
MEDNARODNI PROJEKT COMENIUS – 'HRANA ZA MOŽGANE' 

 

Projekt je bil odobren s strani evropske komisije v okviru programov za vseživljenjsko 

učenje. 

Projekt 'Hrana za možgane' povezuje devet šol v devetih evropskih državah: Danska, 

Anglija, Italija, Poljska, Romunija, Španija, Turčija, Wales in Slovenija. Raznovrstnost 

šol je odsev različnosti v Evropski uniji. Partnerske šole so tako privatne kot javne, 

situirane na podeželju oziroma v mestih.  

Učenci so tekom sodelovanja odkrivali, proučevali in delili informacije o hrani, 

podnebju ter navadah in običajih v posameznih partnerskih državah. Pri tem so se 

posluževali tradicionalnih in novih tehnologij za primerjavo temperatur. Izdelali smo 

devetjezični slovar z vremenskimi pojavi in izrazi za pozdrave oziroma poslavljanja, 

pridelovali različne kulture, iz katerih smo pripravili jedi, izdelali smo tudi mednarodni 

koledar s praznovanji ter kuharsko knjižico z recepti, končni cilj pa je primerjava 

zdravega življenja po posameznih državah, ki temelji ne le na hrani, temveč tudi na 

gibanju. 

Posebej ponosni smo na izjemno spletno stran, katero je sproti urejala koordinatorica iz 

Italije, Tina: http://www.scuolerignanoincisa.it/foodforthought.htm. Učenci so jo redno 

obiskovali, saj so na njej našli mnogo zanimivih reči, od pesmi, do slovarjev, zloženk, 

fotografij in ostalih zanimivosti iz partnerskih držav. 

Sprotno srečevanje učiteljev in vodij projekta je omogočalo redno načrtovanje in 

evalvacijo po vsakem mini projektu. Obiski posameznih šol so nedvomno pripomogli k 

lažjemu razumevanju šolskih sistemov po Evropi. Projekt poleg tega ne predstavlja 

pridobitev le za šolo, marveč tudi za celotno skupnost, saj se je delo preko staršev in 

občanov prenašalo na širše okolje, ki je s projektom skozi dve leti živelo. 

 

CILJI PARTNERSTVA 

 

Osnovna šola Barker's Lane si je kot koordinatorica projekta zadala cilj, da k šoli 

priključuje različne izvenšolske aktivnosti. Pridelovanje hrane, zdravo prehranjevanje 

in šport so teme, katere smo razvijali preko meja in naše mlade prevzgojili v aktivne 

člane družbe, ki skrbijo za zdravo telo. 

Valeška šola kot voditeljica daje veliko prednost in pomen učenju drugega tujega 

jezika, saj se tudi njihovi otroci poleg angleščine učijo valežanščino. Enako dvojezična 

je Colegio Rincón-Aňoretas S.L., prav tako ima večina naših partnerjev usposobljene 

učitelje za drugi tuji jezik. Projekt je dajal učencem možnost navezovanja stikov z 

drugimi učenci, pri čemer so se urili v jezikovnih veščinah. Glavni temi sta bili vreme 

in podnebje, preko katerih so se učenci urili v znanstvenem pristopu k določenemu 

problemu. Kot posledica podnebja je rast določenih rastlin, proučevanje le-teh pa je 

vodilo k ustrezni obdelavi vrtov, da je bil pridelek čim bolj optimalen. Po pobiranju 

pridelka so učenci sami pripravili jedi, značilne za praznovanja v določenih državah. 

Izbrana tema je nagovarjala naslednje cilje projekta:  

- razvijati znanje in razumevanje med mladimi ljudmi ter strokovnim kadrom, 

kako pomembna je raznovrstnost v evropskih kulturah in jezikih; 

http://www.scuolerignanoincisa.it/foodforthought.htm


- pomagati mladim, da usvojijo osnovne veščine in kompetence, ki so potrebne za 

njihov osebnostni razvoj. 

 

 

CILJI NAŠEGA PROJEKTA 'HRANA ZA MOŽGANE' 

 

1. Opogumiti učence, da se zavedajo vrednot kulturne in jezikovne raznovrstnosti v 

Evropi; 

2. Promovirati osebnostno in strokovno rast učencev, da postanejo zdravi in aktivni 

prebivalci Evrope; 

3. Spodbujati učenje tujih jezikov ter posredovanje le-teh s pomočjo različnih 

tehnologij; 

4. Povečati pedagoško delo vseh sodelujočih šol; 

5. Ozaveščati se različnih vremenskih pojavih in podnebjih ter spoznati, kako le-to 

vpliva na različne življenjske stile v partnerskih državah. 

 

 

UČENCI IN UČITELJI, VKLJUČENI V PROJEKT 

IME ŠOLE DRŽAVA ŠTEVILO 

VKLJUČENIH 

UČENCEV 

ŠTEVILO 

VKLJUČENIH 

UČITELJEV 

BARKER’S LANE 

COMMUNITY SCHOOL 

  

Wales 227 18 

CIRCOLO DIDATTICO 

RIGNANO SULL’ARNO 

  

Italija 395 40 

COLEGIO RINCÓN-

AÑORETAS S.L 

  

Španija 210 8 

SKOLEN VED BÜLOWSVEJ Danska 150 20 

SZKOLA PODSTAWOWA 

IM. LECHA 

BADKOWSKIEGO IN 

LUZINO 

  

Poljska 200 20 

OSNOVNA ŠOLA FRAM Slovenija 120 10 

SCOALA “MATEI 

BASARAB” 

TARGOVISTE 

  

Romunija 250 12 



ÖZEL KARŞIYAKA 

YAMANLAR İLKÖĞRETIM 

OKULU 

  

Turčija 144 8 

ST MARTINS GARDEN 

PRIMARY SCHOOL 

  

Anglija 200 16 

 


