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Spoštovani prijatelji UNESCO mreže pridruženih šol!  
 

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

 
 

DRUGAČNOST NAS BOGATI 
 

S projektom Drugačnost nas bogati želimo učence ozavestiti o pomenu medkulturnega 
učenja in dialoga, strpnosti, sodelovanja v vse bolj raznoliki družbi ter pomenu miru in 
spoštovanju človekovih pravic. Učence želimo z izkustvenim učenjem ozavestiti in 
pripraviti na življenje v sodobni, vse bolj medkulturni družbi.  
 
V projekt želimo vključiti naslednje teme:  

✓ Izobraževanje za trajnostni razvoj,  
✓ globalno zbliževanje kultur,  
✓ otrokovo pravice  
✓ mir in človekove pravice. 

 
V projektu sledimo cilju 4.7 izobraževanje za trajnostni razvoj in globalno državljanstvo, 
torej sledimo temu, da do leta 2030 vsi učenci pridobijo znanje in veščine, potrebne za 
spodbujanje trajnostnega razvoja, med drugim z izobraževanjem za trajnostni razvoj in 
trajnostni način življenja, človekove pravice, enakost med spoloma, spodbujanje kulture 
miru in nenasilja, državljanstvo in spoštovanje kulturne raznolikosti ter prispevek k 
trajnostnemu razvoju kulture 
 
Projekt je zasnovan na dveh dejavnostih, ki se medsebojno prepletajo in dopolnjujejo s 
ciljem zavedanja, da nas drugačnost bogati ter s poudarkom na VZGOJI ZA EMPATIJO, 
ALTRUIZMU in MEDSEBOJNEM SODELOVANJU. 
Cilj projekta je učencem približati DRUGE KULTURE, NARODE TER SVET DRUGAČNIH, jih 
učiti in naučiti strpnosti, medsebojnega sodelovanja in spoštovanja, nenasilnega reševanja 
konfliktov, predvsem pa življenja brez predsodkov, spoštovanja drugih kultur in življenja v 
družbi brez meja.  
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1. DEJAVNOST NA DALJAVO: Želimo si, da bi učenci preko sodelovanja z drugimi 

krepili področje socialnega zavedanja in odnosnih spretnosti. Ko se družijo in 

sodelujejo, krepijo svojo sposobnost empatije in zavzemanja perspektive drugih. 

Za vsako sodelovanje in dobre medosebne odnose potrebujemo spretnosti 

jasnega sporočanja in aktivnega poslušanja. Učence tekom celega šolskega leta 

spodbujamo, da si nudijo medsebojno pomoč pri različnih dejavnostih (učna 

pomoč, sodelovanje pri oblikovanju oddelčnih aktivnosti…), spodbujamo 

medgeneracijsko sodelovanje (pomoč starejšim), pomoč pri vsakodnevnih hišnih 

opravilih ter sodelovanje starejših učencev z mlajšimi (prijateljski razredi, 

tutorstvo).     

 

2. DEJAVNOST V ŽIVO: Želimo, da se učenci pobližje spoznajo z ljudmi z motnjo v 

duševnem razvoju. Uporabniki VDC-jev so občutljiva in ranljiva populacija. Naloga 

ne samo tamkajšnjega tima zaposlenih, pač pa celotne družbe, je spoštovanje 

človeškega dostojanstva in dobro počutje uporabnikov. Spodbujati moramo 

naravnanost k temu, da ljudem z motnjo v duševnem razvoju ponujamo možnosti 

in priložnosti za aktivno udejstvovanje v družbi. Na ta način bodo doživljali 

zadovoljstvo, pridobivali na občutku lastne vrednosti ter krepili občutek, da znajo 

in zmorejo sami.  Zato bomo varovance VDC Novo mesto povabili v našo sredino, 

jih bolje spoznali in za njih pripravili kratek kulturni program. Šola, ki se odloči za 

sodelovanje v živo, v maju 2022, sodeluje na dejavnostih na OŠ Frana Metelka 

Škocjan. Sodelujoči učenci (največ 3 iz prijavljene šole + mentor) dan preživijo z 
varovanci VDC Novo mesto, na delavnicah in predavanjih.  

 

Projekt bomo zaključili 21. maja 2022, na svetovni dan kulturne raznolikosti za dialog in 
razvoj.  

 
Prosimo, da se k projektu prijavite do 15. oktobra 2021 na e-naslov:                  
katja.zibert@os-skocjan.si. 
 
 
Koordinatorica projekta:                                                                       Ravnateljica:  
Katja Žibert                                                                                   Irena Čengija Peterlin, l.r. 
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PRIJAVA K PROJEKTU 
DRUGAČNOST NAS BOGATI 

 
ŠOLA:                                                 
 
 
NASLOV: 
 

 
IME IN PRIIMEK VODJE PROJEKTA NA ŠOLI:  

 
 
E-naslov: 
 

 
Telefon: 

 

 
Sodelovanje (ustrezno označi): 

1. Na daljavo: tema spodbujanje sodelovanja.  
2. V živo: druženje z varovanci VDC Novo mesto na OŠ Frana Metelka 

Škocjan 

 
Število sodelujočih učencev in učiteljev: 

ODDELEK:                                  ŠTEVILO UČENCEV:  
 

UČITELJI, KI BODO V PROJEKTU SODELOVALI:  
 
 
 
ROK ZA PRIJAVO: 15. 10. 2021 
 

PRIJAVNICO pošljite na: katja.zibert@os-skocjan.si 
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  ŠOLSKO LETO 2021/22 

 
DRUGAČNOST NAS BOGATI 
EVALVACIJSKO POROČILO za dejavnosti na daljavo 

 
 
IME ŠOLE: 
______________________________________________________ 
 
VODJA PROJEKTA: 
_______________________________________________________ 
 
SODELUJOČI UČITELJI:  
________________________________________________________
________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 
ŠTEVILO SODELUJOČIH ODDELKOV IN UČENCEV: 
ODDELEK ŠTEVILO OTROK 

  
  

  
  

 
POROČILO (opis dejavnosti, doseganje ciljev projekta (s 
fotografijami)): 
 
 
POSEBNOSTI: 
 
KRAJ IN DATUM:                                                                                      PRIPRAVIL: 
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