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Uvajalne delavnice za bruce 

 Študentke in študenti 1. letnikov dodiplomskih 

programov UPEŠ in VPŠ 
 

 5. - 16. Oktober 2020 
 

 32 skupin (20 UPEŠ in 12 VPŠ) po cca. 25 študentov 
 

 2 srečanji po 3 pedagoške ure (2,5 h) 
 

 13 pedagogov in 4 strokovne sodelavke 
 

 Več kot 630 študentov na teden 
 

 



 Spodbuditi hitrejšo vzpostavitev socialnih mrež  
 

 Olajšati morebitne težave z nadaljevanjem študija v 

primeru prehoda v celoti na študij na daljavo  
 

 Krepiti veščine timskega dela 

 

 

 

Razlogi za organizacijo delavnic 



 Osrednja tema delavnic je bila trajnost (1. srečanje) 

in cilji trajnostnega razvoja OZN (2. srečanje) 
 

 

 Preko raziskave smo ugotovili, da so naši diplomanti 

ob zaključku študija slabo seznanjeni z navedenimi 

tematikami, kar ni skladno s fakultetnim 

poslanstvom  
 

 

Razlogi za izbor teme 



 Vsebina delavnice enake za vse skupine 
 

 3 ključne naloge za študente: 

• “Kaj mi pomeni trajnost?” - individualno razmišljanje  

• “Kaj nam pomeni trajnost?” - skupinski brainstorming in 

izpostavljanje konkretnih problemov povezanih s trajnostjo 

• “Kako lahko rešimo izbrani problem?” - skupinski 

brainstorming in iskanje rešitev za izbran problem 
 

 Dodatne aktivnosti:  

 Icebreaker  

 Aktivni odmor 

 

Srečanje 1 - Trajnost 



Izdelki – Plakat & Definicija trajnosti 



 17 SDG-jev razdeljenih med 32 skupin (15x 2 skupini & 2x    

1 skupina na cilj) 

 

 Vsebina delavnice: 

• ½ specifična glede na dodeljen SDG: 

- Statistika po svetu 

- Statistika za Slovenijo 

- Aktivnost za globje razumevanje posameznega cilja 
 

• ½ enaka za vse skupine: 

- Intervju & oblikovanje persone 

- Video 

- Kartice zaobljube 

 

Srečanje 2 – Cilji trajnostnega razvoja OZN 



 SDG specifične aktivnosti: 

• Izračun ogljičnega odtisa: www.footprintcalculator.org 

• Simulacija preživetja skozi mesec: www.spent.org 

• Razprava o neenakosti: Privilegij na prodaj 

• Priprava menija z omejitvami  

• Sestava tedenskega urnika za dobro počutje 

• … 
 

 Splošne aktivnosti 

• Intervju sošolcev  

• Snemanje videa  

• Kartice zaobljube 

 

 

 

Srečanje 2 – Aktivnosti 

https://www.footprintcalculator.org/
http://playspent.org/


Izdelki – Kartice zaobljube 



Glavne ugotovitve 

• Glavni cilj delavnic je bil uspešno dosežen, delavnice 

so bile pri študentih pozitivno sprejete. 
 

• Brucem je tema trajnosti znana manj, kot smo 

pričakovali in kot bi si želeli, predvsem VPŠ 

skupinam. 
 

• Pri izpostavljanju problemov trajnosti so se 

osredotočili na splošne tematike. 
 

• Aktivnosti, predvsem prvega tedna, so bile preveč 

splošne. Študenti se bolje odzovejo na zelo specifična 

in strukturirana navodila. 

 






