Erasmus+
Strateška partnerstva – samo za šole
Naslov projekta: I feel wood – for good
Trajanje projekta: 36 mesecev (do 1. 9. 2018)
Koordinatorica projekta: I. C. Francesco Petrarca, Italija
Prednostne naloge projekta:
Razvijanje osnovnih spretnosti (bralna pismenost, računanje, naravoslovje, tehnologija):
- bralna pismenost: aktivnosti na eTwinningu v delovnem jeziku – angleščini – in slovenščini, ki bodo izboljšale
jezikovne kompetence (zapiski, organizacija, diskusija, zapis končnih ugotovitev v zvezi z določenimi temami);
- računanje: v skupinah bodo učenci organizirali mini »podjetja« ter se preko aktivnosti učili podjetništva in računanja;
- naravoslovje: raziskovanje domačega naravnega okolja, predvsem gozdov in možnosti, ki jih le-ti ponujajo za razvoj
podjetništva;
- tehnologija: raba platforme eTwinning v vseh fazah projekta in raba programov Word, Power Point, Excell, Movie
Maker idr.
Povezovanje različnih spretnosti bo razvijalo razvoj avtonomije in osebne pobude učencev. Naučili se bodo, kako
podjetje deluje, raziskovali okolje, razvijali sodelovalno delo v skupini in poskrbeli za inovativno prodajo izdelkov, ki jo
bodo oblikovali v knjigo.
Spodbujanje podjetništva je glavni cilj projekta.
Vzgojitelji v vrtcu in učitelji v nižjih razredih bodo izmenjali izkušnje, da bi si pomagali pri izboljšavi strategij poučevanja
in delili ideje.
Šole, ki v projektu sodelujejo:
- I.C. Francesco Petrarca, Italija, http://www.istitutocomprensivopetrarca.gov.it,
- OŠ Žiri, Slovenija, www.osziri.si,
- Zespol Szkol Nr 1 w Policach, Poljska, http://www.gim2.police.pl,
- Hochwaldgymnasium, Wadern, Nemčija, www.hochwaldgymnasium.de,
- Profesionalna gimnazia po lozarstvo i vinarstvo "Alexandar Stamboliiski" Pleven, Bolgarija, www.pglv.hit.bg.
Faze projekta:
1. leto: podjetništvo:
začetek: izobraževanje zaposlenih in izmenjave učencev; tematsko načrtovanje podjetništva, načrtovanje lesenih
proizvodov, obveščanje učencev in družin, eTwinning izobraževanje učencev in učiteljev; eTwinning aktivnost: Čarobna
luna, čarobni gozd; les: eTwinning aktivnosti: izdelovanje nekaterih lesenih izdelkov in izobraževanje o vrstah lesa;
prvi mednarodni sejem izdelkov v Sloveniji;
2. leto: proizvodi in storitve:
blago za prodajo: izobraževanje zaposlenih in izmenjave učencev; jesen v gozdu; kaj vse ponuja gozd; drugi
mednarodni sejem na Poljskem;
3. leto: trg:
lokalni trgi: izobraževanje zaposlenih in izmenjave učencev, raziskovanje lokalnega tržišča; promocija projekta (spletna
stran, časopis, eTwinning …); tretji mednarodni sejem v Bolgariji.
Dodana vrednost aktivnosti – doprinos:
- razvijanje podjetništva,
- delitev izkušenj in informacij ter njihova implementacija za razvoj osnovnih spretnosti in kompetenc učencev,
predvsem na področju jezika in matematike (gostovanje in življenje pri učencih/družinah različnih narodnosti,
komuniciranje v angleščini, izobraževanje o navadah, kulturi sodelujočih držav, spoznavanje okolja idr.),
- spodbuda rabe IKT;
- promocija izmenjave informacij med vzgojitelji in učitelji v zgodnjem obdobju šolanja vse do srednjega izobraževanja;
- izboljšanje tujega jezika angleščine.

