
Erasmus+ KA229

YEAH!

YOU(TH) ENJOY TO BE ACTIVE AND HEALTHY



Sodelujoče države:

 Slovenija – OŠ Valentina Vodnika, Ljubljana

 Italija – ICS di Manerbio, Manerbio (Bs)

 Danska – Højby Skole, Odense S

 Španija – CEIP Ciudad de Mérida, Mérida

 Litva - Alytaus „Volungės“ progimnazija, Alytus

-



OŠ Valentina Vodnika

 Aktivni učitelji v projektu:

Lucija Jelenc

Maruša Klopčič

Marija Ogorevc

Damjana Potočnik

Marjeta Raztresen



Sodelovalo bo:

 100 učencev, ki bodo 

aktivno sodelovali v 

projektu (stari 11-13 let)

 40 – 50 učiteljev

 vsaj 100 družin



Ideja projekta:

 Slovenija – z gibanjem proti debelosti.

 Italija –zdrava hrana v nasprotju z nezdravo 
hrano, šolski vrt. 

 Španija – zdrava uporaba mobilnih naprav, 
preprečevanje spletnega ustrahovanja.

 Danska – pozitivni odnosi iz oči v oči v nasprotju z 
odnosi za "zaslonom", preprečevanje 
ustrahovanja. 

 Litva - okoljska ozaveščenost, trajnost in 
recikliranje v nasprotju s podnebnimi 
spremembami. 



Ideja projekta:

 Pomembnost zdravja in dobrega počutja v 

šolah.

 Izboljšati naše  življenjske navade in dobro 

prakso deliti z drugimi šolami v Evropi 

(partnerske šole).



Cilji projekta:

 Raziskovali bomo različne 

probleme zdravja in dobrega 

počutja.

 Skupni cilj: Vpeljati konkretne 

spremembe v bolj zdrav življenjski 

slog.



Še cilji:

 Razviti ključne kompetence učencev: 

državljanska usposobljenost, pismenost in 

digitalna usposobljenost; podjetniške 

kompetence.

 Povečati ozaveščenost učencev o 

pomenu zdravih, odgovornih in okolju 

prijaznih odločitev za njihovo dobro 

počutje in za dobro planeta.



Pa še in še:

 Okrepiti učiteljeve kompetence do 

inovativnih, prečnih in na kompetencah 

temelječih pristopov poučevanja. Za 

uveljavitev dobrih praks v šolskem programu.

 Dvig aktivnega državljanstva in okrepitev 

sodelovanja z lokalnimi zainteresiranimi 

stranmi za boljše razumevanje globalnih 

sprememb.

 Za okrepitev povezanosti med evropskimi 

šolami.



Dejavnosti:

Šest mobilnosti:

 izobraževanje učiteljev – izdelava video in pisne 

dokumentacije,

 izdelava predstavitvene knjižice,

 5 izmenjav skupin učencev,

 virtualno sodelovanje (eTwinning).



Dejavnosti (oktober, november 2020):

 Erasmus dnevi 2020

Letos s poudarkom na posebej izbranih temah za leto 

2020: zdravje, učenje na daljavo, solidarnost, vključenost, 

trajnost, varstvo okolja, IKT. 

Predstavitev znane osebe/citat znane osebe iz vsake 

države.

 Natečaj logotipov: vsaka šola izbere 2 logotipa za 

natečaj. 

 Izdelava koledarja za leto 2021 – vsaka šola prispeva 

2 fotografiji.



Metodologija:

 Timsko delo.

 Projektno učenje.

 Učenje z delom.

 Delavnice, študijski obiski in druge 

dejavnosti, ki spodbujajo aktivno 

sodelovanje učencev in učenje med 

vrstniki.



Za konec pa še:


