Datum: 31. 08. 2018

I. sestanek Erasmus projekta Spregovorimo o tleh

1. Pregled opravljenih nalog:
- oblikovanje erasmus tima
- prevodi gradiv
- video vodič
- predstavitev na svetu staršev, svetu šole in lokalni skupnosti (sprejet sklep o
seznanitvi in potrditvi projekta)
2. Pregled nalog v septembru in oktobru:
- članek za Utrip (Jure)
- video konferenca za koordinatorje in podroben plan dela (Jure, Urška)
- analiza znanja o tleh – anketa učencev, zaposlenih (Jure, Barbara, Niko, Breda)
- analiza ANJ terminologije (Urška)
- analiza učnega uspeha pri GEO, BIO, KEM, ANJ (Jure, Barbara, Niko, Urška)
- priprava oglasne deske (Martin)
- oprema oglasne deske, vitrin, plakatov, razredov (Katja, Barbara, Breda)
- priprava vprašalnikov, učnih listov, križank, rebusov, navodil (VSI)
- šolska spletna stran projekta (Zoran, Katja)
- koordinatorski FB profil (Jure), projektni FB profil (VSI)
- natečaj za izdelavo logotipa (Katja)
- izdelava lesenih smerokazov (Uroš)
- nakupi pedološke opreme (Jure)
- 1. pedološka delavnica (VSI)
- izdelava modela talnega tipa (Uroš)
- priprava predstavitev o nastanku tal in talnih tipih (Niko, Barbara, Katja)
- pričetek priprave ANJ slovarja (Urška)
- spoznavanje partnerskih držav (Jure, …??)
- vključitev projektnih vsebin v pouk (VSI)
- podpis pogodbe in izobraževanje za vodenje projektov (Marjan, Jure, Irena)
- novinarska podpora (Breda, Simona)
- IKT podpora (Katja, Zoran)
3. Priprave na 1. mednarodno srečanje:
- oblikovanje delovnih skupin učencev: ekološka (Jure, Barbara, Niko), kulturna
(Simona, Melita, Urška), novinarska (Breda, Simona), IKT (Zoran, Katja), podpora
(Uroš, Breda)
- izbor gostujočih družin in sestanek s starši (Jure)
- organizacija ekskurzij (Niko)
- priprava gledališkega nastopa (Simona, Urška)

- priprave glasbenega nastopa (Melita)
- demonstracije programa QGIS, E-Tla in Sally Ride EarthKAM (Jure, Zoran)
- promocijsko gradivo, zastavice (Breda)
- organizacija spoznavnega plesa (?)
- organizacija prevozov (Zoran)
4. Oblike komunikacij
- FB
- Arnes vox spletne konference na 3 mesece
- redna srečanja učiteljev
-

