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Okvirni letni plan ASPnet šolskih koordinatorjev 

Šolsko leto: 2017/2018 

Naziv in naslov zavoda: OŠ Janka Padežnika Maribor 

 

Vzgojno-izobraževalni zavod:     Vrtec      OŠ       SŠ      Drugo:    

Status šole/vrtca/zavoda:  Mednarodni      Nacionalni     Brez statusa 

 

E-naslov zavoda: o-jp.mb@guest.arnes.si 

Naslov spletne strani zavoda: http://www.padeznik-mojasola.si 

 

Podatki o ravnatelju/ici: 

Priimek in ime: mag. Sonja Filipič 

E-mail: sonja.filipic@guest.arnes.si 

telefon:  02 421 32 52 

 

Podatki  o šolskem koordinatorju/ici: 

Priimek in ime: Janja Modrijančič 

E-mail: bjanjab@yahoo.com 

telefon:  041 824 164 

 

Podatki  o šolski namestnici koordinatorice: 

Priimek in ime: Lorenci Andreja 

E-mail: andrejalorenci@hotmail.com 

telefon:  031 320 411 

 

1. Temeljni cilji v šolskem letu 2017/18: 

 

- spoznavanje svetovnih problemov in vloga globalnega državljanstva 

- opredelitev ciljev Unesca v učnih načrtih posameznih predmetov po celotni vertikali 
(nadaljevanje iz preteklih let) 

- aktivnosti Mednarodno desetletje približevanja kultur (2013 - 2022) 

- začetek izvajanja novega pilotskega projekta 

- razvijanje znanj in spretnosti, ki so potrebne za spodbujanje trajnostnega razvoja 

- ureditev in prispevki na spletnih straneh središča in mreže 

- uresničitev vseh ključnih nalog Unesco šole za šolsko leto 
 
 

 

 



2. Nacionalni projekt:      DA   NE 

3. Pilotski projekt:  DA NE 

 

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

poglabljali?  

-Svetovni problemi (priseljenci, lakota, revščina, OZN…) 

-Medkulturno učenje (jezikovna, kulturna, verska raznolikost, medgeneracijsko sodelovanje) 

5. Obeleževanje mednarodnih dnevov, tednov in let: 

 Svetovni dan jezikov  

 Svetovni dan učiteljev 

 Svetovni dan boja proti AIDS-u 
 Dan človekovih pravic 

 Mednarodni dan spomina na holokavst 

 Mednarodni dan žena 

 Svetovni dan otrokovih pravic 

 Svetovni dan vode 

 Dan Afrike 

 Dan sonca 
 

6. Udeležba v nacionalnih projektih: 

- Kapljice življenja (Janja Modrijančič) 

- Menjaj branje in sanje (Koraljka Čeh) 

- UNESCO vrtički-V sodelovanju z naravo sam pridelam hrano 
 

Udeležba v nacionalnih projektih z mednarodno udeležbo: 

 

- Na mostovih ustvarjalnosti (Janja Modrijančič) 

- Dediščina v rokah mladih-mladi posvojijo spomenik (Andreja Lorenci) 

- Pošljimo sapico prijateljstva 

 
 

7. Udeležba v mednarodnih projektih: 

- Pletemo niti mreže z jubilejem v OŠ Griže ( Janja Modrijančič) 
 

8. Solidarnostne in prostovoljne aktivnosti: 

- sodelovanje z domom starostnikov Pod gorco 

- tutorstvo (med učenci) 

- zbiranje zamaškov 
 

 

 



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

institucijami) 

- Dom Pod gorco (dom starostnikov) – nastopi za starostnike, medgeneracijske delavnice 

- Turistično društvo Studenci (ohranjanje običajev – pranje peric, Mladi posvojijo spomenik - 
skrb za Jožefov studenec) 

- Vrtec Studenci (vrtec na obisku, dan jezikov) 
- aktivna vključitev staršev v delavnice, delo na šolskem vrtu, pomoč pri pripravi razstav… 

- sodelovanje z Gasilskim društvom Studenci (prostovoljstvo) 
 

10.  Načrtovano sodelovanje v mreži in središču: 

 redna srečanja, izmenjava dobrih praks znotraj središča 

 sodelovanje v nacionalnih projektih središča 

 načrtovanje in izvedba skupnih aktivnosti v središču (projekti, izobraževanja, izmenjave, 
delitev stroškov za prevoze…) 

 ureditev skupne spletne strani središča ter izobraževanje na to temo  

 aktivna udeležba na izobraževanju šolskih koordinatorjev 

 vključitev v  pripravo središča za Dan kulturne raznolikosti 
 

 

11.  Letno poročilo o delu v tekočem letu bo izdelal-a in oddal/a do 10. julija 2018:  

Janja Modrijančič, Andreja Lorenci 

 

ASPnet koordinator/ica na šoli:                                        Ravnatelj/ica:  

      Janja Modrijančič                                   mag. Sonja Filipič 

 

      Namestnica koordinatorice: 

      Andreja Lorenci 

 

 


