
Kulturna dediščina (KD) v vzgoji in 
izobraževanju, poslanstvo in pomen:

• Oblikuje zgodovinsko zavest in zavedanje, da je KD 
slovenskega kulturnega prostora temelj oblikovanja 
našega zgodovinskega razvoja.

• Oblikuje pozitiven odnos do varovanja in celostnega 
ohranjanja KD v lokalnih in regionalnih okoljih in širše.

• Krepi spoznanje, da so številna sporočila in vrednote 
KD temelji bodočega trajnostnega in sonaravnega 
razvoja.

• Izoblikuje zavedanje, da človek KD ustvarja tudi v 
sedanjosti

• Krepi spoznanje, da imamo različne KD in gradi temelje 
za strpnost, razumevanje drugačnosti in medkulturni 
dialog



Celovit pristop pri poučevanju dediščine,
cilji

• spoznavanje dediščine in zavedanje vloge ter 
odgovornosti  pri njenem ohranjanju

• spoštovanje naravne in kulturne dediščine 
• razumevanje odnosa med preteklostjo in sedanjostjo 

ter povezave s trajnostnim razvojem in kvaliteto 
življenja

• sodelovanje - delovanje v skupini, opazovanje in 
lociranje dediščine

• uporabljanje problemsko naravnanih metod 
spoznavanja dediščine

• uporaba različnih znanj, veščin, materialov
• razvoj občutljivosti za dediščino in narodno identiteto
• spoznanje, da je dediščina velik del našega življenja
• čutno zavedanje dediščine
• razvoj estetska čuta
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KULTURNA DEDIŠČINA SE PREPLETA Z 
VSEMI RAZLIČNIMI SEGMENTI 
KURIKULUMOV V VZGOJI IN 
IZOBRAŽEVANJU.

KULTURNA DEDIŠČINA NAJ POSTANE VEZNI 
ČLEN, STIČIŠČE KROSKURIKULARNOSTI, 
KJER SE SREČAJO VSEBINE VSEH ŠOLSKIH 
PREDMETOV IN DEJAVNOSTI  VRTCEV.

Razmišljanje „izven okvirjev“



…sprehod, ogled, spomenik, izziv, 
vprašanje, iskanje, odgovor, 
detajl, dediščina, ustvarjanje, 
sklepanje, spoznavanje, staro, 
novo, narava, oblikovanje, zabava, 
varovanje, delo, razmišljanje, 
zgodba, resnica, spomin, tradicija, 
hrana, obleka, ohranjanje, 
povezovanje, glasba, ples…..



MARIBOR, ogled restavratorskih ateljejev s sprehodom



MARIBOR– delavnica KAKO JE OBLEČENA HIŠA 



LJUTOMER– delavnica SECESIJA/PISAVA 



MARIBOR, sprehod



MARIBOR, dediščinske delavnice



MARIBOR, sprehod



MARIBOR, park, kulturni in naravni spomenik, dediščinske delavnice



MARIBOR -
MINORITSKI 
SAMOSTAN
Foto: M.Kambič



MARIBOR - MINORITSKI SAMOSTAN



MARIBOR– delavnica freske



MARIBOR – VODNI STOLP





delavnica MOJ KRAJ, kolaž 



“Le učenje, ki zares vpliva na ravnanje, 
je tisto,

v katerem človek sam odkriva, 
to je tisto, 

ki je prilagojeno samemu človeku” 
Carl Rogers



milena.antonic@zvkds.si

https://www.facebook.com/pages/SPOZNAJ-VARUJ-OHRANI/116517375188028?fref=ts

https://www.facebook.com/pages/SPOZNAJ-VARUJ-OHRANI/116517375188028?fref=ts


Dnevi evropske kulturne 
dediščine in Teden kulturne 

dediščine 2019
v vseh enotah Vrtca Radovljica 



Enota Radovljica
Dogodek „Kako so se igrale naše babice“

Ob medgeneracijskem druženju in delavnicah so otroci  spoznavali, kakšna je razlika 
med igro nekoč in danes.  Izdelali so tudi lutko iz cunj.



Enota Posavec
Prireditev „Ples kot razvedrilo skozi čas“

S svojim plesom sta se predstavili plesalki sodobnega plesa in folklorni par s 
harmonikarjem. Primerjali so njihova oblačila, glasbo in ples, izvedli še plesni delavnici in 

se družili ob sodobnem in ljudskem plesu. 



Enota Kamna gorica
Dogodek »Življenje pod lipo«

Gospod iz vasi je predstavil življenje pod lipo včasih in danes. Izvedli so dejavnosti: 
risanje lipe in izdelovanje žebljev iz das mase.



Enota Kropa
Dogodek „Žebljički in nitke“ 

Ogledali so si ročno kovanje žebljev v vigenjcu Vice, otroci pa so pred vrtcem v Kropi 
še sami prijeli kladivo. Z zabijanjem žebljev v lesene deščice in prepletom niti so 

izdelali »žebljarsko« sliko.



Enota Brezje
Dogodek „Ustvarjajmo senčne lutke in se z njimi zabavajmo“ 

Prikaz lutkovne igrice s senčnimi lutkami. Otroci so ustvarjali lutke in se preizkusili v 
gledališču senc. 



Enota Brezje
Dogodek „Gorenjski nagelj“ 

Izdelovanje nageljnov iz krep papirja.



Enota Brezje
Dogodek „Gorenjski nagelj“ 

Izdelovanje voščilnic z vzorcem nageljna s tiskanjem.



Enota Lesce
Dogodek „Leti, leti … letalo“ 

Otroci so se seznanjali z letalstvom, jadralstvom, padalstvom in modelarstvom v 
sodelovanju z Letališčem Lesce, ki ima že več kot šestdesetletno tradicijo. Kot zaključek 

projekta so pripravili razstave risb in maket na treh lokacijah. 



Enota Begunje
Dogodek „Smučanje je zakon!“

V povezavi s sodelovanjem z Alpskim smučarskim muzejem v Begunjah so si ogledali 
muzej, postopek izdelave smuči in primerjali obliko ter velikost smuči v preteklosti in 

sedaj.



UČENCI OŠ RIHARDA 
JAKOPIČA, LJUBLJANA

Naš projekt kulturne dediščine smo naslovili: Jakopičevcev sporočilo:
Tivoli -- dediščina, umetnost in razvedrilo.

Zanimalo nas je praktično vse: Tivoli je bogat vir tako kulturne kot
naravne dediščine. Je naša dediščina, poln je umetnosti, hkrati pa
pomeni razvedrilo množici Ljubljančanov. Ne le Jakopičev paviljon, tudi
Tivoli kot park skozi čas, pomembne stavbe, Tičistan, drevesa v parku,
živalski vrt, flora in favna, Plečnikove stvaritve, igrišča in vodnjaki,
Švicarija, tudi minigolf in bivši prostori velesejma, kopališče nekoč in
danes, bajer, pokrajina v vseh letnih časih ... Vsi učenci šole so pod
vodstvom učiteljev sodelovali v projektu; veliko je bilo tudi
medgeneracijskega in medpredmetnega povezovanja. Svoje delo smo
strnili v posebni publikaciji.

Slike so razporejene po razredih.



 













































GIMNAZIJA NOVO MESTO



Izdelava družinskega grba
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Izdelava družinskih grbov



Delavnica izdelovanja grba



Vodenje po razstavi 
Za spoštovanje in znanje



Plakat za predstavo 
Kralj na Betajnovi



Naslovna stran zloženke 
Gimnazijska pot



Članice Europe Donne so sodelovale 
na pohodu po Gimnazijski poti



Otroci iz vrtca raziskujejo Novo mesto 
pod vodstvom gimnazijcev 



Otroci iz vrtca raziskujejo Novo 
mesto pod vodstvom gimnazijcev 



Spletna aplikacija za mobilne telefone za 
raziskovanje dediščine Novega mesta



Spletna aplikacija za mobilne telefone za 
raziskovanje dediščine Novega mesta





Predstavitev dela na stojnicah na 
Glavnem trgu v Novem mestu



Zaključna prireditev Gimnazija na trgu, oktober 2019



Zaključna prireditev Gimnazija na trgu, oktober 2019


