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DREVO = ŽIVLJENJE  
nacionalni projekt 

 2019/2020 
 

Tema: 
4. globalni cilj – KAKOVOSTNO IZOBRAŽEVANJE 

 
 

Nacionalni Unesco ASP projekt DREVO=ŽIVLJENJE v desetletju zbliževanja kultur (2013–2022) 
povezuje mlade in njihove mentorje z zavedanjem o lastni kulturni identiteti in spoštovanjem 
drugačnosti vseh vrst. Projekt vpeljuje pristop globalnega učenja kot vseživljenjskega procesa, 
ki poudarja soodvisnost in vpetost posameznika v globalno dogajanje z lastno aktivnostjo kot 
enega izmed pomembnih dejavnikov trajnostnega načina življenja. 
 
25. septembra 2015 je bila na vrhu OZN soglasno sprejeta Agenda 2030 za trajnostni razvoj, ki 
predstavlja zgodovinski dogovor mednarodne skupnosti za odpravo revščine, zmanjševanje 
neenakosti, zagotovitev napredka ter zaščite okolja za sedanje in bodoče generacije. Agendo 
sestavlja 17 globalnih ciljev, ki jih bo potrebno uresničiti do leta 2030. Pomembna značilnost 
nove agende je univerzalnost: ob upoštevanju nacionalnih okoliščin bodo njene cilje 
uresničevale vse države sveta, tako države v razvoju kot tudi razvite države. 

Projekt DREVO=ŽIVLJENJE je zasnovan interdisciplinarno, zato je lahko vključen v pouk ali 
druge oblike šolskega dela (interesne dejavnosti, raziskovalne naloge, šolske projekte, 
projektne dneve …). Lahko ga izvajate z različnimi skupinami učencev (vsi učenci šole, določena 
triada, razred, interesna dejavnost, raziskovalna skupina ipd.) in jim prilagajate cilje, vsebine, 
zahtevnost itd.  

 
Tema šolskega leta 2019/20: 4. globalni cilj – KAKOVOSTNO IZOBRAŽEVANJE 
 
V letošnjem šolskem letu bomo pozornost namenili 4. globalnemu cilju – KAKOVOSTNEM 
IZOBRAŽEVANJU.  Ta govori o vseživljenjskem učenju in izobraževanju. Poleg dostopnosti do 
izobraževanja na globalni ravni, poudarja tudi strokovnost učiteljev. Na področju učenja in 
poučevanja smo dandanes že zelo dobro spoznali, da tradicionalni pristopi izobraževanja še 
zdaleč ne zadovoljijo potreb sedanjih generacij otrok in da otroci morajo ter hkrati želijo biti 
aktivni udeleženci v učnem procesu. Inovativni in igrivi pristopi k poučevanju nam omogočajo 
v otroku oz. mladostniku prebujanje zanimanja za učenje. Ker učitelji in strokovni delavci v 
praksi uporabljamo različne moderne pristope v poučevanju, vas vabimo, da svojo idejo delite 
z nami. Radi bi, da dobre ideje preplavijo našo mrežo tako, da postanejo vsem dostopne. 
 

http://www.os-franakranjca.si/index.php
http://www.google.hr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjorIvfmJrWAhWBvRQKHa81CcEQjRwIBw&url=http://www2.arnes.si/~oscefk1s/projekti/dz/dz.htm&psig=AFQjCNE_pSK-mgoNVmz8GoByKJYPJIgTAA&ust=1505118269834852


Potek projekta 
 

1. S skupino učencev, oddelkom ali posameznimi učenci izvedite učno uro, ki bo 
vključevala moderne pristope poučevanja. Pri tem se lahko poslužujete različnih 
pristopov (globalnega učenja, playness pedagogike, brain gyma, metode CoRT, 
elementov formativnega spremljanja, učenja v naravi …).  
 

2. Učna ura naj spodbuja elemente kritičnega mišljenja, učenčevo lastno aktivnost, jasno 
naj bodo zastavljeni kriteriji in kvalitetno podana povratna informacija učencem. 

 
3. Izseke učne ure posnemite (lahko tudi celo učno uro) in pošljite na elektronski naslov 

klavdija.krbavac@gmail.com ali na USB ključku po navadni pošti. Jasno označite ime 
šole in mentorja. Izsek naj ne bo predolg (od 3 do 5 minut) in naj prikaže le 
najpomembnejše dele učne ure. 

 
4. Učno pripravo z vsaj eno fotografijo izvedbe pošljite prav tako na elektronski naslov.    

 
5. Rok za oddajo posnetka in učne priprave je 20. april 2020. Prav tako do tega datuma 

pošljete tudi evalvacijska poročila, ki jih lahko pošljete po navadni pošti na naslov OŠ 
Frana Kranjca Celje, Hrašovčeva 1, 3000 Celje, s pripisom DREVO = ŽIVLJENJE ali po 
elektronski pošti na naslov klavdija.krbavac@gmail.com.  
 

6. Vse zbrane prispevke bomo delili s sodelujočimi mentorji v našem projektu. S tem 
želimo, da primeri dobre prakse in kvalitetno izvedenih učnih ur krožijo ter dajejo 
možnost izboljšave in napredka učiteljem v njihovem poučevanju.  
 

7. Če želite lahko projekt aktualizirate s humanitarno akcijo, ki jo izvedete na vaši šoli. 
Tokrat bi zbirali zvezke, barvice, knjige ter druge učne pripomočke za otroke socialno 
ogroženih družin. Aktivnost objavite na svoji spletni strani, naslov povezave pa pošljite 
po elektronski pošti na naslov klavdija.krbavac@gmail.com. 
 

8. Projekt bomo zaokrožili z zaključnim srečanjem ob koncu šolskega leta. Natančen 
datum vam bomo še sporočili. 
 

9. Rok prijave je 25. 10. 2019. 
 

Prijazno vas torej vabimo, da se nam pridružite pri ustvarjanju, raziskovanju, druženju.  

Veselimo se sodelovanja z vami in vas lepo pozdravljamo.  

 

  Ravnateljica: Danica Šalej                                              Vodja projekta: Klavdija Krbavac Kenda 
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