
 
 
 
ERASMUS PLUS NI MUS, POMAGA PA!  
 
Osnovna šola Loče je z lanskim junijem stopila v mednarodni projekt Erasmus+, ki letošnje 
leto poteka že v polnem zagonu. Naslov našega projekta je Motiviranje učencev in 
izboljšanje učiteljevih kompetenc v učnem procesu s pomočjo IKT in digitalizacije	. 

V tem letu so se aktivni člani- učitelji udeležili že treh aktivnosti, ki so bile načrtovane ob 
začetku projekta. V prvi polovici septembra se je učiteljica angleščina in španščine udeležila 
seminarja in tečaja za učitelje španščine v Conilu v Andaluziji (Španija). Seminar je bil 
namenjen novostim poučevanja drugega tujega jezika na področju didaktike, uvajanja 
digitalizacije ter ostalih računalniških aplikacij za popestritev pouka španščine. V začetku 
novembra so se štiri učiteljice odpravile v Valencijo, kjer so spremljale pouk v dveh španskih 
šolah in primerjale njihov način pouka, metode in oblike dela. Na tak način so si pridobile 
določene novosti, izmenjale izkušnje ter znanje ali pa dobile potrditev že obstoječega dela.  

V ferburaju sta se učiteljica zgodovine in računalnikar udeležila tečaja v Veroni, kjer so 
predstavili uporabo novih računalniških aplikacij, ki popestrijo pouk, ga približajo učencem 
ter istočasno računalniško opismenijo učence in učitelje. Učenci si skozi nove načine učenja 
lažje predstavljajo določene učne snovi in jih utrjuejo na njim prijaznejši način. Učitelji 
udeleženci bodo z novo usvojenimi digitalnimi znanji obogatili in popestrili pouk pri 
posameznih predmetih.  
Težimo k temu, da se pri pouku uporablja sodobna tehnologija tudi v obliki novih 
računalniških aplikacij, družbenih omrežij itn. V e-učilnici, ki je v tem času še posebej 
akuatlna, smo naložili nove spletne aplikacije, ki se jih učitelji lahko poslužujejo tako pri 
pouku v fizični obliki kot tudi na daljavo.  
 
V prihodnjem letu nas še čaka več aktivnosti, ki bodo ponovno prispevale novemu znanju in 
strokovnim izkušnjam.  
 
Kljub trenutnim kriznim razmeram v svetu bomo s projektom nadaljevali in ga skušali v 
največji meri izkoristiti bodisi v fizični obliki, ko se sitaucijq umiri ali pa bodo te izveden v 
obliki spremljanja aktivnosti na daljavo. Čas se spreminja, prav tako ljudje in seveda tudi 
tehnologija. 
 
Kakorkoli, mednarodni projekti pomenijo poleg strokovnega izobraževanja tudi pridobivanje 
medkulturne ozaveščenosti in poglabljanje tujih jezikov ter spoudbujanje komunikacije v 
tujem jeziku, ki je večkrat premalo uporabljamo. 
 
Spodaj pa še utrinki naših srečanj z novimi kolegi po Evropi! 
 
Koordinatorica projekta 
 
Alenka R. Ungar Dietinger 
 
 
  



 
 
 
  



  



 


