
 

1 
 

 

 

Osnovna šola Škofljica                                                                       Škofljica, 29. 3. 2021 
Klanec 5 
1291 Škofljica 

 

Zgrabi priložnost in se nam pridruži v Erasmus+ projektu z naslovom: 

»Gradimo temelje za našo prihodnost«  

(Building the foundation for our future) 

Izbrali bomo le 13 učencev OŠ Škofljica, ki bodo imeli priložnost: 

 spoznati poklice prihodnosti, 
 razvijati kompetence za poklice prihodnosti, 
 potovati na Finsko, 
 v Sloveniji gostiti finske partnerje (učence in učitelje), 
 uriti se v angleškem jeziku, 
 dobiti dodatno oceno pri posameznih šolskih predmetih, 
 prejeti mednarodni certifikat Europass, 
 organizirati znanstveni sejem, 
 in še in še … 

Kaj je Erasmus+? 

Erasmus+ je program Evropske unije, ki podpira izobraževanje, usposabljanje, mlade 
in šport v Evropi. Preko tega programa se med seboj povezujejo šole iz različnih 
predelov Evrope, učenci, dijaki, študentje in učitelji pa lahko hodijo na izmenjave po 
vseh evropskih državah. Izvedbo projekta omogočajo evropska nepovratna sredstva, 

kar pomeni, da so stroški potovanja pokriti s strani Evropske komisije. 

Kdo je ekipa učiteljev, ki stoji za tem projektom? 

Alma Ignjatović Begić, Danijel Haromet, Petra Klešnik Khan, Teja Razpotnik, Tevž 

Pavšek + ekipa učiteljev iz Finske (Siltamaen ala-aste iz Helsinkov na Finskem). 

Koliko časa bo trajal naš projekt? 

2 šolski leti (2020/21 in 2021/22). 

Kratek opis projekta 

Vaša prihodnost se bo nedvomno razlikovala od današnjega sveta, saj je uporaba 
računalnika postala zelo pomemben del našega vsakdana. Nekatere največje 
spremembe v prihodnosti se bodo zgodile na trgu dela, saj bodo določena delovna 
mesta izginila, veliko pa bo novih, predvsem na področju novih tehnologij. Si tudi ti 

želiš opravljati poklic prihodnosti? 

V našem projektu boste učenci raziskali poklice na področju ekologije, varstva okolja, 
zmanjševanja onesnaževanja, varstva ogroženih živali, inžinirstva, področje umetne 
inteligence, programiranja itn.  
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Ob tem boste spoznavali ter razvijali tehnične in druge veščine, ki so potrebne za 
poklice prihodnosti: funkcionalna pismenost, računanje, komunikacija v angleščini, 
kritično razmišljanje in reševanje problemov, digitalna pismenost, vodstvene, 
ustvarjalne in komunikacijske spretnosti, timsko delo, podjetništvo in različne 
strategije, ki so pomembne za kvaliteto življenja (strategije, s katerimi razvijamo in se 
učimo o čustveni ter socialni inteligenci, čuječnosti itd.).  
 
Sodelovali boste s finsko osnovno šolo Primary school Siltamaen ala-aste, z njihovimi 
učenci in učitelji ter z njimi sklepali prav posebna prijateljstva. Potovali boste na Finsko, 
kjer boste spali pri njihovih družinah, dobili vpogled v finsko osnovno šolo, spoznali 
njihovo kulturo, hrano itn. Poleg tega boste spoznali, kako na Finskem uporabljajo 
sodobno tehnologijo med poukom in srečali ljudi, ki na Finskem opravljajo poklice 
prihodnosti. 

V Sloveniji boste spoznali ključna podjetja in ljudi, ki že sedaj opravljajo poklice naše 
prihodnosti (npr. Outfit7 – Talking Tom, Pipistrel, Chipolo, Avantcar, Inštitut Jožef 
Štefan, Fakulteta za strojništvo itn.), ter lokalna podjetja, ki veliko vlagajo v svoj razvoj 
za prihodnost.  

Skupaj z našimi učitelji boste gostili finske partnerje in ob tem urili znanje in 
komunikacijo v angleškem jeziku. Zaradi sodelovanja v projektu boste dobili tudi oceno 

pri posameznih šolskih predmetih in mednarodni certifikat Europass. 

Zaključek projekta bo z vsemi sodelujočimi (finskimi partnerji in podjetji) predstavljen 

na poklicnem oz. znanstvenem sejmu v letu 2022. 

Kdo se lahko prijavi? 

Učenci od 5. do 6. razreda. 

Kako se bo projekt izvajal? 

Projekt bomo izvajali: 

- kot interesno dejavnost enkrat tedensko – ob prijavi napiši, kateri dan v 
tednu bi se lahko udeleževal/-a interesne dejavnosti (TOREK: 13.30–14.30 ali 
ČETRTEK: 13.30–14.30), 

- preko delavnic s finsko šolo v času gostovanj 

- in na gostovanjih na Finskem. 

Določene dejavnosti pa boste izvajali tudi doma preko svojih računalnikov. 

Kaj moraš narediti, če se nam želiš pridružiti? 

Napisati moraš motivacijsko pismo, ki naj vsebuje:  

 ime in priimek, 
 razred, ki ga obiskuješ, 
 s čim se ukvarjaš (zunajšolske dejavnosti), 
 kaj rad/-a počneš v prostem času, 

 zakaj se želiš pridružiti temu projektu, 
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 kateri dan in uro bi lahko sodeloval/-a pri interesni dejavnosti. 

Motivacijsko pismo skupaj s soglasjem staršev (Starši morajo dodati opombo ročno: 
»Soglašam z oddajo prijavnice« s svojim podpisom) oddaj učiteljici Almi Ignjatović na 
PŠ Lavrica ali učitelju Danijelu Harometu na OŠ Škofljica, najkasneje do 7. 4. 2021. V 
primeru izobraževanja na daljavo, lahko motivacijsko pismo pošljete tudi po e-pošti na 
naslov begic_alma@yahoo.com ali haromet@gmail.com.  

Učitelji Erasmus+ ekipe, bomo pregledali vsa pisma in se odločili, kdo bo poklican na 
končni intervju. V primeru, če vam učiteljica Alma ali učitelj Danijel odgovorita z 
vabilom na intervju, pomeni, da ste izbrani v ožji krog. Intervjuji bodo potekali v živo 
ali preko Zoom-a. Po opravljenem intervjuju boste v roku 2 dneh obveščeni, ali ste 

izbrani za projekt. Intervjuji bodo potekali 8.–13. aprila. 

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati učenci, ki se prijavljajo na razpis: 

 učenci 5. in 6. razreda, 
 učenci brez vzgojnih ukrepov in negativnih ocen, 

 učenci, motivirani za delo, vedoželjni, odgovorni in pripravljeni sodelovati v 
timu. 

Kriteriji izbora: 

 znanje angleškega jezika in učni uspeh, 
 pozitiven odnos do učenja, znanja in izobraževanja, 
 sposobnosti za uspešno iskanje, obdelavo, prenos in uporabo podatkov, 
 povezovanje pridobljenega znanja s praktičnim delom, 

 samostojnost in odgovornost, 
 upoštevanje navodil, 
 delovanje v skupini in prevzemanje različnih vlog, 
 pozitiven odnos do sošolcev in učiteljev/mentorjev, 
 razvijanje kulture dialoga. 

Odločanje in obveščanje o izboru: 

O izpolnjevanju pogojev bo odločila imenovana komisija. Komisija bo te vloge 
pregledala ter jih na podlagi kriterijev izbora ustrezno ocenila. Po pregledu vlog bodo 
učenci poklicani še na končni intervju. Izbor učencev bo znan 14. aprila. V tistem tednu 

bo organiziran tudi sestanek med vsemi udeleženci projekta in ravnateljem. 
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