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Osnovna šola Škofljica je uspešno kandidirala na razpisu  
Erazmus+ (KA229): Šolska partnerstva med šolami s  
Projektom: »Gradimo temelje za našo prihodnost« 
 (Building the foundation for our future-BFFF). 
 
Skupina učiteljev razredne in predmetne stopnje je uspela s prijavo evropskega 
projekta Erasmus+.  
 
V naslednjih dveh šolskih letih bomo z nepovratnimi sredstvi EU izpeljali projekt z 
naslovom »Gradimo temelje za našo prihodnost« (Building the foundation for our 
future).  
 
V projektu bo Osnovna šola Škofljica sodelovala s finsko osnovono šolo Siltamaen ala-
aste iz Helsinkov. Učenci in učitelji bodo v sklopu mednarodnega projekta organizirali 
izmenjave učencev in učiteljev, spoznavali poklice prihodnosti in inovativna okolja, 
pridobivali mednarodne izkušnje ter krepili kompetence za poklice prihodnosti.  
 
Osnovna šola Škofljica bo v projekt vključila lokalno okolje, slovenska podjetja in 
strokovnjake s področja računalniških tehnologij. Naši učenci bodo v sodelovanju s 
finskimi učenci pridobljene izkušnje predstavili na mednarodnem šolskem sejmu 
znanosti, ki bo v sklopu projekta organiziran na naši šoli v letu 2022.  
 
Vodenje projekta: 
 
Koordinatorici: Alma Ignjatović Begić in Anki Shiven. 
Člani strokovnega tima: Teja Razpotnik, Tevž Pavšek, Danijel Haromet, Petra 
Klešnik Khan. 
 
Projekt je namenjen učencem, učiteljem, lokalni skupnosti in vsem zainteresiranimi 
posameznikom. S projektom bomo razvijali kompetence na področju učenja in 
poučevanja preko eTwinning portala. 

Koristi od projekta bodo imeli učenci, ki bodo razvijali ključne kompetence za poklice 
prihodnosti, učitelji, ki bodo bolj zavestno vnašali inovativno prakso v vsakdanje delo, 
ter lokalna skupnost in starši otrok, saj se bodo lahko udeležili sejma poklicev 
prihodnosti. Na sejmu bodo učenci predstavili naše mednarodno partnerstvo, 
pomembna spoznanja in spoznali nekatere inovativne prakse, ki postajajo del našega 
vsakdana (VR tehnologijo, rešitve v virtualni resničnosti, 360 produkcijo, tehnologijo 
obogatene resničnosti ali AR, AI (umetno inteligenco), 3D tiskanje ali aditivno 
proizvodnjo). 

Naše aktivnosti bodo usmerjene v: 
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 Krepitev evropske razsežnosti v sodelujočih šolah (razumevanje raznolikosti 

evropskih kultur in jezikov, pridobivanje mednarodne učne izkušnje in 

sposobnost spopadanja z novimi izzivi). 

 Pridobivanje družbenih, državljanskih in medkulturnih kompetenc, potrebnih za 

osebni razvoj učencev, ter izkušnje v mednarodnem sodelovanju. 

 Razvoj in krepitev mrež. 

 Povečanje zmogljivosti za delovanje na mednarodni ravni. 

 Povezovanje mobilnosti in fizične izmenjave z virtualnim sodelovanjem ter 

projektnim učenjem, uporabo platforme eTwinning ter priložnosti za izmenjavo 

in mobilnost. 

 Podpiranje razvoja, prenosa in izvajanja inovativnih praks ter izvajanje skupnih 

pobud za spodbujanje sodelovanja, vzajemnega učenja in izmenjavo izkušenj 

na evropski ravni.  

Učenci bodo svoje raziskovalno delo in izkušnje predstavili na zaključnem poklicnem 

sejmu ter izsledke objavili v šolskem in občinskem glasilu.  

Poklice prihodnosti bodo predstavili tudi v video odlomku (na podlagi intervjujev, ki jih 

bodo učenci izvedli z uspešnimi posamezniki in podjetniki). Na podlagi projektnega 

učenja s partnersko šolo bodo oblikovali družabno igro, ki bo krepila socialne, čustvene, 

organizacijske in podjetniške kompetence. Učenci bodo z znanjem iz področja AR in 

VR nadgradili šolsko spletno stran ter jo spremenili v bolj inovativno. 

Kompetence in izkušnje, ki jih bodo dobili udeleženci v mobilnosti in projektu bomo 

vključili v prihodnji strateški razvoj. 

Učitelji bodo svoje ideje za razvijanje kompetenc za poklice prihodnosti, ki so jih 

uporabili oz. razvili v razredu, delili med seboj in jih objavili na različnih portalih, 

namenjenih izmenjavi idej in gradiv za poučevanje 

Upamo, da bomo s projektom spodbudili učitelje k večjemu zavedanju pomena razvoja 
ključnih kompetenc za poklice prihodnosti ter skozi aktivnosti projekta pripomogli k 

lažjemu vključevanju učenja za prihodnost v vsakdanje šolsko delo.  

 


