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Po poteh dediščine
KRŠKO

-

SC Krško-Sevnica

sodeluje v projektu, ki poteka pod okriljem evropskega

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

programa Erasmus+. V projektu Po poteh dediščine sodeluje pet evropskih šol iz
Estonije, Italije, Portugalske,
Francije in Slovenije.
Skupine s posameznih šol
bodo pridobljeno znanje s srečanj prenesle na naslednje generacije in ga v obliki treh učnih poti, podprtih z mobilno
aplikacijo na operacijskem sistemu Android, predstavile na
zaključnem srečanju na Portugalskem leta 2018. Cilj našega projekta je uporabiti IKT
učne metodologije za spodbujanje motivacije dijakov in za
lažje učenje ter zgraditi izobraževalne vire za poučevanje
teoretičnih šolskih predmetov v situacijah praktičnega in
konkretnega učenja.
Naša šola je bila izbrana kot
gostiteljica. Svetlana
Novak, koordinatorka projekta na naši šoli, je pripravila
načrt dela in premišljeno razdelila posamezne naloge med

prva

sodelujoče učitelje ter dijake.
Srečanje od 6. do 12. novembra 2016 je bilo razdeljeno na
izobraževalni in družabni del.
Na izobraževalnem delu smo

se udeleženci seznanili z Go-

oglovimi orodji ter spoznali
efvvinning portal. Orodja bodo
osnova za sodelovalno učenje
in izdelavo končnega izdelka

-

Udeleženci prvega srečanja v Krškem
mobilne aplikacije za Andromobilno aplikacijo na Androi- id. Najzanimivejši trenutki so
du. Poti naj bi bile namenjene
bili športno obarvani. Spoznavali smo tropski gozd, nekaterekreaciji, spoznavanju kulturnih znamenitosti, kulinarike,
ri tudi bosi, vozili kajake, konaravnih danosti in izobraže- lesarili, plavali. Med športnimi
valnim vsebinam, ki bi se podejavnostmi so vsi udeleženci
pod vodstvom dijakov ŠC Krvezovale z lokalnim gospodarstvom.
ško-Sevnica uporabljali Android aplikacijo na telefonu OSM
Tracker in si tako zapisovali
Drugo srečanje je potekalo na
otoku Martinique od 8. do 19. poti, po katerih smo hodili. Gojanuarja 2017. Na projektnem
stitelji so nam približali življenje na tem rajskem karibskem
srečanju smo preživeli 12 izobraževalno-športnih dni, med otoku in nas najbolj očarali z
katerimi so bile v ospredju
gostoljubnostjo, naravnimi lemultimedijske vsebine z oblipotami, s čistočo in karibskim
kovanjem fotografij in mon- utripom življenja. Vsi, tako ditiranjem filmov ter fizikalno
jaki kot učitelji, smo ob koncu
predavanje o GPS-sistemu za srečanja bogatejši za nova prijateljstva, računalniška znanja
globalno pozicioniranje. Predavanja so potekala v angle- in izkušnje, ki obogatijo srce
škem in francoskem jeziku s ter izzovejo um. Več na šolsimultanim prevajanjem. Med
ski spletni strani: www.sc-krsrečanjem smo se dogovorja- sko.si.
li o izvajanju projekta v priSimona Kari
in Svetlana Novak
hodnje, saj nas čaka izdelava
to so tri učne poti, podprte z

