
 
 

  

  

 
Poročilo o projektu POGUM na Osnovni šoli Grad 2019 - 2022 

 

Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in 

okoljem v osnovnih šolah je naslov evropskega projekta, v katerega se je naša šola vključila 

septembra 2019 kot implementacijska osnovna šola. Sodelovali smo z razvojno šolo Osnovno 

šolo Prežihovega Voranca Bistrica. Projekt traja do konca oktobra 2022. 

Nosilec konzorcija je Zavod RS za šolstvo. Projekt je podprt s strani Republike Slovenije ter 

Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada in traja od 2017 do 2022. 

Namen projekta je v učencih spodbuditi način razmišljanja in razumevanja pojma podjetnosti. 

Cilj razvijanja podjetnosti je namreč usposabljanje posameznika za uresničevanje lastnih 

zamisli, idej in interesov. 

  

Naša šola je glede na interese učencev delovala na področju Prostorov.   

V šolskem letu 2019/2020 smo se osredotočili na ureditev notranjih prostorov šole (učilnice, 

hodniki, avla). Te prostore smo želimo trajnostno urediti.  Pri načrtovanju dela nas je vodilo 

raziskovalno vprašanje: S katerimi aktivnostmi učencev bomo s spremembo prostorov 

izboljšali kakovost pouka?.  

V šolskem letu 2020/21 nas je vodilo raziskovalno vprašanje Na kakšen način z urejenim 

zunanjim in notranjim prostorom izboljšamo način učenja in poučevanja?.  

V šolskem letu 2021/22 nas je vodilo raziskovalno vprašanje S katerimi aktivnostmi učencev 

izboljšamo način učenja in poučevanja?. 

 

Aktivnosti, ki smo jih delali tekom pouka, so bile: 

- Ureditev zunanjega dela vrat in ureditev likovnega kotička 

Učenci so podajali predloge o poslikavi vrat in poslikavi likovnega kotička.  
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- Ureditev stopnišča 

Učenci so zbirali ideje o ureditvi stopnišča. Prešteli so stopnice, Izmerili stopnišče, 

zbrali citate. Predloge so predstavili šolski skupnosti. Po izboru zapisov so iskali 

možnosti, kako zapise napisati na stopnice. Iskali so izvajalca napisov.  

  
 

- Ureditev avle 

Učenci so pri tehniki in tehnologiji merili prostor-avlo. Na podlagi tega so naredili 

skico prostora oz. možne postavitve pohištva. Dogovorili so se, da bomo delali 

pohištvo iz palet, podali so predloge. Sledila je obdelava palet. Učenci so palete 

najprej brusili, nato premazali. Pri nasvetih jim je pomagal mizar iz naše občine. 

Učenci so napisali prošnjo za šivanje blazin na paletah tapetniku. 

   

 

- Učenci so pripravili in izvedli športni dan atletika. Sestavili so ekipe, urnike, zbrali 

rezultate, obveščali o aktivnostih, izvedli podelitev priznanj, poskrbeli za lesene 

medalje, pri čemer so se povezali z bivšim učencem naše šole, ki se izobražuje za 

mizarja. Opazi se, da tovrstne dejavnosti razvijajo veselje do učenja, pozitiven odnos 

do življenja, sodelovanja, spoštovanja in strpnosti v medsebojnih odnosih. 
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- Izvedli smo tehniški dan – velikonočni bazar. V spletno učilnico so učenci oddajali 

svoje ideje za izdelke. Po naboru idej so naredili izbor (lesene zajčke, darilne vrečke, 

košarice, rože, razne dekoracije). Vsak razred se je odločil za izdelavo 2 izdelkov, ki 

ga je izdelal. V ta namen so vnaprej pripravili seznam potrebnega materiala, ki se je 

nabavil. Učenci so razmišljali, kako bi te izdelke “prodali”. Ker je izvedba bazarja 

neizvedljiva, so napisali obvestilo staršem, v katerem so se priporočali za prostovoljni 

prispevek. Odziv je bil zelo velik. 

   

- Učenci so s pomočjo ključnih besed tvorili kratka besedila in pri tem razvijali svojo 

ustvarjalnost. 

- Oblikovali so napise, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju in obogatijo prostor v okolici 

šole. 

- V predbožičnem času so se učenci ukvarjali z uprizoritvijo igre, oblikovali so sceno, 

iskali rekvizite, pripravili kostume in doživeto odigrali svoje vloge. Igro smo posneli in 

jo naložili na spletno stran šole, dostopna je tudi na youtubu 

(https://www.youtube.com/watch?v=wQLXpz_4-ms) 
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- Učenci so izdelali igro, s katero so ponovili in ponavljali snov iz področja družbe na 

temo Slovenije. Oblikovali so vprašanja, odgovore, izdelali kartice, ki so jih tudi likovno 

opremili. Zaznala se je visoka motiviranost učencev, prevzemanje pobude. 

 

  

- Učenci so v sklopu kolesarskega izpita prostor spoznavali v digitalnem svetu. 

Spoznali so, kako se prijavijo s svojim uporabniškim imenom, kako si uredijo profil, 

izberejo potrebno področje in tudi izmenjujejo mnenja. 

 

  

 

- Učenci so izdelovali lutke. Sami so morali narediti skico, izbrati material, lutko izdelati 

in se z njo gibati po prostoru. Učenci izkazujejo visoko mero ustvarjalnosti, hkrati pa so 

razmišljali trajnostno, saj so uporabili odpadne materiale. 



 

 5

  
 

- Spoznavali so lokalni prostor z iskanjem podatkov o šegah in navadah v domačem 

kraju. S pomočjo dobljenih podatkov so sestavili govorni nastop. 

 

- V okviru interesne dejavnost načrtovali oblikovanje vrta, dajali ideje zasaditve, 

posejali/posadili vrtnine na vrt in vseskozi za vrt samostojno skrbeli. S tem so gradili 

tudi odgovoren odnos do okolja. 

   
 

Razvijali so naslednje kompetence podjetnosti: odkrivanje priložnosti, ustvarjalnost, vizija, 

vključevanje  virov, motivacija in vztrajnost, etično in trajnostno razmišljanje, vključevanje 

človeških virov, prevzemanje pobude, načrtovanje in upravljanje, sodelovanje, samozavedanje 

in samoučinkovitost, izkustveno učenje. 

 

Hkrati so uresničevali načela, v ospredju so bila načela spoštovanja in vključevanja v raznolika 

področja šole, načelo sodelovanja in timskega dela, načelo globalne odgovornosti, načelo 

samooskrbe in trajnosti, načelo medgeneracijske pravičnosti in solidarnost, načelo razvijanja 

digitalne pismenosti ter načelo enakih možnosti. 

 

Naši učenci se zelo radi vključujejo v tovrstne aktivnosti, zelo dobro sodelujejo med seboj, 

komunicirajo in se spodbujajo pri skupnih odločitvah.  

 

Vodja šolskega projektnega tima: Tanja Kranjec 


