
UNESCO ASPnet Slovenija 

 

Okvirni letni plan ASPnet šolskih koordinatorjev 
 

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

-   vključitev Unesco ciljev in vsebin v vsakdanje življenje in delo šole, 

-   uravnoteženo razvijanje vseh štirih stebrov Unesco izobraževanja, 

-   spoštovanje in ohranjanje dediščine, 

-   obeleževanje mednarodnih let in dni, 

-   medgeneracijsko sodelovanje, 

-   delo z nadarjenimi učenci, 

     -  aktivno delo na področju ekologije. 

 

 

2. Nacionalni projekt z mednarodno udeležbo:      DA   NE 

Projekt Z ODRA NA ODER  je namenjen druženju šolskih gledaliških skupin iz 

Slovenije in tujine. Ohranjamo sodelovanje s šolo iz Madžarske in s šolami iz Hrvaške 

in Srbije. 

 

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

boste poglabljali?  

- Posvetili se bomo okoljskim problemom – tako v šoli, njeni neposredni okolici in 

širše.  

- Varovali bomo človekove pravice z ozaveščanjem učencev in staršev in širšega okolja. 

- Posebno skrb bomo namenili učencem s posebnimi potrebami ter njihovemu 
aktivnemu vključevanju v šolski sistem. 

- Veliko pozornosti bomo namenili integraciji tujcev, ki so učenci naše šole – tako v šoli 
kot v vsakdanjem življenju. 

 

 

5. Obeleževanje mednarodnih dnevov, tednov in let: 

-    Evropski dan jezikov – 26. september 

 Svetovni dan učiteljev – 5. oktober 

 Svetovni dan boja proti AIDS-u – 1. december 

 Dan človekovih pravic – 10. december 

 Mednarodni dan žena – 8. marec 

 Svetovni dan voda – 22. marec 

 Svetovni dan okolja – 5. junij 
 

 



6. - Udeležba v nacionalnih projektih: 

- Dan človekovih pravic 

-  Kapljice življenja 

-  Vzgajamo zelišča: V starem iščem novo 

-  Unesco ima talent 

-  Kralj Matjaž pod goro Peco 

-  Otroštvo podaja roko modrosti 

-  Udeležba v nacionalnih projektih z mednarodno udeležbo: 

-  Učenec poučuje – okolje v katerem živim 

-  Tabor ustvarjalcev dobrih vesti  

-  Moder stol – nekdo misli nate 

 

-  Udeležba v mednarodnih projektih:  

-  Dobre vesti iz naše šole in našega mesta 

-  Pletemo niti mreže z jubilejem OŠ Griže 
 
-  Eno Tree 

 

8. Solidarnostne in prostovoljne aktivnosti: 

- Zbiranje starega papirja za pomoč sošolcem 

- Zbiranje zamaškov za dečka Aneja 

- Vključevanje v aktualne humanitarne akcije 

 

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

občino, institucijami) 

- Sodelovanje s šolami iz naše okolice 

- Sodelovanje z mestno četrtjo Nova vas 

- Sodelovanje z Zvezo borcev 

- Sodelovanje z Osnovno šolo Gustava Šiliha 

- Sodelovanje z vrtcem Otona Župančiča 

- Sodelovanje z domom starostnikov 

- Sodelovanje v projektih Mestne občine Maribor 

- Sodelovanje z Zvezo prijateljev mladine 

 

10. Načrtovano sodelovanje v mreži in središču 

Aktivno se bomo vključevali v delo središča in celotne mreže. 
Sooblikovali bomo spletno stran središča in nacionalno spletno ASPnet stran 

Udeležili se bomo Unesco projektov iz našega letnega načrta. 
Udeležili se bomo strokovnega srečanja Unesco šol. 


