
                     
 

POBUDA K SODELOVANJU V PROJEKTU 

»Tik nad osrčjem Zemlje« 

 

Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo v okviru mreže UNESCO šol razpisuje 

projekt z naslovom »Tik nad osrčjem Zemlje« in vabi k sodelovanju vse osnovne in 

srednje šole ter gimnazije. 

 

 

CILJI PROJEKTA: 

• raziskovanje kulturne in geografske raznolikosti v svojem domačem okolju, 

• poudarek na spoštovanju raznolikosti in mednarodne solidarnosti, sodelovanja 

in širjenja znanja, 

• spodbujanje medčloveških in medgeneracijskih vezi ter prenašanje le-teh v 

virtualno okolje. 

 

VSEBINSKI IN ORGANIZACIJSKI DEL PROJEKTA: 

Projekt bo potekal v celoti na daljavo, namenjen pa bo učencem od 7. do 9. razreda 

osnovnih šol in dijakom srednjih šol in gimnazij. 

 

Projekt spodbuja vse zainteresirane sodelujoče, da razmislijo o kulturni in geografski 

raznolikosti, ki vlada na Zemlji, s pomočjo ljudi v svoji bližini, ki so bili temu priče in 

so doživeli večje ali manjše kulturne in/ali geografske premike.  

Udeleženci naj med svojimi sošolci, prijatelji, družinskimi člani in sorodniki, sosede,.. 

poiščejo ljudi imajo že neko izkušnjo »svetovljanstva«, to je:  



                     
 

potovanja v tuje dežele, selitev v drugo državo, izkušnjo migracij ali begunstva, 

potomstvo slovenskih izseljencev v tujini, učenje več tujih jezikov, izobraževanje 

na področju kultur, civilizacij, geografije,…  

Skozi pogovor s temi ljudmi naj učenci ali dijaki poskusijo izvedeti čim več zanimivih, 

nenavadnih, drugačnih dejstev o neki tuji kulturi, tujemu jeziku, geografskih 

posebnostih, predvsem pa naj vse te na novo pridobljene podatke primerjajo z 

življenjem v Sloveniji.  

 

Poročilo o pogovoru naj udeleženci glasovno posnamejo s pomočjo telefona (na 

primer, preko aplikacij Snemalnik zvoka, Diktafon, Voice recorder,…). 

 

Svoje posnetke naj pošljejo oziroma preko skupne povezave delijo z vodjo 

projekta na elektronskem naslovu sara.remzgar@os-dobrovo.si.  

 

Prispevki sodelujočih bodo objavljeni na zasebnem šolskem YouTube kanalu, 

spletna povezava do kanala pa se bo delila z vsemi vključenimi v projekt, da bodo 

lahko vsi poslušali prispevke vseh. Zaželeno je, da šola, ki bo v projektu sodelovala, 

pošlje tudi fotografijo, ki predstavlja učence oziroma njihovo šolo, da se bo le-ta 

predvajala v ozadju glasovnega posnetka na YouTube-u.  

 

* * * 

 

Čas za pošiljanje prispevkov se bo iztekel na Svetovni dan kulturne raznolikosti za 

dialog in razvoj, 21. maja 2022, ki je tudi mednarodni UNESCO dan.  
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V tednu po tem datumu se bo za šole udeleženke projekta izvedla osrednja prireditev 

na daljavo v obliki virtualnega druženja preko spletne platforme ZOOM, kjer bodo 

šole na kratko predstavile svoje prispevke v smislu skupne evalvacije projekta, 

Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo pa bo z video posnetkom in interaktivno igro 

predstavila Goriška Brda in drobce povezav v svet, ki segajo onkraj te slovenske 

pokrajine. 

 

Po zaključku projekta se bo mentorjem vsake sodelujoče šole izdalo potrdilo o 

udeležbi, tako da se bo po navadni pošti poslalo na šolo, ki se je projekta udeležila.  

 

Poročilo o izvedbi projekta se od sodelujočih šol ne bo zahtevalo, saj bomo poslane 

prispevke obravnavali kot končne izdelke. 

 

 

 

Vodja projekta: Sara Remžgar                                                     Ravnatelj: Uroš Kobal 

 

 

 


