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NA POTI DO ŽIVLJENJSKE USPEŠNOSTI 



Osebne zgodbe posameznikov 

S pomočjo primerov iz resničnih življenjskih situacij kot je npr. zgodba upokojenega para, dolgotrajno  

brezposelnega moškega, migrantke, mladega osipnika in očka ali upokojenega popotnika, so prikazani  

konkretni zgledi, kaj pomeni imeti probleme zaradi premalo razvite temeljne zmožnosti, praktični odgovori na 

dejanske življenjske potrebe posameznikov ter poučne rešitve, ki so jih izbrali predstavljeni posamezniki.  

Serija izobraževalnih filmov 

»Na poti do življenjske uspešnosti« 

Serija izobraževalnih filmov Na poti do življenjske uspešnosti vsebuje uporabniku prijazne 

osebne predstavitve izbranih posameznikov, ki so v nekem trenutku življenja imeli težave  

zaradi premalo razvite določene temeljne zmožnosti. V seriji je osem filmov, vsak predstavlja 

eno od temeljnih zmožnosti. Didaktično so zasnovani tako,  

da jih učeči se in učitelji lahko preprosto uporabljajo. 

Simon, brezposeln, izobraževalni film o temeljni zmožnosti Učenje učenja  

Zakonca Šalamun, upokojen par, izobraževalni film o 

temeljni zmožnosti Matematična kompetenca in 

osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji 



Film kot izobraževalni pripomoček 

Izobraževalni filmi so preizkušena praktična orodja za začetno animiranje in procesno motiviranje udeležencev 

izobraževanja iz različnih ranljivih skupin. Zapleteni, veseli, žalostni in težki življenjski dogodki, ki jih pripovedo-

valci odprto podelijo z gledalcem, povzročijo, da se ti z njimi poistovetijo, učenje kot ključno dejanje glavnega 

junaka v izobraževalnem filmu pa jih napelje k misli: »Tudi sam to zmorem, nekaj moram ukreniti.«                

Čustveno nabite osebne zgodbe zato zlahka učeče se osebe napeljejo k odločitvam, da bodo ukrepali.   

 

Filmi so zlasti primerni za tiste odrasle, ki se 

soočajo z večjimi težavami pri tekstovnih  

besedilih in zato informacije lažje sprejema-

jo v multimedijski obliki. Glavna posebnost 

izobraževalnih filmov Na poti do življenjske 

uspešnosti je, da so osebne zgodbe  

predstavljene tako, da postopno odkrijejo 

univerzalne in prenosljive zakonitosti, ki jih 

gledalci z lahkoto prepoznajo, saj so podane 

na zelo ilustrativen in preprost način, kot 

osebna modrost. 
Bojan, upokojenec, izobraževalni film o temeljni zmožnosti  

Digitalna pismenost 

Danijela, migrantka, izobraževalni film o temeljni 

zmožnosti Sporazumevanje v maternem jeziku 

Nejc, mladi osipnik in očka,  

Izobraževalni film o temeljni zmožnosti  

Samoiniciativnost in podjetnost 

Uporabnost izobraževalnih filmov za ranljive skupine 

Filme je mogoče uporabljati za različne namene in v različnih fazah izobraževalnega procesa: za samostojno in-

dividualno učenje ali kot orodje za skupinsko delo in učenje, kot vajo za ogrevanje in dvig motiviranosti ali kot 

povzetek za ponavljanje. 



Povezave do izobraževalnih filmov in podrobnosti najdete na spletni strani:  

https://pismenost.acs.si/ 

 

Za več informacij: 

petra.javrh@acs.si, ester.mozina@acs.si 


