RAZPIS
V okviru projekta Erasmus+ Nazaj k naravi, z identifikacijsko št. 2016-1-HU01- KA201 –
022992, se organizira 5-dnevno, 30-urno, neakreditirano izobraževanje za učitelje, katere
cilj je predstavitev inovativnega, praktičnega učnega gradiva o okoljski vzgoji, namenjeni vsem
učiteljem in drugim strokovnim delavcem z omenjenega področja.
Čas izobraževanja:

5.-9. februarja 2018

Kraj izobraževanja:

Sormás István Parkhotel, Madžarska

Pogoji prijave na izobraževanje:


V partnerskih šolah (Zrínyi Miklós - Bolyai János Általános Iskola, Nagykanizsa, Magyarország;
Dvojezična osnovna šola I Lendava, Slovenija; Szentiváni Mihály Gimnázium, Nyárádgálfalva,
Románia),

poučevanje na enem izmed 4 področih (naravoslovje, družboslovje,

umetnost, tehnika/informatika)


Kot učitelj in spremljevalec otrok v poletnem taboru v Romuniji, kjer se preizkusi
na izobraževanju pridobljeno praktično znanje



Zavezanost projektnim ciljem in temam

Način prijave:
Z izpolnitvijo prijavnega obrazca in motivacijskim pismom do roka prijave.

Rok prijave: 26. januar 2018
Iz posamezne šole se lahko izobraževanja udeležijo 3 osebe. Po pregledu prijav bodo trije
izbrani kandidati o tem obveščeni najkasneje do 31. januarja 2018. Vsi tisti, ki ne bodo izbrani
ali tisti, ki bi se radi pridružili projektu, lahko to storijo preko spleta, saj bo v sklopu
usposabljanja organiziran tudi neposredni spletni prenos dogodka. Na spletni strani projekta bo
dosegljivo tudi učno gradivo.

Prednost pri prijavi in izbiri imajo kandidati, ki jih zanima:


inovativna pedagoška dejavnost



dovzetnost za preizkušanje novih učnih metod



institucionalna vizija



zunanje strokovno sodelovanje

Naloge udeležencev:


aktivna udeležba na celotnem izobraževanju



opravljanje predhodnega in zaključnega preverjanja znanja



opravljanje nalog, povezanimi z merjenjem kakovosti izobraževanja



po končanem izobraževanju zapis kratke samorefleksije (pribl. polovica A4-formata)



izdelava 1 učne priprave na določeno temo



uporaba enega od novih metod učenja pri svojem delu in predstavitev le-tega v
namene projekta

Kotizacija: ni kotizacije
Med samim izobraževanjem bo poskrbljeno za vso gradivo in dobrobit udeležencev. Vsak
udeleženec bo ob koncu izobraževanja prejel potrdilo.
Več informacij o projektu:
www.backtonatureproject.eu

Prijave:
Zrínyi Miklós –Bolyai János Általános Iskola
Belákné szarka Brigitta

birig.76@gmail.com

Dvojezična osnovna šola I Lendava
Šimonka Zita

simonka.zita@gmail.com

Szentiváni Mihály Általános Iskola
Gáspár Ildikó

ildikogaspar74@yahoo.com

