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Projekt
“InnoTeach” je evropski projekt (Slovenija, Avstrija in Madžarska), ki
prenaša najboljše prakse inoviranja iz industrije v izobraževanje in
učiteljem nudi ustrezno potrditev s certifikatom.
Ciljna skupina projekta so učitelji 2. in 3. triade osnovne šole (učenci v
starosti 9-14 let). Posredna ciljna skupina projekta so učenci.
Z vzpostavitvijo učnih okolij v šolah, ki mladim omogočijo, da pri
reševanju problemov uporabljajo inovacijska načela in se hkrati
seznanijo s koncepti podjetništva projekt InnoTeach spodbuja
inovacijsko miselnost v Evropski uniji. Ta načela in koncepti se lahko
uporabljajo povsod, pri vseh šolskih predmetih, v vsakodnevnih
situacijah v šoli in pri spopadanju z izzivi v resničnem življenju.

Projektne dejavnosti

 Razvoj modela usposabljanja s tremi glavnimi veščinami:
o U1 Razvoj inovacij
o U2 Inovativno poučevanje
o U3 Od ideje do inovacije v praksi
 V okviru mednarodne delavnice usposabljanja za učitelje/mentorje

je bilo usposobljenih 17 učiteljev, ki so postali mentorji svojim
kolegom.
 Pripravljen je bil e-portfelj usposabljanja s kratkimi power point
predstavitvami, dodatnimi pojasnili, primeri, video posnetki,
uporabnimi povezavami, podpornimi materiali in konkretnimi
“domačimi nalogami”.
 Razvoj izpitnega sistema potrditve in priznavanja veščin in
kompetenc je bil izdelan z izpitno metodologijo ECQA (Evropskega
združenja za certificiranje in akreditiranje).

Dosežki
Najprej smo oblikovali InnoTeach model
usposabljanja na področju inovativnosti.
Usposobili smo skoraj 80 InnoTeach
mentorjev, ki so prejeli mednarodni certifikat,
in sicer iz Slovenije, Madžarske in Avstrije.
V sodelovanju s stotinami učencev so razvili
16 inovativnih projektov, ki se spopadajo z
različnimi izzivi.

OSNOVNI PODATKI O PROJEKTU
Ang. naslov:

LET’S BE INNOVATIVE!
Development of Creativity, Innovation and Entrepreneurship for Primary School Teachers

Spletna stran:

http://innoteach.itstudy.hu/

Partnerji:

SI, AT, HU
Korona plus d.o.o., Inštitut za inovativnost in tehnologijo, Slovenija, info@innovation.si (vodja projekta)
Osnovna šola Trnovo, Ljubljana, Slovenija
Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje, Slovenija
I.S.C.N. GesmbH, Avstrija
ORG Grazer Schulschwestern, Avstrija
iTStudy Hungary Számítástechnikai Oktató- és Kutatóközpont KŌ, Madžarska
Turai Hevesy György Általános Iskola, Madžarska
Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola es Alapfokú Művészeti Iskola, Madžarska










