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          Stran 1 

 

 

NAČRTOVANA DEJAVNOST: 
- razvijanje prostovoljnega dela učencev, pri čemer bodo učenci pomagali starejšim občanom s socialnimi stiki  
(pomoč pri različnih opravilih, kot so npr. vsakdanja opravila, odvoz smeti, sortiranje odpadkov, urejanje okolice,…) 
 
 
Nosilci:  OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, OŠ Dramlje, OŠ Podbočje 
 
Izbrano področje: povezovanje z okoljem 
 
Namen: spodbujanje prostovoljstva med mladimi, utrjevanje vezi med mlajšimi (učenci OŠ) in starejšimi krajani 
 
Izvajalci: učenci OŠ, mentorji (učitelji) 
 
Vključeni deležniki: organizacija Rdeči Križ, starejši krajani 
 
Cilji:  

• razvijanje prostovoljstva: obiski starejših krajanov na domu, pomoč starejšim krajanom 
• razvijanje socialnih mrež med učenci in starejšimi krajani:  

  
Roki: dejavnosti bodo šole izvajale skozi vse šolsko leto (od septembra 2013 do maja 2014) 
 
Merila in način spremljanja ciljev: število prostovoljcev med učenci, število krajanov, ki so se odzvali na sodelovanje v projektu, število obiskov 
učencev na domu, anketni vprašalnik za učence prostovoljce, anketni vprašalnik za krajane, vključene v projekt  
 
Evalvacija doseženih ciljev: 
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NAČRTOVANA DEJAVNOST: 
- prenašanje računalniškega znanja na generacijo tretjega življenjskega obdobja - tečaji, pri katerih osnovnošolci 
aktivno pomagajo svojim starim staršem pri osvajanju računalniškega opismenjevanja (učenci kot e-učitelji babicam in 
dedkom), MEDGENERACIJSKO POVEZOVANJE (tema: splošno, domače obrti, recepti) 
 
 
Nosilci:  OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, OŠ Dramlje, OŠ Podbočje 
 
Izbrano področje: znotraj šole, za stare starše 
 
Namen: druženje učencev in starejših krajanov (spodbujanje medgeneracijskega povezovanja), učenci nastopajo v vlogi e-učiteljev 
 
Izvajalci: učenci OŠ kot e-učitelji, mentorji (učitelji) 
 
Vključeni deležniki: starejši krajani 
 
Cilji:  

• učenci prenašajo računalniška znanja na starejšo generacijo (dedki, babice) 
• razvijanje socialnih mrež med mlajšimi in starejšimi krajani 
• šola spodbuja občutek skupnega duha in potrebo po podpori drugemu 

  
Roki: dejavnosti bodo šole izvajale v obliki delavnic 
 
Merila in načini spremljanja: šola kot središče kraja , učenci ob pomoči mentorja vodijo delavnico za starejše,  
 
Evalvacija doseženih ciljev: 
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NAČRTOVANA DEJAVNOST: 
- spodbujanje k iskanju poklicnega interesa v povezavi s krajem (turistični vodnik svojega  kraja - moja prihodnost?) 

 
 
Nosilci:  OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, OŠ Maksa Pleteršnika Pišece 
 
Izbrano področje: učenci, s pomočjo krajanov, izdelajo turistični vodnik svojega kraja. Predstavijo zanimive turistične točke. 
 
Namen: Ponuditi preprest vodnik, ki bo jasen in razumljiv za ljudi, ki obiščejo naš kraj.  
 
Izvajalci: : učenci OŠ kot e-učitelji, mentorji (učitelji) 
 
 
Vključeni deležniki: krajani, učenci, starši, učitelji 
 
Cilji:  

• razvijanje socialnih mrež med mlajšimi in starejšimi krajani 
• šola spodbuja občutek skupnega duha in potrebo po podpori drugemu 
• spodbujanje k boljši prepoznavnosti našega kraja 
• usposabljanje za lokalne turistične vodiče 

  
Roki: do junija 2014 
 
Merila in načini spremljanja: št. razdeljenih vodnikov, število točk, ki ponujajo vodnik 
 
Evalvacija doseženih ciljev: 
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NAČRTOVANA DEJAVNOST: 
- zbiranje in zapisovanje ljudskega izročila (pesmi, pripovedke …). Priprava nastopa za starejše krajane, na katerem 
bodo združili moči učenci in društvo podeželskih žena, turistično društvo) 
 
 
Nosilci:  OŠ Podbočje, OŠ Dramlje, Oš Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki 
 
Izbrano področje: druženje učencev in starejših krajanov (spodbujanje medgeneracijskega povezovanja), sodelovanje z aktivom kmečkih žena  
 
Namen: skupna priprava točke za nastop za starejše krajane (učenci in aktiv kmečkih žena) 
 
Izvajalci: učenci zbora OŠ Podbočje z mentorico, učenci razredne stopnje OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki in njihove učiteljice 
 
Vključeni deležniki: aktiv kmečkih žena, RK 
 
Cilji:  

• Predstavnice aktiva kmečkih žena naučijo učence iz zbora ljudsko pesem, ples ali recitacijo 
• Učenci skupaj z aktivom kmečkih žena nastopijo pred poslušalci (starejšimi krajani) 

  
Roki: oktober – december 2013 
 
Merila in načini spremljanja: učenci in odrasli v šoli gradijo medsebojne odnose, ki jim omogočajo, da se skupaj učinkovito učijo in nastopajo, kljub 
razlikam, občutek pripadnosti skupnosti, učenci in krajani prispevajo k skupnosti z kulturnimi dejavnostmi 
 
Evalvacija doseženih ciljev: 
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NAČRTOVANA DEJAVNOST: 
- organizacija taborov, na katerih se bodo aktivnosti učencev prepletale z društveno dejavnostjo v izbranem okolju 
(kulturna, športna društva, turistična društva, rokodelci).  Ker sodimo v ogroženo območje oz. območje, kjer so ljudje 
socialno prikrajšani ter imajo učenci manj možnosti za vključevanje v socializacijo, na taboru organiziramo delavnice v 
obliki: 
- Pokaži kaj znaš, 
- karaoke,  
- nauči me nekaj, kar ti znaš, jaz pa ne,… 
- street performance 
- kulturna prireditev z bazarjem 

 
Nosilci:  OŠ Podbočje, OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki 
 
Izbrano področje: druženje učencev med seboj – vključevanje v socializacijo,  prostovoljci kot udeleženci na taboru,  
 
Namen: druženje, razvijanje pozitivne samopodobe, nagrada prostovoljcem za opravljeno delo v tem šolskem letu 
 
Izvajalci:  
 
Vključeni deležniki:  
 
Cilji:  

•  
•  

Roki: 
 
Merila in načini spremljanja: 
 
Evalvacija doseženih ciljev: 
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Vključeni deležniki: starši, stari starši, lokalna društva (aktiv kmečkih žena, turistično društvo, kulturno društvo, lovsko društvo ipd.), profesionalni 

zavodi s področja kulture (Javni sklad za kulturne dejavnosti ipd.), turizma, lokalna podjetja in obrtniki,  sodelujoče šole, sosednje šole in vrtci.    

 
Predvideni rezultati:  
 
Rezultati za učence: 
- spoznavanje lokalnih značilnosti, aktivno vključevanje v dejavnosti društev, zavodov in lokalne skupnosti (aktivno državljanstvo),  
- dvig ozaveščenosti o pomenu prostovoljstva in povezovanju različnih generacij (prenos znanja), 
- povečanje stopnje sodelovalnega učenja, 
- možnosti za raziskovalno delo, 
- povezovanje šol in prepletanje njihovih idej, 
- razviti rokodelske spretnosti učencev, 
- spoznavanje možnosti za razvijanje deficitarnih poklicev, ki so v okolju že obstajali, 
- usposabljanje za lokalne turistične vodiče. 
 
 
 
Rezultati za lokalno skupnost: 
- povečanje določenih društvenih aktivnosti v lokalnem okolju,  
- aktiviranje starejših vaščanov,  
- spoznanje, da je ohranjanja dediščine in spoštovanje tradicije nujno za vsako družbo,  
- zbiranje gradiv za ohranjanje tradicionalnih značilnosti in običajev za bodoče rodove, 
- povečanje solidarnosti in medgeneracijskega povezovanja,  
- razvijanje socialnega čuta, razmišljanje o karieri v prihodnosti, spodbujanje samozaposlovanja,   
- oživitev in ohranjanje značilnega rokodelstva okolja, 
- povečanje prepoznavnosti krajev. 
 


