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NAJ KULTURNA ŠOLA LETA 2012 JE OSNOVNA ŠOLA CERKLJE NA GORENJSKEM
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) je v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Slovenije
(ZKDS) ter Društvom za razvoj in varovanje Geoss na zaključni prireditvi v Vačah razglasil imena 48
osnovnih šol, ki so si letos prislužile naziv »kulturna šola«, in najboljšo med vsemi, najboljšo
kulturno šolo leta 2012. Najboljša kulturna šola leta 2012 je tako po mnenju strokovne komisije, ki
je podrobno pregledala in ocenila obšolske kulturne dejavnosti na šolah, ki so se prijavile na
letošnji razpis, Osnovna šola Cerklje na Gorenjskem.
Kulturna šola leta 2012 v kategoriji velike šole je postala OŠ Danila Lokarja Ajdovščina, kulturna
šola leta v kategoriji srednje velike šole OŠ Majde Vrhovnik Ljubljana, kulturna šola v kategoriji
male in podružnične šole pa je postala OŠ Istrskega odreda Gračišče.
Komisija je s posebnimi področnimi priznanji nagradila tudi šole, ki še posebej izstopajo na
posameznem kulturnem področju. Tako je kulturna šola na vokalnem in glasbenem področju ter na
področju gledališča postala OŠ Tabor Logatec, kulturna šola na področju folklorne dejavnosti OŠ
Petrovče, kulturna šola na področju filma in videa OŠ Brezovica pri Ljubljani, kulturna šola na
področju plesa OŠ Starše, kulturna šola na področju gledališča OŠ Tabor Logatec, kulturna šola na
področju likovne in fotografske dejavnosti II. OŠ Celje, kulturna šola na področju literature OŠ
Prevalje in kulturna šola na področju kulturne dediščine OŠ Stična.
Posebno priznanje za medkulturno in medetnično sodelovanje je prejela OŠ Janka Paderžnika
Maribor, Posebno priznanje šoli, ki s posebnimi pristopi in s pomočjo kulturnega ustvarjanja presega
meje možnega, je prejela OŠ Glazija Celje, posebno priznanje za izjemno mentorsko delo pa je
prejela Marinka Šuštar z OŠ Danila Lokarja Ajdovščina.
Nagrajene šole so si prislužile različne oblike udeležb na seminarjih in izobraževanjih, ki jih za
mentorje pripravlja JSKD, najboljše štiri pa še letno naročnino na strokovni reviji Mentor in Folklornik.
UTEMELJITVE STROKOVNE KOMISIJE NAJDETE V POSEBNI PRIPONKI!
Zaključna prireditev je bila posvečena različnim delavnicam, od likovne, literarne, novinarske,
glasbene, plesne, folklorne do gledališke, filmske in tako naprej. Za mentorje in ravnatelje osnovnih
šol smo pripravili okroglo mizo na temo Kulturne dejavnosti učencev med šolo in društvom, ki jo je

vodil podpredsednik ZKDS mag. Franci Pivec. Zaključne prireditve se je udeležilo približno 300 otrok
in njihovih mentorjev iz različnih slovenskih osnovnih šol.

ZA VEČ KULTURE V OSNOVNIH ŠOLAH
S projektom Kulturna šola in razglasitvijo najboljših šol želimo predstaviti najbolj kakovostne dosežke
osnovnih šol na področju kulturnih dejavnosti ter širšo javnost seznaniti s primeri dobre prakse.
Želimo, da bi bil projekt spodbuda za tiste šole, ki obšolskim kulturnim dejavnostim ne posvečajo
dovolj pozornosti, in priložnost, da bi imeli vsi učenci, ne glede na to, katero šolo obiskujejo, možnost
izbirati med čim bolj kakovostnimi in raznolikimi kulturnimi dejavnostmi.
Ustvarjalnost, umetnostna in kulturna vzgoja v šoli niso samo tratenje časa, temveč otrokom odpirajo
nova obzorja in jih vzgajajo v empatične ljudi, pomagajo krepiti umetniško imaginacijo, občutljivost
ter razvijati sposobnost premagovanja strahov in stereotipov, hkrati pa blagodejno vplivajo tudi na
razvoj drugih veščin. Šole, ki umetnosti in kulturi namenjajo več pozornosti in prostora, dosegajo
boljše rezultate v testih mednarodne raziskave o bralni, matematični in naravoslovni pismenosti PISA.
Projekt Kulturna šola, katerega glavni nosilec je JSKD, poteka osmo leto, pri čemer lahko osnovne
šole naziv kulturna šola obnovijo vsake tri leta, tako da se ponovno prijavijo na razpis, ki ga JSKD
objavi v jesenskem času. Doslej je omenjeni naziv prejelo več kot 200 šol, kar je približno polovica
vseh osnovnih šol, ki jih je pri nas 450.
Projekt kulturna šola ima jasen cilj – v vse bolj storilnostno naravnani družbi in posledično tudi šoli
dvigniti kakovost in obseg aktivnega oziroma pasivnega kulturnega udejstvovanja učencev, njihovih
staršev, starih staršev in mentorjev v sklopu obšolskih dejavnosti, ki niso del šolskega kurikula.
Kulturna šola spodbuja kulturno vzgojo, omogoča ustvarjalnost mladih na raznolikih umetnostnih
področjih, podpira kakovostne dosežke, skrbi za izobraževanje mentorjev ter stremi k temu, da bi
postale šole žarišča kulturnega dogajanja v svojih lokalnih okoljih. Da bi spodbujal kakovosten način
preživljanja prostega časa, pripravi JSKD znotraj projekta Kulturna šola letno več kot 1000 različnih
prireditev za otroke in mladino.
Kulturna šola nosi tudi močan izobraževalni naboj. Ne le v smislu dolgoročnega vzgajanja izobražene
publike kulturnih prireditev, temveč tudi izobraževanja mentorjev. Na letni ravni je v sistem
izobraževanja JSKD, katerega namen je predvsem ohranjanje in dvig ravni kakovosti obšolskih
kulturnih dejavnosti, vključenih preko 10.000 oseb, ki se udeležijo približno 400 seminarjev, delavnic,
tečajev in drugih oblik izobraževanja.

SMERNICE ZA PRIDOBITEV NAZIVA KULTURNA ŠOLA
Za naziv kulturna šola lahko kandidirajo šole, ki ustrezajo naslednjim pogojem:
-

-

najmanj tri leta razvejanega in kakovostnega kulturnega življenja na več kot treh kulturnih
področjih (glasba, gledališče, lutke, folklora, film, video, ples, likovna, fotografska dejavnost,
varovanje kulturne dediščine…), ki vključuje večje število učencev in učiteljev;
programi se izvajajo pretežno v okviru izbirnih predmetov in obšolske dejavnosti;
šola spodbuja mentorsko delo učiteljev ter njihovo izobraževanje na področjih kulture in
umetnosti;
šolske kulturne skupine redno sodelujejo na revijah, srečanjih, festivalih in tekmovanjih;

-

redno prirejajo kulturne dogodke, namenjene učencem;
pripravljajo kulturne programe za širšo javnost;
omogočajo dejavnosti drugih kulturnih društev in skupin v svojih prostorih.
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