
Projekt OŠ KAPELA – ŽIVIMO) SKUPAJ, evalvacijsko poročilo 

 

Na OŠ Istrskega odreda Gračišče smo v okviru projekta Živimo skupaj in s ciljem razumeti globalne dejavnike, 

razmišljati o njih in poiskati rešitve le-teh ter izobraziti učence, da bodo ravnali in živeli v skladu z načeli 

trajnostnega razvoja, izvedli kar nekaj izobraževanj in dejavnosti. Če omenim le najpomembnejše: 

 

- V kontakt smo stopili z lokalnim umetnikom – slikarjem Vojkom Gašperutom, ki je postal invalid pri svojih 

17 letih, zaradi neprevidnega skoka v morje, a je vseeno, kljub svojim omejitvam priznan slikar, ki slika z 

usti. Učencem je predstavil svojo zgodbo, z njimi slikal in jih podučil o minljivosti in neprecenljivosti 

življenja. S tem smo krepili spoštovanje drugačnosti. 

- Kako lahko nek predmet ponovno uporabimo, smo realizirali s številnimi likovnimi izdelki iz recikliranega 

materiala, organizirali izmenjave oblačil, igrač, knjig ... Prav tako smo z likovnimi izdelki sodelovali na 

dobrodelnem likovnem natečaju ˝Rišem za prijatelja˝, kjer smo risali za otroke iz materialno slabše 

preskrbljenih družin. 

- Za učence od 1. do 5. razreda smo izvedli globalno uro, v kateri smo predstavili širšo svetovno problematiko 

– od revščine, onesnaževanja s plastiko, verskih nestrpnosti itd. ter jim tako predstavili še drugačen pogled 

in poskusili odstraniti predsodke in napačne predstave. 

- V okviru razrednih ur izvajamo razne dejavnosti in socialne igre, s katerimi skušamo krepiti sodelovanje 

med njim in jim prikazati, da največje težave veliko lažje rešimo s sodelovanjem. Prikazali smo jim še 

nenasilne tehnike reševanja sporov – pogovor, oklep želve, mediacija … 

- Za vse učence na šoli smo izvedli delavnico pravilnega ločevanja odpadkov ter iskali inovativne načine, kako 

bi rešili problem svetovne gmote smeti in onesnaženega zraka, da bi ohranili čisto okolje tudi za naše 

zanamce. Organizirali smo tudi čistilno akcijo bližnje okolice šole. 

- Kot aktivni državljani smo pomagali sestaviti dopis na občino in komunalo, ker so mu ekološki otok postavili 

pred njegov čebelnjak. 

- Organizirali smo predavanje lokalnega strokovnjaka Tomaža Miheliča, ki je učencem predstavil naravno 

dediščino našega kraja – ogroženo sovo veliko uharico, učenci pa se bodo to soboto (16. 3.) udeležili tudi 

štetja sov v naši okolici. 

- Skupaj s prostovoljkama iz RK smo izvedli delavnico o prostovoljstvu, kjer smo predstavili pomen 

prostovoljstva, nato pa smo za deklico iz okolice zbirali plastične zamaške, namenjene za plačilo njene 

operacije v tujini. 

-  

V okviru predmeta družba, smo z učenci 4. in 5. razreda predelali vseh 17 ciljev trajnostnega razvoja ter tako učence 

ozavestili o svetovnih problemih in od njih dobili zares ustvarjalne možnosti in ideje za rešitve teh problemov, za 

katere upamo, da se bodo nekoč uresničili. 
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