NEKA SE DOBAR GLAS O TUČEPIMA ČUJE PO CIJELOM SVIJETU!
DRAGO NAŠE MJESTO, OVO JE TEBI U ČAST – ZA TVOJ DAN!
Ovo je samo mali dio onoga čime smo Te predstavljali po svijetu samo
u ovoj školskoj godini.
tvoji drugaši OŠ Tučepi

Članak objavljen 4. 6. 2020. na britanskom portalu covid-action.net o ljepotama
Tučepi i Hrvatskoj učionici na najljepšoj plaži.

O našoj nastavi za svekoliko hrvatsko tržište - članak objavljen 1. 6. 2020. u
Jutarnjem listu (papirnatom i online izdanju).

Svi u Hrvatskoj (i šire!) su mogli čitati i učiti od nas: kako smo učili o pristojnom
komuniciranju u medijskom prostoru i svakodnevnom životu. Članak objavljen 21. 5.
2020. na portalu medijskapismenost.hr povodom Svjetskog dana medijske
pismenosti.

Cijela je Europa mogla vidjeti kako učimo
o osnovama elektronike i robotike! Ovo je
karta sudionika projekta ALL DIGITAL
WEEK – to je smotra svih obrazovnih
ustanova koje žele i znaju pokazati kako
razvijaju digitalne vještine kod djece.
A ovo su radionice na kojima smo radili
netom prije korone, a kojima smo se
predstavili Europi:
NAŠE DIGITALNE
IGRAČKE

DRUŽENJE UŽIVO I PREKO INTERNETA

Osvojili smo nagradu od 7 000 kn u elektroničkoj opremi u projektu Generacija NOW 2020. kojem su
pokrovitelji Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Hrvatski Telekom i IRIM. Tu smo opremu upotrijebili za
obučavanje učenika osnovama robotike i programiranja tijekom cijele školske godine i izradu čak 3
finalna projektna uratka u video formatu:
RESTORAN PRIJATELJSTVA

SPAŠAVANJE MIRISNE PRINCEZE

ZLATNA GROZNICA

NATIONAL GEOGRAPHIC dao nam je najviše ocjene za naš projekt
Plastic Pollution and Artwork Solution!, koji smo provodili u Tučepima
tijekom rujna i listopada 2020. U kompletnu dokumentaciju ovog
projekta uvid imaju učitelji iz cijelog svijeta, osobito iz SAD i Kanade
preko portala National Geographic Educator Network, a za vas
izdvajamo naš nagrađeni video – jedan od završnih uradaka ovog
projekta.

30. studenog 2019. u digitalnom časopisu za učitelje Pogled kroz prozor
objavljen nam je članak „Zarobimo“ jesen tehnologijom! kojim smo predstavili
naša postignuća u kombiniranju klasičnih i modernih oblika poučavanja.

Park prirode Biokovo nagradio je cijeli razred priznanjima te besplatnim
posjetom i vođenjem kroz park, a najmarljivije i najurednije pojedince i
dodatnim nagradama za sudjelovanje u Literarnom natječaju povodom
Svjetskog dana zaštite okoliša 5. lipnja. Više o projektu i našem učešću
pogledajte u ovom videu koji su izradili djelatnici PP Biokovo i objavili ga
široj javnosti putem društvenih mreža.

Radili smo mi i druge zanimljive aktivnosti i naše uratke i ideje dijelili putem
interneta sa drugim učiteljima i učenicima. Jedan od načina je i putem naše
razredne web stranice Drugaši učiteljice Marlene. Osobito je zanimljiva
podstranica (Ne)obična nastava.

