
 

Vabimo vas na nacionalni seminar na temo spodbujanja podjetnosti v osnovnih šolah 

Mali veliki podjetniki/ LittleBigEnterpreneurs (LBE)  - Dizajnersko 

razmišljanje in igra v podjetniškem izobraževanju 

Seminar bo potekal v sredo, 9. februarja 2022 v spletnem okolju – zoom 

Povezava na seminar: 

https://us02web.zoom.us/j/7152111108?pwd=dTVreXJLQXFzdVNrTUp0aVpZUzdJUT09 

Slovenija s partnerji iz Grčije, Estonije in Portugalske izvaja projekt Erasmus+, Ključni ukrep 2,  Mali 

veliki podjetniki. Temeljni namen projekta je krepiti ključne kompetence podjetnosti in 

podjetniško miselnost pri osnovnošolskih otrocih. V ta namen bodo partnerji izvajali vrsto 

aktivnosti, ki spodbujajo  dizajnersko razmišljanje, kot ključni rezultat projekta pa bodo skupaj 

razvili inovativno računalniško igro.  

V okviru projekta potekajo tudi nacionalni seminarji, namenjeni promociji projektih aktivnosti ter 

izmenjavi dobrih praks na področju spodbujanja podjetnosti v osnovnih šolah. Za Slovenijo 

seminar organizirata OŠ borcev za severno mejo, Maribor ter MFDPŠ, Celje v sodelovanju s 

partnerskimi organizacijami iz Estonije, Portugalske in Grčije.  

Na seminar vabimo: 

- učitelje in druge zaposlene v osnovnošolskem izobraževanju 

- praktike na področju  

- ravnatelje in oblikovalce politik na nacionalnem nivoju  

- ostale zainteresirane, ki jih tema zanima  

 

Program  
13.00 – 
13.30 

Predstavitev projekta LBE, podjetništvo v šolah v Sloveniji, Grčiji, Estoniji in na 
Portugalskem  
dr. Nada Trunk Širca,  mag. Anica Novak Trunk, MFDPŠ, Slovenija 

13.30 – 
14.15 

Dizajnersko razmišljanje pri otrocih in mladih ter predstavitev digitalne igre  
LBE za mlajše osnovnošolce  
dr. Valerij Dermol, MFDPŠ, Slovenija  
Gonçalo Meireles, Advancis, Portugalska  

14.15  Odmor  

14.30  – 
15.30 

Učne aktivnosti, ki spodbujajo podjetniško miselnost - izkušnje partnerjev na 
treh primerih: 

 Šolska tržnica  (OŠ  borcev za severno mejo, Maribor; OŠ Võru Kesklinna Kool, 
Võru, Estonija; osnovne šole iz Krete, Grčija  v sodelovanju z zavodom CDPE, 
Kreta) 

 Izdelava animacij (osnovne šole iz Krete, Grčija v sodelovanju z zavodom 
CDPE, Kreta; OŠ  borcev za severno mejo, Maribor ) 

 Kako nastane čokolada?  (OŠ Võru Kesklinna Kool, Võru, Estonija) 
Predstavljajo:  

https://us02web.zoom.us/j/7152111108?pwd=dTVreXJLQXFzdVNrTUp0aVpZUzdJUT09


 

 Denis Kokol, OŠ borcev za severno mejo, Maribor, Slovenija 

 Anu Koop, Triinu Kärbla, Võru Kesklinna Kool, Võru, Estonija 

 Panagiota Gkiza, Popi Psaroudaki, Antonis Tsivoulas, Marina Daskalaki, 
CDPE, Kreta, Grčija 

15.30 – 
16.30 

Projekti in iniciative ter izkušnje na področju spodbujanja podjetnosti v 
osnovnih šolah v Sloveniji 
predstavitve udeležencev in razprava  

 
Seminar je brezplačen. Število mest na seminarju: 50. Prijava na seminar do zapolnitve mest, 
preko povezave: https://mfdps.1ka.si/a/1280 . Udeleženci bodo prejeli potrdilo o udeležbi na 
seminarju za 4 ure. 
 
Nekaj splošnih informacij o projektu 

 Številka projekta: 2020-1-SI01-KA201-075854, več: https://littlebigentrepreneurs.eu/ 

 Trajanje projekta: 1. 10. 2020 – 31. 9. 2023 

 MFDPŠ, Slovenija, je koordinatorica projekta Mali veliki podjetniki  - inovativno 
razmišljanje in igra v podjetniškem izobraževanju. V projektu sodelujejo partnerji iz 
Slovenije, Estonije, Grčije in Portugalske. 

 Namen projekta: LittleBigEntrepreneurs je projekt, usmerjen v učenje podjetnosti. 
Namenjen je otrokom, učiteljem in organizacijam, ki delujejo na področju izobraževanja. 
Glavni cilj projekta je ustvariti inovativno računalniško igro za otroke, ki s pristopom 
dizajnerskega razmišljanja krepi ključne kompetence podjetnosti in spodbuja podjetniški 
način razmišljanja. 

 

Organizatorja seminarja:  

 OŠ borcev za severno mejo, Maribor  

 ter Mednarodna fakulteta za družboslovne in poslovne študije (MFDPŠ), Celje. 
 

 

https://mfdps.1ka.si/a/1280
https://littlebigentrepreneurs.eu/

