Osnovna šola Šmihel razpisuje UNESCO projekt
Tvoj jezik, moj jezik – bogatejša kultura
Osnovna šola Šmihel v letošnjem šolskem letu nadgrajuje lanskoletni projekt, tokrat z naslovom
Tvoj jezik, moj jezik – bogatejša kultura. Glavni namen projekta je, da učenci spoznajo romski jezik
in se na zanimiv način naučijo nekaj romskih besed. Romski jezik bomo učencem približali skozi
literarni deli v slovenskem in romskem jeziku.
V projektu je v letošnjem šolskem letu možno sodelovati le na daljavo.
Šolam, ki boste sodelovale v projektu, bomo poslali literarno delo v romščini in slovenščini, učenci
pa bodo po branju poustvarjali na različne načine.
Poustvarjanje je možno na dveh nivojih.
Udeleženci lahko izdelajo enostaven slovarček, plakat, slikanico, pregovor …
Lahko pa se lotijo izdelave didaktične igre. Mogoče spomin, kjer trije kartončki sestavljajo celoto
(sličica, izraz v slovenskem in izraz v romskem jeziku). Ali pa domino, človek ne jezi se, igra izzivov
(na določenem polju jih čaka navodilo, ki vsebuje romski izraz za npr. število ponovitev, del telesa,
vrnitev na določeno polje …). Udeleženci lahko poustvarjajo tudi po svojih idejah.
Ker želimo spodbujati vašo inovativnost, smo se odločili, da najboljše tri didaktične izdelke tudi
nagradimo.
Izpolnjene evalvacijske obrazce pošljite na naslov andreja.surla@os-smihel.si najpozneje do
konca meseca maja 2022.
Veselimo se druženja z vami!
Andreja Šurla
koordinatorica projekta

Romana Šarec Rojc
ravnateljica

UNESCO projekt
TVOJ JEZIK, MOJ JEZIK – BOGATEJŠA KULTURA
PRIJAVNICA
Podatki o šoli
Šola:
Naslov:
Poštna številka in pošta:
Telefon:
E-naslov:
V projektu bomo sodelovali:
z učenci ____ razreda;
mentor: __________________________
EMŠO (za izdajo potrdila): ____________________

Prijavnice posredujte na naslov: andreja.surla@os-smihel.si

UNESCO projekt
TVOJ JEZIK, MOJ JEZIK – BOGATEJŠA KULTURA
EVALVACIJSKI OBRAZEC
Ime in sedež šole (zavoda):
Unesco središče:
Kontaktna oseba:
(ime in priimek, elektronski naslov)
Ime in priimek ter EMŠO mentorja, ki je
sodeloval pri projektu:
Število vključenih učencev (po razredih):
Končni izdelki:
(odebelite izbrano)
Priloge:

Opis dejavnosti
Fotografije izdelkov

K izpolnjenemu evalvacijskemu obrazcu dodajte še opis dela z učenci in nekaj fotografij izdelkov,
ki so nastali.
Izpolnjen obrazec s potrebnimi prilogami pošljite na elektronski naslov
andreja.surla@os-smihel.si najpozneje do konca meseca maja 2022.
Hvala za sodelovanje!

