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EVALVACIJSKO POROČILO 2020/2021 
 

 

Ime šole: OŠ Hinka Smrekarja 

Naslov: Gorazdova ulica 16, 1000 Ljubljana  

Ime in priimek vodje projekta: Igorcho Angelov  

 

Število učencev, ki so sodelovali v projektu: 22 

Število učiteljev - mentorjev, ki so sodelovali: 1 

Podatki mentorjev (ime, priimek): 

Igorcho Angelov   

   

   

   

 

V šolskem letu 2020/2021 so učenci 3. A razreda spoznali, se ozaveščali in usposobili za 
sprejemanja aktivne vloge v življenju posameznika. Skozi medpredmetno povezavo različnih 
učnih vsebin pri predmetih slovenščine, spoznavanje okolja in likovne umetnosti so učenci 
spoznali 5. globalni cilj »Enakost spolov«.  
 
Učitelj je učencem prebral strategije (prilagojene učenčevi starosti) za enakost spolov za 
obdobje 2020–2025, ki jih je pripravila Evropska komisija (Spletna stran: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0152&from=SL).  
 
Iz prebranega besedila so se učenci seznanili z dejstvi in podatki o diskriminaciji žensk po vsem 
svetu, o oblikah nasilja nad ženskami, o spornih običajih, kot so otroške, zgodnje in prisilne 
poroke, o izključenosti žensk pri odločanju v politiki, gospodarstvu in javnem življenju, o 
omejenem dostopu do izobrazbe ipd.  
Pri pouku slovenščine in spoznavanja okolja so spoznali različne poklice in hobije, ki jih izvajajo 
tako moški kot tudi ženske.  Prebrali so tudi nekaj pomembnih podatkov o poklicih iz knjige 
Sopie Bodet in Nadine Mouchet, »O poklicih, moj poklic«.  
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Učenci so pri pouku likovne umetnosti in v času jutranjega varstva narisali podobe različnih 
deklic in dečkov. Dečke so pobarvali v roza oblačila, deklice v modra oblačila. Zraven vsake 
risbe so na listke napisali tudi lastnosti, želje, poklice, hobije, opravila, itd.  
 
Pri uri športa so se učenci in učenke igrali igro »vroča žogica«, s katero smo želeli spodbujati 
povezovanje med sošolkami in sošolci.  
 
Zaradi trenutnih razmer s Covidom-19 vam pošiljamo fotografijo našega panoja, kjer so 
razstavljeni izdelki učencev ter izdelano pptx prezentacijo, kjer sem dodal še dve učenčevi 
izjavi in ostale fotografije.  
 

 



        
     

        
 

                                              


