
 

V dvoletni mednarodni projekt je vključenih pet držav. V 

naslednjih dveh letih bomo sodelovali  šolami iz mest Alatskivi 

(Estonija), Döşemealtı – Antalya (Turčija), Quarteira 

(Portugalska) in Varna (Bolgarija). 

 

Učenci, ki bodo skozi projekt najbolj dejavni, bodo imeli možnost 

šole pobliže spoznati. Na mobilnostih bodo lahko prikazali in 

izmenjali svoje pridobljeno znanje na področju raziskovanja, 

robotike, eksprimentranja, matematike, naravoslovja, ob tem 

spoznali nove prijatelje, kulturo partnerskih dežel, načine 

poučevanja na partneskih šolah in še marsikaj. 

Konec meseca marca 2018 nas bodo mali znanstveniki 

partnerskih držav obiskali v Škocjanu. Tisti, ki boste želeli, boste 

lahko le te na vašem domu tudi 5 dni gostili. 

 

Vabljeni na šolsko spletno stran projekta, kjer bomo objavljali 

dejavnosti in rezultate projekta: 
http://www.frana-metelka-skocjan.si/erasmus-STEM-znanstvenik/ 
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Vključi možgane, zavihaj rokave, postani znanstvenik 

 

Naslov projekta v 

angleškem jeziku je 

Minds on Hands on 

STEM Goes on, prevedli 

pa smo ga v Vključi 

možgane, zavihaj 

rokave, postani 

znanstvenik. 

 

Cilj projekta je otrokom 

približati znanost, jih učiti razmišljati 

sistematično in poglobljeno. Na temo znanosti 

bodo skozi projekt organizirane dejavnosti, da 

bi učenci razumeli kako znanost in znanstvenik 

delujeta, z namenom povečati zanimanje za 

sodelovanje na znanstvenem področju. 

Poleg tega bodo učenci z dejavnostmi na 

področjih naravoslovja, matematike, 

računalništva, robotike, tehnologije in tudi 

drugih področjih, spoznavali načine in 

postopke 

raziskovanja, ter se trudili biti 

inovativni in ustvarjalni. 

Skozi celoten projekt bodo učenci, 

razvijali svoje veščine, kot so 

pismenost, sposobnost reševanja 

težav, skupinsko delo, računalniško 

pismenost/kompetenco, tuj jezik in 

komunikacijske veščine. 

Da bodo svoje izdelke lahko tržili, 

bodo pripravili reklamne/propagandne filme, pisno in slikovno 

gradivo, s pomočjo katerih bodo razvijali svojo ustvarjalnost in 

podjetniške spretnosti/veščine. Projekt temelji na 

medpredmetnem učenju in poučevanju. 

 

Dejavnosti, ki jih bomo izvajali boste lahko spremljali preko 

spletne strani, oglasnih desk na šoli, socialnega omrežja 

Facebook poimenovanega Erasmus Znanstvenik, preko šolskega 

in lokalnega časopisa idr. V šoli smo oz. bomo organizirali celo 

vrsto interesni dejavnosti in ostalih dogodkov v povezavi s 

projektom:  Erasmus + klub, robotika, lego klub, astronomija, 

naravoslovni krožek, možgančkanje, podjetniški, animirani film, 

gledališki klub, STEM Facebook klub, vikend za nadarjene (Lego 

mehanizmi)… 

Celoten proces izvajanja projekta bo oblikovalo aktivno 

sodelovanje otrok, učiteljev, staršev in tudi lokalne skupnosti. 

 

Del projekta so tudi mobilnosti. To pomeni, da bomo obiskali 

partnerske države, se družili z vrstniki, z njimi izmenjevali znanja, 

pridobljena na posameznih tematskih področjih, spoznavali 

kulturo partnerskih držav, sisteme in načine poučevanja, ter še 

mnogo drugega. Mobilnost v Škocjanu je predvidena že v marcu 

2018. 

 


