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Datum: 29.9.2015

SPLOŠNIM, TEHNIŠKIM IN UMETNIŠKIM GIMNAZIJAM

POVABILO K SODELOVANJU
Vabimo vas k sodelovanju v mednarodnem projektu UStart - Izzivi podjetnosti za mlade
(Youth Start – Entrepreneurial Challenges). V projektu bo sodelovalo 12 partnerskih
institucij iz 6 držav. V Sloveniji bo projekt vodilo in usmerjalo Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo in Šolo za ravnatelje.
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PREDSTAVITEV PROJEKTA

Temeljni namen projekta
je spodbujanje razvoja transverzalnih veščin 21. stoletja s sodobnimi pristopi. Ena izmed teh je
samoiniciativnost in podjetnost, kot je opredeljena v evropskem referenčnem okviru ključnih
kompetenc (Priporočilo evropskega parlamenta in sveta o ključnih kompetencah za VŽU, UL EU,
30.12.2006). To transferzalno ključno kompetenco bomo v projektu smiselno integrirali v pouk s
spodbujanjem razvoja sodelovanja in komuniciranja, kritičnega mišljenja, samorefleksije in
samouravnavanja, dela z viri, ustvarjalnosti, proaktivnega vedenja »od ideje do uresničitve« itd.
V razvojnem projektu UStart – Izzivi podjetnosti za mlade bomo raziskali možne odgovore na krovno
vprašanje (perspektiva učitelja): Kako naj integriramo v pouk razvoj elementov samoiniciativnosti
in podjetnosti pri svojih dijakih?

Cilji
V tem kontekstu bodo učitelji in učiteljice:




razvojno delovali: načrtovali, izvajali in spremljali pouk tako, da bodo integrirali veščine
in znanja, ki tvorijo ključno kompetenco samoiniciativnost in podjetnost, ob
spremljanju in podpori ravnatelja;
spoznali temeljna izhodišča učenja z izkušnjami,
spoznavali prakse razvijanja samoiniciativnosti in podjetnosti v drugih sodelujočih
državah in z njimi izmenjavali izkušnje oz. primere kakovostne prakse.
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Faze projekta:
1. faza: javni poziv šolam ter izbor 21 gimnazij,
2. faza: začetna usposabljanja učiteljev (pristop ter orodja za razširjanje in poglobitev znanj o
veščinah in znanjih samoiniciativnosti in podjetnosti) – prva polovica šolskega leta 2015/16,
3. faza: izvajanje in spremljanje pouka – druga polovica šolskega leta 2015/16 in šolsko leto
2016/17,
4. faza: zaključne evalvacije, načrtovanje širitve ideje projekta na kolektiv, diseminacijske
dejavnosti.

3. faza projekta bo potekala na gimnazijah v obliki eksperimenta. To pomeni, da bo
polovica gimnazij vključena v eksperimentalno skupino, ostala polovica gimnazij pa v
kontrolno skupino. Po prvem letu izvajanja bodo eksperimentalne šole postale
kontrolne in obratno. V eksperimentalnih oddelkih bodo učenci in učitelji delali na
razvoju in spodbujanju samoiniciativnosti in podjetnosti. V kontrolnih oddelkih oz. šolah
bo pouk potekal v skladu z uveljavljeno prakso.
Pričakovani rezultati projekta:
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pristopi dobre prakse spodbujanja in razvijanja samoiniciativnosti in podjetnosti,
širok nabor primerov kakovostne prakse uvajanja pri pouku različnih predmetov,
primeri kakovostne prakse širjenja rešitev v celoten kolektiv,
raznovrstne evalvacije nekaterih učinkov projekta,
nacionalna interaktivna spletna stran projekta z objavami primerov kakovostne prakse,
primeri širjenja itd.,
razvite posamezne dimenzije samoiniciativnosti in podjetnosti pri dijakih, vključenih v
projekt.

KAJ ŠOLE IN UČITELJI PRIDOBIJO Z VKLJUČITVIJO V PROJEKT?
1. Začetna izobraževanja ter redna izobraževalno-refleksivna srečanja na regijskem in
centralnem nivoju (do 5 dni v šolskem letu predvidoma zunaj pouka – ob petkih popoldan
in sobotah) in podporna gradiva.
2. Možnost mreženja in izmenjave primerov dobre prakse med sodelujočimi šolami in v
mednarodnem prostoru.
3. Možnost objave gradiv, ki bodo nastala kot rezultat dela v projektu.
4. Možnost sodelovanja na zaključni konferenci mednarodnega projekta.
5. Potrdilo o sodelovanju v razvojnem projektu za napredovanje v naziv (pod pogojem
izpolnitve vseh obveznosti v projektu).

3 POGOJI ZA PRIJAVO ŠOL
H kandidaturi vabimo šole, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
a) inovativni projektni tim
 Projektni tim najmanj treh razvojno naravnanih gimnazijskih učiteljev, ki imajo željo
razvijati in preizkušati strategije za spodbujanje samoiniciativnosti in podjetnosti ter
razširjati in poglabljati svoje znanje s teh področij;
 članice in člani projektnih timov so pripravljeni na izmenjavo izkušenj (s primeri
kakovostne prakse, kasneje s prenosom sojih izkušenj, mreženjem …).
b) organizacija projektnih dejavnosti




Ravnatelj je pripravljen dejavno podpreti projektni tim pri njihovih aktivnostih tako,
da jim zagotavlja ustrezne pogoje za delo (prilagoditev urnika idr.) in jim predvsem
omogoči redno udeležbo na izobraževalnih in refleksivnih srečanjih sodelujočih,
ker sodi projekt na mednarodni ravni v skupino projektov eksperimentiranja politik
izobraževanja, mora šola zagotoviti pogoje, ki bodo omogočali sistemsko evalvacijo
pri učiteljih, učencih oz. dijakih (vprašalniki, intervjuji, refleksije ...).

Podrobnejši pogoji so razvidni iz priložene PRIJAVNICE.
Izpolnjeno prijavnico pošljite



v elektronski obliki na e-naslov: alma.ahmetovic@zrss.si
tiskano verzijo pa podpisano s strani odgovorne osebe šole in z žigom v zaprti ovojnici na
naslov:

Zavod RS za šolstvo, Oddelek za profesionalni razvoj, Poljanska 28, 1000 Ljubljana, s
pripisom: NE ODPIRAJ – prijavnica za projekt UStart - Izzivi podjetnosti za mlade.
Rok prijave: 9. 10. 2015 (velja za elektronsko obliko, za tiskano obliko šteje datum oddaje
na pošto).
Vloge, ki na ZRSŠ ne bodo prispele v zgoraj določenem roku, in vloge šol, ki ne izpolnjujejo
ključnih pogojev za prijavo, bo komisija za izbor šol zavrnila.
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IZBOR ŠOL

Na osnovi poslanih prijav bomo izbrali 21 šol, po naslednjih glavnih kriterijih:
1. regijska pokritost in velikost šole (zagotavljanje kazalnikov),
2. zmožnost zagotoviti, da bodo v projektu sodelovali dijaki vsaj 2 oddelkov istega
letnika in 3 učitelji različnih predmetov, ki poučujejo v teh oddelkih,
3. reference in izkušnje projektnega tima,
4. izkušnje šole na področju razvojnih projektov na nacionalni in mednarodni ravni,
5. vključenost v projekte Zavoda RS za šolstvo,
6. zagotovilo za omogočanje sistemske evalvacije.
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POSTOPEK OBRAVNAVANJA VLOG

O izboru šol bo odločala Komisija Zavoda RS za šolstvo, v skladu s številom doseženih točk,
doseženih na zgoraj določenih kriterijih. Poleg števila točk bo odločal tudi regijski kriterij.
Šole bodo o izboru obveščene najkasneje do 13.10. 2015.
Natančnejše informacije o vsebini, namenu in poteku projekta, bodo predstavljeni in
pojasnjeni na informativnem sestanku predstavnikov izbranih šol, ki bo 15.10.2015 (o času
in kraju vas bomo obvestili naknadno).
Za vsa dodatna vprašanja se obrnite po elektronski pošti na vodjo/koordinatorja projekta
maja.krusic-sega@gov.si ali branko.slivar@zrss.si

Priloga:


PRIJAVNICA

ŠOLA PRIJAVITELJICA
(naziv)

KONTAKTNA OSEBA
(ime in priimek, e-pošta in telefon)

PRIJAVNICA

NAZIV PROJEKTA

Izzivi podjetnosti za mlade
(Mednarodni projekt USTART Youth Start –
Enterpreneurial Challenges)

IZVAJALEC PROJEKTA

Zavod RS za šolstvo in Šola za ravnatelje

TRAJANJE PROJEKTA

1. 11. 2015

6.1 SPLOŠNE INFORMACIJE O ŠOLI PRIJAVITELJICI
1.1 PODATKI O ŠOLI
Uradni naziv šole
Naslov

Ulica
Kraj
Pošta

Odgovorna oseba
prijavitelja
(ime in priimek, funkcija, epošta in telefon)

Število učencev na šoli (po
letnikih)
Število oddelkov (po
letnikih)
Število učiteljev (po
predmetih)

31. 8. 2017

1.2 VODENJE RAZVOJNEGA PROJEKTA NA ŠOLI
1.2.1

Vodja projektnega tima

Ime in priimek
Delo, ki ga opravlja na
šoli
Telefon

Mobilni tel.

E-poštni naslov
1.2.2

Projektni tim in reference
Reference
a)

Člani PT
(Ime in priimek)

Vloga v projektnem timu
in delo, ki ga opravlja

vključenost v razvojne in
nacionalne projekte
b) izkušnje z IKT
c) izkušnje z uvajanjem
novosti
d) vključenost v projekte ZŠ

Vodja PT, učitelj (vpiši predmet)
Član PT, učitelj (predmeta)
Član PT, učitelj (predmeta)
Član PT, učitelj (predmeta)

(Projektni tim izvaja razvojni projekt na šoli in ima najmanj 4 in največ 5 člane, ki poučujejo; član je
lahko tudi svetovalni delavec)

2 REFERENCE ŠOLE PRIJAVITELJICE
2.1 IZKUŠNJE PROJEKTI (razvojni, nacionalni, ...)
V katerih projektih ste kot
šola sodelovali v zadnjih
štirih letih?
(Navedite ime in inštitucijo)

Na kakšen način ste
sodelovali v teh
projektih?

Kaj ste s tem
sodelovanjem pridobili?
Kateri so bili v teh
projektih vaši največji
uspehi?
Na katere ovire ste
naleteli in kako ste jih
odpravljali?
Kakšne so vaše dosedanje
izkušnje z uvajanjem
novosti v pouk?
Kakšne so vaše dosedanje
izkušnje z razvojem oz.
spodbujanjem
podjetnosti na šoli?
(Opišite, kdo, kdaj, kako in s
kakšnim ciljem je razvijal te
pristope).

3 MOTIVACIJA ZA SODELOVANJE V PROJEKTU
V tem razdelku vas prosimo, da navedete, kaj je vaš temeljni motiv za vključitev v
projekt. Bodite kratki in jedrnati.
3.1 SODELOVANJE V PROJEKTU
S kakšnimi motivi in
pričakovanji se
vključujete v projekt
oz. v čem vidite smisel
sodelovanja v tem
projektu?
Zapišite potencialne
operativne cilje
vašega projektnega
tima kot jih razumete
v tem trenutku. (Kaj
konkretno želite doseči,
kako želite podpreti
razvijanje podjetnosti pri
učencih?)

Zapišite strategijo, s
katero menite, da bi
lahko uresničili
zgornje cilje? (Kdo, kaj,
kdaj, koliko …)

Kako boste člani PT
medsebojno
sodelovali za dosego
skupnih ciljev?
Kaj bo po vašem
mnenju učinkovalo na
dijake oz. na njihove
učne rezultate ter
kako jih boste
spremljali in
ovrednotili?
Kako boste zagotovili
širjenje dobrih praks iz
projekta med ostale
učitelje na šoli?
Kako boste zagotovili
trajnost dobrih praks
po koncu projekta?
Bi želeli sporočiti še
kaj, kar bi nas
prepričalo, da
izberemo prav vašo
šolo?

5. ZAGOTOVILA
S prijavo se šola
zavezuje, da bo v
projektu zagotovila

1) kontrolni oddelek (v istem razredu/letniku kot
eksperimentalni oddelek, v šol. letu 2016 – 2017).
2) udeležbo učiteljev, vključenih v projekt, na vseh
usposabljanjih in refleksivnih srečanjih projekta.
3) sodelovanje učiteljev in učencev/dijakov, vključenih v
projekt v vseh evalvacijskih aktivnostih projekta.

Ravnatelj šole

(Ime in priimek)

Podpis:

Vodja šolskega projektnega tima

(Ime in priimek)

Podpis:

Kraj in datum
Žig organizacije

