
Izbirni predmet : 

TURISTIČNA VZGOJA

Vabim vas na „sprehod“ po 

predstavitvi. Če vas vsebina in način 

dela pritegneta, se mi pridružite v 

šolskem letu 2020/21.

https://www.youtube.com/watch?v=WZvAa61EOwY


OPREDELITEV PREDMETA IN 

NJEGOV NAMEN

 Umeščen v sedmi ali osmi razred.

 V obsegu 35 ur (2 uri na štirinajst dni).

 Vzgoja za pozitiven odnos do turizma in turistov.

 Zbuditi zanimanje za turizem kot možno področje 

učenčevega bodočega poklica.

 Spoznavanje, ohranjanje in premišljeno izkoriščanje 

naše naravne in kulturne dediščine.

 Povezuje in nadgrajuje znanje, ki ga učenci 

pridobivajo pri drugih predmetih.



VSEBINE

 Turizem in njegov razvoj – osnovni pojmi o turizmu.



VSEBINE

 Domači kraj, turistični kraj – terensko delo, izdelava 

zloženke.



VSEBINE

 Naravne osnove za turizem – relief, podnebje, vodovje, 

rastlinstvo in živalstvo, naravna dediščina.



VSEBINE

 Družbene osnove za razvoj turizma – turistična 

infrastruktura, kulturna dediščina, kulinarika, bonton.



VSEBINE

 Turizem kot gospodarska dejavnost – izobraževanje za 

poklice v turizmu in predstavitev le-teh, ustanove oz. 

podjetja – terensko delo.



VSEBINE

 Turistično oglaševanje in informiranje, turistična društva –

priprava kataloga.



VSEBINE

 Priprava, izvedba in vodenje izleta/ekskurzije na izbrano 

območje (Logarska Dolina/Posotelje/medpredmetno 

načrtovanje z izbirnim predmetom Nemščina)



CILJI PREDMETA

 Seznanijo se z osnovami za razvoj turizma.

 Spoznavajo in vrednotijo naravno in kulturno dediščino 

v domačem kraju.

 Spoznavajo ljudi in ustanove, ki se ukvarjajo s turizmom 

in živijo od njega.

 Spoznavajo turistične poklice in možnosti zaposlovanja 

v turističnih dejavnostih.

 Spoznavajo načine pridobivanja in posredovanja 

informacij o turizmu.

 Razvijajo sposobnost kulturnega komuniciranja in 

javnega nastopanja.



DIDAKTIČNE DEJAVNOSTI

 Oblike terenskega dela - opazovanje, anketiranje, 

ekskurzija.

 Ustvarjalno delo v skupini ali dvojicah, samostojno 

delo, frontalna oblika.

 Ogledi video posnetkov, diapozitivov, iskanje iz virov in 

literature, slikovno gradivo, predavanja strokovnjakov.

 Izdelovanje plakatov, igranje vlog, referati, slikovne in 

grafične predstavitve, kvizi in pogovor.



OCENJEVANJE

 Tri ocene v šolskem letu.

 Ocenjevanje terenskega dela, referatov, slikovnih in 

grafičnih predstavitev – zloženka domačega kraja, 

priprava, izvedba in vodenje na ekskurziji. 

 Vsa ocenjevanja potekajo  po vnaprej določenih in 

predstavljenih kriterijih.


