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POVEZUJEMO 

NARAVOSLOVJE IN 

DRUŽBOSLOVJE

Helena Skaza Birk
ŠC Slovenske Konjice-Zreče, Gimnazija Slovenske Konjice

Predstavitev programa Erasmus+

▪ KA1 – učna mobilnost

▪ KA2 – sodelovanje za inovacije in dobre prakse

▪ KA3 – reforma politik

▪ Jean Monnet

▪ šport

Nacionalni agenciji:

CMEPIUS (Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja ter 
usposabljanja – izobraževanje, usposabljanje in šport)

MOVIT (Zavod za razvoj mobilnosti - področje mladine)
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Ključni ukrep 2 (KA2)

▪ projektno sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks 
(kakovost poučevanja, usposabljanja, učenja, mladinskega dela)

▪ sodelujejo vrtci, šole, organizacije, ki so povezane z vzgojo in 
izobraževanjem

▪ dolgoročno pozitiven učinek

▪ vpliv na modernizacijo sistemov vzgoje in izobraževanja

▪ izmenjava dobrih praks

▪ razvoj, prenos in implementacija dobrih praks

Strateško partnerstvo  KA229

▪ sodelovanje med šolami

▪ dijakom in osebju omogoča mobilnost 
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Gimnazija Slovenske Konjice 

Open it!

▪ partnerstvo za izmenjave med šolami (KA229)

▪ Opatija (Hrvaška), Hranice (Češka), Slovenske Konjice (Slovenija)
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Open it!

Cilji:

- povezati znanja iz družboslovja in naravoslovja,

- medkulturno povezovati, spoznavati druge jezikovne kulture,

- razvijati tehnološko in IKT pismenost,

- razvijati matematično pismenost,

Open it!

- spoznati del lokalne zgodovine,

- krepiti podjetniške veščine,

- dekletom in osebam z manj možnostmi (slabovidni, slepi, dijaki iz socialno 

šibkejših okolij) omogočiti delo s tehnologijo in z IKT,

- razvijati empatijo do slepih in slabovidnih,

- spodbujati dijake k neformalnemu izobraževanju. 



18.01.2022

5

Open it!

Rezultati:

▪ Narediti realne sobe pobega na prostem ali v zgradbi na Češkem, 
na Hrvaškem in v Sloveniji.

▪ Narediti eno virtualno sobo pobega, sestavljeno iz sob pobega 
posameznih držav.

▪ Sobo pobega v Slovenskih Konjicah narediti prilagojeno za slepe in 
slabovidne. 

Open it!
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Open it!

Open it!

Zgodovina: podjetje Konus

Biologija: pouk o čutilih, intervju s slabovidno osebo, sodelovanje s 

slabovidnimi in slepimi

Slovenščina: intervju

Angleščina: jezik sporazumevanja,  prevajanje

Psihologija: razvijanje empatije do slepih in slabovidnih
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Open it!

Open it!
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Open it!

Matematika: osnovne računske operacije, praštevila, procentni  
račun, številska zaporedja, geometrijske like in telesa ter kodiranje 
besedil. 

Fizika:  elektrika, magnetizem, stoječe valovanje, zvok, gostota 
tekočin, pretakanje tekočin, tlak v tekočinah, sile in navori. 

Informatika: programiranje, obdelava videoposnetkov, virtualna 
soba, delo v Ulabu

Open it!
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Open it!


