PROJEKT POGUM – AKCIJSKI NAČRT ŠOLE
Šolsko leto:

2018/19 in 2019/20

Šola:

OŠ Ljudski vrt Ptuj

Ravnatelj/ravnateljica:

Tatjana Vaupotič Zemljič

Vodja ŠPT:

Jožica Repič

Člani ŠPT:

Simona Hajnal, Aljaž Selinšek, Miran Petek, Branka Horvat

Skrbnik/skrbnica:

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE

Kako bo rimski botanični vrt z učilnico na prostem (poučevanje in pouk v njem) vplival na aktivno vlogo učencev pri učenju in
spodbujanju kompetenc podjetnosti?
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S KATERIMI STRATEGIJAMI/DIDAKTIČNIMI PRISTOPI BOMO VKLJUČEVALI PODJETNOSTNO KOMPETENCO V
POUK?
-

Konstruktivizem (razvoj celovite osebnosti)
Aktivna vloga učencev
De Bonova metoda 6 klobukov
Formativno spremljanje napredka učencev
Učenje učenja, vseživljenjsko učenje, trajnostni razvoj

1 ANALIZA STANJA OB ZAČETKU PROJEKTA
a) Opis dejstev, stanja na področju izbrane prioritete:
Zavest vseh deležnikov, da delamo za isti cilj in da je končni uspeh odvisen od pozitivne, strokovne vloge vseh, je na nižji ravni kot bi
si želeli.
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b) Zakaj menite, da je stanje tako (možni vzroki):
Mogoče smo v preteklosti skupnim akcijam posvečali premalo pozornosti, da bi to zavest premaknili na višji nivo.

c) Izbrane razvojne prioritete šole (glede na področja in veščine podjetnostne kompetence):
-

sodelovanje,
kreativnost,
motivacija in vztrajnost,
izkustveno učenje,
finančna in ekonomska pismenost,
vizija,
etično in trajnostno mišljenje,
vključevanje drugih

2 LETNI IZVEDBENI NAČRT ŠOLE (glede na izbrane razvojne prioritete):
Pričakovani rezultati

Ureditev
notranjega
šolskega atrija v rimski

Časovnica
izvedbe
Oktober 2019

Nosilec aktivnosti (posameznik
ali tim, zunanji partnerji)
Ravnateljica
ŠPT
Učenci
Starši
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Vključeni učenci (kje, kako)

Kazalniki

Ideja o porabi zbranih sredstev
Načrtovanje novega učnega
okolja
Skice in sheme

Urejen rimski botanični vrt
z učilnico na prostem
Fotografije
posameznih
faz dela

botanični vrt z učilnico na
prostem

Izvajanje
poučevanja
učnem okolju

Pokrajinski muzej Ptuj
Ustrezna društva
MO Ptuj
Drugi zunanji partnerji
učitelji

V
ustreznih
pouka
in vremenskih
v novem razmerah
permanentno

Razvijanje
podjetnosti
kurikulum

kompetenc
skozi
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Meritve
Izdelava gradnikov za maketo
Fizična pomoč pri izgradnji

Izvajanje poučevanja v
novem učnem okolju
Nove ideje
Nadgradnja obstoječega

Mesec

Pričakovani rezultati

Marec 2019

TD – izdelovanje izdelkov za Vsi učenci šole
bazar

April/maj 2019

Zbiranje
sredstev

idej

za

Aktivnosti učencev

Aktivnosti
učiteljev
Mentorji učencem

Viri,
gradiva, Kazalniki
pogoji
UN,
FS, Izdelki
konstruktivizem
Bazar
Zbrana sredstva

porabo Dajejo
predloge, Mentorji, svetovalci FS, vseživljenjsko Ideja, skica, shema,
izberejo najboljšega
učenje, ravnanje z načrt dela
denarjem

Junij 2019
Maketa
rimskega Meritve na terenu
Usmerjevalci,
Aktivna
vloga Izdelana maketa
botaničnega vrta z učilnico na Izdelava gradnikov svetovalci,
učencev, FS, de Prva materializacija
prostem
za maketo
pomočniki,
Bonovih 6 klobukov ideje
Lesena podlaga za Dokončanje
in
maketo
v postavitev makete
pomanjšanem
merilu
Fotografije
ZRSŠ – projekt
Zapisnik
Predstavitev
makete
in
načrtovanih dejavnosti na
Člani
ŠPT
in
pedagoški konferenci vsem
ravnateljica
strokovnim delavcem šole
predstavijo maketo
in dejavnosti

5

September/oktober
2019

Začetek fizičnih del

Znotraj
ID
(modelarji, tehniki,
Maketa, načrti
šolski eko vrt) Pomočniki,
praktično delo v usmerjevalci
začetnih
fazah
priprav
Prostovoljna
delovna
akcija
popoldan – delavci
šole

Fotografije
posameznih faz dela

Prostovoljna akcija
popoldan – starši

Oktober 2019

Pripravijo točke za
prireditev
Usmerjevalci,
Predstavijo
delce pomočniki,
življenja Rimljanov mentorji, svetovalci
Končana dela
Pripravijo rimske
Otvoritev
rimskega prigrizke za goste
botaničnega vrta z učilnico na Vodijo po rimskem
prostem
botaničnem vrtu z
učilnico na prostem

Vključevanje
načrtovanje
Predlogi, ideje

v
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UN
Fotografije
Objave v medijih

Učenje v novem Usmerjevalci,
učnem okolju
pomočniki,
Vzdrževanje učnega mentorji, svetovalci
November 2019 do Načrtovanje
učiteljev okolja
marec 2020
izvajanja
poučevanja
v Zasaditve rastlin
novem učnem okolju

UN

April /junij 2020

UN
Gradivo ZRSŠ
Gradiva s posvetov

Načrtovanje
drugih
dejavnosti:
- rimske številke
- rimski mozaik na
fasadi v atriju
- Izdelava glasbil

Fotografije
Portfolii
Zapisi v zvezkih
Medijske objave
Objave na spletni
strani šole

3. OPERATIVNI NAČRT AKTIVNOSTI ( operativni načrt pripravi vsak član tima posebej, vključite aktivnosti za doseganje
želenega stanja in spremljanje kazalcev želenega stanja.):
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Član ŠPT - ravnateljica
Mesec
Pričakovani rezultati
Aktivnosti učencev Aktivnosti učiteljev Viri, gradiva, pogoji Kazalniki
Poda predlog mentorici SU, naj Odločanje
o Odločanje
o Količina
zbranega Zapisnik
sami povedo, kaj želijo
možnostih
možnostih
denarja
SU?
Marec 2019

Maj/junij

Junij

Avgust,
september

Pogovori s člani ŠPT o izgledu in
vsebini učilnice, navodilo za
Internet, podpora
izdelavo makete
Pomoč pri izdelavi Pomoč pri izdelavi
Izdelana maketa
makete
makete
Predstavitev ideje učiteljskemu
Zapisnik
zboru
gradivo o projektu –
ŠPT
Motiviranje
sodelavcev za
udeležbo na prostovoljni delovni
akciji
Zbiranje donatorskih sredstev v
materialu in izvedbi
Motiviranje staršev za udeležbo
na prostovoljni delovni akciji

Pripravljen
načrt Slikovno gradivo o
Udeleženci
delu,
dela,
pravočasno opravljenem
prostovoljne delovne
nabavljen material za vrednost1800€
akcije
izdelavo, načrt

izdelava tablic pri
pouku

Oktober

sestanka

Motiviranje za izdelavo napisnih
tablic
Priprava otvoritve, dogovori z
zunanjimi sodelavci in mediji
Motiviranje sodelavcev, da
podajo konstruktivne predloge u

Tudi
nekaj
Potreben material, V vrednosti 8900€
zaposlenih
je pomoč
zunanjih
udeležilo del. akcije sodelavcev
in
za starše
material

priprava pogostitve, usmerjanje učencev
sodelovanje
v pri izdelavi
programu
ob
otvoritvi
- priprava učencev na
nastop in vodenje
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Slikovno
gradivo,
vrednost 1800€
Tablice z napisi so
postavljene v atriju
Izvedena slavnostna
otvoritev,
slikovni

uporabi učilnice v naslednjih skrb za urejenost
mesecih.IS
atrija,
razvijanje
Spodbuda učiteljem za izvedbo kreativnosti
pouka v rimskem botaničnem
vrtu z učilnico na prostem.
Načrtovanje dodatnih aktivnosti
(TD, IS, OG – kovine)

Vodja ŠPT – Jožica Repič
Mesec
Pričakovani rezultati

dneva
dejavnosti
(priprava namazov)
- izvedba dejavnosti
v atriju

Aktivnosti učencev

material, objava v
medijih

Aktivnosti učiteljev Viri,
gradiva, Kazalniki
pogoji
Mentorji učencem
UN,
FS, Izdelki
konstruktivizem
Bazar
Zbrana sredstva

Marec 2019

TD – izdelovanje izdelkov za Vsi učenci šole
bazar

April/maj 2019

Zbiranje idej za porabo Dajejo
predloge, Mentorji, svetovalci, Gradiva
sredstev
izberejo najboljšega Predstavitev
posveti,
Predstavitev projekta Pogum
projekta
učiteljskemu zboru

Junij 2019

Izdelava gradnikov
Maketa rimskega botaničnega za maketo
vrta z učilnico na prostem
Izbiranje rastlin
Preučevanje
prezimnih rimskih
zelišč
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Usmerjevalci,
svetovalci,
pomočniki,
Dokončanje
in
postavitev makete

ZRSŠ, Ideja, skica, shema,
načrt dela

FS, vseživljenjsko Izdelana maketa
učenje, ravnanje z Prva materializacija
denarjem
ideje

Načrt zasaditve
Spiralna greda

Aktivna
vloga
učencev, FS, de
Bonovih 6 klobukov

Predstavitev
makete
in
načrtovanih dejavnosti na
pedagoški konferenci vsem
strokovnim delavcem šole

September/oktober Začetek fizičnih del
2019
Predstavitev
kompetenc
podjetnosti učiteljskemu zboru
Plastificiran
letak
A3
kompetenc podjetnosti v vse
učilnice na šoli

Člani
ŠPT
in
ravnateljica
predstavijo maketo
in dejavnosti
ZRSŠ – projekt

Znotraj ID čebelarji,
šolski
eko
vrt)
praktično delo v
začetnih
fazah
priprav
Zasaditve zelišč
Skrb za rastline
Zalivanje
Odstranjevanje
plevela

Pomočniki,
usmerjevalci
Prostovoljna
Maketa,
delovna
akcija skice,
popoldan – delavci rastlin
šole

Fotografije
načrti, posameznih faz dela
seznami

Prostovoljna akcija
popoldan – starši
Povečava letaka s
kompetencami
ZRSŠ - gradivo
podjetnosti na A3
format,
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Fotografije
Zapisnik

Letaki kompetenc
podjetnosti
na
oglasnih tablah v
vseh učilnicah na
šoli

Oktober 2019

Končana dela
Otvoritev
rimskega
botaničnega vrta z učilnico na
prostem

Pripravijo točke za
prireditev
Predstavijo
delce
življenja Rimljanov
Pripravijo
rimske
Sestanki ŠPT z načrtovanjem prigrizke za goste
akcij, vodenje dokumentacije, Vodijo po rimskem
zapisniki, poročila
botaničnem vrtu z
učilnico na prostem

Usmerjevalci,
pomočniki,
mentorji, svetovalci
Sklic članov ŠPT
UN
AN šole
Udeležba
na
posvetih ZRSŠ, vodi
dokumentacijo,
zapisnike, poročila
Gradivo ZRSŠ
Strokovna literatura

Fotografije
Objave v medijih

Sklic članov ŠPT
November 2019 do Načrtovanje
učiteljev
marec 2020
izvajanja poučevanja v novem
učnem okolju
April /junij 2020
Načrtovanje drugih dejavnosti
Skrb za zasaditve

Vključevanje
v
načrtovanje
Predstavitve
v
Predlogi, ideje
kolektivu
Učenje v novem
učnem okolju
Vzdrževanje učnega
okolja
Zasaditve rastlin
Usmerjevalci,
pomočniki,
Vzdrževanje
mentorji, svetovalci
nasadov,
zalivanje,
odstranjevanje
plevela, dosaditve
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UN

UN
Gradivo ZRSŠ
Gradiva s posvetov
Praktično delo

Fotografije
Portfolii
Zapisi v zvezkih
Medijske objave
Objave na spletni
strani šole

Urejen
videz
rimskega
botaničnega vrta z
učilnico na prostem

Maj/junij 2020

predstavitev
in
vodenje gostov in Zagotavljanje učnih
obiskovalcev
pogojev,
usmerjanje,
Učenje v učilnici na prostem: načrtujejo delo, se svetovanje,
Rimljani na naših tleh – sodelovalno učijo, spremljanje
faz
šolstvo, vojska, prehrana …
sodelujejo
po učenja, individualna
vertikali (5. in 8. pomoč
razred),
učenec
učencu
učitelj,
prikažejo
znanje,
evalvirajo učenje,
vrednotijo znanje

Član ŠPT - Aljaž Selinšek
Mesec
Pričakovani rezultati
Januar,
Plan dela
februar,
marec 2019

Marec 2019

Dan šole – zbiranje sredstev

Aktivnosti učencev

Aktivnosti učiteljev

Praktično
delo
učencev – izvedba
Rimski botanični vrt ure,
z
učilnico
na Predstavitve
prostem, knjižnica, naučenega, zapisi v
računalnica;
zvezke, evalvacijski
UN;
listi, fotografije
Literatura, internet,
FS, de Bonova
metoda 6 klobukov

Viri, gradiva, pogoji Kazalniki
Plan dela
Nastalo gradivo

/

Učenci – zbiranje
donatorskih
prispevkov v zameno
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Zbrani prispevki

za izdelke, ki so jih
izdelali, ki bodo jih
nato porabili pri
izvedbi
projekta
»rimski botanični vrt
z učilnico na prostem
April, maj, Priprava plana dela (tim):
junij 2019
zbiranje sredstev, prijava na
razpis MO Ptuj, povabilo
zunanjih sodelavcev k projektu
(Pokrajinski muzej Ptuj –
Ormož, Društvo Poetovio LXIX)
Priprava makete (tim in učenci)

Tim (priprava terena, Skice
povezava z izvajalci
in
zunanjimi
sodelavci
–
Pokrajinski
muzej
Ptuj
–
Ormož,
Društvo
Poetovio
LXIX)

Razpisna
dokumentacija,
nastala maketa.

Izdelava makete učilnice na
prostem
Pomagajo izdelovati
maketo, ki je bila v
pomoč pri izgradnji
učilnice na prostem.

Avgust,
september,
oktober 2019

Realizacija in izvedba razvoja
učilnice na prostem
Učenci vključeni pri Prevzem muzejskih
kreiranju ideje in artefaktov.
izbiri namembnosti
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Muzejski artefakti
Realizirana
postavitev rimskega

prostora za izdelavo Delovna akcija –
učilnice na prostem. gradbena realizacija
učilnice na prostem.

botaničnega vrta z
učilnico na prostem
Medijski odziv

Delovna akcija s
starši – realizacija
učilnice na prostem.
Postavitev
končne
podobe učilnice na
prostem.
Namen je bil slediti
pedagoškemu
trikotniku učitelj –
učenec – starš (tako
pri osnovanju ideje,
kot
pri
njeni
realizaciji)

Končana dela
Oktober 2019 Otvoritev rimskega botaničnega Pripravijo točke za
vrta z učilnico na prostem
otrvoritev
Povabilo zunanjim
sodelavcem
k
sodelovanju
pri
otvoritvi
(Društvo
Uporaba rimskega botaničnega
Poetovio LXIX)
od oktobra vrta z učilnico na prostem
Učenci se bodo
2019 naprej
izobraževali
v Učenje
zunanji učilnici, ki v
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Odziv medijev

Nastalo gradivo

okviru planiranega
pedagoškega
programa,
doda
pedagoško vrednost
in unikatnost pri
izvajanju pouka
Marec, april Postavljen Orfejev spomenik
2020

Maj,
junij2020

Sodelujejo
pri
izdelavi in postavitvi
Orfejevega
spomenika
(delavnica
pod
okriljem
tima,
likovnih
učiteljev,
Tropa in Mirta)

Tim,
zunanji
sodelavci: restavrator
Zoran
Trop
–
Antikvitete
Trop,
akademski
kipar
Marjan Mirt

Učenje v učilnici na prostem
Selinšek, Repič
Sodelovalno učenje,
povezovanje
po
vertikali (8. r in 5. r)
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Orfejev spomenik
Medijski odziv

Član ŠPT – Branka Horvat
Mesec
Pričakovani rezultati
april 2019

april 2019

Aktivnosti učencev

Aktivnosti učiteljev

Viri,
pogoji
skupnosti Aktivno spremlja in Zbrana
Najti ustrezno idejo, kako Na
učencev
podajajo usmerja učence. Jih sredstva.
koristno uporabiti denar za
namene šole, ki smo ga zbrali na ideje za porabo motivira in spodbuja.
zbranega
denarja.
dnevu šole.
Izbirajo
in
se
odločajo na podlagi
možnosti, ki jih
imajo.
Skicirana risba z opredelitvijo Predstavniki
Zbira ideje, skice in
oddelkov
spodbudijo
prostora za učilnico in možnosti
jih spodbuja k skupni
učence, da podajo rešitvi, ideji.
mnenja po razredih in
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gradiva, Kazalniki
denarna Zbrane
ideje,
demokratična izbira
in podpora najbolj
izvirne ideje, ki se
lahko uresniči v
okviru
denarnih
možnosti.
Ideja:
učilnica na prostem.
Skica z učilnico na
prostem + okvirna
finančna shema.

maj 2019

junij 2019

september
2019
september
2019
oktober 2019

dogovorijo,
postavitve miz in klopi za se
kakšna
postavitev
učilnico.
miz in klopi bi jih
najbolj
ustrezala.
Raziščejo
tudi,
kolikšni so stroški in
nabava za takšno
učilnico na prostem.
Izdelana maketa Učilnice na Učenci so izdelali vse Naročilo materiala za
predmete, ki bodo v izdelavo makete.
prostem v zmanjšanem merilu.
učilnici na prostem.
Učitelji
maketo
dokončajo in po
skicah
otrok
zaključijo.
iščejo Učitelj
Naročeno potrebni material za Učenci
predloge
različne
ponudnike
uresničitev izvedbe učilnice na
zbere
in
izbere
za
betonske
in
ostale
prstem.
najcenejšega
izdelke.
ponudnika
za
material.
Naredi
finančno shemo.
Donaročila za manjkajoče blago. Naroči blago in
material.
in Učitelj polaga po
Zgraditev prvega kroga Polaganje
nastavitev
prvega
tlakovcev okoli lipe.
izmeri učencev.
kroga
tlakovcev
okoli lipe.
nabave Učitelji
Položeni tlakovci okoli Izračun
položijo
zadostne
količine
lipe.
tlakovce. Ravnajo se
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Končni izdelek –
maketa učilnice na
prostem
narejen
natančno
v
zmanjšanem merilu.

Naročeno blago.

Zgrajen in položen
prvi krog tlakovca
okoli lipe.
Položeni
okoli lipe.

tlakovci

oktober 2019

Pogostitev gostov ob
otvoritvi učilnice na prostem.

november
2019

Ob ogledu učilnice in
botaničnega vrta uvideti pomen
učilnice.
Izdelana
knjižica
z
možnimi aktivnostmi v učilnici
na prostem.

december
2019 –
april 2020

Član ŠPT – Miran Petek
Mesec
Pričakovani rezultati
maj 2019
Izdelana podlaga za maketo
Učilnice
na
prostem
v
zmanjšanem merilu.

tlakovcev (obseg in po višinah, ki so jih
površina kroga).
nastavili učenci.
Priprava namazov in Učitelji
pripravijo
dekoracija kruhkov. recepte
s
Degustacija kruhkov sodelovanjem
z
in pogostitev.
zunanjimi
gospodinjami.
Ogled učilnice na
Učitelji
približajo
prostem z
učencem pomen take
botaničnim vrtom.
učilnice in zelišč.
Priprava in izbor
Usmerja učence, jih
dejavnosti in iger ter spodbuja, predlaga
učnega materiala za rešitve.
učilnico na prostem.

Aktivnosti učencev
Učenci
so
pri
interesnih
dejavnostih
–
modelarstva
in
tehničnega
krožka
izmerili
velikost
atrija
in
v
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Aktivnosti učiteljev
Naročilo materiala za
izdelavo makete.
Učitelj
usmerja
učence
in
jim
pomaga pri izdelavi

Zadovoljni gostje.

Znanje učencev.

Zbiranje
idej,
napisane
igre,
napisani didaktični
material, predlogi za
aktivnosti.

Viri, gradiva, pogoji
UN,
gradivo
iz
različnih
virov
(internet, knjižnica,
izkušnje
posameznikov,…)

Kazalniki
Končni
izdelek
narejen natančno v
zmanjšanem merilu.

zmanjšanem merilu
izdelali podlago za
maketo.
že Učenci 8. razredov so
tlakovce odstranili in
jih očistili

september
2019

Odstranjeni in čiščeni
obstoječi tlakovci.

september
2019

Privoz tlakovcev
uporabo.

september
2019

Pravilna izmera dolžin in višin
za pripravo

september
2019

Postavitev
prvega
tlakovcev okoli lipe.

oktober 2019

Izdelava lesenih količkov za
niveliranje.

za

lažjo

kroga

makete in pri nabavi
materiala za maketo.

Učitelj je z napravo
pod tlakom z vodo
očistil tlakovce, da so
jih kasneje lahko
učenci odstranili.
Transport
novih Učitelj pomaga pri
tlakovcev s palet do transportu tlakovcev.
mesta vgradnje so
opravili učenci 9.
razredov.
Učenci so izmerili Učitelj
učence
dolžine in višine za spodbuja
in
polaganje tlakovca kontrolira.
okoli lipe.
Polaganje
in Učitelj polaga po
nastavitev
prvega izmeri učencev.
kroga
tlakovcev
okoli lipe.
Izdelali so lesene Učitelj skupaj z
količke
za učenci izračuna in
niveliranje. Le to so označi
višinske
učenci 9. razredov
nivoje za opravljanje
uporabili pri meritvi s
pomočjo laserskega gradbenih del.
merilnika, določili
višinske nivoje za
izpeljavo gradbenih
del
(tlakovci,
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Odstranjeni
vsi
tlakovci in zloženi ob
steno šole.

Pripeljani in zloženi
tlakovci v bližini
površine
za
tlakovanje.
Pravilna izmera za
kasnejše delo.
Zgrajen in položen
prvi krog tlakovca
okoli lipe.
Pravilno
narejeni
količki iz lesa za
trasiranje terena.

oktober 2019

oktober 2019

November,
December
2019

zbiralniki vode-jaški)
tudi pri izbirnem
predmetu
elektrotehnike.
Načrtovanje, nabave Učitelji
Položeni tlakovci okoli lipe.
položijo
tlakovcev (obseg in tlakovce. Ravnajo se
površina kroga).
po višinah, ki so jih
nastavili učenci.
Izdelane lesene tablice, na Načrtovanje, nabava Učitelj jih usmerja in
polen, jim pomaga.
katerih so zapisane rastline lesenih
izmera, izrezovanje
botaničnega vrta.
lesenih
tablic.
Izdelava napisov na
lesene tablice.

Pri
izbirnem
Načrtujejo sanacijo
kovinskega jaška, ki je potreben predmetu OGK in ID
učenci
načrtujejo
ličarske prenove.
pravilni pristop za
sanacijo kovinskih
elementov
na
prostem. Na spletu
poiščejo
potrebni
material za omenjeno
nalogo.
Spoznajo
pravilno ravnanje z
sredstvi, katera so
namenjena
zaščiti
kovin na prostem.
Varstvo pri delu.
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Usmerjanje
in
kontrola
pri
uresničevanju
zastavljenih nalog.
Nabava materiala in
orodja.

Polaganje tlakovcev
okoli lipe.

Narejeni količki z
napisi.

Popravilo kovinskih
elementov v letni
učilnici, kateri so
zaradi vremenskih in
fizičnih dejavnikov
korozirali.
Kovinski elementi
se očistijo rje in
zaščitijo
s
primernimi
zaščitnimi sredstvi za
kovine.

Priprava
mesta.
Januar,
februar,
Marec 2020

April,
maj,
junij 2020

delovnega

Načrtujejo,
izdelujejo,
sestavljajo glasbila
cajon.
Pri tem spoznavajo
tehniko
izdelave
glasbil,
različne
obdelovalne
postopke, varstvo pri
delu s stroji in
napravami in se učijo
natančnosti
pri
nastajanju izdelkov
ter racionalne rabe
materialov.

Načrtovanje
izpeljave projekta v
sodelovanju skupaj s
učiteljico GU.
Tehnična izpeljava
projekta.

Pravilno
narejeni
izdelki – cajoni.
Izdelki so uporabni
in
jih
lahko
uporabljajo pri pouku
GU,
različnih
priložnostih.

nove
Izdelava dodatnih tablic iz lesa. Spoznava
tehnike
obdelave
lesa
Pomoč pri izdelavi mozaika na
in keramike.
steno šole.
Vzdržujejo
že
izdelane
in
postavljene tablice v
letni
učilnici
in
razmišljajo o dodatni
boljši zaščiti novih
tablic.

Usmerjanje
in
kontrola
pri
uresničevanju
zastavljenih nalog.

Pravilno
izdelani
izdelki
in
tudi
pravilno zaščiteni ob
dejstvu, da so izdelki
na prostem.

Projekt cajon
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Član ŠPT: Simona Hajnal
VREDNOTENJE IDEJ, USTVARJALNOST
Mesec

Pričakovani rezultati

Aktivnosti učencev

Aktivnosti učiteljev

marec, april Izbira in vrednotenje idej za Učenci so sposobni
2019
porabo zbranega denarja.
podati in vrednotiti
ideje
ter
jih
utemeljiti.

Viri, gradiva, pogoji Kazalniki

Usmerjanje
pogovora,
utemeljevanje,
razvijanje
vzpodbudnega okolja
Učenci izpopolnjuje za podajanje idej,
ideje in predloge o navajanje na kritično
porabi denarja.
razmišljanje
in
utemeljevanje.

Zapisane
ideje Zapisane
in
posameznikov
in izglasovane ideje.
utemeljitve.

Aktivnosti učencev

Viri, gradiva, pogoji

Glasovanje za
idejo.

naj

VIZIJA, KREATIVNOST
Mesec

Pričakovani rezultati

maj,
2019

Vizija izgleda učilnice
junij prostem in kreativnost
oblikovanju le te.

Aktivnosti učiteljev

na Učenci so si po
pri ogledu
prostora
zmožni
ustvariti
vizijo za učilnico na
prostem.

Spodbujanje,
Prostor za učilnico na Skice učencev.
motiviranje učencev prostem, meritve.
za izdelavo skic.

Navajanje
na
ustrezno
Raziskujejo prostor komunikacijo
in
in naredijo skico izvedbo projekta.
učilnice.
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Kazalniki

Zapisane utemeljitve
za izgled učilnice.
Maketa učilnice.

Sodelujejo
pri Izdelava makete in Tehnična učilnica in
izdelavi makete.
njenih posameznih material za izdelavo
delov.
makete.

ODKRIVANJE PRILOŽNOSTI
Mesec

Pričakovani rezultati

Aktivnosti učencev

november,
december
2019
januar 2020

Prepoznajo
in
poiščejo Poiščejo
nove Dopuščati možnost Učilnica na prostem,
priložnosti za uporabo učilnice priložnosti, kako čim uporabe idej za učni
načrt,
na prostem.
bolj
izkoristiti učilnico na prostem. sodelovanje staršev.
učilnico na prostem.
Po skupinah zapišejo
ideje, kako učilnico
vključiti v svoje
aktivnosti v šoli.

Aktivnosti učiteljev

Viri, gradiva, pogoji Kazalniki
Ideje
otrok,
fotografije udeležbe,
učne ure, zapiski
otrok, slike.

Izvesti aktivnosti v
učilnici: učna ura,
druženje s starši, igra
rimski zaklad.

SAMOZAVEDANJE IN SAMOUČINKOVITOST
Mesec

Pričakovani rezultati

Aktivnosti učencev

februar,
Učenci zaznajo svoje prednosti Zaznavanje
marec, april in slabosti ter razvijajo zaupanje sposobnosti
2020
v svojo lastno sposobnost
določenih

Aktivnosti učiteljev

Viri, gradiva, pogoji Kazalniki

lastne V skladu z učnim Kriteriji, cilji učnega Oblikovanje
pri načrtom razvijamo načrta,
kriterijev
kompetence
tabela za samooceno. doseganje ciljev.
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za

aktivnostih
spoznavanje
močnih in
področij.

in samoučinkovitosti:
svojih razvijanje
svojih
šibkih močnih
področij,
zaznavanje
šibkih
področij, zaznavanje
lastne sposobnosti.

FINANČNA IN EKONOMSKA PISMENOST
Mesec
Pričakovani rezultati
Aktivnosti učencev

maj,
junij 2020

Učenci načrtujejo in ovrednotijo
ter finančno opredelijo končno
ekskurzijo in pripravijo finančni
načrt.

Oblikovanje
in
priprava finančnega
načrta za zaključno
ekskurzijo.
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Samoocenjevanje in
vrednotenje.

Aktivnosti učiteljev

Viri, gradiva, pogoji Kazalniki

Pomoč
pri
načrtovanju, razlaga
pomena
finančne
pismenosti.

spletne
strani, Učni listi, zapiski,
podjetja, ustanove, načrt ekskurzije
muzeji
(načrt
ogledov),
računalniška učilnica

