
FOLKLORA IN TRADICIJA 

Projektna tema se je porodila iz zavedanja, da se vzporedno s procesom 

globalizacije dogajajo problematične stvari. Ena od teh je izgubljanje identitete, 

tradicionalnih vrednot, na lokalnem in narodnostnem nivoju. Naslov projekta v 

angleščini je: Popular Folk Dance a Mirror of the National Traditions of the 

Minorities (Popularni ljudski ples – ogledalo tradicije naroda in narodnostnih 

manjšin). Otroci preživijo veliko prostega časa ob računalnikih, zgubljajo stik z 

resničnim svetom, s tradicijo. Tudi v šoli opažamo vedno manj pripravljenosti za 

neposredno medsebojno sporazumevanje in pomanjkanje zanimanja za 

tradicionalne vrednote in z njimi povezano kulturo. Učencem želimo omogočiti 

različne dejavnosti, ki jih bodo peljale v svet odkrivanja informacij s področja 

etnografije, etnologije, folkloristike -  tako z geografskega kot zgodovinskega 

vidika. Pri delu bomo uporabljali tudi eTwinning portal, ki nam je delno že 

poznan. Sodelovale bodo šole iz partnerskih dežel: Italija - Sardinija (glavna 

koordinatorica), Portugalska - Amarante, Romunija - Bukarešta, Turčija - Kayseri 

in mi. Učenci so različnih starosti, saj je eden od poudarkov projekta tudi 

medgeneracijsko sodelovanje. Na šolah se bomo dela lotevali različno v skladu  s 

siceršnjim načinom delovanja. Pomembna vsebina dogajanja bo folklorni ples. V 

našem kraju – v Bohinju folklorne skupine bogato delujejo. Na naši šoli kar nekaj 

učiteljic pleše v folklornih skupinah. Dve izmed njih tudi skrbita za podmladek, 

sta mentorici otroških folklornih skupin. Skupaj razmišljajo, kako bi se s svojim 

znanjem lahko vključile v projektno dogajanje. Izkazujejo zanimanje in pozitivni 

odnos do projektne teme. Pomemben delež bo prispevala skupina izbirnega 

predmeta Šolsko novinarstvo z njihovo mentorico. Ukvarjanje s folkloristiko 

predstavlja velik delež njihovega programa, mednarodni projekt jim bo pomenil 

dobrodošlo obogatitev njihovega dela. Kot mladi novinarji bodo imeli priložnost 

predstavljati svoje delo na različne načine, spoznavati druge kulture. Prav tako 

tudi nekateri drugi učitelji izbirnih predmetov vidijo priložnost v tem projektu 

Erasmus+ za obogatitev njihovega dela. Ena izmed učiteljic skupine nadarjenih 

učencev bo del svojega časa namenila potrebam projektnega dela z zavedanjem, 

da je projekt lahko tudi dobra priložnost za nadarjene učence iz različnih področij. 

Naša šola se imenuje po pisatelju dr. Janezu Mencingerju. Obeležujemo ga z 

občinskim praznikom, ki bo letos ravno v času obiska partnerskih šol. K 

projektnemu delu bomo poskusili pritegniti čim več posameznikov, skupin, 

ustanov. Projekt ima svojo spletno stran.  

Vabimo vas k spremljanju vsebin na tej strani: 

http://folkdance.splet.arnes.si/ 
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