in objektov 

Diagram razredov in objektov, prikazan na sliki 8, opisuje statično strukturo sistema, 

ki ga sestavljajo objekti (oziroma razredi) in povezave med njimi (Cestnik, 2011). 

Razred v tem kontekstu razumemo kot načrt, po katerem naredimo enega ali več 

konkretnih objektov. Diagram je običajno namenjen izdelavi računalniškega 

informacijskega sistema, saj določa podatkovne strukture, ki jih informacijski sistem 

uporablja pri delu. Koristen je predvsem za razumevanje entitet, ki nastopajo pri 

obravnavani problematiki, in njihovih medsebojnih relacij. 

Razrede prikažemo kot pravokotnike in vsebujejo tri komponente: ime razreda, 

atribute in operacije. Razred je prepoznaven po atributih. Spreminjanje atributov pa 

omogočajo operacije. V našem primeru vidimo, da je sodelovanje med učitelji, 

mentorjem in dijaki potrebno, če želimo, da delo poteka nemoteno in je v skladu s 

katalogom znanj, ki je predpisan za posamezno strokovno izobraževanje. 
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+VNESI()
+BRIŠI()
+POPRAVI()

-IME PROJEKTA
-DIJAK
-MENTOR
-ROK IZDELAVE
-CILJI

PROJEKT

+VNESI()
+BRIŠI()
+POPRAVI()

-IME IN PRIIMEK
-PREDMET

UČITELJ PUZ

+VNESI()
+BRIŠI ()
+POPRAVI()

-PROGRAM
-STROKOVNI MODULI

KATALOG ZNANJ

+VNESI()
+BRIŠI()
+POPRAVI()

-IME IN PRIIMEK
-PREDMET

MENTOR

+VNESI()
+BRIŠI ()
+POPRAVI()

-NAZIV
-DOKUMENTACIJA
-MATERIAL
-OPERATIVNI CILJI

IZDELEK

+VNESI()
+BRIŠI()
+POPRAVI()

-DELAVNIŠKE RISBE
-POPIS MATERIALA
-TEHNOLOŠKI LIST

DOKUMENTACIJA

+VNESI()
+BRIŠI ()
+POPRAVI()

-IME
-USMERJEVALNI CILJI

STROKOVNI MODUL

+VNESI()
+BRIŠI ()
+POPRAVI()

-IME
-POKLICNE KOMPETENCE

VSEBINSKI SKLOP

+VNESI()
+BRIŠI ()
+POPRAVI()

-INFORMATIVNI CILJI
-FORMATIVNI CILJI

OPERATIVNI CILJI

+VNESI()
+BRIŠI()
+POPRAVI()

-ŠOLA
-IME IN PRIIMEK

RAVNATELJ

+VNESI()
+BRIŠI ()
+POPRAVI()

-OPIS
-VPRAŠANJA

DODATNA ZNANJA

+VNESI()
+BRIŠI()
+POPRAVI()

-IME IN PRIIMEK
-RAZRED 
-VPISNA ŠTEVILKA

DIJAK

 

Slika 8: Diagram razredov in objektov poučevanja na projektni način 

5.4 Diagram prehajanja stanj 

S tem diagramom prikazujemo časovni potek postopka izbire od začetnega do 

končnega stanja (Cestnik, 2011). Oblikovani učni sklop določimo glede na učni načrt 

(katalog znanj). Iz vsebin sklopov nato definiramo in oblikujemo oblikovane učne 
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situacije. Pri stanjih OBLIKOVANI SKLOPI in OBLIKOVANE UČNE SITUACIJE 

se postopek oblikovanja ponovi, če ni v skladu s učnim načrtom (modulom) oz. če ni 

možna realizacija. Temu sledi oblikovan projekt, oblikovane potrebe za izvedbo 

projekta, izvedba projekta in nadzor, ovrednotenje projekta in poročilo. Za prehajanje 

stanj je potrebno izpolniti določene pogoje, ki so prikazani na sliki 9. 

ZAČETNO STANJE

IZDELANA NAVODILA

IDEJA - POBUDA

IZDELANA PROJEKTNA NALOGA

ŠTUDIJA IZVEDLJIVOSTI

/ PODAJANJE DOKUMENTACIJE V VPOGLED

/ IZDELAVA NAVODIL

/ PODAJANJE NAVODIL

/ OCENA IDEJE

IZDELANE POTREBE

IZDELAN ZAHTEVEK

/ PREVERJANJE DOKUMENTACIJE

POROČILO

KONČNO STANJE

PLAN PROJEKTA

IZVEDEN PROJEKT IN NADZOR

OVREDNOTEN IZDELEK

/ USTREZNA

/ NEUSTREZNA

/ NEUSTREZNA

/ USTREZNA

/ USTREZNA

/ PREVERJANJE DOKUMENTACIJE

/ NEUSTREZNA

/ USTREZNA,ZAPISOVANJE PLANA

/ PREVERJANJE DOKUMENTACIJE

/ NEUSTREZNA

/ IZVAJANJE PROJEKTA IN NADZORA

/ VREDNOTENJE IZDELKA

/ PISANJE POROČILA

/ POROČANJE

KATALOG ZNANJ

/ PREVERJANJE KATALOGA ZNANJ

 

Slika 9: Diagram prehajanja stanj pri poučevanju na projektni način 
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5.5 Diagram sodelovanja 

Diagram sodelovanja prikazuje slika 10. Diagram nam je v pomoč pri razumevanju 

komunikacije med posameznimi akterji in objekti. Iz zapisanih posameznih 

dogodkov razberemo, da je komunikacija med dijakom kot izvajalcem projekta in 

mentorjem kot skrbnikom projekta najbolj aktivna in s tem tudi pomembna. Učitelji 

PUZ so le podpora dijaku za izvedbo naloge. 

DIJAK MENTOR

UČITELJ PUZ RAVNATELJ

IZDELEK

KATALOG ZNANJ

1: PREVERI KATALOG

8: N
ALO

G
 ZA M

ATERIAL

9: PO
TRD

I N
ALO

G

19: PO
D
A PO

RO
ČILO

15: O
BVES

TI
 U

ČIT
EL

JA
 P

UZ

2: PODA NAVODILA ZA NALOGO
3: PREDSTAVI PREDLOG

4: PODA NAVODILA ZA OSNUTEK
5: PREDSTAVI DOKUMENTACIJO
6: PODA NAVODILA ZA POTREBE

7: IZDELA LISTO POTREB
10: PODA PLAN DELA

12: NADZIRA IN SVETUJE

16: SVETUJE DIJAKU

17: VREDNOTI IZDELEK

1
1

: 
IZ

V
A

JA
N

JE
 P

R
O

JE
K

T
A

 

Slika 10: Diagram sodelovanja poučevanja na projektni način 



35 

 

5.6 Sklepni del modela Poučevanja na projektni način 

Namen modela poučevanja na projektni način je, da z uporabo UML diagramov na 

enostaven način prikažemo zapletene sisteme in procese, ki bi si jih v obliki besedila 

težje predstavljali. Postopek je prikazan z uporabo pet vrst UML diagramov. Na ta 

način si uporabnik sistema lažje predstavlja potek dela poučevanja na projektni 

način. 

Iz modela je razvidno, da se projektno delo pri pouku prične z upoštevanjem 

predpisanih učnih vsebin iz Kataloga znanj. Upoštevajoč učne vsebine iz Kataloga 

znanj se nato oblikuje projekt. Sama izvedba projekta poteka po korakih. V 

zaključku se nato pregleda delo, ovrednoti in poda komentarje k izvedbi samega 

dela.  

Najpomembnejši korak, ki ga je potrebno izvesti v tem modelu, je upoštevanje 

predpisanih učnih vsebin iz kataloga. Izvedbeni del projekta je utrditev oz. ponovitev 

učnih vsebin, ki so jih dijaki obravnavali pri pouku. Z reševanjem naloge se dijaki 

seznanijo s projektnim načinom reševanja problemov. Namen dela na projektu je tudi 

naučiti dijake timskega dela. 
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6 OBLIKOVANJE MODELA PROJEKTNEGA DELA 

Šolski center Nova Gorica se prijavlja na različne projekte. Tako imajo dijaki skozi 

izobraževanje priložnost, da se srečujejo z delom na projektih. Pri izvajanju projekta 

je potrebno upoštevati razpisne pogoje in cilje. Nosilec projekta je ravnatelj projekta 

– mentor, ki med seboj uskladiti učne vsebine, ki so potrebne za izvedbo projekta in 

so zapisane v katalogih znanj. Za razliko od modela v prejšnjem poglavju se pri tem 

modelu išče potrebna znanja za izvedbo projekta, ne pa prilagaja projekt učnim 

vsebinam. Dodatna potrebna znanja, ki jih dijaki potrebujejo, nudijo učitelji 

strokovnih modulov. Potek izvedbe projektnega dela je prikazan z UML diagrami. 

6.1 Diagram primerov uporabe 

Akterji oz. uporabniki zunaj sistema so učitelji, mentor, dijaki in projektna pisarna. 

Primeri uporabe pa so razpisni pogoji, katalogi znanj, strokovni moduli, izvajanje in 

spremljava projekta ter vrednotenje in zaključek projekta. 

Iz Diagrama primerov uporabe lahko razberemo, da se projektno delo prične z 

upoštevanjem razpisnih pogojev projekta. Temu so nato prilagojene učne vsebine 

potrebne za izvedbo projekta.  

Slika 11 prikazuje povezave med posameznimi akterji, primeri uporabe v sistemu 

prikazujejo vključenost akterjev v posamezne primere uporabe. Iz UML diagrama 

primerov uporabe lahko razberemo, da je projektna pisarna vključena na začetku kot 

prijavitelj na različne projekte in na koncu pri oblikovanju zaključnega poročila.  

Mentorju je prepuščeno vodenje projekta in usklajevanje dela dijakov in učiteljev. 

Med dela mentorja spadajo tudi poznavanje razpisnih pogojev in izdelava zaključnih 

poročil.  

Dijaki se na začetku izvajanja projekta seznanijo z razpisnimi pogoji. Pri izvajanju 

projekta so jim v pomoč mentor in učitelji posameznih strokovnih modulov.  

Pri predstavitvi projekta  so vključeni vsi akterji na način, ki je odvisen vloge, ki so 

jo imeli med izvajanjem. Dijaki so v tem primeru uporabe vključeni aktivno, mentor, 

učitelji in projektna pisarna pa kot ocenjevalci samega projekta. 
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MODEL PROJEKTNEGA DELA

DIJAKI

PROJEKTNA PISARNA

MENTOR

KATALOGI ZNANJ

STROKOVNI MODULI

RAZPISNI POGOJI

IZVAJANJE IN SPREMLJANJE PROJEKTA

VREDNOTENJE IN ZAKLJUČEK PROJEKTA

UČITELJI

 

Slika 11: Diagram primerov uporabe modela projektnega dela 
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6.2 Diagram zaporedja 

Na diagramu zaporedja na sliki 12 so prikazane aktivnosti, ki jih izvajajo akterji. 

Začne se z aktivnostmi, ki jih izvaja projektna pisarna kot prijavitelj projekta, 

izvajanje in nadzor sta nalogi mentorja.  

PROJEKTNA PISARNA DIJAKI MENTOR UČITELJI

PRIPRAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

PODPISOVANJE POGODBE

SEZNANJANJE MENTORJA S POGODBO

USKLAJEVANJE POGOJEV

ISKANJE ZAINTERESIRANIH UČITELJEV

PREVERI POGODBO

POSREDOVANJE IMEN DIJAKOV

ISKANJE IDEJ

USKLAJEVANJE ZNANJ

POSREDOVANJE IDEJ

IZDELAVA POTREB

POTRJEVANJE ZAHTEVKA
PREGLEDA

SPREMLJANJE PROJEKTA

IZDELAVA NABORA NALOG

NADZOROVANJE IN SVETOVANJE

PRIPRAVA SEZNAMA POTREBIH ZNANJ

POSREDOVANJE RAZPISNIH POGOJEV

SEZNANJANJE S PROJEKTOM

INFORMIRANJE O IZBRANI IDEJI

OCENJEVANJE IDEJ

INFORMIRANJE O IZBRANI IDEJI

POSREDOVANJE DOKUMENTACIJE

IZDELAVA DOKUMENTACIJE

OVREDNOTENJE DOKUMENTACIJE

POSREDOVANJE ZAHTEVKA ZA POTREBE

IZVAJANJE PROJEKTA

PREGLED PROJEKTA

PREDSTAVITEV PROJEKTA

POROČANJE O POTEKU PROJEKTA

 

Slika 12: Diagram zaporedja modela projektnega dela 



39 

 

Iz diagrama razberemo, da je po začetni usklajevalni fazi največ sodelovanja med 

učitelji, mentorji in dijaki. Diagram zaporedja projektnega dela je nadgradnja 

Diagrama zaporedja poučevanja na projektni način. Za razliko od modela iz 

prejšnjega poglavja tu zasledimo, da so pred izvedbo projekta in oblikovanjem 

navodil potrebna usklajevanja, ki jih zahteva razpisna dokumentacija odobrenega 

projekta z učnimi vsebinami, ki so zapisane v katalogu znanj. Predhodno pa je 

potrebno določiti vsebine dela in materialne potrebe.  Le ko so usklajene aktivnosti, 

prikazane na sliki 12, se lahko prične z izvedbo projekta. 

6.3 Diagram razredov in objektov 

Na sliki 13 je prikazan diagram razredov in objektov s pripadajočimi razredi, 

najpomembnejšimi operacijami ter medsebojnimi binarnimi povezavami. Iz 

diagrama razberemo, da so povezave med razredi nujne za izvedbo projekta. V 

diagramu nastopa dodatni objekt Projektna pisarna, ki je prijavitelj projekta. Naloga 

projektne pisarne je, da komunicira z ravnateljem projekta, v tem primeru mentorjem 

in mu nudi pomoč pri usklajevanju razpisnih pogojev in izvedbi projekta.  

Za razliko od modela Poučevanje na projektni način v diagramu razredov in objektov 

modela projektnega dela vidimo, da mentor nastopa kot nosilec projekta,  ne  pa kot 

skrbnik učnih vsebin. Njegova naloga je, da poteka izvedba projekta nemoteno. Skrb 

za povezovanje projekta z učnimi vsebinami prevzamejo učitelji strokovnih 

predmetov. 
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+VNESI()
+BRIŠI()
+POPRAVI()

-IME PROJEKTA
-DIJAK
-MENTOR
-ROK IZDELAVE
-CILJI

PROJEKT

+VNESI()
+BRIŠI()
+POPRAVI()

-IME IN PRIIMEK
-PREDMET

UČITELJI

+VNESI()
+BRIŠI ()
+POPRAVI()

-PROGRAM
-STROKOVNI MODULI

KATALOGI ZNANJ

+VNESI()
+BRIŠI()
+POPRAVI()

-IME IN PRIIMEK
-PREDMET

MENTOR

+VNESI()
+BRIŠI ()
+POPRAVI()

-IME
-USMERJEVALNI CILJI

STROKOVNI MODULI

+VNESI()
+BRIŠI()
+POPRAVI()

-ŠOLA
-IME IN PRIIMEK

PROJEKTNA PISARNA

+VNESI()
+BRIŠI()
+POPRAVI()

-IME IN PRIIMEK
-RAZRED 
-VPISNA ŠTEVILKA

DIJAK

 

Slika 13: Diagram razredov in objektov modela projektnega dela 

6.4 Diagram aktivnosti 

Diagram aktivnosti na sliki 14 opisuje potek aktivnosti za izvedbo določenega 

projekta. Najprej projektna pisarna skupaj z mentorjem pripravi prijavno 

dokumentacijo. Zatem ob uspešni prijavi sledi podpisovanje pogodbe, seznanjanje 

udeležencev s pogodbo, usklajevanje rokov za izpolnjevanje nalog in vključevanje 

projekta v učni program, kolikor je to mogoče. Sledi iskanje pobud, študija 

izvedljivosti ideje, priprava ustrezne dokumentacije in izdelava potreb. Ko so potrebe 

odobrene, pripravimo nabor nalog in izdelamo roke za izvedbo projekta. Spremljava 

in nadzor projekta je prepuščena mentorju in učiteljem. Ob uspešnem zaključku 

projekt predstavimo in izdelamo zaključno poročilo.  
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ZAČETNO STANJE

PODPISOVANJE POGODBE

SEZNANJANJE MENTORJA S POGODBO

PRIPRAVA SEZNAMA POTREBNIH ZNANJ

ISKANJE ZAINTERESIRANIH UČITELJEV

/ IZBERI MENTORJA

POSREDOVANJE RAZPISNIH POGOJEV

ISKANJE IDEJ - POBUD

IZDELAVA NABORA NALOG

KONČNO STANJE

INFORNMIRANJE O IZBRANI IDEJI

IZDELAVA DOKUMENTACIJE

IZDELAVA POTREB

PRIPRAVA PRIJAVNE DOKUMENTACIJE

USKLAJEVANJE PROJEKTA S KATALOGI ZNANJ

POSREDOVANJE IMEN DIJAKOV

SEZNANJANJE DIJAKOV S PROJEKTOM

IZBIRA NAJBOLJŠE IDEJE

OPREDELITEV IZVEDLJIVOSTI

IZVAJANJE PROJEKTA

SPREMLJANJE PROJEKTA

POTRJEVANJE PROJEKTA

PREDSTAVITEV PROJEKTA

IZDELAVA POROČILA

 

Slika 14: Diagram aktivnosti modela projektnega dela 
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6.5 Diagram sodelovanja 

Diagram sodelovanja med akterji in objekti prikazuje slika 15. Pri izvajanju projekta 

je pomembna komunikacija med udeleženci. Časovna komponenta tu ni pomembna, 

imamo pa zapisane posamezne dogodke po vrstnem redu. Iz diagrama razberemo, da 

je največ komunikacije med mentorjem, učitelji in dijaki, kar je značilno za 

projektno delo. 

 

DIJAKI

MENTORJI
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7: PODAJANJE ID
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15: PODAJANJE OPRAVLJENEGA DELA PROJEKTA

13: DAJANJE NAVODIL ZA PROJEKT

10: POSREDOVANJE DOKUM
ENTACIJE

9: DAJANJE NAVODIL ZA DOKUM
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17: VREDNOTI IZDELEK
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Slika 15: Diagram sodelovanja modela projektnega dela 
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6.6 Sklepni del aplikacije Model projektnega dela 

Namen aplikacije Modela projektnega dela je, da omogoča vsem akterjem vpogled v 

korake izvedbe projektnega dela. Znane so naloge in zadolžitve. Izdelan je tudi 

postopek dela, ki temelji na razpisanih pogojih in predpisanih strokovnih znanjih. 

Dijaki vstopajo v projekt s poznavanjem razpisnih pogojev in izvajanjem naloge, 

mentor mora poznati razpisne pogoje in mora imeti še strokovna znanja, ki jih dijaki 

za izvajanje projektnega dela potrebujejo, učitelji pa dijakom svetujejo pri reševanju 

posameznega koraka v projektnem delu. 

Model projektnega dela nam prikazuje način izvedbe projektnega dela v šoli. Za 

razliko od prejšnjega modela projektnega načina poučevanja, se v tem modelu 

projektni način dela oblikuje glede na zahteve v razpisu. Mentorji in učitelji 

prilagodijo delo zahtevam projekta tako, da znanja, ki jih dijaki dobijo pri pouku 

uporabijo za izvedbo projekta. 
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7 UPORABA UML DIAGRAMOV PRI PROJEKTU MODRIJANČEK 

 Model poučevanja na projektni način smo ovrednotili pri izdelavi učnega modela 

Modrijanček, ki je prikazan na sliki 16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 16: Učni model Modrijanček 

Po korakih, ki so prikazani v magistrskem delu, smo izdelali učni model 

Modrijanček s projektnim delom dijakov Šolskega centra Nova Gorica s pomočjo 

usmerjanja tima strokovnih delavcev Šolskega centra Nova Gorica. Izvedba projekta 

Modrijanček je zahtevala sodelovanje različnih usmeritev: strojne, lesarske in 

elektro-računalniške smeri, kar je predstavljalo velik organizacijski zalogaj, saj je 

bilo potrebno uskladiti različne učne vsebine, ter sodelovanje med dijaki in mentorji. 

Zaradi kompleksnosti naloge smo si izbrali model, ki je prilagojen delu na področju 

vzgoje in izobraževanja. Koraki, predstavljeni v 6. Poglavju, so nam bili v pomoč, 

hkrati pa smo model skozi izvedbo samega projekta tudi preizkusili.  

Učni model Modrijanček je namenjen učenju manjših otrok. Otroci samostojno 

izbirajo področje aktivnosti. V začetni fazi smo izbrali naslednje aktivnosti: učenje 

pisanja črk, računanje z matematičnima operacijama seštevanje in odštevanje, risanje 

s prstom po monitorju, izbiranje in poimenovanje barv. Aktivnosti lahko enostavno 

nadgradimo, dodajamo ali zamenjamo. 

Model sestavljajo trije osnovni sestavni elementi: leseno ogrodje za stabilno 

postavitev, programska oprema in vgrajene elektronske komponente. Leseni del ima 

obliko sove. Oblika je otrokom všeč in jih vabi, da model preizkusijo. Dijaki so si 

obliko zamislili, izrisali s pomočjo računalniškega CAD/CAM programa Mastercam 

(Mastercam, 2012), modelirali obdelavo in izdelali z računalniško vodenim 



45 

 

rezkalnim strojem SHG1212 (Excitech, 2010). Na koncu so izdelek pobrusili in 

zaščitili z lakom na vodni osnovi. Največji izziv tega dela proizvodnje je predstavljal 

oblikovanje lesenega dela.  

Monitor na dotik je elektronska komponenta, ki so jo dijaki izbrali zaradi enostavne 

uporabe in neposrednosti. Napisali in implementirali so programsko opremo za 

delovanje monitorja. Pri tem so morali snovalci upoštevati motorične in miselne 

sposobnosti majhnih otrok. Končni produkt ima osnovni meni za izbiro aktivnosti, 

izbrano aktivnost pa nato po uporabi zamenja ali vodi s pomočjo puščic. Uporabnik 

vodi in izvaja aktivnosti le z dotikom monitorja s svojimi prsti. 

Dijaki so tudi pri realizaciji modela Modrijanček delovali po korakih projektnega 

dela od ideje in načrtovanja do realizacije. Pripomoček smo zasnovali tako, da smo 

ga lahko sami izdelali in pustili odprte možnosti za nadaljnjo nadgradnjo in 

prilagoditev uporabnikom. Novost tega pripomočka je v tem, da smo zanj uporabili 

monitor na dotik, kar je  otrokom prijaznejša rešitev. Prednost naše rešitve je tudi 

fleksibilnosti izdelka, saj omogoča nadgradnjo programske opreme in s tem 

implementacijo različnih modulov. Projekt Modrijanček je na natečaju Eureka! 

inovacije mladih 2007 prejel priznanje za inovacijo, ki je prikazana na sliki 17. 

 

Slika 17: Priznanje EUREKA 
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7.1 Diagram primerov uporabe 

Projekt Modrijanček je nastal pod okriljem Primorskega tehnološkega parka v sklopu 

projekta POPRI (POPRI, 2010). Namen projekta POPRI je vzpodbujanje mladih pri 

iskanju podjetniških idej in inovativnih tehnoloških rešitev. Začeli smo z iskanjem 

projektne ideje z metodo zapisovanja idej (Brainwriting). Osnovno vodilo je bilo 

oblikovanje ideje za izdelavo didaktičnega učila kot učnega pripomočka otrok v prvi 

triadi osnovne šole. Glede na izoblikovano osnovno idejo so bila določeni 

izobraževalni programi, ki so s svojimi strokovnimi moduli pripomogli pri izvedbi 

ideje. Za izdelavo projekta Modrijanček so bila izbrana področja lesarstva, 

strojništva, računalništva in elekrotehnike.  Na sliki 18 je prikazan model 

Modrijanček. 

PROJEKT MODRIJANČEK

DIJAKI

PROJEKTNA PISARNA

RAVNATELJ PROJEKTA

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

STROKOVNI MODULI

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

NALOGE IN IZVAJANJE PROJEKTA

VREDNOTENJE IN ZAKLJUČEK PROJEKTA

MENTORJI

 

Slika 18: Diagram primerov uporabe pri projektu Modrijanček 
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7.2 Diagram zaporedja 

Projekt Modrijanček je potekal po korakih, predstavljenih na sliki 19.  

PROJEKTNA PISARNA DIJAKI RAVNATELJ PROJEKTA MENTORJI

PRIPRAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

PODPISOVANJE POGODBE
SEZNANJANJE MENTORJA S POGODBO

USKLAJEVANJE POGOJEV

ISKANJE ZAINTERESIRANIH MENTORJEV

PREVERI POGODBO

POSREDOVANJE IMEN DIJAKOV

ISKANJE IDEJ

USKLAJEVANJE NALOG IN ROKOV

POSREDOVANJE IDEJ

IZDELAVA POTREB

POTRJEVANJE ZAHTEVKA
PREGLEDA

SPREMLJANJE PROJEKTA

IZDELAVA NABORA NALOG V POSAMEZNI SKUPINI

NADZOROVANJE IN SVETOVANJE

PRIPRAVA SEZNAMA POTREBIH ZNANJ

POSREDOVANJE RAZPISNIH POGOJEV

SEZNANJANJE S PROJEKTOM

INFORMIRANJE O IZBRANI IDEJI OCENJEVANJE IDEJ

INFORMIRANJE O IZBRANI IDEJI

POSREDOVANJE DOKUMENTACIJE

IZDELAVA DOKUMENTACIJE

OVREDNOTENJE DOKUMENTACIJE

POSREDOVANJE ZAHTEVKA ZA POTREBE

IZVAJANJE PROJEKTA S SKLOPU SKUPINE

PREGLED PROJEKTA

PREDSTAVITEV PROJEKTA

POROČANJE O POTEKU PROJEKTA

PRIPRAVA OSNUTKA PROJEKTA

OBLIKOVANJE SKUPIN

POROČANJE O OPRAVLJENEM DELU V SKUPINI

IZDELAVA NAVODIL ZA SESTAVLJANJE IZDELKA

NADZOROVANJE IN SVETOVANJE

SESTAVLJANJE IZDELKA

 

Slika 19: Diagram zaporedja dogodkov pri projektu Modrijanček 
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Projektna pisarna in ravnatelj projekta sta pripravila osnutek projekta. V našem 

primeru je bilo to učilo za otroke v prvi triadi osnovne šole. Nato smo pripravili 

osnutek, ki je bil potreben za izdelavo pogodbe s Primorskim tehnološkim parkom. 

Po podpisu pogodbe smo oblikovali skupine dijakov različnih strok in jim dodelili 

mentorje. Nato smo dijake seznanili s osnutkom. Sledilo je iskanje idej in priprava 

dokumentacije za izbrano idejo.  Naslednji koraki so bili izdelava dokumentacije, 

izdelava potreb, potrjevanje potreb, razdelitev konkretnih nalog med skupine, nadzor 

in spremljava projekta in končno sestavljanje izdelka. Dijaki lesarske smeri so 

izdelovali leseno konstrukcijo, dijaki strojne smeri so izrisali model sove in ga 

pripravili za delo na računalniško vodenih strojih, dijaki računalniške smeri so 

izdelali program za spoznavanje abecede in pisanje črk, dijaki elektro stroke pa so 

povezali posamezne komponente učila.  

7.3 Diagram razredov in objektov 

V diagramu razredov in objektov na sliki 20 so prikazane povezave med 

posameznimi razredi. Iz diagrama je razvidno, da so razredi in objekti med seboj 

prepleteno povezani, kar pomeni, da je za izvajanje projekta potrebno sodelovanje. 

Pri izvajanju projekta so bili vključeni naslednji strokovni moduli različnih 

strokovno izobraževalnih programov (katalogov znanja): 

– strojni tehnik: strokovni modul Računalniško podprte tehnologije 

– lesarski tehnik: strokovni modul Mehanska obdelava lesa 

– računalniški tehnik: strokovni modul Načrtovanje in razvoj programskih 

aplikacij 

– elektrotehnik: strokovni modul Izdelava električnih in komunikacijskih 

inštalacij 
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+VNESI()
+BRIŠI()
+POPRAVI()

-IME PROJEKTA
-DIJAK
-MENTOR
-ROK IZDELAVE
-CILJI

PROJEKT

+VNESI()
+BRIŠI()
+POPRAVI()

-IME IN PRIIMEK
-PREDMET

MENTORJI

+VNESI()
+BRIŠI ()
+POPRAVI()

-PROGRAM
-STROKOVNI MODULI

KATALOGI ZNANJ

+VNESI()
+BRIŠI()
+POPRAVI()

-IME IN PRIIMEK
-PREDMET

RAVNATELJ PROJEKTA

+VNESI()
+BRIŠI ()
+POPRAVI()

-IME
-USMERJEVALNI CILJI

NABOR NALOG

+VNESI()
+BRIŠI()
+POPRAVI()

-ŠOLA
-IME IN PRIIMEK

PROJEKTNA PISARNA

+VNESI()
+BRIŠI()
+POPRAVI()

-IME IN PRIIMEK
-RAZRED 
-VPISNA ŠTEVILKA

DIJAK

 

Slika 20: Diagram razredov in objektov 

7.4 Diagram aktivnosti 

Na sliki 21 je prikazan diagram aktivnosti. Te potekajo v zaporedju, ki smo ga 

predvideli že v diagramu zaporedja. Vsaka aktivnost predstavlja tudi kontrolno 

točko, če poteka delo v posameznih aktivnostih po predvidenem planu.  



50 

 

ZAČETNO STANJE

PODPISOVANJE POGODBE

SEZNANJANJE RAVNATELJA PROJEKTA S POGODBO

PRIPRAVA SEZNAMA POTREBNIH ZNANJ

ISKANJE ZAINTERESIRANIH UČITELJEV

/ IZBERI MENTORJA

POSREDOVANJE RAZPISNIH POGOJEV

ISKANJE IDEJ - POBUD

IZDELAVA NABORA NALOG V POSAMEZNI SKUPINI

KONČNO STANJE

INFORMIRANJE O IZBRANI IDEJI

IZDELAVA DOKUMENTACIJE

IZDELAVA POTREB

PRIPRAVA PRIJAVNE DOKUMENTACIJE

USKLAJEVANJE NALOG IN ROKOV

POSREDOVANJE IMEN DIJAKOV

SEZNANJANJE DIJAKOV S PROJEKTOM

IZBIRA NAJBOLJŠE IDEJE

OPREDELITEV IZVEDLJIVOSTI

IZVAJANJE PROJEKTA

SPREMLJANJE PROJEKTA

IZDELAVA NAVODIL ZA SESTAVLJANJE IZDELKA

SESTAVLJANJE IZDELKA

PREGLED PROJEKTA

PRIPRAVA OSNUTKA PROJEKTA

OBLIKOVANJE SKUPIN DIJAKOV

PREDSTAVITEV PROJEKTA

 

Slika 21: Diagram aktivnosti 
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7.5 Diagram sodelovanja 

Diagram sodelovanja na sliki 22 prikazuje interakcije med objekti in njihove 

medsebojne povezave. Iz njega razberemo, da je največ sodelovanja med mentorjem 

in dijaki, ter med mentorjem in ravnateljem projekta. Projektna pisarna sodeluje le na 

začetku in koncu projekta.  

 

DIJAKI

RAVNATELJ PROJEKTA

MENTORJI

PROJEKTNA PISARNAPROJEKT

1: SEZNANJANJE RAVNATELJA PROJEKTA Z NALOGO

2: IZDELAVA OSNUTKA NALOGE

3: SEZNANJANJE MENTORJA S POGODBO

17: POSREDOVANJE POTREB
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25: POROČANJE O POTEKU PROJEKTA
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6: OBLIKOVANJE SKUPIN
7: SEZNANJANJE DIJAKOV Z NALOGO

8: DAJANJE NAVODIL ZA OBLIKOVANJE IDEJ
9: POSREDOVANJE IDEJ

12: INFORMIRANJE O IZBRANI IDEJI
13: DAJANJE NAVODIL ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
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Slika 22: Diagram sodelovanja 
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8 ZAKLJUČEK 

Projekt je vrsta zaporednih, sestavljenih in celovitih postopkov za izvedbo bodisi 

modela, načina, sistema, postopkov ipd. Izpolniti ga je potrebno v načrtovanem času. 

Načeloma ga izvaja in uresničuje več ljudi ali skupin, katerih delo mora biti 

povezano. Izvajalci projekta morajo upoštevati sredstva, ki so za njegovo izvedbo 

namenjena, čas, ki je določen za njegovo realizacijo, doseči pa morajo zastavljene 

cilje. Preden si avtorji projekta zastavijo strategijo, morajo tako dobiti odgovore o 

svojem sedanjem položaju, kaj želijo s projektom doseči, po kakšni poti in na kakšen 

način. Temeljna vprašanja so torej: zakaj, na kakšen način, kdaj in kako. 

Ciljev tega magistrskega dela je več. Prvi cilj je prikazati postopek oblikovanja 

učnega procesa z uvajanjem projektnega učnega dela na šolskem centru (v tem 

primeru na ŠC Nova Gorica). Aplikacija projektnega dela v učni proces poteka tako, 

da sodelujejo dijaki in mentorji različnih učnih programov in se med seboj 

povezujejo in dopolnjujejo. Drugi cilj je prikaz korakov uvajanja projektnega dela v 

učni proces z upoštevanjem postopka ter uresničevanja projektnega ciklusa, pri 

katerem se  upoštevajo predpisane učne vsebine iz kataloga znanj. Na ŠC Nova 

Gorica je tovrstnih projektov premalo, predvsem v zadnjih letnikih. Tretji cilj tega 

magistrskega dela je zato predvsem spodbuditi tovrstni način dela in učenja, ki bi 

deležnike usposobilo za delovanje v poklicu, za katerega se usposabljajo. To lahko 

naredimo na konkretnem primeru, ki upošteva izhodišča (katalog znanj, razpis), 

objektivne okoliščine (sposobnosti, materialne zmožnosti itd), ter povezovanje 

različnih mentorjev in dijakov različnih smeri. 

V svojem dolgoletnem delu sem spoznal, da se mora teorija povezovati s prakso, da z 

doseganjem konkretnih, vidnih rezultatov dijaki osmišljajo tisto, kar so dobili bodisi 

pri teoretičnem ali pri praktičnem delu pouka. Poučevanje na projektni način 

zagotavlja dijakom, da razvijejo svoje sposobnosti in spoznavajo različne strategije 

za doseganje cilja. Projektno delo sodelujočim omogoča razvijati različne 

sposobnosti preko izkustvenega in aktivnega učenja. Vključeni so v vse faze učnega 

procesa, kar je predstavljeno v obliki modela z uporabo različnih UML diagramov. 

To omogoča večjo možnost predstavljivosti in opredelitev. Tako deležniki lahko 

bolje razumejo problem in ga zato tudi lažje izpeljejo. Vse to opravijo na način, da 

analizirajo, načrtujejo, opredelijo zahteve, program zasnujejo, ga izpeljejo, uvedejo 



53 

 

in preverijo rešitve, nato pa program vzdržujejo. Strokovni moduli so zajeti v 

Katalogu znanj, objavljenem na spletni strani Centra RS za poklicno izobraževanje, 

izpitni katalogi za zaključevanje izobraževanja pa na spletni strani CPI v 

programoteki. Strokovni moduli podajajo strokovna znanja, ki jih morajo dijaki 

osvojiti za priznanje posamezne kompetence. Pri tem so pomembni usmerjevalni 

cilji, ki so v nalogi navedeni za strokovni modul Obdelava kovin. Za izvedbo le-teh 

morajo dijaki poznati določena marketinška pravila (npr. začetek projekta, opis 

konkurence, izdelavo modela na projektni način itd.). Mentor je pri njihovem delu 

samo usmerjevalec, nudi tudi strokovno pomoč, dijaki pa na različne načine 

uporabljajo določene marketinške strategije vstopa in rasti in nabavo opreme ter 

oblikovanje najemnih cen. 

Rezultati magistrskega dela so zbrani v dveh delih, uvodnem preglednem 

teoretičnem delu in v praktičnem delu. V teoretičnem delu smo:  

- v uvodu opisali problematiko, namen in cilje magistrskega dela ter projektni 

način dela na ŠC Nova Gorica; 

- v nadaljevanju smo predstavili projektni način dela od opredelitve projekta, 

značilnosti in področja uporabe pa vse do vrste projektov, življenjskega cikla 

projekta in značilnosti projektnega informacijskega sistema; 

- predstavili različne UML diagrame, ki jih uporabljamo za prikaz različnih 

modelov poučevanja na projektni način; 

- v 4. poglavju smo opredelili naloge ter opisali potek začetka projekta, proces 

planiranja projekta, način uveljavljanja projekta ter izvajanje in kontrolo 

projekta. 

Opisane vsebine so podlaga za drugi del magistrske naloge, saj nam pomagajo pri 

oblikovanju modela poučevanja na projektni način in modela projektnega dela. 

V drugem delu smo z uporabo UML diagramov prikazali modele poučevanja na 

projektni način. Za njihov prikaz so uporabljeni diagrami, narejeni s programom MS 

Visio 2010. 
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UML diagrami prikazujejo primere uporabe, razrede in objekte, zaporedja, 

prehajanja stanj, aktivnosti, sodelovanja, gradnikov in namestitve. Z njimi je 

prikazan projekt modela poučevanja na projektni način. Projektno delo poteka v 

okviru predpisanih izobraževalnih programov, Katalogi znanja pa so izdelani na 

osnovi poklicnega standarda, v katerega so vključeni številni deležniki (organizacije 

delodajalcev in delojemalcev, inštitucije države itd). 

V modelu poučevanja na projektni način smo s pomočjo UML diagramov predstavili 

oblikovanje pouka na projektni način. Pri tovrstnem oblikovanju pouka je v ospredje 

postavljeno poznavanje strokovnih modulov iz Kataloga znanj, usmerjevalnih ciljev, 

izdelava natančnih navodil za izvajanje in spremljavo ter postavitev kriterijev za 

vrednotenje in zaključek projekta. Zelo pomembno je bilo tudi sodelovanje med 

akterji. Pri projektnem delu, ki smo ga predstavili v modelu, smo spoznavali vsebino 

Katalogov znanj v različnih izobraževalnih programih in v njem zapisanih strokovnih 

modulov. Število mentorjev in akterjev je v tem modelu bilo večje, saj se prepletajo 

različne učne vsebine. Sodelovanje med akterji je bilo povezujoče, saj je za izdelavo 

enega projekta potrebno več različnih strokovnih znanj. To smo prikazali z uporabo 

različnih UML diagramov. 

Šolski center Nova Gorica se kot center prijavlja na različne projekte. Večina med 

njimi je takšnih, ki zahtevajo sodelovanje različnih strok. Primer takega projekta je je 

Modrijanček, ki se je začel z določitvijo potrebnih izobraževalnih programov. 

Znotraj določenih izobraževalnih programov smo določili  strokovne module, ki so 

zapisani v Katalogu znanj posameznega izobraževalnega programa. Naprej je delo 

potekalo po opisanih korakih. Pri izvajanju tega in podobnih projektov ima 

pomembno vlogo  ravnatelj projekta, ki je tudi v tem primeru skrbel za roke izdelave, 

komunikacijo med timi in nadzoroval in spodbujal izvajanje projekta. Ob zaključku 

projekta je skupaj z izvajalci poskrbel za ustrezno predstavitev projekta in izdelavo 

zahtevanih poročil.  

Čeprav je Modrijanček spadal med manj zahtevne projekte, smo z njim dosegli 

rezultate, ki smo si jih zastavili: izdelali smo uporaben izdelek, razvijali smo 

sposobnosti dijakov, seznanili smo jih s projektnim delom in UML diagrami, ki so 

bili njegova osnova. Pri tem so dijaki spoznali različne načine in poti, po katerih je 

mogoče doseči določen rezultat. Posebej pomembno je bilo, da so bili dijaki 
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vključeni v vse faze zastavljenega projekta. Eden najpomembnejših rezultatov pri 

tem je bil, da so dijaki spoznali, da je z UML diagramom mogoče bolj nazorno 

razumeti problem, pa tudi, da smo pokazali, kako s projektnim delom tako dijaki kot 

učitelji lažje in bolje razvijamo učenčeve sposobnosti načrtovanja programa in ga 

zato tudi lažje izpeljemo.  

Tudi socializacijski vidik ni bil zanemarljiv, saj je projektno delo dobra priložnost za 

sinergijsko delovanje na več ravneh (dijak – učitelj, dijak-dijak, učitelj-učitelj). 

Pomembno je tudi, da so si znotraj projekta dijaki izbirali delo po svojih afinitetah in 

sposobnostih. S stališča evalvacije, ki je povezana tako s cilji izobraževanja, učnimi 

vsebinami, metodami in organizacijo, je mogoče ugotoviti, da je bil rezultat tako 

zastavljenega in izpeljanega projekta uspešen, kar je pokazal končni izdelek in tudi 

nabor novih spoznanj tako dijakov kot sodelujočih učiteljev. 

V razmerah gospodarske in finančne krize je še bolj pomembno, da dijaki razvijajo 

izkušnje s projektnim delom. Tako razvijajo svoje sposobnosti in ne ostajajo samo v 

polju teorije, ampak jih skupinsko delo pripravlja na realne okoliščine. 

Najpomembnejše je zastaviti vsebino projekta, razviti aktivnosti v njegovem okviru 

in z usmerjevanjem in podporo mentorja doseči, da bo cilj uresničen. Projektno delo 

kot učni model presega cilje tradicionalnega pouka in dijake usposablja za obrt in 

podjetništvo. Dijaka pri tem ne omejujejo ne vsebinske ne organizacijske ne 

prostorsko-časovne omejitve klasičnega šolskega pouka, hkrati pa mu dajejo različne 

praktične možnosti, da razvija ideje in jih tudi uresničuje. Projekt je dejavnost, ki 

uresničuje zamisli. To lahko stori posameznik, vendar je za srednješolsko populacijo 

(pa tudi nekatere druge) bolj spodbudno, da ga izvajajo različno številčne (projektne) 

skupine. 

S tem načinom dela in učenja dijaki spoznavajo tudi, da morajo biti ideje uresničljive 

(nagnjeni so morda tudi k utopičnim), pridobijo pa tudi zavest, da se da obstoječe 

stanje spremeniti, izboljšati, s tem pa si tudi ustvariti podlago za osebno eksistenco in 

družbeni napredek. 
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PRILOGA 1: PRIMER KATALOGA ZNANJ ZA STROJNEGA TEHNIKA 

         

1. Ime modula:  

     PROSTORSKO MODELIRANJE IN PRIPRAVA DOKUMENTACIJE 

2. Usmerjevalni cilji:  

Dijak: 

 spozna vlogo in pomen računalniško podprtih tehnologij pri podpori 

proizvodnji, 

 pozna CAD program za 3D modeliranje sestavnih delov, 

 z računalnikom modelira izdelke in jih sestavlja v sklop 

 izdeluje tehnično dokumentacijo sestavnih delov in sklopov po veljavnih 

standardih 

 zna parametrično in funkcijsko povezati dimenzije računalniškega modela, 

 izdela družino sorodnih izdelkov s pomočjo tabele, 

 spozna namen in principe delovanja slojevitih tehnologij, 

 razvija natančnost in doslednost pri modeliranju in izdelavi tehnične 

dokumentacije 

 razvija prostorsko predstavo in smisel za modeliranje in povezavo elementov 

v prostoru. 

 

 

3. Poklicne kompetence: 

 s CAD računalniškim programom modelirati izdelke 

 sestavne dele z računalnikom sestaviti v sklop 

 z računalnikom izdelati tehnično risbo na osnovi računalniškega modela 

 

4. Operativni cilji:  

 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak: 

 spozna prednosti 3D računalniškega 

modeliranja, 

 se seznani z programsko opremo za 

področje CAD, 

 spozna pomen računalniških 

tehnologij v celotnem življenjskem 

ciklusu 

Dijak: 

 izdela 3D računalniški model izdelka z 

uporabo gradnikov za dodajanje in 

odvzemanje materiala, 

 pri modeliranju uporablja različne vrste 

gradnikov, kot so:  izvlek, vrtenina, 

sledenje prereza po vodilni, krivulji, 

povezava prostorskih prerezov, 
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Informativni cilji Formativni cilji 

izdelka, 

 se seznani z osnovnimi in 

naprednimi gradniki za dodajanje in 

odvzemanje materiala modelu, 

 spozna inženirske gradnike za 

spreminjanje in dopolnjevanje 

oblike izdelkov, 

 razume relacije "oče – sin", 

 spozna pomožne geometrijske 

elemente, ki so namenjeni podpori 

modeliranja, 

 spozna postopke za spreminjanje in 

manipuliranje z gradniki, 

 se seznani z možnostjo modeliranja 

družine sorodnih izdelkov s 

pomočjo tabele družine izdelkov 

 spozna pomen in postopek 

določevanja parametrov 

računalniškega modela 

 razume namen določevanja relacij 

med merami izdelka,  

 

 spozna postopek sestavljanja 

sestavnih elementov v sklop, 

 spozna različne možnosti 

pozicioniranja in fiksiranje 

sestavnih delov, 

 se seznani z možnostjo prikazovanja 

sestavnih delov v sklopu, 

 se seznani z določevanjem 

prostostnih stopenj elementov v 

sklopu in prikazom delovanja 

sklopa z animacijo, 

 se seznani z prednostjo in slabostjo 

kreiranja novega sestavnega dela v 

sklopu 

 se seznani z možnostjo kreiranja 

gradnikov v sklopu , 

 

spozna postopke za izdelavo 

tehnične dokumentacije po 

standardu, 

 se seznani z prednostjo generiranja  

tehnične risbe na osnovi 

parametričnega računalniškega 

 spreminja obliko modela z inženirskimi 

gradniki , 

 kreira geometrijske gradnike kot so 

točke, ravnine, osi in krivulje 

 kopira in zrcali gradnike, 

 razmnoži gradnike po vzorcu, 

 izdela družino sorodnih izdelkov s 

pomočjo tabele, 

 predpiše formulo odvisnosti določene 

mere na izdelku, 

 določi parametre, od katerih je odvisna 

dimenzija  modela, 

 v modelu kreira prereze, 

 shrani posebne 3D poglede na model, 

 

 

 sestavi sestavne dele v sklop 

 pozicionira sestavne elemente na 

določeno mesto v sklopu 

 izdeluje in vstavlja podsklope, 

 na osnovi sklopa izdela in prilagodi novi 

sestavni element, 

 izdela eksplozijski pogled sklopa, 

 sestavne dele sklopa prikaže na različne 

načine, 

 v sklopu kreira gradnike, 

 določi učinek v sklopu izdealnega 

gradnika na posamezne elemente sklopa, 

 izdela animacijo delovanja sklopa, 

 določi format in standard tehnične risbe, 

 vstavlja neodvisne poglede v risbo, 

 vstavlja projekcijske poglede v risbo, 

 vstavi detaljni pogled in posebne 

poglede, 

 na risbi prikaže in ureja dmenzije iz 

modela, 

 kotira posamezne mere, ki niso bile 

vnesene pri modeliranju, 

 vstavi in izpolni standarno glavo risbe, 

 predpiše tolerirane mere, 

 označi geometrijske tolerance, 

 predpiše obdelavo površin, 

 določi poglede s prerezom , ureja izgled 

prereza in prikaže njegov potek , 

 vstavi na eno risbo poglede večih 

elementov, 



60 

 

Informativni cilji Formativni cilji 

modela, 

 pozna načine kotiranja in postopek 

predpisovanja merskih in 

geometrijskih toleranc, 

 se seznani z  vključitvijo besedila in 

tabel na risbo, 

 spozna formate in glave risb ter 

možnost vključitve glave na risbo, 

 pozna postopek za izdelavo tehnične 

risbe sklopa, 

 pozna postopek za avtomatsko 

izdelavo pozicijskih številk 

sestavnih delov sklopa, 

 se seznani z prednostjo avtomatske 

izdelave kosovnice, 

 pozna pomen in prednost 

parametrične povezave med 

računalniškim modelom in risbo, 

 pozna postopek za izris risbe , 

 se seznani s posebnostjo 

modeliranja izdelkov iz pločevine, 

 spozna program za modeliranje 

izdelkov iz pločevine, 

 se seznani z vrstami slojevitih 

tehnologij za izdelavo izdelkov, 

 pozna vlogo slojevitih tehnologij  v 

proizvodnji in pri izdelavi 

prototipov, 

 se seznani z nujnostjo izdelave 

računalniškega modela izdelka za 

uporabo slojevite tehnologije pri 

izdelavi, 

 spozna principe posameznih 

slojevitih tehnologij, kot so 3D 

tiskanje, stereolitografija in 

selektivno lasersko sintranje.  

 

 izdela sestavno risbo sklopa, 

 avtomatsko generira pozicijske številke 

sestavnih delov sklopa, 

 avtomatsko izdela kosovnico sestavnih 

elementov, 

 zmodelira izdelek iz pločevine 

standardov iz tega področja, 

 

 

 

 


