Izziv B1: Moja skupnost
Boljša kakovost življenja
Vzgoja za podjetnost
Priročnik za dijake

Izziv B1: Moja skupnost
Izzivi podjetnosti za mlade

List z nalogami
Preden začneš, preleti list z nalogami, da si ustvariš vtis o različnih dejavnostih in ustrezno razporediš čas (imaš dve šolski
uri).

Postaja

Upoštevaj: Osma postaja obsega skupinsko razpravo ob koncu druge ure. Če predčasno končaš vse obvezne naloge, se
pripravljaj na skupinsko razpravo.

Ovrednotenje
Obvezno

Način dela

1

Obvezno

Skupinsko

2

Obvezno

Individualno

3

Obvezno

v paru

4

Obvezno

Individualno

5

Izbirno

v paru ali
skupinsko

6

Obvezno

v paru

7

Obvezno

Skupinsko

Naloge

Bogastvo z različnih perspektiv (pribl. 10
min):
Prva naloga/Igra Spomin s kartami: Najdi
ujemajoče se pojme.
Druga naloga/Določanje BDP-ja: Poveži pojme z
različnimi pristopi za izračun BDP-ja in dopolni
delovni list.
Analiza BDP-ja (pribl. 15 min):
Preberi navodila in začni z nalogami na
delovnem listu.
Razmislek o BDP-ja (pribl. 15 min):
Preberi članek in odgovori na vprašanja.
Pojasnjevanje kazalnikov (pribl. 20 min):
Izberi vsaj tri kazalnike in odgovori na
vprašanja. Lahko uporabiš pametni telefon.
Igra z igralnimi kartami s podatki držav
(pribl. 15 min):
Ob igri s kartami si zapisuj izkušnje z različnimi
državami. Poskusi jih strniti v logične enote.
Razvij svoj kazalnik za merjenje kakovosti
življenja (pribl. 30 min):
Razvij svoj kazalnik. Informativni list lahko šteje
kot dejavnost. Izbrani kazalnik zapiši na karto in
če je mogoče, naredi plakat.
Razmislek ob okrogli mizi (pribl. 15 min):
Sodeluj v zaključni razpravi.

- Samostojno (S)
- Učitelj (U)
- Vsi (V)

Konča
no


S

U
S/U
U

S

V/U

V
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Prva postaja: Bogastvo z različnih perspektiv
Prva naloga: Igra Spomin s kartami

Premešajte karte in jih položite s hrbtno stranjo navzgor. Vsak igralec, ki je na vrsti, obrne dve karti.
Če igralec obrne ujemajoč par (pojem in ustrezna opredelitev), ga lahko obdrži. Nato lahko igra
naprej, dokler ne obrne dveh različnih kart. Zmaga igralec z največ ujemajočimi se pari.

Druga naloga: Določanje BDP-ja in razvrščanje pojmov
a) Izpišite pare, ki ste jih našli na kartah:

b) BDP se lahko izračuna na tri različne načine: proizvodna metoda, metoda izdatkov in
metoda prihodkov.
Poiščite med zapisanimi pojmi tiste, ki so povezani s proizvodnim načinom za izračun BDP-ja .
Proizvodna metoda:
Prodaja –……………………………………………
Vmesna potrošnja –……………………………………………
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Druga postaja: Izračun BDP
BDP je mogoče izračunati na tri načine.
Preberi zapisano nalogo in za primer izračuna izberite proizvodno metodo.
Svoj izračun lahko preveriš na listu z odgovori na učiteljevi mizi.
NALOGA:
Država Nova Panolija živi od velikih jeklarn, ki izdelujejo železniške tračnice. Največji delodajalec v
državi ima dva dobavitelja: rudnik železove rude v Isenbergu in premogovnik v Črnem Gozdu. Nova
Panolija ne pozna davkov in subvencij. Tračnice prodaja v sosednje države. Vlada odkupi samo
tračnice v vrednosti 5 milijonov dolarjev za majhno regionalno železnico v glavnem mestu.
Izračunaj BDP Nove Panolije po proizvodni metodi s številkami iz lanskega leta.
Proizvodna metoda:
BDP = Skupna prodaja – Vmesna potrošnja + Davki na proizvode– Subvencije na proizvode
Železov rudnik

Premogovnik

Jeklarna

Prodaja

20 €
milijonov

Prodaja

10 €
milijonov

Prodaja

60 € milijonov

Plače

1 € milijon

Plače

1,5 €
milijonov

Plače

2,5 € milijonov

Nakupi

28 € milijonov

Dobiček

29,5 € milijonov

Dobiček

19
milijonov

€ Dobiček

8,5 €
milijonov

Prebivalci Nove Panolije v trdi zimi z nakupi premoga predstavljajo 20 % ustvarjenega prometa
premogovnika.
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Tretja postaja: Analiza BDP
BDP je mogoče izraziti na različne načine (absolutni BDP, BDP na prebivalca in druge). Pri razlagi
pojma absolutni BDP in BDP na prebivalca uporabi pojmovnik.
Oglej si tabelo 1:Absolutni BDP v milijardah ameriških dolarjev in tabelo 2: BDP na prebivalca v
ameriških dolarjih in reši naloge.
Tabela 1: Absolutni BDP v milijardah ameriških dolarjev
BDP v milijardah
ameriških dolarjev
(zaokroženo)
Brazilija
Bolgarija
Kitajska
Nemčija
Grčija
Indija
Japonska
Luksemburg
Nigerija
Portugalska
Avstrija
Savdska Arabija
Slovenija
ZDA
EU
Svet

1993
438
10
440
2068
109
284
4415
17
16
95
190
132

2003
552
21
1641
2502
201
618
4303
29
68
165
261
215
30
11510
11852

6878
7795

2012
2249
52
8230
3533
249
1835
5954
56
463
218
408
734
46
16163
17252

2013
2246
54
9240
3730
242
1875
4919
60
522
227
428
748
48
16768
17958

25747
38540
73521
Vir: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD

75622

Tabela 2: BDP na prebivalca v ameriških dolarjih
BDP na prebivalca v
ameriških dolarjih
Brazilija
Bolgarija
Kitajska
Nemčija
Grčija

1993
2792
1279
374
25489
10435

2003
3040
2697
1274
30319
18292

2012
11320
7198
6093
43932
22494

2013
11208
7499
6807
46251
21966
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Indija
Japonska
Luksemburg
Nigerija
Portugalska
Avstrija
Savdska Arabija
Slovenija
ZDA
EU

309
35451
41751
153
9536
24024
7442

1484
46679
106023
2742
20733
48348
25946
22488
51496
34121

1498
38634
110665
3006
21738
50511
25962
23295
53042
35417

Svet
4654
6084
10439
Vir: http://api.worldbank.org/v2/en/indicator/ny.gdp.pcap.cd?downloadformat=excel

10613

26465
16174

565
33691
64422
510
15773
32103
9390
14881
39677
24073

Prva naloga:
Oglej si tabelo 1 in pojasni, kako se je razvijal BDP posameznih držav .
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Druga naloga:
Primerjaj Tabelo 1 in. Analiziraj in pojasni podatke za Luksemburg in Kitajsko.

Četrta postaja: Razmislek o BDP-ju
Skrbno preberi priložene časopisne članke. Te informacije poveži z bruto domačim proizvodom
(BDP).
1. Analiziraj, kateri dejavniki, območja, dogodki ipd. so vključeni v BDP. Analiziraj, kako so z BDP-jem
povezane poplave.
Svoje odgovore vpiši v tabelo:
Vključeno v BDP

Ni vključeno v BDP

Okoljska škoda

Morebitna škoda za okolje
2. Razmisli, ali se zaradi poplav BDP poveča.
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Članki:

Dnevno ogledalo
Sreda, 5. junij

Cena: 1 €

STOLETNE VODE OB DONAVI

ST PÖLTEN. Včeraj (v torek) so poplave dosegle najvišjo raven.
Vodna gladina v mestecih vzdolž Donave se počasi umika in razkriva
nastalo škodo: številna stanovanjska območja in večja mesta so bila
še posebej močno prizadeta. Pričakuje se, da bo škoda dosegla
vrednosti od več deset milijonov evrov do nekaj sto milijonov evrov.
Gasilci, vojska in številni prostovoljci so brez prestanka na nogah in
sproti odpravljajo nastalo škodo. Ena izmed žrtev se zahvaljuje
stotinam ljudi, ki pomagajo: »Ne vem, kako bi preživeli to katastrofo
brez vseh pridnih rok.« Čistilne akcije bodo trajale več tednov.
V kraju Melk je voda vdrla v prvo nadstropje številnih hiš, zato so
neprimerne za bivanje. Med prizadetimi je tudi družina Maier.
»Uničeni smo, vse smo izgubili!« Oče treh otrok, Jakob Maier, je ves
iz sebe. Družina se je zdaj zatekla k sorodnikom. Gospod Maier upa,
da bo finančna sredstva za visoke stroške obnove lahko črpal iz
sklada za pomoč ob nesrečah.
Sredstva iz sklada bodo porabljena tudi za škodo, ki je nastala zaradi
pomorske nesreče v bližini kraja Krems. Ob plovbi pod mostom je
tovorna ladja zaradi poplavnih voda oplazila enega izmed stebrov.
Strokovnjaki si zdaj prizadevajo odstraniti 1000 litrov nafte, ki uhaja
iz rezervoarja. Vplivi na okolje še niso znani. Naravovarstveniki so
izrazili zaskrbljenost, kako bo nesreča vplivala na donavska
mokrišča.

Odplavilo laboratorij za mamila
KREMS. Prostovoljci, ki pomagajo na prizorišču
poplav
na
območju
Donaulände,
so
presenečeno opazovali nenavadne predmete,
ki jih je prinesla poplavna voda. Policija je
pozneje ugotovila, da je šlo za opremo iz
laboratorija za izdelavo mamil. Doslej še ni
jasno, od kod je opremo prineslo. Preiskava še
poteka.
Siva ekonomija cveti
KRITZENDORF. Odpravljanje posledic poplav
še vedno intenzivno poteka. Trenutno še ni
mogoče oceniti škode, ki so jo povzročile
poplave, toda pričakujejo se milijonske
številke. »Meščani so obupani,« pravi župan
Huber. Številne žrtve poplav si ne morejo
privoščiti najema dragih gradbenih podjetij. Po
prvih ocenah je stopnja neprijavljenega dela
približno 40 %.
Rekordna prodaja za podjetje Ometi in
gradnja
MELK. Direkotr Hans Baumeister je včeraj
predstavil številke za preteklo četrtletje. Ob
povečanju prometa za kar 400 % ni mogel
skriti zadovoljstva. »Bili smo že v rdečih
številkah, toda poplave so bile za nas sreča v
nesreči.«
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Peta postaja: Pojasni kazalnike
Izberi tri izmed šest kazalnikov bogastva in kakovosti življenja, navedenih spodaj. Na spletu, s
pomočjo računalnika ali telefona poišči informacije o izbranem kazalniku odgovori na zastavljena
vprašanja.







Indeks bruto nacionalne sreče
Indeks človekovega razvoja (angl. Human Development Index, kratica HDI)
Indeks big maca
Ginijev koeficient
Indeks srečnega planeta (angl. Happy Planet Index, kratica HPI)
Indeks trajnostne ekonomske blaginje (angl. Index of Sustainable Economic Welfare, kratica
ISEW)

PRVI INDEKS
Prva naloga: Poimenuj komponente kazalnika in pojasni, iz česa so sestavljene.

Druga naloga: Zapiši uvrstitev svoje države – če je na voljo – na globalni lestvici izbranega indeksa.

DRUGI INDEKS
Prva naloga: Poimenuj komponente kazalnika in pojasni, iz česa so sestavljene.
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Druga naloga: Zapiši uvrstitev svoje države – če je na voljo – na globalni lestvici izbranega indeksa.
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TRETJI INDEKS
Prva naloga: Poimenuj komponente kazalnika in pojasni, iz česa so sestavljene.

Druga naloga: Zapiši uvrstitev svoje države – če je na voljo – na globalni lestvici izbranega indeksa.

Primerjaj izbrane kazalnike:
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Šesta postaja: Igralne karte s podatki držav
Pravila
Pravila za 2 do 4 igralce
Premešajte in razdelite vse karte. Cilj igre je, da osvojite 15 minutah igre, največ kart.
- Vsaka karta prikazuje pet kazalnikov »bogastva in kakovosti življenja«.
- Karta, ki ima najboljšo uvrstitev, premaga ostale. Če karta nima navedene katere izmed vrednosti,
izgubiš.
- Ko igraš posamezno karto, moraš navesti državo, kazalnik in njeno ustrezno uvrstitev.
- Po koncu igre se pogovorite o svojih vtisih in izkušnjah (npr. značilnosti uvrstitve posameznih držav
itn.).
Podatki na kartah:
Navedeni so naslednji kazalniki:
 BDP: bruto domači proizvod na prebivalca glede na standard kupne moči
 HDI: indeks človekovega razvoja, izražen kot vrednost od 1 (najboljši) do 0 (najslabši)
 Ginijev koeficient (razporeditev prihodka): vrednosti od 0 (popolna enakost) do 100 (popolna
neenakost)
 Indeks big maca: cena sendviča big mac v ameriških dolarjih
 HPI: indeks srečnega planeta z vrednostmi od 100 (najboljše) do 0 (najslabše)
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Sedma postaja: Razvij svoj kazalnik za
merjenje kakovosti življenja
 Razvijte svoj lasten kazalnik za merjenje kakovosti življenja. Bodite domiselni. (Nekaj ključnih
besede v pomoč: okolje – parki – javni prevoz – lokali – voda – nogometna igrišča – WIFI …)
 Razmisli tudi o načinih merjenja kazalnika. V pomoč so vam lahko naslednji primeri:
oddaljenost od tvojega stanovanja do najbližje postaje javnega prevoza v metrih, obremenitev
s hrupom doma v decibelih.
 Zapišite izbrani kazalnik na prazno karto. Ko končate, pokaži kazalnik učitelju in če je mogoče,
izdelajte plakat in predstavite kazalnik sošolcem.

Osma postaja: Razmislek o kakovosti
življenja
Za zaključek boste v razredu imeli razpravo po tehniki akvarija (ali drugimetodi). Štirje
dijaki sedijo v notranjem krogu, preostanek skupine pa sedi na stolih, ki jih obkrožajo.
Notranji krog je razdeljen v dve skupini, od katerih vsaka predstavlja svoje stališče.
Udeleženci v zunanjem krogu se lahko premaknejo v notranji krog in zamenjajo enega
izmed govorcev (Ta oseba lahko prej še konča svoj argument.).
»Če bi želel uničiti narod, bi mu dal vsega preveč in ga spravil na kolena – bednega,
pohlepnega in bolnega.« (John Steinbeck; 1902–1968)
»Poln žep poenostavi življenje.« (Bertolt Brecht; 1898–1956)
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Delovni list (peti korak)
Končno samovrednotenje
Svojo uspešnost oceni tako, da v ustreznem stolpcu obkrožiš primerno število
smeškov.
Poznam svoje vrline in slabosti in če je treba si
znam postaviti cilje za izboljšanje svojih veščin.













Zavedam se tveganj in zmorem sprejeti
odgovornost za svoja dejanja.













Znam načrtovati cilje in pod nadzorom učitelja
izpeljati projekt.







Sposoben sem timskega dela in znam
izkoristiti svoje individualne veščine. Pri
skupinskih odločitvah znam prevzeti pobudo
in prepričati ostale člane skupine.







Želim prispevati k v prihodnost usmerjenemu
ekološko in družbeno ozaveščenemu vedenju v
poslovnem svetu in družbi.







Znam pojasniti in analizirati BDP in
alternativne koncepte. Analizirati znam
omejitve BDP-ja in jih uporabiti za primerjavo
in zaključke o družbenih in posameznih
dejavnikih, kot so izobraževanje, premoženje,
sreča, in zaključke o okolju.







Sposoben sem prevzeti odgovornost za nalogo.
Znam se spopasti z morebitno konkurenco pri
opravljanju nalog.
Zmorem razvijati ideje in utemeljiti, zakaj bi jih
bilo treba upoštevati.
Prepoznam priložnosti in jih znam izkoristiti.
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Delovni list: Zaključna samorefleksija
3. Kaj mi je bilo všeč pri tem izzivu?

4. Kaj mi ni bilo všeč pri tem izzivu?

5. Kako bi lahko uporabil BDP za izboljšanje okolja, ki me obdaja? Navedi primere.

6. Ali sem zdaj boljši pri ovrednotenju kakovosti življenja? Zakaj da oziroma zakaj ne?

7. Kako bi lahko veščine, ki sem jih pridobil v tem izzivu, uporabil v resničnem življenju? Navedi tri
primere.
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