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Ime i prezime voditelja:  Voditelj projekta na međunarodnoj razini: nastavnica engleskog jezika 

Laia Morreres, Španjolska 

Voditelj projekta na školskoj razini: Ines Culek, Marina Belić 

Sudionici projekta OŠ Marčana: Dean Tibinac, Sanela Bodiš, Maja Puhar Bezjak, Nina Mičić 

Planirani broj učenika: pojedini učenici 5., 6. i 7. razreda 

Ciljevi projekta: nastavnici i ostali zaposlenici škole će razviti i proširiti metode podučavanja o 

poduzetništvu i tehnologijama, unaprijedit će znanje engleskog jezika, upoznat će zemlje 

partnerskih škola, razvit će socijalne vještine, povećat će sudjelovanje lokalnih vlasti i 

cjelokupne zajednice kroz aktivnosti u projektu. Učenici će dobiti znanje o poduzetništvu i 

tehnologijama, upoznati kulture drugih zemalja, poboljšati znanje engleskog jezika, naučiti 

uspješno surađivati što je korisno za njihove buduće karijere, razvit će socijalne vještine kroz 

suradnju sa sudionicima iz drugih zemalja. Lokalna zajednica će biti izvještavana o napretku 

projekta i proširit će znanje o novim pristupima u edukaciji. Lokalne vlasti će promovirati 

lokalnu zajednicu u partnerskim zemljama, stvoriti novi stav prema izazovima edukacije i 

proširiti znanje kroz nove pristupe edukaciji. 

Namjena projekta: ovim projektom želi se potaknuti autonomija kod učenika i unaprijediti 

njihove vještine koristeći za to realan životni smislen kontekst u kojem će oni naučiti i 

uvježbavati osnovne poduzetničke vještine. 

Način realizacije: učenici će osnovati tvrtku s različitim odjelima koja online prodaje društvene 

igre i to tradicionalne izrađene od recikliranih materijala. Svaki učenik će izraditi vlastiti CV i 

prijaviti se za posao sukladno svojim interesima i vještinama. Također će dizajnirati i voditi 

web stranicu na kojoj će prodavati te igre. Konačni proizvod projekta bit će vodič koji će 

napisati učenici sa svim koracima koji su potrebni da bi se osnovala uspješna tvrtka koja 

prodaje proizvode online. Tijekom trajanja projekta učenici će u pratnji nastavnika putovati u 

zemlje koje su partneri u projektu. Projektom je predviđeno pet mobilnosti s pet učenika i dva 

nastavnika u svakoj. Također ćemo i ugostiti učenike i nastavnike iz tih zemalja u koje 

putujemo.  

Vremenik: 1.9.2018.-31.8.2020.  

Troškovnik: projekt će biti financiran iz sredstava europskog programa Erasmus+ ključna 

aktivnost 2 (KA229) za područje općeg obrazovanja sa ukupno 169510,00 EUR 


