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O2. ENTRE4ALL: vodič za izobraževalno učenje za postavitev 

središč digitalnega socialnega podjetništva 

O2.1. Poučevanje in gradiva na podlagi pristopa socialne 

aktivacije 

 

 

 

 

Tehnike usposabljanja in gradivo za mentorje/ učitelje  
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Modul  3. Finančne kompetence 

Številka 
aktivnosti 

M3-T2-A1 

Tema 2. Registracija, davki + zakonske zahteve 

Učni rezultati 
Poznavanje in razumevanje registracije, davkov in zakonskih zahtev 

Učni pristop 

☒ Možnost kombiniranega učenja                            ☒  F2F training 

☐  Individualno e-učenje                                            ☒  Učenje na daljavo 

☐  Praktično učenje                                                    ☒  Delo v skupinah 

☐  drugo  

Tehnika 
izobraževanja 

Kombinirano učenje (razprava v majhni skupini + aktivni povzetek) 

Trajanje 45 minut 

Prostor/ 
oprema 

V primeru videoklica:  
PC / prenosni računalnik / računalnik / tablični računalnik / pametni telefon 
Ustrezne aplikacije (npr. Zoom / Skype / Jamboard itd.) 

Udeleženci 
potrebujejo: 

Kartice za moderiranje (2 barvi) 
Bucike / lepilni trak 
Pametni telefoni 

Priloženi 
delovni listi 

Delovni listi niso potrebni 

Glavne 
naloge / 

postopek    

 
Skupina je razdeljen na 2 skupini (za in proti »individualno«). 
 
Vsaka skupina prejme moderirane karte v eni barvi (tj. S kupina 1 modra in 
skupina 2 rumena). Skupine razpravljajo o slabostih / prednostih »samega 
sebe« (tj. Ustanavljanja podjetja brez poslovnega partnerja). 
 
Skupine svoje ideje zapišejo na moderirne kartice, nominirani govornik na 
skupino pa svoje ugotovitve predstavi ostalim. Karte za moderiranje so pripete 
ali zlepljene na plute / stene učilnice, kjer jih lahko vidijo vsi. Predavatelj naredi 
dodatne točke (ki bi jih lahko spregledali) in zagotovi, da so tudi te postavljene 
na karte. Trener spodbuja razred, da rezultate fotografira s svojimi pametnimi 
telefoni. 

Uporabni viri  
v “banki” 
podatkov 
(IO2-A2) 

 

Nasveti 
To dejavnost lahko izvajate tudi prek spleta z uporabo povečave in jamboarda 
(iz Googla) ali podobnih orodij za spletno sodelovanje. 
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Pri gluhih udeležencih si je treba vzeti čas, da bodo vsi udeleženci jasno 
razumeli najpomembnejše znake za vse izraze. 

 

 

 

  


