
Kaj so glavni cilji?

Izobraževalce osnovnih šol (učitelje naravoslovnih  
predmetov - matematike, fizike, kemije) v formalnih  
okoliščinah opremiti z veščinami in znanjem za poučevanje 
v okoliščinah, ki zahtevajo poučevanje na daljavo.

Olajšati učenje naravoslovnih predmetov s privlačnimi 
vsebinami in ustvarjanjem pozitivne učne izkušnje  
ob pudarjanju vrednosti znanosti in umetnosti. 

Spodbuditi spremembo v učnem okolju, olajšati postopek 
dviga samozavesti in osebne rasti tudi pri pouku na daljavo 
in preprečiti izolacijo in socialno izključenost učencev, ki so 
primorani ostati doma brez družbe vrstnikov in prijateljev.

Vplivati na odločevalce v vseh partnerskih državah, da 
priskrbijo ustrezno vodenje in svetovanje ter izobraževalno 
podporo za učinkovito poučevanje naravoslovnih predmetov. 

Poročanje učnih potreb ciljne skupine prek analize  
v 4 sodelujočih državah. Analiza bo raziskala trenutne 
vrzeli pri poučevanju naravoslovnih predmetov na  
daljavo pri vsaki državi posebej. 

Kaj je OTA?

OTA - napredovanje v spletnem poučevanju 
je projekt, ki namerava razviti odprto učno 
metodologijo. Ta bo temeljila na umetnosti in 
ustvarjalnosti pri poučevanju naravoslovnih 
predmetov in implementaciji orodja, ki bo 
omogočilo učiteljem osnovnih šol  
podporo pri poučevanju svojih učencev.

Korak za korakom

Razvoj metodologije, ki bo temeljila na preučevanju  
naravoslovnih predmetov skozi umetnost.

Izdelava učnega orodja, ki bo omogočlilo uporabo  
ogrodja za poučevanje znanosti prek umetnosti  
in vizualnih umetnostnih oblik. 

 Razvoj platforme MOOC, katere namen je izboljšati  
zmožnost učiteljev pri izvedbi in implementaciji  
novih pristopov k poučevanju in učenju.
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Partnerji
Kdo bo udeležen? Izobrazevalni center Geoss d.o.o —Slovenija 

www.ic-geoss.si           Coordinator 

Narodna galerija — Slovenija 
www.ng-slo.si/si

Osnovna sola Litija — Slovenija 
www.os-litija.si

INNOVADE LI LTD — Ciper  
www.innovade.eu

Tiedekeskussäätiö  — Finska 
www.heureka.fi/info/organisaatio

CESIE — Italija 
www.cesie.org

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute  
an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission  
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

V projektu sodelujejo 4 evropske države: 
Ciper, Finska, Italija in Slovenija.

Namenjen je predvsem učiteljem naravoslovnih predmetov  
v osnovnih šolah in učencem, starim 12-14 let, ki želijo 
 izkusiti inovativno metodologijo, razvito v projektu.  

Namenjen pa je tudi drugim deležnikom, ki bodo vključeni  
v aktivnosti projekta, to so: znanstveni in umetnostni centri 

in muzeji, univerze, lokalne/regionalne izobraževalne  
organizacije in strokovnjaki. 

Ota-project.eu 
Št. projekta:  2020-1-SI01-KA226-SCH-093554

 


