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Projekt "Speak up, even if your voice shakes" je namenjen dijakom in učiteljem naslednjih šol: Zespół 

Szkół Ogólnokształcących n 6 iz Bydgoszcz (Poljska), Istituto di Istruzione Superiore don Lorenzo 

Milani iz Gragnana (Italija), Hebbelschule Kiel (Nemčija) in Gimnazija Bežigrad iz Ljubljane (Slovenija). 

Cilji projekta so nadgraditi dijakove kompetence mehkih veščin in povečati njihove sposobnosti v 

povezavi z individualno predstavitvijo ter veščinami socialnega in timskega dela (delo s sošolci in v 

mednarodnih skupinah). Dijaki bodo izboljšali jezikovna znanja in dobili motivacijo za učenje tujih 

jezikov. Razvijali bodo znanja v povezavi z IKT (uporaba multimedijskih sredstev, iskanje informacij). 

Nenazadnje bodo ob tem ozavestili problem begunske krize v Evropi. 

Naše poslanstvo je pripraviti dijake, da postanejo navdušujoči, čuteči in samoiniciativno vse-

življenjsko radovedni ljudje, ki spoštujejo drugačne kulture in vrednote. Skrbimo za njihov razvoj 

kritičnega mišljenja, učinkovite komunikacije in ustvarjalnosti z namenom, da postanejo odgovorni, 

aktivni in sočutni državljani sveta. Verjamemo, da naj bi vsak dijak poskušal razumeti ljudi z njihovo 

drugačnostjo ter razvijal empatijo in spoštovanje. Učitelji, vključeni v projekt  bodo izmenjali ideje in 

izkušnje ter se seznanili z novimi metodami poučevanja in učenja.   

Vsi udeleženci se bodo učili o kulturni dediščini partnerskih držav in tako izboljšali toleranco do kultur 

in ljudi drugih narodov. Okrepili bomo Evropsko dimenzijo sodelujočih šol. 

Aktivnosti, opis, udeleženci, profil in število: 

V obdobju 24. mesecev bodo v času projekta organizirana štiri mednarodna srečanja, kjer bo vsak 

partner enkrat gostil udeležence projekta. 96 udeležencev, 72 dijakov in24 učiteljev bo sodelovalo v 

mednarodni mobilnosti. Dodatno bosta potekali dve srečanji za koordinatorje projekta. V vmesnem 

času bodo vsi udeleženci uporabljali  Twinspace, kot platformo za komuniciranje in sodelovanje. 

Metodologija projekta: 

Z namenom vodenja projekta bodo uporabljene formalne in neformalne oblike dela. Organizirali 

bomo ločene delavnice z namenom integracije, ki bo osredotočena na samopredstavitve in 

medkulturne komunikacije, debatna tekmovanja kakor tudi savoir-vivre in trening diplomacije. 

Predvideni rezultati in učinki projekta: 

Dijaki bodo izboljšali jezikovne in medosebne kompetence. Premagali bodo ovire pri komunikaciji v 

angleškem jeziku in izboljšali besedišče. Udeleženci projekta bodo vadili ustno in pisno izražanje ter 

prevajanje v tuji jezik. Naučili se bodo kako postati profesionalen javni govorec in kako pripraviti 

učinkovito predstavitev. Pridobili bodo znanja, ki jih bodo potrebovali ne samo v času zaključnih 

izpitov, temveč tudi kasneje na trgu dela.  Vsi učinki in rezultati projekta bodo predstavljeni tudi širši 



lokalni skupnosti udeleženih šol. Glede na izmenjavo izkušenj na področju metodologije bodo učitelji 

razvili didaktične metode in tako prispevali k izboljšanju stopnje izobraževanje na svojem področju.  

Možne dolgoročne prednosti: 

Izboljšanje stopnje izobraževanja in ponudbe izobraževanja na šolah, povečanje kvalitete 

mednarodnega sodelovanja, krepitev tolerance, odprtosti in spoštovanja med zaposlenimi in dijaki. 

 


