
POROČILO - ETWINNING PROJEKTI 
 
Naša šola je že vrsto let vpeta v mednarodne eTwinning projekte, ki nudijo evropskim šolam 
platformo za mednarodno sodelovanje s pomočjo sodobnih tehnologij. Tovrstna sodelovanja 
pa odpirajo meje, nas povezujejo s svetom, krepijo kompetence učencev in učiteljev, dvigajo 
nivo znanja in spodbujajo ustvarjalnost. 
Tudi v letošnjem šolskem letu smo sodelovali v različnih mednarodnih eTwinning projektih. 
 

1. World book day buddies   
 
Prvi četrtek marcu je prav poseben dan, predvsem za mlade bralce. Na ta dan v več kot 100 
državah obeležujejo Svetovni dan knjige. Gre za UNESCO-vo pobudo, ki spodbuja branje 
predvsem med mladimi.  
Naša šola se je odzvala vabilu partnerske šole Barton Hill Academy iz Torqaya v Veliki 
Britaniji, kjer je navada, da se učenci in učitelji na ta dan oblečejo v kostume svojih najljubših 
knjižnih junakov in drug drugemu predstavljajo knjige. Tako so si šestošolci preko Skypa 
zaupali, katere knjige najraje berejo, kateri so njihovi najljubši knjižni junaki, pa tudi kateri 
pisatelji so najbolj brani.  
Seveda je učence zanimalo tudi, kako poteka pouk v drugi državi, katere predmete imajo 
najraje in kaj se trenutno učijo. Pogovarjali so se o tem, s kakšnimi konjički se vrstniki 
ukvarjajo v prostem času, beseda pa je tekla tudi o športu, glasbi in drugih temah. V projekt 
so bile vključene tudi partnerske šole iz Španije, Portugalske in Italije 
 

 
 

2. Traditional dances and costumes  
 
Ples že od nekdaj druži ljudi in odraža tradicijo vseh narodov. Preko ljudskih plesov 
spoznavamo tudi ljudsko glasbo, različne tradicionalne glasbene inštrumente in ljudske noše. 
Projekt Traditional dances and costumes smo izvedli v sodelovanju  
s partnersko šolo Girne Ortaokulu, Karşıyaka iz Turčije, s ciljem približati kulturno dediščino 
otrokom. 
 

3. A year around Europe  



 
V projektu so sodelovale šole iz Velike Britanije, Španije, Poljske, Moldavije, Francije, 
Romunije, Švedske, Norveške, Estonije, Cipra in Hrvaške. Učenci so izmenjevali informacije o 
svojih dejavnostih in tako spoznavali življenje v drugih državah. Preko spletne učilnice smo 
izmenjevali različne materiale in bili aktivno vključeni v sodelovalno mednarodno učenje. 
Decembra smo si s partnerskimi šolami izmenjali voščilnice z lepimi željami. 
 

 
 
 

4. The riviera connections 
 

Projekt je povezan z UNESCO temami. Osredotoča se na kraje, ki z bogato naravno in 
kulturno dediščino. Skozi projekt se učenci učijo ohranjanja snovne in nesnovne kulturne 
dediščine in varovanja naravne dediščine. 
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