
 

 

 

CELOSTNI PEDAGOŠKI PROGRAM GALERIJE MIKLOVA HIŠA 

 

Akronim projekta: CPP GMH 

Vlagatelj projekta (vodilni partner): Javni zavod Rokodelski center Ribnica – zavod za 

rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost       

Partnerji:  

Center za mladinsko kulturo Kočevje 

Osnovna šola dr. Franceta Prešerna Ribnica 

Društvo Biro 22 

Vrednost projekta: 71.028,85 EUR   

Vrednost sofinanciranja (ESRR): 55.172,38 EUR   

Zaključek operacije: februar 2020 

Kratek opis operacije: 

 

Cilji operacije so: 

• krepitev lokalne identitete in zavedanja o skupni kulturni dediščini preko poučevanja, 

• povezovanje institucije znanja (JZ Rokodelski center Ribnica – organizacijska enota Galerija 

Miklova hiša (v nadaljevanju GMH)), ki skrbi za ohranjanje likovne kulturne dediščine z 

lokalnim prebivalstvom in javnim, gospodarskim ter nevladnim sektorjem, 

• spodbujanje medgeneracijskega povezovanja in sodelovanja, 

• vključevanje ranljivih skupin, 

• spodbujanje lokalne skupnosti k oživljanju javnega skupnega prostora, 

• preko izobraževanja ohranjati, varovati ter interpretirati likovno kulturno dediščino s posebnim 

poudarkom na inovativni interpretaciji likovne zbirke Galerije Miklova hiša, 

• dvig kakovosti življenja lokalne skupnosti z bogatejšo ponudbo inovativnih kulturnih dejavnosti 

za otroke na področju likovne umetnosti, 

• ponuditi možnost rasti in osebnega razvoja posameznika na področju kreativnosti, splošne 

izobraženosti ter razvijati otrokovo sposobnost interpretacije moderne in sodobne likovne 

umetnosti, 

• Turističnim obiskovalcem omogočati kvaliteten način preživljanja prostega časa preko 

spoznavanja likovne dediščine lokalnega prostora.  

 

Glavne aktivnosti: 

• Zasnova trajnih pedagoških programov Galerije Miklova hiša namenjenih prvemu triletju 

osnovne šole v sodelovanju s strokovnim aktivom OŠ Dr. Franceta Prešerna Ribnica.  

• Produkcija izobraževalnega animiranega filma o Galeriji Miklova hiša in njeni likovni zbirki v 

sodelovanju s Centrom za mladinsko kulturo Kočevje. Vsebinski poudarek v animiranem filmu 

bo na razumevanju in interpretaciji likovnih del sodobne slovenske umetnosti. Animacija bo 

imela vlogo izobraževalnega materiala pri izvajanju pedagoških delavnic.  

• Ureditev pedagoške sobe v Galeriji Miklova hiša za potrebe učenja in izvajanja pedagoških 

delavnic v galerijskem prostoru ter likovnega ustvarjanja. Pedagoška soba bo tako ponudila 

urejeno okolje za izvajanje pedagoških programov Galerije Miklova hiša, kot tudi kakovostno 



 

preživljanje prostega časa lokalnih otrok izven okvira formalnega izobraževanja. 

• Izdana promocijsko-izobraževalna publikacija  v nakladi 1000 izvodov. 

• Izvedba pedagoških delavnic za otroke prvega triletja osnovne šole z namenom predstavitve in 

poučevanja o lokalni in širši slovenski moderni ter sodobni likovni dediščini, ozaveščanja o 

lokalni identiteti, razvoja otrokove kreativnosti in vzgajanja o pomenu Galerije Miklova hiša v 

lokalnem in širšem okolju 

• Izvedba ustvarjalne delavnice za ljudi z motnjami v duševnem razvoju v sodelovanju z VDC 

Ribnica. Delavnica bo prilagojena ljudem s posebnimi potrebami in bo vključevala tako 

izobraževalni kot tudi praktični del, s poudarkom na produkciji in razumevanju sodobne 

umetnosti ter razvijanju kreativnosti in oblikovanju osebne likovne govorice 

• Izvedba pedagoško-andragoške likovne delavnice s poudarkom na medgeneracijskem 

sodelovanju in prenosu znanja med različnima generacijama (»Z babico in dedkom v GMH«) 

• Izvedba didaktično-ustvarjalne delavnice za romske otroke s poudarkom na predstavitvi 

osnovnih pojmov v likovni umetnosti ter možnosti razvijanja otrokove kreativnosti preko igre in 

ustvarjalnih dejavnosti v ateljejskih prostorih 

• Izvedba pedagoških delavnic za predšolske otroke v vrtcih sosednjih občin. 

 

Pričakovani rezultati operacije: 

• Zasnovan bo trajen in strokoven galerijski pedagoški program za učence prvega triletja osnovne 

šole 

• Izdelan bo izviren izobraževalni animirani film o Galeriji Miklova hiša in sodobni likovni 

umetnosti 

• V galeriji bodo izvedene pedagoške delavnice za otroke prvega triletja Osnovne šole dr. Franceta 

Prešerna Ribnica, Osnovne šole Sodražica ter Osnovne šole Loški Potok 

• V Galeriji Miklova hiša bo urejena pedagoška soba, ki bo prilagojena zahtevam in potrebam 

izvajanja pedagoških delavnic in kakovostnemu preživljanju prostega časa otrok 

• Izdelana bo promocijsko-izobraževalna publikacija v nakladi 1000 izvodov 

• V ateljejskih prostorih GMH bo izvedena delavnica za občane z motnjami v duševnem razvoju 

• V ateljejskih prostorih GMH bo izvedena delavnica za romske otroke  

• Prebivalstvo ribniške občine in njene okolice bo s pomočjo izoblikovanih pedagoških programov 

in delavnic ozaveščeno o pomenu skupne identitete in o bogati likovni dediščini svojega 

lokalnega okolja. To zavedanje bo odlično izhodišče pri prepoznavanju njihovega prostora kot 

kraja oplemenitenega z bogato kulturno dediščino 

• V GMH bo izvedena delavnica namenjena medgeneracijskemu sodelovanju s katero bomo 

spodbudili sodelovanje dveh generacij preko umetnosti  

• Na terenu bosta izvedeni dve pedagoški delavnici za predšolske otroke. 

 

Ciljne skupine: 

• Pedagoški program GMH je namenjen lokalnim in širše slovenskim osnovnošolcem s 

poudarkom na otrocih od 5. do 9. leta starosti 

• Animirani film o GMH je namenjen širši javnosti s poudarkom na otrocih od 5. do 9. leta 

starosti 

• Pedagoške delavnice v GMH so namenjene ranljivi skupini – prvo triletje osnovne šole 

• Pedagoška soba v GMH je namenjena vsem udeležencem pedagoških delavnic in 

obiskovalcem GMH 



 

• Pedagoška delavnica v ateljejskih prostorih GMH je namenjena ranljivi skupini – osebe z 

motnjami v duševnem razvoju 

• Pedagoška delavnica v ateljejskih prostorih GMH je namenjena ranljivi skupini – romski 

otroci 

• Pedagoško-andragoška delavnica v GMH je namenjena ranljivima skupinama – otroci in 

upokojenci 

• Predstavitvi animiranega filma in likovni delavnici v vrtcih sosednjih občin 

 

Kazalniki: 

 

Kazalnik in enota Stanje ob začetku 

operacije/enoto 

Predvideno stanje 

ob zaključku 

operacije/enoto 

Zasnovan pedagoški program GMH 0 
1 celosten pedagoški 

program 

Izdelan animiran film o GMH 0 1 film 

Izvedene pedagoške delavnice v GMH za prvo 

triletje osnovne šole 
0 18 delavnic 

Izvedena pedagoška delavnica v ateljejih GMH za 

osebe z motnjami v duševnem razvoju 
0 1 

Izvedena pedagoška delavnica v ateljejih  GMH 

za romske otroke 
0 1 

Predstavitev animiranega filma in izvedba 

pedagoških delavnic v okoliških vrtcih 
0 2 

Izvedena pedagoško-andragoška delavnica v 

GMH, namenjena medgeneracijskemu 

povezovanju 

0 1 

Urejena pedagoška soba v GMH 0 1 

Izdelana promocijsko-izobraževalna publikacija  0 1.000 publikacij 
 

 

 

 


