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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 
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Modul  3. Finančne kompetence 

Številka 
aktivnosti 

M3-T3-A1 

Tema 3. Računovodstvo + vodenje evidence 

Učni rezultati Vodenje evidenc in računovodstvo 

Učni pristop 

☒ Možnost kombiniranega učenja                         ☒  F2F trening 

☒  Individualno e-učenje                                         ☐  Učenje na daljavo 

☐  Praktično učenje                                                 ☒  Delo v skupinah 

☐  drugo  

Tehnika 
izobraževanja 

Kombinirano učenje (raziskovanje na spletu / izmenjava znanja / individualno in 
skupinsko delo) 

Trajanje 60 minut 

Prostor/ 
oprema 

Računalnik / prenosni računalnik / tablični računalnik / pametni telefon in 
dostop do interneta 

Udeleženci 
potrebujejo: 

Če računalniki niso na voljo, lahko udeleženci uporabljajo pametne telefone 

Priloženi 
delovni listi 

Delovni listi niso potrebni 

Glavne 
naloge / 

postopek    

Udeleženci razmišljajo o tem, o katerih stvareh morajo najprej premisliti, preden 
odprejo bančni račun. Predavatelj jih lahko vodi do spletnega mesta, ki primerja 
bančne ponudbe v državi. Predavatelj mora to vnaprej raziskati glede na 
državo izvajanja, saj se bančne ponudbe zelo razlikujejo. 
 
Udeleženci preučijo ponujene bančne račune in pretehtajo prednosti in slabosti 
različnih ponudb. 
 
Udeleženci naj razmišljajo o potrebni dokumentaciji, ki je potrebna za odprtje 
bančnega računa / poslovnega računa. 
 
V razpravi med predavanji ali Zoomom predavatelj z udeleženci razpravlja o 
rezultatih in primerja različne izbire računa. 
 

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

/ 
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Nasveti 

Ta vaja je prilagodljiva in jo je mogoče prilagoditi potrebam skupine - bodisi kot 
individualno nalogo, ki se jo lahko izvaja doma, bodisi kot delo v paru ali 
skupini. 
 
Pri gluhih udeležencih si je treba vzeti čas, da zagotovimo, da so ZNAKI za vse 
pogoje v zvezi z odprtjem bančnega računa jasno razumljeni. 

 


