
  P a g e  | 1 

 

 
Projekt je sofinanciran s strani Evropske komisije. To gradivo odraža samo stališča avtorja in Komisija 

ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje. Številka projekta: 2019-1-

SI01-KA204-060426 

 

 

 

 

 

 

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-A2 

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 (branje besedila / prednosti + slabosti vrst računovodstva 

Trajanje 30 minut 

Prostor/ 
oprema 

/ 

Udeleženci 
potrebujejo: 

Pisalo in zvezek za zapiske 

Priloženi 
delovni listi 

M3-T3-E2_Enostavno računovodstvo 

Glavne 
naloge / 

postopek    

Udeleženci preberejo delovni list in v parih diskutirajo o nasvetih. 
 
Udeleženci prav tako naj prediskutirajo o tem, kako spremljajo svoje zasebne 
finance. 
 
Primeri vprašanj: 
Kako spremljate / preverjate svoje finance? 
Ali vodite ločeno evidenco bančnih transakcij? 
Ste že kdaj delali s preglednicamiv Excelu? Ali z drugo programsko opremo? 
Kakšne so vaše izkušnje z računovodstvom, knjigovodstvom in vodenjem 
evidenc? 
 
Nato udeleženci delijo svoje izkušnje z razredom (brez izmenjave podrobnosti o 
svojem zasebnem finančnem položaju). 

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

/ 
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Nasveti 
Pri gluhih udeležencih si je treba vzeti čas, za zagotovitev, da so ZNAKI za vse 
pojme, ki se nanašajo na računovodstvo in knjigovodstvo, jasno razumljeni. 

 

Delovni list 1 

 

M3-T3-E2_Enostavno računovodstvo.docx 

 


