
 

Novice iz projekta lahko spremljate na spletni 

strani šole   

os-negova.splet.arnes.si 

pod zavihkom projekti.  

 

 

Projekt ima svojo spletno stran: 

 www.takechances.eu 

 

Twinspace:   

twinspace.etwinning.net/49102 

 

 

 

Erasmus+ je program EU za sodelovanje 

na področju izobraževanja, usposablja-

nja, mladine in športa za obdobje  

2014–2020.  Več na:  

www.erasmusplus.si 

Predstavitev projekta  

2017—2020 

Negova 20, 9245 Spodnji Ivanjci, tel. 02/560-10 04, fax 02/560-14 04, 
www.os-negova.si,  os.negova@guest.arnes.si, ID št.: 2256457, 

Matična št.:5082897000, Podračun pri UJP: 01229-6030650940  

 

Kje izvem več o projektu? 

ERASMUS+ 
 

Take chances!  

Keep your balance.  

Move on.  

Upaj si!  

Ostani v ravnovesju!  

Pojdi naprej!    

OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova 

OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.takechances.eu%2F&h=ATMhPsCHVLGuyVv3LWKzTZ9wOLsGfM9mc-YRH1NZz0N3YBZ0NpLnrr-OvnVsndVuG6RG3jnuGA_yS-HZJ3OuRF--Kd8Pl9Npzmzd9sMUxnfOEYUMAOhPbVbV-pUYhoEQa9WFmcYTv7iVCV11vtdcNTRVcw


Naša šola bo v naslednjih treh šolskih letih (2017-

2020) sodelovala v Erasmus+ projektu šolska part-

nerstva z naslovom »Upaj si! Ostani v ravnovesju! 

Pojdi naprej!«. V partnerstvu še štirih šol iz Poljske, 

Turčije, Grčije in Nemčije bodo učenci bogatili znanje 

iz matematike, informacijskih in komunikacijskih 

tehnologij, tujih jezikov, logičnega in ustvarjalnega 

mišljenja, ustvarjanja videoposnetkov, fotografiranja, 

gledališča in izdelovanja izdelkov umetne obrti. Ob 

tem bodo imeli možnost spoznati nove kulture, tradi-

cije, jezikovne, zgodovinske in geografske značilnosti 

drugih držav preko izvajanja dejavnosti pri pouku in v 

Erasmus+ klubu ter v izmenjavah učencev med šola-

mi. 

 

 

Aktivnosti 
Projektne aktivnosti so načrtovane za približno 500 učen-

cev, ki bodo sodelovali s približno 60 učitelji v 5 šolah. 

Leto 1: Gledališče in nove tehnologije  
Leto 2: Igre na prostem in v zaprtih prostorih  

Leto 3: Logično in ustvarjalno mišljenje  

 

Izmenjave učencev 
V projektu so načrtovani 

obiski  in izobraževanja 

učiteljev  v tujini ter izme-

njave učencev. 

V letošnjem šolskem letu bo 

izmenjava učencev maja v 

Grčiji, naslednje leto v Nem-

čiji in zadnje leto na Polj-

skem. Na vsako izmenjavo bodo skupaj z učitelji odpotovali 

tudi štirje učenci. Učenci bodo v tujini nastanjeni pri gosti-

teljskih družinah. Za izmenjave bodo izbrani učenci, ki bodo 

aktivno sodelovali v projektnih aktivnostih v šoli in za kate-

rih bodo starši dali soglasje. V projektu je zamišljeno, da bi 

učenci, ki potujejo, v 

tretjem letu projekta 

tudi gostili tuje učen-

ce,  ko je na vrsti iz-

menjava učencev v 

Sloveniji.  

 

O PROJEKTU 

Izmenjava v Sloveniji 
Oktobra 2019 naša šola gosti izmenjavo in takrat 

bomo iskali družine, ki bodo pripravljene gostiti 16 

otrok iz Poljske, Turčije, Grčije in Nemčije. Upamo, da 

nam boste starši pri tem pomagali, da se ponovno 

izkažemo v naši gostoljubnosti.  

Sodelujoče šole: 
 POLJSKA: Szkola Podstawowa im. Krola Zygmunta 

Augusta, Polna 1/4A, Wasilkow  

 TURČIJA: Bolaman Ortaokulu, Bolaman Mah. No: 

85, Fatsa 

 GRČIJA: EKPAIDEFTIRIA S. AVGOULEA-

LINARDATOU  A.E.E., Αρκαδίου 63-64, Αθήνα 

(Atene) 

 NEMČIJA: Grundschule und Mittelschule Lauter-

hofen, Schulstraße 9, Lauterhofen 

 SLOVENIJA: OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova 

Rezultati projekta bodo spletne objave 

(novice, zgodbe, stripi), igre (namizne, jezikovne, stra-

teške, računalniške in na prostem), brošure z legen-

dami, videoposnetki, razstave iger, fotografij, plakati, 

stenske slike, različne predstavitve, šolske gledališke 

predstave, lipdub, učni programi in priprave, prispevki 

v medijih, izdelki in materiali.  

Projektni sestanek na Poljskem, oktober 2017 


