O PROJEKTU NA PODRUŽNIČNI ŠOLI REKA-POHORJE
V ŠOLSKEM LETU 2016/17

Učenje
Učenje poteka na zavednem in nezavednem nivoju.
V čelnem režnju možganov se tvorijo zrcalni nevroni, tako ljudje občutimo tudi čustva drugih
ljudi, smo empatični in sočutni. Čelni režnji možganov pri otrocih še niso razviti, zato jih
čustveno zreli odrasli ljudje spodbujajo pri razumevanju njihovih čustvenih odzivov in jim tako
pomagajo razvijati njihove čelne režnje.
Kadar so učitelji v določenem čustvenem stanju, se preko neverbalne komunikacije občutki
prenesejo tudi na učence. Če so čustva pozitivna, se vzpostavi ugodna učna klima in
kvalitetnejši učni proces. Pričakovano so v ugodnih pogojih tudi šolski rezultati boljši.
Dandanes je učenje pomembnejše, kot je bilo kadarkoli, kajti svet se zelo hitro spreminja in
ne vemo, v kakšnem svetu bodo živeli otroci, ki so pravkar stopili v prvi razred osnovne šole.
Otroke je treba usposobiti tudi za odgovorno in moralno vedenje ter čustveno empatijo.
Možgani se organizirajo in tvorijo mreže, kadar jih spodbujamo k delovanju. To se zgodi
zlasti tedaj, kadar smo čustveno zavzeti za doseganje cilja. Učenje mora biti vezano na
pomen in smisel. Možgani tudi niso narejeni za skladiščenje informacij, pač pa za ustvarjalno
reševanje vedno novih problemov. Največ se naučimo v družbi z drugimi.
Naš projekt
Cilj projekta je ustvariti ugodno šolsko klimo za učenje na zavednem in nezavednem nivoju.
1. Učenci se bodo po želji vključili v jutranjo telovadbo za zdravje in dobro počutje.
2. Otrokom bomo svetovali, kako lahko sami poskrbijo, da šolske torbice ne bodo težje
kot 10 % njihove teže.
3. Imeli bomo bralne urice.
4. Nekajkrat bodo imeli učenci pouk v mešanih skupinah, v katerih bodo sodelovali vsi
učenci in vse učiteljice.
5. In da bomo lahko učiteljice vzor čustveno zrelih oseb, bomo tudi me poskrbele za
svoje dobro počutje . 
Projekt smo zaradi petih vsebin poimenovali PETKA.
Zanimivo: Na šoli je 55 učencev.
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