
 

KAKO VAŠA ŠOLA ORGANIZIRA MIGATON? 
 
PRED DOGODKOM: 

1. Na šoli dolo čite koordinatorja projekta 
Na šoli se določi koordinator MIGATONA. Le ta bo ves čas projekta kontaktna oseba z 
UNICEF-om Slovenija in UNICEF-ovim prostovoljcem.  
 

2. Koordinator izpolni prijavnico in jo pošlje na U NICEF Slovenija 
Koordinator se skupaj z vodstvom šole in sodelavci dogovori za datum, ko bo na šoli 
potekal MIGATON. S sodelavci se dogovori kateri razredi bodo sodelovali na pohodu. 
Koordinator izpolni prijavnico in jo pošlje na UNICEF. 
 
 

3. Koordinator skupaj s sodelavci naznani projekt o trokom, staršem in 
okolici. Skupaj najdejo pokrovitelje oziroma donato rje za zbiranje 
sredstev. 

Koordinator v sodelovanju z drugimi učitelji starše obvesti o MIGATONU. V pripravah na 
projekt šola aktivno sodeluje s starši in jih s pomočjo UNICEF-ovega materiala povabi k 
doniranju. 
V primeru, da gre za socialno ogrožene otroke oz. če starši niso pripravljeni sodelovati, 
se šola skupaj z otroki potrudi, da v projekt vključi obrtnike ter okoliška manjša in večja 
podjetja (trgovine, frizerske salone, cvetličarne, pekarne), ki postanejo pokrovitelji 
enega ali več otrok. Vsak otrok naj bi pred začetkom pohoda imel svojega pokrovitelja, 
ki je lahko starš ali pa podjetnik.  
Podjetja, ki sodelujejo pri zbiranju sredstev, imajo možnost, da se na samem dogodku 
predstavijo, lahko pa tudi na šolskih plakatih, na katerih je razvidno, da so ta podjetja 
omogočila izpeljavo projekta. Plakati naj visijo v avli šole nekaj tednov pred in po 
zaključku pohoda. Na ta način se manjša podjetja promovirajo v svojem lokalnem 
okolju.  
 

4. Izobraževanje udeležencev  
Pred samim pohodom, se koordinator z UNICEF-om dogovori, da bodo šolo obiskali 
NICEF-ovi prostovoljci. Prostovoljci skupaj z učenci izvedejo delavnico o Ruandi. 
Izobraževanje se lahko izvede na isti dan, kot pohod, lahko pa tudi pred tem.  
 
Delavnica za učence poteka 2 šolski uri in učenje o državah v razvoju, s poudarkom na 
Ruandi, predstavitev kampanje za zbiranje sredstev. Izobraževalni del je usmerjen v 
prikaz razlik ter ozaveščanje učencev o problemih v državah v razvoju.  
 

5. šola se dogovori z lokalnimi mediji  
Ko je znan datum dogodka se šola dogovori z loklanimi mediji, da bodo dogodek 
izpostavili na lokalnem radiu, v časopisu, na lokalni televiziji, … 
 
 
MED DOGODKOM 



 
1. označite pot, po kateri bodo udeleženci hodili 

Na dan dogodka je potrebno pripraviti progo, po kateri bodo hodili udeleženci. Na vsaki 
postojanki je predvidena določena naloga, ki jo morajo udeleženci opraviti. Lahko je to 
afriški ples, branje afriških pravljic, igranje na bobne itd. 
  

2. organizirajte osebje, ki bo stalo na posameznih postojankah 
Na vsaki postojanki naj stoji en učitelj. V primeru, da so na pohodu udeleženci iz prve 
triade pa lahko tudi učenci iz devetega razreda. Oseba, ki stoji na postojanki, skrbi, da 
je naloga pravilno opravljena in da vsi udeleženci, ki nalogo opravijo, prejmejo nalepko. 
 

3. razdelite udeležencem miga-kartone 
Vsi udeleženci pred pohodom prejmejo MIGA-karton, ki ga obesijo okrog vratu. Na 
karton lepijo nalepke oziroma zbirajo žige, ki jih prejmejo na posamezni postojanki. 
 

4. Pred začetkom pohoda 
Preden začnete se ponovno prepričajte, da vsi udečleženci razumejo pomen pohoda. 
Ponovno jih spomnite, da bodo s sodelovanjem na pohodu pomagali svojim vrstnikom 
po svetu, poleg tega pa se bodo družili, igrali, razmigali in se veliko novega naučili. 
 

5. Migaton 
Na pohodu gre vsak učenec čez vse postojanke. Na vsaki postojanki ga čaka posebna 
naloga (vprašanje, ki se navezuje na izobraževalno gradivo, fizična naloga, podajanje 
mnenja, idej …). Na poti ga usmerjajo puščice. 
  
 
PO DOGODKU 
 

1. Koordinator izpolni evalvacijski list  
Koordinator skupaj s sodelavci izpolni evalvacijski list (link) in ga pošlje na UNICEF 
Slovenija. Poleg evalvacije lahko koordinator pošlje tudi fotografije s pohoda, opis 
projekta, mnenja in doživetja otrok, mnenje pokroviteljev itd. 
 
 
 
 


