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Š O L S K I  P R O J E K T I

VSEBINA PROJEKTA

Predstavitev vsebine:

Cilji projekta:

Končni izdelki:

Učinki projekta na šolo:

V treh letih sodelovanja smo štiri osnovne šole
druga drugi predstavile glasbeno, plesno,
dramsko/pripovedno, rokodelsko in umetniško
izročilo svoje dežele ter tako v prijateljskem, a
delovnem vzdušju, zgradile kulturni most med
štirimi različnimi deželami. Prvo leto smo se, poleg
splošne predstavitve šole in dežele, osredotočili
na glasbo. Izmenjali smo si in se učili otroške
božične, ljudske, velikonočne/pomladne in
popularne pesmi. Drugo leto smo plesali narodne
plese in rajalne igre ter dramatizirali nekaj zgodb
in pravljic. V tretjem letu smo spoznavali izdelke
domače obrti, kulinarične dobrote in umetniške
stvaritve. Vse izmenjave so bile podprte z obilo
spremnega materiala ter razlagami, kar je olajšalo
razumevanje in potem tudi omogočalo dobro
izvedbo naloge. Ob izmenjavah in projektnih
sestankih smo prišli v stik tudi z navadami, običaji
in praznovanji v posameznih deželah in tako imeli
veliko možnosti primerjave ter učenja, kako
sprejemati drugačnost ali podobnosti.

- medkulturna izmenjava sodelujočih šol na 
področju glasbe, plesa, gledališča, umetnosti in
obrti,

- pedagoška izmenjava: spoznavanje različnih 
načinov poučevanja ter različnih šolskih sistemov,

- sodelovanje znotraj šole: med učitelji različnih 
predmetov in nivojev, ter učenci različnih 
razredov.

- zgoščenke in avdio kasete z glasbo,
- zgoščenke in video kasete dramskih uprizoritev,

plesov in prireditev,
- zgoščenke s predstavitvijo projekta v Power Pointu,
- zgibanka o šoli,
- fotografije, zgoščenke fotografij o poteku projekta,

izdelkih in izpeljavi nalog,
- izdelki učencev, ki so nastali ob izpeljavi nalog 

(slike, risbe, okraski, izdelki domače obrti, itd.),
- tematska številka šolskega glasila.

Projekt je v našo šolo prinesel celo vrsto pozitivnih
impulzov in ji obenem dal priložnost, da deluje
navzven. Skozi kulturno izmenjavo smo se veliko
naučili o življenju v državah naših partnerskih šol.
Dodobra smo ob projektnih nalogah spoznali, se
zavedli bogastva lastne kulture in okrepili
samozavest. Izmenjave so na šolo delovale tudi
zelo povezovalno, saj smo se za uspešno in
ustvarjalno izpeljavo zahtevnih nalog morali na
šoli združiti učitelji in učenci različnih nivojev in
področij in sodelovati tudi z lokalno skupnostjo.
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