KREPITEV KOMPETENCE PODJETNOSTI IN SPODBUJANJE PROŽNEGA PREHAJANJA MED
IZOBRAŽEVANJEM IN OKOLJEM V OSNOVNIH ŠOLAH
(PROJEKT POGUM)
PODJETNOST V OSNOVNOŠOLSKIH GLAVAH IN USMERJANJE MLADIH V SAMOSTOJNOST!
V okviru projekta POGUM, katerega nosilec je Zavod RS za šolstvo in je na šoli zaživel v letu 2018,
so se bodisi v okviru rednega pouka ali izven njega odvile naslednje dejavnosti:

IZVEDENE DEJAVNOSTI PROJEKTA POGUM V OKVIRU REDNEGA POUKA
-

UČENCI REDNEGA PROGRAMA SE VKLJUČIJO V ODDELKE NIS
Učenci izbirnega predmeta nemščina so se konec maja odpravili na bližnji hrib Kal, kjer so
obiskali učence iz programa nižjega izobrazbenega standarda naše šole, ki so se udeležili
tridnevnega tabora in z njimi preživeli dopoldan v nemškem jeziku. Učenci 9. razreda so
učencem nižjega izobrazbenega standarda najprej podali nekaj osnov nemščine, zatem pa so
se z njimi igrali športne in družabne igre.

-

PRVI ŠOLSKI DAN
Učenci 9. razreda spremljajo učence 2. do njihovih matičnih učilnic.

-

ISP NADARJENI
V okviru projekta Pogum so učenci 9. razreda, ki obiskujejo ISP nadarjeni pri zgodovini v 6.
razredu pripravili učno uro na temo PISAVA, PRVE PISAVE. Učno uro sta vodili po 2 učenki.
2 učenca pa sta pripravila učno uro za 7. razred na temo GRKI. Uro so učenci pripravljali pod
nadzorom učiteljice, vendar samostojno.

-

SPREMSTVO UČENCEV OPB-JA V KNJIŽNICO
Učenci 8. in 9. razreda 1× tedensko spremljajo učence 1. in 2., ki so v oddelkih podaljšanega
bivanja, na poti do knjižnice, pri čemer jim v knjižnici svetujejo pri izbire literature, jim pokažejo
nepoznane prostore in jim po potrebi preberejo knjigo, ki si jo prvošolci zaželijo.

-

PROSTE URE
Med prosto uro, ko učenci čakajo na naslednjo učno uro, je med tem časom organizirana
medsebojna pomoč sovrstnikom, ki rabijo bodisi učno ali moralno pomoč s strani svojih
sovrstnikov.

-

STAREJŠI UČENCI SE VKLJUČIJO V DNEVE DEJAVNOSTI PRVE TRIADE
Učenci višjih razredov so pri tehniškem dnevu pomagali učencem 1. in 2. razredov pri
izdelovanju novoletnih okraskov ter okraševanju učilnic.
Pri izvedbi tehniškega dne v 1. razredu so učenci projekta Pogum sodelovali in pomagali pri
peki piškotov, palačink in kruha.

-

STAREJŠI UČENCI SE VKLJUČIJO V REDNI POUK MLAJŠIH UČENCEV
Učenke 9. razreda pomagajo učencem 2. razreda pri športni vzgoji – vaje s kolebnicami.

-

SODELOVANJE UČENCEV 3. TRIADE Z 2. TRIADO NA ŠOLSKEM PLESU
Učenci 9. razreda so organizirali ples, na katerem so pripravili različne družabne in plesne igre
za učence 2. triade.

IZVEDENE DEJAVNOSTI PROJEKTA POGUM IZVEN REDNEGA POUKA
-

SREČANJE STAROSTNIKOV – RDEČI KRIŽ
Učenke, ki sodelujejo pri projektu Pogum ter učenka, ki je del ekipe prve pomoči, so kot
prostovoljke priskočile na pomoč pri srečanju starostnikov v športni dvorani Hrastnik.

-

DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE HRASTNIK
Dogodek „Veter v laseh“
Na šoli so v sodelovanju z društvom prijateljev mladine potekale športne in družabne
dejavnosti, pri čemer so učenci 8. in 9. razredov spremljali učence 1. in 2., da so se lažje
orientirali na štadionu in lažje »manevrirali« od stojnice do stojnice, pri tem pa so jim starejši
vrstniki nudili oporo in varnost na prireditvi.

-

DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE HRASTNIK
V sodelovanju z Društvom prijateljev mladine je bila v Hrastniku organizirana pravljična dežela
za otroke. To leto so se učenke 2. in 3. triade OŠ NHR Hrastnik in Podružnične šole Dol pri
Hrastniku, ki so vključene v projekt Pogum, odločile za prostovoljno sodelovanje.

Da bi imel v času šolanja vsak učenec čim boljše priložnosti za razvoj znanja in ključnih
kompetenc, je bil na ravni EU oblikovan kompetenčni okvir (EntreComp) - podjetnostna
kompetenca, ki zagotavlja, da vsakdo razvija podjetnost v treh zaokroženih področjih. Na naši
šoli je poudarek predvsem na naslednjih:
* Ideje in priložnosti: etično in trajnostno mišljenje, kreativnost, odkrivanje priložnosti;
* Viri: mobiliziranje drugih, motivacija in vztrajnost;
* Aktivnosti: sodelovanje, načrtovanje in vodenje, prevzemanje pobude.
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