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Dragi unescovci!

Časi so se spremenili in naša življenja se spreminjajo z njimi. Polni so negotovosti, tudi strahu, z 

manj nasmehi in brez prijateljskega druženja. Z novimi odgovornostmi in novimi obveznostmi zaradi 

pandemije s covidom-19 se plete nova, nam neljuba stvarnost, v kateri ni več objemov in stiskov rok. 

A nekaj pomembnega je ostalo, vsaj v naši Unescovi mreži, ker je globoko v vsakem izmed nas. Srčnost 

in predanost našemu skupnemu delu za lepšo in boljšo prihodnost našega planeta. Živahno se je 

nadaljevalo tudi potem ko je vsaj na videz naše šolsko življenje zastalo. Prilagodilo se je razmeram in tudi 

na daljavo še naprej tkalo najgloblje vezi med Unescovimi vrtci, Unescovimi šolami in ostalimi zavodi 

tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Najzahtevnejši čas, kar ga je naša mreža sploh kdaj živela, je pokazal na 

našo neizmerno energijo, ustvarjalnost in sodelovalnost. Pokazal je, da spopadanje z izzivi današnjega 

časa zahteva pokončne in pogumne ljudi, da je mogoče tudi v nemogočih razmerah vzdrževati vezi, pa 

čeprav le virtualne, in z vzgojo za mir graditi mostove med ljudmi, da bi nove generacije živele v sožitju, 

da bi znale občutiti sočutje in nuditi prijateljsko pomoč tistim, ki jo potrebujejo. Predvsem pa tudi, da 

bi z odgovornim ravnanjem znale poskrbeti zase, svoje bližnje, za lastno družbo in postati odgovorni 

državljani sveta. 

Žal prav vsem našim projektom ni uspelo izpeljati svojih načrtov, saj so tako po vsebini kot organizaciji 

zelo raznoliki. Nekaterim se ni uspelo tako hitro preoblikovati, nekaterim jo je zagodla bolezen, drugim 

so to preprečile kakšne druge okoliščine. A so živeli vsaj na šolah, na katerih so jih zasnovali, in bodo 

počakali na čas, ko bo naše druženje v živo spet postalo del našega vsakdana. Upamo, da ta čas pride 

kmalu.

Ne glede na vse, kar se zaradi epidemioloških razmer v svetu in v naši domovini dogaja med nami in z 

nami, ostanimo trdni v sebi, zaupajmo v svojo moč in znanje ter z odgovornim ravnanjem soustvarjajmo 

takšen svet okrog sebe, da bomo lahko ohranjali iskrice v očeh in bili ponosni nase, ker zmoremo.

Ostanite zdravi in naj se vam uresničijo vsi vaši načrti in upi.

- - -

Ljubica Kosmač

namestnica nacionalnega koordinatorja

Letošnje leto nas je vse postavilo pred težko preizkušnjo, saj je zaradi epidemije življenje v Sloveniji 

za nekaj mesecev praktično obstalo. Tudi po izboljšanju razmer smo se vsi skupaj soočili z izzivom 

vračanja v – kot radi rečemo – novo normalnost. Šole, vrtci, učenci, učitelji so se nenadoma znašli v 

nepredvidljivih okoliščinah in tudi Unescova mreža šol ni bila izjema. Naši projekti so vendarle polni 

življenja in temeljijo na medosebnih stikih, sodelovanju v živo, druženju v novih okoljih in spoznavanju 

drugih. Zato smo prav posebej ponosni na mrežo, njenega koordinatorja, koordinatorje in koordinatorice 

na šolah in v središčih ter seveda na vse učence, ki so pri izvedbi letošnjega programa sodelovali.

In kako se je odzval na krizo v izobraževanju UNESCO? Takoj ob izbruhu pandemije v marcu je vzpostavil 

Globalno izobraževalno koalicijo (Global Education Coalition), ki se ji je pridružilo ogromno partnerjev 

tako iz mednarodnih organizacij kot iz zasebnega sektorja, da bi vsi skupaj pomagali pri izobraževanju 

v posebnih razmerah (#LearningNeverStops). 22. oktobra je na izrednem globalnem srečanju Global 

Education Meeting 2020 zbral voditelje držav, da bi skupaj razmislili o prihodnosti izobraževanja in se 

zavezali skupnim ciljem. V razmislek o prihodnosti izobraževanja je mednarodna koordinacija ASPnet 

vključila tudi Unescove šole v okviru projekta Futures of Education, ki se trenutno izvaja tudi v naši 

mreži. 

Obenem to leto predstavlja velik izziv za sam Unescov sedež v Parizu. Že več let pred tem se je srečeval 

s finančnimi in kadrovskimi težavami zaradi neplačevanja članarine in izstopa nekaterih držav. V času 

prvega vala epidemije je bil zaprt celo dlje kot naše institucije. Zaradi tega je bilo naše sodelovanje z 

mednarodno koordinacijo včasih precej oteženo. Kljub temu da smo med letom večkrat prosili za nujno 

reševanje potrditve članstva in pridobitev certifikatov za nove članice v naši mreži, se je reševanje tega 

vprašanja vleklo vse do septembra letos, ko smo končno našli rešitev, kako bomo odpravili zaostanek 

pri izdajanju certifikatov, o čemer je nacionalni koordinator že obvestil vodje središč. Vsem šolam, 

ki ste v tem času čakale na mednarodno potrditev članstva, se zaradi tega opravičujemo in se vam 

zahvaljujemo za razumevanje.

Vse dobro vam želimo tudi v letu pred nami in ostanimo zdravi, ostanimo povezani!

- - -

Marjutka Hafner

generalna sekretarka Slovenske nacionalne komisije in direktorica Urada za UNESCO pri Ministrstvu 

za izobraževanje, znanost in šport

- - -

mag. Barbara Urbanija

podsekretarka na Uradu za UNESCO pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport

Drage unescovke, dragi unescovci,

bistvene vrline se odkrijejo, šele ko dramatične in rušilne sile odstranijo včasih tudi precej zlagano 

površje. Kriza novega virusa, ki je globoko zarezala v naš vsakdan in prej ustaljeno bivanje s sočlove-

kom, je pokazala, koliko egoizma, nepovezanosti in pogoltnosti se lahko nakopiči v človeštvu. A kriza 

je tudi pokazala, da se je dalo in se da živeti in delovati drugače: v iskreni skrbi za okolje, v požrtvovalni 

skrbi za človeški razvoj in seveda v tisti najbolj človečni skrbi zase in za vse soljudi. Tudi v tem žal 

nepozabnem letu smo unescovci dokazali, da zmoremo živeti in delovati drugače. Kljub večplastnim 

omejitvam smo dejavno ohranili in krepili naše poslanstvo, zato sem prepričan, da bomo tudi vnaprej 

hoteli in zmogli biti unescovci.

- - -

Roman Vogrinc

predsednik programskega sveta
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Delo šol v Unescovi mreži v letu 2020 je bilo zaradi epidemije koronavirusa covid-19 oteženo. Učenci in dijaki so od 16. 
marca 2020 z redkimi izjemami delali do konca pouka na daljavo, zato določenih projektov v tem obdobju ni bilo mogoče 
izpeljati. Marsikateri načrtovan projekt, mreženja in medšolska sodelovanja so bili odpovedani ali prestavljeni na kasnejši 
čas. Takšnih je bilo 14. Kljub temu je šolskim koordinatorjem na Unescovih šolah uspelo izpeljati 46 projektov, od katerih 
šest zaradi premajhne udeležbe šol ne izpolnjuje kriterijev ASP za potrditev veljavnosti. 
 
Vsekakor je treba pohvaliti vse šolske koordinatorje in mentorje Unescovih šol, ki jim je kljub težkim okoliščinam uspelo 
uresničiti svoje načrte in dati Unescovi mreži šol nov zagon in elan.

V slovenski Unescovi mreži šol je v šolskem letu 2019/2020 delovalo 107 članic (11 vrtcev (op. pet vrtcev je pridruženih 
osnovnim šolam), 73 osnovnih šol in 28 srednjih šol). Od tega je 99 polnopravnih članic, osem pa je šol v t. i. čakalnici za 
vstop med redne člane.

Unescov programski svet ASP sestavljajo: Roman Vogrinc (predsednik), Marjutka Hafner (direktorica Urada za 
UNESCO, MIZŠ), Eva Jurman (Zavod RS za šport), Jože Bogataj (nacionalni koordinator Unescove mreže šol), Nives  Ko šir 
Maček (predstavnica Unescovih središč ASP), Tatjana Devjak (MIZŠ), mag. Barbara Urbanija (podsekretarka na Uradu za 
UNESCO). 

Delo v Unescovi mreži šol koordinira nacionalni koordinator Jože Bogataj, ki ga imenuje Unescov programski svet ASP. 
Pomočnica nacionalnega koordinatorja je Ljubica Kosmač. 

Člani evalvacijske komisije so: Ksenija Leskovšek Korber (predsednica), Ljubica Kosmač, Ana Prevc Megušar, Nives 
Košir Maček, mag. Barbara Urbanija. 

Zunanji sodelavec: Anže Nunar, ki skrbi za tehnične stvari in pomaga pri urejanju spletne strani www.aspnet.si.

Unescove šole so organizirane v središča, ki jih vodijo vodje Unescovih središč ASP in skrbijo za koordinacijo dela v mreži 
šol svojega središča. 
 

Naloge  Unescovih središč ASP so opredeljene na treh ravneh 
 
• lokalni: povezovanje šol v Unescovo središče ASP, sodelovanje z lokalno skupnostjo,

• nacionalni: zadolžitve za vso mrežo – urejanje spletne strani, spletnega časopisa, vodenje posameznih orodij v di-
daktičnih medšolskih povezavah in vodenje nacionalnih projektov,

• na mednarodni ravni koordiniranje projektov in akcij, ki prihajajo z Unescovega sedeža ali drugih mednarodnih insti-
tucij, ki jih UNESCO podpira, vodenje lastnih mednarodnih Unescovih projektov.

Naloge šol v Unescovi mreži 
 
• Uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja (SDG) na vseh področjih Agende 2030 za izobraževanje na celotni šolski 

vertikali. 

• Vključevati Unescove teme v redni kurikul osnovnih in srednjih šol: mir in človekove pravice, demokracija, enakoprav-
nost spolov, svetovni problemi in vloga ZN pri njihovem reševanju, izobraževanje za trajnostni razvoj, globalno učenje, 
varovanje okolja, medkulturno učenje, spodbujanje kreativnosti, medkulturni dialog, kulturna dediščina.

• Izobraževanje za globalno državljanstvo 2014–2021.

• Implementacija pravil delovanja Unescove mreže šol.

• Medkulturni dialog.

• Transverzalne teme: enake možnosti, krepitev strpnosti, sprejemanje imigrantov in problemi staranja prebivalstva. 

• Usmeritve EFA (UNESCO Education For All), zlasti 3. člena – podpiranje programov za razvoj učnih in življenjskih veščin 
in 6. člena – izboljšati vse vidike kakovosti izobraževanja z uporabo okvira štirih stebrov učenja (»Učenje – skriti za-
klad«).

• Vključevanje v štiri obvezne študijske teme Unescove mreže šol: svetovni problemi in vloga ZN pri njihovem reševanju, 
izobraževanje za trajnostni razvoj, mir in človekove pravice, medkulturno učenje.

• Uresničevanje Delorsovih stebrov v izobraževanju za 21. stoletje s projekti šol v Unescovi mreži šol: Učiti se, da bi vedeli!, 
Učiti se delati!, Naučiti se živeti skupaj!, Učiti se biti! Od leta 2020 dalje nov steber: Učiti se postati! (Learn to Become!)

• Spodbujanje širjenja učnega prostora (povezave znotraj šol oz. zavodov z domačim krajem, s sestrskimi šolami doma 
in po svetu …).

• Mednarodno sodelovanje (ob pomoči SNKU). 

 

Osnovne aktivnosti Unescove mreže šol v letu 2020

• izvajanje Unescovih projektov, vključno s pilotnimi projekti v Unescovi mreži šol, 

• vsakoletna evalvacija Unescovih projektov v izvedbi  šol in vrtcev Unescove mreže v skladu z novimi pravili delovanja 
Unescove mreže šol, 

• študijski in svetovalni obiski šol v posameznih središčih,

• srečanja ožje delovne skupine za neposredno podporo šolam,

• srečanja Unescovega programskega sveta mreže šol,

• sestanki evalvacijske komisije za potrjevanje projektov, 

• sodelovanje nacionalnega koordinatorja Unescove mreže šol v IO SNKU in dejavnostih SNKU na nacionalni in med-
narodni ravni, 

• vzdrževanje spletne strani Unescove mreže šol Slovenije aspnet.si skupaj z napovedmi aktivnosti šol Unescove mreže 
(koledar dogodkov),

• sodelovanje z Mladinsko platformo Društva za ZN,

• sodelovanje s Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO (SNKU). 

Kronološki pregled aktivnosti v 2020   
 
Osrednja naloga Unescove mreže šol Slovenije je skrb za vsebinski razvoj šol in zavodov z dejavnostmi, ki odražajo Unescovo 
doktrino in so sestavni del rednega učnega načrta oz. jih članice izpeljejo tudi kot obšolske (izvenšolske) dejavnosti. Ena 
izmed temeljnih nalog mreže je skrb za dvig kakovosti pedagoškega dela. Posebna pozornost je namenjena tudi izpeljavi 
samoevalvacijskega postopka za dvig kakovosti izobraževanja in za utrditev mreže po načelih Unescovih priporočil za 
oblikovanje Unescove mreže šol.
 
V Letnem poročilu šol Unescove mreže so objavljeni vsi projekti v letu 2019/2020, ki so bili uresničeni in izpolnjujejo vse 
zahtevane kriterije, da jih lahko potrdi tudi evalvacijska komisija. 
 
Poleg tega nacionalni koordinator skrbi za komunikacijo med vodji središč in člani Urada za UNESCO oz. člani evalvacijske 
komisije. V uvodniku objavljam samo ključne dogodke po kronološkem redu: 
 

Vse leto: objava informacij v zvezi z mednarodnim delovanjem UNESCO ASP na https://www.aspnet.si/aktualno/; 
objava za članice slovenske Unescove mreže šol; med drugim nova mednarodna koordinatorica objavlja mesečna 
obvestila Connect, ki so objavljena na spletni strani slovenske Unescove mreže šol. 
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Vse leto: sodelovanje med šolami v Unescovi mreži na nacionalni ravni z napovedanimi projekti in ostalimi dejav-
nostmi.

 
Vse leto: skupaj z Društvom za ZN in SNKU sodelujemo v projektu Mladinska platforma UNESCO, ki mladim omogoča 
aktivno sodelovanje na področju Unescovih vsebin. Unescovi glasniki širijo kulturo miru in nenasilja po vsej državi. 
Društvo za ZN je partner Slovenske nacionalne komisije za UNESCO na področju izobraževanja in izvenšolskega 
udejstvovanja mladih. Je tudi soustanovitelj in nosilec Unescove Mladinske platforme, ki sodeluje pri uresničevanju 
programa Unescove mreže šol Slovenije.

 
Januar 2020: novo vodstvo v Unescovi mreži šol: mednarodna koordinatorica Unescove mreže je postala Julie Saito. 

Januar 2020: objava uradnega Vodnika za nacionalne koordinatorje Unescove mreže šol v angleščini; objavljeno na 
www.aspnet.si.

 
15. januar 2020: nacionalni koordinator pošlje letno poročilo nacionalnega  koordinatorja Unescove mreže za leto 
2019 v Pariz.   

 
24. januar 2020: obeležitev mednarodnega dneva izobraževanja v Unescovi mreži (generalna skupščina ZN, decem-
ber 2018).

 
28. januar 2020: Na https://www.aspnet.si/aktualno/two-new-handbooks.html objava dveh priročnikov za sred-
nješolske in osnovnošolske učitelje, ki ju je izdala Unescova mreža: Opravnomočenje učiteljev za pravično družbo (v 
angleščini), v sklopu cilja za trajnostni razvoj 16: mir, pravičnost in vplivne institucije. 

 
11. februar 2020: Letno srečanje vodij središč z nacionalnim koordinatorjem za pripravo letnega načrta za delovanje 
Unescove mreže šol v letu 2020: Sveta Trojica v Slovenskih goricah; predstavitev brošure UNESCO ASP: vodič za 
članice ASP.

 
11. februar 2020: Srečanje z ravnatelji in ravnateljicami  osnovnih in srednjih šol Unescove mreže za središče ASP za 
Pomurje, središče ASP za Spodnje Podravje in središče ASP osrednje Štajerske. Predstavitev dela šol v nacionalni 
Unescovi mreži. 

 
Februar 2020: priprave na obisk Unescovega predstavnika g. Igorja Kitaeva, pripravljala pisarna v Benetkah skupaj 
z Uradom za UNESCO, obisk bi potekal na MIZŠ in v središču za Gorenjsko 19. in 20. marca 2020; odpovedano zaradi 
razglašene epidemije covida-19 v Sloveniji; tema: trajnostni razvoj in globalno državljanstvo. Obisk so pripravljali: 
Barbara Urbanija, Urad za UNESCO, Anže Nunar, zunanji sodelavec, in Jože Bogataj, nacionalni koordinator. 

 
5. marec 2020: udeležba nacionalnega koordinatorja in direktorice Urada za UNESCO, ga. Marujutke Hafner, na 
otvoritvi razstave ob mednarodnem dnevu strpnosti v hiši Evropske unije v Ljubljani v organizaciji Izobraževalnega 
centra Eksena; skupaj z direktorico Urada za UNESCO go. Marjutko Hafner. 

 
Marec 2020: Uspešno sodelovanje v projektu 2 Toolkits on global citizenship education za osnovne in srednje šole; v 

projektu je sodelovala OŠ Preserje pri Radomljah, koordinatorica Marjana Borovnica za obdobje marec 2019–marec 
2020, pohvala mentorici iz Pariza. 

 
April 2020: Napoved Unescovega projekta Teden umetnosti (ZRSŠ uradni izvajalec pod pokroviteljstvom Urada za 
UNESCO) v slovenski Unescovi mreži šol, vendar je bil projekt zaradi koronavirusa odpovedan.

 
April 2020: Načrtovano sodelovanje osmih dijakov Unescove mreže šol na mednarodnem srečanju Unescove mreže 
šol v Magnitogorsku v Rusiji od 26. aprila do 2. maja 2020 (Econ-Sphere). Koordinator: Jože Bogataj. Zaradi epi-
demije je bilo srečanje prestavljeno na oktober 2020, ampak je bilo zaradi epidemiološke slike že v septembru 2020 
dokončno odpovedano. 

 
12. maj in 5. junij 2020: Sodelovanje članic slovenske Unescove mreže šol na svetovnem webinarju ASPnet Covid-19: 
Reflections by the Community,  tema: sovražni govor: Kako lahko izobraževanje in digitalno državljanstvo pomagata 
v času covida-19? 

 
4.–9. junij 2020: 1. dopisna seja Unescovega programskega sveta ASP: potrditev novih obrazcev za šolske koordina-
torje in vodje Unescovih središč ASP; 

  
Junij–julij 2020: Urejanje dokumentacije na svetovnem spletu UNESCO ASP v portalu OTA, Pariz, september–okto-
ber 2020: https://aspnet.unesco.org/en-us/Pages/Login.aspx; urejanje pravno-formalnega statusa šol v Unescovi 
mreži (nacionalni koordinator, zunanji sodelavec, Urad za UNESCO na MIZŠ).

 
Julij 2020: Sodelovanje v mednarodni raziskavi Unescove mreže šol Student Voice in the Covid-19 pandemic, ki 
jo je pripravil UNESCO za učitelje srednjih šol, in sicer o tem, kako je potekalo izobraževanje na daljavo (nacionalni 
koordinator, vodje  središč ASP).

 
Avgust 2020: prevod delovnih gradiv za projekt flagship Futures of Education, prevajalska agencija. 

 
31. avgust 2020: Sestanek evalvacijske komisije v Ljubljani na Uradu za UNESCO. Evalvacijska komisija je v poletnem 
času pregledala vseh 46 poročil o izvedenih projektih šol Unescove mreže v šolskem letu 2019/2020. 

 
31. avgust 2020: Objava pisma predsednika Unescovega programskega sveta ASP in nacionalnega Unescovega 
koordinatorja ASP vsem članicam slovenske Unescove mreže šol ob začetku novega šolskega leta.

 
8. september 2020: Aktivna udeležba nacionalnega koordinatorja in članice Urada za UNESCO na mednarodni 
video konferenci Futures of Education, ki jo je organiziral UNESCO ASP Pariz: konferenco sta vodili Maya Prince in 
Katja Anger skupaj z mednarodno koordinatorico za Unescovo mrežo šol Julie Saito. 

 
18. september 2020: Sestanek s člani evalvacijske komisije in ožjim timom pri nacionalnem koordinatorju na video-
konferenci po Zoomu.
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29. september 2020: Vodilni dogodek Unescove mreže šol v letu 2019: srečanje učencev in dijakov vseh šol v Unes-
covi mreži v tednu kulturne dediščine na OŠ Belokranjskega odreda v Semiču. Dogodek je bil zaradi epidemioloških 
razmer v letu 2020 odpovedan in prestavljen za eno leto. 

 
Oktober 2020: sodelovanje v Unescovi spletni anketi: priprava svetovnega poročila o izobraževanju in okolju (Edu-
cation and the Environment): vključevanje okoljevarstvene problematike v učne načrte osnovnih in srednjih šol). 

 
12. oktober 2020: Videokonferenca nacionalnega koordinatorja, zunanjega sodelavca in predstavnikov Unescove 
mreže šol v Parizu: urejanje certifikatov za šole, članice slovenske Unescove mreže šol.

 
12. oktober 2020: videosestanek z vsemi Unescovimi vodji središč ASP: uvajanje novega Unescovega projekta flag-
ship Prihodnosti izobraževanja v vse slovenske članice Unescove mreže šol. Aktualna problematika. 

 
22. oktober 2020: Svetovna konferenca o izobraževanju na daljavo: Global Education Meeting, sklicateljica ga. Ste-
fania Giannini, pomočnica direktorja za izobraževanje za UNESCO; udeležba nacionalnega koordinatorja za Unes-
covo mrežo šol.

 
23. in 24. oktober 2020: Ob 75. obletnici OZN (Prva Osnovna šola Slovenj Gradec, Društvo za Združene narode za 
Slovenijo): povabilo dijakom in učencem na spletni dogodek.

 
Oktober 2020: v pripravi izdaja tiskanega Letnega poročila o izvedenih projektih v šolskem letu 2019/2020. Pred-
viden izid: november 2020, naklada: 200 izvodov. Sodeluje celotna ekipa (lektorica, oblikovalci besedila, zunanji 
sodelavci).

 
Oktober 2020: Projekt Unescovih mrež Svetovani standardi za šole, promotorke zdravja (Global Standards for Health 
Promoting Schools); projekt je poslan v javno razpravo do 6. novembra 2020. 

 
Oktober in november 2020: diseminacija projekta flagship Prihodnosti izobraževanja v vseh središčih ASP (mode-
ratorji vodje  Unescovih središč ASP) in na posameznih osnovnih in srednjih šolah (moderatorji šolski koordinatorji); 
poročilo pripravi nacionalni koordinator. 

 
November 2020: Priprava dvodnevnega srečanja ravnateljev in ravnateljic, šolskih koordinatorjev mreže Unescovih 
šol ter vodij Unescovih središč ASP v Radencih 13. in 14. novembra 2020 – zaradi epidemije odpovedano in presta-
vljeno na prihodnje leto. 

23.-25. novembra 2020: videokonferenca Sveta Evrope za UNESCO z naslovom: Od tega, da prisluhnemo dijakom, 
do njihove aktivne udeležbe v digitalni dobi: vloga šole med pandemijo in po njej; tridnevno strokovno srečanje na-
cionalnih koordinatorjev ASPnet s strokovnjaki Sveta Evrope, predstavniki vlad in šolskih ministrstev, predstavitev 
primerov dobrih praks učiteljev in predstavnikov nevladnih organizacij; svetovna konferenca, ki je potekala v an-
gleščini, francoščini in arabščini. Udeležba: nacionalni koordinator ASPnet ter ravnatelji srednjih šol v slovenski 
mreži ASP.

Nacionalni koordinator v decembru načrtuje videokonferenco z vsemi šolskimi koordinatorji in vodji središč.

Vsem sodelujočim v naši mreži se zahvaljujem za sodelovanje. Ponovno dokazujemo, da smo ustvarjalni, če smo združe-
ni. Tudi zavoljo naših cicibanov, učencev in dijakov, za katere nenehno ustvarjamo nove izzive, ki bogatijo našo vsakdanjo 
pedagoško prakso. In tudi zato smo lahko ponosni, da smo aktivni člani slovenske mreže ASPnet.  
 
 

- - - 
Jože Bogataj, prof.
nacionalni koordinator



14 15

O delu evalvacijske 
komisije
in komisije za evalvacijo in potrjevanje 
projektov



16 17

O delu evalvacijske komisije in komisije za potrjevanje projektov

Člani evalvacijske komisije in komisije za potrjevanje Unescovih nacionalnih projektov smo svoje delo zaključili 31. 8. 
2020.

Pri delu evalvacijske komisije sta kot zunanja člana sodelovala tudi člana ožje skupine nacionalnega koordinatorja Anže 
Nunar, zunanji sodelavec, in Barbara Urbanija iz Urada za UNESCO.

Še preden smo se sestali, smo poglobljeno prebrali vsa prispela poročila koordinatorjev šol in vrtcev ter vsa poročila iz-
vedenih projektov v šolskem letu 2019/20 in vloge za Unescove projekte v novem šolskem letu. Evalvacija je potekala na 
Uradu za UNESCO v Ljubljani.

Evalvacija letnih poročil Unescovih koordinatorjev slovenske mreže šol za šolsko leto 2019/20

Na sestanku evalvacijske komisije 31. 8. 2020 smo članice uskladile mnenja o doseganju kriterijev za podaljšanje statusa 
Unescove šole vrtcem, osnovnim in srednjim šolam. Vse polnopravne članice, ki so poslale poročila, so zadostile kriteri-
jem in vsem je bil status podaljšan. 

Od osmih zavodov s statusom kandidata za člana/članico je kriterije za polnopravno članstvo doseglo šest zavodov. 
Komisija je zaradi neizpolnjevanja kriterijev dvema šolama podaljšala status kandidata za članico za eno leto.

Članice evalvacijske komisije so se strinjale, da šole in vrtci dobro delujejo in uresničujejo Unescove vrednote in cilje. De-
lovanje šol temelji na štirih Delorsovih stebrih, na poglabljanju Unescovih tem in medsebojnem sodelovanju in mreženju. 
Ne glede na to, da so razmere zaradi covida-19 šole postavile v drugačne okvire dela, v katerih mnogo aktivnosti ni bilo 
mogoče izpeljati, je šolam in vrtcem uspelo zadostno uresničiti cilje in izvesti zadostno število obeležitev in projektov.

Aktivnosti v vzgojno-izobraževalnih zavodih (VIZ) so raznolike, polne novih in dobrih idej, vzgojno-izobraževalni zavodi 
delujejo solidarno, dobrodelno in povezovalno. Pri svojem delu strokovni delavci vključujejo različne Unescove teme, 
izobraževanje za trajnostni razvoj in globalno državljanstvo, kar je ključno za zagotavljanje kakovostnega izobraževanja. 
Uporabljajo tudi nevsakdanje učne metode, ki učencem ne le popestrijo izobraževanje, ampak jih tudi dodatno motivirajo. 
Medpredmetno, mednarodno in medgeneracijsko sodelovanje, povezovanje z lokalno skupnostjo, vključevanje pro-
jektnega dela je samo nekaj pozitivnih in kvalitetnih učnih utrinkov, ki smo jih razbrali iz poročil.

Komisija je odkrila precej dobrih praks. Nekatere izmed teh šol bomo povabili, da svoje delo predstavijo na strokovnem 
srečanju.

Odgovori na določena vprašanja so bili zelo raznoliki, včasih težko primerljivi, kar pripisujemo temu, da je bil obrazec 
za evalvacijo nov in da so bila nekatera vprašanja nejasna ali dvoumna. Dejstvo je, da je UNESCO v Parizu v letu 2019 
predpisal nekatere nove elemente v obrazcu, ki je bil zato prilagojen, ni pa bilo priložnosti, da bi prilagoditve članicam 
predstavili. 

Šole opažajo napredke in izboljšave:

• na ravni učencev v večji odprtosti učencev, boljši skrbi za okolje, več strpnosti in konstruktivnega reševanja konfliktov, zavedanju 

svetovnih problemov …;

• na ravni šole v možnostih povezovanja in sodelovanja z drugimi šolami, izmenjavi dobrih praks, inovativnih izobraževalnih pristopih, 

vključevanju tem v učne načrte in druge dejavnosti, ciljni usmerjenosti delovanja pod okriljem Unescove mreže ASP;

• na ravni lokalne skupnosti v večji prepoznavnosti, povezovanju in pripravljenosti za skupne dogodke.

Šole so izpostavljale ovire/težave: 

• na ravni učencev zaradi njihove preobremenjenosti s šolskimi in obšolskimi dejavnostmi, zaradi manjšega interesa za udeleževanje 

v dejavnostih in projektih, ki potekajo v popoldanskem času, ter pri sodelovanju v projektih zaradi težav pri prevozih ali drugih ob-

veznosti;

• na ravni šole zaradi prenatrpanih učnih načrtov, zaradi preobremenjenosti učiteljev, ki se jih zato težko pridobi k sodelovanju pri 

projektih;

• zaradi epidemije pri usklajevanju na ravni lokalne skupnosti. Več povezovanja se opazi pri manjših, vaških šolah. 

Šolski koordinatorji so pohvalili:

• izobraževanje v Celju (vsebino in organizacijo),

• osrednji dogodek – vodilni projekt Zlati rez v Slovenj Gradcu,

• projekte posameznih šol,

• dobro sodelovanje med šolami,

• dobro sodelovanje z vodji središč, ki dobro vpeljujejo nove šole in vrtce,

• dobro sodelovanje z nacionalnim koordinatorjem in njegovo ekipo, hitro odzivnost, odprtost za vprašanja, ažurnost.

Šolski koordinatorji so navajali težave, predloge za boljše delovanje Unescove mreže ASP:

• Težavo so jim predstavljali novi obrazci. Obrazec za evalvacijo naj bo pravočasno pripravljen in predstavljen, obsežnost poročila naj 

bo izražena s kazalnikom, koliko odstotkov je še treba izpolniti.

• V zadnjem času ni bilo sprotnega odzivanja, jasnih navodil.

• Spletna stran občasno ni delovala.

• Želijo si več pobud in priložnosti za mednarodne projekte. 

• Nekaj šol je izpostavilo težave pri pridobivanju certifikatov. 

• Tuje gradivo, ki je posredovano koordinatorjem, ni prevedeno. 

Pomoč pri pridobivanju informacij o delovanju Unescove mreže šol Slovenije lahko koordinatorji dobite pri vodji središča, 
pri nacionalnem koordinatorju, na Unescovi spletni strani ali na Uradu za UNESCO v Ljubljani.

Težave s pridobivanjem certifikatov iz Unescovega središča v Parizu: vodstvo Unescove mreže zadevo ureja, aktivnosti 
za njihovo čimprejšnjo pridobitev potekajo.

Zaradi epidemije mnogi niso mogli izpeljati vseh načrtovanih aktivnosti, vendar je šolam kljub temu uspelo uresničiti cilje 
in izvesti zadostno število obeležitev.

Za kvalitetno delo tudi v teh izrednih razmerah, ko je bilo treba veliko dela postoriti tudi na daljavo, vsem 
udeležencem Unescove mreže šol ASP Slovenije iskreno čestitamo.

Evalvacija izvedenih nacionalnih projektov v šolskem letu 2019/20

Na sestanku smo pregledali poročila o izvedenih nacionalnih projektih v okviru Unescove mreže ASP in ugotovili:

• Izvedenih je bilo 46 od 60 prijavljenih projektov.

• Izvedeni projekti so ponudili različne Unescove teme, so vsebinsko ustrezni in kvalitetni in kažejo veliko ustvarjalnosti in idej.

• Nekateri projekti so potekali v prvi polovici šolskega leta, drugi so se uspešno prilagodili razmeram z delom na daljavo.
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• Povprečna udeležba pri projektih je bila zaradi razmer manjša, kot se je pričakovalo.

• Za vsako ciljno skupino (starost udeležencev) je bilo za sodelovanje na voljo več projektov.

Zaradi pravilnika, po katerem morajo biti v projektu udeleženi vsaj štirje Unescovi zavodi, da je projekt lahko potrjen kot 
nacionalni projekt in njegov vodja lahko pridobi potrdilo za dve točki, svetujemo, da si šole zagotovijo udeležence vsaj iz 
svojega središča.  

Pregled in potrjevanje nacionalnih Unescovih projektov za šolsko leto 2020/21

Šole in vrtci, člani Unescove mreže ASP Slovenije, so s spletno prijavnico za šolsko leto 2020/21 prijavili 57 projektov.

Vseh 57 pregledanih projektov ponuja kvaliteten program. Projekti vključujejo različne Unescove teme, Unesove cilje in 
pričakovane rezultate. Projekti so ciljno naravnani za določene starostne skupine. Vse starostne skupine imajo možnost 
velike izbire. Letos je v več projektih mogoče sodelovati na daljavo.

Po pregledu in ocenitvi je seznam projektov objavljen na spletni strani http://www.aspnet.si. 

Strokovni delavci lahko s sodelovanjem v projektih obogatijo svoj izobraževalni program in učencem ponudijo novo 
razsežnost poučevanja.  

Vsi projekti ustrezajo kriterijem in SO POTRJENI.

Nacionalne projekte lahko prijavijo le polnopravne članice, kandidati za polnopravno članstvo pa v nacionalnih projektih 
lahko le sodelujejo.

Članice evalvacijske komisije in komisije za potrjevanje UNESCO nacionalnih projektov

- - - 
Ksenija Leskovšek Korber
predsednica

- - - 
Ljubica Kosmač

- - - 
Ana Prevc Megušar

- - - 
Nives Košir Maček
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ASPnet
v številkah
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V šolskem letu 2019/2020 je bilo v Unescovo mrežo šol vključenih 107 vzgojno-izobraževalnih zavodov, pri katerih prevladujejo osnovne 

šole (66 %), sledijo jim srednje šole (24 %) in vrtci (10 %). Dejavnosti Unescove mreže šol v Sloveniji vključujejo skoraj 40.000 otrok, 

učencev in dijakov, ki v mreži sodelujejo pod budnim očesom dobrih 7000 strokovnih delavcev v vzgojno-izobraževalnih zavodih po ce-

lotni Sloveniji. Veseli nas, da se je letos približno petina učiteljev, ki poučujejo v šolah, ki so vključene v Unescovo mrežo, tako ali drugače 

udeležila tudi izobraževanj ASPnet.

Iz letnega poročila članov Unescove mreže šol ugotavljamo, da več kot dve tretjini članov (76 %) ob začetku šolskega leta pripravi letni 

načrt, v katerega zapišejo pričakovane dosežke. Prav tako večina sodelujočih (70 %) med šolskim letom sodeluje v vsaj enem globalnem 

oziroma regionalnem projektu, natečaju ali kampanji, ki jo predlaga UNESCO. Skoraj vsi vključeni (96 %) so v letošnjem letu sodelovali 

tudi v vsaj enem nacionalnem projektu, natečaju ali kampanji, ki jo je predlagal nacionalni koordinator.

Ugotavljamo, da slaba četrtina šol še nima uradne zunanje obeležitve, kot je na primer znak UNESCO ASPnet, postavljen na vidnem 

mestu. Pohvalno je, da skoraj vsi sodelujoči (95 %) o svojem delu znotraj Unescove mreže šol obveščajo šolsko skupnost, otroke, učence 

oziroma dijake in njihove starše. Tri četrtine šolskih koordinatorjev ima posebej namenjen čas za načrtovanje in izvajanje dejavnosti v 

šoli, polovica pa jih ima za to tudi namenjena sredstva. 

V zadnjem času je ena izmed strategij Unescove mreže šol tudi izvajanje projektov na celotni šoli (angl. whole school project) in v Slo-

veniji tako projekte izvaja skoraj polovica članov (47 %), nekateri celo v celotni šolski skupnosti (14 %) ali skupaj z lokalno skupnostjo (9 

%). Le 13 % projektov je izvedenih samo z nekaj dijaki. Preostali delež (17 %) predstavljajo projekti, izvedeni v le nekaj razredih. Projekti se 

običajno izvajajo kot kombinacija izvenšolske dejavnosti in učnega načrta (60 %) ali so izvedeni kot celosten pristop šol (18 %) oziroma 

kot del rednega učnega načrta (15 %). Sedem odstotkov projektov je organiziranih kot izvenšolska dejavnost. Glavne teme, v katere 

umeščamo projekte, so zastopane skoraj enakovredno. Najbolj zastopana tema je trajnostni razvoj in trajnostni življenjski slog (37 %), 

ki ji sledita temi medkulturno učenje s poudarkom na kulturni raznolikosti in dediščini (32 %) ter svetovno državljanstvo, kultura miru in 

nenasilja (31 %).

Pri mreženju je najpogostejše sodelovanje z drugimi člani mreže in sodelovanje z lokalno skupnostjo (mestni, občinski svet, lokalni 

muzeji in podobno). Do takšnega sodelovanja je prišlo v kar 521 primerih. Omeniti velja tudi veliko število sodelovanj z nevladnimi organi-

zacijami (118) in šolami, ki (še) niso včlanjene v Unescovo mrežo šol. Takšni sodelovanji sta bili 102. Veseli nas, da člani Unescove mreže 

šol sodelujejo tudi z raziskovalnimi institucijami (45) in zasebnim sektorjem (36).

22. 3. svetovni dan voda

6.  4. mednarodni dan športa za razvoj in mir

23. 4. svetovni dan knjige in avtorskih pravic

3. 5. svetovni dan svobode tiska

16. 5. mednarodni dan sobivanja v miru

16. 5. mednarodni dan svetlobe

21. 5. svetovni dan kulturne raznolikosti za dialog in razvoj

5. 6. svetovni dan okolja

8. 6. svetovni dan oceanov

9. 8. mednarodni dan avtohtonega prebivalstva

23. 8. mednarodni dan spomina na suženjstvo in njegovo ukinitev

15. 9. mednarodni dan demokracije

21. 9. mednarodni dan miru

5. 10. svetovni dan učiteljev

13. 10. mednarodni dan zmanjšanja tveganja nesreč

17. 10. svetovni dan boja proti revščini

24. 10. svetovni dan OZN

10. 11. svetovni dan znanosti za mir in razvoj

3. četrtek v novembru svetovni dan filozofije

16. 11. mednarodni dan strpnosti

25. 11. mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami

1. 12. svetovni dan boja proti aidsu

3. 12. mednarodni dan invalidov ter oseb s posebnimi potrebami

10. 12. dan človekovih pravic

18. 12. svetovni dan migrantov

24. 1. mednarodni dan izobraževanja

27.  1. svetovni dan spomina na žrtve holokavsta

11. 2. mednarodni dan žensk in deklet v znanosti

13. 2. svetovni dan radia

21. 2. mednarodni dan maternih jezikov

8. 3. mednarodni dan žena

21. 3. svetovni dan boja proti rasni diskriminaciji

21. 3. svetovni dan poezije

Mednarodni dnevi in število šol, ki je ta dan obeležilo

- - - 
Anže Nunar
zunanji sodelavec
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Središča



SrediščaASPnet SrediščaASPnet

26 27

Vodja središča
Ksenija Leskovšek Korber
ksenija.lk66@gmail.com

»Ko izvem, da so moji učenci poučili svoje starše 

o pravilnem ločevanju odpadkov ali da so jim ra-

zložili, zakaj je pomembno pogozdovanje, vem, da 

delam v pravi smeri, da vzgajam učence v dobre in 

odgovorne osebe.«

Sedež središča
IV. osnovna šola Celje

Dečkova cesta 60

3000 Celje

E: o-4os.ce@guest.arnes.si

W: http://www.o-4os.ce.edus.si

Središče ASPnet za celjsko in savinjsko regijo

Člani in kandidati za člane

Gimnazija Celje - Center
Kosovelova ulica 1
3000 Celje

E: info@gcc.si
W: http://www.gcc.si

Šolska koordinatorica:
Marjana Turnšek

Osnovna šola Griže
Griže 1a
3302 Griže

E: osce-grize@guest.arnes.si
W: http://www.os-grize.si

Šolska koordinatorica:
Martina Petelinek

Srednja zdravstvena šola Celje
Ipavčeva ulica 10
3000 Celje

E: info@szsce.si
W: http://www.szsce.si

Šolska koordinatorica:
Petra Boštjančič

Šolski center Celje
Gimnazija Lava
Pot na Lavo 22
3000 Celje

E: gl@sc-celje.si
W: http://www.sc-celje.si/gl

Šolska koordinatorica:
Andrejka Debelak Arzenšek

IV. osnovna šola Celje
Dečkova cesta 60
3000 Celje

E: o-4os.ce@guest.arnes.si
W: http://www.o-4os.ce.edus.si

Šolska koordinatorica:
Ksenija Leskovšek Korber

Osnovna šola Lava
Pucova ulica 7
3000 Celje

E: tajnistvo@oslava.si
W: http://www.oslava.si/

Šolska koordinatorica:
Polona Gracer

Osnovna šola Toneta Okrogarja
Šolska ulica 1
1410 Zagorje ob Savi

E: tajnistvo@okrogar.si
W: http://www.okrogar.si

Šolska koordinatorica:
Maja Ocepek

Šolski center Celje
Srednja šola za gradbeništvo
in varovanje okolja
Pot na Lavo 22
3000 Celje

E: gr@sc-celje.si
W: http://www.sc-celje.si/gr

Šolska koordinatorica:
Duša Polak

Osnovna šola
Antona Aškerca Rimske Toplice
Aškerčeva cesta 1
3272 Rimske Toplice

E: os-rimsketoplice@guest.arnes.si
W: http://www.os-rimsketoplice.si

Šolska koordinatorica:
Dušanka Klančar

Osnovna šola Frana Kranjca
Hrašovčeva ulica 1
3000 Celje

E: group1.oscefk@guest.arnes.si
W: http://www.os-franakranjca.si

Šolska koordinatorica:
Sara Prevolnik

Osnovna šola Zreče
Šolska cesta 3
3214 Zreče

E: os.zrece@guest.arnes.si
W: http://www.oszrece.net

Šolska koordinatorica:
Lucija Levart

Vodja središča
Nives Košir Maček
kosir.nives@gmail.com

Nives vodi središče od leta 2012. Z Unescovo mrežo 

se je kot mentorica srečala v prvem mesecu zapo-

slitve, ko je dve učenki spremljala na mirovniški tabor 

v Slovenj Gradec. Tam ga je začutila. Unescov duh, 

kot ga imenuje. Spremljal jo je do šolskega koordina-

torstva in preko njega do vodenja središča. Vesela je, 

da je del mreže ASPnet z Unescovim duhom.

Sedež središča
Osnovna šola

16. decembra Mojstrana

Ulica Alojza Rabiča 7

4281 Mojstrana

 

E: o-16decmojstr.kr@guest.arnes.si

W: http://www.os-mojstrana.si

Središče ASPnet za Gorenjsko

Člani in kandidati za člane

Biotehniški center Naklo
Srednja šola in gimnazija
Strahinj 99
4202 Naklo

E: info@bc-naklo.si
W: http://www.bc-naklo.si

Šolska koordinatorica:
Janja Čenčič Gartner

Osnovna šola 16. decembra Mojstrana
Ulica Alojza Rabiča 7
4281 Mojstrana

E: o-16decmojstr.kr@guest.arnes.si
W: http://www.os-mojstrana.si

Šolska koordinatorica:
Marjeta Dobida Verdnik

Osnovna šola Gorje
Zgornje Gorje 44a
4247 Zgornje Gorje

E: o-gorje.kr@guest.arnes.si
W: http://www.osgorje.si

Šolska koordinatorica:
Tina Sušnik

Osnovna šola
prof. dr. Josipa Plemlja Bled
Seliška cesta 3
4260 Bled

E: os-bled@guest.arnes.si
W: http://www.os-bled.si

Šolska koordinatorica:
Sara Petrič

Ekonomska gimnazija
in srednja šola Radovljica
Gorenjska cesta 13
4240 Radovljica

E: info@egss.si
W: http://www.egss.si

Šolska koordinatorica:
Benjamina Cerkovnik

Osnovna šola Cvetka Golarja
Frankovo naselje 51
4220 Škofja Loka

E: info.c-golar@guest.arnes.si
W: http://www.oscg-info.si

Šolska koordinatorica:
Mateja Feltrin Novljan

Osnovna šola Koroška Bela Jesenice
Cesta talcev 2
4270 Jesenice

E: o-korbela.kr@guest.arnes.si
W: http://www.oskoroskabela.si

Šolska koordinatorica:
Veronika Križaj

Osnovna šola Stražišče Kranj
Šolska ulica 2
4000 Kranj

E: os.strazisce@guest.arnes.si
W: http://www.o-strazisce.kr.edus.si

Šolska koordinatorica:
Urška Ambrož Stele

Gimnazija Jesenice
Trg Toneta Čufarja 1
4270 Jesenice

E: info@gimjes.si
W: http://www.gimjes.si

Šolski koordinator:
Žiga Konjar

Osnovna šola Davorina Jenka
Cerklje na Gorenjskem
Krvavška cesta 4
4207 Cerklje na Gorenjskem

E: tajnistvo@osdj-cerklje.si
W: http://www.osdj-cerklje.si

Šolski koordinator:
Matej Petrovčič

Osnovna šola Poljane nad Škofjo Loko
Poljane nad Škofjo Loko 100
4223 Poljane nad Škofjo Loko

E: group.oskrpo@guest.arnes.si
W: http://sola-poljane.splet.arnes.si/

Šolska koordinatorica:
Ana Tušek

Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice
Cesta Cirila Tavčarja 21
4270 Jesenice

E: os-tone.cufar@guest.arnes.si
W: http://www.tonecufar.si

Šolska koordinatorica:
Linda Ropret

Gimnazija Škofja Loka
Podlubnik 1b
4220 Škofja Loka

E: info@gimnazija-skofjaloka.si
W: http://www.gimnazija-skofjaloka.si

Šolska koordinatorica:
Ana Prevc Megušar

Osnovna šola
Frana Saleškega Finžgarja Lesce
Begunjska cesta 7
4248 Lesce

E: info@oslesce.si
W: http://www.oslesce.si

Šolska koordinatorica:
Urša Svetek

Osnovna šola Preserje pri Radomljah
Pelechova cesta 83
1235 Radomlje

E: tajnistvo@os-preserjeradomlje.si
W: http://www.os-preserjeradomlje.si

Šolska koordinatorica:
Marjana Borovnica
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Vodja središča
Anastazija Makorič Bevčar
anastazija.bevcar@gimng.si

Anastazija je profesorica zgodovine na Gimnaziji Nova 

Gorica že skoraj trideset let. Je velika zagovornica nar-

ave in čistega okolja. Poleg klasičnih oblik pouka se ved-

no bolj zavzema za avtentične učne oblike dela. Zato se 

zadnja leta aktivno vključuje v številne projekte, ki so 

povezani z naravo in mirom, kot tudi z delova njem ev-

ropskih institucij in pomenom Evropske unije.

Prepričana je, da so mladi ljudje veliko bogastvo. 

Poučevanje in delo z njimi pa velik privilegij.

Sedež središča
Gimnazija Nova Gorica

Delpinova ulica 9

5000 Nova Gorica

 

E: tajnistvo@gimng.si

W: http://www.gimng.si

Središče ASPnet za Goriško

Člani in kandidati za člane

Gimnazija Nova Gorica
Delpinova ulica 9
5000 Nova Gorica

E: tajnistvo@gimng.si
W: http://www.gimng.si

Šolska koordinatorica:
Mojca Zgonik Bizjak

Osnovna šola Šempas
Šempas 76c
5261 Šempas

E: os.sempas@gmail.com
W: http://www.ossempas.si

Šolska koordinatorica:
Nataša Žorž

Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid
Gregorčičeva ulica 18a
5222 Kobarid

E: tajnistvo@os-kobarid.si
W: http://www.os-kobarid.si

Šolska koordinatorica:
Nina Levpušček Melinc

Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
Trg 25. maja 9
5212 Dobrovo

E: os.dobrovo@guest.arnes.si
W: https://os-dobrovo.si/

Šolska koordinatorica:
Danica Aščić

Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica
Kidričeva ulica 36
5000 Nova Gorica

E: tajnistvo.osngfe@guest.arnes.si
W: http://www.os-franaerjavca.si

Šolska koordinatorica:
Helena Cizej

Osnovna šola Miren
Podružnica Bilje
Bilje 185
5292 Renče

E: os-miren.bilje@os-miren.si
W: http://www.os-miren.si

Šolska koordinatorica:
Matejka Bavčar

Vodja središča
Mojca Ruter 
mojca.ruter@prva-os-sg.si

Mojca je na Prvi osnovni šoli Slovenj Gradec zapo-

slena kot knjižničarka. V slovenski Unescovi mreži 

je aktivna že iz dijaških dni in bila je zelo vesela, ko 

je prišla na šolo, ki je del Unescove družine. Vodja 

središča je od leta 2017 in je navdušena nad pov-

ezanostjo šol in vrtca v središču. Je velika ljubiteljica 

potovanj in odkrivanj novih lepih stvari ter okušanja 

dišeče kave.

Sedež središča
Prva osnovna šola Slovenj Gradec

Šercerjeva ulica 7

2380 Slovenj Gradec

E: tajnistvo.ossgprv@guest.arnes.si

W: http://www.prva-os-sg.si

Središče ASPnet za Koroško

Člani in kandidati za člane

Osnovna šola Črna na Koroškem
Center 142
2393 Črna na Koroškem

E: info@os-crna.si
W: http://www.os-crna.si

Šolska koordinatorica:
Marija Rus

Osnovna šola Franja Goloba Prevalje
Polje 4
2391 Prevalje

E: o-fgprevalje.mb@guest.arnes.si
W: http://os-prevalje.mojasola.si

Šolska koordinatorica:
Maja Pristovnik

Prva osnovna šola Slovenj Gradec
Šercerjeva ulica 7
2380 Slovenj Gradec

E: tajnistvo.ossgprv@guest.arnes.si
W: http://www.prva-os-sg.si

Šolska koordinatorica:
Renata Kolman

Šolski center Ravne na Koroškem
Gimnazija Ravne na Koroškem
Na gradu 4
2390 Ravne na Koroškem

E: scravne.gim@guest.arnes.si
W: http://www.gimnazija-ravne.si

Šolska koordinatorica:
Petra Popič
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Vodja središča
Nina Hvala Klančič 
nina.hvala-klancic@o-ledina.si

Tako kot verjetno vsak izmed nas, ki preživlja svoj delovni 

čas med zvedavimi očmi otrok različnih starosti, sem se 

tudi jaz pogosto ujela v mislih: »Le kam se v višjih razre-

dih OŠ naenkrat začne izgubljati njihovo zanimanje za svet 

okoli nas?« Začela sem se počutiti odgovorno za to, da bi 

radovedne poglede v otroških očeh ohranila vsaj nekoliko 

dlje ali, še bolje, prispevala k naraščanju otroške ter ka-

sneje najstniške radovednosti in iskrivosti. Sem učiteljica 

matematike in tehnike na OŠ Ledina in svoje šolsko delo v 

družbi učencev doživljam kot vsakodnevni izziv, kako dru-

gače in še boljše motivirati učence. Zavedam se moči tre-

nutka, opazovanja in učenja od vseh, ki me obkrožajo.

Sedež središča
Osnovna šola Ledina

Komenskega ulica 19

1000 Ljubljana

E: info@o-ledina.si

W: http://www.o-ledina.si

Središče ASPnet za osrednjo Slovenijo Osnovna šola Spodnja Idrija
Šolska ulica 9
5281 Spodnja Idrija

E: ospidrijang@guest.arnes.si
W: http://www.os-spidrija.si

Šolska koordinatorica:
Andreja Tušar

Vrtec Galjevica
Galjevica 35
1000 Ljubljana

E: info@vrtec-galjevica.si
W: http://www.vrtec-galjevica.si

Šolska koordinatorica:
Mateja Funkl

Osnovna šola Toneta Čufarja
Čufarjeva ulica 11
1000 Ljubljana

E: ravnateljica@tonecufar.com
W: http://www.tonecufar.com

Šolska koordinatorica:
Majda Jurkovič

Vrtec Pedenjped
Cerutova ulica 6
1000 Ljubljana

E: vrtec.pedenjped@guest.arnes.si
W: http://www.vrtec-pedenjped.si

Šolska koordinatorica:
Klavdija Trkov

Srednja gradbena, geodetska in okolje-
varstvena šola Ljubljana
Dunajska cesta 102
1000 Ljubljana

E: info@sggos.si
W: http://www.sggos.si

Šolska koordinatorica:
Marjana Pezdirc Kolnik

Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in 
umetniška gimnazija Ljubljana
Kardeljeva ploščad 16
1000 Ljubljana

E: tajnistvo@svsgugl.si
W: http://www.svsgugl.si

Šolska koordinatorica:
Katarina Jaklitsch Jakše

Člani in kandidati za člane

Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana
Šubičeva ulica 1
1000 Ljubljana

E: info@gjp.si
W: http://www.gjp.si

Šolska koordinatorica:
Alenka Smole Legat

Osnovna šola Franca Rozmana - Staneta
Prušnikova ulica 85
1210 Ljubljana Šentvid

E: osljfrs2s@guest.arnes.si
W: http://www.osfrslj.si

Šolska koordinatorica:
Helena Sirotka

Osnovna šola Ledina
Komenskega ulica 19
1000 Ljubljana

E: info@o-ledina.si
W: http://www.o-ledina.si

Šolska koordinatorica:
Nadja Ulcej

Gimnazija Ledina
Resljeva cesta 12
1000 Ljubljana

E: tajnistvo@ledina.si
W: http://www.ledina.si

Šolska koordinatorica:
Nina Levstik

Osnovna šola Hinka Smrekarja
Gorazdova ulica 16
1000 Ljubljana

E: tajnistvo.osljhs@guest.arnes.si
W: http://www.o-hsmrekar.lj.edus.si

Šolska koordinatorica:
Tadeja Plut Krajnik

Osnovna šola Marije Vere
Ljubljanska cesta 16a
1241 Kamnik

E: tanja.stiglic@os-marijevere.si
W: http://www.os-marijevere.si

Šolska koordinatorica:
Tanja Štiglic

Gimnazija Vič
Tržaška cesta 72
1000 Ljubljana

E: tajnistvo@gimvic.org
W: http://www.gimvic.org

Šolska koordinatorica:
Mojca Kosi

Osnovna šola Jožeta Krajca Rakek
Partizanska cesta 28
1381 Rakek

E: os.rakek@guest.arnes.si
W: http://www.osrakek.si

Šolska koordinatorica:
Rebeka Škamperle

Osnovna šola Rodica
Kettejeva ulica 13
1230 Domžale

E: os-rodica@guest.arnes.si
W: http://www.sola-rodica.si

Šolska koordinatorica:
Alenka Petek

Osnovna šola Bežigrad
Črtomirova ulica 12
1000 Ljubljana

E: tajnistvo.osljbe@guest.arnes.si
W: http://www.osbezigrad.com/vizitka/

Šolska koordinatorica:
Blanka Keš

Osnovna šola Jožeta Moškriča
Jarška cesta 34
1000 Ljubljana

E: os-jozemoskric.lj@guest.arnes.si
W: http://www.o-jozmos.lj.edus.si

Šolska koordinatorica:
Veronika Hudobreznik

Osnovna šola Sostro
Cesta II. grupe odredov 47
1261 Ljubljana Dobrunje

E: tajnistvo.os.sostro@guest.arnes.si
W: http://www.os-sostro.si

Šolska koordinatorica:
Rahela Vovko



SrediščaASPnet

32 33

Vodja središča
Marjana Lep 
marjana.lep@ostrojica.si

Marjana, vodja središča ASPnet za osrednjo Štajersko, je 

profesorica angleščine in slovenščine. V OŠ in vrtcu Sveta 

Trojica v Slovenskih goricah poučuje od leta 2005. V slo-

venski Unescovi mreži šol sodeluje že vrsto let; sprva je bila 

šolska koordinatorica za UNESCO, vodenje središča pa je 

prevzela v šolskem letu 2016/17. Navdušuje jo umetnost, 

zagovarja enost človeštva in verjame, da je bogastvo posa-

meznika predvsem v obsegu in kvaliteti odnosov, ki jih ima 

z drugimi.

Sedež središča
Osnovna šola

in vrtec Sveta Trojica

Meznaričeva ulica 1

2235 Sveta Trojica v 

Slovenskih goricah

E: o-stmb@guest.arnes.si

W: http://www.ostrojica.si

Središče ASPnet za osrednjo Štajersko

Člani in kandidati za člane

Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor
Žolgarjeva ulica 2
2000 Maribor

E: os-f.preserna-mb@guest.arnes.si
W: http://osfpmaribor.splet.arnes.si

Šolska koordinatorica:
Mojca Holler

Osnovna šola Pesnica
Pesnica pri Mariboru 44
2211 Pesnica pri Mariboru

E: info@ospesnica.si
W: http://www.ospesnica.si

Šolska koordinatorica:
Gordana Rubelj

Osnovna šola bratov Polančičev Maribor
Prešernova ulica 19
2000 Maribor

E: info@osbp.si
W: http://www.osbp.si

Šolska koordinatorica:
Helena Konšak

Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica
Meznaričeva ulica 1
2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah

E: o-stmb@guest.arnes.si
W: http://www.ostrojica.si

Šolska koordinatorica:
Metka Beber

Osnovna šola Selnica ob Dravi
Mariborska cesta 30
2352 Selnica ob Dravi

E: os.selnica@guest.arnes.si
W: https://www.o-selnica.mb.edus.si

Šolska koordinatorica:
Urška Breznik

Srednja gradbena šola
in gimnazija Maribor
Smetanova ulica 35
2000 Maribor

E: srgradbena-mb@guest.arnes.si
W: http://www.gradbena.si

Šolska koordinatorica:
Sandra Skribe Kosina

Srednja ekonomska šola
in gimnazija Maribor
Trg Borisa Kidriča 3
2000 Maribor

E: info@ses-mb.si
W: http://www.ses-mb.si

Šolska koordinatorica:
Nataša Bauman

Srednja zdravstvena
in kozmetična šola Maribor
Trg Miloša Zidanška 3
2000 Maribor

E: tajnistvo@szks.si
W: http://www.szks.si

Šolski koordinator:
Branko Cvikl

Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika 
Črešnjevec
Črešnjevec 47
2310 Slovenska Bistrica

E: o-cresnjevec.mb@guest.arnes.si
W: http://www.cresnjevec.si

Šolska koordinatorica:
Katja Skubic

Osnovna šola Janka Padežnika Maribor
Iztokova ulica 6
2000 Maribor

E: o-jp.mb@guest.arnes.si
W: http://www.padeznik-mojasola.si

Šolska koordinatorica:
Janja Modrijančič

Osnovna šola Dušana Flisa Hoče
Šolska ulica 10, Spodnje Hoče
2311 Hoče

E: os-hoce@guest.arnes.si
W: http://www.os-hoce.si

Šolska koordinatorica:
Sanja Obaha

Osnovna šola Leona Štuklja Maribor
Klinetova ulica 18
2000 Maribor

E: osleonastuklja@guest.arnes.si
W: http://www.os-leon.si

Šolska koordinatorica:
Danijela Kajzer

Vodja središča
Tatjana Perša  
tanja.persa@gmail.com

Tatjana je vodenje središča prevzela v letošnjem šolskem letu. 
Je učiteljica razrednega pouka, na Osnovni šoli Kapela zapo-
slena več kot 25 let. Njena najljubša hobija sta zbiranje razgle-
dnic in dopisovanje. Še vedno piše pisma na roko, kar dandanes 
počne le še malokdo. Dopisuje si v angleščini in ima okrog 60 
dopisovalk po Evropi in svetu, s katerimi se tudi večkrat sreča. 
Meni, da je obisk v tuji državi, pri nekom doma, čisto druga čna 
izkušnja kot bivanje v hotelu. Z veseljem tudi sama sprejme svo-
je dopisovalke in njihove družine v svoj dom ter jim razkaže lepo-
te Slovenije.

Sedež središča
Osnovna šola Kapela

Kapelski vrh 95

9252 Radenci

E: o-kapela.ms@guest.arnes.si

W: http://www.os-kapela.si

Središče ASPnet za Pomurje

Člani in kandidati za člane

Dvojezična osnovna šola I Lendava
Kranjčeva ulica 44
9220 Lendava

E: dos1.lendava@guest.arnes.si
W: http://www.dos1-lendava.si

Šolska koordinatorica:
Zita Szőke

Osnovna šola Fokovci
Fokovci 32
9208 Fokovci

E: osmsfo1s@guest.arnes.si
W: http://www.os-fokovci.si

Šolska koordinatorica:
Sonja Tot

Osnovna šola Kobilje
Kobilje 33a
9227 Kobilje

E: o-kobilje.ms@guest.arnes.si
W: http://www.oskobilje.si

Šolska koordinatorica:
Brigita Zver

Srednja šola za gostinstvo
in turizem Radenci
Mladinska ulica 5
9252 Radenci

E: sola@s-ssgtr.ms.edus.si
W: http://ssgtr.si/

Šolska koordinatorica:
Jerneja Matjašič

Srednja zdravstvena šola Murska Sobota
Ulica dr. Vrbnjaka 2
9000 Murska Sobota

E: ravnatelj@s-szs.ms.mss.edus.si
W: http://www.szsms.si

Šolski koordinator:
Simon Pertoci

Dvojezična osnovna šola II Lendava
Ulica heroja Mohorja 1
9220 Lendava

E: dosmslen@guest.arnes.si
W: http://www.dos2-lendava.si

Šolska koordinatorica:
Karina Sekereš

Osnovna šola
Franceta Prešerna Črenšovci
Ulica Juša Kramarja 10
9232 Črenšovci

E: o-fpcresnovci.ms@guest.arnes.si
W: http://www.osfpcrensovci.si

Šolska koordinatorica:
Nataša Čeh

Osnovna šola Odranci
Prešernova ulica 1
9233 Odranci

E: os.odranci@guest.arnes.si
W: http://www.os-odranci.si/

Šolska koordinatorica:
Vida Fifonja Hanc

Osnovna šola Bakovci
Poljska 2, Bakovci
9000 Murska Sobota

E: info@osbakovci.si
W: http://www.osbakovci.si

Šolska koordinatorica:
Vanja Mladenović

Osnovna šola in vrtec Apače
Apače 38
9253 Apače

E: o-apace.ms@guest.arnes.si
W: http://www.os-apace.si

Šolska koordinatorica:
Vasja Rovšnik

Osnovna šola sv. Jurij ob Ščavnici
Ulica Edvarda Kocbeka 4
9244 Sv. Jurij ob Ščavnici

E: info@os-svjurij.si
W: http://www.os-svjurij.si

Šolska koordinatorica:
Sanja Krajnc

Osnovna šola
dr. Antona Trstenjaka Negova
Negova 20
9245 Spodnji Ivanjci

E: os.negova@guest.arnes.si
W: http://www.o-negova.ms.edus.si

Šolska koordinatorica:
Petra Starovasnik Dumić

Osnovna šola Kapela
Kapelski vrh 95
9252 Radenci

E: o-kapela.ms@guest.arnes.si
W: http://www.os-kapela.si

Šolska koordinatorica:
Nina Budja Zalokar

Osnovna šola Turnišče
Prešernova ulica 2
9224 Turnišče

E: o-turnisce.ms@guest.arnes.si
W: http://www.os-turnisce.si

Šolska koordinatorica:
Brigita Žerdin
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Središče ASPnet za Posavje, Dolenjsko in Belo krajino

Vodja središča
Tanja Plevnik    
tanja.plevnik@gmail.com

Mag. Tanja Plevnik, učiteljica likovne umetnosti, une-
skovka z dolgim stažem. Ne zatiska si oči pred real-
nostjo sveta, raje ušesa, ker ima rada tišino, res pa tudi 
dobro glasbo iz prejšnjega stoletja. Lovi ra vnotežje 
med dobrim starim analognim svetom in krasno novo 
digitalno dobo. V času pandemije in šole na daljavo 
je odprla svojo spletno stran (www.prestopnoleto.
com), da je svojim učencem ponudila virtualni pros-
tor srečevanja s svetom umetnosti, kulture, te hnike. 
Hkrati je na svojem kozjanskem domu oblikovala pe-
rmakulturni vrt, ki ima poleg tega, da je lepo obrodil 
in ji napolnil ozimnico, tudi mnogo zdravilnih učinkov. 

Sedež središča
Osnovna šola

Maksa Pleteršnika Pišece

Pišece 34

8255 Pišece

E: o-pisece.nm@guest.arnes.si

W: http://www.ospisece.si

Člani in kandidati za člane

Ekonomska in trgovska šola Brežice
Bizeljska cesta 45
8250 Brežice

E: ss.trg-ekon-brezice@guest.arnes.si
W: http://www.etrs.si

Šolska koordinatorica:
Mira Starc

Osnovna šola
Belokranjskega odreda Semič
Šolska ulica 1
8333 Semič

E: os-semic@osbos.si
W: http://www.osbos.eu

Šolska koordinatorica:
Vlasta Henigsman

Osnovna šola Leskovec pri Krškem
Pionirska cesta 4
8273 Leskovec pri Krškem

E: os.leskovec-kk@guest.arnes.si
W: http://www.os-leskovec.si

Šolska koordinatorica:
Tanja Lakner

Osnovna šola
dr. Jožeta Toporišiča Dobova
Kapelska cesta 25
8257 Dobova

E: oskkdo2s@guest.arnes.si
W: http://www.osdobova.si

Šolska koordinatorica:
Nina Berger

Osnovna šola Šmihel
Šmihel 2
8000 Novo mesto

E: ossmihel.novom@guest.arnes.si
W: http://www.os-smihel.si

Šolska koordinatorica:
Mihaela Gerjovič

Gimnazija Brežice
Trg izgnancev 14
8250 Brežice

E: gimnazija.brezice@guest.arnes.si
W: http://www.gimnazija-brezice.si

Šolska koordinatorica:
Zdenka Senica Grubič

Osnovna šola Brežice
Levstikova ulica 18
8250 Brežice

E: o-brezice.nm@guest.arnes.si
W: http://www.osbrezice.si

Šolska koordinatorica:
Martina Suban

Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece
Pišece 34
8255 Pišece

E: o-pisece.nm@guest.arnes.si
W: http://www.ospisece.si

Šolska koordinatorica:
Urška Tomše

Osnovna šola Frana Metelka Škocjan
Škocjan 51
8275 Škocjan

E: os-skocjan@guest.arnes.si
W: www.os-skocjan.si

Šolska koordinatorica:
Patricija Haler

Osnovna šola XIV. divizije Senovo
Trg XIV. divizije 3
8281 Senovo

E: os.senovo@guest.arnes.si
W: http://www.ossenovo.net

Šolski koordinator:
Matjaž Lipovž

Gimnazija Novo mesto
Seidlova cesta 9
8000 Novo mesto

E: info@gimnm.org
W: http://www.gimnm.org

Šolska koordinatorica:
Maja Hren

GRM Novo mesto
Srednja šola za gostinstvo in turizem
Ulica talcev 3
8000 Novo mesto

E: ssgt.nm@guest.arnes.si
W: http://www.ssgt-nm.si

Šolska koordinatorica:
Irena Jarc

Vodja središča
Vika Kuštrin Pocrnič   
vikakp@gmail.com

Vika je profesorica razrednega pouka. Od leta 2000 
je zaposlena na Osnovni šoli Cirila Kosmača Piran in 
takrat se je začela tudi njena aktivna pot v Unescovi 
mreži šol. Sprva je bila vodja projekta in šolska koordi-
natorica, zdaj pa je že vrsto let vodja središča za Pri-
morsko. Veliko časa posveti aktivnostim, usmerjenim 
v mednarodno sodelovanje učiteljev in učencev. Ve-
seli jo odkrivanje in spoznavanje novega. Z veseljem 
opravlja delo učiteljice, ki ji omogoča stalen ose-
bnostni in profesionalni razvoj ter ji nenehno zastavl-
ja nove cilje in izzive. Prepričana je, da je kakovostna 
izobrazba, ki bi je moral biti deležen vsak posameznik, 
temelj za boljši jutri vseh nas.

Sedež središča
Osnovna šola

Cirila Kosmača Piran

Oljčna pot 24

6330 Piran

E: os-ciril.kosmac@guest.arnes.si

W: http://www.oskosmac.si

Središče ASPnet za Primorsko

Člani in kandidati za člane

Center za komunikacijo, sluh
in govor Portorož
Sončna pot 14a
6320 Portorož

E: info@cksg-portoroz.si
W: http://www.cksg.si

Šolski koordinator:
Marko Peric

Osnovna šola Istrskega odreda Gračišče
Gračišče 5
6272 Gračišče

E: tajnistvo.oskpio@guest.arnes.si
W: http://www.os-gracisce.si

Šolska koordinatorica:
Narrayani Premal

Vrtec Sežana
Ulica Jožeta Pahorja 1
6210 Sežana

E: vrtec.sezana@guest.arnes.si
W: http://www.vrtec-sezana.si

Šolska koordinatorica:
Anja Kristan

Center za usposabljanje
Elvira Vatovec Strunjan
Strunjan 140
6320 Portorož

E: info@cuevs.si
W: http://www.cuevs.si

Šolski koordinator:
Uroš Klobas

Osnovna šola Vincenzo e Diego De 
Castro Piran
Vojkova ulica 1
6330 Piran

E: decastro@siol.net
W: http://www.scuoladecastro.net

Šolska koordinatorica:
Urška Pirjevec

Gimnazija Gian Rinaldo Carli Koper
Gimnazijski trg 7
6000 Koper

E: ginnasio.carli@guest.arnes.si
W: http://www.ginnasio-carli.si

Šolska koordinatorica:
Selma Širca

Vrtec Koper
Kettejeva ulica 13
6000 Koper

E: vrtec.koper@guest.arnes.si
W: http://www.vrteckoper.si

Šolska koordinatorica:
Kristina Vidali

Vrtec Mornarček Piran
Ulica IX. korpusa 40a
6330 Piran

E: vrtec.piran-mornarcek@guest.arnes.si
W: http://www.vrtec-mornarcek.si

Šolska koordinatorica:
Lavra Bregar

Osnovna šola Cirila Kosmača Piran
Oljčna pot 24
6330 Piran

E: os-ciril.kosmac@guest.arnes.si
W: http://www.oskosmac.si

Šolska koordinatorica:
Katarina Petrič
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Središče ASPnet za Spodnje Podravje

Vodja središča
Renata Merc Furman   
renata.merc@gmail.com

Renata je profesorica nemščine, po duši plesalka, 

kreativka, kulturnica, nasprotnica plastike za enkra-

tno uporabo, radovedna in motivirana učenka, iskalka 

odgovorov, novih poti, novih rešitev …

Sedež središča
Gimnazija Ptuj

Volkmerjeva cesta 15

2250 Ptuj

E: info@gimptuj.net

W: http://www.gimptuj.si

Člani in kandidati za člane

Gimnazija Ptuj
Volkmerjeva cesta 15
2250 Ptuj

E: info@gimptuj.net
W: http://www.gimptuj.si

Šolska koordinatorica:
Branka Šijanec

Šolski center Ptuj
Strojna šola
Volkmerjeva cesta 19
2250 Ptuj

E: info@scptuj.si
W: http://strojna.scptuj.si

Šolska koordinatorica:
Janja Šterbal Vindiš

Osnovna šola Cirkovce
Cirkovce 47
2326 Cirkovce

E: os.cirkovce@guest.arnes.si
W: http://www.os-cirkovce.si

Šolska koordinatorica:
Petra Oblak

Vrtec Ptuj
Puhova ulica 6
2250 Ptuj

E: vrtec.ptuj@guest.arnes.si
W: http://www.vrtec-ptuj.si

Šolska koordinatorica:
Janja Horvat

Osnovna šola Destrnik - Trnovska vas
Janežovski Vrh 45
2253 Destrnik

E: os.destrnik@guest.arnes.si
W: http://www.os-destrnik.si

Šolska koordinatorica:
Urška Jaroš

Šolski center Ptuj
Ekonomska šola
Volkmerjeva cesta 19
2250 Ptuj

E: info@scptuj.si
W: http://ekonomska.scptuj.si

Šolska koordinatorica:
Barbara Selinšek
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Letošnji 6. Unescov ASP-tek mladih, ki ga organizira Gimnazija Ptuj v sodelovanju s Slo-

vensko nacionalno komisijo za Unesco, Unescovo mladinsko platformo in Mestno občino 

Ptuj, je bil zaradi prenove starega dela mesta Ptuj tokrat izpeljan v neposredni okolici Gim-

nazije Ptuj. Tudi šesti tek je potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike 

Slovenije Boruta Pahorja.

Naš tek ni tekmovalen, z njim povezujemo kulturo športa s kulturo miru. Z druženjem ob teku 

poskušamo mlade motivirati za lasten telesni razvoj in zdrav življenjski slog. Mladi iz širne 

Slovenije se ob teku spoznavajo, se odpirajo za odnose z drugimi, z druženjem razvijajo last-

no in nacionalno identiteto, oblikujejo samopodobo, se učijo in premagujejo same sebe. Pred 

tekom in po njem se lahko mladi srečujejo in družijo ob številnih spremljevalnih aktivnostih. 

Tokrat smo pripravili več kot 30 zabavnih in ustvarjalnih aktivnosti, stojnic ter poučnih in 

gibalnih delavnic. Izvajali so jih predstavniki slovenskih podjetij, športnih klubov in organi-

zacij ter dijaki in profesorji Gimnazije Ptuj.

Na šestem teku so sodelovali šole in vrtci, pridruženi slovenski mreži Unescovih šol, ter os-

novne in srednje šole Spodnjega Podravja. Tek tradicionalno poteka v maju, toda ker smo ga 

morali zaradi izredno slabega vremena v maju prestaviti na oktober v novo šolsko leto, se 

nekatere šole teka niso mogle udeležiti. Tako smo 9. oktobra 2019 na Gimnaziji Ptuj gostili 

1000 otrok iz 48 osnovnih šol, 800 dijakov iz 21 srednjih šol in 180 otrok iz ptujskih ter oko-

liških vrtcev. Vključno z dijaki, ki so sodelovali pri delavnicah, je število nastopajočih preseglo 

2000.

Mlade sta tokrat pred tekom nagovorili državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, 

znanost in šport Martina Vuk ter županja MO Ptuj Nuška Gajšek. Kot ambasadorji teka so 

se mladim pridružili znani športniki: Jernej Damjan, Špela Rogelj, Ema Klinec, Vesna Fabjan, 

Martin Čater, Nina Kolarič, Bogomir Dolenc, predstavniki Slovenske nacionalne komisije za 

Unesco, Atletske zveze Slovenije in Olimpijskega komiteja Slovenije ter številni drugi.

Da ob prireditvi ne bi nastajali nepotrebni odpadki, smo šole in vrtce pozvali, da si vodo pri-

nesejo v lastnih stekleničkah za večkratno uporabo. Prilagodili smo tudi velikost obroka za 

malico, da se hrana ni metala v koš. S tem smo poskušali slediti okoljevarstvenim ciljem naše 

prireditve.

Organizator
Gimnazija Ptuj

Boris Zmazek

Teme
• enakopravnost spolov

• okolje

• priložnosti za mlade

• šport (glavna tema)

• trajnostni način življenja

• vrednote in stališča

• zdrav način življenja

6. Unescov ASPnet-tek mladih

V letošnjem šolskem letu smo skupaj z učenci razmišljali o podnebnih spremembah. Ob tem 

smo se spomnili na 13. cilj trajnostnega razvoja, ki pravi, da je treba »sprejeti nujne ukrepe 

za boj proti podnebnim spremembam in njihovim posledicam«, ter na 13.3, s katerim želimo 

»izboljšati izobraževanje, ozaveščanje ter človeške in institucionalne zmogljivosti za blažitev 

podnebnih sprememb, prilagajanje, omejevanje posledic in zgodnje opozarjanje«.

Ob tem smo želeli spomniti na idejo švicarskega galerista, kuratorja in umetnika Klausa Litt-

manna in projekt Za gozd/For Forest. Njegov projekt žive gozdne skulpture je bil učencem in 

mentorjem v navdih pri črpanju idej. Gozd na nogometnem stadionu je po besedah avtorja, 

ki ga je pred več kot tremi desetletji navdihnila risba Maxa Peintnerja, celostna umetnina s 

posebno dramatičnostjo. Vsekakor nenavadna podoba, ki zmore dražiti, motiti, šokirati.

Z učenci smo razpravljali, ali je narava res samoumevna. Si bomo naravo nekoč morali ogle-

dovati v posebej zamejenem prostoru, kakor si danes ogledujemo živali v živalskem vrtu?

Stadionski gozd je postavljal različna vprašanja.

Glavni namen: ozaveščanje o pomembnosti gozdov/narave, refleksija trenutnega stanja na-

rave in pogled v prihodnost.

 

Iz poslanih poročil (niso jih poslale vse šole, zgolj dve) smo razbrali, da je bila otrokom/dija-

kom ekološka tema všeč, saj so radi ustvarjali na temo okolje/gozd in pokazali veliko zani-

manje. Vsekakor je bil vir navdiha tudi trenutni virus – otroci in dijaki so razmišljali o tem, da 

bi se človeštvo moralo zamisliti in posledično ukrepati v smeri skrbi za naravo. Dijak Bioteh-

niškega centra Naklo se je poslovil z besedami: »Iz potrpežljivosti v upanju na čistejši svet …«

Organizator
Osnovna šola

Franja Goloba Prevalje

Maja Pristovnik

Teme
• demokracija

• diskriminacija

• materni jezik

• okolje (glavna tema)

• priložnosti za mlade

• trajnostni način življenja

• vrednote in stališča

Branje – moje sanje
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Organizator
Osnovna šola

Belokranjskega odreda Semič

Miha Henigsman

Teme
• demokracija

• enakopravnost spolov

• migracije in begunci (glavna 

tema)

• okolje

• priložnosti za mlade

• vode in oceani

• zdrav način življenja

Projekt je bil načrtovan in izveden v dveh delih. Prvi del projekta na naši šoli je potekal v tednu 

evropske kulturne dediščine, ko so bili vključeni otroci iz vrtca in učenci od 1. do 9. razreda. Ob 

izdelavi belokranjskih pisanic, peki domačega kruha, sprehodu po poteh gozdne železnice, 

ogledih kmečke hiše, muzeja, trškega jedra, cerkev, kmečkih opravil in običajev smo spozna-

vali kulturno dediščino kraja. Ekološke teme smo obravnavali ob Divjem potoku.

V sodelovanju z Zvezo kočevarskih organizacij smo za učence Unescovi mreži pridruženih 

šol iz Slovenije, sosednjih šol in partnerske šole iz Ozlja pripravili fotografsko delavnico oz. 

fotografsko potepanje po Brezovici, za naše učence devetih razredov pa še raziskovalno 

delavnico po Divjem potoku. Fotografsko delavnico so vodili kočevski fotograf Pavel Majerle 

in učitelja Vlasta in Miha Henigsman. Na prvi del projekta se je prijavilo 32 učencev oz. dijakov 

in mentorjev iz desetih šol. Osredotočili smo se na življenje Kočevarjev. Gospa Maridi Černe 

nam je povedala nekaj o vasi Brezovica in Kočevarjih. Izbrane fotografije, nastale na fotograf-

ski delavnici, smo uporabili za oblikovanje razglednice posvojenega spomenika in predstavili 

na osrednji turistični prireditvi v Semiču, na Praznovanju jeseni.

Drugi del projekta je potekal na daljavo. Unescovi mreži pridružene šole, ki se niso udeležile 

srečanja, so imele možnost sodelovati tako, da so v svojem okolju izvedle aktivnosti o svojih 

posvojenih spomenikih in poslale poročila s fotografijami. Prispevke smo zbirali in objavljali 

na spletni strani naše šole vse šolsko leto. Teh šol je bilo šest.

Skupaj je sodelovalo 17 šol, pri tem pa 934 otrok, učencev in dijakov ter 90 mentorjev.

Cilji in rezultati projekta:

• Vzbuditi pri mladih občutek odgovornosti do kulturne in naravne dediščine, reševan-

ja okoljskih problemov, trajnostnega razvoja in trajnostnega načina življenja. Naši kraji s 

svojimi prebivalci nosijo veliko bogastvo. Naloga vseh nas je, da tradicijo ohranjamo in ne 

dopustimo, da bi tonila v pozabo.

• Povezovanje s šolami, pridruženimi Unescovi mreži, šolami bližnjega in širšega okolja. Pro-

jekt je priložnost za medvrstniško, medgeneracijsko in medkulturno sodelovanje, za utrje-

vanje vezi in kulturno izmenjavo.

•  Seznaniti se z vprašanji strpnosti in sodelovanja, človekovih pravic, demokracije, migraci-

je (priseljevanja, izseljevanja), identitete (posameznik, skupina, integracija) in enakosti 

spolov; spodbujati kulturo miru in nenasilja, državljanstvo sveta ter spoštovanje kulturne 

raznolikosti in prispevka kulture k trajnostnemu razvoju.

•  Seznaniti se z vprašanji, kot so predsodki, stereotipi in diskriminacija na osnovi jezika ali 

kulture, v povezavi z različnimi kulturami ter sprejemanjem drugačnosti.

Dediščina v rokah mladih
Mladi posvojijo spomenik

Projekta smo se lotili s povezovanjem sodelujočih šol in pridobivanjem novih na daljavo. Raz-

pisali smo literarni natečaj Plastika v okolju in umetnosti, na katerega se je odzvalo nekaj 

zainteresiranih šol. Osrednja tema je bila izobraževanje za trajnostni način življenja, vrednota 

pa skrb za okolje. Nekatere sodelujoče šole so v skladu z razpisom pošiljale literarne prispe-

vke in raziskovalne spise, ni pa uspelo poslati prispevkov vsem prijavljenim šolam. Tako nam 

zaradi epidemije covida-19 ni uspelo izpeljati zaključka razpisa in zaradi premalo izdelkov tudi 

nismo še izdali e-knjige.

Kljub epidemiji smo bili z načrtovanjem, pripravljenostjo za delo, odličnimi prispelimi liter-

arnimi prispevki in raziskovalnimi spisi, ki so jih učenci že spisali, zadovoljni. Zato ocenjujemo, 

da je bil projekt v danih okoliščinah v tem delu dobro izpeljan.

V okviru Unescovega projekta Dobre vesti iz naše šole in našega mesta/kraja smo v šolskem 

letu 2019/20 razpisali literarni natečaj Plastika v okolju in umetnosti. Trudili smo se, da bi 

s prijaznim odnosom do okolja uveljavljali in privzgajali Unescove vrednote. Med drugim 

smo razmišljali tudi o varovanju okolja in spodbujali mlade k raziskovanju razpisane teme ter 

razmišljanju o njej. Na natečaj se je odzvalo osem osnovnih šol, pet iz Slovenije in tri iz tujine 

(ena iz Hrvaške in dve iz Srbije). Aktivno je sodelovalo 19 mentorjev in 187 učencev.

Vsa zbrana prejeta dela smo skrbno pregledali in ugotovili, da nam zaradi premalo prispe-

lih del ne bo uspelo izvesti zaključka razpisa in izdelati e-knjige. Zato smo se odločili, da to 

naredimo v prihajajočem šolskem letu.

Mednarodni natečaj (v sodelovanju treh držav) je potekal na daljavo.

V okviru Dobrih vesti je nastala tudi zanimiva otroška knjiga z naslovom V pričakovanju 

boljšega sveta, s katero smo sodelovali na mednarodnem natečaju za najboljšo otroško in 

mladinsko knjigo v Gornji Avstriji. Zgodba je prejela posebno nagrado žirije.

Več šol, ki jih povezuje projekt Dobre vesti, je sodelovalo tudi na srečanju gledaliških skupin Z 

odra na oder v organizaciji OŠ Leona Štuklja v Mariboru. Ledinci so kulturni program obogatili 

z gledališko predstavo Gozdna šola.

Cilji:

• Učenci so poglabljali svoje znanje na področju razpisane tematike, predstavili so izsledke 

svojega raziskovanja drugim šolam in se ozaveščali o Unescovih vrednotah, skrbi za okolje 

in izobraževanju za trajnostni razvoj, vse z različnimi dejavnostmi na svojih šolah.

•  Z vrstniki iz drugih šol so izmenjevali svoja dognanja z IKT.

•  Aktivno so sodelovali z raziskovalnimi, literarnimi, gledališkimi in drugimi vsebinami.

Rezultati:

•  Sodelujoči so sodelovali na literarnem natečaju Plastika v okolju in umetnosti.

•  Prejeli so nagrado za knjigo V pričakovanju boljšega sveta.

•  Sodelovali so na prireditvi gledaliških skupin z Odra na oder in uprizorili igro Gozdna šola.

V prihodnje bomo nadaljevali z izbrano tematiko in projekt zaključili z izdajo e-knjige z naslo-

vom Plastika v okolju in umetnosti.

Organizator
Osnovna šola Ledina

Tatjana Klančar

Teme
• gozdovi

• okolje

• priložnosti za mlade

• trajnostni način življenja (glavna 

tema)

• vode in oceani

• vrednote in stališča

• zdrav način življenja

Dobre vesti iz naše šole in našega mesta/kraja
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Projekt Drevo = življenje povezuje mlade in njihove mentorje z zavedanjem o lastni kulturni 

identiteti in s spoštovanjem drugačnosti vseh vrst. Projekt vpeljuje pristop globalnega uče-

nja kot vseživljenjskega procesa, ki poudarja soodvisnost in vpetost posameznika v globalno 

dogajanje z lastno aktivnostjo kot pomembna dejavnika trajnostnega načina življenja. Zas-

novan je interdisciplinarno, zato je lahko vključen v pouk ali druge oblike šolskega dela, izvaja 

pa se ga lahko z različnimi skupinami učencev, ki se jim ustrezno prilagodijo cilji, vsebina 

in zahtevnost. Enotna so le navodila za končne ustvarjalne izdelke, s katerimi predstavimo 

letno temo.

V letošnjem šolskem letu smo pozornost namenili 4. globalnemu cilju – kakovostnemu izo-

braževanju. Govori o vseživljenjskem učenju in izobraževanju. Poleg dostopnosti do izo-

braževanja na globalni ravni poudarja tudi strokovnost učiteljev.

Ker se zavedamo, da tradicionalni pristopi izobraževanja še zdaleč ne zadovoljijo potreb se-

danjih generacij otrok in da otroci morajo ter hkrati želijo biti aktivni udeleženci v učnem pro-

cesu, smo s pomočjo aktivnih mentorjev spoznavali inovativne in igrive pristope k poučeva-

nju, ki v otroku oz. mladostniku prebujajo zanimanje za učenje.

Organizator
Osnovna šola Frana Kranjca

Klavdija Krbavac Kenda

Teme
• trajnostni način življenja (glavna 

tema)

Drevo = življenje

Organizator
Osnovna šola 

Frana Metelka Škocjan

Patricija Haler

Teme
• demokracija

• diskriminacija

• enakopravnost spolov

• migracije in begunci

• solidarnost

• trajnostni način življenja (glavna 

tema)

• vrednote in stališča

Drugačnost nas bogati

Projekt smo v mrežo posredovali že četrto leto, saj menimo, da je zelo pomembno otroke v 

tem vse bolj multikulturnem svetu, v katerem odraščajo, naučiti treh S-jev spoštovanja, strp-

nosti in solidarnosti, ki bodo pripomogli k lepšemu življenju na našem planetu. Učence želimo 

naučiti, da postanejo odgovorni državljani sveta, ki znajo živeti v skladu s štirimi Delorsovimi 

stebri, predvsem s tretjim, ki spodbuja učenje, da bi kljub razlikam znali živeti skupaj. V raz-

likah in drugačnosti želimo otroke naučiti iskati pozitivno, dobro in lepo, ki bogatijo naš planet 

in življenje na njem.

Cilj projekta je učencem približati druge kulture, narode in svet drugačnih, jih učiti ter nauči-

ti strpnosti, medsebojnega sodelovanja in spoštovanja, nenasilnega reševanja konfliktov, 

predvsem pa življenja brez predsodkov, spoštovanja drugih kultur in življenja v družbi brez 

meja.

Z aktivnostmi smo želeli in želimo doseči, da učenci v drugih kulturah, navadah, narodih, pri 

ljudeh s posebnimi potrebami, pri drugačnih … najdejo nekaj lepega, dobrega, pozitivnega, 

nekaj, kar našo družbo bogati. Učenci spoznavajo druge države, narode, njihovo kulturno in 

naravno dediščino, posebnosti.

Projekt je zasnovan tako, da se šole vanj vključijo na daljavo (letos tudi v živo). Šole tako 

vse šolsko leto izvajajo dejavnosti, vezane na projekt, pri urah pouka, izbirnih predmetih in 

interesnih dejavnostih, dnevih dejavnosti, na prireditvah. Šole poudarjajo strpnost, spošto-

vanje in solidarnost, na naši osnovni šoli smo dodali še ničelno toleranco do nasilja.

V projekt se je prijavilo več šol po vsej Sloveniji. Letos je bil zaradi izrednih razmer in pouka na 

daljavo projekt malce drugačen, pa vendar smo ga tako na naši šoli kot tudi na šolah po vsej 

Sloveniji izvedli, nekateri v šoli do marca, nekateri na daljavo. V času pouka na daljavo smo 

imeli tedenske izzive, ki so vključevali Unescove cilje in cilje našega projekta, med drugim 

predvsem tri S-je: spoštovanje, strpnost in solidarnost.

Zajeli smo različna področja, gostili drugačne, spoznali njihove zgodbe, drugačnost spozna-

vali s filmi in zgodbami v knjigah, obeležili dan človekovih pravic, dan strpnosti in mednarodni 

dan kulturne raznolikosti, izvajali različne delavnice, imeli pogovorne ure in dneve dejavnosti 

na izbrane teme.  

Ugotavljamo, da učenci v projektu širijo svoje obzorje, predvsem pa to, da z dejavnostmi, 

ki smo jih izvajali, postajajo strpnejši, spoštljivejši in solidarnejši. Napredujejo. So vse manj 

izključujoči, oblikujejo skupnost vključujočih in sodelujejo v medgeneracijskih dejavnostih. 

Med seboj si pomagajo, pomagajo premagovati primanjkljaje in ovire sošolcem in vrstnikom, 

medse sprejmejo drugačne. Večja strpnost in spoštljivost se kažeta tako v besedah kot tudi 

dejanjih. Vse to želimo prenesti tudi na starše in okolico. Naš cilj je postati vključujoča družba.
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Organizator
Osnovna šola

16. decembra Mojstrana

Marjeta Dobida Verdnik

Teme
• solidarnost

• šport

• trajnostni način življenja (glavna 

tema)

• vrednote in stališča

• zdrav način življenja

V letu 2019/20 je potekal 25. gorniški tabor.

Učencem je bil že prvi dan tabora privlačen in zanimiv. Pohodu na Borovlje (prvič je uspelo 

osvojiti vrh prav vsem udeležencem) sta sledili delavnici, in sicer uporaba AED in športno 

plezanje. Poleg tega so se učenci seznanili z učenci iz drugih Unescovih šol ter gosti iz Srbije. 

Po sprejetju gostov iz tujine so učenci odšli domov, goste so gostili učenci. Predhodno smo 

jih razdelili po spolu in starosti.

Glavna dejavnost na taboru so bili planinski izleti na izletniške točke v Julijskih Alpah in Ka-

ravankah (Borovlje, Vrata, Luknja, Bivak 4). Pohodništvo smo dopolnjevali z aktivno delavnico 

prve pomoči in uporabe defibrilatorja, obiskom Planinskega muzeja v Mojstrani, seznanja-

njem z gorništvom in gorskim reševanjem, umetniško-tehniško delavnico, strokovnim preda-

vanjem, astronomijo ter drugimi družabnimi dejavnostmi (delavnice, kvizi, večerni programi). 

Pečenje krompirja v žerjavici in družabne igre so bili letos še posebej lepo sprejeti.

Za goste iz tujine smo prilagodili program in jih za četrtkovo dopoldne z učenci turističnega 

krožka popeljali na Bled, kar je bila pravilna odločitev.

Gorniški tabor v Vratih

V dobi, ko je hrane včasih na pretek, se dogaja, da otroci z njo ne znajo več smotrno ravna-

ti. Povečuje se količina odpadne hrane, na drugi strani pa so nekateri lačni. Zato smo si za 

cilj projekta med drugim zastavili, da učence izobrazimo o tem, kako ravnati s hrano, kam z 

odpadno hrano in kam s hrano, ki ostane nerazdeljena. Projektu smo se posvečali znotraj 

razrednih ur in dni dejavnosti. Tako smo 9. oktobra 2020 izvedli športni dan za vso šolo z 

naslovom Dan zdravja. V prvem delu dneva smo se družili medgeneracijsko, in sicer po dva 

oddelka (npr. 2. in 7. razred) ter se pogovarjali o drugačnosti. Sledila je zdrava malica, pri ka-

teri smo se trudili, da ne bi bilo odpadkov. Pogovorili smo se o pomenu pravilnega ravnanja s 

hrano. Dan smo zaključili z druženjem na pohodu.

Odkar izvajamo projekt, smo ugotovili, da najlažje vplivamo na naše najmlajše, zato smo se 

posvetili delu z njimi v podaljšanem bivanju. Učenci so odhajali na kosila z učitelji, ki so jih 

spodbujali, naj pokusijo čim več raznovrstne hrane in je količinsko vzamejo toliko, da ne bo 

ostankov. Potem so v pripravljeni tabeli označevali, koliko so pojedli, kaj jim je bilo všeč in kaj 

ne, koliko hrane so zavrgli. Pogovorili so se o tem, kako bi lahko hrano, ki je ostala, ponovno 

uporabili. Izdelovali so svoj »idealni« krožnik in zdrav krožnik.

Ko se je pouk iz učilnic preselil na daljavo, so učenci vodili dnevnik prehranjevanja in beleži-

li gibalne aktivnosti. Z dnevnikom so imeli tedenski pregled nad obroki in gibanjem, kajti 

zdrava prehrana in gibanje imata velik pomen pri ohranjanju zdravja. Ob izpolnjevanju so 

učenci razmišljali o svojih prehranjevalnih navadah: ali zajtrkujejo ali izpuščajo najpomemb-

nejši obrok dneva; ali zaužijejo dovolj sadja in zelenjave; čez dan pijejo vodo ali sladke pijače; 

kolikokrat posežejo po sladkarijah namesto zdravih prigrizkih; koliko časa dnevno namenijo 

gibanju.

O odnosu do hrane in jedilnikih smo spregovorili tudi na šolski skupnosti in po razrednih 

predstavnikih dali besedo vsakemu oddelku. Učenci lahko s svojimi predlogi dejansko vpliva-

jo na izbor jedilnikov in na zmanjševanje odpadne hrane.

Odnos do hrane je zelo povezan tudi z odnosom do drugih stvari. Izredno pomemben je 

odnos do kuharjev, besede dober dan, prosim, hvala morajo postati del njihovega besednja-

ka. Ko ozavestijo, da mora hrano nekdo pripraviti, postreči, pospraviti, da brezplačnih kosil ni, 

da je tudi zavržena hrana strošek, lahko spremenijo oziroma izboljšajo svoj odnos do hrane. 

Zato je treba z njimi delati in jih usmerjati z različnimi dejavnostmi. Vključiti jih je treba v 

načrtovanje in tudi v evalvacijo dejavnosti.

Organizator
Osnovna šola Leskovec pri Krškem

Tanja Lakner

Teme
• okolje

• vode in oceani

• vrednote in stališča (glavna tema)

• zdrav način življenja

Izboljšajmo odnos do hrane
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Povezava med različnimi generacijami nas navadno vedno pozitivno preseneti. Postati bo-

gatejši in odgovornejši, pridobiti znanje in izkušnje, širiti obzorja in se obenem zamisliti o 

svojih dejanjih ter njihovih posledicah, o našem obstoju, o naši prihodnosti, o našem planetu. 

To so bile temeljne ideje, s katerimi smo želeli pri projektu Kaj skrivajo naša podstrešja? spod-

buditi učence, njihove družine, lokalno skupnost ... k trajnostnemu razvoju.

Učenci so s pogovorom, raziskovanjem in opazovanjem spoznavali snovno in nesnovno kul-

turno dediščino. Brskali so po podstrešjih in/ali spominih svojih staršev, starih staršev, sose-

dov, prijateljev in znancev, obujali navade in iskali stare predmete ter jih primerjali z današ-

njimi. Ob tem so dobili vpogled v spremembe, ki so se desetletja postopno dogajale okoli nas 

in dodobra spremenile naš način življenja in razmišljanja, spremenile pa so tudi naš življenjski 

prostor. Učenci so preteklost ponesli v sedanjost in obenem ugotavljali, kako pomemben je 

naš planet in kako lahko sami s svojim preudarnim ravnanjem vplivamo na njegovo ohra-

njanje za našo prihodnost. 

Kljub nepričakovanim razmeram, ki nam jih je narekoval covid-19, smo projekt, pri katerem 

so sodelovale OŠ Rodica, OŠ Zreče, OŠ Miren/PŠ Bilje, OŠ Koroška Bela Jesenice, OŠ Ivana 

Groharja Škofja Loka in seveda naša šola, uspešno spravili pod streho, načrtovana razstava 

pa je bila zaradi okoliščin namesto na Tartinijevem trgu kar v avli naše podružnične enote v 

Sečovljah, na daljavo pa je potekala še na spletni strani in FB-strani naše šole.   

Organizator
Osnovna šola

Vincenzo e Diego De Castro Piran

Urška Pirjevec

Teme
• okolje

• trajnostni način življenja (glavna 

tema)

• vrednote in stališča

Kaj skrivajo naša podstrešja?

Dvodnevni tabor s spoznavanjem koroške naravne in kulturne dediščine ter gradnjo sneženih 

gradov smo izpeljali, kot je bilo zamišljeno. Preživeli smo dva zelo prijetna dneva, sklenili nova 

prijateljstva in se prijetno družili. Izvedli smo ustvarjalne delavnice, odšli na nočni pohod z 

lučkami in si ogledali slalom za pokal kralja Matjaža.

Naš osrednji dogodek je bila gradnja sneženih gradov, pri kateri so učenci in dijaki ustvarjali 

po skupinah po sedem do devet članov in zgradili sedem izvirnih sneženih gradov. Na naš 

dvodnevni tabor se je prijavilo pet šol: štiri osnovne in ena srednja šola. Skupaj se je dvod-

nevnega tabora udeležilo 59 udeležencev in 12 mentorjev.

Izpeljali smo tudi fotonatečaj Zimska idila in razglasili tri najboljše fotografije. Na fotonateča-

ju je sodelovalo šest šol (štiri osnovne ter dve srednji šoli). Prejeli smo 31 fotografij, ki jih je 

posnelo 15 mladih fotografov (devet iz osnovne in šest iz srednje šole). Učenci so navdihe za 

svoje zimske fotografije iskali v naravi, zasneženih gorah in poledenelih motivih. Fotografije 

je ocenil fotografski mojster Tomo Jeseničnik.

Številne dejavnosti smo med šolskim letom izvajali že med poukom, nekatere pa v okviru 

interesnih in drugih dni dejavnosti.

Poudarek je bil na likovnem ustvarjanju o kralju Matjažu in njegovi Alenčici. Brali smo pripo-

vedke in legende o kralju Matjažu ter pisali pesmi in spise o kralju Matjažu in Alenčici.

Učenci so si pri lutkovnem krožku izdelali lutke in se naučili lutkovno igro Kralj Matjaž in 

Alenčica. Lutkovno igro so v veselem decembru odigrali na številnih šolah (podružničnih 

enotah Holmec, Šentanel in Žerjav, v vrtcu Črna in Žerjav ter na OŠ Črna na Koroškem). S 

svojimi lutkami in lutkovno igro so nastopili tudi na osrednji prireditvi Gradovi kralja Matjaža, 

in sicer v nedeljo, ko je bil na sporedu ogled sneženih gradov in pester program za najmlajše.

Organizator
Osnovna šola Črna na Koroškem

Vesna Burjak

Teme
• okolje

• priložnosti za mlade

• trajnostni način življenja (glavna 

tema)

• vrednote in stališča

• zdrav način življenja

Kralj Matjaž pod goro Peco
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Organizator
Osnovna šola Šempas

Lilijana Zalesjak Gerlica

Teme
• diskriminacija

• okolje

• priložnosti za mlade

• trajnostni način življenja (glavna 

tema)

Likovni ekstempore

Likovni ekstempore je srečanje učencev, dijakov in mentorjev. Začne se s sprejemom 

sodelujočih in kulturnim programom. Sledijo jima voden ogled kraja in likovno ustvarjanje ter 

sodelovanje v različnih likovnih delavnicah pod vodstvom mentorjev na različnih lokacijah. 

Celodnevno dogajanje se zaključi s postavitvijo razstave ustvarjenih likovnih del, sproščenim 

druženjem učencev in dijakov, zaključno prireditvijo in podelitvijo priznanj za sodelovanje ter 

srečanjem in strokovnim posvetom – izmenjavo mnenj in izkušenj mentorjev likovne umet-

nosti.

Projekt Likovni ekstempore poudarja sodelovanje v duhu kulture miru in nenasilja, strpnosti 

in sprejemanja drugačnosti, v skrbi za osebnostni razvoj vsakega posameznika in za ohra-

nitev kulturne in naravne dediščine.

Sodelovanje z drugimi šolami pomeni medsebojno spoznavanje in druženje učencev ter di-

jakov osnovnih in srednjih šol z učenci šol s prilagojenim programom ter učenci iz zavoda za 

invalidno mladino.

Učenci spoznavajo kulturno in naravno dediščino kraja, posebnosti krajine in arhitekture ter 

modernejše tokove v likovnem ustvarjanju.

Ker je to projekt, ki temelji na medsebojnem spoznavanju in ustvarjalnem druženju, je s pri-

hodom covida-19 v tej obliki težko izvedljiv in predvideni cilji izgubijo svoj namen, zato upa-

mo, da se bo težava z virusom čim prej rešila, da bomo lahko nadaljevali poslanstvo likovnega 

ekstempora.

Mednarodni dan miru je Gimnazija Nova Gorica, ki je tudi Unescovo središče, v petek in so-

boto, 20. in 21. septembra 2019, obeležila s športno-kulturnimi dejavnostmi ob Pomniku bra-

niteljem slovenske zemlje na Cerju. Obeležitev je potekala v okviru mednarodnega Unescov-

ega projekta Meja, geslo letošnje prireditve je bilo Prisluhnimo miru in naravi. Dijaki in učenci 

so pod mentorstvom profesorjev novogoriške gimnazije poudarili, da poleg temeljnih vred-

not, kot so mir, solidarnost, strpnost in prijateljstvo, ki mladim omogočajo varno prihodnost, 

potrebujejo tudi čisto naravo, za katero je treba skrbeti in jo negovati. Poleg Gimnazije Nova 

Gorica so dogodek soorganizirali še Društvo TIGR Primorske, Občina Miren - Kostanjevica in 

Društvo žena Miren - Orehovlje. 

Sodelovalo je več kot 400 dijakov in učencev Unescovih šol. Na srečanje smo prvič po vabili 

učence 9. razreda OŠ naše regije. Ustvarjali so v literarnih delavnicah tujih jezikov (v an-

gleškem, francoskem, nemškem, italijanskem, ruskem in španskem jeziku), v fotografski 

delavnici, v biološki delavnici so spoznavali kraški ekosistem, reševali so naravoslovne naloge 

in se pomerili v orientaciji. Na Cerju so pustili svoj likovni odtis, izdelali so instalacijo, s ka-

tero so opozorili na vse večjo degradiranost okolja. Pridružili so se ustvarjalcem delavnice, 

v kateri so po zgledu gledališča kamišibaj oblikovali sceno in lutke za improvizirano kratko 

predstavo. Zanimiva je bila tudi umetnostno-zgodovinska delavnica, v kateri so v razgovoru 

s profesorjem in dijaki spoznali, da je slika lahko svarilo in tudi trobilo. V literarno-zgodovinski 

delavnici so se sprehodili med pomniki, vstopili v viharni čas 1. svetovne vojne, ki ga je oživila 

zgodovinska pripoved, in iz zgodovine zapisali svarilo za prihodnost. Na koncu so prisluhnili 

zaključni prireditvi s krajšo proslavo in posadili drevo miru v okviru mednarodnega projekta 

ENO Tree Planting Day. Avgusta 2019 je področje Parka miru na Cerju prizadel hud požar. 

Prav tu, na pogorišču, smo učenci in dijaki Unescovega središča za Goriško posadili prva tri 

drevesa in se tako pridružili projektu Drevo za Cerje. Nova zasaditev, poimenovana Drevored 

hvaležnosti, bo zavarovana s suhograjenim kraškim zidom in je bila prav 4. septembra 2019 

vpisana na reprezentativni seznam Unescove nesnovne kulturne dediščine človeštva.

Na Cerju nas je sprejel župan Občine Miren - Kostanjevica g. Mauricij Humar, društvo žena pa 

nas je pričakalo s tradicionalnim slovenskim pozdravom, kruhom in soljo. 

Dijaki gledališke gimnazije so v soboto, 21. septembra, nastopili tudi na osrednji državni 

prireditvi, koordinatorica projekta pa je predstavila Unescov projekt Meja širši javnosti.

Organizator
Gimnazija Nova Gorica

Suzana Černe

Teme
• demokracija

• diskriminacija

• gozdovi

• materni jezik

• migracije in begunci

• okolje

• priložnosti za mlade

• solidarnost

• šport

• trajnostni način življenja (glavna 

tema)

• vrednote in stališča

Meja – naša zgodovina in naša evropska prihodnost
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Žal letos na Gimnaziji Ledina zaradi objektivnih razlogov nismo mogli izvesti tradicionalne 

zaključne prireditve celoletnega projekta Menjaj branje in sanje, a veseli nas, da so se pri-

javljeni vzgojno-izobraževalni zavodi razmeram dobro prilagodili in uresničili cilje projekta.

Dijaka 3. letnika Gimnazije Ledina, Zoja Karanjac Kroflič in Klemen Justin, sta pripravila 

vprašanja za predvidenega literarnega gosta, pisatelja Igorja Karlovška, s katerim naj bi se 

sodelujoči v projektu srečali v šoli. Dijaka sta pisatelju vprašanja poslala po elektronski pošti 

in intervju objavila v šolskem glasilu Mladika.

V projektu je sodelovalo še 21 drugih vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki so se zaradi zaprtja 

šol znašli vsak po svoje. Redki so projekt v šoli ali vrtcu izvedli že pred karanteno, drugi pa so 

se prilagodili in se branju, izmenjavi knjig ipd. posvetili med šolanjem na daljavo. Vzgojno-izo-

braževalni zavodi so na številne ustvarjalne načine izvedli izmenjavo knjig, opremljenih s ci-

tati in posvetili. Nekateri so si knjige izmenjevali med učitelji in učenci, drugi so knjige pok-

lonili socialno šibkejšim in bolnim, mlajši učenci so brali starejšim in obratno ...

Ocenjujemo, da so bili cilji projekta ne glede na izjemne razmere doseženi. Še več, zavodi so 

pri tem pokazali prilagodljivost in iznajdljivost. Izkazalo se je, da branje in knjiga še posebej 

razveseljujeta, ko se kot družba in posamezniki znajdemo v stiski.

Prav tako je bilo šolanje na daljavo lekcija za prihodnost izvedbe projekta. V naslednjem 

šolskem letu bomo zaradi nestabilnih razmer že od začetka načrtovali zaključno prireditev v 

živo in po spletu, prav tako bomo prijavljene zavode že na začetku šolskega leta pozvali, naj 

za vsak primer tako zastavijo tudi svojo izvedbo projekta.

Organizator
Gimnazija Ledina

Nina Prešern

Teme
• materni jezik (glavna tema)

• vrednote in stališča

Menjaj branje in sanje

V petek, 4. oktobra 2019, so dijaki Unescovega kluba že tretjič organizirali simulacijo konfe-

rence Organizacije združenih narodov MiniMUN 2019 (Model United Nations). Konferenco so 

obiskali dijaki različnih slovenskih šol iz Ljutomera, s Ptuja, iz Kranja, Ljubljane in Kopra.

Dijaki so združeni v različne komiteje razpravljali o eni izmed dveh dodeljenih tem, osre-

dotočali pa so se na rešitev danega problema. Ekonomski in socialni komite (Economic 

and Social Committee) je razpravljall o težavah pri upočasnjevanju bega možganov oziro-

ma odhoda izobražencev iz držav v razvoju. Socialni, humanitarni in kulturni komite (Social, 

Humanitarian and Cultural Committee) pa je razpravljal o pravici nošenja verskih oblačil in 

simbolov.

Delegati so predstavljali različne države sveta in aktivno sodelovali v razpravah po protokolu, 

ki ga določa konferenca. Z medsebojno komunikacijo in sodelovanjem so skupaj napisali dva 

osnutka resolucije z rešitvami, ki bi državam omogočile izkoristiti njihov potencial in drža-

vljanom zagotoviti življenje v multikulturni družbi brez predsodkov, v kateri bi različne vere in 

kulture živele v sožitju. Delegati so skupaj delovali v želji, da bi poiskali trajnostne in učinko-

vite rešitve, ki bi pomagale svetu vzpostaviti mir in blaginjo. Poleg resnega dela ni manjkalo 

niti zabave, ki je že stalnica na dogodkih MiniMUN. V seriji improviziranih plesnih in pevskih 

točk so sodelovali tako organizatorji kot delegati.

Želja po organizaciji dogodka ostaja tudi v današnjih razmerah, ki druženju niso naklonjene. 

Zavedamo se, da bi bila spletna konferenca osiromašena v marsikaterem pogledu, saj si dijaki 

želijo predvsem živega človeškega stika in druženja. Pred nami je izziv, s katerim se še nismo 

uspešno soočili.

Organizator
Gimnazija Vič

Mojca Kosi

Teme
• demokracija (glavna tema)

• diskriminacija

• enakopravnost spolov

• okolje

• priložnosti za mlade

• solidarnost

• trajnostni način življenja

• vrednote in stališča

MiniMun 2019
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Organizator
Prva osnovna šola Slovenj Gradec

Lidija Konečnik Mravljak

Teme
• okolje

• šport

• trajnostni način življenja (glavna 

tema)

• vrednote in stališča

• zdrav način življenja

Mirovniški festival Zlati rez

Organizator
Osnovna šola

Maksa Pleteršnika Pišece

Tanja Plevnik

Teme
• enakopravnost spolov

• migracije in begunci

• okolje

• priložnosti za mlade

• solidarnost

• vrednote in stališča (glavna tema)

• zdrav način življenja

Projekt Moder stol – nekdo misli nate je letos praznoval dvajset let. To pomeni, da je dočakal 

svojo polnoletnost in je eden od obstojnih projektov Unescove mreže ASP. Nekateri zavodi 

z njim živijo že dolga leta, kot denimo Vrtec Galjevica, OŠ Cirkovce, OŠ Franceta Prešerna 

Maribor, OŠ Belokranjskega odreda Semič in OŠ Sostro. Nekateri so se z njim aktivno srečali 

prvič, to sta OŠ Frana Erjavca Nova Gorica in OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice, nekateri so 

se po nekaj letih vrnili, npr. OŠ Cirila Kosmača Piran. Na OŠ Leskovec so ga v svojih oddelkih 

izvajale kar tri razredne učiteljice, v Pišecah pa so ga vključili v mednarodni tabor Premikamo 

meje in šli z njim v Novo mesto. Da se ga lahko izvaja tudi v času šole na daljavo, so domiselno 

pokazali mentorica in učenci na OŠ Cirkovce, uporaben je tudi kot odrski rekvizit. Najlepše so 

svoje izvajanje opisali v Vrtcu Galjevica, iz njihovega evalvacijskega poročila se razbereta vsa 

univerzalnost tega projekta in bogata paleta možnosti, ki jih Moder stol ponuja. 

Odlomek iz evalvacijskega poročila vrtca Galjevica

V našem vrtcu je moder stol vedno na vidnem mestu. Velikokrat mu zamenjamo lokacijo in 

ga imamo na voljo tudi v igralnih kotičkih, garderobah, knjižnici. Moder stol so po enotah med 

letom spoznavali tudi starši in stari starši. 

• barvanje modrih stolov in spoznavanje »modrih misli«,

• pravljični modri stoli: umirjeno pripovedovanje zgodbic, šal, modrih misli,

•  pripovedovanje na modrem stolu – kaj me osreči,

•  spoznavanje novih pojmov na modrem stolu: odgovornost, humanost, pogum,

•  pogovor z otroki: Kaj mi je pri nekom všeč? In kaj mi ni všeč?,

•  pripovedovanje pravljic za Ciciuhca na modrem stolu,

•  na naslonjalu modrega stola visita dve zvočni igrački »lunici«; kadar potegneš vrvico, slišiš 

umirjeno glasbo, to igro smo uporabljali za umirjanje otrok,

•  čez moder stol smo pregrnili modro tančico in naredili šotor, otrok je zlezel vanj: s tem je 

imel otrok občutek svojega prostora, v katerem ga nihče ne moti, 

•  skupno zavezovanje pentlje iz modrega blaga na stol pred vsako uporabo modrega stola, 

na pentlji je bila letos številka 20,

•  predstavitev zapisov iz Naomijinega dnevnika v nahrbtniku Raziskovanje gozdnih tal z 

Naomi in srčkom Galom,

•  predstavitve zapisov iz Tomovega dnevnika v čarobnem nahrbtniku in predstavitev bibarij 

na modrem stolu,

•  ob spoznavanju modre barve smo dodali tudi sopomenko modre sove, razložili pomen 

besedne zveze moder kot sova, na modrem stolu poslušali zgodbe,

•  stole smo uporabljali tudi v jutranjem krogu, kadar smo si zaželeli dober dan, si zapeli pe-

sem za dobro jutro,

•  otrok pokaže in predstavi domačo igračo ostalim otrokom v skupini,

•  predstavitev otrok in skupine na modrem stolu To sem jaz in To smo mi,

•  pripovedovanje o počutju in spoznavanje čustev otrok,

•  spoznavanje vrednot in stališč drugih kultur s pomočjo modrega stola,

•  spoznavanje in prepevanje himne vrtca Galjevica,

•  moder stol v knjižnici,

•  učenje angleških besed na modrem stolu,

•  prebiranje misli, pregovorov, verzov o vrednotah (ljubezen, mir, spoštovanje ...).

Moder stol – nekdo misli nate

Na Prvi osnovni šoli Slovenj Gradec si prizadevamo delovati po vseh štirih stebrih Delorsovih 

načel: učiti se, da bi vedeli, učiti se, da bi znali delati, učiti se, da bi znali živeti skupaj, in učiti 

se biti. Vse štiri stebre vsakodnevno vpletamo v življenje in delo šole tako med vzgojno-izo-

braževalnim procesom kot tudi med dnevi dejavnosti in projekti. Želimo, da naši učenci ne le 

razmišljajo o Delorsovih načelih, ampak jih tudi živijo. Tako vsakemu posameznemu učencu 

omogočamo, da razvija svoje potenciale, da se nauči sodelovanja z drugimi, da se navaja na 

samostojno učenje, razvija sposobnosti ustvarjalnega in kritičnega mišljenja ter presojanja. 

Učenec se tako razvija skladno v celovito osebnost, ki je sposobna samostojne in odgovorne 

presoje.

V četrtek, 19. septembra, in v petek, 20. septembra 2019, je na naši šoli potekal mirovniški 

festival v Slovenj Gradcu, nacionalni projekt z mednarodno udeležbo, z naslovom Zlati rez. V 

petek, 20. septembra 2019, smo na šoli gostili učence in dijake iz Unescovih šol po vsej Slo-

veniji. Tabora se je udeležilo 73 Unescovih šol in okoli 300 učencev in 70 mentorjev. Prihod na 

šolo in akreditacija sta bila ob 8.30, ob 9. uri pa se je začela prireditev v naravoslovni učilnici. 

Sledila je topla malica za vse udeležence. Po malici so učenci in dijaki odšli v delavnice, v ka-

tere so se prijavili po spletu. Delavnice so se izvedle na različnih lokacijah po Slovenj Gradcu. 

Po končanih delavnicah smo vsi skupaj zaplesali v mestu in si ogledali dogajanje na Glavnem 

trgu. Učenci so domov odšli ob 15. uri.

Pri idejnem snovanju organizacije in vsebine projekta smo zasledovali cilje medgeneracij-

skega povezovanja, zavedanja lastne kulturne identitete, ustvarjanja in širjenja strpnosti ter 

spoštovanja in sprejemanja različnih kultur. Leto 2019 je bilo namenjeno tudi razumevanju 

periodnega sistema, ki smo ga poudarili tudi pri našem projektu.

Smernice našega dela in aktivnosti so poudarjale aktualno problematiko begunstva, spre-

jemanje tujcev in povezanost kultur, kar podpira Unescov steber: učiti se, da bi znali živeti 

skupaj.

Prijateljstvo, druženje in spoznavanje drugačnosti so vrednote, ki jih je vredno spoštovati in 

razvijati. Ob tem spoznavamo drug drugega in pripomoremo k širjenju pozitivnih vrednot.

V okviru projekta ENO Tree Planting smo posadili okrasno grmovnico v naši naravoslovni učil-

nici. Pridružili so se nam tudi učenci iz Trsta in Pliberka.

Preživeli smo dva prekrasna dneva in mlade popeljali skozi projekt, ki je segel v »moč srca«, 

kajti gojiti v svojem srcu MIR pomeni čuditi se in spoštljivo ravnati z vsem, kar je ranljivo, 

občutljivo in slabotno …



Projekti

5756

Projekt Moja stran Mojstrane smo prvič izpeljali v šolskem letu 2019/2020. Udeleženci so po 

poti in z obiskom Slovenskega planinskega muzeja spoznavali kulturne in naravne znameni-

tosti kraja, ki smo jih popestrili z lokalnimi anekdotami.

Udeleženci so spoznali:

• Slovenski planinski muzej (zgodovina gorništva in varstvo narave Triglavskega narodnega 

parka),

• Trg olimpijcev (Mojstrana je edina vas v Sloveniji s toliko olimpijci),

• Mruščeva hiša (začetki čebelarjenja),

• Šmercova hiša (romarski turizem),

• Požgančev most (ljudsko izročilo Triglavskih pravljic),

• Triglavski gaj (opuščena železniška proga Jesenice–Kranjska Gora, začetki modernega 

turizma),

• Bor (nekoč začetki skakalnice, danes sprehajališče za domačine in obiskovalce),

• Plezalna pot Mojstrana (moderni pristopi v gorništvu).

 

Pot se je začela in končala pred Slovenskim planinskim muzejem. Tam so udeležence učenci, 

ki obiskujejo turistični krožek, razdelili v dve skupini. Razdelili so jim zgibanke s kompletom 

nalepk, ki so jih udeleženci ob vsakem postanku nalepili na zemljevid na zgibanki. Celotno pot 

so samostojno vodili učenci naše šole.

Po prihodu pred muzej je sledil oddih z malico, nato ogled filma o življenju v TNP ter muzeja.

Temeljni cilj projekta je seznanjanje učencev s kulturno dediščino Mojstrane, kraja ob vstopu 

v Triglavski narodni park, kjer so bili doma odlični športniki, gorniki in občudovalci gora. 

Udeleženci so spoznali vzroke za razvoj različnih gospodarskih dejavnosti v zgodovini kraja 

in njihov vpliv na okolje. Seznanili so se z vplivi turizma, ki ga poskušamo usmeriti v trajno-

stnega. Z ozaveščanjem o pomembnosti neokrnjene narave alpskega sveta želimo ohranjati 

gorniško kulturo.

Žal je projekt zaradi nastalih razmer potekal v zelo okrnjeni obliki. Predstavili smo ga na 

srečanju Unescovega središča Gorenjske in učencem naše šole od 1. do 6. razreda. Dosegli 

smo vse zastavljene cilje. Odziv udeležencev projekta je bil zelo dober, saj na različne načine 

dobijo ključne informacije ne samo o kraju, ampak tudi o gorništvu, varstvu narave in raz-

voju dejavnosti na določeni lokaciji. Prejeli smo številne pohvale za pripravljeno zgibanko in 

za vodenje učencev. Že so se pojavili predlogi o razširitvi tematske poti. Vsekakor bomo pri 

vodenju vztrajali in si nabirali izkušnje. 

Glede na trenutne razmere projekt še vedno lahko izvajamo, saj poteka na prostem, nekaj 

omejitev je potrebnih le ob obisku muzeja.

Organizator
Osnovna šola

16. decembra Mojstrana

Jerca Bogataj

Teme
• nacionalni parki

• okolje (glavna tema)

• trajnostni način življenja

• vrednote in stališča

Moja stran Mojstrane

Človekove pravice so OŠ Frana Kranjca iz Celja v šolskem letu 2019/2020 povezale kar s štiri-

najstimi različnimi vzgojno-izobraževalnimi ustanovami po Sloveniji. Skupaj je v nacionalnem 

Unescovem projektu ASP Moje pravice sodelovalo kar 1183 učencev, ki smo jim dali možnost, 

da spoznajo človekove pravice in z njimi povezano odgovornost, da jih razumejo in predvsem 

udejanjajo v vsakdanjem življenju.

Učenci so se pri pouku seznanili s Konvencijo o otrokovih pravicah ali z Deklaracijo človekovih 

pravic. Nato so si izbrali eno pravico, se o njej pogovorili in oblikovali svoje mnenje, zakaj so 

ljudem pravice kršene. Pogovarjali so se tudi o naši odgovornosti in oblikovali stališča, kako 

lahko vplivamo na odpravo kršitev človekovih pravic ter kaj lahko naredimo zanjo.

V literarno-likovni delavnici so učenci oblikovali svoje želje oziroma spodbudne misli za ljudi, 

ki so jim kršene pravice, in jih zapisali v obliki risbic ter voščil. Izdelali so tudi novoletne voščil-

nice. Vse prispele voščilnice smo 10. decembra razstavili na razstavi, odprti za širšo javnost, 

za obeležitev svetovnega dneva človekovih pravic. Voščilnice so tako naše želje, razmišljanja 

in spodbudne misli ponesle v širni svet vsem ljudem, ki so jim kršene človekove pravice. Ob 

zaključku razstave smo voščilnice razdelili različnim organizacijam (Rdeči križ, Amnesty In-

ternational, Zavetišče za brezdomce Celje in Dom ob Savinji Celje). Predale so jih ljudem, da 

so začutili, da niso sami.

Tako kot vsako leto smo tudi letos pisali apele pod okriljem organizacije Amnesty Internation-

al in tako izkazali podporo ljudem po svetu, ki so jim kršene človekove pravice.

Doseženi cilji projekta:

• seznaniti učence z Deklaracijo človekovih pravic,

•  spoznati človekove pravice,

•  udeležiti se humanitarnih in drugih akcij, s katerimi pomagamo ljudem,

•  spoznati naše dolžnosti,

•  sprejemati drugačnost,

•  seznaniti učence s kršenjem naših pravic,

•  seznaniti učence s kršenjem pravic ljudi po svetu,

•  razvijati občutek do sočloveka,

•  pravice udejanjati v vsakdanjem življenju.

Kot vzgojno-izobraževalna ustanova smo zagotovo najpomembnejši člen v procesu global-

nega učenja. Zavedamo se, da je naša moč že v majhnih, vztrajnih in pogumnih korakih, tako 

v lokalnem okolju kot drugod po svetu. Zato je naša odgovornost, da z učnim okoljem odpr-

tega pogovora mladim omogočimo in pomagamo razumeti soodvisnost tega sveta in jih kot 

posameznike spodbujamo k prizadevanju za pravičnejši in boljši svet.

Organizator
Osnovna šola Frana Kranjca

Anja Kunej

Teme
• demokracija (glavna tema)

• diskriminacija

• enakopravnost spolov

• solidarnost

• trajnostni način življenja

• vrednote in stališča

Moje pravice
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Pismenost je trajno razvijajoča se zmožnost posameznika, pridobljeno znanje in spretnosti 

pa posamezniku omogočajo uspešno in ustvarjalno osebnostno rast. Naša naloga je, da pis-

menosti namenimo posebno pozornost, saj je slovenščina bistveni element naše kulturne 

in nacionalne identitete. Mnogo študij pisanju z roko pripisuje ključno vlogo pri koordinaciji 

rok in oči; znanstveniki so si edini, da se s pomočjo pisanja z roko izboljšujejo prepoznavanje 

črk in besed, abstraktno mišljenje in spomin. Učitelji pa ugotavljamo, da so grafomotorične 

zmožnosti učencev slabo razvite. Toda kadar imamo možnost opazovati iste učence za raču-

nalnikom ali s pametnim telefonom v roki, smo pogosto nemalo presenečeni in se kar ne 

moremo načuditi, ko vidimo, kako spretno upravljajo sodobne tehnologije.

Projekt Obudimo pisanje pisem je bil v šolskem letu 2019/2020 v okviru mreže ASPnet izve-

den prvič. K projektu se je prijavilo 20 različnih vzgojno-izobraževalnih zavodov iz vse Slo-

venije, celo vrtec s 63 predšolskimi otroki. Projekt je uspešno zaključilo in poročilo pravočas-

no oddalo 16 zavodov. V njem je sodelovalo 55 mentorjev in 801 učenec. Mnogo mentorjev je 

ob koncu šolskega leta poročalo o močnih vezeh, ki so se spletle med dopisovalci, saj so si v 

šolskem letu izmenjali več kot dve pismi. Dopisovanje je v večini primerov trajalo vse šolsko 

leto in ne le do 21. februarja, ko obeležujemo mednarodni dan maternega jezika.

Projekt Obudimo pisanje pisem je k sodelovanju v prvi vrsti privabil učiteljice in učitelje iz 

vse Slovenije, ki smo nekdaj popisali nič koliko strani in s pismi stkali večna prijateljstva. Pol-

ni nostalgičnih spominov na to mladostno izkušnjo smo znali k projektu pritegniti lepo šte-

vilo mladih dopisovalcev. Učence smo motivirali za delo, ki za marsikaterega mladostnika v 

času, ko jih z vseh strani mamijo elektronske naprave, ni niti lahko niti privlačno. Nagovorili 

smo jih, naj z roko napišejo pismo, ki bo smiselno, jasno in razumljivo ter v skladu z jezikov-

no in slogovno normo knjižne zvrsti. To pismo so učenci najprej napisali v zvezek, nato so 

zvezke med sošolci menjali in popravili morebitne napake. Pri tem smo jim bili v pomoč tudi 

mi, učitelji. Popravljeno besedilo so nato prepisali na bele liste. Pri prepisu smo jih prosili, 

naj bodo še posebno pozorni, da je njihovo besedilo zapisano čitljivo. V okviru projekta so si 

učenci izmenjali vsaj dve pismi.

Za vsako pismo smo mentorji učencem predlagali osrednjo temo. V prvem pismu so se učen-

ci predstavili, napisali nekaj o sebi in svoji družini, o morebitnih hišnih ljubljenčkih, o stvareh, 

ki jih radi počnejo ... V drugem pismu so predstavili svoj domači kraj in šolo, v tretjem pismu 

pa opisali, kako so preživeli zadnje počitnice oz. kakšne načrte imajo zanje. V vsebino pisem 

so vključili tudi razmišljanje o trajnostnem razvoju (skrb za varovanje okolja, medkulturnost, 

preprečevanje konfliktov, vprašanja neenakosti ipd.).

S projektom Obudimo pisanje pisem smo želeli dodati delček k izboljšanju (bralne) pismenos-

ti. Naš cilj je bil, da učenci razvijajo pozitiven odnos do vseh vrst pismenosti in so za pisanje z 

roko bolj motivirani. Tako smo posledično prispevali h kakovostnejšemu izobraževanju in ob-

likovanju uspešnih ter ustvarjalnih ljudi. S pomočjo dopisovanja so učenci spoznavali različne 

kraje po Sloveniji, življenje in navade svojih vrstnikov, marsikdo pa je stkal prave prijateljske 

vezi za vse življenje.

Pisma vseh sodelujočih učencev smo mentorji poslali v eni kuverti, ki je bila naslovljena na 

šolo (s pripisom razreda, ki so mu bila pisma namenjena).

Vse, kar smo potrebovali za izvedbo projekta, so bili beli listi, pisalo in črtalnik.

V šolskem letu 2020/2021 bomo projekt ponudili učencem od 4. do 9. razreda osnovnih šol in 

srednješolcem. Projekt na Osnovni šoli Zreče bo koordinirala Mateja Potočnik.

Organizator
Vrtec Mornarček Piran

Lavra Bregar

Teme
• okolje

• trajnostni način življenja

• vrednote in stališča (glavna tema)

Naš kraj, njegova kulturna in naravna dediščina
Piranske hiše nam pripovedujejo štorje

Raziskovali smo namen in zgodovino pomembnih stavb. Iskali smo nove načine opazovanja 

vsakdanjega okolja – videti, česar običajno ne vidimo. Tako smo si nabirali izkušnje o prostor-

skih vrednotah in stavbni dediščini našega kraja.

Že pred pričetkom projekta smo otrokom v igralnici odpirali občutljivost za raziskovanje z 

različnimi predmeti in slikovnim materialom. Predmete smo vključili v temat ski kotiček. Otroci 

so imeli možnost dajati predloge pri načrtovanju (na sprehodu so poiskali njim zanimive hiše, 

v kotičku so izdelali maketo Tartinijevega trga z različnimi materiali ...). Ob slikovnih predlogah 

so bili detektivi in tako poiskali vse pomembne hiše. S sprehodi po mestu smo otrokom razši-

rili znanje o znamenitih hišah in pri tem vključevali vsa čutila. Zelo jih je motiviral Tartinijev 

trilček. Ob poslušanju so samostojno uprizorili Tartinija v spanju in obisk trilčka. Podoživljanje 

glasbe so izrazili tudi s slikovnim zapisom ob poslušanju. Nastali izdelki so bili razstavljeni v 

galeriji Herman Pečarič.

Sodelovanje z OŠ Frana Metelka Škocjan in Vrtcem Sežana je potekalo na daljavo. Na OŠ Cirila 

Kosmača Piran so nam učenci predmetne stopnje pod vodstvom učiteljice glasbenega pouka 

S. Steinbacher pripravili glasbeno delavnico.

Zunanji sodelavci v projektu:

• Tartinijeva hiša, voden ogled/kustosinja Duška Žitko

• Mestna knjižnica Piran, ogled starih piranskih razglednic/bibliotekarka K. Kodarin

• Obalne galerije Piran, preslikava Pečaričevih akvarelov na temo piranske hiše/kustosinja 

Ana Papež Križaj

• Glasbena šola Piran, predstavitev glasbene šole in instrumentov/ravnatelj glasbene šole 

Iztok Babnik

• Nika’s tiny house, ogled ateljeja/umetnica Nika Domnik

• Fotodelavnica Moje obzidje/fotograf Ubald Trnkoczy

• Mestna knjižnica, Mediadom, galerija H. Pečarič/razstava fotografij, izdelkov

• OŠ Cirila Kosmača, glasbena delavnica/učiteljica glasbenega pouka S. Steinbacher

Organizator
Osnovna šola Zreče

Lucija Levart

Teme
• materni jezik (glavna tema)

• priložnosti za mlade

• trajnostni način življenja

Obudimo pisanje pisem
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S projektom Od pšeničke do potičke želimo otroke naučiti živeti z naravo, jih seznaniti s 

po me nom naravne in kulturne dediščine ter jih naučiti živeti in delati v medgeneracijskem 

sožitju. Učencem želimo približati pomembnost skrbi za okolje in naš skupni dom – pla net 

Zemlja, delovati lokalno in globalno. Ob tem sledimo cilju 4.7, izobraževanju za trajnostni 

razvoj. Ob izvedenih dejavnostih v projektu bogatimo znanje otrok, razvijamo spretnosti in 

veščine, spodbujamo ustvarjalnost ter raziskovanje, krepimo medgeneracijsko sodelovanje, 

učenje in druženje.

Učenci so pri dejavnostih projekta:

• sodelovali s starejšimi in krepili medgeneracijsko sodelovanje ter učenje,

•  spoznali delo na polju, pot od pšenice do potice/kruha nekoč in ob tem spoznavali način 

življenja ter postopek pridelave domače oziroma lokalne hrane,

•  spoznavali stare običaje, šege in navade ter življenje nekoč, ob tem pa bogatili znanje o 

preteklosti,

•  se zavzemali za ohranitev našega širšega skupnega doma – planeta Zemlje.

Vzgojiteljice so otrokom vrtca dejavnosti, povezane s projektom, prilagodile njihovi razvojni 

stopnji in starosti. Tako so otroci spoznavali, kako pride hrana od njive do mize. Spoznavali 

so različne vrste žita in se z njimi in moko igrali, pekli so različne izdelke in sejali božično žito 

ter druge rastline in zelišča. Učenci prvega triletja so v okviru tehničnih in naravoslovnih 

dni spoznavali pot od zrna/pšenice do končnega izdelka ter spoznavali različne vrste žit. S 

peko različnih izdelkov so si popestrili praznične dni. K izvedbi dejavnosti smo povabili tudi 

babice in dedke, ki so pomagali pri peki, ob tem pa krepili medgeneracijsko sodelovanje. Pri 

slovenskem jeziku so učenci prebirali pravljice, ki govorijo o kruhu. Pri glasbeni umetnosti so 

spoznali ples Ob bistrem potočku je mlin in posvetili nekaj ur likovne umetnosti ustvarjanju 

na temo projekta. Ob velikonočnih praznikih, ki so jih učenci preživeli ob pouku na daljavo, 

so pomagali pri peki lokalnih dobrot. Prvošolci in drugošolci so se lotili tudi izdelave darilc ob 

dnevu žena. Učenci drugega triletja so vsebine, povezane s temo projekta, vnašali v nara-

voslovne dnevnike. Učenci tretjega triletja so ustvarjali literarno, spoznavali so ljudske običa-

je in po lokalnih receptih pripravljali raznovrstno hrano.

Z izvedo projekta smo zadovoljni, saj smo kljub izobraževanju na daljavo izvedli večino načr-

tovanih dejavnosti in vanje aktivno vključili vrtčevske otroke ter osnovnošolce. Nekaj deja-

vnosti so učenci izvedli doma med izobraževanjem na daljavo, kar so dokazali s pošiljanjem 

fotografij. Zadovoljni smo tudi s številom slovenskih šol in vrtcev, ki so sodelovali v našem 

projektu.

Organizator
Osnovna šola

Frana Metelka Škocjan

Katja Ploj

Teme
• okolje

• trajnostni način življenja (glavna 

tema)

• vrednote in stališča

• zdrav način življenja

Od pšeničke do potičke

Projekt Otroštvo podaja roko modrosti poudarja pomen vzpostavljanja pristnih prijateljskih 

odnosov med mladimi in starejšimi. Z različnimi oblikami sodelovanja med generacijami želi-

mo razvijati medgeneracijsko strpnost; oblikovati otrokov odnos do bolezni, starosti, invali -

dnosti, smrti, žalovanja; ga učiti sodelovati s starejšimi v različnih delavnicah in na priredi-

tvah ter dajati in sprejemati.

Projekt smo v šolskem letu 2019/20 izvedli osmo leto zapored skupaj s petimi vrtci in osmimi 

šolami, ki so od oktobra do maja izvedle različne oblike sodelovanja med generacijami. Skupaj 

je v projektu sodelovalo 14 zavodov, 173 mentorjev in 1696 otrok. V maju so šole poslale po-

ročila glede na razpis. Iz vseh prejetih poročil je bilo oblikovano e-glasilo, ki je objavljeno na 

spletni strani OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka pod zavihkom UNESCO.

Z izvedbo projekta smo dosegli zastavljene cilje, saj so sodelujoči v projektu Otroštvo podaja 

roko modrosti vse leto z različnimi aktivnostmi krepili medgeneracijske vezi. Vzpostavljali so 

pristne in prijateljske odnose s starejšimi, razvijali so medsebojno strpnost v skupnih deja-

vnostih. Oblikovali so si pogled na bolezen, starost, invalidnost, smrt in žalovanje. V medse-

bojnih druženjih so ustvarjali, drug od drugega prevzemali izkušnje, razvijali spoštovanje in 

gradili strpno ter socialno sožitje več generacij. Občutili so veselje in spoznali so, da potrebu-

jemo drug drugega, saj če drug drugemu pomagamo z nasveti, izkušnjami in spodbudami, so 

naši koraki lažji, varnejši in odločnejši. Predvsem pa so se naučili dajati in sprejemati.

Izredne razmere zaradi razglašene pandemije v marcu so nekatere sodelujoče v projektu 

prisilile, da so odpovedali nekatera izmed načrtovanih srečanj, a so našli nove poti in načine 

ter se s starostniki v domovih starejših občanov povezali na daljavo. Tako so jim vsaj za tre-

nutek polepšali dan.

Projekt bi lahko povzela z naslednjimi besedami: prijateljstvo, medsebojno zaupanje, med-

sebojna pomoč in pozitiven odnos do družbenokoristnega dela. Tudi v tem šolskem letu je 

otroštvo ponovno podalo roko modrosti.

Organizator
Osnovna šola Cvetka Golarja

Špela Bogataj

Teme
• priložnosti za mlade

• solidarnost (glavna tema)

• trajnostni način življenja

• vrednote in stališča

Otroštvo podaja roko modrosti
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V okviru projekta z različnimi temami že več let zasledujemo predvsem naslednje cilje, ki smo 

jih v šolskem letu 2019/20 uresničevali s temo narečja: 

• mladim smo približali del kulturne dediščine, ki se nanaša na jezikovno pestrost narečij, 

in poudarili pomen njenega ohranjanja (npr. spoznali so raznolikost narečij, povezanost 

narečij z okoljem, ki se odraža v rabi narečnih izrazov za posamezne dejavnosti, narečno 

literaturo in ustvarjanje v narečju);

• osmislili smo vlogo in pomen informacijsko-komunikacijske tehnologije kot učnega sred-

stva in sredstva širjenja informacij, svoje znanje na tem področju pa so učenci razvijali s 

pripravljanjem gradiv, ki smo jih objavili na platformi;

• s skupnimi delavnicami smo krepili povezanost v mreži, njeno prepoznavnost in sodelo-

vanje z lokalnim okoljem (npr. vključevanje društev).

V tem šolskem letu je projekt potekal na daljavo in v živo kot oblika druženja v delavnicah. Na 

temo narečij so na šolah nastale zanimive delavnice in druge aktivnosti (literarna srečanja z 

ustvarjalci v narečju, obiski starejših in pogovori z njimi v narečju, sodelovanja z dialektologi, 

razvijanje ustvarjalnosti z literarnimi in videodelavnicami), s katerimi so mentorji  vključevali 

posameznike in skupine iz svoje okolice in tako spodbujali medgeneracijske vezi in po-

vezanost šol z okoljem. Večino dejavnosti so šole vključevale v pouk, dneve dejavnosti ali 

interesne dejavnosti (slovenščina, krožki narečja, kulturni dnevi, projektne naloge).

Nastale prispevke smo objavili na naši platformi http://platforma-os-fokovci.splet.arnes.si/

narecja-20192020/. V okviru skupnega srečanja smo se povezali z OŠ Muta, ki že leta pro-

movira in spodbuja narečno ustvarjalnost mladih z razpisanim literarnim natečajem. Za na-

grajence natečaja in Unescove šole smo pripravili zaključno prireditev v obliki ustvarjalnih 

delavnic (lectarstvo, zeliščarstvo, narečno literarno in likovno ustvarjanje), h katerim smo 

povabili zunanje sodelavce, ter zaključne kulturne prireditve in razstave nagrajenih del. 

https://www.os-fokovci.si/project/vsaka-vas-ima-svoj-glas-20192020/

V prihodnje želimo projekt nadaljevati in bogatiti postavljeno platformo z gradivi, vezanimi na 

naravno in kulturno dediščino, ki jih bodo pripravljali učenci z uporabo IKT.

Organizator
Osnovna šola Fokovci

Silvija Sambt

Teme
• materni jezik (glavna tema)

• trajnostni način življenja

• vrednote in stališča

Platforma raznolikosti

V četrtek, 17. oktobra, je na Osnovni šoli Griže potekal že deveti Unescov projekt Pletemo niti 

mreže. Z njim smo zaznamovali 20-letni jubilej Unesca na šoli. Pred dvajsetimi leti je bila OŠ 

Griže sprejeta v Unescovo ASP-mrežo.

Skupno druženje z učenci Unescovih šol in šol Spodnje Savinjske doline se je začelo z uvod-

no prireditvijo. Na njej je Unescovo himno in pesem Over the rainbow zapel Otroški pevski 

zbor OŠ Griže pod mentorskim vodstvom Brigite Lesjak. Učenci 8. razreda so nas z dramsko 

igrico Zvitorepec pod mentorskim vodstvom Polone Čmer preselili v leto 2069, ko so postali 

vedeževalci in pokukali v prihodnost z ekološkega vidika.

Po končanem programu so nas pozdravili: ravnateljica OŠ Griže Marija Pavčnik, podžupan 

Občine Žalec Marjan Vodeb in predstavnica KS Griže Olga Markovič.

V nadaljevanju je vodja letošnjega projekta Monika Pinter predstavila mentorje 16 delavnic. 

Učenci in dijaki so ustvarjali v raznolikih in pestrih delavnicah z naslovi: Ustvarjanje z odpad-

nimi materiali, Začimbe ali zelišča, Fotografska delavnica, Vsi drugačni – vsi posebni, Pol-

stenje, Obnovljivi viri energije, Kamišibaj – starodavno japonsko gledališče, Sproščanje z ri-

sanjem fraktalne risbe, Narava v steklenički, Joga plesa – šakti, Taborniška delavnica, Gozdna 

pedagogika, Moja presna granula, Obogatena resničnost, Virtualna voda in Eko kozmetika.

 V času delavnic so mentorji Unescovih šol obiskali dvorec Novo Celje in si ga vodeno ogle-

dali pod strokovnim vodstvom predstavnice TIC Žalec. Po delu v delavnicah sta sledila kosilo 

in sprostitveni čas, zatem pa zaključna prireditev, v kateri je Malala Kovačič Serban s sliko, 

glasbo in v besedi predstavila Madagaskar. Prireditev je sklenil predstavnik Urada za Unesco, 

Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport g. Gašper Hrastelj in nam zaželel še naprej 

uspešno delovanje. Zaključno prireditev je zasnovala Vesna Družinec Pilko skupaj s Polono 

Jelen, program obeh prireditev pa je povezovala učenka 8. b razreda Iza Teršek.

 

Prireditev za starše in ostale krajane je potekala v četrtek, 19. decembra 2019. Z njo smo se 

poklonili ožji in širši lokalni skupnosti, ki nam je v dvajsetih letih našega delovanja ves čas 

stala ob strani. To so starši naših učencev, ki so gostili goste od drugod, mentorji delavnic, 

različna društva, institucije, podjetja, zavodi, muzeji, fakultete … Pred začetkom prireditve so 

nas na zunanjih površinah pozdravili pihalna Godba  Zabukovica in Mažoretna skupina Liboje.

V nadaljevanju so na prireditvi nastopili plesalci različnih šolskih plesnih skupin, ki jih je v 

enotno zgodbo povezala snovalka prireditve Breda Bračko, kot somentorica je sodelovala še 

Neja Jelen.

 

Prireditev je z milino delovanja in srčnostjo osvetlila prehojeno pot in nam pokazala lepoto 

medsebojne povezanosti in nakazala našo nadaljnjo pot.

Organizator
Osnovna šola Griže

Monika Pinter

Teme
• okolje

• priložnosti za mlade

• solidarnost

• trajnostni način življenja

• vrednote in stališča (glavna tema)

Pletemo niti mreže z jubilejem Unesca na šoli
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Nastajanje projekta Kupinarstvo v Renkovcih

Kadar se v mislih vračam v otroštvo, v dolge zimske večere, ko smo lüpali seme, se spomnim 

pripovedi in zgodb babic in dedkov, sosedov in sorodnikov o tem, kako je bilo v Renkovcih 

nekoč. Nekoč so Renkovčani v glavnem živeli v cimpračah, zidanih hiš je bilo malo. Življenje v 

starih hišah je bilo skromno in preprosto.

Vam besedi kupinarstvo in kupinarji kaj pomenita? Renkovčani, Turniščani in okoličani bodo 

pokimali. Kupinarstvo pomeni obliko ljudske trgovine, ki so jo izvajali kupinarji. Umeščena 

je v čas konec 19. stoletja in v prvo polovico 20. stoletja. Kupinarji so trgovali s perutnino (s 

piščanci, gosmi in racami) in jajci. Blago so kupovali pri gospodinjah oziroma na kmetijah in 

ga prodajali posrednikom oziroma večjim trgovcem. Opravljali so vlogo povezovalca proizva-

jalcev hrane s potrošniki. V tej vlogi so prehodili in s kolesi prevozili na tisoče kilometrov po 

Prekmurju, Prlekiji, Medžimurju in tudi po obmejnih krajih današnje Madžarske (Staro jajce 

ma svoj glas, stran 7).

Pomembno vlogo pri razvoju šol ima kultura trajnostnega razvoja, v katerega spada tudi 

ohranjanje naravne in kulturne dediščine.

Izbrali smo si temo ohranjanje naravne in kulturne dediščine.

S projektom Po poti kulturne in naravne dediščine smo razvijali vseživljenjsko učenje. 

Udeleženci so pridobili znanje in spretnosti, potrebne za spodbujanje trajnostnega razvoja 

za trajnostni način življenja. Spoznali so pomen kulturne in naravne raznolikosti za bogatenje 

lokalne skupnosti.  

Z izvedbo Unescovega projekta Po poti kulturne in naravne dediščine smo glede na razmere 

(razglasitev epidemije) zadovoljni.

Za srečanje v živo na delavnicah za učence in dijake so bile pripravljene dejavnosti, na katerih 

bi udeleženci podrobneje spoznali Kupinarski muzej v Renkovcih in življenje kupinarjev.

Kupinarstvo je bilo ena izmed mnogo panog (ljudske) trgovine v Prekmurju, pri kateri je šlo 

za kupovanje perutnine, jajc in perja po vaseh in za nadaljnje prodajanje trgovcem ali večjim 

kupinarjem.

Kupinarstvo je bilo v Renkovcih razširjeno ob koncu 19. stoletja in v prvi polovici 20. stoletja.

Po ogledu in predstavitvi muzeja bi udeleženci na delavnicah izdelovali pirhe. Delavnice so 

bile načrtovane 3. aprila 2020. Ker je bil to čas karantene, so bile odpovedane.

Prijavljene šole so sodelovale na daljavo. Prejeli smo različna gradiva, ki so nastala tudi v času 

dela na daljavo.

Opis projekta in vsa gradiva sodelujočih šol so objavljeni na spletni strani šole.

Organizator
Osnovna šola Turnišče

Brigita Žerdin

Teme
• trajnostni način življenja (glavna 

tema)

• zdrav način življenja

Po poti kulturne in naravne dediščine

Organizator
Osnovna šola Pesnica

Lea Bačnik

Teme
• demokracija

• priložnosti za mlade

• solidarnost (glavna tema)

• trajnostni način življenja

• vrednote in stališča

Na naši šoli že deveto leto poteka dejavnost z naslovom Pošljimo sapico prijateljstva, pri kateri se 

učenci v spremstvu učiteljic udeležijo različnih delavnic oziroma jih pripravijo  v Domu starejših Idi-

la v Vukovskem dolu. Že tretje leto sodelujemo še z Domom Danice Vogrinec na Pobrežju, zato smo 

to prostovoljno dejavnost prijavili kot samostojni projekt. Ker sodelujemo s pobratenima srbskima 

Osnovnima šolama Jovana Popovića iz Kruševca in Beograda, smo projekt prijavili kot nacionalni 

projekt z mednarodno udeležbo. Žal letos zaradi pandemije koronavirusa projekta na šoli nismo 

mogli izvesti v skladu z vsemi zastavljenimi cilji, aktivnostmi in nalogami. Ni nam uspelo izvesti 

drugega in tretjega srečanja s starostniki v Domu starejših Idila in drugega srečanja s starostniki 

v Domu Danice Vogrinec. Prav tako je odpadla prireditev Štafeta mladosti ali Daničeva štafeta, na 

kateri vsako leto sodelujemo. Na podobno težavo so naleteli tudi prijatelji iz Osnovnih šol Jovana 

Popovića (Beograd in Kruševac), ki zaradi pandemije niso mogli obiskovati starostnikov in na koncu 

niso obiskali niti nas, kar pomeni, da mednarodnega sodelovanja nismo izvedli. K projektu se je 

prijavilo 12 Unescovih osnovnih šol, dva Unescova vrtca, dve Unescovi gimnaziji in srednji šoli ter 

že omenjeni pobrateni šoli iz Srbije, kar nam je v veliko zadovoljstvo, saj skupaj razvijamo vred-

note, kot so zaupanje, sodelovanje, strpnost, spoštovanje in humanost. Ocenjujemo, da smo kljub 

neugodnim razmeram cilj projekta, ki je znati živeti skupaj kljub naši različnosti, dosegli. Prav tako 

verjamemo, da medgeneracijsko povezovanje, sodelovanje, pomoč in prostovoljstvo vsem sodelu-

jočim prinašajo novo kvaliteto življenja, da na eni strani zagotavljajo občutek sprejetosti in varno-

sti, lajšajo osamljenost ter krepijo duševno in telesno zdravje, na drugi strani pa mlade bogatijo z 

izkušnjami.

Kot sem že omenila, treh načrtovanih srečanj s starostniki žal nismo mogli izvesti. Prva dejavnost, 

ki smo jo izvedli v tem šolskem letu, je bila pomoč starostnikom na delavnicah, in sicer 15. novem-

bra 2019, ko so devetošolci obiskali stanovalce Doma Danice Vogrinec na Pobrežju. Pomagali so 

izvajati delavnice in ustvarjali božično-novoletne izdelke. Z druženjem so starostnikom popestrili 

dopoldan. Drugo dejavnost smo izvedli na OŠ Pesnica, in sicer so se nam starostniki in osebje Doma 

Danice Vogrinec 27. novembra 2019 pridružili na božično-novoletnih delavnicah in nam pomagali 

pri izvedbi delavnice Izdelava smrečic. Pri izvedbi delavnic smo sodelovali že velikokrat, naši učenci 

so navdušeni nad obiskom stanovalcev Doma Danice Vogrinec in vedno znova skupaj ugotavljamo, 

kako pomembno je prijateljstvo in sodelovanje, iz katerega se vsi veliko naučimo in postanemo bo-

gatejši ter strpnejši. Tretjo dejavnost smo izvedli v Domu starejših Idila, in sicer 12. decembra 2019, 

ko je osem devetošolcev pripravilo in izvedlo božično-novoletno delavnico, na kateri so skupaj s 

starostniki izdelovali okraske za njihovo božično jelko, ki so jo nato skupaj še okrasili. S tem sodelo-

vanjem in druženjem so starostnikom popestrili predpraznični dopoldan. Popolde istega dne smo 

izvedli še zadnjo, četrto dejavnost, in sicer smo se v Domu Danice Vogrinec Maribor, DE Tabor, sk-

upaj z ravnateljem in podravnateljico udeležili svečane prireditve ob praznovanju 30. obletnice DE 

Tabor in 65. obletnice organiziranega varstva starejših v Mariboru. Prireditve so se udeležili izjemni 

ljudje, ki so in še soustvarjajo lepše dni za starejše v Mariboru in okolici, župan MOM, župani oko-

liških občin, predstavniki ministrstev in sam predsednik Republike Slovenije gospod Borut Pahor. 

Vsem gostom so želeli pričarati posebno vzdušje in jim izkazali posebno čast s prižigom prazničnih 

bakel – iskric. Da je bila »zavesa iz iskric« res popolna, so vključili vse partnerske organizacije in 

prijatelje.

Od septembra do januarja je v 5. razredu potekala dejavnost medsebojna pomoč, pri kateri so 

učenci nudili pomoč osebi, ki je po njihovi presoji potrebna kakršnekoli pomoči. O izvedbi so vo-

dili dnevnik, ki so ga dokumentirali s svojimi mislimi in fotografijami. Ob koncu januarja so učenci 

predstavili svoje projektne naloge učiteljici in svojim sošolcem. Na predstavitev so povabili tudi 

tiste, ki so jim nudili pomoč. Učenci, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi delavnic, so o svojem delu 

poročali učencem od 1. do 9. razreda v sklopu razrednih ur.

Vsekakor si želimo, da bi projekt nadaljevali tudi v prihodnje. Zavedamo pa se, da bomo verjetno 

morali zaradi aktualnih okoliščin nekatere dejavnosti prilagoditi razmeram primerno. 

Pošljimo sapico prijateljstva
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S projektom Pozdrav ptic miru smo ozaveščali učence, dijake in ljudi v okolju o pomenu miru 

ter vzdrževanju dobrih medsebojnih odnosov doma in po svetu. Projekt vsako leto spremlja 

osrednja tema. V šolskem letu 2019/2020 se je osrednja tema glasila: mir – svoboda – sočut-

je, »Brez mene ne gre!«. Na naši šoli in šolah prijavljenih zavodov so vse leto potekale različne 

dejavnosti, kot so: usmerjeni pogovori in razprave o pomenu miru, poklanjanje lepih misli o 

miru, tek miru, pohod miru, izdelava jumbo plakatov, likovno in literarno ustvarjanje, pevski 

nastopi ter podobne dejavnosti, ki so jih izvajali učenci, dijaki in otroci. V okviru različnih ak-

tivnosti po šolah smo zasledovali naslednje cilje: 

• razvijanje socialnih veščin za strpno sobivanje in oblikovanje kulturnega dialoga,

• razvijanje državljanskih kompetenc,

• aktivno vključevanje v spreminjanje družbenega življenja,

• spodbujanje pozitivnih misli in optimističnega ravnanja.

Vrhunec je naš projekt Pozdrav ptic miru doživel ob svetovnem dnevu miru, ko smo učenci 

in učitelji na različnih lokacijah v Celju izvedli delavnice in nagovorili mimoidoče ter starše. 

Namen izvedbe delavnic je bil ljudi ozavestiti, kako pomembne vrednote so mir in dobri me-

dosebni odnosi. Sporočili smo jim, da se vse začne pri nas.

Osrednje dogajanje ob počastitvi mednarodnega dneva miru so mimoidoči, starši in drugi 

udeleženci med 10. in 11. uro spremljali v središču Celja, kjer smo z učitelji in učenci OŠ Lava 

ter prijavljenimi zavodi pripravili pester kulturni program, nastopili so Gimnazija Celje - Cen-

ter, OŠ Blagovna, OŠ Brežice, I. gimnazija v Celju, Glasbena šola Celje. Poslanico Pozdrava 

ptic miru v šolskem letu 2019/20 je podelil naš slavnostni gost in govornik, varuh človekovih 

pravic, g. Peter Svetina.

V mestu so se nam pridružili IV. OŠ Celje, Center za usposabljanje in delo Dobrna, I. gimnazija 

Celje, Gimnazija Celje - Center, OŠ Brežice, OŠ Blagovna in III. OŠ Celje. Vsi zavodi in organi-

zacije, ki se nam niso mogli pridružiti na osrednji prireditvi, so v soboto ali dan prej z različnimi 

aktivnostmi v svojem okolju oziroma v svojem kraju obeležili dan miru.

Organizator
Osnovna šola Lava

Polona Gracer

Teme
• demokracija

• diskriminacija

• enakopravnost spolov

• materni jezik

• migracije in begunci

• priložnosti za mlade

• solidarnost

• trajnostni način življenja (glavna 

tema)

• vrednote in stališča

Pozdrav ptic miru

Letos smo praznovali 20 let vstopa OŠ Maksa Pleteršnika Pišece v svetovno mrežo Unescovih šol in prav 

toliko let organiziranja mednarodnih taborov.

Mednarodni tabor je kompleksen projekt, ki se ga tradicionalno udeležijo skupine učencev/dijakov s svojimi 

mentorji iz drugih slovenskih, hrvaških in srbskih šol. Oblikujejo se medgeneracijske skupine od predšol-

skih otrok in osnovnošolcev do dijakov. Za domačo šolo je bil to hkrati projektni učni teden pod geslom 20 

let tkemo platno za toplo stran srca. Odločili smo se narediti nabor najuspešnejših delavnic prejšnjih let, jih 

nadgraditi oziroma reciklirati. Prednost smo dali alternativnim učnim pristopom, ki so vključevali zunanje 

okolje kot učni prostor, uporabo sodobne tehnologije, somentorstvo domačih in gostujočih učiteljev, iz-

kustveno učenje, aktivno povezanost s krajani ipd.

 

Tabor smo izvedli od 21. do 25. oktobra 2019.

Gostili smo 19 šol iz Slovenije, Hrvaške in Srbije. Dnevno je bilo v delavnice vključenih od 40 do 60 osnov-

nošolcev in srednješolcev.

Izvajali smo 14 delavnic na dan z različnimi vsebinami.

Dnevno smo gostili 16 otrok iz oddaljenih krajev Srbije, Hrvaške in tudi Slovenije, ki so prenočevali pri naših 

učencih. Prav tako smo poskrbeli za njihove mentorje (11) in organizirali nočitve v bližnjih apartmajih ali 

hostlih. V četrtek in petek smo še dodatno gostili deset učencev in dva mentorja iz Srbije.

Pri načrtovanju tabora smo pazili, da smo oblikovali delavnice in aktivnosti, ki so uravnotežile razsežnosti 

vseh štirih stebrov.

V jutranjih urah smo ustvarjali in gnetli iz domačega testa, pletli iz različnih nitk, prepevali ter tako s pe-

smijo zajadrali v nov dan, se razgibali s krožnimi in elementarnimi vajami, se preizkušali v atletiki z Juretom 

Rovanom ter plesali s plesno šolo Imani.

Med poukom, ki je bil zasnovan v obliki delavnic, smo ustvarjali didaktično leseno igro živi človek ne jezi 

se, iz niti ustvarjali peresa prijateljstva, izdelali hotel za žuželke, šolo popestrili z zanimivimi in poučnimi 

mislimi, v afriškem batiku slikali na platno, se urili v pripravi različnih kulinaričnih dobrot, se sproščali in 

smejali z jogo smeha, preizkušali najsodobnejšo tehnologijo, ki nam jo je predstavil ŠC Krško - Sevnica, in 

še mnogo drugega.

Kot že prejšnja leta so se nam kot mentorji pomočniki ali celo v samostojni izvedbi pridružili tuji mentorji iz 

Srbije in Hrvaške ter mentorji iz lokalne skupnosti.

V popoldanskih urah smo se družili z domačini ob domači kulinariki, ki so jo popestrili z nastopi lokalnih 

pevk in muzikantov. S tujimi mentorji smo organizirali večerno delavnico priprave srbskega ajvarja.

Organizirali smo ekskurzijo v Novo mesto, se tam povezali z drugo Unescovo šolo, in sicer Srednjo šolo za 

gostinstvo in turizem Novo mesto, ki nam je svoje dijake prijazno ponudila kot vodiče po Novem mestu. Na 

trgu smo izvedli svečano podelitev modrih stolov Mestni občini Novo mesto.

V četrtek smo pripravili slovesnost ob 20. obletnici Unesca na šoli in na ogled postavili slikovno razstavo 

20 let taborov.

V petek smo tabor zaključili s posaditvijo drevesa prijateljstva in muzikalom OŠ Tenja z naslovom Paroščić 

u Bukvinom dolu. Za medijsko prepoznavnost je bila zaslužna ekipa iz Novinarske delavnice, ki je vsako-

dnevno beležila naše aktivnosti, dosežke in končne izdelke.

Za nami je ena zahtevnejših in uspešnejših zgodb povezovanja, medvrstniškega učenja, učenja s prak-

tičnim delom, večjezičnega povezovanja in razvijanja ustvarjalnosti otrok, predvsem pa smo učencem 

ponudili možnost, da svoje sposobnosti razvijajo z različnimi delavnicami in izkušnjami, ki jim sicer morda 

niso omogočene.

Organizator
Osnovna šola

Maksa Pleteršnika Pišece

Urška Tomše

Teme
• enakopravnost spolov

• migracije in begunci

• okolje

• priložnosti za mlade

• solidarnost

• trajnostni način življenja

• vrednote in stališča (glavna tema)

• zdrav način življenja

Premikajmo meje
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Človek se uči, dokler živi. Nikoli ni prepozno in nikoli prezgodaj. Vsekakor ni odveč, da mlade 

čim hitreje in čim pogosteje v času, ko svetu vlada kapitalizem, v katerem je najpomembnejši 

dobiček, vrednote pa so le mrtva črka na papirju, spodbujamo k premišljenemu ravnanju z 

materialnimi stvarmi. Dolgoročno smo jih dolžni razviti v odgovorne potrošnike, ki se bodo 

znali upreti pastem potrošniškega kapitalizma.

Stvari, ki nekomu niso več zanimive, lahko drugemu predstavljajo veliko veselje. Z v kot 

odloženimi igra(ča)mi je še vedno mogoče kakovostno zapolniti prosti čas nekoga druge-

ga. Prav tako je pomembno, da zavestno in odgovorno ohranjamo izročilo prednikov, da iz 

spomina obudimo igre dedkov in babic ter jih prenesemo na poznejše rodove. Zato je prav in 

hkrati tudi naša odgovornost, da mlade usmerimo, da bodo zoreli v skupnosti in za skupnost 

ter ohranili spoštljiv in pozitiven odnos do stvarstva.

Ob družabni igri in menjavanju stvari otroci razvijajo in krepijo tudi zmožnost interakcije, ki 

ob različnih zaslonih nove dobe le še krni. Otroci z igro in druženjem ob igri spoznavajo same 

sebe, razvijajo domišljijo in ustvarjajo pristne medosebne odnose. Ob menjavi starih igrač 

se izraža tudi posameznikova skrb za okolje in prihodnost. Prebuditi moramo zavedanje o 

trajnostnem načinu proizvodnje in porabe. S krepitvijo ekološke ozaveščenosti izboljšujemo 

kakovost življenja na Zemlji zase in za svoje potomce.

Projekt Unescova priložnost: STARA igr(ač)a ZA NOVO veselje ima vse te cilje jasno zastavl-

jene in zagotovo so nas pripeljali do želenega rezultata: mladi, na katere prenašamo svoje 

znanje tudi z omenjenim projektom, se bodo prej ali slej zavedeli, da je lepo in zdravo okolje, 

v katerem je mogoče kakovostno preživeti prosti čas tudi ob različnih igrah s svojimi vrstniki, 

vrednota in neizmeren dar, za katerega moramo biti hvaležni.

V šolskem letu 2019/2020 smo projekt Unescova priložnost: STARA igr(ač)a ZA NOVO ve-

selje na Osnovni šoli Zreče uspešno izpeljali. Zamenjavo igrač, iger in športnih pripomočkov 

smo izvedli v času pred božično-novoletnimi prazniki, ko smo se z učenci pogovarjali o po-

trošniškem konceptu nove dobe, ki nas nagovarja k nakupu nepotrebnih stvari, še posebno 

v predprazničnem času, ko nas preplavi nakupovalna mrzlica. Nato smo želeli projekt izvesti 

še aprila ob dnevu Zemlje, vendar nam je to preprečila epidemija. Načrtovali smo medge-

neracijsko druženje učencev razredne stopnje na ploščadi in zelenici pred šolo z učenci tretje 

triade. Igrali naj bi se različne, že skoraj pozabljene igre (kdo se boji črnega moža, zemljo 

krast, ristanc, ali je kaj trden most …). Ta dejavnost je zaradi razmer zaradi koronavirusa in 

šolanja na daljavo odpadla. Na naši šoli so se projektu v največjem številu pridružili učenci 

od 3. do 6. razreda.

V projekt se je na daljavo prijavilo 13 različnih vzgojno-izobraževalnih zavodov iz vse Slo-

venije. Poročilo o uspešno izpeljanem projektu je pravočasno oddalo 12 zavodov (2 vrtca, 10 

osnovnih šol). Zanimivo se mi zdi, da veliko zavodov v projektu sodeluje že več let zapored. 

V tem šolskem letu je v projektu sodelovalo 51 mentorjev in več kot 1300 predšolskih in os-

novnošolskih otrok. Ugotavljam, da se v projekt po večini vključujejo mentorji z učenci od 1. 

do 4. razreda. Prav vsi v poročilih poročajo o uspešno izvedenih dejavnostih, ki so navdušile 

otroke/učence in tudi mentorje same. Veseli me, da se vzgojitelji/učitelji po vsej Sloveniji 

čutimo poklicane, da otroke/učence spodbujamo k premišljenemu ravnanju z materialnimi 

stvarmi in tako posledično privzgojimo pozitiven odnos do okolja in skrb zanj ter trajnostni 

način življenja.

Tudi v šolskem letu 2020/2021 boste imeli možnost, da izkoristite priložnost, in preplavilo 

vas bo veselje!

Organizator
Osnovna šola Zreče

Lucija Levart

Teme
• okolje

• priložnosti za mlade (glavna 

tema)

• solidarnost

• trajnostni način življenja

• vrednote in stališča

• zdrav način življenja

Priložnost UNESCO: stara igr(ač)a za novo veselje

Naša družba postaja vse bolj medkulturna. Žal pa živimo v času naraščajoče nestrpnosti do 

priseljencev v državi. Tisti, ki delamo v izobraževalnih ustanovah, imamo zato veliko odgo-

vornost, da mlade ozaveščamo in jih učimo odprtosti ter sprejemanja drugačnosti.

S projektom Skupaj pod dežnikom smo želeli poiskati različne oblike in metode, kako vnesti 

različnost v šolski model. V projektu je sodelovalo sedem šol. Vse sodelujoče šole smo s svo-

jimi aktivnostmi sledile skupnemu cilju, da učenci pridobijo znanje in spretnosti, ki so potreb-

ni za življenje v medkulturni družbi (spoštovanje kulturne raznolikosti, spodbujanje kulture 

miru in nenasilja ter spoštovanje človekovih pravic).

Dejavnosti, ki so potekale po posameznih šolah, vključenih v projekt, so naslednje:

• učenci priseljenci, ki so prišli na šolo v začetku šolskega leta 2019/2020, so dobili v oddelku 

učenca tutorja, ki jim je bil v pomoč pri učenju, orientaciji na šoli, vključevanju v vrstniško 

družbo in igro (vse aktivnosti, ki so jih tutorji izvajali, so tudi beležili),

• učenci priseljenci so ostalim učencem s pomočjo plakatov in projekcije predstavili državo, 

iz katere prihajajo (Kosovo, Bosna in Hercegovina), tamkajšnje običaje, hrano, njihovo glas-

bo, plese in abecedo ter jih naučili nekaj besed v svojem maternem jeziku,

• pri učencih tretje triade so potekale delavnice globalnega učenja, načina, ki učence spod-

buja h kritičnemu mišljenju in ozaveščanju pomena lastne aktivnosti v lokalnem ter global-

nem svetu,

• izvedba bibliopedagoške ure na temo nestrpnosti in ksenofobije,

• izvedba projektne naloge na temo migracije,

• socialne igre na temo spoštovanja drugačnosti,

• poslušanje zgodbe Uhlji takšni in drugačni ter navezava pogovora na kulturno različnost 

v razredu,

• ustvarjanje risb in sestavljanje zgodb na temo drugačnosti, stereotipov ali s sloganom Vsi 

smo enaki kljub drugačnosti.

Vse šole, ki smo sodelovale v projektu Skupaj pod dežnikom, smo s svojimi aktivnostmi za-

dani cilj uresničile. Mlade smo ozaveščali in jih učili odprtosti ter sprejemanja drugačnosti. Z 

različnimi aktivnostmi so učenci razvijali empatijo do ljudi iz drugih držav, ver, kultur. In prav 

razvijanje empatije, pozitivno sprejemanje ljudi iz drugih kultur, spoštovanje kulturne razno-

likosti so rezultati našega projekta. Sprejemanje drugačnosti in medsebojno spoštovanje pa 

sta osnova za skupno življenje na našem planetu.

Organizator
Osnovna šola

Janka Padežnika Maribor

Janja Modrijančič

Teme
• demokracija

• diskriminacija

• materni jezik

• migracije in begunci (glavna 

tema)

• solidarnost

• vrednote in stališča

Skupaj pod dežnikom
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Namen projekta so bila sodelovanje, povezovanje in medsebojno učenje. Skupaj smo moč-

nejši, skupaj smo pametnejši, skupaj smo bogatejši.

V okviru projekta smo dosegli naslednje cilje:

• sodelovanje z različnimi znanstvenimi, prostovoljnimi, izobraževalnimi, humanitarnimi in 

športnimi organizacijami,

•  medgeneracijsko povezovanje,

•  medsebojno učenje,

•  izobraževanje za trajnostni razvoj,

•  vzgajanje za mir, sodelovanje, strpnost in nenasilje,

•  razvijanje medkulturne ozaveščenosti in krepitev medkulturnega dialoga,

•  razvijanje pozitivnega odnosa do domače in kulturne dediščine.

Glavni cilj projekta je bil mlade izobraziti, jih seznaniti z različnimi področji znanosti, kulture, 

športa, prostovoljstva in humanitarnih dejavnosti, kulturne dediščine ter jim predstaviti us-

pešne posameznike s teh področij, ki s svojim zgledom motivirajo in spodbujajo mlade, da 

jim sledijo.

V šolskem letu 2019/2020 smo za osrednjo temo projekta izbrali vesolje. Projekt smo pričeli 

v svetovnem tednu vesolja. 6. decembra 1999 je Generalna skupščina ZN teden od 4. do 10. 

oktobra določila za svetovni teden vesolja. S tem tednom je želela opomniti na prispevek 

znanosti in tehnologije k izboljšanju človekovega življenja. To sporočilo smo želeli predati 

učencem. Želeli smo, da bi učenci s projektom spoznali osnovne značilnosti planetov našega 

osončja, pojave v vesolju (sončni in lunin mrk) ter tudi nekatere vesoljske misije (sondi 

Voyager, Hubblov teleskop).  

22. februarja smo zelo uspešno izpeljali pustno povorko na temo Bitja z drugega planeta. 

Pri povorki smo v projekt vključili starše, lokalno skupnost, občino Sv. Trojica v Slov. goricah 

in župana občine Sv. Trojica v Slov. goricah Davida Klobasa. Na povorki je sodelovalo veliko 

izvirnih in zanimivih mask.

Del projekta je bil likovni ekstempore Rajka Slapernika. Ekstempore smo poimenovali po zna-

nem slikarju, rojenem v Sv. Trojici, Rajku Slaperniku. Mlade umetnike iz osnovnih in srednjih 

šol smo povabili, da ustvarjajo likovna dela na temo vesolja. Prejeli smo slike, risbe, grafike in 

različne makete sončnega sistema. Prejeta dela smo razstavili v spletni galeriji.

Ker zaradi izrednih razmer nismo mogli obiskati centra vesoljskih tehnologij Hermana Po-

točnika Noordunga v Vitanjah, kot je bilo prvotno načrtovano, smo namesto tega izpeljali 

tehniški dan na daljavo. Učenci so doma izdelovali različne rakete.

Projekt smo želeli zaključiti 12. aprila (datum 12. april 1961 zaznamuje prvi vesoljski polet s 

posadko, izvedel ga je Jurij Gagarin iz nekdanje Sovjetske zveze). Zaradi dela na daljavo in 

zamud pri pošiljanju likovnih izdelkov smo projekt zaključili 16. aprila 2020.

Članek o projektu smo objavili v lokalnem časopisu Ovtarjeve novice in na spletni strani šole.

Zadovoljni smo, da nam je kljub izrednim razmeram zaradi koronavirusa uspelo doseči vse 

zadane cilje. Tema projekta je bila našim učencem zelo všeč. Z velikim veseljem so raziskovali 

skrivnosti vesolja.

Organizator
Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica

Metka Beber

Teme
• okolje (glavna tema)

Skupaj z nami

Projekt Jezik – kultura in tradicija poudarja pomen rabe tujih jezikov skupaj z rabo mate-

rinščine. Jezik je orodje za sporazumevanje, obenem pa se z njim učimo kulture naroda, 

spoznamo njegovo zgodovino in kulturno dediščino. S temi spoznanji širimo obzorja znanja 

in duha, toleranco do drugačnih, predvsem pa bogatimo svojo lastno izobrazbo.

S prihodom jeseni v Škofjo Loko pride tudi več kot sto dijakov in učencev Unescovih šol Slo-

venije. V Sokolskem domu s svojimi raznovrstnimi umetniškimi nastopi sooblikujejo nacio-

nalni projekt, in sicer tujejezični recital Jezik – kultura in tradicija, ki ga za Unescovo mrežo 

ASP vsako leto pripravi Gimnazija Škofja Loka. Oktobra 2019 je potekal že 19. tujejezični recit-

al, udeležilo se ga je 14 šol iz Slovenije, sodelovala pa je tudi dijakinja z gimnazije Himmelev 

na Danskem. Recital, ki je potekal pod skupnim naslovom Zgodbe evropske dediščine, nam 

je prinesel zanimive, pisane in poučne utrinke iz slovenske in evropske kulturne dediščine. 

Učenci z OŠ Rakek so obudili običaj »polhanja«, slišali smo zgodbe o junakih slovenskih ljud-

skih pripovedk: učenci z OŠ Preserje pri Radomljah so nam predstavili sodobnega kralja Mat-

jaža, z učenci OŠ Stražišče je na konjiču prijahal Martin Krpan, učenci z OŠ Koroška Bela pa 

so nam izvirno orisali legendarnega Franca Koširja, člana ansambla bratov Avsenik. Dijaka 

EGSŠ Radovljica sta zaigrala na »frajtonar’co« in zapela avtorsko pesem. V pesmih in poeziji 

učencev iz Turnišča smo lahko začutili lepoto prekmurskih ravnic. Zanimiv je bil prispevek OŠ 

Gorje, ko so učenci kot posebno dediščino predstavili jezik gluhih in naglušnih. Po svetu so 

nas najprej z raznovrstnimi izštevankami popeljali mladi iz Mojstrane, dijaki s Ptuja so nam 

pripravili druženje s harfo, ob pripovedi danske dijakinje smo spoznali prvo dansko kraljico, 

v interpretaciji dijakov Gimnazije Celje - Center je čudovito zazvenela ruska poezija, v inter-

pretaciji dijakov Gimnazije Ledina pa Shakespearova pesem The Seven Ages of Man. Učenci 

OŠ Davorina Jenka Cerklje so nam zapeli in zaigrali irsko pesem o wrenu (stržku), ki jo tam 

pojejo na štefanovo. Raznolikost in kulturno različnost so na koncu povezali in zaokrožili di-

jaki jeseniške gimnazije s pesmijo Malo miru.

S tujejezičnim recitalom smo v veliki meri dosegli cilje, ki smo si jih zastavili: popularizirali 

dediščino, povečali smo zavest o skupni zgodovini in vrednotah ter krepitvi občutka pripad-

nosti k skupnemu evropskemu prostoru, povečali zavedanje o vrednotah dediščine in nje-

nem pomenu za posameznika in družbo ter spodbudili ustvarjalen pristop do dediščine. 

Vse udeležence je pozdravil in se jim za umetniške prispevke zahvalil ravnatelj Gimnazije 

Škofja Loka in koordinator Unescove mreže šol ASP Jože Bogataj.

Recital sta v letošnjem letu organizirali in koordinirali profesorici Špela Oman in Ana Prevc 

Megušar, vodila pa sta ga Lan Mohorič Bonča in Manca Tolar iz 2. bc razreda.

Organizator
Gimnazija Škofja Loka

Ana Prevc Megušar

Teme
• materni jezik

• priložnosti za mlade

• trajnostni način življenja (glavna 

tema)

• vrednote in stališča

Tujejezični recital Jezik – kultura in tradicija
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Ob svetovnem dnevu učiteljev, 5. oktobra, smo šolski dan izvedli bolj neformalno. Učencem 
smo ponudili možnost, da se sami preizkusijo v vlogi vzgojitelja/učitelja/profesorja, da sami 
oblikujejo učni proces.

Sodelovanje v VIZ je bilo možno tako po horizontali kot po vertikali: učenci/dijaki so lahko 
poučevali v nižjih razredih ali paralelki.

K sodelovanju so lahko povabili tudi zunanje sodelavce: glasbene, plesne, likovne šole, šport-
no zvezo, klube. Možno je tudi medgeneracijsko sodelovanje: svoje delo so lahko predstavili 
tudi starejši plesalci, koreografi, slikarji, kiparji, športniki, pevci, glasbeniki …

Vrtčevski otroci so pri pripravi ure sodelovali z vzgojitelji z dajanjem svojih idej, s pripravo 
materiala, pri izvedbi pa so kakšno točko ure izvedli samostojno.

V druge šolske predmete so vključili glasbeno umetnost, šport, ples ali likovno umetnost. 
S tem so redno učno uro obogatili, učenci pa so bili bolj motivirani, inovativni, kreativnejši. 
Pokazali so lahko svojo ustvarjalnost, se pri delu zabavali in pokazali svoje sposobnosti in 
nadarjenost za posamezna področja iz umetnosti ali športa.

Evalvacijo poučevanja so izvedli v naslednjih dneh pri dejavnostih pouka ali pri RU.

Doseženi cilji UNESCO:

Učenec je spoznal proces poučevanja in položaj učitelja, spoznal svojo odgovornost za svoj 
intelektualni razvoj in svojo vključenost v izobraževalni proces.

Doseženi rezultati:

• Malčki/učenci/dijaki so pokazali veliko motiviranost za sodelovanje v projektu in kreati-
vnost, inovativnost ter samostojnost.

• Ustvarili so zanimive in vsebinsko bogate ter drugačne učne ure.

• Uporabljali so različna motivacijska sredstva.

• Malčki/učenci/dijaki so med seboj sodelovali in si nudili pomoč.

• Združevali so različne talente, kulture.

Pri izvedbi nastanejo minimalni stroški, ki so odvisni od izvedbe učne ure. Projekt se je izvajal 
na daljavo na prijavljenih šolah. Po izvedbi projekta so mentorji vodji projekta poslali še 
evalvacijsko poročilo.

V šolskem letu 2020/21 tema ni določena. Postavili smo le zahtevo, da se pri pripravi šolske 
ure upošteva ena izmed Unescovih tem.

• Ponudili smo kakovostno izobraževanje s 
spodbudnim učnim okoljem.

• Razvijali smo kakovostne medsebojne 
odnose.

• Razvijali smo socialne kompetence (ne-
nasilje, strpnost, sodelovanje, spošto-
vanje, sprejemanje drugačnosti itd.).

• Spoštovali smo občečloveške vrednote.

• Krepili smo zdravo samozavest in sa mo-
podobo.

• Kakovostno so preživeli prosti čas.

• Razvijali so medkulturni dialog in jeziko-
vno raznovrstnost.

• Poglobljena je bila skrb za osebnostni 
razvoj vsakega posameznika.

• Učenec je soustvarjal učni proces.

• Aktivno so sodelovali v svojem intelektu-
alnem razvoju.

• Izboljšali so komunikacijsko sposobnost.

• Izboljšali so odnose v razredu.

• Uporabljali in razvijali so različne učne 
stile.

• V proces izobraževanja so vključevali šti-
ri Delorsove stebre izobraževanja.

• Upoštevali so načela UNESCO.

• Izobraževanje je človekova pravica.

Organizator
IV. osnovna šola Celje

Ksenija Leskovšek Korber

Teme
• demokracija

• diskriminacija

• enakopravnost spolov

• gozdovi

• HIV ali AIDS

• materni jezik

• migracije in begunci

• nacionalni parki

• okolje

• priložnosti za mlade

• solidarnost

• šport

• trajnostni način življenja (glavna 

tema)

• vode in oceani

• vrednote in stališča

• zdrav način življenja

Učenec poučuje / medpredmetno povezovanje
Umetnost in šport obogatita ostale predmete

V šolskem letu 2019/2020 je že sedmo leto zapored na naši šoli potekal projekt Cvetko ima 

talent. Cvetko ima talent je zabavna prireditev, na kateri se predstavijo učenci naše šole s 

talentom v katerem koli žanru ali spretnosti. To je petje, ples, igranje na inštrument, imitacija 

ali kar koli drugega. Ponosni smo, da je projekt postal nacionalni Unescov projekt. To pomeni, 

da smo šolam predstavili svoj projekt in vsem zainteresiranim omogočili skupno srečanje. Na 

tem zaključnem dogodku se predstavijo vsi »zmagovalci« šol, ki so jih šole izbrale med letom. 

Cilji projekta so sodelovanje, strpnost in sprejemanje drugačnosti.

Kandidati, ki so se prijavili na avdicijo, so morali svoje skrite adute pokazati trem žirantom v 

četrtek, 27. februarja 2019. Predstavilo se je 15 posameznikov oziroma skupin. V marcu smo 

načrtovali, da se bo 11 najboljših z avdicije predstavilo v polfinalu, 23. aprila 2020 pa smo 

načrtovali veliki finale in zaključno srečanje projekta Unesco ima talent v Športni dvorani Tra-

ta. Ker so se 16. marca 2020 zaprle vzgojno-izobraževalne ustanove, polfinala nismo mogli 

izpeljati. Prav tako v dogovoru z vsemi sodelujočimi šolami v okviru projekta Unesco ima ta-

lent nismo izpeljali zaključnega srečanja.

Organizator
Osnovna šola Cvetka Golarja

Andrej Novljan

Teme
• demokracija

• enakopravnost spolov

• priložnosti za mlade (glavna 

tema)

• šport

• zdrav način življenja

UNESCO ima talent
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Že dalj časa nas na vsakem koraku narava opozarja na nasičenost z odpadki, opažamo, da 

se utapljamo v lastnih smeteh, da moramo spremeniti svoje navade, če želimo še naprej uži-

vati v svojih navadah in razvadah. Naši oceani so prekriti s tonami in tonami odpadkov, živali 

umirajo ujete v naše smeti, rastline so se prisiljene prilagajati ali pa umreti … Prilagoditi pa 

se moramo tudi ljudje, sicer nas bo način življenja zadušil. Kot posamezniki lahko začnemo z 

vprašanjem, kaj lahko naredim jaz. Vsako dejanje šteje in potreben je le prvi korak, da začne-

mo dolgo pot. Začnimo torej vsak pri sebi in zmanjšajmo količino odpadkov. Recikliranje je le 

eden od načinov, da to naredimo.

Projekt smo nadaljevali, kot smo ga začeli pred nekaj leti, in odziv vrtcev in šol je bil velik. 

Vsak je izbral določen odpadni material. Zbirali smo zelo raznolike materiale (časopisni papir, 

plastično embalažo, steklenice, pločevinke, zamaške, kavno embalažo, plutaste in plastične 

zamaške, zgoščenke …) in raziskovali, kako bi lahko zmanjšali njihovo uporabo oziroma kako bi 

vse to ali ponovno uporabili v izvirni obliki ali stvarem spremenili namen. In nastali so izdelki, 

ki bi šli zlahka v vsako umetniško galerijo.

Eden od ciljev projekta je pokazati mladim, da ima vsako današnje dejanje posledice v pri-

hodnosti. To, kar delamo danes, oblikuje našo prihodnost in naše okolje, v katerem bomo 

živeli. Rezervnega planeta žal ni in Zemlja je naš dom, zato ravnajmo z njo tako, kot bi delali 

v našem ožjem domu. Misel projekta bomo širili tudi v prihodnje in se še bolj potrudili, da se 

dotaknemo čim več mladih.

Organizator
Osnovna šola

Franca Rozmana - Staneta

Helena Sirotka

Teme
• trajnostni način življenja (glavna 

tema

Ustvarjamo iz odpadnega materiala

Organizator
GRM Novo mesto

Srednja šola za gostinstvo in 

turizem

Irena Jarc

Teme
• vrednote in stališča

• zdrav način življenja (glavna 

tema)

Večerja

Na naši šoli veliko pozornosti posvečamo gastronomiji in kulinariki ter kulturi prehranjevanja, 

saj je to temeljna vsebina naših izobraževalnih programov.

Projekt Večerja so v letošnjem šolskem letu organizirali na treh šolah. Učenci so v okviru 

projekta organizirali različne dogodke, kot so gala večerje s kulturnim programom, čajanke, 

peka kostanja … Sodelovali so v različnih delavnicah (priprava kave, sadnih koktejlov, pripra-

va zanimivih jedi in dekoracije ...). Pripravljali so tradicionalne slovenske jedi in jih postregli 

gostom (staršem).

Na dogodke so povabili tudi zanimive goste: barista, dijake iz Srednje šole za gostinstvo in 

turizem …

Pri tem so mladi udeleženci projekta uresničevali naslednje cilje:

• ozaveščali so se o pomenu priprave posebnih, svečanih obrokov hrane kot obreda (proces 

načrtovanja, priprave, izvedbe, vrednotenja),

• dokazali so, da hrana ni le gonilo za telo, temveč tudi za dušo,

• pripravili so tradicionalne jedi v sodobni preobleki ter se tako navezali na kulturno dedišči-

no,

• ozaveščali so se o higieni in bontonu pri uživanju hrane.

Tudi v prihodnje si želimo, da bi dogodki udeležencem ostali v lepem spominu zaradi prijetne-

ga vzdušja, drugačnega okusa in privlačnega videza jedi.
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S projektom Veselje do znanosti obeležujemo svetovni dan znanosti za mir in razvoj, hkrati 

pa želimo javnost opozoriti na znanje in znanost. Projekt je namenjen dijakom in osnovnošol-

cem, ki jih zanimajo naravoslovne znanosti. Z zanimivimi eksperimenti jim želimo te znanosti 

približati, jim prikazati njihovo uporabnost v vsakdanjem življenju in jih usmeriti v raziskovan-

je ter samostojno odkrivanje na področju naravoslovja. V goste vedno povabimo priznanega 

strokovnjaka s področja naravoslovja. Prireditev je razdeljena na dva dela, v prvem delu je 

plenarni prikaz eksperimentov, ki ga pripravi osrednji gost prireditve, v drugem delu pa dijaki 

in učenci pod mentorstvom naših učiteljev in učiteljev gostujočih šol samostojno izvajajo ek-

sperimente. Del prireditve je namenjen tudi druženju in izmenjavi izkušenj tako med učitelji 

kot učenci in dijaki. Vsak udeleženec izvede tri delavnice.

Letos so si udeleženci v uvodnem delu ogledali predstavo slovenskega igralca, državnega 

prvaka v pomnjenju števila pi in voditelja oddaje Male sive celice Nika Škrleca Naj gre vse v pi. 

V drugem delu so naši učitelji pripravili 13 delavnic, eno delavnico pa je pripravila mentorica 

iz OŠ Griže. Naši dijaki so kot gostitelji poskrbeli za dobro počutje naših gostov in pomoč pri 

izvajanju delavnic.

Delavnice so bile vsebinsko zelo raznolike, saj so se v njih udeleženci dotaknili različnih po-

dročij (Vrt – stičišče svetov, Kemijski zakaji, Narava v steklenički, Skrivnostni nitinol, Kako de-

luje spomin, Zabavna kemija, Kateri orešček ima največjo energijsko vrednost?, Matematika 

drugače, Kaligrafija, Skrivne pisave, Boom cevi, Virtualni reliefni peskovnik, Tehnike pomnje-

nja in Holistični vpliv zvoka na naše telo).

Projekt je med udeleženci izredno dobro sprejet. V delavnicah so učenci in dijaki aktivno 

vključeni v izvajanje eksperimentov. Pri delu uporabljajo sodobne tehnološke postopke, ki 

jih pri rednem pouku redko srečujejo. Izkustveno spoznavanje lastnosti snovi in nekaterih 

procesov, s katerimi se srečujejo pri rokovanju z njimi, je privlačen in zelo učinkovit način 

usvajanja znanja, razumevanja naravnih procesov, razvijanja celovitega in kritičnega razmiš-

ljanja ter pridobivanja sposobnosti za odgovorno ravnanje v vsakdanjem življenju. Marsikdo 

od učencev nastopa tudi v vlogi demonstratorja oziroma pomaga mentorjem pri varni izved-

bi eksperimentov. Dodana vrednost projekta je tudi sodelovanje s priznanimi strokovnjaki s 

fakultet in inštitutov, ki svoje znanje z veseljem prenašajo na mlade.

Doseženi cilji projekta:

• udeležencem smo ponudili kakovostno izobraževanje v spodbudnem učnem okolju,

• udeleženci so pridobili uporabno in trajno znanje,

• učili so se razvijati kakovostne medsebojne odnose,

• razvijali so socialne kompetence (strpnost, sodelovanje, spoštovanje, sprejemanje dru-

gačnosti itd.),

• krepili so zdravo samozavest in samopodobo,

• kakovostno so preživeli čas,

• razvijali so medkulturni dialog,

• aktivno so sodelovali v svojem intelektualnem razvoju,

• trudili so se izboljšati komunikacijske sposobnosti,

• uporabljali in razvijali so različne učne stile,

• v proces izobraževanja smo vključevali štiri Delorsove stebre izobraževanja.

Upamo, da bomo tudi v naslednjem šolskem letu projekt lahko izvedli v živo in da se bomo 

povezali s Tehnoparkom v Celju.

Organizator
Gimnazija Celje - Center

Marjana Turnšek

Teme
• okolje

• trajnostni način življenja (glavna 

tema)

• vode in oceani

• zdrav način življenja

Veselje do znanosti

Projekt V sodelovanju z naravo sam pridelam hrano ponuja nešteto možnosti, kako mladim 

približati naravo, njene sadove in odnos do za nas vedno pomembnejših dobrin, pridobljenih 

s samooskrbo. 

V projekt se je prijavilo 28 različnih vzgojno-izobraževalnih ustanov različnih starostnih sku-

pin. 

Ob prejetih poročilih sem ugotovila, da so se udeleženke vsaka na svoj način znašle pri iz-

vajanju in doseganju ciljev projekta tudi v času dela na daljavo. Pomladni meseci so namreč 

ključni pri praktični izvedbi. Velika večina se je dela seveda lotila že v jesenskih mesecih, v 

hladnejših dneh iskala primerna semena, nadgrajevala svoje znanje o sajenju, primerni zem-

lji, dobrih sosedih in škodljivcih, pripravila že nekaj sadik in v času dela na daljavo usmerjala 

učence k vrtičkanju doma in pri pripravi zdravih obrokov.

Cilji, ki smo si jih s projektom zastavili, so kljub karanteni doseženi. Izobraževali smo se vsi, 

tudi starejši. Učenci so se naučili nekaj osnovnih opravil na vrtu, predvsem pa spoznali vred-

nost narave in pomen samooskrbe. Tisti, ki so imeli možnost, so si svojo gredico naredili tudi 

doma. Tako so praktično spoznali, da je treba vložiti precej truda, da lahko žanješ sadove. 

Prispevali so del k ohranitvi planeta Zemlje in osebnostno napredovali. Naučili so se spre-

jemati odgovornost do sebe in drugih. Prenašanje znanja na mlade je tudi vsem sodelujočim 

zunanjim sodelavcem v veliko veselje, saj le z vzorom lahko zagotovimo vrednote, ki bodo 

mlajšim generacijam pomagale, da bodo v prihodnosti same poskrbele zase.

Organizator
Osnovna šola Zreče

Marjeta Kobale

Teme
• okolje

• trajnostni način življenja (glavna 

tema)

• vrednote in stališča

• zdrav način življenja

Vrtički UNESCO
V sodelovanju z naravo sam pridelam hrano
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Projekt Z Odra na oder je namenjen druženju, spoznavanju in prikazu dela osnovnošolskih 

gledaliških skupin ob uresničevanju ciljev UNESCO. Nastopajoči lahko brez treme in strahu 

pred ocenjevanjem prikažejo lastno ustvarjalnost svojim vrstnikom in vsem ostalim obisko-

valcem, saj srečanje ni tekmovalno.

Projekt izvedemo vsako leto. Naši učenci imajo ta dan kulturni dan in na njem aktivno sodelu-

jejo. Predstave so odigrane na šolskem Unescovem odru. Projekt je celodneven in glede na 

vsebino predstav razdeljen v tri sklope. Vsak sklop je namenjen eni triadi, zato lahko program 

spremljajo vsi učenci naše šole. Veliko je tudi zunanjih obiskovalcev. Predstave, ki so namen-

jene prvi triadi, so odigrane najprej in so vsebinsko primerne za najmlajše učence.

• Drugi del je namenjen učencem druge triade. Kot gledalci se na šoli radi zadržijo tudi učen-

ci igralci.

• Zaključni del je namenjen učencem tretje triade, spremljajo ga njihovi starši ter krajani, 

starostniki ...

Lahko rečemo, da gre za projekt s tradicijo, saj je v februarju 2020 potekalo že 23. srečanje, 

na katero se sodelujoči vedno radi vračajo. Veseli nas, da nacionalni projekt z mednarodno 

udeležbo počasi prerašča v mednarodni projekt. Obiskala in nagovorila sta nas dramski igra-

lec Bojan Marošević in gospa podžupanja. S svojim obiskom nas je razveselila in počastila 

tudi veleposlanica Severne Makedonije, ki nas je nagovorila v slovenskem in makedonskem 

jeziku. Družila se je z učenci iz Severne Makedonije in ostalimi gosti. Skupaj z županom me-

sta Butel Skopje in podžupanjo mesta Maribor so opravili konstruktiven pogovor tudi z našo 

ravnateljico. Vsi so bili nad predstavami navdušeni. Predstave smo tudi snemali in jih pred-

vajali v živo po šolski spletni strani.

Ob vseh prikazanih gledaliških predstavah poglabljamo znanja o gledališki kulturi, o igri ter o 

prvinah gledališke umetnosti nasploh.

Z igro ter najrazličnejšimi situacijami se učenci učijo spoštovanja do sebe in tudi do drugih, 

obenem pa si krepijo pozitivno samopodobo.

Učencem omogočimo lastno ustvarjalnost in vživljanje v nove razmere.

Tako kot pravi pesnik Tone Pavček, da »svet je lep, če nekoga rad imaš; svet je lep, če nekomu 

nekaj daš ...«, tudi srečanje otroških gledaliških skupin našim otrokom in vsem obiskovalcem 

podarja mavrico življenja.

Sodelujoče šole na 23. srečanju: OŠ Kapela, OŠ Pesnica, OŠ Ledina, OŠ Leona Štuklja Maribor, 

OŠ Franceta Prešerna Maribor, OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec, POD Ivana Cankarja Košaki, 

OŠ Koseze, OŠ Franc Rozman - Stane Maribor, OŠ Branko Radičević Kruševac – Srbija, OŠ 

Dragomir Marković, Kruševac – Srbija, OŠ Sveti Sava u Požarevcu – Srbija, OŠ Vuk Karadžić 

Kruševac – Srbija, OŠ Aco Šopov, Butel Skopje – Severna Makedonija, Kaluša gimnazija Dmitro 

Bakmtjuk – Ukrajina, Kostopil School 4 – Ukrajina

Organizator
Osnovna šola Leona Štuklja Maribor

Metka Ferk

Teme
• demokracija

• enakopravnost spolov

• materni jezik

• priložnosti za mlade (glavna 

tema)

• solidarnost

• trajnostni način življenja

• vrednote in stališča

Z odra na oder

Živimo skupaj je Unescov projekt OŠ Kapela že številna leta. Zastavili smo ga podobno kot vsa leta prej, 

vendar smo ga letos zaradi izbruha pandemije v veliki meri izvajali precej drugače kot vsa leta poprej. 

Glede na pogoje izpeljave zaradi pandemije ocenjujemo, da je bila izvedba nadpovprečna. V projektu 

število sodelujočih vsako leto narašča, lani smo imeli vključenih 61 mentorjev in 514 otrok, letos pa kljub 

pandemiji 45 mentorjev in 589 otrok. Zaključek projekta je sovpadal s pričetkom pandemije, načrtova-

no smo morali ovreči in znova načrtovati sklepne dejavnosti tudi na daljavo. Kljub temu nam je uspelo 

uresničiti zastavljene cilje, pri čemer so bili zadovoljni tako učenci kot mentorji. Nekaj prijavljenih je 

na žalost odpadlo, ker jim dejavnosti ni uspelo izvesti. Delo je potekalo z izvajanjem štirih Delorsovih 

stebrov izobraževanja, pri čemer smo zelo poudarili prakso, med cilji pa trajnostni razvoj, medsebo-

jne odnose in zdrav način življenja. Pripravili smo velik nabor dejavnosti z navodili za delo, ki so jih 

učenci izvajali na daljavo in gradivo pošiljali svojim mentorjem. Zbrano gradivo smo nato objavili na 

šolski spletni strani in o njem pisali tudi v lokalnem časopisu. Doma so učenci izkoristili vse možne vrste 

pomoči, ki so jim bile na voljo, in sodelovali z domačimi, ki so jim z veseljem priskočili na pomoč, kar je 

prispevalo k medgeneracijskemu druženju in širjenju ter razvijanju interesov posameznikov. Učenci so 

bili s ponujenim zadovoljni, zato pa tudi mi, izvajalci.

22. marec je svetovni dan voda, ko navadno izvedemo sklepni del nacionalnega projekta Živimo sku-

paj, ki se prične septembra. Vsa šola bi izvajala dan dejavnosti in različno uresničevala cilje Unescove 

šole. Letos kljub načrtovanemu ni bilo tako in izvedba je zaradi pandemije padla v vodo. Ob temeljitem 

razmisleku izvajalcev in vodstva smo se odločili ponuditi dejavnosti na daljavo v okviru dneva dejavno-

sti. V projektu je letos sodelovalo 17 šol, vrtcev in zavodov, ki so izvajali delavnice v sklopu projekta Živi-

mo skupaj, letos izključno na daljavo. Dan dejavnosti smo začrtali z delavnicami, na katerih so različne 

starostne skupine dobile nabor številnih dejavnosti z navodili za izvedbo. Povezali smo jih z lokalno 

tradicijo praznovanja velike noči. Datum izvedbe projekta Živimo skupaj (na naši šoli) smo zamaknili 

na 10. april 2020. Praktične interese učencev smo povezali z učno snovjo, prihajajočim praznikom in 

zmožnostmi, ki so jih imeli za delo doma. Fotografije izdelkov so poslali mentorjem, ki so jih objavili na 

spletni strani šole in kasneje v lokalnem časopisu. Vsem ostalim sodelujočim smo termin podaljšali in jih 

o tem obvestili, tako smo potrdila o sodelovanju pošiljali ob vrnitvi v šolo 3. junija 2020. Projekt se je tako 

letos podaljšal na celotno šolsko leto, vendar smo z izvedbo zadovoljni, ker so z delavnicami projekta 

zadovoljni vsi sodelujoči.

V projektu smo delovali v skladu s štirimi Delorsovimi stebri izobraževanja (živeti, vedeti, biti, dela-

ti skupaj). Rdečo nit projekta je predstavljala tema izobraževanje za trajnostni razvoj in spoznavan-

je vrednosti globalnega državljanstva. Zadali smo si cilje in jih uresničili po praktičnem in aktivnem 

delu učencev s sodelovanjem med generacijami in zadoščenimi raznolikimi interesi v obširnem nabo-

ru delavnic, pa tudi cilj razvijanja kulture miru in nenasilja ter spodbujanja pozitivnih medsebojnih 

odnosov. S praktičnim delom smo razvijali spoštovanje do sebe, drugih in okolja. Uresničili smo cilj 

spoznavanja kulturnih, naravnih in geografskih značilnosti domačega kraja, Slovenije, domačih obrti 

in običajev. Usvojili smo cilj ohranjanja pristnosti in sožitja med generacijami ter učenja od starejših. 

Uspelo nam je spodbuditi k recikliranju in ponovni rabi surovin in materialov ter k naravni samooskrbi. 

Naši učenci so pridobivali znanje in spretnosti, potrebne za spodbujanje trajnostnega razvoja, saj so se 

o njem izobraževali in tako tudi približali trajnostnemu načinu življenja. Zaradi letošnjih izrednih razmer 

ob pandemiji so se učenci še bolj zavedeli potrebnosti zavedanja o raznolikih človekovih pravicah po 

svetu. Samostojno so poudarili razvijanje lastnih interesov ter spodbujanje sodelovanja z domačimi, 

spodbujanje kulture miru in nenasilja ter pomen posameznika v svojem delovanju za dobrobit drža-

vljanov sveta. Z razvijanjem kulturnih segmentov smo dodali vrednost trajnostnemu razvoju mišljenja. 

Rezultati tovrstnega razvoja mišljenja in življenja so glede na vsakoletno ponavljanje in dihanje šole 

z Delorsovimi stebri zmeraj opaznejši tudi v vsakdanjiku učencev, ki so jim tovrstni cilji zmeraj bližje 

in samoumevnejši v uresničevanju. Menimo tudi, da je večletno vključevanje Delorsovih stebrov izo-

braževanja rodilo sadove tudi v olajšani izvedbi dela na daljavo za naše sodelujoče, ki so zato imeli manj 

težav pri spoprijemanju s problemi v zvezi s pandemijo.

Organizator
Osnovna šola Kapela

Nina Budja Zalokar

Teme
• gozdovi

• materni jezik

• okolje

• priložnosti za mlade

• solidarnost

• šport

• trajnostni način življenja (glavna 

tema)

• vode in oceani

• vrednote in stališča

• zdrav način življenja

Živimo skupaj
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IME PROJEKTA VODJA PROJEKTA

7. Unescov ASPnet-tek mladih Gimnazija Ptuj 
Boris Zmazek

Biseri baroka Osnovna šola Brežice 
Martina Suban

Branje – moje sanje Osnovna šola Franja Goloba Prevalje 
Maja Pristovnik

Dediščina v rokah mladih
Mladi posvojijo spomenik

Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič 
Miha Henigsman

Dobre vesti iz naše šole in našega mesta/kraja Osnovna šola Ledina 
Tatjana Klančar

Drevo = življenje Osnovna šola Frana Kranjca 
Klavdija Krbavac Kenda

Drugačnost nas bogati Osnovna šola Frana Metelka Škocjan 
Katja Žibert 

GimMUN 2020 Gimnazija Ptuj 
Alenka Baum

Gorniški tabor v Vratih Osnovna šola 16. decembra Mojstrana 
Marjeta Dobida Verdnik

IdenTItet@ Osnovna šola Selnica ob Dravi 
Urška Breznik

Izboljšajmo odnos do hrane Osnovna šola Leskovec pri Krškem 
Tanja Lakner

Jezero je – jezera ni: Dolenje jezero pri Cerkniškem jezeru Srednja gradbena, geodetska

in okoljevarstvena šola Ljubljana 
Alenka Petrič

Jezikajmo – zbliževanje kultur Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled 
Kristina Kodranov Maroševič

Kaj skrivajo miti in legende?
Cosa si nasconde dietro miti e legende?

Osnovna šola Vincenzo e Diego De Castro Piran 
Urška Pirjevec

Kako čudovit je ta svet! Osnovna šola Cirila Kosmača Piran 
Vika Kuštrin

Kam letijo orli?
Dove volano le aquile?

Gimnazija Gian Rinaldo Carli Koper 
Selma Širca

Kam z odpadnim materialom Osnovna šola Franca Rozmana - Staneta 
Helena Sirotka

Kapljice življenja – JAZ Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec 
Tadeja Spagnolo

Ko bi jaz vedela! Ljudska pesem nekoč in danes Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor 
Nataša Bauman

IME PROJEKTA VODJA PROJEKTA

Kralj Matjaž pod goro Peco Osnovna šola Črna na Koroškem 
Vesna Burjak

Meja – naša zgodovina in naša skupna evropska prihodnost Gimnazija Nova Gorica 
Vanja Gabrijelčič

Menjaj branje in sanje Gimnazija Ledina 
Nina Prešern

Mirovniški festival v Slovenj Gradcu Prva osnovna šola Slovenj Gradec 
Valerija Belaj

Mladi in mladi po srcu v sožitju Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor 
Jasna Adam

Moder stol – nekdo misli nate Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece 
Tanja Plevnik

Moja stran Mojstrane Osnovna šola 16. decembra Mojstrana 
Tomaž Pšenica

Moje pravice Osnovna šola Frana Kranjca 
Mateja Rokavec

Naš kraj njegova kulturna in naravna dediščina
Po morju pluje ladja

Vrtec Mornarček Piran 
Lavra Bregar

Obudimo pisanje pisem Osnovna šola Zreče 
Mateja Potočnik

Od pšeničke do potičke Osnovna šola Frana Metelka Škocjan 
Katja Ploj

Otroštvo podaja roko modrosti Osnovna šola Cvetka Golarja 
Špela Bogataj

Platforma raznolikosti Osnovna šola Fokovci 
Silvija Sambt

Pletemo niti mreže z zdravjem po dolgem in počez Osnovna šola Griže 
Polona Čmer

Po poti kulturne in naravne dediščine Osnovna šola Turnišče 
Brigita Žerdin

Pošljimo sapico prijateljstva Osnovna šola Pesnica 
Martina Rojs  

Pozdrav ptic miru Osnovna šola Lava 
Polona Gracer

Premikamo meje Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece 
Matjaž Vrešak

Priložnost UNESCO: stara igr(ač)a za novo veselje Osnovna šola Zreče 
Lucija Levart

Slovenski izgnanci od 1941 do 1945 Gimnazija Brežice 
Zdenka Senica Grubič
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IME PROJEKTA VODJA PROJEKTA

Tabor ustvarjalcev dobrih vesti Osnovna šola XIV. divizije Senovo 
Miroslava Škoberne

Torkarjeva likovna kolonija Osnovna šola Koroška Bela Jesenice 
Katja Operčkal

Tujejezični recital Jezik – kultura in tradicija Gimnazija Škofja Loka 
Ana Prevc Megušar

Tvoj jezik, moj jezik Osnovna šola Šmihel 
Mihaela Gerjovič

Učenec poučuje
Tema ni določena

IV. osnovna šola Celje 
Ksenija Leskovšek korber

UNESCO ima talent Osnovna šola Cvetka Golarja 
Andrej Novljan

Unescove igre brez meja Vrtec Galjevica 
Mateja Funkl

Večerja GRM Novo mesto, Srednja šola za gostinstvo in turizem 
Irena Jarc

Veselje do znanosti Gimnazija Celje - Center 
Marjana Turnšek

Voda – kaj mi pomeni? Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija

in umetniška gimnazija Ljubljana 
Barbara B. Trampuš

Vrtički UNESCO na Osnovni šoli Brežice: sivka in maline Osnovna šola Brežice 
Martina Suban

Vrtički UNESCO: V sodelovanju z naravo sam pridelam hrano Osnovna šola Zreče 
Marjeta Kobale

Vzgajamo zelišča: V starem iščem novo Osnovna šola Jožeta Krajca Rakek 
Marta Čuk

Z odra na oder Osnovna šola Leona Štuklja Maribor 
Metka Ferk

Z razglednicami po Sloveniji Osnovna šola Cirkovce 
Polona Lešnik

Z ustvarjanjem povezujemo Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem 
Matej Petrovčič

Živa knjižnica Gimnazija Novo mesto 
Nina Arnuš

Živimo skupaj Osnovna šola Kapela 
Nina Budja Zalokar




