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1. Skozi institucionalno sodelovanje ugotoviti in
uporabiti temeljne značilnosti pedagoških praks, ki so
skladne z načeli aktivnega učenja za razvijanje ključnih
kompetenc za 21. stoletje v visokošolskem
izobraževanju.

Cilji projekta:

Oblikovanje za povečano kompetentnost skozi aktivno
participacijo v visokem šolstvu / 

Designing for Enhanced Competence through Active Participation 
in Higher Education -

DECAP-HE

2. Razviti in širiti nove prakse in učna okolja, ki so
zasnovana na načelih aktivnega učenja za 21. stoletje, ter
zagotoviti razvoj in trajnost aktivnih učnih okolij v
celotnem visokošolskem izobraževanju v Sloveniji.

3. Zasnovati mrežo interaktivnih učnih okolij za
inovativno poučevanje in izgradnjo skupnosti prakse v
pedagogiki aktivnega učenja na vseh ravneh formalnega
in neformalnega izobraževanja v visokem šolstvu.
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Projekt decap-he na kratko

Glavni splošni cilj projekta je izboljšati
kakovost in učinkovitost poučevanja in
učenja v visokošolskem izobraževanju ter
opolnomočiti posameznike in institucije v
visokem šolstvu, da se v sodelovanju z
drugimi deležniki ter z izmenjavo dobrih
praks aktivno odzovejo na izzive priprave
študentov na delo in življenje v 21. stoletju.
Projekt bo prispeval k rezultatu izbranega
programa, saj bo izboljšal sodelovanje in
vključevanje institucij na vseh ravneh
formalnega in neformalnega izobraževanja. V
projektu kot partner aktivno sodeluje
Kristiania University College, ena najstarejših
zasebnih visokošolskih ustanov na Norveškem,
ki je priznana po visokokakovostnih praksah v
poučevanju in zagotavljanju aktivnih, na
študenta osredotočenih učnih okolij, ki so

usmerjena k praksi in potrebam družbe. Z
vzpostavitvijo sodelovanja z izbranimi
partnerji in ostalimi deležniki na Norveškem
bodo učitelji, vodstvo institucij, izvajalci
usposabljanj in politični odločevalci dobili
dostop do modernih, na študenta
osredotočenih praks, s čimer bodo imeli
možnost primerjati te prakse z obstoječimi
praksami v slovenskem okolju ter poiskati
področja za izboljšave. S tem bo projekt
posameznike in institucije opolnomočil, da
dejavneje sodelujejo pri razvoju
visokošolskega izobraževanja na lokalni,
nacionalni in mednarodni ravni in zagotavljajo
visokokakovostne učne izkušnje osebju in
študentom ter tako povečajo svojo
učinkovitost in doprinos v šolstvu in družbi kot
celoti.
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Aktivnost Dosežek

Razvoj konceptualno-metodološkega okvirja za 
analizo aktivnega učenja in razvoja ključnih, 
globalnih kompetenc za delo in življenje v 21. 
stoletju

Znanstveno-strokovni priročnik: Konceptualne 
podlage in metodologija za preučevanje 
aktivnega učenja in razvoja globalnih 
kompetenc za 21. stoletje v visokem šolstvu

Študija: Analiza stanja in potreb na področju 
učenja in razvijanja kompetenc v visokem 
šolstvu v Sloveniji

Študija primerov poučevanja
Analiza rezultatov študije primerov z 
implikacijami za krepitev in izvajanje 
kakovostnega poučevanja

Vzajemno učenje o praksah poučevanja

Razvoj in izvedba programa usposabljanja Uvod 
v dizajnersko razmišljanje (Introduction to 
Design Thinking)

Usposabljanje za dizajnersko razmišljanje

Vzajemno učenje za večjo usposobljenost 
strokovnih delavcev

Analiza zadovoljstva, izkušenj in pridobitev iz 
usposabljanja

Tematske okrogle mize z vodeno diskusijo med 
predstavniki visokega šolstva in gospodarstva v 
Sloveniji in na Norveškem

Izsledki razprav iz okroglih miz

Vzajemno učenje med predstavniki visokega 
šolstva in gospodarstva v Sloveniji in na 
Norveškem

Aktivnosti projekta

Pregled že izvedenih aktivnosti in dosežkov projekta v prvem poročevalskem obdobju, oz. od 1.
6 .2022 do 30. 11. 2022. Aktivnost Študija primerov poučevanja, Razvoj in izvedba programa
usposabljanja Uvod v dizajnersko razmišljanje (Introduction to Design Thinking) in Tematske
okrogle mize z vodeno diskusijo med predstavniki visokega šolstva in gospodarstva v Sloveniji in
na Norveškem smo izvedli med študijskim obiskom na Kristiania University College.
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ALMA MATER EUROPAEA - ECM

POSLANSTVO ALMA MATER EUROPAEA – ECM
Osnovno poslanstvo institucije je razvoj in
izvajanje kakovostnih, komplementarnih in
deficitarnih, evropsko orientiranih aplikativnih
in konkurenčnih programov, kot jih potrebuje
zlasti gospodarstvo Slovenije in Srednje
Evrope.
Izvajanje najkakovostnejših pedagoško-
izobraževalnih in znanstveno-raziskovalnih
programov z različnih področij ter služenje
skupnosti kot univerzitetno središče, ki
spodbuja razvoj, širjenje in uporabo znanja s
področja različnih znanstvenih ved je osnovno
poslanstvo naše institucije. V ta namen
razvijamo sodelovanje z univerzami iz regije
ter drugih držav Evrope in jih implementiramo
v prostoru, ob sodelovanju z drugimi
univerzami v regiji pa razvijamo nova znanja.
Alma Mater Europaea - ECM tako prispeva h
gospodarskemu in kulturnemu razvoju ter
oblikovanju vrednot, izpolnjuje lokalno,
nacionalno in regionalno poslanstvo na
izobraževalnem, raziskovalnem in kulturnem
področju na temelju interdisciplinarnosti in
transnacionalnosti.

VIZIJA ALMA MATER EUROPAEA – ECM
Vizija Alme Mater Europaea - ECM je postati
mednarodno izobraževalno središče, center
odličnosti v izobraževanju in raziskovanju, ki
bo s strateškim in aplikativnim razvojem
kreativno reševala gospodarsko tehnološke,
zdravstvene in socialno politične, ekološko
podnebne in medkulturne probleme širše
regije.

STRATEGIJA ALMA MATER EUROPAEA – ECM
Delovanje AMEU – ECM temelji na naslednjih
strateških usmeritvah:
• razvoj študijskih programov, ki izobražujejo
za zaposljive poklice;
• razvoj temeljnih znanstvenih disciplin, na
katerih temeljijo študijski programi;
• izvajanje aplikativne znanstveno raziskovalne
dejavnosti ter prenos dosežkov v okolje;
• sodelovanje z gospodarskimi in drugimi
organizacijami;
• opravljanje strokovno razvojnega in
svetovalnega dela;
• mednarodno povezovanje z izobraževalnimi
in raziskovalnimi institucijami.

Pripravila Polonca Pangrčič,

Alma Mater Europaea - ECM
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PREDSTAVITEV ŠOS

Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) je
stanovska organizacija vseh slovenskih
študentk in študentov ter se kot taka
zavzema za uresničevanje in varovanje
njihovih interesov in potreb na slovenskih
fakultetah, akademijah, visokih in višjih
strokovnih šolah ter visokošolskih zavodih v
tujini.
Trenutno ŠOS tako vključuje Študentsko
organizacijo Univerze v Ljubljani, Študentsko
organizacijo Univerze v Mariboru, Študentsko
organizacijo Univerze na Primorskem in Svet
študentskih organizacij lokalnih skupnosti.

Vsaka organizacija članica ŠOS sooblikuje
delovanje krovne organizacije skozi
imenovanje in aktivno participacijo svojih
predstavnikov v organih ŠOS, obenem pa skrbi
za uspešno uresničevanje študentskih
interesov na lastni univerzitetni oziroma
lokalni ravni. ŠOS si kot krovna nacionalna
študentska organizacija prizadeva vplivati
zlasti na izboljšanje študijskih razmer in
možnosti za študij, socialnega položaja
študentov ter razvoj obštudijskih in interesnih
dejavnosti. Te cilje uresničuje predvsem z
aktivnim sodelovanjem pri oblikovanju
nacionalne politike in programov na področju
visokošolskega izobraževanja, štipendiranja,
študentskega bivanja, študentskega dela itd.
Veliko pozornosti posveča tudi problematiki
zdravstvenega varstva študentov in
zaposlovanju mladih diplomantov. Študentje
sodelujejo z Vlado RS pri reševanju študentske
problematike predvsem preko Sveta Vlade RS
za študentska vprašanja, Sveta Vlade RS za

mladino, njunih delovnih skupinah, članstvu v
nadzornem svetu Javnega štipendijskega,
razvojnega, invalidskega in preživninskega
sklada RS, skupščini ZPIZ itd.
Pri urejanju posameznih vprašanj je
sodelovanje najaktivnejše z Ministrstvom za
izobraževanje, znanost in šport ter
Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti. Da bi bilo uresničevanje na
nacionalni ravni sprejetih odločitev kar se da
učinkovito, uspešno in hitro tudi na
univerzitetni in lokalni ravni, študentske
organizacije univerz in študentski klubi njihovo
izvajanje na teh ravneh usklajujejo v okviru
organov ŠOS. Hkrati se intenzivno povezujemo
tudi s študentskimi sveti univerz ter drugimi
pomembnimi študentskimi telesi in združenji,
tudi na mednarodni ravni, npr. v okviru ESU.

http://www.sou-lj.si/
http://www.soum.si/
http://www.soup.si/
http://www.skis-zveza.si/
https://www.studentska-org.si/predstavitev/organiziranost/organigram-organov-sos/
https://www.esu-online.org/
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je po zakonu predstavnik vseh študentov v Sloveniji,

vpisanih na visokošolske in višješolske zavode v Sloveniji;

aktivno vključuje več kot 1000 študentov v vsakodnevno

delo (projekti, priprava raziskav, pozivov k spremembi

zakonodaje itd.);

je članica posvetovalnega organa slovenske vlade za

visoko šolstvo - Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo;

je članica sveta slovenske agencije za zagotavljanje

kakovosti (NAKVIS);

je članica Sveta vlade RS za študentska vprašanja;

ima široko mrežo lokalnih študentskih organizacij na treh

javnih univerzah in v več kot 50 mestih po Sloveniji;

tesno sodeluje s številnimi slovenskimi fakultetami in

višjimi šolami;

ima izkušnje z organizacijo srednje velikih dogodkov od

100 do 200 udeležencev (Evropska študentska unija –

Board meeting 74, več konferenc o visokem šolstvu v

Sloveniji, itd.);

ima pomembno vlogo pri odločanju o vseh študentskih

zadevah in visokošolskih politikah (visokošolska

zakonodaja, nacionalna resolucija o visokem šolstvu v

Sloveniji itd.).

Študentska organizacija Slovenije 
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Med drugimi je ŠOS v preteklosti izvedla tudi:

Operacija EviDEnca študentskega dela:
Študentska organizacija Slovenije je s pomočjo
sofinanciranja Evropskega socialnega sklada in
Republike Slovenije razvila sistem, ki dijakom
in študentom omogoča izpis delovnih izkušenj
in kompetenc, ki so bila razvita s študentskim
delom. Dijaki in študenti lahko izpis izvozijo in
natisnejo ter tako svojemu življenjepisu
dodajo uradno dokazilo o opravljenem delu
pri iskanju prve zaposlitve. Evidenca
študentskega dela je uradna evidenca, ki jo s
pooblastilom, podanim v Zakonu o urejanju
trga dela, vodi Študentska organizacija
Slovenije.
Podatki za dijake in študente so na voljo 15 let
od opravljenega študentskega dela. Podatki iz
evidence so dostopni na https://e-di.si/.
EUROSTUDENT VI (2016 – 2018) Social and
Economic Conditions of Student Life in Europe
in EUROSTUDENT VII (2019 – 2021)

Projekt EVROŠTUDENT poteka že od leta
1994, Slovenija se je vanj vključila v drugem
krogu in od takrat v njem redno sodeluje.
Raziskava šestega kroga, katerega rezultati so
objavljeni danes, je preko spleta potekala leta
2016, v drugem semestru študijskega leta
2015/2016. Vključuje študente, ki so takrat
obiskovali programe višješolskega in
visokošolskega izobraževanja. Raziskavo so v
Sloveniji izvajali Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport, Center Republike Slovenije za
mobilnost in evropske programe izobraževanja
in usposabljanja ter Študentska organizacija
Slovenije.
11th European Quality Assurance Forum
(EQAF)

EQAF je največja mednarodna konferenca s
področja visokega šolstva, ki je navkljub

naslovu in pretežno evropskim organizatorjem
presegla samo evropski okvir. Dogodek
organizirajo 4 evropske organizacije oz.
združenja: EUA – Evropska zveza univerz,
ENQA – Evropsko združenje agencij za
kakovost, EURASHE – Evropsko združenje višjih
strokovnih šol in ESU – krovna evropska
študentska organizacija, katere članica je tudi
ŠOS.

Konference se udeleži več kot 400
strokovnjakov z vsega sveta. Večinoma
prihajajo z univerz, agencij za kakovost,
različnih mednarodnih strokovnih združenj s
tega področja, nekaj jih je iz višjih strokovnih
šol. 11 izvedbo EQAF je prvič v zgodovini
gostila študentska organizacija.

https://e-di.si/
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Študentska organizacija Slovenije bo skozi
sodelovanje v projektu poglobljeno spoznala
napredne načine poučevanja in aktivna okolja
učenja, ki jih uporabljajo na Norveškem. Skozi
projekt bo dobila povratne informacije s strani
reprezentativnega števila študentov v Sloveniji
o tem kaj manjka oziroma kaj potrebujejo in
pogrešajo v slovenskem visokošolskem
izobraževanju vključno v učnem procesu.
Povečali bodo sodelovanje s slovenskimi
partnerji, ki so ključni deležniki v
visokošolskem prostoru, prav tako bodo razvili
sodelovanje s tujim partnerjem, Kristiania
University College (KUC), ki bo ponudil
napredne prakse poučevanja in učenja, ki si jih
ŠOS prizadeva prenesti v slovenski visokošolski
prostor. Pridobljene podatke iz anket bo
analizirala ter jih bo na podlagi izkušenj s
strani norveških partnerjev oblikovala v
smernice za spremembe visokošolske
zakonodaje v Sloveniji. Svojo ciljno skupino
(okoli 70.000 študentov) bo lahko z izmenjavo
dobrih praks s tujim partnerjem in z razvojem
novih praks za učenje in poučevanje, osveščala
o pomembnosti koncepta študenta
osredotočenega poučevanja in aktivnega
učenja ter potrebnih sprememb v slovenskem
visokošolskem prostoru.

ŠOS bo skozi sodelovanje v projektu med
drugim pridobila tudi znanje in izkušnje na
področju vsebinske priprave priročnikov za
razvoj poučevanja in učenja. Povečan glas in
vključenost študentov v aktivnosti projekta za
dosego ciljev povezanih s poučevalno-učnimi
procesi in razvijanjem ključnih kompetenc 21.
stoletja bodo pomembni za ŠOS tako na
lokalnih in regionalnih ravneh kot tudi na
nacionalni in mednarodni ravni.
V prvem obdobju, ki je potekalo od junija do
decembra 2022 smo tako že izvedli nekaj
ključnih aktivnosti, ki jih bomo tekom projekta
še razvijali in nadgrajevali. Tako smo skupaj z
ostalimi partnerji uspešno izvedli anketo med
skoraj 5000 študenti v Sloveniji in tako
pridobili neprecenljive podatke o študentskem
pogledu na pomankljivosti in prednosti študija
v Sloveniji. Opravili smo tudi obisk pri naših
Norveških partnerjih, kjer smo dobili vpogled
v njihov način dela in izvajanja študija. Velik
poudarek naših aktivnosti je bil na promociji
projekta in ciljev, ki jih želimo doseči. Temu
bomo v prihodnjem obdobju namenili še večji
poudarek in upamo, da nam bo uspelo dobre
lastnosti projekta približati našim ciljinim
skupinam.

DELO ŠOS NA PROJEKTU

Pripravil Alen Brkić,

Študentska organizacija Slovenije
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Gospodarska zbornica Slovenije ima

edinstvene izkušnje in znanja na področju

izzivov in priložnosti za izboljšanje slovenskega

gospodarstva in družbe kot celote s pomočjo

povečanja kompetenc človeškega kapitala,

zlasti posameznikov/študentov, ki se

pripravljajo za prihod na trg dela. Zaradi

podpore s strokovnim znanjem in izkušnjami

je Gospodarska zbornica Slovenije ključni

akter na nacionalni ravni na področju

vseživljenjskega učenja ter poklicnega

izobraževanja in usposabljanja na vseh ravneh

formalnega in neformalnega izobraževanja v

visokem šolstvu.

Gospodarska zbornica Slovenije nudi podporo

podjetjem na številnih področjih. Eno ključnih

področij na katerem intenzivno deluje je

področje izobraževanja in je tako vezni člen

med nacionalnimi upravnimi organi, šolskimi

inštitucijami in podjetji.

Če je še pred nekaj leti veljalo, da mladi niso

iskan kader in težko najdejo zaposlitev, se je

zaradi pomanjkanja delovne sile to v zadnjem

obdobju spremenilo. Kvaliteten kader je

najpomembnejši faktor uspešnega podjetja,

njegovih dobrih produktov in uspeha na

tržišču. Za zaposlovalca je zelo pomembno, da

imajo mladi, ki se zaposlujejo, določene

strokovne in globalne kompetence, ki so jih

osvojili tekom študija. S tovrstnimi

kompetencami se veliko lažje vklopijo v

kolektiv, hitreje postanejo pri svojem delu

samostojni in kasneje tudi uspešni. Ker ravno

tovrstni izziv naslavlja projekt Oblikovanje za

povečano kompetentnost skozi aktivno

participacijo v visokem šolstvu, se je

Gospodarska zbornica Slovenije priključila kot

partner.

Ena izmed aktivnosti v projektu je bila izvedba

vprašalnikov med zaposlovalci na trgu dela.

Gospodarska zbornica Slovenije je intenzivno

sodelovala pri pripravi vprašalnika za

delodajalce in pri njegovi distribuciji.

Vprašalniki so bile poslane na nekaj tisoč

naslovnikov. Ker časa za izpolnjevanje ni bilo

veliko, smo bili nad odzivom pozitivno

presenečeni. Odzvalo se je skoraj 500

zaposlovalcev, od tega skoraj 80 % iz

gospodarskega sektorja. Rezultati so potrdili

tisto, kar nam naši delodajalci povedo tudi

osebno.

Kljub temu da je več kot 50 % vprašanih

navedlo, da so na splošno zadovoljni z

znanjem in usposobljenostjo (kompetencami)

diplomantov višje- in visokošolskih študijskih

programov, ki so jih v zadnjih 10-ih letih

zaposlili v njihovi organizaciji oziroma

ustanovi, pa jih je vseeno skoraj 35 %

nezadovoljnih.

GOSPODARSKA ZBORNICA Slovenije 
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Splošno zadovoljstvo

Nismo zaposlovali Zelo nezadovoljen/-na Nezadovoljen/-na

Zadovoljen/-na Zelo zadovoljen/-na

Glavna dva razloga, ki ju navajajo, sta, da imajo diplomanti premalo praktičnih izkušenj in 

nimajo delovnih navad, skoraj polovici pa se zdi tudi, da diplomantom primanjkuje 

komunikacijskih veščin.
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Če smo prej navedli, da so zaposlovalci

rekli, da diplomantom manjka praktičnih

znanj, pa je ravno obratno pri teoretičnem

zanju. Tega naj bi imeli dovolj. Oboje

potrjuje tudi podatek, da jih je na vprašanje

Kolikšen delež diplomantov, ki jih

zaposlujete, potrebuje dodatno

izobraževanje in usposabljanje? kar 77 %

odgovorilo z odgovoroma vsi ali skoraj vsi

in kar precej.

Delež diplomantov, ki potrebuje dodatno 
izobraževanje in usposabljanje

Vsi ali skoraj vsi Kar precej

 Bolj malo Zelo malo ali nič

Ne zaposlujemo

Vključenost in upoštevanost v procesih 
oblikovanja študijskih programov

Nikoli Redko Pogosto Redno

Vprašali smo jih tudi v kolikšni meri

diplomanti izkazujejo usposobljenost na

določenih področjih. Delodajalci so

navajali, da mladi ne znajo dobro reševati

problemov, nočejo sprejemati odločitev,

niso usposobljeni za vodenje, niso

angažirani na področju lokalnih,

nacionalnih in globalnih družbenih

vprašanj, niso samoiniciativni, ne znajo

kritično razmišljati in nimajo globalnih

kompetenc.
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Pripravila Petra Sternad, 

Gospodarska zbornica Slovenije
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Pedagoški inštitut se je na povabilo AMEU v

letu 2022 pridružil kot partner v okviru

slovensko-norveškega konzorcijskega projekta

Oblikovanje za povečano kompetentnost skozi

aktivno participacijo v visokem šolstvu

(DECAP-HE). Na podlagi svojega dolgoletnega

raziskovalnega dela in tudi dela na področju

razvoja praks poučevanja, šolske klime,

preučevanja globalnih trendov šolskih politik

in aktivnega državljanstva je Pedagoški inštitut

zastavil svoj prispevek s pripravo:

• Instrumenta za opazovanje in reflektivni

razgovor, s pomočjo katerega lahko

visokošolski učitelj oz. visokošolska

učiteljica skupaj z opazovalci oz.

opazovalkami reflektirajo in na ta način

razvijajo lastno prakso;

• analize rezultatov anket študentov oz.

študentk in delodajalcev ter rezultatov treh

fokusnih skupin s študenti oz. študentkami,

visokošolskimi učitelji oz. učiteljicami in

delodajalci na področju aktivnega

poučevanja in učenja ter razvoja globalnih

kompetenc;

• konceptualizacije in predstavitve pomena

globalnih kompetenc za 21. stoletje v

visokošolskem prostoru.

Instrument za opazovanje aktivnega

poučevanja in učenja ter razvijanja globalnih

kompetenc v visokošolskem prostoru, ki smo

ga razvili in pripravili, omogoča visokošolskim

učiteljem in učiteljicam poglobljeno refleksijo

lastne pedagoške prakse in s tem

prepoznavanje možnosti za njeno izboljšavo.

Instrument je bil oblikovan za specifično

situacijo opazovanja značilnosti poučevanja in

vsebuje tudi nabor kazalnikov, ki so bili

prepoznani kot relevantni za izbrano situacijo.

Opazovanje pedagoškega procesa z

reflektivnim razgovorom je bilo zastavljeno kot

osrednja točka obiska na Kristiania University

College v Oslu in mišljeno kot mesto skupnega

sodelovanja z norveškimi partnerji.

PEDAGOŠKI INŠTITUT
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Ob tem smo na podlagi anket študentov in

delodajalcev ter fokusnih skupin z

visokošolskimi učitelji oz. učiteljicami in

delodajalci izvedli analizo stanja in potreb na

področju aktivnega učenja in razvijanja

globalnih kompetenc v visokem šolstvu v

Sloveniji. Namen analize je prispevati k

boljšemu razumevanju posebnosti

visokošolskega izobraževanja ter potreb po

znanju in veščinah za razvoj družbe. V njej so

predstavljeni različni vidiki tematiziranja

aktivnega učenja in hkrati osvetljuje nekatera

kritična področja, ki zahtevajo nadaljnjo

podporo in ukrepanje na področju poučevanja

in učenja za razvijanje globalnih kompetenc

študentov oz. študentk.

Poseben vsebinski poudarek projekta je

razvijanje globalnih kompetenc, ki temeljijo na

medkulturnosti, vseživljenjskem učenju,

trajnostnem razvoju in skupni blaginji ter kot

ključna spretnost 21. stoletja presegajo

nacionalne okvirje izobraževanja in delovanja

mladih. Zato smo pripravili kratko

konceptualizacijo in predstavitev pomena

globalnih kompetenc študentov oz. študentk

za uspešno delovanje v sodobnem

globaliziranem svetu. Ob tem smo predstavili

tudi vlogo visokošolskih zavodov ter

visokošolski učiteljev oz. učiteljic pri razvoju

globalnih kompetenc.

Tako instrument za opazovanje

visokošolskega pedagoškega procesa kakor

konceptualizacija in predstavitev pomena

globalnih kompetenc v visokošolskem

prostoru sta podrobneje predstavljena v

priročniku Konceptualne podlage in

metodologija za preučevanje aktivnega

učenja in razvoja globalnih kompetenc za

21. stoletje v visokem šolstvu, ki smo ga

uredili na Pedagoškem inštitutu.

Za projektno skupino na PI pripravila 

Sabina Autor
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