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Uvod in učni izidi za prvo enoto  
Prva enota je zasnovana kot uvodna enota k dvodelnemu 

modulu o turizmu in gostinstvu v Sloveniji. V tej enoti želimo 

dijake preprosto spodbuditi, da razmislijo o vlogi, ki jo turizem 

in gostinstvo igrata v Sloveniji s kulturnega ter gospodarskega 

vidika. Vendar pa želimo s to enoto doseči več kot samo to, 

da dijaki cenijo gostinstvo in turizem kot industrijo na 

nacionalni in regionalni ravni; cilj je tudi spodbuditi jih k 

razmišljanju o lastnostih njihovega domačega kraja. 

Pričakovani učni izidi za dijake so: 

1. Razvijejo poznavanje nekaterih virov informacij za turistično 

statistiko 

2. Spoznajo in cenijo pomembnost čezmorskih turistov za 

gospodarstvo 

3. Razumejo vrste aktivnosti, s katerimi se turisti ukvarjajo 

4. Razmislijo, kaj lahko njihov kraj ponudi z vidika turističnih 

znamenitosti 
 

Uvod in učni izidi za drugo enoto  
Prva enota je dijake seznanila s svetom turizma in gostinstva v 

Sloveniji, da bi lažje razumeli pomen sektorja za Slovenijo kot 

vir prihodka in kot način predstavitve pozitivne podobe 

države v tujini. Vendar gre za sektor, ki potrebuje osebje, 

pravzaprav veliko osebja. Ta enota želi dijake spodbuditi, da 

razmislijo, ali bi jih takšna poklicna pot lahko zanimala, in če je 

tako, kje lahko najdejo dodatne informacije o izobraževanju 

in poklicni poti. 

Učni izidi za dijake v drugi enoti so: 

1. Razmislijo o lastnih spretnostih in lastnostih ter presodijo, ali 

morda v tem sektorju vidijo svojo kariero 

2. Seznanijo se z vrsto možnih vlog v sektorju 

3. Pridobijo informacije o poklicnih poteh in možnostih 

izobraževanja v sektorju 

 



 

 

 

Učni pristopi  

Obe enoti sta bili razviti skupaj s številnimi učnimi 

strategijami, ki temeljijo na spodbujanju aktivne 

udeležbe in angažiranosti dijakov: 

• Individualno gledanje in branje spletne enote 

• Uporaba svetovnega spleta kot 

raziskovalnega orodja (kjer je na voljo)  

• Pristop vključuje delovni zvezek za dijake, ki je 

namenjen:  

➢ spodbujanju razprave 

➢ analiziranju podatkov 

➢ pridobivanju in beleženju informacij 

➢ delu v parih 

➢ možganski nevihti 

➢ spodbujanju k uporabi medijev 

 

 

Uporaba spletnih virov in delovnega zvezka  

Enote so zasnovane tako, da jih je mogoče 

predelovati zaporedno v tandemu z delovnim 

zvezkom. Glede na to, da traja povprečna učna ura v 

srednji šoli približno 40 minut, je potrebnih približno 60 

do 70 minut, da predelate spletno enoto in da dijaki 

dokončajo vse aktivnosti. Ta čas lahko razdelimo na 

dve učni uri ali blok ure (morda boste morali prilagoditi 

čas predavanja). 

Kljub temu lahko več aktivnosti še razširite (na primer 

'Storyboard' v prvi enoti), zato je mogoče, da bodo 

enote zahtevale do tri učne ure, odvisno od stopnje 

interaktivnosti, ki jo želite in/ali razpoložljivega časa. 



 

 

Pomembno je opozoriti, da so bile enote in 

spremljajoči delovni zvezki zasnovani tako, da jih je 

mogoče uporabiti za spodbujanje nadaljnjih aktivnosti 

in jih ni treba predelati v zaporednem nizu učnih ur.  

Medtem ko je enota zasnovana tako, da je v spletnih 

brskalnikih navzkrižno združljiva, za optimalno 

delovanje priporočamo uporabo brskalnikov Google 

Chrome ali Mozilla Firefox. 

Dijaki bodo potrebovali slušalke in pisala. 

 

Navigacija po spletnih enotah  

Naprej se pomikate s klikom na naslednji gumb '>' 

in nazaj s klikom na gumb '<' v spodnjem desnem 

kotu. 

Poleg tega je v zgornjem desnem kotu na voljo 

opcija »Meni«. S klikom na ta gumb odprete 

spustni meni, ki vam omogoča, da izberete, 

katero koli stran želite. 

Kjer je potrebno, boste usmerjeni na aktivnost v 

delovnem zvezku.



 

 

 

Aktivnosti prve enote 

 
Aktivnost ena – Različna tržišča 

Namen te aktivnosti je, da dijaki pri trženju izdelka 

razmislijo, da pristop „ena velikost ustreza vsem“ ni 

vedno primeren. Za različne ciljne skupine moramo 

imeti različna sporočila. Ti videoposnetki lahko 

pomagajo spodbuditi razpravo v razredu o tem, kako 

tržiti državo in kako pri ciljnih skupinah ustvariti občutek 

o tej državi. Na primer, gre za prodajo zgodovine neke 

države? Ali pa je lep kraj za obisk; morda prodaja 

občutek avanture ali zabave? 

Videoposnetki na prosojnici z naslovom "Kaj smo jim 

obljubili?" dijakom ponuja možnost, da vprašajo, 

kakšno sporočilo ali vidike Slovenije ponujajo 

videoposnetki? Na primer, katere vrste slik ali glasbe 

so bile uporabljene. 

Glede na razpoložljive vire in čas bi to lahko izvedli kot 

skupno aktivnost z dijaki, ki delajo v dvojicah ali 

skupinah po tri, s ciljem, da ocenijo videoposnetke in 

poročajo o njih. 

 

Aktivnost dve – Storyboard (Zgodba) 

Cilj aktivnosti „Storyboard“ je spodbuditi dijake, da 

prevzamejo odgovornost za trženje svojega kraja. Ta 

aktivnost temelji na veščinah za tržno analizo, ki so 

potrebne za aktivnosti „različnih trgov“, tako da jih 

dijaki uporabijo v problemsko zasnovanem scenariju:  

"Predstavljajte si, da ste dobili naročilo, da 



 

 

posnamete video, ki bo pritegnil turiste v vašo regijo, 

da bi pomagali lokalnim podjetjem. Posnemite 

zgodbe o vsaj štirih zanimivih krajih v vašem lokalnem 

okolju, ki bodo prikazane v videoposnetku – 

razmislite, kakšno sporočilo želite posredovati. " 

 

Razpoložljiva polja se lahko uporabijo za besedilo ali za 

fotografije, če se aktivnost izvaja v okviru daljšega 

projekta in jo dijak lahko zaključi v daljšem časovnem 

obdobju, in sicer tako, da se najprej pogovori s 

sošolci/učiteljico, nato fotografira svoj kraj in fotografije 

prilepi v delovni zvezek. Poleg zgodbe naj dijaki 

napišejo tudi kratek sestavek o celotnem sporočilu, ki 

ga posredujejo, npr. zgodovina, zabava, slikovite 

aktivnosti na prostem in tako dalje. 

 

Aktivnost tri – Tvoja regija 

Aktivnost Tvoja regija od dijakov zahteva, da svoje 

spretnosti iskanja uporabijo na določenem področju. 

Izbira regij je omejena na vire, ki so na voljo v spletu in 

pri lokalni turistični agenciji, zato bo dijake morda 

treba usmeriti na regionalno povezavo, ki je najbližja 

njihovemu domačemu kraju. Na voljo so trije scenariji: 

(1) enodnevni izlet za mlado odraslo osebo (2) 

družinski izlet za konec tedna in (3) popoldanska 

aktivnost za upokojeni par. Ti scenariji naj bi dijake 

opozorili na dejstvo, da morajo regije imeti raznoliko 

ponudbo aktivnosti in prireditev za različne vrste 

turistov. Seveda lahko sestavite več scenarijev. Lahko 

razmislite tudi o tem, da motivirate razred z 

določanjem dodatnih turističnih trgov. 



 

 

 

Glavni namen te aktivnosti je učence spodbuditi, da 

začnejo razmišljati in nato raziskovati, kaj je na voljo v 

njihovem lokalnem območju ali regiji. 

Učitelji pa se lahko odločijo, da dijakom ali skupinam 

dijakov dodelijo različne regije, namesto da ima vsak 

dijak dostop do istih podatkov. Če čas dopušča, lahko 

to aktivnost razširite tako, da služi kot osnova za razpravo 

in predstavitvene aktivnosti v razredu, potem ko je 

spletna enota predelana. 
 
 

Aktivnost 4 – Kviz “Kako pritegniti obiskovalce” 

Končna aktivnost je kviz „Kako pritegniti 

obiskovalce“. Dijakom bodo na voljo povezave do 

različnih znamenitosti, oni pa bodo morali poiskati 

nekaj informacij o njih. Glavni cilj te aktivnosti je 

seznaniti dijake z različnimi turističnimi atrakcijami v 

njihovi državi – kviz pa je način, kako jih iskati. Tudi to 

aktivnost lahko izvedemo posamezno ali skupinsko. 

Opomba – med kvizom ni zvoka. 



 

 

 

Aktivnosti druge enote 

V drugo spletno enoto in pripadajoči delovni zvezek so 

integrirane tri aktivnosti; možna je še dodatna 

aktivnost, ki jo vodi učitelj. Teoretično bi lahko drugo 

enoto vzeli tudi kot samostojno enoto, ne da bi prej 

predelali prvo enoto. Vendar pa bil osnovni namen, 

da enoti izvajate zaporedno, pri čemer druga enota 

predstavlja nadgradnjo prve. Pred začetkom druge 

enote lahko dijake prosite, naj razmislijo in komentirajo, 

kaj so se naučili iz prve. To refleksijsko aktivnost je 

seveda mogoče strukturirati na kateri koli način, ki je 

za vas najprimernejši. 

 

Aktivnost ena – Je to zame? 

Namen tega preizkusa minimalne primernosti je, da 

dijaki razmislijo o svojem potencialnem zanimanju in 

primernosti za delo v tem sektorju. Vendar je to zelo 

kratek kviz in zato je zelo pomembno, da dijake 

prepričamo, da ni pravilnih ali napačnih odgovorov. 

Gre namreč samo za ugotavljanje potencialne 

primernosti za tovrstno industrijo, zlasti ker prej morda 

o tem sektorju niso premišljevali. Dijak je lahko na 

primer nekdo, ki rad dela na hitrem delovnem mestu 

ali ki rad opravlja delo, kjer dva dneva nikoli nista 

enaka; nekdo, ki rad srečuje ljudi. Toda kakor kaže 

seznam poklicev in delovnih mest v naslednji 

aktivnosti, nabor poklicnih poti ni samo to, kar so si 

dijaki morda predstavljali. 

Rezultati testa so točkovani od 30 do 100 in opisani v 

obliki povratnih informacij: 

• 30–50: Morda sektor turizma in gostinstva ne bo 



 

 

primeren za vas v smislu dolgoletne kariere. 

• 51–74: Morda niste razmišljali o karieri v tem sektorju, 

a bi mogoče morali – tu je ogromno delovnih mest, o 

katerih bi lahko premislili. 

• 75–100 Videti je, da sektor turizma in gostinstva 

ustreza vaši osebnosti, zato morate o njem resno 

premisliti kot o možnosti za izbor vaše poklicne poti. 

Ponovno je treba še enkrat poudariti, da na to nikakor 

ne gre gledati kot na nadomestilo za poglobljeno 

analizo, ampak gre le za kratek kviz, ki jih bo spodbudil k 

razmišljanju. Pridobivanje rezultata kviza je le polovica 

aktivnosti; dijake je treba spodbujati, da razmislijo o 

svojih spretnostih in lastnostih v smislu možne poklicne 

kariere. 
 

Aktivnost dve – Seznam poklicev/delovnih mest 

Prejšnje raziskave kažejo, da mnogi dijaki srednjih šol ne 

poznajo dobro vseh vrst delovnih mest, ki so na voljo, 

zato o tem sektorju ne razmišljajo kot o možni poklicni 

poti. V tej aktivnosti želimo, da dijaki vidijo, kako dobro 

so seznanjeni z vrsto možnih delovnih mest v sektorju. Za 

opravljanje aktivnosti dve morajo dijaki najprej napisati 

seznam možnih delovnih mest (po abecednem vrstnem 

redu), za katera menijo, da obstajajo v panogi. Ko 

končajo ta del aktivnosti, jim nato za primerjavo 

predložite dokument PDF z naslovom „Seznam delovnih 

mest“. Do tega dokumenta je mogoče dostopati šele 

potem, ko so dijaki sestavili svoj seznam. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Izroček: Delovna mesta v gostinstvu in turizmu – 

Aktivnost 2, Enota 2  

 
A – administrator, analitik, animator za otroke, asistent v 

mednarodnem poslovanju, aromaterapevt 

B – barman, vodja banketov, blagajnik v igralnici 

C – cvetličar 

Č – čistilec 

D – dietni kuhar, direktor 

E – električar 

F – fizioterapevt, frizer, F&B manager 

G – grafični oblikovalec, gospodinjska pomočnica, 

H – hostesa, hotelska gospodinja 

K – kuhar, kozmetičarka, koordinator gastronomskih storitev, 

krupje 

L – likalec 

M – maser, menedžer hotelske operative, menedžer turistične 

agencije, maniker 

N – natakar, nadzornik sob 

O – organizator poslovnih dogodkov in srečanj, operater na 

igralnih avtomatih,  

P – portir, poročni koordinator, pek, pomočnik kuharja, 

pomočnik natakarja, pediker, pralec, picopek, pripravljalec 

jedi pred gosti, pripravljalec restavracijskih sladic 

R – receptor, računovodja, reševalec pri bazenih, referent za 

odnose z javnostjo 

S – slaščičar, sobarica, sommelier, svetovalec za destinacijski 

menedžment 

T – turistični informator, turistični animator, turistični vodnik, 

trener v fitnesu, telefonist 

U – učitelj plavanja, 

V – vratar, varnostnik, vodja prodaje, vodja gostinstva, vodja 



 

 

hotelske recepcije, vodja cateringa, vodja kadrovske službe, 

vodja konferenčnega turizma, vodja trženja, vodja logistike, 

vodja wellnessa, vzdrževalec računalniške opreme, 

vzdrževalec bazenov in savn, vrtnar 

W – wellness receptor, wellness menedžer 

 

To aktivnost lahko izvajamo individualno, v parih ali 

manjših skupinah. Ko dijaki sestavijo lastne sezname in 

nato dobijo dostop do dokumenta PDF, lahko izvedete 

dodatno aktivnost v obliki razprave o tem, kaj menijo o 

seznamu; so bili presenečeni nad tem, kaj vse je bilo na 

njem? Bi dodali še več? Ali je seznam spremenil njihov 

pogled na ta sektor kot možno kariero? 

 

Aktivnost tri  

V okviru aktivnosti tri dijake prosimo, da si ogledajo vse 

video posnetke in izberejo tri, o katerih bodo pisali. Toda 

glede na vaše zahteve lahko to številko spremenite. 

Usmerjeni so k odgovorom na vsa vprašanja v vseh treh 

videoposnetkih. Sem spadajo, katere vloge so jih najbolj 

zanimale in zakaj? Katere vrste veščin potrebujejo, da bi 

bili dobri v tej vlogi in kakšni tečaji bi lahko bili na voljo, da 

bi jim pomagali uspeti v tej vlogi? 

To jim bo pomagalo ne samo raziskati obseg možnih 

poklicnih poti v turizmu in gostinstvu, temveč tudi razviti 

globlje razumevanje, kaj vse te vloge vključujejo. 

Razumljivo je, da je količina informacij v vnaprej 

določenem naboru videoposnetkov omejena. Enoto 

lahko dopolnite tako, da organizirate karierne pogovore z 

lokalnimi strokovnjaki, ki poslujejo v turizmu in gostinstvu. 

 


