
PODVIG = Podjetnost v gimnaziji

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



Podjetnost v gimnaziji:

• Trajanje: maj 2018-avgust 2022.

• 79 partnerjev: 9 zavodov, ustanov oz. organizacij 

70 gimnazij 

(28 razvojnih, 42 implementacijskih) 

• GSŠK je razvojna gimnazija

• Ključni cilj: razviti in preizkusiti model celostnega 
razvoja kompetenc podjetnosti pri dijakih.



Kaj je podjetnost?

https://www.google.com/search?q=entrepreneurship&source=lnms&tbm=isch&sa=
X&ved=0ahUKEwiJx7G87rnbAhVMGZoKHRaBCz0Q_AUICigB&biw=1670&bih=755#im
grc=zF6LhDzJ51qdSM:&spf=1528110301664

Pridobivanje
izobrazbe ni isto
kot razvijanje
kompetenc. 

Ziad Abdelnour

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjnq47m7rnbAhUDlxQKHcQwD5sQjRx6BAgBEAU&url=https://www.gapingvoid.com/blog/2016/08/09/entrepreneurship-is-a-mindset/&psig=AOvVaw1IQH8vYNVruSroehtEO2uq&ust=1528196702040411
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjnq47m7rnbAhUDlxQKHcQwD5sQjRx6BAgBEAU&url=https://www.gapingvoid.com/blog/2016/08/09/entrepreneurship-is-a-mindset/&psig=AOvVaw1IQH8vYNVruSroehtEO2uq&ust=1528196702040411


Podjetnost – kompetence 21. stoletja

Pri podjetnostnem izobraževanju gre za razvijanje 
veščin in načina mišljenja pri dijakih, kar jim omogoča 
pretvarjanje kreativnih zamisli v podjetnostno ravnanje. 
S to ključno kompetenco se pri dijakih podpira osebni 
razvoj, državljanska kompetenca, socialna vključenost
in zaposljivost. Relevantna je na vseh ravneh 
vseživljenjskega učenja, pri vseh učnih predmetih in 
vseh oblikah učenja in usposabljanja (formalno, 
neformalno), ki prispevajo k podjetnostnemu duhu in 
delovanju z ali brez komercialnega namena. 



Zakaj spodbujati podjetnost?

Kako so prišli do evropskega referenčnega okvira kompetence 
podjetnosti?

Leta 2006 je Evropska komisija opredelila "kompetenco
samoiniciativnosti in podjetnosti" kot eno od osmih ključnih 
kompetenc, ki so potrebne za vse člane družbe znanja. 

8 ključnih kompetenc:
• pismenost ali sporazumevanje v maternem jeziku;
• jezikovna kompetenca ali sporazumevanje v tujih jezikih;
• matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti 

in tehnologiji;
• digitalna kompetenca;
• osebna, družbena in učna kompetenca ali učenje učenja;
• socialne in državljanske kompetence;
• podjetnostna kompetenca ali samoiniciativnost in 

podjetnost;
• kulturna zavest in sposobnost izražanja



Naloge razvojne (in deloma 
implementacijske A) gimnazije
KOMPETENCE 

ZNANJE 
- kaj moram znati, da 

lahko nekaj naredim 

NARAVNANOST 
- način razmišljanja, da 

nekaj dobro naredim 

SPOSOBNOSTI 
- sposobnost, da nekaj 

dobro naredim 



OSNUTEK !!!

10 NAJBOLJ ZAŽELENIH KOMPETENC NA TRGU DELA 

1. Sposobnost 

dela v timu 

4. Sposobnost 

načrtovanja, 

organizacije in 

določanja 

prioritet 

2. Sposobnost 

odločanja in 

reševanja 

problemov 

5. Sposobnost 

pridobivanja in 

procesiranja 

informacij 

6. Sposobnost 

analize 

kvantitativnih 

podatkov 

3. Sposobnost 

verbalnega 

komuniciranja 

in izražanja 

7. Tehnično 

znanje 

povezano z 

delom 

8. Odlično 

poznavanje in 

uporaba aplikacij 

in računalniških 

programov 

9. Sposobnost 

oblikovanja in/ali 

popravljanja 

pisnih poročil 

10. Sposobnost 

prodaje in 

navduševanja 

drugih 



Kompetenčni okvir podjetnosti
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