
 

   

Vabilo za sodelovanje v človekoljubnem nepridobitnem projektu 

MEDNARODNI DAN STRPNOSTI – DAN ZA STRPNOST  

IN PRIJATELJSTVO 2019/2020 
 

Ob mednarodnem dnevu strpnosti 
 se pogovarjamo in ustvarjamo na temo strpnosti in nestrpnosti 

 

Spoštovani ravnatelji, profesorice in profesorji!  

 

V Izobraževalnem centru Eksena vašo srednjo šolo vabimo k sodelovanju v našem 

edinstvenem nepridobitnem človekoljubnem projektu Mednarodni dan strpnosti – dan 

za strpnost in prijateljstvo. 

 

➔ Namen projekta: ozaveščanje otrok in mladih o različnih oblikah nestrpnosti ter 

spodbujanje strpnosti, medsebojnega spoštovanja, prijateljstva in sodelovanja. 

➔ Izhodišče projekta: Unescova Deklaracija o načelih strpnosti in Mednarodni dan 

strpnosti, ki ga je na pobudo Unesca razglasila Organizacija Združenih narodov. 

➔ Način sodelovanja v projektu: samostojna izvedba delavnice z dijaki v okviru vaših 

rednih šolskih aktivnostih po strokovnih navodilih, ki vam jih podarimo (delavnica 

traja eno šolsko uro). 

 

Projekt sledi načelom Bele knjige o vzgoji in izobraževanju (npr. sprejemanje in 

razumevanje različnosti; spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi; vzgajanje za 

medsebojno strpnost, solidarnost za miroljubno sožitje in spoštovanje soljudi), Učnih 

načrtov in Agende OZN 2030 (npr. zavezanost k spodbujanju strpnosti in medsebojnega 

spoštovanja). 

Projekt podpira uresničevanje Ustave Republike Slovenije (človekove pravice in temeljne 

svoboščine) ter uresničevanje človekovih in otrokovih pravic, kot so opredeljene v 

Splošni deklaraciji človekovih pravic (OZN), Deklaraciji in Konvenciji o otrokovih 

pravicah (OZN) in Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin. 



 

 

Tema projekta v šolskem letu 2019/2020 je 

PAST UPRAVIČENE NESTRPNOSTI 
 
 

➔ Vabimo vas, da v projektu sodeluje vaša celotna srednja šola – dijaki vseh oddelkov 

od 1. do 4. letnika. 

➔ Bistvo projekta je I) pogovor z dijaki na temo strpnosti in nestrpnosti ter II) 

ustvarjanje pisnih izdelkov na temo nestrpnosti in strpnosti, ki so nato tudi 

razstavljeni in sodelujejo na posebnem natečaju. 

➔ Način sodelovanja v projektu: samostojna izvedba delavnice (ki traja 1 šolsko uro), ki 

jo z dijaki izvedejo vaše profesorice/profesorji, po navodilih, ki vam jih podarimo mi, 

zatem sledi postavitev skupne razstave izdelkov dijakov v vaši šoli in sodelovanje 

na natečaju za izbor najbolj ekspresivnih pisnih izdelkov. 

➔ Projekt in delavnico lahko z dijaki izvedete v okviru svojih rednih dejavnosti (pouka ali 

obšolskih dejavnosti) bodisi v petek, 15. novembra 2019 (16. november pride na 

soboto), ali kateri drug dan v tem tednu (od 11. do 16. novembra) v vseh razredih: 

o pri predmetu slovenščina, zgodovina, filozofija, sociologija, psihologija, pri tujih 

jezikih, na razrednih urah, ob kulturnem dnevu…itd. 

 

Za sodelovanje v našem projektu je potrebno, da se PRIJAVITE: 

➔ na e-naslov strpnost@eksena.si nam sporočite naslednje podatke: 

- naziv srednje šole, 

- ime in priimek koordinatorja projekta v vaši šoli, njegovo kontaktno 

telefonsko številko in e-poštni naslov, 

- seznam razredov v vaši šoli ter skupno število dijakov, ki bodo sodelovali v 

projektu. 
 

Po prijavi vam bomo poslali navodila za izvedbo delavnice. 

 

 

 

 

 

 

 

Več o projektu si lahko preberete tudi na naši spletni strani: 

 http://www.eksena.si/mi-smo-za-strpnost/mednarodni-dan-strpnosti-v-vrtcih-ter-

osnovnih-srednjih-solah/ 

mailto:strpnost@eksena.si
http://www.eksena.si/mi-smo-za-strpnost/mednarodni-dan-strpnosti-v-vrtcih-ter-osnovnih-srednjih-solah/
http://www.eksena.si/mi-smo-za-strpnost/mednarodni-dan-strpnosti-v-vrtcih-ter-osnovnih-srednjih-solah/


 

Dodatno 
 

Tema strpnosti in nestrpnosti je zelo povezana s pravilnim razumevanjem temeljnih 

človekovih pravic, posebej pravice do svobode govora. 

V sodobnem času interneta in spletnih družbenih omrežij je za mlade to še posebej 

ključno. Zato vas vabimo, da za dijake gostite naš seminar, ki je bil podprt s strani Sveta 

Evrope (Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti). 

 

ODGOVORNOST  

DO SVOBODE GOVORA 

 

 

Hkrati pa vas vabimo, da dodatno poglobite temo strpnosti in nestrpnosti skozi naše 

seminarje, ki so primerni za strokovne delavce (profesorje, svetovalne delavce…) in za 

starše http://www.eksena.si/seminarji/ 

 
 
 
 
 

Vabimo vas, da se nam v šolskem letu 2019/2020 pridružite v  

našem projektu ob mednarodnem dnevu strpnosti! 

 

Avtorja in vodji projekta: 

• dr. Nejc Jelen, vodja projekta Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo, 

Izobraževalni center Eksena 

• Ajda Bezenšek Špetič, dipl. vzg., strokovna direktorica Izobraževalnih programov, sovodja 

projekta, Izobraževalni center Eksena 

V sodelovanju z avtorji projekta je program pomagala strokovno pripraviti: 

• Katja Kržan, prof. biologije in kemije, pedagog Montessori od 6 do 12 let, vodja programa 

Učenje prevzemanja odgovornosti in samostojnosti za učenje in delo za šolo v Izobraževalnem 

centru Eksena  

http://www.eksena.si/seminarji/

