
Through artistic abilities to 
developed basic skills

Povzetek projektnih aktivnosti 
v Sloveniji



Opis projekta
Na šoli že dalje časa opažamo težave z nizkimi spretnostmi na področju pismenosti in matematike. 
Rezultati Nacionalnega preverjanja znanja kažejo na to, da nižje rezultate večinoma dosegajo učenci z 
neugodnimi življenjskimi pogoji.
Namen projekta je bil razviti osnovne veščine učencev preko multidisciplinarnih in meddiscplinarnih 
metod, kjer so bile vključene umetnostne sposobnosti učencev in njihove naravne potrebe po znanju, 
interakciji in zabavi. Raziskovali smo tudi vpliv mednarodnih kultur na proces učenja in tradicije, ki so se 
razvile v našem okolju. Skozi mednarodne umetniške delavnice in javne dogodke smo promovirali lokalno, 
regionalno in nacionalno kulturo ter dediščino.
Učence z različnimi ozadji in tiste, ki so družbeno izločeni, smo motivirali, da so se naučili tujih jezikov, kot 
sta angleščina in nemščina, kar jim bo prišlo prav pri bodočem izobraževanju in iskanju zaposlitve. 
Motivirali smo tudi učence z nižjimi sposobnostmi za vseživljenjsko učenje. 
Preko spletne in osebne korespondence in sodelovanja na mednarodnih delavnicah so učitelji in učenci 
razvijali jezikovne spretnosti in IKT kompetence. Na delavnicah so bile manj zanimive spretnosti 
predstavljene na zanimiv način.



Glavni cilji projekta:

● Obravnavanje slabih rezultatov pri osnovnih spretnostih, pri matematiki, naravoslovju 
in pismenosti, z učinkovitejšimi in inovativnimi metodami poučevanja.  

● Izboljšanje dosežkov na ustrezni in visoki ravni osnovnih in prečnih kompetenc v okviru 
vseživljenjskega učenja.

● Podpora šoli za zmanjšanje zgodnjega opuščanja šolanja.

Prva dva cilja projekta sta bila v celoti dosežena, za zadnji cilj pa bo 
moralo preteči nekaj časa, da ga lahko uspešno evalviramo.



Specifični cilji projekta:

● razvijanje osnovnih spretnosti učencev preko umetniških sposobnosti ter naravno potrebo po znanju, interakciji 
in zabavi;

● preučevanje vplivov lokalnih in nacionalnih kultur na razvoj gledališča;

● spodbujati našo lastno kulturo in dediščino v okviru mednarodnih delavnic in javnih prireditev;

● motiviranje učencev za učenje svojega in tujega jezika, kot osnova za njihove prihodnje izobraževanje in 

zaposlovanje;

● spodbujati izmenjavo izkušenj, metod, inovacij in dobre prakse, za izboljšanje osnovnih spretnosti učencev in 

preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja;

● razvoj ustvarjalnosti in odgovornosti učencev preko vključenosti v celoten proces načrtovanja, organiziranja in 

predstavljanja svojih dosežkov;

● nudenje podporo učenčevi  ustvarjalnosti in sposobnosti za lokalno in mednarodno delovanje;

● razvoj veščin in IKT kompetenc.



Aktivnosti v okviru projekta:

Gledališki klub: gledališke igre v slovenskem (angleškem in nemškem) jeziku, javne 
predstavitve.
Likovni klub: likovno ustvarjanje, izdelava scenografij za gledališke igre in muzikal, 
javne razstave.
Glasbeno-plesni klub: delavnice petja in plesa, muzikal, javni nastopi.

Mednarodna srečanja z delavnicami:
1. Grčija (november 2016): 6 učencev + 2 spremljevalca

2. Hrvaška (april 2017): 8 učencev + 2 spremljevalca

3. Slovenija (oktober 2017): vsi udeleženci klubov

4. Poljska (marec 2018): 10 učencev + 3 spremljevalci



1. TPM Poljska
17. - 21. oktober 2016, Rozogi





Mobilnost - Grčija

Drama in starogrško 
gledališče, delavnice 
z elementi glasbe in 

umetnosti 

21. 11. 2016 – 28. 11. 2016







Predstavitev izmenjave



We are the nation of the best location
8. 12. 2016





Romeo in Julija- prizor z balkonom in 
nacionalnimi elementi 7. 02. 2017



Noč branja - 17. 03. 2017



Mobilnost - Hrvaška 

Hrvaška umetnost - 
skulpture iz slame, 

gledališče in 
delavnice različni 

narodni plesi
3. 04. 2017 – 8. 04. 2017 







Plesna prireditev - May 2017



Razstava učencev: Moje mesto, junij 2017



2. TPM Slovenija
28. - 30. junij 2017, Kamnik





3. TPM Grčija
25. - 27. september 2017, Schimatari





Mobilnost - Slovenija

Lokalna umetnost na 
prostem, delavnice 
narodnih plesov in 

matematike v 
gledališču 

9. 10. 2017 – 14. 10. 2017 







Mednarodna konferenca o 
kompetencah učencev - 13. 10. 2017



Moje pesmi moje sanje - 22. 12. 2017



Razstava učencev: Zimska pravljica - 
Januar 2018



Rdeča Kapica in Prešeren, 7. 02. 2018



Mobilnost - Poljska

Lokalna folklorna 
umetnost, 

delavnice stand up 
gledališča, obrti, 

petja in plesa. 
19. 3. 2018 – 25. 3. 2018 







Noč branja - 25. 4. 2018



Plesna prireditev - 5. 06. 2017



4. TPM Hrvaška
1. - 6.  junij 2018, Darda




