NA PUTU DOBROTE
(E TWINNING)

NAZIV PROJEKTA

1. CILJEVI

2. NAMJENA

Cilj projekta je promocija vrijednosti dobrote nizom aktivnosti kojima će se uočiti kako je
potrebno samo pogledati oko sebe i uočiti što možemo promijeniti, podijeliti i učiniti
drugačije.
Cilj nam je uključiti učenike u dobrotvorne aktivnosti, poput pripreme božićnih poklona za
dobrotvorne organizacije. Partneri će predstaviti tradiciju iz svojih zemalja. Proizvodi,
poput audio i video zapisa (sa zvučnim pričama i pjesmama), kolačića, karata za Božić, bit
će donirani dobrotvornoj organizaciji u lokalnoj zajednici.
Projekt će povećati svijest među učenicima o tome kako mogu napraviti promjenu u
svijetu počevši od sebe i dijeljenja onoga što imaju prema drugima. Razlika počinje s
ljubavlju prema sebi, a zatim širenjem dobrote. Poticanje i zajednice da se priključi
sudjelovanju.
Projekt koji potiče kod učenika, odraslih i svih ostalih u zajednici potrebu dijeljenje dobrih
i pozitivnih trenutaka.

3. NOSITELJ

Snježana Sitarić-Knezić, 4. c

4. NAČIN REALIZACIJE

Tijekom školske godine 2020./21.učenici će provoditi mnoge aktivnosti radeći kao
zasebne grupe i razmjenjujući ishode aktivnosti putem e-pošte / twinspace / prezentacija.
Učenici će biti uključeni u tri glavne aktivnosti, stvoriti određeni ishod zadataka (crteži,
pokloni, mali darovi, sakupljanje predmeta, knjige / ugovori, prezentacije pomoću
dramskih tehnika itd.) i objavljivati i pratiti putem Twinspace -a / razmjenjivanju epošte digitalne čestitke kako biste usporedili svoj rad sa ostalim školama koje sudjeluju.
Sve prezentacije aktivnosti i rada na projektu mogu biti u powerpoint / pdfu,snimljene
kamerom ili koristeći neki drugi digitalni trag.

5. VREMENIK

- tijekom školske godine 2020./2021.
- za vrijeme epidemioloških mjera putem virtualne učionice

6. DETALJNI TROŠKOVNIK

- koriste se besplatni web alati

7. NAČIN VREDNOVANJA I
KORIŠTENJA REZULTATA
VREDNOVANJA

-prigodni članak na web stranicama škole
- učenik procjenjuje uspješnost vlastitoga projekta prema unaprijed zadanim mjerilima
vrednovanja i usporedbi s projektima drugih učenika u razrednom odjelu.
- objava o provedenome na Twin Space i prijava za oznaku kvalitete
- evaluacija projekta tijekom nekih aktivnosti i po završetku od svih sudionika u google
obrascima ili putem formsa

