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POVZETEK PROJEKTA
V sodobnem času je inova  vnost ključnega pomena za razvoj in ekonomske 
rezultate. Slovenija, Avstrija in Madžarska že vlagajo v področje inova  vnos  , a 
je pred njimi še veliko izzivov pri uvajanju inova  vnos   na vsa področja družbe. 
Eno med njimi je izobraževalni sistem, ki se mora nenehno prilagaja   potrebam 
sodobne družbe, med katerimi izstopajo ustvarjalnost, inova  vnost in podjetnost. 
Ustvarjalnost, inova  vnost in podjetnost (CI&E) so ključne kompetence, ki se jih 
ni mogoče preprosto nauči  . Tako je namen projekta v osnovnih šolah spodbudi   
drugačen način razmišljanja in pokaza  , da so ustvarjalnost, inova  vnost in pod-
jetnost ključni za uspeh na kateremkoli področju, pri vseh predme  h, v vsakod-
nevnih šolskih situacijah, pri soočanju z resničnimi življenjskimi izzivi. Nadalje je 
cilj projekta nauči   udeležence, kako omenjene veščine uporabi   v praksi.

Na podlagi projektnih dejavnos  , evalvacije in ob upoštevanju posebnos   posa-
mezne sodelujoče države bomo pripravili končni InnoTeach model. To bo op  -
miziran, dovršen komplet orodij (IO6), ki bo vključeval nabor metodologij, navodil 
in gradiv za uspešen prenos projektnih ciljev v prakso drugih šol ter za njihovo 
potrditev. Dejavnos   bodo vključevale tudi zanimiva, interak  vna mednarodna us-
posabljanja (C1) in nacionalno e-usposabljanje (C2). Učitelji bodo pridobili znanja 
in veščine s področij CI&E. Pomembno je tudi, da bodo udeleženci razvijali osebne 
kompetence, ki so potrebne za uspešno realizacijo idej (npr. samozavest, pogum, 
pripravljenost tvega  , skupinsko delo ipd.). V okviru prak  čnega dela bodo učitelji 
določili konkretne izzive (šolski problem, izobraževalni proces, lokalno okolje idr.) 
in izvedli vse potrebne faze, ki so ključne za realizacijo ideje v resničnem življenju.

V okviru projekta bomo spodbudili šole/učitelje k sodelovanju z različnimi 
deležniki, npr. podjetji, raziskovalci, starši, inovatorji in podjetniki. Ti lahko na 
povabilo učiteljev s svojimi izkušnjami oboga  jo program in predstavijo svoje 
delo, organizirajo se lahko obiski delovnih organizacij … Drugi lahko predstavijo 
svoje probleme, šola pa prispeva ideje in razvija rešitve. Poleg tega je pomembna 
podpora lokalnih deležnikov učiteljem in učencem pri izdelavi proto  pov, mate-
rialov, opreme … Pomembno je poudari  , da je bilo mnogo uspešnih projektov 
izvedenih prav v sodelovanju med šolo in lokalno skupnostjo.
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NAMEN IN CILJI
Osnovni namen projekta je v osnovnih šolah spodbudi   drugačen način 
razmišljanja; pokaza  , da je inovacija ključna za uspeh na kateremkoli področju, 
pri vseh predme  h, v vsakodnevnih šolskih situacijah ali pri soočanju z 
resničnimi življenjskimi izzivi. V prvem koraku bomo učitelje usposobili in jih 
opremili z ustreznimi orodji za ustvarjalno delo.  Učitelje bomo spodbudili k upo-
rabi znanj v praksi. Ti bodo določili konkreten izziv (problem iz šolskega okolja, 
izobraževalnega procesa, lokalnega okolja ipd.) in izvedli vse potrebne korake, 
ki so bistveni za oblikovanje, razvoj in izvedbo inova  vnih rešitev, da bo ideja 
zaživela v realni situaciji.

CILJNA SKUPINA
Ciljna skupina projekta so učitelji 2. in 3. triade osnovne šole 
(učenci v staros   9-14 let). Posredna ciljna skupina projekta so 
učenci.
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