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Okvir programa MEPI je enostaven! 

Tako, videti je, da si se odločil za program MEPI in sedaj bi že moral imeti svoj 

indeks dosežkov ali pa dostop do spletne različice. Super, to je dober začetek! 

Da pa lahko s svojim MEPI-jem resnično pričneš, si najprej izbereš poljubno 

dejavnost za vsako izmed področij, ki so sestavni del programa.  

Za dejavnost si lahko izbereš nekaj popolnoma novega ali pa izbereš dejavnost, 

s katero si se ukvarjal že preden si se odločil za sodelovanje pri MEPI-ju.  

Na bronasti stopnji te čakajo izzivi in nova spoznanja na štirih področjih.  

Prostovoljstvo, veščine, rekreativni šport in pustolovska odprava.  

Časovni okvir izvajanja dejavnosti 

Z bronasto stopnjo lahko pričneš, ko dopolniš 14 let. Na tej stopnji se od tebe 

pričakuje, da v vsako izmed dejavnosti redno vlagaš minimalno zahtevano 

količino časa, kar pomeni eno uro na teden za obdobje: 

 

Prostovoljstvo Minimalno 3 mesecev 
 

Rekreativni šport Minimalno 3 mesecev 

Veščine Minimalno 3 mesecev 

Pustolovska odprava 2 dni, 1 noč 
 

 

V nadaljevanju ti želimo predstaviti namene in cilje posameznega področja. To 

ti bo omogočilo boljše razumevanje samih področij in lažjo izbiro svojih 

dejavnosti. 

 

 

 

 

 

  

Vsi udeleženci 

morajo opraviti še 

dodatne 3 mesece ali 

na področju 

prostovoljnega dela 

ali športa ali veščin. 
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Kaj se dogaja na posameznem področju?  

 Prostovoljstvo 
 

Namen udejstvovanja na področju prostovoljstva je, da 
mladi spoznate, kako koristno je služiti skupnosti in nuditi 
pomoč drugim, ter vam prostovoljstvo preraste v navado. 
 
Bistvo področja je, da ti pomaga postati boljši član v širši 
skupnosti, spodbudi tako tvojo empatijo in sočutje kot tudi 
razumevanje, da s tem, ko prevzameš odgovornost na tem 
področju, lahko izboljšaš in pozitivno vplivaš na skupnost. 

 

 

 
 Rekreativni šport 

 

Namen tvojega udejstvovanja na tem področju je, da te 
spodbudi k redni telesni aktivnosti ter h kontinuiranemu 
spremljanju napredka oz. k izboljšanju lastnih psihofizičnih 
sposobnosti. 
 
Bistvo področja je torej, da izboljšaš svoje psihofizične 
sposobnosti, in sicer preko rednih treningov in vztrajanja 
pri izbrani dejavnosti.  
 
Izbrana dejavnost naj ti predstavlja prijetno, pozitivno 
izkušnjo, ne glede na obstoječo psihofizično pripravljenost. 
 

 

   
 Veščine 

 

Namen tega področja je razvoj osebnih interesov, 
ustvarjalnosti in praktičnih spretnosti. 
 
Bistvo je, da spoznavaš in raziskuješ svoje nove interese ali 
pa razvijaš in izboljšuješ že obstoječe. Veščine so lahko 
praktične, kulturne ali pa družbene narave. Poudarek je na 
odnosu med udeležencem in posameznikom, ki ima veliko 
znanja o izbrani dejavnosti (trener/inštruktor). 
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Čemu je namenjena MEPI vpisna mapa? 

Ta vpisna mapa ti bo, poleg mentorjev in inštruktorjev, nudila še dodatne 

smernice in pomoč. Po korakih te bo vodila od izbire dejavnosti in oblikovanja 

ciljev do akcijskega načrta ter vmesnega in končnega vrednotenja. Ob vestnem 

izpolnjevanju te vpisne mape boš lahko v največji meri izkusil MEPI in tako tudi 

hitreje napredoval na izbranih področjih, ob tem pa resnično užival ter se 

razvijal. 

Poleg MEPI vpisne mape pa potrebuješ še beležnico ali dnevnik, kamor boš 

zapisoval vse svoje tedenske dejavnosti in z njimi povezane misli ter občutke. 

Kakšna bo tvoja beležka in zapisi v njej, prepuščamo tebi. Važno je, da sproti 

beležiš svoje aktivnosti, saj boš le tako vedel, ali v izbrani dejavnosti 

napreduješ. 

Primer, kaj morajo tvoji sprotni zapisi vsebovati, najdeš na spletni strani 

www.mepi.si. Te nasvete in še veliko več gradiva najdeš pod »Dokumenti« v  

zavihku Za mlade. 

Izbira dejavnosti 

V nadaljevanju ti bomo predstavili primere dejavnosti, ki ti služijo kot smerokaz 

ali pa ti ponudijo kakšno zamisel, kaj bi lahko počel na posameznem področju. 

Vsekakor pa si lahko izbereš čisto svojo dejavnost, dokler je v skladu z 

usmeritvami in zahtevami programa MEPI. 

 Pustolovska odprava 
 

Namen je spodbujanje tvojega pustolovskega duha in želje 
po odkrivanju novega. Odprave potekajo v skupini z 
drugimi udeleženci MEPI. 
 
Področje odprav mladim  predstavlja tako zahteven izziv 
kot tudi nepozabno izkušnjo. Odprava od tebe zahteva 
odločnost in vztrajnost, s tem pa krepi občutek tvoje 
neodvisnosti, samozadostnosti in raziskovanja. 

 

 

http://www.mepi.si/
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 Prostovoljstvo 
 pomoč ljudem  
 pomoč dobrodelni ali lokalni organizaciji 
 mentorstvo, poučevanje, vodenje 
 aktivnosti v lokalni skupnosti in dvigovanje 

ozaveščenosti 
 delo za okolje in živali 
 … 

 

 
 Rekreativni šport 

 skupinski športi 
 ples 
 individualni športi 
 vodni športi  
 ekstremni športi, borilne veščine, fitnes 
 športi z loparjem 
 … 

 

   
 Veščine 

 ustvarjanje izdelkov 
 skrb za živali 
 izobraževanje, zbirateljstvo 
 veščine nastopanja 
 veščine v naravi 
 igre in športi 
 znanost in tehnika 
 mediji in komunikacije 
 glasba 
 gospodinjstvo 
 … 

 

   

 Pustolovska odprava 
 raziskovanje narave  
 raziskovanje zgodovine pokrajine 
 raziskovanje človeškega vpliva na pokrajino 
 raziskovanje romarske poti 
 … 
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Zgoraj so navedene kategorije oz. področja; za podrobnejši seznam obišči 

spletno stran: www.mepi.si  V zavihku Za mlade najdeš podrobnejši seznam kot 

tudi mnoga druga gradiva, ki ti bodo v pomoč pri opravljanju MEPI-ja. 

Sedaj, ko poznaš nekaj možnosti, ki ti jih ponuja posamezno področje, pa imej v 

mislih še eno ključno stvar. Če želiš, da bo izbrana dejavnost štela kot eden 

izmed pogojev za dosego priznanja MEPI, si moraš na začetku udejstvovanja na 

vsakem posameznem področju zastaviti individualni cilj, ki ti predstavlja osebni 

izziv in ga je mogoče doseči le preko redne (tedenske) aktivnosti, vztrajnosti, 

vloženega truda in tvojega napredka. 

Sedaj si na vrsti ti, da premisliš in si oblikuješ svoj edinstven program dejavnosti 

z osebnimi cilji, ki te bodo izzvali in izvabili iz cone udobja v cono učenja, kar pa 

ti bo omogočilo osebnostno rast, večjo samozavest ter boljšo samopodobo. 

 

  

http://www.mepi.si/
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Kakšna je razlika med ciljem in namenom ter kako ju oblikujem? 

To je vprašanje, ki si ga zastavijo mnogi MEPI udeleženci. Prav tako pa je to 

vprašanje ključnega pomena, da lahko posameznik učinkovito 

zasleduje svoje cilje in jih v katerikoli časovni točki ovrednoti in 

oceni, kako daleč je še do zastavljenega cilja. Zaradi 

pomembnosti, ki jih cilji in namen predstavljajo v programu, v 

nadaljevanju sledi razlaga, kakšna je razlika med ciljem in namenom. 

 

V programu MEPI so pomembne tri vprašalnice: zakaj, kaj in kako. 
 

Kadar govorimo o namenu, si moramo 
odgovoriti na vprašanje »Zakaj?«. Zakaj 
želim začeti z določeno dejavnostjo? Če to 
pojasnimo na primeru: 
 
»Želim izboljšati splošno kondicijo in povečati 
gibljivost ter telesno moč.« 
 

 

Na podlagi namena si nato oblikujemo 

cilje tako, da se vprašamo »Kaj bom storil, 

da bom dosegel zastavljen namen?«. 

Primer zastavljenih ciljev glede na zgornji primer namena:  
»Konec oktobra pridem na vrh Lubnika s časom pod 1 uro in 15 min (grebenska pot).« 
»Naredim 50 sklec (brez vmesne pavze).« 
»Konec oktobra pretečem 10 km (Ljubljanski maraton) pod 50 min.« 

 

 

Ko so cilji zapisani, je na vrsti vprašanje »Kako bom dosegel zastavljene cilje?«. 

Tukaj si vsak posameznik oblikuje akcijski načrt za dosego zastavljenega cilja.  

»Da bom dosegel zgoraj omenjene cilje: 
 Vsak vikend se odpravim na Lubnik, pri čemer merim svoj čas s štoparico. 
 Dvakrat na teden delam 5 minut sklece. Vsakič si zabeležim, koliko jih naredim. 
 Trikrat na teden se odpravim teč. Z aplikacijo na mobitelu vsakič merim čas in 

razdaljo.« 
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Zlata pravila za postavljanje ciljev ti bodo omogočila, da si boš postavil prave 

cilje, se jih držal in na koncu dosegel nagrado v obliki ponosa in samozavesti:  

 

1. Cilje, ki si jih zastaviš, vedno zapiši!  

2. Cilje nujno zapišemo tako, kot da smo ga že dosegli (npr. »Junija lahko 

držim veso v zgibi dve minuti.«) in naj bo tudi vedno zapisan v pozitivni 

obliki (»Jem zdravo hrano.« in ne »Ne jem sladkarij.«). 

3. Cilji naj bodo oblikovani v sedanjiku in v 1. osebi ednine. 

4. Nato načrtuj vse korake, ki te bodo popeljali do zastavljenega cilja. 

Brez načrta je namreč cilj le želja.  

5. S tem, ko si zapišeš posamezne korake in nato enega za drugim 

prečrtaš, se pričneš zavedati napredka.  

 

Prav tako pa je pomembno, da pri zapisu ciljev nujno upoštevaš, da so cilji 

oblikovani na pameten oz. S. M. A. R. T. način. Kako to storimo, je opisano v 

nadaljevanju. 

Udeleženec Vid si je za svojo dejavnost pri rekreativnem športu izbral tek.  

Namen: S tekom bi rad dosegel boljšo fizično pripravljenost, prav tako pa bi rad 

izboljšal svoj lanski čas na Teku trojk in Teku štirih mostov.  

 

Cilj: Do konca junija 2019 pretečem 10 km pod časom 60 minut. 
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• angl. Specific – Specifičen, konkreten 
• Kaj točno želim doseči; Kaj moraš doseči, da točno veš, kdaj si na cilju.  
• Določimo: KDO je vključen, KAJ želim doseči, KJE se bo to dogajalo, KDAJ se bo to 
zgodilo, KAKO bom cilj dosegel, ZAKAJ si želim ta cilj doseči. 
• Primer: Splošen cilj, ki ni ok: Več bom tekel in v boljši  formi bom; Specifičen cilj: Do 
konca junija v enem kosu pretečem 10 km pod časom 60 minut.  

 

 
 angl. Measurable – Merljiv – napredek lahko izmerimo 

 V cilj vključi natančne količine, številke, datume itn. Zakaj? Zato da boš lahko ves čas 

meril napredek  in temu primerno po potrebi spremenil svoje vedenje. 

 Če si ne omogočiš, da bi lahko svoj uspeh izmeril, potem zamudiš tudi priložnost za 

proslavitev svojega uspeha, ki nastopi, ko nekaj dejansko dosežeš.  

 Primer: Če želim cilj osvojiti, potem moram 10 km preteči pod 60 minutami (pot do cilja  

spremljam s štoparico in aplikacijo za tek – pri vsakem teku merim razdaljo in čas). 

• angl. Attainable – Dosegljiv 

•  Postaviš si vprašanje, ali cilj leži v območju možnega, realnega in izvedljivega glede 
na tvoje znanje, čas, material, idejo idr. 

•  Dosegljivost cilja lahko tudi preveriš tudi s tem, da primerjaš izid nekoč 
postavljenega cilja z današnjim.  

•  Cilj te naj motivira in ti predstavlja dovolj velik izziv, ki si ga zmožen doseči. Le tako 
boš dosegel učinek ponosa in novega zagona ob uspehu. Pazi, da si ne postaviš 
prelahkega cilja.  

•  Primer: Ob pričetku opravljanja aktivnosti 5 km pretečem v 29 minutah, 10 km pa v 
120 minutah. Vsak teden 3x na teden izvajam treninge teka; 1x vodeno s šolo teka in 
2x sam (1x 10 km in 1x 5 km). Vsak mesec skupaj z učiteljem/trenerjem opraviva test, 
da preveriva, kako napredujem (po potrebi prilagodiva treninge). 

 
• angl. Relevant – relevanten  
•  Če nam je cilj, ki smo si ga postavili, pomemben in zanimiv, si moramo z DA 

odgovoriti na naslednja vprašanja: Je cilj vreden mojega truda? Je zdaj pravi čas?  
•  Zapiši kakšno vrednost ima cilj za tebe. Se sklada z mojimi željami in potrebami? 

Bodi pozoren, da je cilj nekaj kar si ti želiš in ne nekaj kar zahteva npr. učitelj športne 
vzgoje/trener oz. je  pomembno za končno oceno. 

•  To je cilj, ki te pelje v smer, ki si si jo zamislil. S tem boš razvil pravi fokus, ki ga 
potrebuješ, da bi dosegel, kar si želiš. 

•  Primer: Cilj  mi je pomemben, ker želim biti bolje fizično pripravljen in preseči lanski 
rezultat na Teku štirih mostov. Dosežen cilj mi po pokazal, da sem na dobri poti in da 
se lahko lotim daljših tekov. Do doseženega 25. leta si namreč želim, da bi pretekel 
Ljubljanski maraton (42km).  

 

• angl. Time oriented – Časovno definiran – postavljen časovni okvir, v katerem boš 
dosegel svoj cilj 

•  Če ciljev ne omejimo časovno, potem nimamo občutka nujnosti in je lahko v naših 
mislih tisti znani:  "Saj še je čas…" Če pa si postavimo skrajni rok, pa se nam zdi naš cilj 
bolj resen in pomemben ter nas motivira, da se trudimo. 

•  Primer: do konca junija pretečem 10 km pod 60 minut! 
•  Cilj si lahko razdeliš tudi na več manjših ciljev ali pa se vprašaš: Kaj bom za dosego 

cilja storil danes; v tem tednu; v tem mesecu? 

 
 

S 

M 

A 

R 

T 
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Sedaj, ko ti je znano, kako program deluje, kakšna so področja in kaj se od tebe 

pričakuje, si na vrsti ti, da stopiš v akcijo! Naslednja poglavja so razdeljena na 

posamezna področja, ta pa se delijo na posamezne korake, ki te vodijo od 

začetka programa (izbira dejavnosti) pa vse do zaključka stopnje, kjer boš 

ovrednotil svojo pot do cilja in se uvrstil na seznam kandidatov za prejemnike 

mednarodnega priznanja programa MEPI. 
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Prostovoljstvo 

1. KORAK: To želim početi! – Izbira dejavnosti na področju prostovoljstva 

S pomočjo predlogov, ki smo jih zapisali poprej, in s pomočjo mentorja ter področnega 

inštruktorja spodaj zapiši dejavnost, ki si si jo izbral za področje prostovoljstva. Za boljšo 

predstavo navajamo primer Mepijevca Vida:  

»Na področju prostovoljstva sem si izbral Družabništvo v Domu starejših občanov.« 

 

 

 

 

2. KORAK: Zakaj želim to početi? – Zapis namena izbrane dejavnosti 

Sedaj, ko veš, kaj boš počel, je pomembno, da poznaš odgovor na vprašanje »Zakaj si želim 

to početi?«/»S kakšnim namenom sem si izbral to dejavnost?«.  

Vidov primer namena: 

»Nekaj starostnikov je brez svojcev. Z dobro voljo in energijo želim prispevati k boljšemu 

počutju starostnika (da se ne bi počutil tako osamljen in zapostavljen).« 

 

 

 

 

3. KORAK: Kaj želim doseči!  – Zapis ciljev vezanih na izbrano dejavnost  

V nadaljevanju je tvoja naloga, da zapišeš cilje vezane na izbrano dejavnost. Tudi tukaj naj ti 

pomagata mentor in področni inštruktor.  

Imej v mislih, da se lahko cilji nanašajo osebno nate kot udeleženca (npr. »Razvijem 

odgovornost, potrpljenje; da sem zaupanja vredna oseba.«) ali pa naj bodo vezani na okolico 

oz. skupnost (npr. »V 3 mesecih prepleskam vse planinske table.«). 

Oblikovati SMART cilj, ki se nanaša na tvoj razvoj osebnostnih kvalitet (npr. empatija, 

tovarištvo, potrpljenje, sočutje idr.) zna biti velik izziv.  

 

MOJA IZBRANA DEJAVNOST JE: 

NAMEN IZBRANE DEJAVNOSTI JE: 
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Pri zapisu cilja, ki je vezan na razvoj tvojih osebnostnih kvalitet, se bolj osredotoči na občutke 

in lastnosti oz. kvalitete, ki jih želiš razvijati pri sebi z izbrano dejavnostjo (boljša samozavest, 

potrpljenje, razumevanje ipd.). Ko boš razvil določeno lastnost oz. kvaliteto, boš vedel, da si 

na cilju. 

Verjamemo, da lahko z rednim udejstvovanjem v izbrani prostovoljski dejavnosti in s 

pomočjo sprotnega vrednotenja prideš do določenih spoznanj in odkriješ svoj napredek v 

osebnostnih kvalitetah, kot so npr.: 

Sočutje, empatija, skrb za drugega, medkulturno/medgeneracijsko sodelovanje, 

tovarištvo, strpnost, altruizem, motivacija za prostovoljstvo, vzajemna pomoč, 

zaupanja vreden, zaupljivost, volja do dela, vztrajnost, medsebojno spoštovanje, 

odgovornost, požrtvovalnost,  pripravljenost pomagati pomoči potrebnemu, 

solidarnost, velikodušnost, pravičnost, enakopravnost. 
 

Za pomoč pa si poglej, kako si je cilje zastavil Vid:  

»V 6 mesecih s pomočjo prijateljev izvedem 6 potopisnih predavanj na uporabnike 

Doma starejših občanov.« 

»Postanem strpnejši do starejših občanov, jih bolje razumem in bolje spoznam sebe v 

odnosu do drugih.« 

 

 

 

 

 

 

Tako, cilji so zapisani. Za boljše razumevanje in zabavnejše ter učinkovitejše opravljene 

dejavnosti je pomembno, da točno veš kako, kaj, kdaj ter s pomočjo česa/koga boš opravljal 

dejavnost. Zato so v nadaljevanju pripravljena vprašanja, ki ti bodo pomagala najti odgovore 

na ta vprašanja.  

 SPECIFIČNOST: Ali je moj cilj jasen? Ali točno vem, kaj bom naredil? (Navedi, 

kako.) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

MOJI CILJI SO: 
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 MERLJIVOST: Kako bom vedel, da sem na cilju? S čim bom meril svoj napredek? 

(Navedi, kako.) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 Ali je cilj dosegljiv in realen (glede na obstoječe znanje, zmogljivosti, veščine…)? 

(Navedi, kako.) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 RELEVANTNOST: Cilj mi je pomemben, ker… (Navedi, zakaj.) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 ČASOVNA OPREDELJENOST: Ali je moj cilj časovno omejen; imam določen rok, 

do katerega želim cilj doseči? (Navedi.) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 Kdo ali kaj mi bo pomagal pri doseganju zastavljenega cilja in vrednotenju 

mojega napredka? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 Kako se bom nagradil oz. praznoval, ko bom dosegel cilj oz. osvojil izziv?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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4. KORAK: Na mesta, pozor, akcija! Moji koraki do cilja – Akcijski načrt 

 

DATUM PRIČETKA: _________________               DATUM ZAKLJUČKA: _________________   

Spodnja tabela je namenjena načrtovanju. V kvadratke zapiši svoje korake do cilja. Kaj moraš 

opraviti, da boš lahko rekel, da si bližje cilju? Kakšni bodo tvoji vmesni koraki do cilja? Nekaj 

korakov smo že zapisali, sam pa izpolni, do kdaj jih boš dosegel in kaj za to potrebuješ. Nato 

pa poljubno dodaj še ostale oz. razširi tabelo. Ko dosežeš določen vmesni korak, to v 

zadnjem stolpcu označi s kljukico, smeškom ali poljubnim znakom po lastni izbiri.  

VMESNI KORAK/ 
NAPREDEK 

DO KDAJ BOM TO 
DOSEGEL? 

KAJ POTREBUJEM OZ. 
KAJ MORAM 

NAREDITI, DA TO 
DOSEŽEM? 

JE KORAK 
DOSEŽEN/SEM 

DOSEGEL 
ZASTAVLJENO? 

Razmislim o možnih 
dejavnostih, ki bi me 
zanimale; izberem želeno 
dejavnost in si odgovorim 
na vprašanje, ZAKAJ 
želim to početi. 

   

Z mentorjem se 
pogovorim o izbrani  
dejavnosti in se povežem 
s področnim 
inštruktorjem. 

   

Cilj(e) si zastavim skupaj s 
področnim 
inštruktorjem. 

   

Zapišem končno verzijo 
oblikovanega cilja za 
izbrano dejavnost. 

   

Začnem z izbrano 
dejavnostjo. 

   

Pripravljeno imam 
beležnico in vanjo sem 
vnesel prvi dnevniški 
zapis za področje 
prostovoljstva. 
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5. KORAK: Mesec je mimo, kje pa sem? – Vmesno vrednotenje 

Na koncu vsakega meseca si vzemi trenutek in na premici označi, kako daleč si do 

doseženega cilja ter odgovori na spodnja vprašanja. List si za vmesno vrednotenje vsak 

mesec ponovno natisneš in izpolniš. Na voljo ga imaš na: www.mepi.si v zavihku Udeleženci 

 

 

Kako zahtevna se ti zdi izbrana dejavnost? (Označi.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Kako motiviran si za dosego cilja? (Označi.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  

  

 Ali si se srečal s kakšnimi izzivi? Če da, s katerimi? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 Na kaj si do sedaj v zvezi s prostovoljstvom najbolj ponosen? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 Ali bi karkoli spremenil pri svoji dejavnosti? Kako bi to spremenil? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

  

Start Cilj 

http://www.mepi.si/


16 
 

6. KORAK: Sem na cilju, kaj pa zdaj? – Končno vrednotenje  

Zaključil si z dejavnostjo na področju prostovoljstva. Čaka te še zadnji korak 

pred vpisovanjem v indeks dosežkov in oddajo vloge za priznanje, in sicer 

ovrednotenje dosežkov in svoje poti do cilja. 

ALI SEM CILJ DOSEGEL?                  DA NE 
 

 V nadaljevanju razmisli in odgovori na sledeča  vprašanja: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zakaj mi je bil ta cilj pomemben? 

Katere aktivnosti sem opravljal, ki so mi omogočile, da sem cilj dosegel? 

V primeru, da cilja nisem dosegel, so razlogi za to sledeči: 

Ali sem na poti do zastavljenega cilja moral karkoli spremeniti? (Razloži.) 

Kakšne koristi je dosežen cilj prinesel v moje življenje? 
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Rekreativni šport 

1. KORAK: To želim početi!  – Izbira dejavnosti na področju rekreativnega 

športa 

S pomočjo predlogov, ki smo jih zapisali poprej, in s pomočjo mentorja ter področnega 

inštruktorja spodaj zapiši dejavnost, ki si si jo izbral za področje rekreativnega športa. 

Prilagamo ti še primer, da ti bo izpolnjevanje še lažje: 

Vidova izbira dejavnosti:»Na področju rekreativnega športa sem izbral Judo.« 

 

 

 

 

2. KORAK: Zakaj želim to početi? – Zapis namena izbrane dejavnosti 

Sedaj, ko veš, kaj boš počel, je pomembno, da poznaš odgovor na vprašanje »Zakaj si želim 

to početi?«/»S kakšnim namenom sem si izbral to dejavnost?«. Ponovno ti prilagamo primer 

oblikovanega namena: 

Vidov namen: »Želim postati bolje fizično pripravljen, biti bolj discipliniran in 

natančen pri izvajanju tehnik.« 

 

 

 

3. KORAK: Kaj želim doseči! – Zapis ciljev vezanih na izbrano dejavnost  

V nadaljevanju je tvoja naloga, da zapišeš cilje vezane na izbrano dejavnost. Tudi tukaj naj ti 

pomagata mentor in področni inštruktor. Vedno preveri, ali so tvoji cilji v skladu z zahtevami 

programa MEPI, kar pomeni, da morajo biti specifični, merljivi, dosegljivi, relevantni in 

časovno opredeljeni. 

Za pomoč pa si poglejmo, kako si je cilj zastavil Vid. Na podlagi izbrane dejavnosti si je Vid  

zadal naslednji cilj:  

»Konec oktobra znam pravilno izvesti 10 novih tehnik. Brez večjega napora 
zdržim 5-minutno borbo. Do konca decembra pridobim modri pas.« 

 

MOJA IZBRANA DEJAVNOST JE: 

NAMEN IZBRANE DEJAVNOSTI JE: 
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Tako, cilji so zapisani. Za boljše razumevanje in zabavnejše ter učinkovitejše opravljene 

dejavnosti je pomembno, da točno veš kako, kaj, kdaj ter s pomočjo česa/koga boš opravljal 

dejavnost. Zato so v nadaljevanju pripravljena vprašanja, ki ti bodo pomagala najti odgovore 

na ta vprašanja.  

 SPECIFIČNOST: Ali je moj cilj jasen? Ali točno vem, kaj bom naredil? (Navedi, 

kako.) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 MERLJIVOST: Kako bom vedel, da sem na cilju? S čim bom meril svoj napredek? 

(Navedi, kako.) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 Ali je cilj dosegljiv in realen (glede na obstoječe znanje, zmogljivosti, veščine…)? 

(Navedi, kako.) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

  

MOJI CILJI SO: 
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 RELEVANTNOST: Cilj mi je pomemben, ker... (Navedi, zakaj.) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 ČASOVNA OPREDELJENOST: Ali je moj cilj časovno omejen; ali imam določen rok, 

do katerega želim cilj doseči? (Navedi.) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 Kdo ali kaj mi bo pomagal pri doseganju zastavljenega cilja in vrednotenju 

svojega napredka? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 Kako se bom nagradil oz. praznoval, ko bom dosegel cilj oz. osvojil izziv? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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4. KORAK: Na mesta, pozor, akcija! Moji koraki do cilja – Akcijski načrt 

 

DATUM PRIČETKA: _________________               DATUM ZAKLJUČKA: _________________   

Spodnja tabela je namenjena načrtovanju. V kvadratke zapiši svoje korake do cilja. Kaj moraš 

opraviti, da boš lahko rekel, da si bližje cilju? Kakšni bodo tvoji vmesni koraki do cilja? Nekaj 

korakov smo že zapisali, sam pa izpolni, do kdaj jih boš dosegel in kaj zato potrebuješ. Nato 

pa poljubno dodaj še ostale oz. razširi tabelo. Ko dosežeš določen vmesni korak, to v 

zadnjem stolpcu označi s kljukico, smeškom ali poljubnim znakom po lastni izbiri. 

VMESNI KORAK/ 
NAPREDEK 

DO KDAJ BOM TO 
DOSEGEL? 

KAJ POTREBUJEM OZ. 
KAJ MORAM 

NAREDITI, DA TO 
DOSEŽEM? 

JE KORAK 
DOSEŽEN/SEM 

DOSEGEL 
ZASTAVLJENO? 

Razmislim o možnih 
dejavnostih, ki bi me 
zanimale; izberem želeno 
dejavnost in si odgovorim 
na vprašanje, ZAKAJ 
želim to početi. 

   

Z mentorjem se 
pogovorim o izbrani  
dejavnosti in se povežem 
s področnim 
inštruktorjem. 

   

Cilj(e) si zastavim skupaj s 
področnim 
inštruktorjem. 
 

   

Zapišem končno verzijo 
oblikovanega cilja za 
izbrano dejavnost. 

   

Začnem z izbrano 
dejavnostjo. 

   

Pripravljeno imam 
beležnico in vanjo sem 
vnesel prvi dnevniški 
zapis za področje 
rekreativnega športa. 
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5. KORAK: Pol poti je mimo, kje pa sem? – Vmesno vrednotenje 

Na koncu vsakega meseca si vzemi trenutek in na premici označi, kako daleč si do 

doseženega cilja, ter odgovori na spodnja vprašanja. List si za vmesno vrednotenje vsak 

mesec ponovno natisneš in izpolniš. Na voljo ga imaš na www.mepi.si v zavihku Za mlade. 

 

 

Sedaj pa razmisli še o naslednjih vprašanjih. 

Kako zahtevna se ti zdi izbrana dejavnost? (Označi.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Kako motiviran si za dosego cilja? (Označi.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

   

 Ali si se srečal s kakšnimi izzivi? Če da, s katerimi? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 Na kaj si do sedaj v zvezi z dejavnostjo na področju rekreativnega športa najbolj 

ponosen? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 Ali bi karkoli spremenil pri svoji dejavnosti? Kako bi to spremenil? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

Start Cilj 

http://www.mepi.si/
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6. KORAK: Sem na cilju, kaj pa zdaj? – Končno vrednotenje  

Zaključil si z dejavnostjo na področju rekreativnega športa. Čaka te še zadnje 

dejanje, in sicer ovrednotenje dosežkov in poti do cilja. 

ALI SEM CILJ DOSEGEL?                  DA NE 
 

 V nadaljevanju razmisli in odgovori na sledeča  vprašanja: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakaj mi je bil ta cilj pomemben? 

Katere aktivnosti sem opravljal, ki so mi omogočile, da sem cilj dosegel? 

V primeru, da cilja nisem dosegel, so razlogi za to sledeči: 

Ali sem na poti do zastavljenega cilja moral karkoli spremeniti? (Razloži.) 

Kakšne koristi je dosežen cilj prinesel v moje življenje? 
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Veščina 

1. KORAK: To želim početi! – Izbira dejavnosti na področju veščine 

S pomočjo predlogov, ki smo jih zapisali poprej, in s pomočjo mentorja ter področnega 

inštruktorja spodaj zapiši dejavnost, ki si si jo izbral za področje veščine. Prilagamo primer, da 

ti bo izpolnjevanje še lažje: 

Vid: »Na področju veščin sem izbral Solo petje.« 

 

 

 

 

2. KORAK: Zakaj želim to početi? – Zapis namena izbrane dejavnosti 

Sedaj, ko veš, kaj boš počel, je pomembno, da poznaš odgovor na vprašanje »Zakaj si želim 

to početi?«/»S kakšnim namenom sem si izbral to dejavnost?«. Sledi primer oblikovanega 

namena: 

Vidov namen: »Želim izboljšati svojo pevsko tehniko, ker bi s tem postal bolj 

samozavesten, s tem pa bi moji nastopi postali bolj suvereni in imel bi manj treme.« 

 

 

 

 

3. KORAK: Kaj želim doseči!  – Zapis ciljev vezanih na izbrano dejavnost  

V nadaljevanju je tvoja naloga, da zapišeš cilje vezane na izbrano dejavnost. Tudi tukaj naj ti 

pomagata mentor in področni inštruktor. Vedno preveri, ali so tvoji cilji v skladu z zahtevami 

programa MEPI, kar pomeni, da morajo biti specifični, merljivi, dosegljivi, relevantni in 

časovno opredeljeni. 

Za pomoč pa si poglejmo, kako si je cilj zastavil Vid. Na podlagi izbrane dejavnosti si je Vid  

zadal naslednji cilj:  

»Naučim se pravilne vokalne tehnike in dihanja (popolno približevanje glasilk in 

pravilno premikanje ustnic, jezika in čeljusti; ko treniram pevsko tehniko in ko pojem, 

skušam uravnotežiti 4 komponente: pravilen vdih, pravilen izdih, popolno približevanje 

glasilk, pravilno premikanje ustnic, jezika in čeljusti.« 

MOJA IZBRANA DEJAVNOST JE: 

NAMEN IZBRANE DEJAVNOSTI JE: 
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Tako, cilji so zapisani. Za boljše razumevanje in zabavnejše ter učinkovitejše opravljene 

dejavnosti je pomembno, da točno veš kako, kaj, kdaj ter s pomočjo česa/koga boš opravljal 

dejavnost. Zato so v nadaljevanju pripravljena vprašanja, ki ti bodo pomagala najti odgovore 

na ta vprašanja.  

 

 SPECIFIČNOST: Ali je moj cilj jasen? Ali točno vem, kaj bom naredil? (Navedi, kako.) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 MERLJIVOST: Kako bom vedel, da sem na cilju? S čim bom meril svoj napredek? 

(Navedi, kako.) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 Ali je cilj dosegljiv in realen (glede na obstoječe znanje, zmogljivosti, veščine…)? 

(Navedi, kako.) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 RELEVANTNOST: Cilj mi je pomemben, ker... (Navedi, zakaj.) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

MOJI CILJI SO: 
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 ČASOVNA OPREDELJENOST: Ali je moj cilj časovno omejen; ali imam določen rok, do 

katerega želim cilj doseči? (Navedi.) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 Kdo ali kaj mi bo pomagal pri doseganju zastavljenega cilja in vrednotenju svojega 

napredka? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 Kako se bom nagradil oz. praznoval, ko bom dosegel cilj oz. osvojil izziv? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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4. KORAK: Na mesta, pozor, akcija! Moji koraki do cilja – Akcijski načrt 

 

DATUM PRIČETKA: _________________               DATUM ZAKLJUČKA: _________________    

Spodnja tabela je namenjena načrtovanju. V kvadratke zapiši svoje korake do cilja. Kaj moraš 

opraviti, da boš lahko rekel, da si bližje cilju? Kakšni bodo tvoji vmesni koraki do cilja? Nekaj 

korakov smo že zapisali, sam pa izpolni, do kdaj jih boš dosegel in kaj za to potrebuješ, nato 

pa poljubno dodaj še ostale oz. razširi tabelo. Ko dosežeš določen vmesni korak, to v 

zadnjem stolpcu označi s kljukico, smeškom ali poljubnim znakom po lastni izbiri. 

VMESNI KORAK/ 
NAPREDEK 

DO KDAJ BOM TO 
DOSEGEL? 

KAJ POTREBUJEM OZ. 
KAJ MORAM 

NAREDITI, DA TO 
DOSEŽEM? 

JE KORAK DOSEŽEN 
/SEM DOSEGEL 
ZASTAVLJENO? 

Razmislim o možnih 
dejavnostih, ki bi me 
zanimale; izberem želeno 
dejavnost in si odgovorim 
na vprašanje, ZAKAJ 
želim to početi. 

   

Z mentorjem se 
pogovorim o izbrani  
dejavnosti in se povežem 
s področnim 
inštruktorjem. 

   

Cilj(e) si zastavim skupaj s 
področnim 
inštruktorjem. 

   

Zapišem končno verzijo 
oblikovanega cilja za 
izbrano dejavnost. 

   

Začnem z izbrano 
dejavnostjo. 

   

Pripravljeno imam 
beležnico in vanjo sem 
vnesel prvi dnevniški 
zapis za področje veščine. 
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5. KORAK: Pol poti je mimo, kje pa sem? – Vmesno vrednotenje 

Na koncu vsakega meseca si vzemi trenutek in na premici označi, kako daleč si do 

doseženega cilja, ter odgovori na spodnja vprašanja. List za vmesno vrednotenje lahko vsak 

mesec ponovno natisneš in izpolniš.  Na voljo ga imaš na www.mepi.si v zavihku Za mlade. 

 

 

Sedaj pa razmisli še o naslednjih vprašanjih. 

Kako zahtevna se ti zdi izbrana dejavnost? (Označi.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Kako motiviran si za dosego cilja? (Označi.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

  

 Ali si se srečal s kakšnimi izzivi? Če da, s katerimi? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 Na kaj si do sedaj v zvezi s področjem veščine najbolj ponosen? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 Ali bi karkoli spremenil pri svoji dejavnosti? Kako bi to spremenil? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

  

Start Cilj 

http://www.mepi.si/
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6. KORAK: Sem na cilju, kaj pa zdaj? – Končno vrednotenje  

Zaključil si z dejavnostjo na področju veščine. Čaka te še zadnje dejanje, in sicer 

ovrednotenje dosežkov in poti do cilja. 

ALI SEM CILJ DOSEGEL?                  DA NE 
 

 V nadaljevanju razmisli in odgovori na sledeča  vprašanja: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zakaj mi je bil ta cilj pomemben? 

Katere aktivnosti sem opravljal, ki so mi omogočile, da sem cilj dosegel? 

V primeru, da cilja nisem dosegel, so razlogi za to sledeči: 

Ali sem na poti do zastavljenega cilja moral karkoli spremeniti? (Razloži.) 

Kakšne koristi je dosežen cilj prinesel v moje življenje? 
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Pustolovska odprava 

Pri področju odprav si, za razliko od prejšnjih področjih, ne izbereš namena in 

ciljev sam, pač pa to storiš skupaj s svojo skupino (od 4 do 7 članov).  

Kakšna je razlika med ciljem in namenom ter aktivnostmi za dosego cilja smo 

razložili že poprej. Sedaj pa si na vrsti ti, da v vpisno mapo zapišeš namen in 

cilje svoje skupine.  

1. KORAK: Zakaj želim to početi? – Izbira namena na področju pustolovske 

odprave 

Spodaj zapiši namen odprave, ki si si ga zadal skupaj s svojo MEPI ekipo. Prilagamo primer 

za lažje izpolnjevanje:  

Vid pravi: »Naša skupina je določila naslednji namen: Raziskovanje bogate kulture in 

naravne dediščine vzdolž nekdanje Soške fronte«. 

 

 

 

 

2. KORAK: Kaj želim početi? – Zapis ciljev vezanih na pustolovsko odpravo  

V nadaljevanju je tvoja naloga, da zapišeš cilje vezane na odpravo. Za pomoč pa si 

poglejmo, kako so si cilj zastavil Vid in njegova skupina. Na podlagi namena so si zadali 

naslednji cilj:  

»Do konca junija posnamemo in zmontiramo kratki dokumentarni film o 6 muzejih na 

prostem in zapuščenih in živih planinah, spominski cerkvici Sv. Duha v Javorci, trdnjavi 

Kluže in drugih ostalinah 1. svetovne vojne ter soteskah Koritnice, Soče in Tolminke.« 

 

 

 

 

 

 

NAMEN PUSTOLOVSKE ODPRAVE JE: 

CILJ PUSTOLOVSKE ODPRAVE JE: 
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Tako, cilji so zapisani. Za boljše razumevanje in zabavnejše ter učinkovitejše opravljene 

dejavnosti je pomembno, da točno veš kako, kaj, kdaj ter s pomočjo česa/koga boš opravil to 

področje. Zato so v nadaljevanju pripravljena vprašanja, ki ti bodo pomagala najti odgovore 

na ta vprašanja.  

 SPECIFIČNOST: Ali je naš cilj jasen?  Ali točno vemo, kaj bomo naredil? (Navedi, 

kako.) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 MERLJIVOST: Kako bomo vedeli, da smo na cilju? S čim bomo merili svoj napredek? 

(Navedi, kako.) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 Ali je cilj dosegljiv in realen (glede na obstoječe znanje, zmogljivosti, veščine…)? 

(Navedi, kako.) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 RELEVANTNOST: Cilj nam je pomemben, ker… (Navedi, zakaj.) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 ČASOVNA OPREDELJENOST: Ali je naš cilj časovno omejen; ali imamo določen rok, 

do katerega želimo cilj doseči? (Navedi.) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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 Kdo ali kaj nam bo pomagal pri doseganju zastavljenega cilja in vrednotenju našega 

napredka? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 Kako se bomo nagradili oz. kako bomo praznovali, ko bomo cilj dosegli oz. osvojili 

izziv? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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3. KORAK: Na mesta, pozor, akcija! Moji koraki do cilja – Akcijski načrt 

 

 PRIČETEK AKTIVNOSTI NA PODROČJU ODPRAV:____________________ 

 DATUM ZAKLJUČKA OPRAVLJENIH PRIPRAV IN TRENINGOV:__________ 

 DATUM POSKUSNE ODPRAVE:__________________________________ 

 DATUM KVALIFIKACIJSKE ODPRAVE: _____________________________ 

Spodnje vrstice so vam lahko v pomoč pri načrtovanju (aktivnosti za dosego cilja).  

Imejte v mislih, kaj morate vse postoriti pred kvalifikacijsko odpravo: 

 Izbrati območje odprave, 

 oblikovati skupino, 

 oblikovati namen in cilje, 

 doreči obliko poročila, 

 načrtovanje poti in aktivnosti za poskusno odpravo, 

 izvedba poskusne odprave, 

 redno vrednotenje z voditelji odprav, 

 načrtovanje poti in aktivnosti za kvalifikacijsko odpravo, 

 primerna obutev in oblačila, 

 kondicija, 

 zdrava kmečka pamet …. 

 

Izvedba treningov in priprav: 

 Topografija in orientacija, 

 taborjenje, 

 primerna prehrana pri dejavnostih v naravi in priprava obrokov, 

 varnostni ukrepi, 

 prva pomoč in ukrepi v sili, 

 oprema in njena uporaba, 

 veščine skupinskega dela in skupinska dinamika, 

 obnašanje v naravi in primeren odnos do okolja, 

 opazovanje in beleženje, 
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Spodnja tabela je namenjena načrtovanju. V kvadratke zapiši korake, ki jih mora skupina 

opraviti do cilja. Kaj morate opraviti, da boste lahko rekli, da ste bližje cilju? Kakšni bodo  vaši 

vmesni koraki do cilja?  

Namen odprave 
Na kratko opredelite 
namen odprave. 
 

 

Cilji na področju 
odprav 
Opišite, kaj želite 
doseči. 

 

Aktivnosti za 
doseganje namena 
Opišite kakšne 
aktivnosti boste za 
doseganje namena 
odprave izvedli (pred, 
med in po 
kvalifikacijski odpravi). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zaključno poročilo  
Razmislite, v kakšni 
obliki boste vašo 
odpravo predstavili 
drugim in na kaj se 
boste pri tem 
osredotočili. 
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4. KORAK: Kje pa smo trenutno?  – Vmesno vrednotenje 

Po opravljeni poskusni odpravi si s skupino vzemi trenutek in na premici označite, kako daleč 

ste do doseženega cilja na področju odprav.  

 

 

Sedaj pa še razmisli o naslednjih vprašanjih. 

Kako zahtevna se ti zdi izbrana odprava? (Označi.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Kako motiviran si za dosego zastavljenega cilja? (Označi.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

  

 Ali ste se srečali s kakšnimi izzivi v skupini? Če da, s katerimi? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 Na kaj si do sedaj v zvezi s področjem odprave najbolj ponosen? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 Ali bi karkoli spremenil pri odpravi, skupini itd.? Kako bi to spremenil? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

Start Cilj 
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5. KORAK: Sem na cilju, kaj pa zdaj? – Končno vrednotenje  

Si na koncu poti na področju odprav. Po zaključeni kvalifikacijski odpravi te čaka 

še zadnje dejanje, in sicer ovrednotenje poti do cilja. 

ALI SMO CILJ DOSEGLI?                  DA NE 
 

 V nadaljevanju razmisli in odgovori na sledeča  vprašanja: 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Katere aktivnosti smo opravljali, ki so nam omogočile, da smo cilj dosegli? 

V primeru, da cilja nismo dosegli, so razlogi za to sledeči: 

Ali smo na poti do zastavljenega cilja morali karkoli spremeniti? (Razloži.) 

Kakšne koristi je dosežen cilj prinesel v življenje? 

Kako sem doprinesel k uspehu skupine? 


