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1. Temeljni cilji v šolskem letu 2017/18: 

- Vključevanje UNESCO ciljev in vsebin v življenje in delo šole. 

- Obeleževanje mednarodnih let in dni. 

- Ohranjanje naravne in kulturne dediščine. 

- Vodenje Unesco projekta Pošljimo sapico prijateljstva. 

- Aktivno sodelovanje v projektih UNESCO mreže šol. 

- Razvijanje vseh štirih stebrov UNESCO izobraževanja. 

- Sodelovanje v štirih obveznih Unesco temah. 

- Sodelovanje s šolami v tujini (mednarodne izmenjave). 

- Povezovanje z drugimi šolami znotraj središča. 

- Urejanje šolske spletne strani UNESCO šole, spletne strani UNESCO središča 

Maribor ter nacionalne spletne strani UNESCA. 

- Uresničitev letnega delovnega načrta za šol. leto 2017/18. 
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2. Nacionalni projekt:      DA   NE 

Unesco nacionalni projekt z mednarodno udeležbo, Pošljimo sapico prijateljstva, je 
nadaljevanje in nadgrajevanje istoimenskega pilotnega projekta, ki smo ga začeli 
izvajati v šolskem letu 2011/2012. Poudarek je na razvijanju vrednot: zaupanja, 
sodelovanja, strpnosti, spoštovanja in humanosti. Starostnikom pomagamo pri 
načrtovanju in izvedbi ustvarjalnih delavnic, aktivnem preživljanju prostega časa, 
izmenjavi znanj ter spretnosti. Rezultat projekta je znati živeti skupaj, kljub naši 
različnosti ter ohranjati naš planet za zanamce. Medgeneracijsko povezovanje 
prinaša vsem sodelujočim novo kvaliteto življenja; na eni strani zagotavlja občutek 
sprejetosti in varnosti, lajša osamljenost ter krepi duševno in telesno zdravje; po drugi 
strani pa bogati mlade z izkušnjami. 
 

Temeljni cilji projekta:  
• razvijanje štirih Delorsovih stebrov (živeti, vedeti, biti, delati skupaj), 
• izboljšati kakovost človekovega življenja, 
• spodbujanje pozitivnih medosebnih odnosov, 
• ohranjanje povezanosti in sožitje med generacijami ter učenje od starejših, 
• spodbujanje medgeneracijske solidarnosti in medsebojne pomoči,  
• spreminjanje osebnega odnosa in ravnanja, 
• povezovanje s širšo lokalno skupnostjo, 
• učiti nenasilno reševanje konfliktov, predvsem pa življenja brez predsodkov. 

 

3. Pilotski projekt: 

- 

4. Uresničevanje temeljnih posebnosti UNESCO ASPnet šole – katere 

teme/vsebine boste poglabljali?  

 

- Navajanje učencev na vrednote kot so dobrodelnost, humanost, 
medkulturnost, spoštovanje, itd.  

- vzgajanje za mir, sodelovanje, strpnost in nenasilje; 

- spodbujanje k skrbi za zdravo in prijazno okolje; 

- razvijati pozitiven odnos do domače in tuje kulturne dediščine; 

- razvijati medkulturno ozaveščenost in krepiti medkulturni dialog; 

- razvijati medgeneracijsko sodelovanje; 

- razvijanje kvalitete izobraževanje in idealov Unesca. 



 
5. Obeleževanje mednarodnih dnevov, tednov in let: 

8. september Mednarodni dan pismenosti, Dan zlatih knjig (17.9.) 

21. september Mednarodni dan miru 

1. oktober Mednarodni dan starejših 

5. oktober  Svetovni dan učiteljev 

16. november Mednarodni dan strpnosti 

10. december Dan človekovih pravic 

27. januar Mednarodni dan spomina na holokavst 

8. marec Mednarodni dan žena 

22. april Svetovni dan Zemlje 

23. april Svetovni dan knjige in avtorskih pravic 

15. maj Mednarodni dan družin 

21. maj Svetovni dan kulturne raznolikosti za dialog in razvoj 

5. junij Svetovni dan okolja 

 
 

6. Udeležba v nacionalnih projektih: 

 Učenec poučuje (IV. OŠ Celje) 

 Spoznavam preteklost, razumem sedanjost, gradim prihodnost (OŠ Jožeta 
Krajca Rakek) 

 Moder stol – nekdo misli nate (OŠ Maksa Pleteršnika Pišece) 

 Z odra na oder (OŠ Leona Štuklja Maribor 

 Otroštvo podaja roko modrosti (OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka) 

 Unesco vrtički (OŠ Zreče) 

 Unesco priložnost: Stara igr(ač)a za novo veselje(OŠ Zreče) 

 Drugačnost nas bogati 

 Branje moje sanje (OŠ Franja Goloba Prevalje) 

 Moje pravice (OŠ Frana Kranjca Celje) 

 Kaj skriva naša voda? Ex tempore (OŠ Vincenzo e Diego De Castro Piran) 

 Kalejdoskop - Pogled skozi tvoje in moje oči 

 Pletemo niti mreže z jubilejem OŠ Griže 
 
7. Udeležba v mednarodnih projektih: 

  
 
8. Solidarnostne in prostovoljne aktivnosti: 

- Zbiranje zamaškov skozi celo šolsko leto, sodelovanje s starši in krajani, 

- Zbiranje odpadnih tonerjev,  



- Zbiranje odpadnih baterij. 
 

9. Delovanje ASPnet šole v lokalnem okolju (sodelovanje s starši, krajevno 

skupnostjo, občino, institucijami) 

- Sodelovanje z lokalno KS, 

- lokalnimi društvi (na prireditvah, zbiralne akcije), 

- sodelovanje z društvom Za boljši svet, 

- sodelovanje z Rdečim Križem (akcija Drobtinica), 

- sodelovanje z VVZ Dornava 

- sodelovanje z Andragoških zavodom Slovenije (projekt TVU) 

- sodelovanje z Zvezo kulturnih društev. 
 

10. Načrtovano sodelovanje v mreži in središču: 

- Aktivno sodelovanje s središčem in mrežo 

- sodelovanje v nacionalnih in mednarodnih projektih mreže, 

- sodelovanje pri oblikovanju spletnih strani središča, 

- sodelovanje pri oblikovanju nacionalnih spletnih strani mreže, 

- udeležba na rednih srečanjih koordinatorjev središča (avgust, februar, junij), 

- udeležba na strokovnem srečanju koordinatorjev ASPnet. 

 

 

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

Gordana Rubelj do 7. julija 2018 

 
ASPnet koordinatorica na šoli:                     Ravnatelj:  
 
Gordana Rubelj       mag. Andi Brlič 


