Krepitev kompetence
podjetnosti in spodbujanje
prožnega prehajanja med
izobraževanjem in okoljem v
osnovnih šolah

Postojna, 24.9.2019

Aktivnosti pri pouku




Veščine razvijamo med poukom
Poiščemo ustrezne cilje v učnem načrtu
V sklopu pouka načrtujemo in razvijamo
veščine podjetnosti



Podjetnost ≠ podjetništvo



Tu o podjetništvu ne govorimo !

Delovna sobota 11. maj 2019
predlog poteka dneva


1. do 5. razred
predvidene dejavnosti po dogovoru
učiteljic in vsebin učnega načrta

Delovna sobota 11. maj 2019
predlog poteka dneva
6. do 9. razred
 8.20 – 9.05 predstavitev poteka
dejavnosti dneva
 9.10 – 9.55 in 10.15 – 11.00
potek ustvarjalnih dejavnosti
po razredih (razrednik in
sorazrednik)
 11.15 – 12.30 priprava razstave
izdelkov razredov

Zahteve projekta
Krepimo ustvarjalnost učencev
 Krepimo kreativnost učencev
 Krepimo inovativnost učencev
 Spodbujamo nastajanje izdelkov, ki
predstavljajo prehod iz dosedanjih
okvirjev k nečemu drugačnemu.


RAZISKOVALNO VPRAŠANJE:
Katere skrivnosti skriva
SOVIČ ?











Orientacija, lov na zaklad, naravoslovna učna pot,
razgledni stolp
Razvaline, živali, gozdni plodov in sadeži, trim steza
Trim steza, pravljična noč s postojnskim zmajem,
naravoslovne postaje po Soviču (raziščimo Sovič)
Pomlad, zgodovina (ostanki gradu), šport,
sprostitev, čudovita narava, vodno zajetje, čudovit
razgled
Lov na orla Belorepca
Legenda, pot (Sovič kot kulturno-naravoslovnošportna učna pot; Sovič naj postane
najznamenitejša turistična točka v Postojni; Sovič
kot razgledna točka z energetskimi postajami)
Naravoslovna učna pot, kulturna dediščina, športne
aktivnosti, orientacija

IDEJNI IZVEDBENI NAČRT
ŠOLE (konferenca uč. zbora
23.3.2018)
Št
.

Pričakovani rezultati

Časovnica
izvedbe

Nosilec aktivnosti

vključeni

kazalniki

1

Izvedba »LOV NA LISICE«

Dan dejavnosti

Tim učiteljev v
sodelovanju z lokalno
skupnostjo
Šola+zunaji partnerji
(fotograf, kipar,
slikar,…)

6.r

Uspešno opravljena
naloga v določenem
času
Likovni, fotografski,..
izdelki

Interesna dejavnost
Dan dejavnosti ND, TD

Mentor,
spremljevalec

Likovna kolonija

2

Preživetje v naravi (taboršotor)
Izdelovanje iz naravnih
materialov
Detektiv v gozdu

2 dni (sept.,
junij)
5 šol.ur – jesen

Kulturna dediščina (ostankirazvalina gradu)

3-5 šol.ur

3 triada

SPO, ND, naravoslovje
2-5 šol.ur
SPO (učni načrt)

Učitelj,
učenci,
spremljevalec

Timsko sodelovanje,
iznajdljivost,
samostojnost,
iskustveno znanje,
spoznavanje zelišč,
gob,…
Ročne spretnosti,…
Kaj so nam zapustili
naši predniki

IDEJNI IZVEDBENI NAČRT ŠOLE
(konferenca uč. zbora 23.3.2018)
4

Učenci v naravi, okolju
spoznavajo različne rastline,
živali, značilnosti tal, vonjajo,
tipajo, poimenujejo jih v
angleščini, orientacija v naravi,
razvijajo bralno razumevanje

Febr.-marec

Učiteljice 1.-5.r

1.-5.r

Preizkus DL (prinesi,
naberi, razlikuj vzorce)
+ rdeča lička

5

Lov na zaklad, lov na orla
Belorepca, različne naloge po
področjih (ZGO, NAR, ŠPO,
SLO, …)

Dan dejavnosti

Zunanji sodelavci:
gozdarska šola,
taborniki, muzej,…,
učitelji (ŠPO,ZGO,SLO,
…)

skupine

Razumevanje
orientacije, preživetje
v naravi (taborniki),
razumevanje
zgodovine kraja,
legende,
prepoznavanje
drevesnih vrst,
spoštovanje naravne
in kulturne dediščine,
umirjenost (gozd,
narava)

6

Učenje na prostem,
spoznavanje domače
pokrajine, medijska izdelava
oznak –piktogramov, logotip ?
Soviča (sonca), postavitev
oznak in točk, estetska
ureditev Soviča, oživitev trim
steze – zdravje in zabava,
razsvetljava, interaktivna
aplikacija, izdelava filma

Šolsko leto
2018/19
2019/20
2020/21

Učenci, mentorji,
lokalna skupnost
(občina), podjetja kot
sponzorji,
naravovarstveniki,
Zavod Znanje,
Postojnska jama, TIC,
druge javne ustanove

Zbiranje
podatkov,
risanje,
izdelovanje
tabel, izdelava
aplikacij,
vodenje na
terenu

Število obiskovalcev v
kraju, medijska
prepoznavnost kraja,
objava filma kot
reklamnega eksponata
(youtube), trženje in
reklama
Zadovoljen
obiskovalec je naš cij

Kot projektni
teden

IDEJNI IZVEDBENI NAČRT ŠOLE
(konferenca uč. zbora 23.3.2018)
6

7

Učenje na prostem,
spoznavanje domače
pokrajine, medijska izdelava
oznak –piktogramov, logotip ?
Soviča (sonca), postavitev
oznak in točk, estetska
ureditev Soviča, oživitev trim
steze – zdravje in zabava,
razsvetljava, interaktivna
aplikacija, izdelava filma

Šolsko leto
2018/19
2019/20
2020/21
Kot projektni
teden

Obnovitev trim steze s
1 leto
postajami za rekreativno vadbo
oziroma dopolnitev – izvajanje
športa na trim stezi, ureditev
informacijskih tabel o
zgodovini

Učenci, mentorji,
lokalna skupnost
(občina), podjetja kot
sponzorji,
naravovarstveniki,
Zavod Znanje,
Postojnska jama, TIC,
druge javne ustanove

Zbiranje
podatkov,
risanje,
izdelovanje
tabel, izdelava
aplikacij,
vodenje na
terenu

Število obiskovalcev v
kraju, medijska
prepoznavnost kraja,
objava filma kot
reklamnega eksponata
(youtube), trženje in
reklama
Zadovoljen
obiskovalec je naš cij

Gozdno gospodarstvo,
srednja gozdarska in
lesarska šola Postojna,
Občina Postojna,
Športna zveza – vaje na
postajah

Promocija
GEO,
ZGO,NAR,
SPO,… naučijo se o
tem (kaj raste,
zgradba,…),
SLO – pišejo
spise,
pesmi,..;
vsakoletna
prireditev za
otvoritev trim
steze na
kateri
sodelujejo
učenci

Udejstvovanje
učencev v sklopu
dnevov dejavnosti, ur
športa
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Učna pot (naravoslovna,
zgodovinska, kulturna),
rekreacija, šport, zapis legende
o gradu na Soviču v prozni
tekst in likovna upodobitev

Celo šolsko leto

Zainteresirane skupine
ljudi, zunanji (gozdarska
šola, športna zveza,
gozdarji,…), športni tim,
tim slovenistov, učitelji
RP, LUM, tiskovno
sponzorstvo

Sodelujejo pri
vsebinski
zasnovi in pri
promociji,
izbirni
predmeti,
prosti čas,
literarno in
likovno
nadarjeni, ki
ustvarijo
končni izdelek

Uporabne poti v
izobraževalne in
turistične namene,
uporaba za zdrav
življenjski slog,
knjiga/slikanica

9

Tehnična, glasbena, likovna
delavnica in izdelava iz
naravnih materialov (v
povezavi z glasbo – piščal)

TD – 5.šol.ur
Jesen-pomlad

Šola z zunanjimi
partnerji (fotograf, kipar,
slikar iz lokalne
skupnosti)

Vse

Izdelki, urjenje ročnih
spretnosti, likovni in
fotografski izdelki razstava

IDEJE IN PREDLOGI

