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Ravnateljem osnovnih šol
ZADEVA: Projekt »Pedagoška akcija za leto 2015 – POVABILO K SODELOVANJU
NAGRADNJA PROJEKTA – FUDACIJA VRABČEK – ODPRAVLJANJE
ARHITEKTONSKIH OVIR V OSNOVNIH ŠOLAH
V okviru projekta »Pedagoška akcija za leto 2015« želimo v ta projekt vključiti učence in dijake vseh
osnovnih in srednjih šol na območju Občin Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba,
Brda, Kanal ob Soči in Mestne občine Nova Gorica.
Na šolah lahko organizirate likovne in literarne delavnice na teme, ki bodo opredeljene v razpisu za
leto 2015. Vse prispele eksponate bomo predstavili širši javnosti na že tradicionalni razstavi, ki jo
bomo postavili v knjižnici Franceta Bevka v Novi Gorici ob Mednarodnem dnevu invalidov. Projekt, ki
se odvija že 5 leto bomo v okviru fundacije »Vrabček« nadgradili PROJEKT PEDAGOŠKA AKCIJA
z javno prodajo eksponatov s ciljem, da postopno odpravljamo arhitektonske ovire v šolah, ki
bodo skupaj s starši pristopili k fundacij »vrabček«
Ob tej priložnosti vas naprošamo, da proučite možnosti vključevanja invalidov – članov invalidskih
organizacij v pouk domovinske vzgoje. Hkrati smo pripravljeni sodelovati z vašo šolo (športni
dan, dan šole), preko katerih bi predstavili delovanje invalidov na športnem in kulturnem področju.
Sodelovanje vaše šole v tem projektu je spodbuda k večji vključenosti invalidov v okolju, kjer živijo in
delajo. Pomeni korak naprej za šolajočo mladino učencev in dijakov pri sprejemanju drugačnih
sovrstnikov – oseb s posebnimi potrebami. Vaše poslanstvo je izjemnega pomena, da invalid ne bi
ostal na odlagališču »stereotipov«.
V vodstvu društva smo se odločili, da vam doniramo – vračamo eksponate likovnih del vaših
učencev iz preteklih let, ki smo jih z digitalno tehnologijo preslikali na plošče iz umetne mase. Izdelki
predstavljajo promocijsko darilo vaše šole in vaših učencev, ki ga lahko donirate v okolju, v katerem
deluje vaša šola.

Vabimo vas k aktivnemu sodelovanju.
Predsednik društva
MDI Goriške
mag. Valter Adamič

Program in delovanje Društva MDI Goriške sofinancirajo FIHO in občine. Stališča Društva MDI Goriške ne izražajo stališč FIHO in občin.
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