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Spoštovani prijatelji Unesco ASP mreže šol!  

 

 
 

OSNOVNA ŠOLA FRANA METELKA ŠKOCJAN VABI, DA SE 
PRIDRUŽITE NAŠEMU NACIONALNEMU PROJEKTU                                                                                               

 

DRUGAČNOST NAS BOGATI 
 

S projektom Drugačnost nas bogati želimo z Unesco 
temami  - medkulturno učenje, medkulturni dialog, mir 

in človekove pravice, strpnost, sodelovanje – učence z 
izkustvenim učenjem ozavestiti in pripraviti na življenje v sodobni, vse bolj 

medkulturni družbi.  
Cilje projekta je učencem približati svet drugačnih, jih učiti  in naučiti strpnosti, 

medsebojnega sodelovanja in spoštovanja, nenasilnega reševanja konfliktov, 

predvsem pa življenja brez predsodkov. Želimo, da učenci v drugih kulturah, navadah, 
narodih, pri ljudeh s posebnimi potrebami … najdejo nekaj lepega, dobrega, 

pozitivnega, nekaj, kar našo družbo bogati.  
K projektu so vabljeni osnovne šole, vrtci in srednje šole Unesco ASP mreže.  

 
Prijavljene šole lahko v projektu sodelujejo na dva načina:  
1. Šola izvaja dejavnosti,  povezane s projektom,  med šolskim letom 

2016/17. Meseca maja pošljete kratko poročilo in nekaj fotografij. Nekaj 
namigov za dejavnosti:  

- učence med letom spodbujamo k strpnemu vedenju, medsebojnemu 
spoštovanju, gradnji prijateljskih odnosov;  

- pri pouku, ID, dnevih dejavnosti spoznavajo drugačne, drugačnost; 
- medse povabimo »drugačne«, ki dan preživijo na šoli (slepi, gluhi, invalidi, 

mogoče temnopolte, dekle z burko, Rome …) – preživijo dan z učenci, 
pripovedujejo o sebi, izkušnjah; 

- učenci za nekaj minut, šolsko uro postanejo drugačni (gluhi, slepi, sedejo 
na invalidski voziček …); 

- pri pouku športa pogovor in ogled paraolimpjiskih iger, srečanje z 
paraolimpijcem;  

- skozi vse leto učenci ustvarjajo na to temo;  
- izvedemo naravoslovni ali tehnični dan, pri čemer so učitelji znotraj triade 

ali razredov ustvarjalni in samostojni, sami lahko  organizirajo dan z rdečo 
nitjo o drugačnosti;  

- na šoli izvedemo delavnice o strpnosti ali imamo dan strpnosti; 
- s potopisi spoznavamo drugačne kulture,  ob življenjskih zgodbah pa druge 

načine življenja. 
 

2. Šola sodeluje na likovnem in literarnem natečaju METELKOVO PERO 
(podrobnosti v prilogi). 

 
Projekt bomo zaključili 21. maja na svetovni dan kulturne raznolikosti za dialog in 
razvoj.  
Prosim, da se k projektu prijavite do 15. oktobra 2016 na e-naslov: patricija.haler@os-

skocjan.si. 
Koordinatorica projekta:                                                          Ravnateljica:   

Patricija Haler                                                                         Irena Čengija Peterlin, l.r. 
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PRIJAVA NA PROJEKT 

 
DRUGAČNOST NAS BOGATI 

 

 

ŠOLA:                                                 
 

 

NASLOV: 

 

 

IME IN PRIIMEK VODJE PROJEKTA: 

 

 

E-naslov: 

 

 

Telefon: 

 

 

Število sodelujočih učencev/razredi (oddelki): 

 

 

V PROJEKTU BOMO SODELOVALI (ustrezno podčrtaj):  

 

1. DEJAVNOSTI SKOZI VSE LETO. 

2. SODELOVANJE NA NATEČAJU METELKOVO PERO. 

 

 

ROK ZA PRIJAVO: 15. 10. 2016 

 

PRIJAVNICO pošljete na : patricija.haler@os-skocjan.si 
 

 
 


