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• EKOŠOLA od leta 2003
• EKOŠOLA od leta 2005
• V projektu sodelovali vsi • V projektu sodelovali
učenci (631) in učitelji
vsi učenci (96) in
(54)
učiteljice (11)

CILJI PROJEKTA
• Povečati občutljivost učencev, učiteljev, vodstva
šole in staršev za problem revščine
• Celostno pristopiti k problemu revščine
• Spoznati različne vidike revščine
• Poudariti moč vsakršne pomoči
• Povezati humanitarne akcije, ki potekajo na šoli

IZPELJANE AKCIJE PRI PROJEKTU
1. Izobraževanje za učitelje in izpeljava razredne ure
na temo revščina pri nas in po svetu
2. Izdelava punčk iz cunj
3. Humanitarna akcija: Pomagajmo otrokom
Prekmurja
4. Dobrodelni novoletni bazar
5. Delavnica o revščini v Keniji
6. Donacije SVIZ-a OŠ Domžale

IZOBRAŽEVANJE ZA UČITELJE
• Oktober 2009
• Cilj: motivirati in izobraziti zaposlene
• Predavanje g. Reneja Suše iz društva Humanitas
Naslov: Svet v nakupovalnem vozičku
• Delavnice društva Humanitas

RAZREDNE URE
• Predstavitev problematike učencem
• Spodbuda za aktivno sodelovanje v humanitarnih
akcijah
VIR:
http://www.humanitas.si

IZDELAVA PUNČK IZ CUNJ
• PŠ Ihan, oktober/november 2009
• Učenci, ki obiskujejo EKOKROŽEK
• Cilj: Sodelovanje z Unicefom pri projektu PUNČKA
IZ CUNJ
• Cena punčke (20 evrov) je protivrednost, ki jo Unicef
nameni za paket cepiv proti otroškim boleznim za
enega otroka v Afriki

• Ob mentorstvu in pomoči ge. Metke Paternoster so
učenci izdelali 5 punčk iz cunj in enega fantka

Dosežek: S prodajo punčk in ostalih
Unicefovih izdelkov smo zbrali 547 evrov

HUMANITARNA AKCIJA:
POMAGAJMO OTROKOM PREKMURJA
• December 2009
• Cilj: Zbiranje denarne pomoči za otroke delavcev
tovarne Mura, ki so ostali brez zaposlitve
• Pobudnik akcije: naš učitelj Bela Szomi Kralj
• Vsak učenec in zaposlen na šoli naj bi prispeval vsaj 1
evro

Dosežek: Na OŠ Domžale in PŠ Ihan smo za
pomoč otrokom zbrali 1161 evrov

DOBRODELNI NOVOLETNI BAZAR
• December 2009
• Cilja:
o spodbuditi obiskovalce, da se v predprazničnem
času zavejo problema revščine in prispevajo po
svojih močeh
o zbrati sredstva za šolski sklad
• Priprave na bazar

• Nastop skupine Kontrabant (zbiranje sredstev za
otroke Prekmurja)
• Unicef: prodaja izdelkov in zbiranje sredstev za akcijo
Umaknimo otroke z Ruandskih ulic

Dosežek: S prodajo izdelkov smo zbrali 2234
evrov

DELAVNICA O REVŠČINI V KENIJI
• Februar 2010
• Učenci šestih razredov na OŠ Domžale in petih
razredov na PŠ Ihan
• Cilj: ozavestiti učence o relativnosti pojma revščine
• Nika Guštin, prostovoljka Unicefa, pripravila
predstavitev prostovoljnega dela v Nairobiju v Keniji

• Učenci PŠ so zapisali razmišljanja o revščini
• Učenci OŠ Domžale so odgovarjali na anketo, ki so
jo pripravili in posneli člani video krožka

Dosežek: Učenci so spoznali revščino v Afriki
in razmišljali o učinkovitih načinih pomoči

DONACIJE SVIZ OŠ DOMŽALE
• December 2009: Priključitev akciji Pomagajmo
otrokom Prekmurja
• Februar 2010: Sodelovanje v akciji Za Haiti
(popotresno prenovo, po pozivu SVIZ Slovenije)
• Junij 2010: darovanje za ZPM Domžale (organizacija
poletnega letovanja socialno ogroženih otrok)

Dosežek: Učitelji OŠ Domžale in PŠ Ihan,
vključeni v sindikat SVIZ, so namenili del
članarine v humanitarne namene (tri-krat
100 evrov)

REZULTATI PROJEKTA
• Celostno pristopili k obravnavi revščine
• Revščino predstavili kot kompleksen problem
• Učence seznanili z vzroki, načini reševanja
problema revščine in jih navajali na humanitarno
pomoč
• Učitelje dodatno izobrazili in jim ponudili ideje za
izvedbo kvalitetnih razrednih ur
• Starše vključili posredno

REZULTATI PROJEKTA
• Povezali projekt ekošole z ustaljenimi aktivnostmi
na šoli (bazar, Unicef)
• S humanitarnimi akcijami skupaj zbrali 4242 evrov
• O aktivnostih obveščali lokalno skupnost s članki
v lokalnem časopisu in na spletni strani šole

Hvala za vašo
pozornost!

