
UNESCO ASPnet Slovenija 

 

Okvirni letni plan ASPnet šolskih koordinatorjev 
 

 

Šolsko leto: 2016/17 

Naziv in naslov zavoda: Srednja ekonomska šola Maribor, Trg Boruisa Kidriča 3 

Vzgojno-izobraževalni zavod:     Vrtec          SŠ      Drugo:    

Status šole/vrtca/zavoda:      Nacionalni                  Brez statusa 

 

E-naslov zavoda info@ses-mb.si 

Naslov spletne strani zavoda: http://www.ses-mb.si 

 

 

Podatki  o šolskem koordinatorju/ici: 

Priimek in ime: Danica Pelcl 

E-mail:danica.pelcl@ses-mb.si        telefon:  0590833 78 

 

Podatki o ravnatelju/ici: 

Priimek in ime:Darja Cizel,prof. 

E-mail: darja.cizel@ses-bm.si,   telefon:  059083373 

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

- dvig ekološke zavesti 

- povezovanje z okoljem, sodelovanje z ustanovami v ožjem okolju 

- usvajanje znanja Unesco vsebin   

- povezanost z drugimi zavodi središča Maribor in aktivnejše sodelovanje  

- poudarek na aktivnosti dijakov 

- sodelovanje v Platformi mladih 

Izpolnjevanje Delorsovih temeljnih načel 

 

2. Nacionalni projekt:      Ne 

 
 

Pilotski projekt: Ob Dnnevu zemlj 

 medgeneracijsko sodelovanje 

- povezovanje z okoljem in naravo 

- kvalitetno preživljanje prostega časa 

 

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

boste poglabljali?  

- medkulturno učenje  

- strpnost in sodelovanje 

- okoljska problematika 

- izobraževanje za trajnostni razvoj 



 

4. 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 

 

- 10.  december - Dan človekovih pravic 

 

- 25.maj-Dan družine 

 

 

5. Udeležba v nacionalnih projektih: 

- Fair play učenec, OŠ Janka Padežnika Maribor 

- S  srednjo gostinsko in turistično šolo Maribor 

- S srednjo gradbeni šolo in gimnazijo Maribor 

- Gimazijo Celj 

- Gimnazijo Ptuj 

- Oš bratov Polančičev 

- Praznični mozaik, OŠ  Sveta Trojica 

- Dan človekovih pravic, OŠ Jožeta Moškriča Ljubljana 

 

 

 

6. Udeležba v nacionalnih projektu z mednarodno udeležbo: 

- Moder stol – nekdo misli nate, OŠ Pleteršnika Pišece 

 

 

7. Udeležba v mednarodnih projektih: 

- Pletemo niti mreže z glasbo, OŠ Griže 

- Drevo = življenje, OŠ Frana Kranjca, Celje 

- 4. Unesco ASP tek mladih 

 

8. Solidarnostne in prostovoljne aktivnosti: 

 

- Prostovoljno delo s starostniki v Domu Danica Vogrinec 

- Zbiranje oblačil in šolskih potrebščin 

 

9. 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. 

- Z Zvezo prijateljev mladine Maribor 

 



 

10. Načrtovano sodelovanje v mreži in središču: 

 Udeleževanje nacionalnih in mednarodnih projektov in nacionalnih projektov z 

mednarodno udeležbo. 

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

 

 

 Aktivna udeležba na strokovnem srečanju UNESCO šol (oktober) 

 Neformalna srečanja (december, junij) 

 

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

ASPnet koordinator Danica Pelcl 

 

 

ASPnet koordinator/ica na šoli:                     Ravnatelj/ica:  

Danica Pelcl                                                                 Darja Cizel 

 


