
„Mlekastično!“ nas je 
prebudilo in povezalo



Pristop k novemu projektu



Zoom srečanja kot nadomestilo 
srečanj v živo?



Izolacija in odtujitev

• Izkušnje preteklega leta 
• Učinki izolacije pri dijakih
• Sprememba načina dela z dijaki



„Mlekastično!“ kot ideja



Kako ustvariti dober in uspešen 
tim?

dobri odnosi povezanost (skupen cilj)

zadovoljstvo

motiviranost uspeh



Potek projekta

• Predstavitev ideje

• Povsem proste roke pri izvedbi

• Pomoč na spletni strani ekošole

• Upoštevanje vidikov bodočih prodajalcev

Povezava vseh dijakov v skupini in sodelovanje vseh!



Prva predstavitev pri učni uri
• Presenečenje zame

• Navdušenje 

• Profesionalen nastop

• Velika motiviranost NOVI CILJI

• Razširitev projekta na celo šolo REZULTAT:

Kanal „Mlekastično!“ je povezal celo šolo



Analiza rezultatov

• Anketni vprašalnik 

• Priprava poročila analize rezultatov ankete

• Predstavitev na pedagoški konferenci

• Priprava članka – postali smo tudi Mladi poročevalci

Izboljšanje samopodobe

Pohvale

Želja po nadaljevanju dela na tak način



Uspehi se vrstijo
• Vsaka naslednja naloga je še boljša
• Tak način dela uporabim v vseh skupinah
• Ugotavljam navdušenje dijakov in večjo motiviranost

Potrdi se moja hipoteza – večji uspeh dijakov

Prisotnost pri pouku 100% - odgovornost tudi do ekipe

Končni rezultat zaključevanje ocen 4,7



Ugotovitve mojega dela raziskave

• „Mlekastično!“ je postal odličen učni pripomoček pri 
poučevanju

• Odlično socialno in psihološko orodje



Večje zadovoljstvo
večja motiviranost večji uspeh

Končni rezultati:

• 9 skupin oz. razredov dijakov

• Povprečna ocena pri samostojnih predstavitvah je bila 3,6

• Povprečna ocena pri skupinskih predstavitvah je bila 4,5



Zadovoljna in uspešna ekipa



Zahvala dijakov
„Ne zgodi se pogosto, da dijaki 
dobimo skupinsko nalogo, zato bi 
se vam vsi skupaj radi zahvalili da 
ste nam dali to odlično priložnost -
prav nam. Pri taki izkušnji in delu 
kot smo ga imeli, pa sploh ni 
pomembna ocena, ki jo bomo 
dobili, vendar to, da smo se združili, 
si pomagali, se podpirali in da smo 
postali najboljša ekipa. Skupaj 
zmoremo!“

Mlečni sladkorčki



Hvala za vašo pozornost!


