
 

 

 
 

 

Želeli smo približati čudoviti svet narave in zapuščino naših prednikov svetu »sodobnih« učencev, 

da bi ga doživeli skozi fotografski- ali videoobjektiv, skozi obdelavo posnetkov, pripravo 

ustvarjalnih e-gradiv, ki bi jih lahko delili s svojimi vrstniki in na svojevrsten način doživljali 

naravne in kulturne posebnosti svojega okolja. S projektom želimo zagotoviti povezanost šol z 

lokalnim okoljem in povezanost v okviru mreže, želimo dodati svoj kamenček v bogat mozaik naše 

kulturne in naravne dediščine. 

 

V tem šolskem letu smo posebno 

pozornost namenili NAREČJEM. 

 

Po tematikah, vezanih na glasbo, stročnice, 

arhitekturo, domače obrti in kulinarično dediščino, 

se bomo v šol. l. 2019/20 dotaknili NAREČIJ. Ker 

smo skupaj z OŠ Muta organizatorji natečaja Vsaka 

vas ima svoj glas in ker se bo zaključna prireditev 

natečaja odvijala ravno na OŠ Fokovci, smo letošnje 

aktivnosti vezali na narečno ustvarjanje. Vabimo vas, 

da oblikujete različne prispevke v vašem narečju 

(intervjuji s starimi mojstri, dramsko ustvarjanje v 

narečju, slovarčki narečnih besed, ki jim poleg knjižne ustreznice lahko dodate sleng, narečne 

zgodbe in pesmi, zanimive grafike/grafiti narečnih besed...). Skratka bodite ustvarjalni pri pripravi 

vaših prispevkov (avdio, video, PPT…), edino ne pozabite pri tem uporabiti sodobno IKT. Poslano 

gradivo bomo objavili na pripravljeni platformi, kjer si boste lahko ogledali tudi gradiva ostalih šol. 

V želji zbrati čimbolj raznoliko gradivo, vabimo šole, da sodelujejo tudi s prispevki na teme 

preteklih let (arhitektura, žita in stročnice, glasba, domače obrti), ki so predstavljene in 

opisane na »Platformi raznolikosti«, kjer so objavljena tudi vsa gradiva sodelujočih šol. 

Hkrati letos v oktobru šolam, vključenim v projekt, ponujamo tudi možnost sodelovanja v 

DELAVNICAH (mentor in 2-3 učenci), ki jih bomo organizirali na šoli. Vabimo vas, da se nam 

pridružite pri odkrivanju narečnih zanimivosti v petek, 4. 10. 2019, ob 10.00 na OŠ Fokovci 
ali pa nam predstavite zanimivosti vaše narečne govorice v e-gradivih in nam jih posredujete na 

spodaj navedeni e-naslov. 

http://www.os-fokovci.si/projekti/unesco-sola/nacionalni-projekt-os-fokovci/


 

 

Cilji projekta:  

‒ ovrednotiti pomen naravne in kulturne dediščine za trajnostni razvoj in to dediščino 

približati mladim na njim zanimiv način ter na ta način ozaveščati zavedanje o kulturni 

raznolikosti in sprejemanju le-te; 

‒ vzpostaviti večjo povezanost šol z lokalnim okoljem in povezanost v okviru mreže; 

‒ preko spoznavanja kulinarične dediščine ozaveščati pomen ohranjanja narečij, preko 

tega pa opozarjati kulturno raznolikost; 

‒ preko delavnic se povezati z lokalnim okoljem in spodbujati medgeneracijsko sodelovanje; 

‒ z izdelavo avdio-vizualnih gradiv, ki bodo nastala kot rezultat aktivnosti in jih bomo 

objavili na že pripravljeni platformi, pa spodbujati izobraževanje na področju 

informacijsko-komunikacijske tehnologije.  

 

Rok za prijavo:  

 20. september 2019 za tiste, ki nas boste obiskali na delavnicah 

 15. marec 2020 za tiste, ki se boste odločili sodelovati na daljavo, tj. s poslanim  

e-gradivom 

 

Časovnica ostalih dogodkov: 

 priprave ter izdelava e-gradiv na šoli; 

 prijavnico pošljete koordinatorju projekta do zgoraj navedenih datumov na naslov 

platforma.raznolikosti@gmail.com; 

 pripravljeno gradivo in poročilo o projektu lahko posredujete do 5. 6. 2020; 

 poslano gradivo se bo v platformi raznolikosti objavljalo vse do začetka julija 2020. 

 

 

Koordinatorica nacionalnega projekta:      Ravnateljica: 

Silvija Sambt                                                                                         Suzana Deutsch 
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