
 
 

     
 

Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa 
razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, znotraj 3. razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, 1. 
prednostne usmeritve: »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«, operacija »Spodbujanje izvajanja 
programov Popestrimo šolo v letih 2014, 2015«. 

 
 

OŠ CIRKOVCE se je uspešno prijavila na javni razpis »Popestrimo šolo 
2014/2015«, ki ga je konec leta 2014 objavil Javni sklad RS za razvoj kadrov in 
štipendije. 
Pridobili smo namenska sredstva za izpeljavo projekta »SVET KONJ – UČILNICA 
V NARAVI ZA DELO IN ŽIVLJENJE«, v katerem bodo lahko brezplačno sodelovali 
vsi učenci OŠ CIRKOVCE in približno 60 učencev iz OŠ Kidričevo. 
 
Osrednji cilj projekta je učencem omogočiti lažje napredovanje in boljše počutje v šolskem, 
vrstniškem in širšem lokalnem okolju. 
 
Namen projekta: 

• zagotoviti čim večjo odzivnost učiteljev in drugih strokovnih delavcev v OŠ na individualne 
potrebe učencev 

• okrepiti sposobnost odzivanja šole na spremembe v lokalnem okolju 
• spodbujanje novih pedagoških strategij in oblik dela 
• posebna pozornost otrokom z učnimi težavami, otrokom iz ranljivih skupin in nadarjenim 

otrokom 
• razvoj ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje : 

- Sporazumevanje v materinem jeziku 
- Sporazumevanje v tujem jeziku 
- Socialne in državljanske kompetence 
- Samoiniciativnost in podjetnost 
- Matematične kompetence 
- Kulturna zavest in izražanje 
- Digitalna pismenost 
- Učenje učenja  

 
Podprogrami v okviru projekta: 
Vodilna nit vseh podprogramov je SVET KONJ, zato se aktivnosti ne bodo odvijale le v učilnicah, 
ampak se bomo podali tudi v bližnji Konjeniški park Starošince, kjer bomo preizkušali nove pristope v 
učenju in hkrati pridobili mnoga dragocena spoznanja, ki nam bodo koristila vse življenje.  
 
 SPOZNAJMO SVET KONJ – splošni program, ki vključuje: ogled posestva in spoznavanje hlevskih 

opravil, učenje o konjih preko različnih besedil v materinem in tujem jeziku, vključno z digitalnimi 
viri (leposlovje, priročniki, delovno gradivo itd.), aktivnosti s konji in sprostitveni pedagoško-
doživljajski program ob konjih, ustvarjalne delavnice na temo »konj« 

 ZIMSKE, PRVOMAJSKE in POLETNE POČITNIŠKE AKTIVNOSTI V SVETU KONJ- zabavne in poučne 
počitniške aktivnosti v Konjeniškem parku Starošince, ki se bodo izvajale ob vnaprej razpisanih 
terminih 

 PROGRAM A/TPK ZA UČENCE Z UČNIMI TEŽAVAMI IN DRUGE RANLJIVE CILJNE SKUPINE UČENCEV 
je namenjen in posebej prilagojeni učencem z različnimi težavami: učnimi, čustvenimi, 
vedenjskimi, komunikacijskimi, gibalnimi itd. 
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 USPOSABLJANJE NADARJENIH UČENCEV ZA PROSTOVOLJSTVO V SVETU KONJ IN KONJENIŠTVA je 
namenjen nadarjenim učencev iz 7., 8. in 9. razreda, ki si želijo postati pomočniki prostovoljci  

 INTERESNA DEJAVNOST – SVET KONJ SKOZI DIGITALNE MEDIJE je namenjen učencev iz 7., 8. in 9. 
razreda, ki jih zanima fotografiranje in snemanje 

 PROGRAM AKTIVNOSTI S KONJI ZA KREPITEV MEDOSEBNIH ODNOSOV IN KOMUNIKACIJSKIH 
SPRETNOSTI je namenjen predvsem učencem 5. razreda, v primeru velikega zanimanja pa bomo 
pripravili tudi posebne delavnice za ostale učence 

 
Koordinatorka projekta: 
Metka Demšar Goljevšček 
041 976 403 
metka@nakonju.si 
 
 
Veselimo se novih izzivov, novih spoznanj in medsebojnega druženja v SVETU KONJ! 
 
 
 


