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PROJEKTNI DAN "Z ustvarjalnostjo do podjetnosti"  

 

Opis delavnic 

1 Z USTVARJALNOSTJO DO PODJETNOSTI (projekt SPIRIT) 

Glej podroben opis aktivnosti. 

2 Kaj znam in koga poznam?  

Kreativnost, odkrivanje virov  

Vaja temelji na gradnji zavedanja o znanjih, ki jih imajo udeleženci in njihove družine in 

prijatelji. Preko kombinacije teh znanj udeleženci sestavijo nove ideje za izdelke in rešitve.  

3 Kam na počitnice?  

Intervju, hitro prototipiranje 

Ključni cilj vaje je, da udeleženci spoznajo, kako težko je postavljati vprašanja, ki dajejo bogate 

odgovore. Drug pomemben poudarek je, da se udeleženci zavejo, kako težko je preseči lastna 

prepričanja in predsodke in dejansko razumeti potrebe drugih. Na koncu vaje udeleženci 

razvijejo hitre prototipe rešitev.  

4 Kako izboljšam počutje učencev v šoli? 

Razumevanje, hitro prototipiranje 

Cilj udeležencev je, da izboljšajo okolje v šoli kjer delujejo. Udeleženci s poglobljenim 

razumevanjem najprej spoznajo potrebe sošolcev in na njihovi podlagi razvijejo prototipe 

rešitev.   
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5 Rdeča Kapica  

Pripovedovanje, menjava zornega kota   

Izvajalec s pomočjo zgodbe o Rdeči Kapici pokaže, da so tudi znane splošne resnice lahko polne 

nelogičnosti in nenavadnih rešitev. Udeležencem pokaže, da lahko menjava zornega kota 

močno spremeni pogled na zgodbo in vodi do novih kreativnih rešitev.  

6 Stripovski tarok  

Pripovedovanje, grafično prototipiranje  

Vse dobre rešitve imajo kot podlago dobro zgodbo. Vaja je trening opazovanja, razumevanja 

okoliščin, kreativnosti in sestavljanja dobrih zgodb. Najprej na podlagi slik iz tarok kart, potem 

pa še na podlagi preživljanja vsakdana udeležencev vaje. 

7 Ograja  

Reševanje problemov, podjetnost 

Vaja temelji na na videz preprosti nalogi, ki pa v sebi skriva nekaj zelo pomembnih elementov 

podjetnega načina razmišljanja. Udeleženci spoznajo, da tudi enostavni izzivi potrebujejo 

temeljit premislek. Poleg tega se soočijo s konkurenco in problemi vrednotenja lastnega dela.  

8 Avto + restavracija = ?  

Razumevanje, sestavljanje idej 

Cilj vaje je, da udeleženci spoznajo, da dobre rešitve ne nastanejo v trenutku, vendar so plod 

postopne evolucije in kombinacije rešitev na različnih področjih. V vaji je naloga udeležencev, 

da analizirajo avtomobile in restavracije in elemente obeh združijo v nove ideje.  

 


