MEDNARODNI eTWINNING PROJEKTI

Učenci naše šole so tudi letos sodelovali v različnih eTwinning projektih (Skupnost evropskih
šol). Skozi mednarodne projekte so se povezovali z vrstniki iz drugih držav, izmenjavali in
poglabljali svoja znanja na različnih področjih in se učili pravilne uporabe informacijskih in
komunikacijskih tehnologij, saj eTwinning omogoča uporabo spletnih učilnic.
2. SVETOVNA VOJNA – NAŠA SKUPNA ZGODOVINA. V projektu so sodelovale še šole iz Velike
Britanije, Irske, Norveške, Italije, Poljske in Francije.
Cilji projekta so bili predvsem
spoznavanje evropske zgodovine,
iskanje informacij o 2. svetovni vojni v
naši deželi in izmenjava znanj z vrstniki
iz drugih evropskih držav. Projekt je bil
tudi odlična priložnost za
medgeneracijsko sodelovanje,
predvsem skozi različne dejavnosti, kot
so pogovori s starejšimi osebami, ki so
doživljale otroštvo ali mladost v času
vojne.
V sklopu projekta nas je obiskala naša nekdanja učiteljica, gospa Tončka Senčar. Učencem od
1. do 5. razreda je pripovedovala o štirih letih svojega otroštva, katere je preživela v štirih
delovnih taboriščih v Šleziji. Gospa Tončka je otrokom pokazala svojo svetinjico s številko, ki
jo je nosila v taborišču in fotografije ter dokumente iz tega obdobja. Učencem je
pripovedovala o svojih spominih na vojno in odgovarjala na njihova številna vprašanja.

Tončka je pred nekaj leti obiskala vsa štiri delovna taborišča, ki so za vedno zaznamovala
življenje njene družine.
Danes je Tončka upokojena učiteljica, ki svoje življenjske izkušnje deli z mladimi. Hvaležni
smo ji, da jih je delila tudi z nami.
Številne dejavnosti, ki smo jih izvajali v sklopu projekta smo zbrali v e-knjigi, ki je objavljena v
spletni učilnici eTwinninga.

TRADITIONAL DANCES
Ples že od nekdaj povezuje ljudi in odraža tradicijo
posameznega naroda. Preko tradicionalnih plesov so učenci
spoznavali tudi tradicionalno glasbo, glasbila in narodne
noše različnih narodov in se tako seznanjali z njihovo
kulturno dediščino. Skozi projekt so tako sprejemali
različnost in hkrati razvijali pozitivne medsebojne odnose.

ANIMALS IN OUR COUNTRIES
Cilj projekta je bil, da bi učenci spoznavali različne živali
iz drugih evropskih držav. V projektu je sodelovalo
veliko število držav, naša šola pa se je povezala
predvsem z osnovno šolo iz Krete. Preko spletne
aplikacije Web ex smo z njimi izmenjali informacije o
naših in njihovih zaščitenih živalih, ter postavili temelje
za nadaljnje sodelovanje.

PAIX - PEACE - FREEDOM
V sklopu projekta na temo mir smo se povezali z osnovno šolo iz Normandije (Francija) in
pričeli z različnimi dejavnostmi, ki jih bomo nadaljevali tudi v prihodnjem šolskem letu, ko
bomo v projekt vključili tudi šole iz drugih evropskih držav. Cilj projekta je vzgoja za mir.
Projekt je bil izbran tudi kot projekt meseca.

YOUTH IN EUROPE 2013-2014
Skozi vrsto dejavnosti in nalog so se mladi iz šestih držav (Norveška, Poljska, Romunija, Italija,
Češka in Slovenija) seznanili med seboj, razpravljali o svojih interesih, kulturi in vsakdanjem
življenju.

PHYSICAL EDUCATION, WHAT DO YOU TEACH, HOW AND WHY
Učitelji športa iz različnih evropskih držav preko projekta izmenjujejo svoje izkušnje, nasvete
in didaktična priporočila s ciljem, dvigniti nivo poučevanja pri tem predmetu in obogatiti
pouk.
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