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• UNICEF Slovenija že od leta 1996
uspešno vodi program Izobraževanja
za razvoj v vrtcih, osnovnih in srednjih
šolah. Vsako leto se aktivnosti izvajajo 
v okviru ene globalne vsebine.

• Program vključuje redno usposabljanje
izvajalcev programov, vzgojiteljev, 
učiteljev, mentorjev in prostovoljcev. 

• Program temelji na izobraževanju o 
svetovnih tematikah. 



• Cilj programa je seznaniti slovenske otroke in 
mladostnike o njihovih pravicah, spodbujanje
aktivnega državljanstva in splošne solidarnosti. 

• V ta namen UNICEF Slovenija izvaja projekt 
UNICEF-ovih delavnic v vrtcih, osnovnih in srednjih 
šolah. Delavnice se izvajajo na osnovi priročnikov. 
Vsebine priročnikov dopolnjujejo vsebine šolskih
programov in jih je zato mogoče vključiti v šolski
učni načrt. 

• UNICEF Slovenija želi z delavnicami v redni pouk
vmestiti tiste vsebine, ki jih formalno izobraževanje
ne vključuje (vzgoja za mir, otrokove pravice, 
globalna solidarnost ...). 



Izobra ževanje za razvoj
• Seminarji za vzgojiteljice in vzgojitelje

– Predstavitev projekta in priročnika
– Predstavitev dela v UNICEF-ovem krožku in drugih možnosti  

sodelovanja
– Razdelitev materialov

• Delavnice
Prostovoljci izvajajo delavnice

• Podpora samostojnim akcijam in prireditvam, ki jih 
VIZ organizirajo v okviru projekta

• UNICEF-ovi krožki
– Redna srečanja
– Ozaveščanje cele šole in širšega okolja
– Obiski prostovoljcev in ambasadorjev
– Medsebojno povezovanje in deljenje izkušenj
– Samostojno izvedeni manjši projekti in akcije



Izobra ževanje za razvoj v vrtcih

Otroci iz vrtca Velenje v Galeriji Kresija z ambasadorjem Ladom 
Leskovarjem.



Priro čniki v vrtcih

Mavrični priro čnik
Zdrava hrana in recikliranje

To je moja igra ča!
Reševanje konfliktov med otroki. 
Primeri dobre prakse in ideje.



Priro čniki v vrtcih
Potovanje k sebi in okrog sveta
Spoznavanje sebe, svoje družine, 
okolice, spoznavanje svoje in tujih 
držav, kultur, običajev. Poudarek 
na državah v razvoju.

Mala šola otrokovih pravic



Plakat – Konvencija o otrokovih pravicah



Projekt obeleževanja pomembnih svetovnih dnevov
v vrtcih in prvi triadi osnovnih šol



Izobra ževanje za razvoj v 
osnovnih šolah

Zaključno srečanje UNICEF-ovih krožkov v letu 2008 z ambasadorjem 
Ladom Leskovarjem



Priro čniki v osnovnih šolah

Kapljica vode

Ali poznaš svoje pravice in 
dolžnosti? 



Vzgoja za mir

Mavrični priro čnik
Učenje o zdravi prehrani

Priro čniki v osnovnih šolah



Vklju čimo otroke
Socialne izključenost, enakost 
spolov, osebe s posebnimi 
potrebami, medkulturnost, delo 
z mediji ...

Otroci: pozabljen 
obraz aidsa

Priro čniki v osnovnih šolah



Ni mi vseeno v kakšen svet
bom odrasel

Pravica je tudi dolžnost

Priro čniki v osnovnih šolah



Naredi nekaj ve č!

Varen pred nasiljem 
– moja pravica

Mutimedijski nate čaj “Ni mi 
vseeno!”.

Priro čniki v srednjih šolah



Število sodelujo čih javnih zavodov:
• Število vrtcev in šol, ki so sodelovali v šolskem letu 2004/05:
• Št. vrtcev: 134; Št. OŠ: 173; Št. SŠ: 14

• Število vrtcev in šol, ki so sodelovali v šolskem letu 2005/06:
• Št. vrtcev : 124; Št. OŠ: 398; Št. SŠ: 10

• Število vrtcev in šol, ki so sodelovali v šolskem letu 2006/07
• Št. vrtcev : 119; Št. OŠ: 119; Št. SŠ: 25

• Število vrtcev in šol, ki so sodelovali v šolskem letu 2007/08:
• Št. vrtcev : 53; Št. OŠ: 37; Št. SŠ: 25

• Število vrtcev in šol, ki so sodelovali v šolskem letu 2008/09:
• Št. vrtcev : 123; Št. OŠ: 108; Št. SŠ: 23

• Število vrtcev in šol, ki sodelujejo v šolskem letu 2009/10:
• Št. vrtcev : 162; Št. OŠ: 157; Št. SŠ: 23



HVALA!
UNICEF Slovenija

maja.pipan@unicef.si


