Dvig socialnega in kulturnega kapitala v lokalnih
skupnostih za razvoj enakih možnosti in
spodbujanje socialne vključenosti – SKK

V PROJEKT SO VKLJUČENE:
OŠ COL-NIVES ŽIBRIK,
OŠ OTLICA-ANA TROŠT,
OŠ DOBRAVLJE-MAJA ŠTEFIN,
OŠ VIPAVA-SILVIJA MAKOVEC (KOORDINATORICA)

Kulturni kapital vključuje demografske značilnosti
in zdravje posameznika: vrednote, tradicijo, vzgojo
in omiko, jezik, znanje, veščine, poznavanje pravil
in motivacijo pa tudi posedovanje knjig, slik ali
oblačil.

KAJ JE SKK?
Višji je otrokov socialni kapital,
bolj se čuti povezanega s
skupnostjo, večji je njegov
občutek blagostanja in večja je
verjetnost, da bo v šoli
uspešen ter bo v njej vztrajal.

“Socialni in kulturni kapital posameznika je
bogastvo, ki izvira iz sodelovanja in vpetosti v
socialne vezi in mreže. Povečuje občutek
pripadnosti, zaupanja in solidarnosti ter
omogoča razvoj posameznika in skupnosti.”

Glavna značilnost socialnega kapitala so pozitivni
odnosi. Pomembni sta tako količina kot tudi
kakovost socialnih stikov, ki jih vzpostavlja
posameznik v okolju, v katerem živi in dela, se
pravi, v družini, v šoli, med vrstniki in v širši
skupnosti.

Razlogi za spodbujanje socialnega in
kulturnega kapitala
Na učenčeve dosežke, razvoj in uspeh vplivajo:
•socialni dejavniki (vključujejo starševstvo in družinsko življenje,
kakovost življenja v skupnosti, vpliv družbenega razreda ter relativno
raven bogastva in revščine)

•osebni dejavniki (spol, prikrajšanost in narodna pripadnost, pripravljenost
za učenje, motivacija, nadarjenost in ambicije)

šola

KDO V PROJEKTU SODELUJE?
OŠ COL
OŠ DRAGA BAJCA VIPAVA
OŠ DOBRAVLJE

OŠ OTLICA

Kakšni so naši cilji? Kaj želimo po septembru 2014?
Veliko pozornosti bomo namenili:
širjenju prostovoljstva (delovni naslov: “Všečkajmo
prostovoljstvo”),
medgeneracijskemu povezovanju med starejšimi in
učenci osnovnošolci ter širjenju pozitivnih odnosov, ki
ga v današnjem času primanjkuje.
Radi bi družili ljudi med seboj v smislu nudenja
podpore, povezovanja in socialne vključenosti.

PROGRAM, KI SMO SI GA ZAMISLILI....
“Všečkajmo prostovoljstvo”
GRE ZA AKTIVNOSTI, KI SE V MANJŠI ALI
VEČJI MERI ŽE IZVAJAJO (NEKATERE),
VENDAR LETOS SE JIM BOMO ŠE POSEBEJ
POSVETILI
prostovoljno delo učencev (RDEČA NIT PROGRAMA)
obisk starejših krajanov (obisk, obdaritev, nastop s predstavo)
učenci se bodo vključevali v delo nevladnih organizacij, nekateri pripravijo dobrodelni
sejem
učna pomoč (tutorstvo) starejših učencev mlajšim
popestritev trenutkov otrokom s posebnimi potrebami
likovne delavnice za najmlajše in prostovoljce
ustvarjalni tabor za prostovoljce
humanitarne dejavnosti
delavnice za dvig samopodobe »To sem jaz« po partnerskih šolah
računalniško opismenjevanje – medgeneracijsko povezovanje
medgeneracijske športne igre - Simbioza giba
branje pravljic mlajšim otrokom (prostovoljci)

„VŠEČKAJMO
PROSTOVOLJSTVO:)“
Mladi v prostovoljskem delu uresničujejo osnovne človeške
vrednote, kot so nesebična ljubezen, spoštovanje, zaupanje in
samozaupanje, sprejemanje drugačnosti, …
Skozi prostovoljske aktivnosti imajo hkrati številne možnosti
za razvijanje svojih drugih osebnostnih potencialov kot so
sposobnosti, spretnosti, navade, …
vse to omogoča njihov vsestranski osebnostni razvoj, saj na
ta način lažje odkrivajo zdrave oblike uveljavljanja svoje lastne
osebnosti, izboljšujejo samopodobo in se psihosocialno
razvijajo.

VŠEČKAJMO PROSTOVOLJSTVO:)“

Aktualno, fleksibilno, odprto:

usposabljanje udeležencev prostovoljcev
individualna učna pomoč, tutorstvo
skupinska pomoč
pomoč v razredu, pri interesnih dejavnostih
povezovanje s starejšimi (DSO, društvo
upokojencev)
povezovanje z zavodi (CIRIUS, VDC…)
povezovanje šol, učencev v mreži, skupne
akcije

HVALA ZA POZORNOST!

