
POTEK PROJEKTA: 

Projekt bo sestavljen iz rednih srečanj v dolžini 90 

min, ki bodo potekala enkrat na štirinajst dni.  

Srečanja bodo potekala v obliki delavnic in bodo 

priprava za 7 dnevno izkušnjo v Romuniji. Na 

srečanjih bo prisoten predstavnik društva Društva 

Lojtra in občasno tudi učiteljica OŠ Gradec.  

 

Vsebina srečanj po mesecih: 

September: medsebojno spoznavanje, predstavitev 

projekta, dogovor o načinu dela. 

18.9.2019 ob 14.30 - Prvo srečanje kjer se bomo 

dogovorili kdaj se bodo odvijala redna srečanja. 

28.9.2019 - Delovna sobota: Identifikacija področij 

in tematik, ki učence zanimajo in si na njih želijo 

delati. Oblikovanje učnih ciljev, Predstavitev 

programa Erasmus+. 

Oktober: Projektni management, učenci se bodo 

spoznali s pojmom projekt in razmišljali kateri 

projekti jih zanimajo. Izvedli bodo tudi manjši 

pilotni projekt, kot praktični preizkus naučenega.   

November: Timsko delo. S pomočjo simulacijskih 

vaj in strukturiranega pogovora bomo odkrivali 

kako biti učinkovit v timu. 

December: Komunikacija. Z igrami vlog in nekaj 

teorije bomo odkrivali načela učinkovite 

komunikacije. 

Januar: Priprave na odhod v Romunijo. Razdelitev 

zadolžitev (v sodelovanju z romunskimi učenci). 

Priprava zadolžitev. Osnove medkulturnega 

dialoga. 

Februar: Priprave na odhod v Romunijo. Priprava 

zadolžitev. Osnove medkulturnega dialoga. 

Marec: Priprave na odhod v Romunijo, izvedba 7 

dnevnega projekta v Romuniji. Vrednotenje 

projekta v Romuniji. 

April: Vrednotenje dela, ki je potekalo celo leto 

in načrtovanje prihodnjih aktivnosti.  Zaključek 

projekta. 

 

KAM GREMO? 

Na romunsko podeželje, kjer ima partnerska 

organizacija s katero v društvu Lojtra 

sodelujejo od leta 2013 lasten mladinski center. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S KOM GREMO? 

Organizator programa in potovanja v Romunijo je 

Društvo Lojtra (https://www.drustvolojtra.si/), 

organizacija za mlade, ki od leta 2013 organizira 

aktivnosti za mlade z namenom pridobivanja 

raznolikih učnih izkušenj (velikokrat na 

mednarodni ravni), preko katerih mladi hitreje 

spoznavajo kdo so in kaj si želijo in to tudi hitreje in 

bolj učinkovito udejanjajo. 

 

ZAKAJ ERASMUS+? 

Program Erasmus+ je program Evropske Unije, ki 

spodbuja mednarodne učne mobilnosti mladih. 

Omogoča brezplačno učno izkušnjo mlade osebe iz 

ene države Evropske unije v drugi državi Evropske 

unije.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vsebinski poudarki: 

 

- Promocija rabe tujih jezikov in spodbujanje 

bolj sproščene komunikacije v tujem jeziku 

med učenci in med strokovnimi delavci 

(celotni program bo potekal v angleščini. Po 

potrebi tudi v slovenščini). 

- Izpostavljanje mladih mednarodnemu okolju 

in sodelovanju v njem. 

- Razvijanje kompetenc dela v timu. 

- Razvijanje digitalnih kompetence. 

- Spoznavanje programa Erasmus+. 

- Razvijanje komunikacijskih kompetenc. 

- Ozaveščanje lastnih kompetenc, lastne 

vrednosti, povečanje samozavesti. 

- Spoznavanje tuje kulture, jezika in 

drugačnosti, ter učenje medkulturnega 

dialoga. 

- Spoznavanje lastnih želja, interesov, težav in 

spodbujanje aktivnega delovanja pri 

njihovem nagovarjanju. 

- Učenje strpnosti in sposobnosti delovanja v 

raznolikih situacijah. 

- Razvoj solidarnosti in empatije (ustvarjanje 

prostora za medsebojno podporo).                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za prijavo v program napišite 

MOTIVACIJSKO PISMO v dolžini 5 

povedi.  

Pismo naj odgovori na vprašanje: Zakaj 

želim sodelovati v programu Izkusi 

Erasmus+?  

Pišeš lahko v slovenskem ali angleškem 

jeziku. 

Pod pismo se tudi podpišite.  

 

Pisma prinesite učiteljici Anji Knežević do 

ponedeljka 9.9. ali pošljite po elektronski 

pošti na naslov: 

drustvolojtra@gmail.com.  

 

V programu lahko sodeluje 15 učencev.  

 

O izboru vas bomo obvestili do 16.9.2019. 
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