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tema:
OKOLJE V KATEREM ŽIVIM/O
Ob svetovnem dnevu učiteljev smo dan želeli obeležiti malo drugače. Učencem smo dali
možnost, da se sami preizkusijo v vlogi učitelja, da so sami oblikovalci učnega procesa.
Projekt se izvaja na prijavljenih šolah, vodji projekta se pošlje prijavnica, po koncu pa še
evalvacijsko poročilo.
Učence dva teden pred dogodkom obvestimo, da se lahko prijavijo za poučevanje izbranega
predmeta v izbranem razredu. Po prijavi učenec dobi od učitelja učno vsebino, ki jo bo
predstavil pred razredom. Učenec se mora na uro pripraviti s pisno pripravo. Učitelj,
učencu, ki bo učil, svetuje in pomaga do izvedbe. Torej se učenci za en dan prelevijo v
učitelje. Učitelji so ta dan opazovalci, pomočniki in mentorji učencem - učiteljem. Starejši
učenci lahko poučujejo tudi v nižjih razredih. Evalvacijo poučevanja učencev izvedemo pri
naslednjih urah pouka ali pri RU. K sodelovanju se lahko povabi tudi zunanje sodelavce.
Pri izvedbi nastanejo minimalni stroški, ki so odvisni od izvedbe učne ure.
OKOLJE V KATEREM ŽIVIM/O:
Tema letošnjega projekta UČENEC POUČUJE je zelo široka in vam pušča proste roke ter
vam omogoča lažje vključevanje vsebine v šolski urnik.
OKOLJE:
- od bližnjega k oddaljenemu;
- morje, gore, gozdovi, reke, jezera, jame, pitna voda, podnebje, ceste, arhitektura, kultura,
hrup, jezik,…;
- spreminjanje okolje;
- razvoj našega okolja skozi našo zgodovino;
- naravne znamenitosti okolja v katerem živimo.
Za naše okolje nam ne sme biti vseeno!
Ohranimo ga, spoštujmo, varujmo, obdelujmo in predvsem, spoznajmo ga!
Okolje v katerem živimo je odraz našega ravnanja z njim.
Za okolje moramo skrbeti kot zase in svoje bližnje.
Zaznavajmo ga z vsemi čutili! Sami, v paru ali družbi.
ARSO je izdal knjigo »OKOLJE V KATEREM ŽIVIM«
http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/knji%C5%BEnica/publikacije/Knjiga%20okolje%20zas
lon.pdf
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