
 
 

 

UNESCO ASPnet Slovenija 

 

Okvirni letni plan ASPnet šolskih koordinatorjev 
 

 

Šolsko leto: 2016/17 

Naziv in naslov zavoda: OŠ bratov Polančičev Maribor, Prešernova 19, 2000 Maribor 

 

Vzgojno-izobraževalni zavod:     Vrtec      OŠ       SŠ      Drugo:    

Status šole/vrtca/zavoda:  Mednarodni      Nacionalni z mednarodno udeležbo    Brez statusa 

 

E-naslov zavoda: info@osbp.si 

Naslov spletne strani zavoda: http://www.osbp.si 

 

 

Podatki  o šolskem koordinatorju/ici: 

Priimek in ime: Helena Konšak 

E-mail: helena@osbp.si,       telefon:  02 250 51 62 

 

Namestnik šolskega koordiantorja: 

Priimek in ime: Boris Volarič 

E-mail: gams@osbp.si,       telefon:  02 250 51 62 

 

Podatki o ravnatelju/ici: 

Priimek in ime: Brigita Smogavec, prof. 

E-mail: brigita.smogavec@osbp.si,   telefon:  02 250 51 60 

 
1. Temeljni cilji v šolskem letu ****: 

- dvig ekološke zavesti 

- povezovanje z okoljem, sodelovanje z ustanovami v ožjem okolju 

- povezovanje učnih vsebin z življenjem 

- nadaljnje izpopolnjevanje na področju IKT 

- dvig občutljivosti za socialne probleme 

- usvajanje znanja Unesco vsebin   

- povezanost z drugimi zavodi središča Maribor in aktivnejše sodelovanje  

- poudarek na aktivnosti učencev 

- sodelovanje v Platformi mladih 

 

 

2. Nacionalni projekt:      DA   NE 

 
 

3. Pilotski projekt: Hojatlon: 
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- medgeneracijsko sodelovanje 

- povezovanje z okoljem in naravo 

- kvalitetno preživljanje prostega časa 

 

4. Uresničevanje temeljnih posebnosti UNESCO ASPnet šole – katere teme/vsebine boste 

poglabljali?  

- medkulturno učenje  

- strpnost in sodelovanje 

- okoljska problematika 

- izobraževanje za trajnostni razvoj 

 

5. Obeleževanje mednarodnih dnevov, tednov in let: 

- 22. marec – Svetovni dan voda 

- 22. april – Svetovni dan Zemlje 

- oktober - Svetovni dan učiteljev 

- 16. oktober – Svetovni dan hrane 

- 16. november – Mednarodni dan strpnosti 

- 1. december-  Mednarodni dan boja proti AIDS -u; 

- 10.  december - Dan človekovih pravic 

- Mednarodno desetletje za akcijo »Voda za življenje«? 

- Desetletje ZN biotske raznovrstnosti«? 
 

6. Udeležba v mednarodnih projektih: 

 Pletemo niti mreže na gozdni učni poti Hrastje, OŠ Griže 

 5. Unesco ASP tek mladih, Ptuj 

 

7. Udeležba v nacionalnih projektih z mednarodno udeležbo: 

- Učenec poučuje, IV. OŠ Celje 

- Veselje do znanosti, gimnazija Celje 

- Moder stol – nekdo misli nate, OŠ Pleteršnika Pišece 

 

8. Udeležba v nacionalnih projektih: 

 Unesco vrtički, OŠ Zreče 

 Drevo=življenje, OŠ Frana Kranjca Celje 

 Praznični mozaik, OŠ in vrtec Sveta Trojica 

 Kralj Matjaž pod goro Peco, OŠ Črna na Koroškem 

 Kapljice življenja, OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec 

 Branje moje sanje, OŠ Franja Goloba Prevalje 

 Menjaj branje in sanje, Gimnazija Ledina 

 Dan človekovih pravic, Ljubljana 

 

 

9. Solidarnostne in prostovoljne aktivnosti: 

- Akcija »Pokloni zvezek« (zbiranje zvezkov A4 (črtasti) za Karitas 

- Zbiranje zamaškov 

- Zbiranje oblačil in šolskih potrebščin 



 

 

 

10. Delovanje ASPnet šole v lokalnem okolju (sodelovanje s starši, krajevno skupnostjo, občino, 

institucijami) 

- Sodelovanje z mestno četrtjo Ivana Cankarja pri organiziranju proslave ob kulturnem dnevu. 

- Klub staršev  in učiteljev za dobro šoli (okrogle mize, strokovna predavanja na temo strpnosti, vzgoje, 

trajnostnega razvoja …) 

 

11. Načrtovano sodelovanje v mreži in središču: 

 Udeleževanje nacionalnih in mednarodnih projektov 

 Aktivna udeležba na formalnih srečanjih Središča Maribor (september, februar, maj) 

 Sodelovanje pri oblikovanju spletne strani mariborskega središča 

 Sodelovanje pri oblikovanju nacionalne spletne ASP net strani  

 Aktivna udeležba na strokovnem srečanju UNESCO šol (oktober) 

 Neformalna srečanja (december, junij) 

 

12. Letno poročilo o delu v tekočem letu bo izdelal-a in oddal/a do **: 

ASPnet koordinator Helena Konšak do 24. 6. 2017. 

 

 

ASPnet koordinator/ica na šoli:                     Ravnatelj/ica:  

          Helena Konšak           Brigita Smogavec, prof. 

 

 


