
 
 

 

LETNO POROČILO INOVACIJSKEGA PROJEKTA 
   

 
1. Status projekta (Izbrišite neustrezno besedilo): 

Poročilo je vmesno, ker projekt v prihodnjem šolskem letu nadaljujemo. 
 

 

2. Osnovni podatki o projektu: 

Naslov projekta: Interaktivno medgeneracijsko učenje v naravi 

Leto začetka projekta: 2014 

Vodja projekta: Mateja Trampuš, Beni Pavlišič 

Prijavitelj projekta: OŠ Zadobrova, Zadobrovška 35, 1260 Ljubljana Polje 

Strokovni konzulent: dr. Natalija Komljanc 

Prispevek strokovnega konzulenta: svetovanje, hospitacija na učni uri, pomoč 

 

 
3. Člani projektne skupine: 

Mateja Trampuš Vodenje projekta, izdelovanje IKT orodij, 
sodelovanje pri načrtovanju, izvajanju projekta 
izvedba učnih ur. 

Beni Pavlišič Vodenje projekta, izdelovanje IKT orodij, 
sodelovanje pri načrtovanju, izvajanju projekta 
izvedba učnih ur. 

Romana Terkaj Sodelovanje pri načrtovanju, izvajanju projekta 
izvedba učnih ur. 

Barbara Kmet Sodelovanje pri načrtovanju, izvajanju projekta 
izvedba učnih ur. 

Vilma Livk Močilnikar Sodelovanje pri načrtovanju, izvajanju projekta 
izvedba učnih ur. 

Mirja Glaser Sodelovanje pri načrtovanju, izvajanju projekta 
izvedba učnih ur. 

Irena Gale Sodelovanje pri načrtovanju, izvajanju projekta 
izvedba učnih ur. 

Tomi Brečko Sodelovanje pri načrtovanju, izvajanju projekta 
izvedba učnih ur. 

Petra Klander Žarkovič Sodelovanje pri načrtovanju, izvajanju projekta 
izvedba učnih ur. 

Petra Mallion Sodelovanje pri načrtovanju, izvajanju projekta 
izvedba učnih ur. 

Katja Kokalj Sodelovanje pri načrtovanju, izvajanju projekta 
izvedba učnih ur. 

Tjaša Šoster Sodelovanje pri načrtovanju, izvajanju projekta 
izvedba učnih ur. 

Lea Arnejšek Sodelovanje pri načrtovanju, izvajanju projekta 
izvedba učnih ur. 

Marija Atanasov Sodelovanje pri načrtovanju, izvajanju projekta 
izvedba učnih ur. 



Milena Grabeljšek Gregorič Sodelovanje pri načrtovanju, izvajanju projekta 
izvedba učnih ur. 

Stanka Veršnik Sodelovanje pri načrtovanju, izvajanju projekta 
izvedba učnih ur. 

Katarina Plut Sodelovanje pri načrtovanju, izvajanju projekta 
izvedba učnih ur. 

 
 
4. Cilj projekta: 

Učenci predmetne stopnje se bodo pri pouku pripravili in snov, ki je v učnem načrtu na 
razredni stopnji in sovpada z učno snovjo pri njihovem predmetu na predmetni stopnji, 
predstavili učencem v posameznih razredih na razredni stopnji, na zanimiv način. 

Pričakovani cilj inovacije je dosežen. 

 
 

 
5. Dosežena raven novosti rezultata: 

4.raven 

 
- izjemna oblika medsebojnega učenja med učenci predmeten in razredne stopnje, 

učitelji; 
- medpredmetno sodelovanje, timsko delo; 
- učenje na prostem; 
- več glav – več ve; 
- interaktivno učenje. 

 
 
6. Uporabniki dosežene novosti: 

Učitelji in učenci na drugih šolah. 
 
 
 
 
 
7. Samovrednotenje novosti na osnovi ugotovitev refleksije zadnjega akcijskega 

kroga: 

Pri medpredmetnem povezovanju smo vključili timsko delo sodelavcev projekta in 
vodstva. Predmetna in razredna stopnja je bila povezana na vseh področjih. Izkoristili smo 
izjemno okolico šole za učenje na prostem. Neprestano smo spreminjali načrtovanje, 
izvajanje. Medgeneracijsko povezovanje je delovalo po principu več glav več ve, to 
omogoči hitrejše napredovanje učencev. Učni cilji so na tak način smiselno povezani. 
Gostili smo učitelje in učence OŠ Riharda Jakopiča, ki so bili nad tem navdušeni. 

 
 
                                                      
Odgovorni nosilec projekta 
Znoj Vladimir 

                  Vodja projekta: 
Trampuš Mateja, Beni Pavlišič 

 
   
Ljubljana, 3.8.2017    


