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Spoštovani in dragi vsi! 

 

V šolskem letu 2020/21 smo skupaj prehodili že drugo zaporedno leto šolanja v razmerah, ki nam jih od 

začetka leta 2019 kroji covid-19. To je bilo hkrati tudi prvo šolsko leto, ki smo ga v tovrstnih razmerah 

preživeli od prvega do zadnjega dne šole, žal tudi (še) ne zadnje. 

Ta čas nam je prinesel mnogo spoznanj, nam nastavil tudi ogledalo, klical najpogumnejše, najmirnejše 

in najpreudarnejše, da so bili zopet slišani s svojimi strokovnimi predlogi, konkretnimi rešitvami, 

dobrimi projektnimi izkušnjami.

Ta čas nas je naučil, predvsem pa pomagal ponovno prepoznati naslednje, temeljne in tradicionalne 

vrline vzgojno-izobraževalnega prostora, ki so z nami že ves čas in v vseh razmerah, a smo nanje (žal) 

tudi pozabljali, ker so postale tako samoumevne:

• 1. vrtčevski in šolski prostor je kraj skupnosti, skupin, ekip, v katerih je pomembno, da je prvi glas 

namenjen najšibkejšim, najranljivejšim članom – tako med učečimi se kot med učitelji;

• 2. vrtčevski in šolski prostor je v času krize in negotovosti eden od prvih prostorov stabilnosti in 

hkrati prostorov za razumevanje in strokovno podprto in umirjeno uvajanje sprememb, ki jih terjajo 

aktualno stanje in predvsem potrebe mladih generacij ter generacij prihodnjega časa;

• 3. vrtčevski in šolski prostor je prostor zgleda in hkrati ogledalo celotne družbe, posebej z vidika 

zagovarjanja najosnovnejših človeških vrednot medsebojne pomoči, sodelovanja, medsebojnega 

spoštovanja, strpnosti, sprejemanja drugačnosti, ohranjanja naravne in kulturne dediščine, nenasil-

ja. 

 

Predvsem pa ste, spoštovane in spoštovani, prav vi skupaj s strokovnimi kolektivi v vrtcih in šolah 

v tem obdobju pokazali, da je treba tudi v negotovih, nepredvidljivih, krhkih časih pokazati pogum, 

trdnost, moč, se ne ustaviti, ampak poiskati poti, ki nam pomagajo hoditi dalje proti cilju. Cilju podajati 

in sprejeti kvalitetno znanje, ki predstavlja gradnik modre, preudarne in poštene družbe. 

Podobno kot pred 30 leti ob rojstvu naše države si bomo tudi mi na politični ravni prizadevali, da 

bo Slovenija kot pomembna članica Unesca, kot aktualno predsedujoča država članica Svetu EU v 

ospredje postavljala in zagovarjala osveženo, prihodnjim potrebam prilagojeno evropsko vizijo znanja, 

izobraževanja in raziskav za odporno, zeleno, digitalno in varno prihodnost. Takšno, ki nam jo s svojim 

vizionarskim poslanstvom in rezultati že kažete prav vi!

Iskreno sem vam hvaležna, ker s svojim delom, številnimi projekti in novimi idejami slovenski vzgojno-

izobraževalni prostor kot trdno barko usmerjate dalje, ker iščete in ponujate nova obzorja, ker s svojim 

delom predstavljate svetilnik našemu in številnim tujim prostorom.

Vse dobro, odločno, potrpežljivo, predvsem pa znanja, zdravja in zaupanja vase ter druge vam želim 

tudi na novi poti šolskega leta 2021/22.

- - -

prof. dr. Simona Kustec,

ministrica za izobraževanje, znanost in šport

Spoštovani učiteljice in učitelji, dragi učenke in učenci in vsi sodelavci Mreže Unescu pridruženih šol,

 

Unesco sem najprej pobliže spoznavala pred nekaj leti kot članica strokovne komisije v programu 

L’Oreal-Unesco Za ženske v znanosti, v katerem smo med mnogo dobrimi raziskovalkami iskali najboljše 

in jim s štipendijo pomagali utirati pot v znanosti. Ko sem letos spomladi postala predsednica Slovenske 

nacionalne komisije za Unesco, sem z veseljem izvedela več tudi o delu vaše mreže šol. Navdušena 

sem bila nad vašimi idejami za ustvarjalno delo in sodelovanje, ki jih uresničujete s pomočjo številnih 

projektov. Vedoželjno raziskujete našo skupno dediščino in zgodovino, skupaj berete in sanjate ter 

skušate biti vzor drugim s svojim odnosom do okolja in bližnjih. Upam, da se vam bom lahko kmalu 

pridružila na katerem izmed vaših dogodkov tudi v živo, ko nam bodo seveda razmere to omogočale, in 

se bomo tako pobliže spoznali. 

Verjamem, da je za vami naporno leto zaradi epidemije in s tem povezanega dela na daljavo. Zato je 

vaše delo še toliko dragocenejše in upam, da vam je hkrati članstvo v Mreži Unescu pridruženih šol tudi 

v tem času v podporo, četudi letos na daljavo. Zlasti ne smemo sedaj in tudi nasploh pozabiti na tiste, 

ki so zaradi osebnih okoliščin še bolj prikrajšani za pridobivanje novega znanja in izkušenj, najsi gre za 

sodelovanje v nacionalnih projektih ali v mednarodnem prostoru. Saj vemo, če smo povezani in delamo 

skupaj, je vse lažje.

- - -

prof. dr. Irena Mlinarič - Raščan,

predsednica Slovenske nacionalne komisije za Unesco, dekanja Fakultete za farmacijo Univerze v 

Ljubljani

Letošnje šolsko leto je bilo drugače. Delo šol v mreži je bilo zaradi epidemije covida-19 oteženo. Učenci 

in dijaki so z redkimi izjemami imeli pouk na daljavo, zato določenih zastavljenih projektov v tem 

obdobju ni bilo mogoče izvajati. Marsikateri projekt, mreženja, druženja in medšolska sodelovanja so 

bili odpovedani ali prestavljeni na kasnejši čas. Kljub temu je šolskim koordinatorjem v Unescovih šolah 

uspelo izpeljati veliko projektov in aktivnosti. 

In na to smo lahko zelo ponosni!

Tudi v okviru Slovenske nacionalne komisije za Unesco (SNKU) je prišlo do sprememb. Mandat 

predsednice komisije je prevzela prof. dr. Irena Mlinarič - Raščan. Sam sem novembra 2020 nastopil 

položaj generalnega sekretarja komisije in s tem nasledil dolgoletno generalno sekretarko Marjutko 

Hafner.

Zaradi epidemije SNKU prav tako ni uspelo izvesti vseh načrtovanih aktivnosti, mednarodno sodelovanje 

je bilo omejeno in je potekalo izključno virtualno. Kljub temu je bilo delovanje SNKU tudi v letu 2020 

uspešno in lahko smo enako ponosni na številne dosežke.

Veselim se nadaljnjega odličnega sodelovanja z mrežo naših Unescovih šol in želim vsem nam, da bi se 

v novem šolskem letu lahko spet bolj sproščeno in brezskrbno družili.

- - -

Gašper Hrastelj,

generalni sekretar Slovenske nacionalne komisije in direktor Urada za Unesco pri Ministrstvu za 

izobraževanje, znanost in šport
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Drage unescovke in unescovci,

le kdo bi si pred letom dni mislil, da bomo tudi v 4. izdaji ponovno pisali o »letu korone«? Virus nam 

je sicer v tem šolskem letu preprečil večino srečanj v živo, na srečo pa ne tudi drugih dejavnosti. V 

Slovenski nacionalni komisiji za Unesco smo v novembru skupaj s Centrom za upravljanje dediščine 

živega srebra izdali prevod Unescovega priročnika Svetovna dediščina v rokah mladih. Če vam do 

sedaj ni bilo povsem jasno, kako deluje program svetovna dediščina, zakaj sploh konvencija o njej 

in zakaj bi si želeli svojim učencem slikovito ter dejavno približati svetovno dediščino, potem vam bo 

priročnik zagotovo prišel prav. Mimogrede – ali veste, kateri je zadnji slovenski vpis na Unescov seznam 

svetovne dediščine?

Svetovne konference o izobraževanju za trajnostni razvoj smo se skupaj z nacionalnim koordinatorjem 

in ostalimi člani slovenske delegacije v maju udeležili virtualno. Glavni cilj konference je bil začeti 

izobraževanje za trajnostni razvoj od leta 2020–2030 na novo in drugače, da bi: prispevali k 

pravičnejšemu in trajnostnemu svetu za uresničitev 17 ciljev trajnostnega razvoja in spremenili 

izobraževalni sistem, ki bi podprl učence vseh starosti, da bi lahko odgovorno in dejavno prispevali k 

bolj trajnostni družbi in zdravemu planetu.

V juniju smo se veselili 15 let nacionalnega programa L’Oreal-Unesco Za ženske v znanosti, kar smo 

obeležili s posebej slovesno prireditvijo in z izdajo zbornika Ženske, ki spreminjajo obraz znanosti, v 

katerem nekdanje štipendistke razkrivajo svoje začetne korake v znanosti. En odlomek iz zbornika, ki 

ga je napisala dr. Vita Godec, si za pokušino lahko preberete tudi tu.

Po vrnitvi v Slovenijo sem si sicer želela ostati v akademskih vodah, vendar ob kandidiranju 

za mesto asistentke na matični katedri (Katedri za organsko kemijo) Fakultete za kemijo in 

kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani žal nisem imela podpore, na razgovoru za delovno 

mesto so me opozorili, da raziskovalno področje, ki ga predlagam (kljub temu da sem imela 

podporo tujega industrijskega financiranja) ne sodi v okvir njihove programske skupine ARRS, 

za nameček so mi kot zadnje vprašanje zastavili, kako bom jaz – kot ženska – opravljala to 

delo. Ko dobiš takšno vprašanje od akademikov, za katere si v laboratoriju garal že od časa 

dodiplomskega študija, se zamisliš, a ti je tega res treba.

Ženske v znanosti dandanes nis(m)o več nič nenavadnega, bi pa bilo pretiravanje reči, da 

smo že povsem enakopravne moškim. Brez dobrega mentorstva in podpore, pa seveda tudi 

kančka sreče in »timinga« tudi tu ne gre. V mojem primeru se morda ni izšlo, vendar to ne 

pomeni, da ženske – tudi s pomočjo štipendije, kot je ta – nismo naredile koraka naprej. Če 

pomislim, da je bil sploh prvi doktorat znanosti na Univerzi v Ljubljani podeljen ravno ženski 

– kemičarki Anki Mayer (1920), je po stotih letih to nekaj povsem navadnega, še vedno pa nas 

čaka kar nekaj dela pri izenačenju razlik med spoloma glede redne zaposlitve na univerzah 

oz. višjih akademskih položajev.

Za svoji hčerki si želim, da bi za razliko od mene, ki sem kot otrok imela na steni poster Alberta 

Einsteina, imeli poster kakšne ženske znanstvenice; in da se jima čez slabih 20 let, ko bosta 

izbirali karieri, naravoslovje ne bo zdelo nenavadna izbira, poklic univerzitetne profesorice 

pa ne nedosegljiv cilj.

- - -

Mag. Barbara Urbanija,

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

Dragi unescovci,

trdnost povezave se izkaže, zlasti kadar se spremenijo okolje in razmere za delovanje. In čeprav je 

koronavirusna nevarnost onemogočila normalno delovanje šolskega sistema in predrugačila praktično 

vse pogoje naših aktivnosti, smo unescovci, zvesti svojim zavezam in poslanstvu, zmogli tudi v tej 

drugačnosti. Osiromašeni neposrednih osebnih stikov smo pomen človečnosti, sodelovalnosti in 

ohranjanja poglavitnih pozitivnih pridobitev naše civilizacije prenesli v virtualno okolje in večkrat nam 

ga je uspelo narediti precej toplejšega in bolj osmišljenega. Hvala.

- - -

Roman Vogrinc,

predsednik programskega sveta Mreže Unescu pridruženih šol

Dragi unescovci!

Naši upi, da bi se življenje vrnilo v stare kolesnice in bi bila epidemija covida-19 le neprijeten spomin, se 

žal niso uresničili. To šolsko leto je bilo celo še zahtevnejše. Predvsem pa je trajalo veliko dlje, da smo 

znanje pridobivali le na daljavo, za računalniki, daleč od šolskega vrveža in brez prijateljskega druženja. 

A življenje se ne da, še posebej ne življenje unescovcev, ki ste vsak po svoje v tej novi stvarnosti srčno 

in predano sledili Unescovim ciljem in svoje življenje in delo plemenitili z Unescovimi vrednotami. Vaša 

neizmerna energija, ustvarjalnost in sodelovalnost so živele dalje svoje polno življenje, o čemer priča 

mnogo uresničenih projektov, ki so našli svoj prostor tudi v tej naši publikaciji.

Delo na daljavo je prineslo nove inovativne pristope in marsikateri projekt tudi na novo osvežilo. 

Povezovali ste se po spletu, ki je vsaj delno zapolnil praznino zaradi prepovedanega druženja v živo. 

Seveda pa vsi, tako učenci kot mentorji, komaj čakamo čas, ko bo naše druženje v živo spet postalo del 

našega vsakdana. Upamo, da je ta čas že pred vrati.

Naj vam le še čestitam za odlično opravljeno delo in zaželim, da bi tako uspešno nadaljevali svoje 

dragoceno delo tudi v prihodnje. 

- - -

Ljubica Kosmač, 

namestnica nacionalnega koordinatorja Mreže Unescu pridruženih šol
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Življenje in delo je bilo tudi v šolskem letu 2020/2021 podrejeno epidemiji covida-19 in ukrepom in navodilom Nacionalne-
ga inštituta za javno zdravje ter Ministrstva za zdravje in šolskega ministrstva. Tudi delo šol v mreži ASPNET  je bilo zato 
zelo oteženo, kljub dejstvu, da smo že leto poprej v šolah učitelji, učenci ter dijaki nabirali  prve izkušnje z izobraževanjem 
na daljavo.

V slovenski mreži ASPnet so v letu 2020/2021 delovale 104 polnopravne članice, od tega  11 vrtcev, 71 osnovnih šol in 27 
srednjih šol. Nekatere članice delujejo znotraj osnovnih šol oziroma v več kategorijah, zato se številke razlikujejo. Šest šol 
pa se pripravlja, da postanejo polnopravne članice.

Če povzamem na kratko: v sredini lanskega oktobra smo bili zaradi slabe epidemiološke slike primorani prekiniti pouk v 
živo, zapreti šole  in vse do sredine februarja izvajati izobraževanje za vse dijake na daljavo. Osnovnošolci so ostali doma 
še dlje. Kasneje, na pomlad, smo prešli na  model C, kar pomeni, da so bili dijaki nižjih letnikov v šoli samo vsak drug teden, 
medtem ko so osnovnošolci še vedno delali od doma. Pouk z obraznimi maskami, dijaki in učenci v mehurčku matičnega 
razreda in na primerni razdalji in stalnim razkuževanjem rok – tako nekako je izzvenel pouk v juniju po modelu B, ko so se 
začele šolske počitnice.  
 
Zato so bil marsikateri načrtovan projekt, mreženje in medšolsko sodelovanje odpovedani. Kljub temu so poročila šolskih 
koordinatorjev in vodij središč ASPnet vspodbudna: kar 102 šoli (od 104) sta sodelovali vsaj v enem nacionalnem projektu, 
natečaju ali kampanji, ki jo je predlagal nacionalni koordinator in 77 šol oziroma zavodov je sodelovalo vsaj v enem global-
nem oziroma regionalnem projektu, ki ga je predlagal Unesco. To so zelo opogumljajoča dejstva in treba je pohvaliti vse 
šolske koordinatorje in mentorje mreže ASPnet, ki jim je kljub težkim okoliščinam uspelo uresničiti svoje načrte in dati 
mreži nov zagon in elan.

V slovenski Mreži Unescu pridruženih šol je v šolskem letu 2020/2021 sodelovalo preko 4400 učiteljev in skoraj 35.000 
učencev in dijakov na predšolski, osnovnošolski in srednješolski ravni. 

Programski svet ASPnet v Sloveniji so tako kot lani tudi letos sestavljali: Roman Vogrinec (predsednik), Gašper Hrastelj 
(direktor Urada za Unesco, MIZŠ), Eva Jurman (Zavod RS za šolstvo), Jože Bogataj (nacionalni koordinator Mreže  Unescu 
pridruženih šol), Nives Košir Maček (predstavnica središč ASPnet), Tatjana Devjak (Pedagoška fakulteta UL). Člani sveta 
bdijo nad izvajanjem programa, ki ga za mrežo vsako leto pripravi nacionalni koordinator, potrdi pa Slovenska nacionalna 
komisija za Unesco, ki deluje v okviru MIZŠ.   

Članstvo nacionalnega koordinatorja ASP v NODO 
 
Unesco je desetletje od 2021 do 2030 razglasil za desetletje oceanov (uradno Desetletje 2021–2030: oceanografija za 
trajnostni razvoj). Slovenska nacionalna komisija (SNKU) je v skladu s sklepom Vlade RS v juliju 2021 obravnavala pred-
log Sklepa o ustanovitvi Nacionalnega odbora za desetletje oceanov (NODO), ki deluje kot strokovno posvetovalni organ 
SNKU. Sestavlja ga 15 članov, eden izmed njih je tudi nacionalni koordinator ASPnet. Njegova naloga je predvsem ob-
veščanje šol v mreži ASPnet o aktivnostih v projektih NODO.  

 
Kronološki pregled aktivnosti v šolskem letu 2020/2021   
 
Osrednja naloga Mreže Unescu pridruženih šol je skrb za vsebinski razvoj šol in zavodov z dejavnostmi, ki odražajo Unes-
covo doktrino in so sestavni del rednega učnega načrta oz. jih članice realizirajo tudi kot obšolske dejavnosti. Ena izmed 
temeljnih nalog Mreže Unescu pridruženih šol je tudi skrb za dvig kakovosti pedagoškega dela. 
 
V Letnem poročilu Mreže Unescu pridruženih šol so objavljeni vsi projekti v letu 2020/2021, ki so bili realizirani in izpoln-
jujejo vse zahtevane kriterije, da jih je lahko potrdila 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 ASPnet na https://www.aspnet.si/aktualno/; objava za članice 

ASPnet; med drugim nova mednarodna koordinatorica objavlja mesečna obvestila Connect, ki so objavljena na spletni 
strani slovenske mreže ASPnet. 

• Sodelovanje med šolami ASPnet na nacionalni ravni napovedanih projektih in ostalih dejavnostih.

• Skupaj z Društvom za ZN in SNKU sodelujemo v projektu »Unesco Mladinska platforma«, ki mladim omogoča aktivno 
sodelovanje na področju Unesco vsebin. Unesco 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 Unesco Mladinske platforme, ki sodeluje pri uresničevanju programa mreže ASPnet v 
Sloveniji.

Poročilo o delu nacionalnega koordinatorja Mreže Unescu pridruženih šol za šolsko leto 2020/2021

8. september 2020 Aktivna udeležba nacionalnega koordinatorja in članice Urada za Unesco na 
mednarodni videokonferenci Futures of Education, ki jo je organizirala mednarod-
na koordinatorica ASPnet: konferenco vodita Maya Prince in Katja Anger skupaj z 
mednarodno koordinatorico ASPnet Julie Saito 

18. september 2020 Sestanek evalvacijske skupine na Gimnaziji Škofja Loka. V pripravi prevod Vodnika 
za člane Mreže Unescu pridruženih šol in Vodič za nacionalne koordinatorje Mreže 
Unescu pridruženih šol

september 2020 Povabilo ruske mreže ASPnet za spletno sodelovanje na mednarodnem videona-
tečaju regije Hanti-Mansijsk, Rusija

september – oktober  2020 Teden umetnosti v šoli (ponovljena akcija, prestavljena z maja 2020 na jesen 
2020), organizacija ZRSŠ, častni pokrovitelj Urad za Unesco  

oktober  2020 Priprava letnega poročila nacionalnega koordinatorja za Pariz 

oktober 2020 Zaradi slabe epidemiološke slike je bilo srečanje mreže ASPnet v Semiču odpove-
dano.

oktober 2020 Projekt ASPnet: Svetovni standardi za šole, promotorke zdravja (Global Standards 
for Health Promoting Schools); projekt je poslan šolam v javno razpravo do 6. 
novembra 2020.

oktober 2020 Sodelovanje v Unescovi spletni anketi: priprava svetovnega poročila o Izo-
braževanju in okolju (Education and the Environment): vključevanje okoljevar-
stvene problematike v učne načrte osnovnih in srednjih šol.
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22. oktober 2020 Global Education Meeting GEM 2020, videokonferenca od 13. do 16. ure, Unesco 
HQ for Education (konferenca je potekala na daljavo) sklicateljica ga. Stefania 
Giannini, pomočnica direktorja za izobraževanje za Unesco.

7. in  16. oktober 2020 Videokonferenca z Unescovimi predstavniki o urejanju statusa slovenskih šol ter 
izdaji ustreznega certifikata.

22. oktober 2020 Global Standards and Implementation Guidance for Health Promoting Schools, 
projekt posredovan središčem ASPnet, traja do 16. 11. 2020  .

22. in 24. oktober Sodelovanje na dveh dogodkih ob 75-letnici OZN: anketa UN75 in videodogodek v 
organizaciji središča ASPnet za Koroško.

25. oktober Spletna anketa: Global Report on Education and the Environment (rok je bil do 4. 
11. 2020).

september -  oktober 2020 Napoved projekta Little Prince Writing Contest, do 30. 11. 2020.

16. 11. 2020 Videokonferenca: Tolerance nad Non-violence.

november 2020 Implementacija projekta Futures of Education, gl. poročilo NK.

december 2020 Izšel je prevod publikacije Svetovna dediščina v rokah mladih: poznam, cenim in 
ukrepam, poslano na vse šole v Mreži Unescu pridruženih šol (Center za upravljan-
je z dediščino živega srebra Idrija in SNKU).

december 2020 Izšlo je 3. letno poročilo Mreže Unescu pridruženih šol.

19. januar 2021 Videokonferenca: srečanje vseh vodij središč in šolskih koordinatorjev mreže 
ASPnet.

21. januar 2021 Regional Expert Consultation in Europe: Violence Against Women; 
več videokonferenc za šole ASPnet.

27. januar 2021 Spletna spominska slovesnost ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve holo-
kavsta.

29. januar 2021 Trash Hack: Action Learning for Sustainable Development, webinar.

3. februar  2021 Napoved projekta #Challange4CLimateAction.

9. februar 2021 Srečanje z vodji središč ASPnet, videokonferenca.

5. marec 2021 Videokonferenca ASPnet – priprava na 26. marec – priprava poročil za flagship 
projekt Futures of Education – evalvacija.

10. marec 2021 Mladinska platforma: Razpis na temo mednarodnega leta sadja in zelenjave.

12. marec 2021 Napoved tedna umetnosti v letu 2021 (International Arts Education Week)
24.–30. maja 2021, organizacija: ZRSŠ.

26. marec 2021 Evalvacija projekta Futures of Education, predstavitev slovenske mreže ASPnet  
(Mateja Feltrin Novljan, videoposnetek), izbranih pet držav za angleško govoreče 
področje  (479 udeležencev, 87 držav).

14. april 2021 Šest delavnic v organizaciji ASPnet: The transformative Power of Education for 
Sustainable development for the World beyond Covid-19.

3. maj 2021 Dopis Urada za Unesco: povabilo ruske mreže ASPnet k sodelovanju v med-
narodnem videotekmovanju z naslovom: Mladi proučujejo in ohranjajo naravno in 
kulturno dediščino na območju svetovnih rek, natečaj odprt do 7. 6. 2021.

17. – 19. maj 2021 Unesco World Conference on Education for Sustainable Developmenet vključno s 
predkonferenčnimi delavnicami.

maj 2021 Sodelovanje z Ministrstvom za kulturo, Špela Španžel: podpora nominaciji Čebe-
larstvo v Sloveniji za Unescov reprezentativni seznam nesnovne kulturne de-
diščine.

12., 17., 20. in 21.  maj  2021 Transformative Education: Implementig SDG Target 4.7, webinar za člane ASPnet.

11. maj 2201 Webinar za Challange4CLimateAction za člane ASPnet.

maj 2021 Napoved projekta Online Trainig of trainers on living heritage and education, dve 
izvedbi: junij in september 2021.

junij 2021 Prispevek za publikacijo Unescovega središča Sofija, predstavljeno: Kraška gradn-
ja na suho, Idrijska čipkarska šola in Škofjeloški pasijon.

24. junij  2021 Uvodni sestanek (za angleško govoreče področje) za projekt International Compe-
tition of The Week of Sound: When Sound Creates Images.

15. julij  2021 Srečanje članov delovne skupine mreže ASPnet pri nacionalnem koordinatorju, 
Škofja Loka.

avgust 2021 Urejanje dokumentacije in priprava 4. letnega poročila mreže ASPnet.
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Vsa projektna dokumentacija in letna poročila posameznih središč so shranjeni v arhivu nacionalnega koordinatorja, to 
je na sedežu ASPnet na Gimnaziji Škofja Loka, Podlubnik 1 b, Škofja Loka. 
 
Poudariti je treba, da je večina mednarodnih seminarjev, okroglih miz in predavanj potekala na daljavo. Člani ASPnet so 
imeli možnost, da se samostojno vključijo v različne webinarje in delavnice ter si s primeri dobrih praks širijo znanje in 
obzorje delovanja ASPnet. 
 
Ob vseh dogodkih bi izpostavil dva, pri katerih je slovenska Mreža Unescu pridruženih šol imela pomembno pred-
stavitev delovanja mreže ter evalvacijo projektov:
 
• september – november 2020: Futures of Education (Prihodnosti izobraževanja), Unescov mednarodni flagship projekt, 

v katerega je bila aktivno vključena tudi slovenska mreža ASPnet. V vsakem središču so  koordinatorji pripravili okroglo 
mizo na temo trajnostnega razvoja in globalnega državljanstva. Sodelovale so šole iz vseh središč, skupaj preko 300 
udeleženih učencev ter dijakov in preko 150 moderatorjev in organizatorjev projekta;

• maj 2021: tridnevna svetovna Unescova konferenca o izobraževanju za trajnostni razvoj v organizaciji Unesco in 
nemškega zunanjega ministrstva, na kateri so sodelovale članice slovenske mreže ASPnet skupaj s predstavniki MIZŠ  
(glej: World Conference on Education for Sustainable Development).

Zaradi slabe epidemiološke slike smo bili na žalost primorani odpovedati dva ključna dogodka v preteklem šolskem letu, 
in sicer:

• za 29. september 2020 načrtovani vodilni dogodek mreže ASPnet v letu 2020: srečanje učencev in dijakov vseh članov 
ASPnet: v Tednu kulturne dediščine na Osnovni šoli Belokranjskega odreda v Semiču;

• za 13. in 14. november 2020 načrtovano dvodnevno srečanja ravnateljev in ravnateljic, šolskih koordinatorjev Mreže 
Unescu pridruženih šol ter vodij središč ASPnet v Radencih. 

 
Ob koncu poročila za šolsko leto 2020/2021 bi se še enkrat rad zahvalil vsem šolskim koordinatorjem, vodjem središč 
ter članicam evalvacijske komisije za njihovo prizadevanje, da nam je kljub izredno težkemu letu uspelo organizirati in 
izpeljati toliko aktivnosti, projektov, srečanj (četudi na daljavo). To obenem pomeni, da smo v naših vrtcih, osnovnih in 
srednjih šolah, torej v celotni naši mreži, dali možnost ogromno učencem in dijakom, da se seznanijo z doktrino in vred-
notami Unesca, ki tako počasi postajajo redne vsebine naših učnih načrtov. To pa je nadstandard, ki ga v slovenskem 
šolstvu lahko ponudijo le Unescu pridružene šole. 
 
Vsem pedagoškim delavcem želim uspešen zagon novega šolskega leta. In veliko energije in optimizma. 

---
Jože Bogataj, prof.,
nacionalni koordinator
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O delu evalvacijske 
komisije
in komisije za evalvacijo in potrjevanje 
projektov
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O delu evalvacijske komisije za ohranitev statusa člana ASPnet za šolsko leto 2020/21
  
Članice evalvacijske komisije in komisije za potrjevanje projektov smo se sestale 31. 8. 2021 in 14. 9. 2021, ko smo zak-
ljučile svoje delo. 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.
 
Članice komisije smo poglobljeno pregledale vsa prispela poročila koordinatorjev šol in vrtcev, vsa poročila vodij središč 
ASPnet ter vsa poročila izvedenih projektov v šolskem letu 2020/2021 in vloge za projekte v novem šolskem letu.

Evalvacija letnih poročil koordinatorjev ASPnet za šolsko leto 2020/21
 
Na sestankih evalvacijske komisije smo članice uskladile mnenja o doseganju kriterijev za podaljšanje statusa vrtcem, 
osnovnim in srednjim šolam.

Status podaljšujemo vsem 104 zavodom, ki so bili že lani polnopravni člani mreže ASPnet. Velika večina zavodov je us-
pešno zadostila vsem kriterijem. Nekaj šolam in vrtcem, ki so aktivni v mreži, je izpadel pogoj zadostne udeležbe v pro-
jektih. Šole z večjimi težavami pri delovanju bomo opozorili na pomanjkljivo izpolnjevanje pogojev in jih spodbudili k 
aktivnejšemu sodelovanju v mreži. 

Šest zavodov s statusom kandidata/kandidatke za člana/članico je doseglo kriterije za polnopravno članstvo v ASPnet.
Desetim zavodom se v šolskem letu 2021/22 podeli naziv kandidata/kandidatke za člana/članico.
 
Po pregledu poročil evalvacijska komisija ugotavlja, da je skoraj vsem zavodom v šolskem letu 2020/21 kljub nelju-
bim korona razmeram, uspelo izpeljati zelo veliko aktivnosti: izpeljave in udeležbe v projektih, obeležitve svetovnih in 
mednarodnih dni, let, aktivnosti v solidarnostnih in zbiralnih akcijah, sodelovanje z lokalno skupnostjo, medgeneracijska 
druženja in drugo. 

Zavodi so uspešno reševali karantenske težave in so za svoje projekte, pri katerih je bilo predvideno sodelovanje v živo, v 
veliki večini predvideli rešitev s sodelovanjem na daljavo. Strokovni delavci so v učni proces vključevali različne Unescove 
teme, izobraževanje za trajnostni razvoj in globalno državljanstvo, kar zagotavlja kakovostno izobraževanje.
Vsako leto strokovni delavci dokazujejo svojo vsestranskost z različnimi načini poučevanja in motiviranja ter otrokom, 
učencem in dijakom nudijo zanimive, aktivne, kvalitetne ure učnega procesa. 

Medpredmetno, medgeneracijsko in mednarodno sodelovanje, povezovanje z lokalno skupnostjo, uresničevanje Unes-
covih vrednot in ciljev, obilica različnih, kvalitetnih projektov učencem učni proces naredi zanimiv in všečen.
 
Zaradi mnogo menjav šolskih koordinatorjev nameravamo na strokovnem srečanju za šolske koordinatorje in vodje 
središč ponovno predstaviti in razloži Delorsove stebre, po katerih v mreži delujejo šole.
 
Tudi letos smo v poročilih odkrili precej dobrih praks, ki bi jih na strokovnem srečanju želeli predstaviti celotni mreži 
 ASPnet.

 
Šole opažajo napredke in izboljšave:

• na ravni učencev v zavedanju svetovnih problemov, boljši skrbi za okolje, večji odprtosti učencev, večji strpnosti in 
boljšem konstruktivnem reševanju konfliktov …;

• na ravni šole v vključevanju tem v učne načrte in druge dejavnosti, možnostih povezovanja in sodelovanja z drugimi 
šolami, izmenjavi dobrih praks, inovativnih izobraževalnih pristopih, ciljni usmerjenosti delovanja pod okriljem mreže 
ASPnet;

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

 Šole so izpostavljale ovire/težave:

• na ravni učencev zaradi koronavirusnih razmer, 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 obveznosti;

• na ravni šole zaradi koronavirusnih razmer, 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:

• 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 mreže ASPnet:

• obrazec za evalvacijo naj bo pravočasno pripravljen in predstavljen, obsežnost poročila naj bo izražena s kazalnikom, 
koliko odstotkov je še treba izpolniti,

• zaradi korona razmer manj izvedenih projektov,

• nekatere šole manj aktivno sodelujejo na ravni središča in mreže ASPnet,

• nekaj šol je izpostavilo težave pri pridobivanju certifikatov,

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

 
Pomoč pri pridobivanju informacij o delovanju Mreže Unescu pridruženih šol lahko koordinatorji dobite pri vodji središča, 
pri nacionalnem koordinatorju, na spletni strani www.aspnet.si ali na Uradu za Unesco v Ljubljani.
 
Vsem udeležencem mreže iskreno čestitamo za kvalitetno delo v koronavirusnih razmerah.
 

Evalvacija izvedenih projektov v šolskem letu 2020/21

Na sestanku smo pregledali poročila o izvedenih projektih v okviru Mreže Unescu pridruženih šol. Izvedenih je bilo 53 od 
57 prijavljenih projektov. 

Opazili smo, da so se šole odlično znašle in v že tako težkem epidemičnem času izkazale fleksibilnost in zavzetost, da 
so projekte tudi izpeljale, nemalokrat zelo ustvarjalno, ter tako še doprinesle k bogatemu delovanju slovenske mreže 
 ASPnet. Nekateri projekti so bili že zastavljeni na daljavo, druge so izvedli na šolah in sodelovanje na daljavo omogočili 
tudi ostalim vzgojno-izobraževalnim zavodom. 

Nekaj zavodov je imelo manjše število sodelujočih šol in vrtcev od predpisanih, so se pa pri izvedbi povezovali še z dru-
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gimi slovenskimi in tujimi šolami ter lokalnim okoljem. Upoštevali smo specifičnosti lanskega epidemiološkega leta, za 
naprej pa zavode, ki izvajajo projekte, spodbujamo, da poskrbijo za dobro promocijo svojih projektov ter si zagotovijo 
zadostno število udeležb sodelujočih šol in vrtcev iz mreže ASPnet. 

Skladno s Pravilnikom morajo biti v projektu udeleženi vsaj štirje zavodi, člani ASPnet, da je projekt potrjen kot projekt in 
da njegov vodja lahko pridobi potrdilo za dve točki. 

Pregled in potrjevanje projektov za šolsko leto 2021/22

Šole in vrtci, člani Mreže Unescu pridruženih šol, so s spletno prijavnico za šolsko leto 2021/22 prijavili 60 projektov. 
Evalvacijska komisija je pregledala prijave projektov, ugotovila, da vsi projekti ustrezajo kriterijem in jih potrdila.

Vseh 60 pregledanih projektov namreč ponuja kvaliteten program. Projekti vključujejo različne Unescove teme, Une-
scove cilje in pričakovane rezultate. Projekti so ciljno naravnani za določene starostne skupine. Vse starostne skupine 
imajo možnost velike izbire. Večina projektov je v letošnjem letu že zastavljena na daljavo ali poleg aktivnosti v živo ponu-
ja še možnosti sodelovanja tudi na daljavo. 

Seznam projektov je objavljen na spletni strani http://www.aspnet.si. 

Zavode vabimo, da ponujene projekte pregledajo in da v pestrem naboru projektov poiščejo tiste, ki dopolnjujejo njihove 
šolske/vrtčevske aktivnosti ali jih spodbujajo k poglabljanju drugih, njim manj poznanih področij. Z aktivno udeležbo 
pri projektih lahko zavodi obogatijo svoj vzgojno-izobraževalni program in otrokom/učencem/dijakom ponudijo nove 
razsežnosti učenja, delovanja, bivanja in sobivanja. 

- - - 
Ksenija Leskovšek Korber

- - - 
Ljubica Kosmač

- - - 
Ana Prevc Megušar

- - - 
Nives Košir Maček
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ASPnet
v številkah
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V šolskem letu 2020/2021 je bilo v Mrežo Unescu pridruženih šol vključenih 105 vzgojno-izobraževalnih zavodov, pri katerih tako kot 

lani prevladujejo osnovne šole (71 %), sledijo jim srednje šole (27 %) in vrtci (11 %). Dejavnosti ASPnet so letos vključevale 36.206 otrok, 

učencev in dijakov, izvajalo pa jih je 4405 strokovnih delavcev v vzgojno-izobraževalnih zavodih po celotni Sloveniji. Delež zaposlenih v 

teh zavodih, ki so se tako ali drugače udeležili izobraževanj ASPnet, se je letos povečal na tretjino (lani petina).

Iz letnega poročila članov ASPnet ugotavljamo, da skoraj vsi (94 %) člani ob začetku šolskega leta pripravijo letni načrt, v katerega 

zapišejo pričakovane dosežke. Prav tako večina sodelujočih (74 %) med šolskim letom sodeluje v vsaj enem globalnem oziroma regional-

nem projektu, na natečaju ali v kampanji, ki jo predlaga Unesco. Skoraj vsi vključeni (98 %) so v letošnjem letu sodelovali tudi v vsaj enem 

nacionalnem projektu, natečaju ali kampanji, ki jo je predlagal nacionalni koordinator.

Ugotavljamo, da slaba petina šol še nima uradne zunanje obeležitve, kot je na primer znak Unesco ASPnet, postavljen na vidnem mestu. 

Pohvalno je, da skoraj vsi sodelujoči (97 %) o svojem delu znotraj ASPnet obveščajo šolsko skupnost, otroke, učence oziroma dijake in 

njihove starše. Število šolskih koordinatorjev, ki imajo posebej namenjen čas za načrtovanje in izvajanje dejavnosti v šoli, se je v prim-

erjavi z lani nekoliko zmanjšalo. Letos je takšnih le 67 odstotkov, dobra polovica pa jih ima za to še vedno namenjena posebna sredstva. 

Več kot polovico letošnjih projektov predstavlja kombinacija izvenšolske aktivnosti in rednega učnega načrta (59 %), projektov, ki so 

izvedeni kot del rednega učnega načrta, je petina (20 %). Delež projektov s celostnim pristopom se je letos nekoliko zmanjšal (14 %, prej 

47 %). Redkeje se pojavijo tudi projekti, ki so organizirani kot izvenšolska ali obšolska dejavnost znotraj letnega delovnega načrta (7 %). 

Najpogosteje se projekti izvedejo na celotni šoli (49 %) ali v samo nekaj razredih (31 %), občasno tudi z le nekaj otroki, učenci ali dijaki 

(8 %). Glede na razmere v družbi je pričakovano, da je bila letos v projekte redkeje vključena celotna šolska (9 %) ali lokalna skupnost 

(3 %). Letos je opaziti, da so projekti največkrat zasledovali cilje trajnostnega razvoja in trajnostnega življenjskega sloga (46 %, lani 37 

%), preostalih dveh tem je nekoliko manj; v medkulturno učenje s poudarkom na kulturni raznolikosti in dediščini se je letos umestilo 31 

odstotkov, v svetovno državljanstvo, kulturo miru in nenasilja pa 23 odstotkov projektov.

Mreženja znotraj mreže ASPnet in zunaj nje je bilo letos pričakovano nekoliko manj kot lani. Največ so člani – tudi na daljavo – sodelovali 

med seboj (395 primerov), poskušali pa so ohranjati sodelovanje z lokalno skupnostjo (229) in nevladnimi organizacijami (126). Ohranilo 

se je tudi sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi zavodi, ki niso del mreže (106).

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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Prihodnosti 
izobraževanja
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Unescova pobuda, ki so jo naslovili Prihodnosti izobraževanja (angl. Futures of Education), je ambiciozen poskus premis-
leka o izobraževanju in oblikovanja prihodnosti, ki spodbuja globalno razpravo o tem, kako v tem vedno bolj negotovem 
svetu prenoviti izobraževanje. Naloga Mreže Unescu pridruženih šol (ASPnet) je učence spodbujati h gradnji miru najprej 
v njihovih mislih in seveda potem v svetu. K sodelovanju v projektu Prihodnosti izobraževanja so povabili 11.500 vključenih 
izobraževalnih ustanov iz 182 držav in jih usmerili k poglobljenemu razmišljanju o treh temah: o globalnem državljanstvu 
in kulturi miru in nenasilja; o trajnostnem razvoju in življenjskem slogu ter o medkulturnem učenju in spoštovanju kul-
turne raznolikosti in dediščine. Izraz prihodnosti je uporabljen v množini, da bi prepoznali bogato raznolikost znanja in 
bivanja po vsem svetu. Množinska oblika tudi priznava, da ima prihodnost več razsežnosti ter da bodo verjetno obstajale 
različne zaželene in nezaželene prihodnosti, ki se bodo zelo razlikovale glede na to, kdo ste in kakšna stališča zagovar-
jate. Namesto da bi poskušali načrtovati eno samo prihodnost, pogled na prihodnosti v množini potrjuje več možnih in 
zaželenih prihodnosti človeštva na našem skupnem planetu.

Kaj želimo videti v Sloveniji leta 2050?

Slovenska mreža ASPnet je pristopila k projektu jeseni 2020, v času pouka na daljavo, ter pripravila 90-minutna srečan-
ja, ki so zagotovila prostor za dialog in razpravo. Poleg šolskih koordinatorjev so sodelovali tudi učenci in dijaki, starši, 
učitelji in pedagogi. Slovenska mreža ASPnet je o prihodnostih učenja razpravljala v 36 fokusnih skupinah, v katerih je 
sodelovalo 499 udeležencev, med njimi 330 učencev in dijakov, 167 učiteljev in dvoje staršev. Toda skupina staršev je v 
resnici večja, saj je večina učiteljev tudi staršev. Naši učenci, starši in učitelji so med drugim predlagali: »Manj teorije, več 
izmenjav, zmanjšan učni načrt, več pouka v naravi, več dinamičnega poučevanja, več časa, ki bi ga namenili spoznavanju 
konkretnega dogajanja doma in po svetu, učenje kritičnega razmišljanja in sprejemanja različnih mnenj.« 

Na vprašanje, kaj želimo videti v našem svetu leta 2050, smo Slovenci odgovorili: spoštovanje, izobraževanje, mir, 
demokracijo, svobodo izbire, varnost, čisto okolje, pitno vodo, zdrave ljudi, biotsko raznovrstnost, socialno varnost, dovolj 
obnovljivih virov energije, sodelovanje, integriranost, solidarnost, sočutje, empatijo, spoštljivo komunikacijo, zdravstveno 
varstvo za vse, nasmejane ljudi, družine z otroki, naravo, morje, prijatelje.

V našem svetu Slovenci leta 2050 ne želimo videti: vojne, revščine, lakote, covida-19, diskriminacije, uničenega narav-
nega okolja, ekstremizma v vseh oblikah, krivice, egoizma, nestrpnosti, nezadovoljstva, bolezni, ekološke katastrofe, 
pohlepa, onesnaženosti zraka, podnebnih sprememb, materializma. 
 

Slovenci predstavili svoje stališče na mednarodni konferenci

Povabili so nas, da smo svoje stališče predstavili na mednarodni konferenci, ki je tako kot delo v fokusnih skupinah 
potekala preko videokonference.  Na Zoomu so potekali trije dogodki: na prvem, 26. 3. 2021, ki ga je moderiral profesor 
Fernando Reimers s Harvarda iz ZDA, smo sodelovale Kanada, Kitajska, Grčija, Indonezija in Slovenija; na drugem, 31. 3. 
2021, so svoja stališča predstavili Finska, Koreja, Haiti, Libanon in Ruanda; na tretjem, 1. 4. 2021, pa Angola, Kostarika, 
Portugalska in Španija. Naše stališče je slišalo 479 udeležencev, ki so prihajali iz 87 držav z vsega sveta. 

V zelo kratkem filmu so stališče slovenske mreže predstavili osnovnošolci in gimnazijci Neva Kušar, Manca Novljan, Ela 
Oblak, Nejc Vene, Jan Novljan in Andrej Polak. 

»Prihodnost je v preteklosti – zgledujmo se po naših prednikih in spet zaživimo v sozvočju z naravo. Upreti se moramo 
brezglavemu potrošništvu. Usposobite nas za poklice, da bomo znali stvari popravljati, ne le ustvarjati škodljivih odpad-
kov. Naučite nas, da je manj več,« je povedala Neva Kušar.

Jan Novljan je poudaril, da so mladi radi aktivni: »Pošljite nas v akcijo, karkoli dejavno naredimo, to bolje poznamo in bolj 

cenimo – če čistimo okolico šole, potem gotovo ne spuščamo papirnatih letal. Je hrana zrastla na trgovskih policah? 
Pomagajte nam, da jo bomo znali pridelati sami.« 

Na bogastvo različnosti je opozorila Manca Novljan: »Želimo si manj teorije, več pouka v naravi, več časa za spoznavanje 
konkretnega dogajanja doma in po svetu, učenje kritičnega razmišljanja in sprejemanja različnih mnenj – lahko drugače 
mislimo, a si kljub temu delimo isti čas in prostor.« 

Kakšni so pogoji za globalne državljane/državljanke? Nejc Vene je izpostavil razumevanje pripadnosti in sočutje do vseh 
narodov. Andrej Polak je razmišljal o globalnem državljanstvu: »Globalno državljanstvo je državljanstvo, ki je odgovorno, 
strpno, pripravljeno se soočiti z novimi izzivi ter pomaga izdelati trden načrt in ga izpeljati za boljšo prihodnost.« 
In kaj naredi globalnega državljana? Ela Oblak meni, da »znanje, kritično razmišljanje in tudi spoštovanje vrednot vsakega 
posameznika in družbe kot celote«. 
 

Ključne ugotovitve in smernice za prihodnost

Po treh mednarodnih srečanjih so predstavniki Unescove komisije povzeli splošne ugotovitve in usmeritve, ki jih je ob-
likovalo več kot 2500 voditeljev šol, učiteljev, učencev in njihovih staršev iz 25 držav. Kakšne so torej smernice za prihod-
nosti izobraževanja? Izobraževalni pristopi morajo vključevati globalna vprašanja in učno okolje tudi izven doma, šole in 
skupnosti. Treba je poskrbeti za družbeno in čustveno blaginjo, izobraževanje mora dati prednost strategijam, virom in 
priložnostim za učenje socialno-čustvenih veščin, ki otrokom omogočajo uspeh v šoli in zunaj nje.

Novembra 2021 bo Komisija objavila poročilo, namenjeno izmenjavi in proučevanju vizije, kaj bi lahko izobraževanje in 
učenje še postali. S pomočjo projekta Prihodnosti izobraževanja smo učitelji, učenci, starši in drugi pedagoški delavci 
resnično dobili priložnost, da smo začeli soustvarjati in sodelovati po državah in regijah pri zavzemanju za izobraževanje, 
ki je osredotočeno na človekove pravice in enakost spolov, zdravje in dobro počutje, odgovorno globalno državljanstvo in 
trajnostno prihodnost. To je izobraževanje, ki si ga vsi želimo za sedanje in prihodnje generacije.

---
Mateja Feltrin Novljan,
učiteljica na Osnovni šoli
Cvetka Golarja Škofja Loka

Futures of education 
Slovenia
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Vodja središča
Ksenija Leskovšek Korber
ksenija.lk66@gmail.com

Ksenija je vsak dan znova rada vzgojiteljica, 

učiteljica in Unesco šolska koordinatorica.

"Prišli smo, da bi z vami delali v Unesco krožku. 

Kdaj se dobimo?" To so besede, ki pobožajo dušo 

in napolnijo baterije. Tako kot ona motivira učence 

za delo in sodelovanje, oni motivirajo njo.

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: www.gcc.si

Šolska koordinatorica:
Marjana Turnšek

Osnovna šola Griže
Griže 1a
3302 Griže

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

Šolska koordinatorica:
Martina Petelinek

Šola za hortikulturo in vizualne 
umetnosti Celje
Ljubljanska cesta 97
3000 Celje

E: tajnistvo@hvu.si
W: www.hvu.si

Šolska koordinatorica:
Karmen Volavšek

Srednja zdravstvena šola Celje
Ipavčeva ulica 10
3000 Celje

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

Šolska koordinatorica:
Petra Boštjančič

IV. osnovna šola Celje
Dečkova cesta 60
3000 Celje

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

Šolska koordinatorica:
Ksenija Leskovšek Korber

Osnovna šola Lava
Pucova ulica 7
3000 Celje

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

Šolska koordinatorica:
Polona Gracer

Osnovna šola Toneta Okrogarja
Šolska ulica 1
1410 Zagorje ob Savi

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

Šolska koordinatorica:
Maja Ocepek

Šolski center Celje
Gimnazija Lava
Pot na Lavo 22
3000 Celje

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

Šolska koordinatorica:
Andrejka Debelak Arzenšek

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

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

Šolska koordinatorica:
Dušanka Klančar

Osnovna šola bratov Letonja
Šmartno ob Paki
Šmartno ob Paki 117
3327 Šmartno ob Paki

E: os-bl-smartno@guest.arnes.si
W: www.ossmartno.si

Šolska koordinatorica
Suzana Zabukovnik

Osnovna šola Frana Kranjca
Hrašovčeva ulica 1
3000 Celje

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

Šolska koordinatorica:
Sara Prevolnik

Osnovna šola Zreče
Šolska cesta 3
3214 Zreče

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

Šolska koordinatorica:
Lucija Levart

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

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

Šolska koordinatorica:
Duša Polak

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

Nives je na OŠ 16. decembra Mojstrana zaposlena kot 
šolska svetovalna delavka in knjižničarka. Prvi spomini 
na Unesco segajo v čas njene osnovne šole, ko se je 
nekaj sošolcev udeležilo mednarodnega tabora v Pira-
nu – še sedaj ji odmevajo verzi njihove takratne himne. 
Po zaposlitvi jo je njena Unesco pot vodila od mentorice 
projektov do šolske koordinatorice. Leta 2012 je prevze-
la vodenje središča. Delo z 'Unescovci', kot jim pravi, jo 
bogati in napolnjuje. In v delu in vsebinah vidi smisel in 
priložnost za boljši, lepši, trajnejši svet. 

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: www.bc-naklo.si

Šolska koordinatorica:
Majda Kolenc Artiček

Center za usposabljanje, delo in
vars tvo Matevža Langusa Radovljica
Cesta na Jezerca 17
4240 Radovljica

E: tajnistvo@cudv-ml.si
W: www.cudv-ml.si

Šolska koordinatorica:
Metka Cerar

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

E: o-16decmojstr.kr@guest.arnes.si
W: 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: 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: www.os-bled.si

Šolska koordinatorica:
Sara Petrič

Ekonomska gimnazija in
srednja šola Radovljica
Gorenjska cesta 13
4240 Radovljica

E: info@egss.si
W: 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: 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: www.oskoroskabela.si

Šolska koordinatorica:
Tina Kramar

Osnovna šola Križe
Cesta Kokrškega 
odreda 16
4294 Križe

E: tajnistvo@oskrize.si
W: www.oskrize.si

Šolska koordinatorica:
Monika Košir

Osnovna šola Stražišče Kranj
Šolska ulica 2
4000 Kranj

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

Šolska koordinatorica:
Urška Ambrož Stele

Gimnazija Jesenice
Trg Toneta Čufarja 1
4270 Jesenice

E: info@gimjes.si
W: 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: www.osdj-cerklje.si

Šolski koordinator:
Petra Kogovšek

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

E: group.oskrpo@guest.arnes.si
W: 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: www.tonecufar.si

Šolska koordinatorica:
Linda Ropret

Gimnazija Škofja Loka
Podlubnik 1b
4220 Škofja Loka

E: info@gimnazija-skofjaloka.si
W: 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: www.oslesce.si

Šolska koordinatorica:
Urša Svetek

Osnovna šola Preserje pri Radomljah
Pelechova cesta 83
1235 Radomlje

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

Šolska koordinatorica:
Marjana Borovnica
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Vodja središča
Vanja Gabrijelčič
vanja.gabrijelcic@gimng.si

Vanja je profesorica slovenščine na Gimnaziji Nova 

Gorica. Uživa v svetu literature, na potovanjih z druži-

no in prijatelji, predvsem pa ima velik privilegij, ker je pri 

svojem delu nenehno v stiku z mladimi, ki jo na poseben 

način bogatijo. Trudi se, da bi jim vsaj delček tega, kar ji 

dajejo, povrnila. Pri tem so ji v pomoč tudi projekti šol, 

vključenih v Unescovo mrežo.

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: www.gimng.si

Šolska koordinatorica:
Lorna Atanasovski

Osnovna šola Šempas
Šempas 76c
5261 Šempas

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

Šolska koordinatorica:
Nataša Žorž

Osnovna šola
Simona Gregorčiča Kobarid
Gregorčičeva ulica 18a
5222 Kobarid

E: tajnistvo@os-kobarid.si
W: 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: 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: www.os-franaerjavca.si

Šolska koordinatorica:
Helena Cizej

Osnovna šolaFranceta Bevka
Dijaška ulica 12b
5220 Tolmin

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

Šolska koordinatorica:
Melita Drol

Osnovna šola Miren
podružnica Bilje
Bilje 185
5292 Renče

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

Šolska koordinatorica:
Matejka Bavčar

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

Mojca je na Prvi osnovni šoli zaposlena kot knji-

žničarka. Z Unescom je povezana že iz srednješol-

skih dni in povezanost še vedno traja …

Tako na šoli kot tudi v prostem času rada promovira 

dobre knjige, rada hodi v naravo, potuje, se ukvarja z 

zelišči in preizkuša kaj novega.

Nadvse jo motita nestrpnost med ljudmi in nespo-

štovanje do narave.

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: 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: 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: 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: www.gimnazija-ravne.si

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

Nina je učiteljica na Osnovni šoli Ledina, ki tudi osebnostno 

živi z idejami središča in svoje šolsko delo v družbi učencev 

doživlja kot vsakodnevni izziv, kako drugače in še boljše 

motivirati učence in v njih vzpodbujati pomen skupnega 

sobivanja v medsebojnem spoštovanju in povezovanju za 

skupno dobro.

»Zavedajmo se moči trenutka, opazovanja in učenja, od 

vseh ki nas 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 Sostro
Cesta II. grupe odredov 47
1261 Ljubljana Dobrunje

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

Šolska koordinatorica:
Katja Kovačič

Srednja gradbena, geodetska in 
okoljevarstvena šola Ljubljana
Dunajska cesta 102
1000 Ljubljana

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

Šolska koordinatorica:
Marjana Pezdirc Kolnik

Osnovna šola Spodnja Idrija
Šolska ulica 9
5281 Spodnja Idrija

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

Šolska koordinatorica:
Andreja Tušar

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

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

Šolska koordinatorica:
Katarina Jaklitsch Jakše

Vrtec Galjevica
Galjevica 35
1000 Ljubljana

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

Šolska koordinatorica:
Mateja Funkl

Vrtec Pedenjped
Cerutova ulica 6
1000 Ljubljana

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

Šolska koordinatorica:
Klavdija Trkov

Osnovna šola Toneta Čufarja
Čufarjeva ulica 11
1000 Ljubljana

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

Šolska koordinatorica:
Tadeja Bandelj

Osnovna šola Zalog
Cerutova ulica 7
1000 Ljubljana

E: tajnistvo@oszalog.si
W: www.oszalog.si

Šolska koordinatorica:
Petra Kontarček Rabuza

Člani in kandidati za člane

Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana
Šubičeva ulica 1
1000 Ljubljana

E: info@gjp.si
W: 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: www.osfrslj.si

Šolska koordinatorica:
Helena Sirotka

Osnovna šola Ledina
Komenskega ulica 19
1000 Ljubljana

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

Šolska koordinatorica:
Nadja Ulcej

Gimnazija Ledina
Resljeva cesta 12
1000 Ljubljana

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

Šolska koordinatorica:
Nina Levstik

Osnovna šola Hinka Smrekarja
Gorazdova ulica 16
1000 Ljubljana

E: tajnistvo.osljhs@guest.arnes.si
W: 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: www.os-marijevere.si

Šolska koordinatorica:
Tanja Štiglic

Gimnazija Vič
Tržaška cesta 72
1000 Ljubljana

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

Šolska koordinatorica:
Mojca Kosi

Osnovna šola Jožeta Krajca Rakek
Partizanska cesta 28
1381 Rakek

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

Šolska koordinatorica:
Rebeka Škamperle

Osnovna šola
Notranjski odred Cerknica
Cesta 4. maja 92
1380 Cerknica

E: os.no-cerknica@os-cerknica.si
W: www.os-cerknica.si

Šolska koordinatorica:
Tjaša Torul

Osnovna šola Bežigrad
Črtomirova ulica 12
1000 Ljubljana

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

Šolska koordinatorica:
Blanka Keš

Osnovna šola Jožeta Moškriča
Jarška cesta 34
1000 Ljubljana

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

Šolska koordinatorica:
Veronika Hudobreznik

Osnovna šola Rodica
Kettejeva ulica 13
1230 Domžale

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

Šolska koordinatorica:
Alenka Petek
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Vodja središča
Marjana Lep 
marjana.lep@ostrojica.si

Marjana, vodja središča ASPnet za osrednjo Štajersko, 

je profesorica angleščine in slovenščine. Poučuje v OŠ in 

vrtcu Sveta Trojica v Slovenskih goricah in svoj poklic rada 

opravlja. V slovenski Unescovi mreži sodeluje že vrsto let;  

sprva je bila šolska koordinatorica za Unesco, vodenje 

središča pa je prevzela v šolskem letu 2016/17. V veliko ve-

selje ji je, da število šol v središču raste in da šole med seboj 

dobro sodelujejo. 

Marjana je zagovornica »starih«  življenjskih vrednot in 

verjame, da je bogastvo posameznika predvsem v obsegu 

in kvaliteti odnosov, ki jih ima z drugimi. V svojem prostem 

času rada bere, si ogleda dober film, posluša glasbo, poje in 

se druži s prijatelji.

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: osfpmaribor.splet.arnes.si

Šolska koordinatorica:
Mojca Holler

Osnovna šola Pesnica
Pesnica pri Mariboru 44
2211 Pesnica pri Mariboru

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

Šolska koordinatorica:
Gordana Rubelj

Osnovna šola
bratov Polančičev Maribor
Prešernova ulica 19
2000 Maribor

E: info@osbp.si
W: 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: 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: 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: www.gradbena.si

Šolska koordinatorica:
Leon Seničar

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

E: info@ses-mb.si
W: 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: 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: 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: www.padeznik-mojasola.si

Šolska koordinatorica:
Janja Modrijančič

Osnovna šola Dušana Flisa Hoče
Šolska ulica 10
2311 Hoče

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

Šolska koordinatorica:
Sanja Obaha

Osnovna šola Leona Štuklja Maribor
Klinetova ulica 18
2000 Maribor

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

Šolska koordinatorica:
Danijela Kajzer

Vodja središča
Tatjana Perša  
tanja.persa@gmail.com

Tatjana je na OŠ Kapela zaposlena kot učiteljica razrednega pou-
ka, vodenje središča pa je prevzela v šolskem letu 2018/2019. 
Rada sprejema nove izzive in z veseljem opravlja poklic, o kat-
erem je sanjala že v otroštvu. Zelo rada potuje in odkriva skrite 
kotičke Slovenije, pot pa jo pogosto zanese tudi čez mejo, kjer 
nadvse uživa v spoznavanju novih krajev, njihovih naravnih in 
kulturnih znamenitosti, pa tudi navad in običajev ljudi. Še vedno 
ima okrog 60 dopisovalk z različnih kontinentov in pogosto piše 
pisma z roko. Stiki z ljudmi doma in po svetu bogatijo njeno življ-
enje in ji dajejo priložnost za osebno rast. 

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: www.dos1-lendava.si

Šolska koordinatorica:
Zita Szőke

Osnovna šola Fokovci
Fokovci 32
9208 Fokovci

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

Šolska koordinatorica:
Sonja Tot

Osnovna šola Kobilje
Kobilje 33a
9227 Kobilje

E: o-kobilje.ms@guest.arnes.si
W: 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: 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: www.szsms.si

Šolski koordinator:
Simon Pertoci

Dvojezična osnovna šola II Lendava
Ulica heroja Mohorja 1
9220 Lendava

E: dosmslen@guest.arnes.si
W: 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: www.osfpcrensovci.si

Šolska koordinatorica:
Nataša Čeh

Osnovna šola Odranci
Prešernova ulica 1
9233 Odranci

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

Šolska koordinatorica:
Vida Fifonja Hanc

Osnovna šola Bakovci
Poljska 2, Bakovci
9000 Murska Sobota

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

Šolska koordinatorica:
Vanja Mladenović

Osnovna šola in vrtec Apače
Apače 38
9253 Apače

E: o-apace.ms@guest.arnes.si
W: 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: 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: 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: 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: 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 per-
makulturni 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

Strokovno izobraževalni center 
Brežice
Bizeljska cesta 45
8250 Brežice

E: info@sicbrezice.si
W: www.sic.si

Šolska koordinatorica:
Mira Starc

Osnovna šola
Belokranjskega odreda Semič
Šolska ulica 1
8333 Semič

E: os-semic@osbos.si
W: 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: 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: www.osdobova.si

Šolska koordinatorica:
Nina Berger

Osnovna šola Šmihel
Šmihel 2
8000 Novo mesto

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

Šolska koordinatorica:
Mihaela Gerjovič

Gimnazija Brežice
Trg izgnancev 14
8250 Brežice

E: gimnazija.brezice@guest.arnes.si
W: 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: www.osbrezice.si

Šolska koordinatorica:
Martina Suban

Osnovna šola Maksa Pleteršnika 
Pišece
Pišece 34
8255 Pišece

E: o-pisece.nm@guest.arnes.si
W: 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: www.ossenovo.net

Šolski koordinator:
Matjaž Lipovž

Gimnazija Novo mesto
Seidlova cesta 9
8000 Novo mesto

E: info@gimnm.org
W: 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: 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 b-
nostni in profesionalni razvoj ter ji nenehno zastav-
lja 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: www.cksg.si

Šolski koordinator:
Marko Peric

Osnovna šola Istrskega odreda 
Gračišče
Gračišče 5
6272 Gračišče

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

Šolska koordinatorica:
Narrayani Premal

Vrtec Sežana
Ulica Jožeta Pahorja 1
6210 Sežana

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

Šolska koordinatorica:
Anja Kristan

Center za usposabljanje Elvira 
Vatovec Strunjan
Strunjan 140
6320 Portorož

E: info@cuevs.si
W: 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: www.scuoladecastro.net

Šolska koordinatorica:
Urška Pirjevec

Gimnazija Gian Rinaldo Carli Koper
Gimnazijski trg 7
6000 Koper

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

Šolska koordinatorica:
Selma Širca

Vrtec Koper
Kettejeva ulica 13
6000 Koper

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

Šolska koordinatorica:
Kristina Vidali

Vrtec Mornarček Piran
Ulica IX. korpusa 40a
6330 Piran

E: vrtec.piran-mornarcek@guest.
arnes.si
W: 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: 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, ki uči in navdušuje, 

da tuji jezik dijakom ni tuj. Raziskovalka priložnosti  v 

izzivih globalnega sveta. Aktivna pri spodbujanju k 

spremembam pri sebi in drugih.

Rada ima naloge, ki jih lahko piše v kreativnem dia-

logu s soustvarjalci.  Navdihujejo jo sodobni ples, gle-

dališče, glasba, knjige, prostori, ljudje ... Vztrajno lovi 

veter v jadra in ne obupa tudi v brezvetrju.

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: www.gimptuj.si

Šolska koordinatorica:
Branka Šijanec

Šolski center Ptuj
Strojna šola
Volkmerjeva cesta 19
2250 Ptuj

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

Šolska koordinatorica:
Janja Šterbal Vindiš

Osnovna šola Cirkovce
Cirkovce 47
2326 Cirkovce

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

Šolska koordinatorica:
Petra Oblak

Vrtec Ptuj
Puhova ulica 6
2250 Ptuj

E: vrtec.ptuj@guest.arnes.si
W: 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: www.os-destrnik.si

Šolska koordinatorica:
Urška Jaroš

Šolski center Ptuj
Ekonomska šola
Volkmerjeva cesta 19
2250 Ptuj

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

Šolska koordinator
Milica Selinšek
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7. Unescov tek mladih ASPnet smo v šolskem letu 2020/21 izvedli virtualno. Častna pokrovi-

teljica je bila Slovenska nacionalna komisija za Unesco.

Tek je bil od vsega začetka načrtovan z osrednjo prireditvijo na Ptuju, a smo že takrat pred-

videli možnost virtualnega teka ali celo odpovedi zaradi negotovih epidemioloških razmer. 

Na tek, ki bi potekal brez omejitev, se je prijavilo 58 osnovnih in 21 srednjih šol ter nekaj 

vrtcev. Nekaj šol je že v jeseni izrazilo dvom in so se udeležbi odpovedale. Ko smo zaradi ved-

no slabših razmer šole obvestili, da bomo izvedli tek na daljavo, je umaknilo sodelovanje še 

nekaj šol. 12. maja smo tako izvedli 7. Unescov tek, ki so ga otroci, učenci in dijaki pretekli na 

matičnih šolah v okviru možnosti, ki so jih dovoljevale razmere oz. so jih narekovala navodila 

NIJZ. Pri teku je sodelovalo 38 osnovnih in 15 srednjih šol ter več vrtcev.

Ob šolskem letu 2020/21, ki je minilo v znamenju pouka na daljavo, preživljanja večjega dela 

časa za računalnikom in v odsotnosti druženja z vrstniki, smo s 7. Unescovim tekom želeli še 

bolj poudariti pomen gibanja, zlasti v naravi. Prav tek je ena od najpreprostejših dejavnosti za 

krepitev telesa in duha, z njim skrbimo za lasten telesni razvoj in zdrav življenjski slog. Prav v 

tem času so mladi še bolj ozavestili pomen ohranjanja zdravja. Na letošnjem teku so se mladi 

lahko družili le v manjših skupinah, z vrstniki iz istega razreda, a po daljši izoliranosti so se 

veselili tudi tega. Kljub temu smo želeli slediti pomembnemu cilju projekta, to je povezovanje 

in sodelovanje. Zato smo mlade pozvali k dejavnosti s skupnim ciljem, da so napisali in izbrali 

slogan 7. teka.

Na 7. teku so sodelovale šole in vrtci slovenske Mreže Unescu pridruženih šol ter osnovne in 

srednje šole Spodnjega Podravja. Tek tradicionalno poteka v mesecu maju, letos 12. maja. 

Posebnost letošnjega virtualnega teka je bila ta, da so lahko šole opravile svoj tek v dal-

jšem časovnem obdobju, saj se je bilo treba veliko prilagajati zaradi slabega vremena in up-

oštevanja ukrepov NIJZ. Kljub omejitvam, ki smo jih šole imele, je skupno število udeležencev 

virtualnega teka bilo večje od najštevilčnejše udeležbe teka na Ptuju. Teklo je več kot 2880 

tekačev.

Letošnji tek je potekal brez številnih dodatnih aktivnosti, ki spremljajo Unescov tek na Ptuju, 

zato smo udeležence letošnjega teka povezali s skupno dejavnostjo. Mentorje, učence in 

dijake smo pozvali, naj oblikujejo slogan, ki bo najbolje opisal pomen teka, druženja in pov-

ezovanja, še posebej v koronskem času. Šole so nato dobile nalogo, da izdelajo trak, na ka-

terega so zapisale svoj slogan ali enega od prispelih 31 sloganov drugih šol. S tem trakom 

so se udeleženci teka fotografirali pred tekom, med njim ali po njem. Poslane fotografije s 

sloganom smo objavili na spletni strani Unescovega teka. Vse šole so nato prejele deset raz-

nobarvnih razglednic s simbolom Unescovega teka in s slogani. Njihova naloga je bila, da eno 

razglednico pošljejo nazaj na Gimnazijo Ptuj in nanjo zapišejo vtise s teka. Tudi prejete raz-

glednice z vtisi so objavljene na spletni strani. Ostalih devet razglednic so šole poslale svojim 

prijateljskim šolam in drugim ustanovam, s katerimi sodelujejo. Šolam smo poslali tudi video 

za uvodni pozdrav in spodbudo pred tekom. V videu so tekače nagovorili: Boštjan Šeruga 

(ravnatelj Gimnazije Ptuj), Nuška Gajšek (županja MO Ptuj), Gašper Hrastelj (direktor Slov-

enske nacionalne komisije za Unesco), Jože Bogataj (nacionalni koordinator Mreže Unescu 

pridruženih šol in ravnatelj Gimnazije Škofja Loka) in Bogomir Dolenc (ambasador Unescove-

ga teka). Sporočilo vsem sodelujočim je, da čeprav smo ločeni, smo povezani. In še slogan, ki 

so ga šole največkrat zapisale na svoj trak: Zmagujemo, če sodelujemo.

Organizator
Boris Zmazek

Gimnazija Ptuj

Teme
• kulturna dediščina

• trajnostni razvoj

7. Unescov tek mladih ASPnet

V duhovni zakladnici človeške zgodovine so shranjene zgodbe, ki so bile takratnim ljudem v 

pomoč pri razumevanju nerazložljivih pojavov in reševanju izzivov. Ob vrnitvi v šolo smo po-

brskali po rešitvah preteklosti in se spraševali, kako nas je trenutna situacija spremenila, so 

naše želje drugačne, bi zamenjali vrstni red vrednot, katero bi postavili na prvo mesto, smo 

v premagovanju ovir sami.

Spraševali smo se, ali preteklost ponuja odgovore, ki bi bili aktualni tudi v današnjem času.

Spoznali smo junake grške mitologije in njihove rešitve poustvarili na izviren način v različnih 

likovnih tehnikah. Nastale so novodobne Pandorine skrinjice, ki čisto na dnu skrivajo upanje, 

ustvarili domišljijske, sodobne Fenikse, ki z vsakim novim rojstvom za sabo pustijo skrbi in 

spoznali zgodbo o Narcisu, ki je svojo samovšečnost v sodobnem času zamenjal za ljubezen 

do narave.

Na začetku likovnega popotovanja se srečamo z zlato ribico želja, se sprehodimo po razstavi 

rož, mitoloških bitij, motivov narave in v lastnem domišljijskem svetu prepoznavamo prostore 

svobode brez omejitev, na koncu zaključimo z metulji, ki s svojo preobrazbo spomnijo, da do 

pravih rešitev ne vodijo bližnjice.

Dodano vrednost našemu projektu je prispeval Posavski muzej s predstavitvijo mitoloških 

zgodb v najlepši baročni dvorani na Slovenskem in vodenim ogledom razstave 4 elementi.

Učenci so največ zadovoljstva pokazali po likovni delavnici, ki smo jo izvedli v učilnici v naravi, 

ko so v predstavitvi skupin povedali, da so za njih dobri odnosi, sproščenost in sodelovanje 

tisti biseri, ki bi jih izbrali za nadaljne nizanje ogrlice biserov baroka.

Ustvarjanju in raziskovanju se je posvetilo deset mentorjev s skupinami učencev od prvega 

do devetega razreda.

Organizator
Martina Suban

Osnovna šola Brežice

Teme
• kulturna dediščina

• kulturna raznolikost

Biseri baroka
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Organizator
Maja Pristovnik

Osnovna šola Franja Goloba 

Prevalje

Teme
• kulturna dediščina

Projekt je v letošnjem šolskem letu zaobjel pomembno obletnico, in sicer 60-letnico Bralne 

značke, katere zibel je stekla prav na naši šoli (na pobudo takratnega ravnatelja šole Leop-

olda Suhodolčana in profesorja Stanka Kotnika). Projekt je bil namenjen otrokom v vrtcih, 

osnovnošolskim in srednješolskim učencem/dijakom, ki so s svojimi deli sodelovali v okviru 

literarnega ali likovnega natečaja.

Ob tem smo želeli spomniti na 140. obletnico smrti slovenskega pisatelja Josipa Jurčiča, ene 

od osrednjih kulturnih in političnih osebnosti druge polovice 19. stoletja. Letošnji razpis je bil 

vezan tudi na rojstni datum bralne značke, zato smo se spomnili še slovenskega mladinskega 

pisatelja Leopolda Suhodolčana, ki je od leta 1957 do leta 1974 ravnateljeval prav na naši šoli. 

Cilji, ki smo jim želeli slediti in jih uresničiti:

• spodbujanje branja,

• spodbujanje zanimanja za literaturo in likovno umetnost,

• širjenje bralne kulture/identitete med otroki,

• utrditi zavest, da je jezik najpomembnejši del naše kulture, in s tem tudi utrditi našo držav-

ljansko zavest,

• vzpostavljanje komunikacije in interakcije z različnimi generacijami in institucijami,

• informiranje in ozaveščanje,

• skrb za kulturno dediščino,

• spodbujanje ustvarjalnosti, izvirnosti ter domišljije,

• krepitev samoiniciativnosti in medsebojnega sodelovanja.

 

Glavni namen: skrb za ohranjanje kulturne dediščine, promocija branja.

 

Statistika:

21 sodelujočih zavodov (18 osnovnih šol, štirje vrtci, ena šola s prilagojenim programom in 

ena gimnazija); 60 mentorjev in 387 učencev/dijakov.

Branje – moje sanje

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

evropske kulturne dediščine, ki ga je letos gostil prav Semič. Vanj 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 spoznavali kulturno dediščino kraja. Ekološke teme smo 

obravnavali v starem semiškem jedru. Učenci naše šole so imeli fotografsko potepanje po 

Semiški gori. Fotografsko delavnico je vodil učitelj Miha Henigsman.

Drugi del projekta je potekal v sodelovanju z Zvezo kočevarskih organizacij. Za učence Un-

escovih šol iz Slovenije, sosednjih šol in partnerske šole iz Ozlja smo pripravili fotografsko 

delavnico na daljavo. Na drugi del projekta se je prijavilo 882 učencev oz. dijakov in 75 men-

torjev iz 12 šol, od tega je bilo sedem Unescovih šol (868 učencev, 70 mentorjev iz sedmih 

šol). Osredotočili smo se na življenje Kočevarjev. Izbrane fotografije, nastale na fotografski 

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

šolski spletni strani. Šole se zaradi koronskih razmer delavnice niso udeležile v živo, zato so 

imele možnost sodelovati tako, da so v svojem okolju izvedle aktivnosti, ki so se nanašale 

na njihove posvojene spomenike, in poslale poročila s fotografijami. Prispevke smo zbirali in 

objavljali na spletni strani naše šole vse šolsko leto. 

 

Ocena projekta:

Projekt je bil priložnost za medvrstniško, medgeneracijsko in medkulturno sodelovanje, torej 

za utrjevanje vezi in kulturno izmenjavo, kar želimo še utrditi in nadaljevati.

Projekt omogoča medpredmetno povezovanje, sodelovalno učenje, samoizražanje, utrje-

vanje znanja, delo na vseh nivojih: kognitivnem, akcijskem, avtentičnem z lastno izkušnjo in 

emocionalnem z razvijanjem vrednot. Projekt omogoča vključevanje v pouk vseh starostnih 

skupin in s tem vnašanje Unescovih vsebin v učne načrte.

Organizator
Miha Henigsman

Osnovna šola Belokranjskega 

odreda Semič

Teme
• kulturna raznolikost

• medkulturno učenje

• trajnostni razvoj

Dediščina v rokah mladih
Mladi posvojijo spomenik
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V okviru projekta Dobre vesti iz naše šole in našega mesta/kraja smo v šolskem letu 2020/21 

razpisali literarni natečaj Plastika v okolju in umetnosti. Trudili smo se, da bi s prijaznim odno-

som do okolja uveljavljali in privzgajali Unescove vrednote. Med drugim smo razmišljali tudi o 

varovanju okolja ter spodbujali mlade k raziskovanju razpisane teme in razmišljanju o njej. Na 

natečaj se je odzvalo 11 osnovnih šol, sedem iz Slovenije in štiri iz tujine (ena iz Hrvaške, ena 

iz Srbije, ena iz Madžarske in ena iz Ukrajine).

Prejeta dela je pregledala strokovna komisija in izbrala najizvirnejše, najdomiselnejše in na-

jkreativnejše izdelke, ki jih bomo objavili v naši skupni knjigi. Izšla bo ob zaključku letošnjega 

šolskega leta.

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

V okviru Dobrih vesti sta nastali tudi zanimivi otroški knjigi z naslovoma Na hrbtu sinjega 

kita in Želva Sofija, ki smo ju poslali na mednarodni natečaj za najboljšo otroško in mladinsko 

knjigo v Gornji Avstriji.

Več šol, ki jih povezuje projekt Dobre vesti, je v organizaciji OŠ Leona Štuklja iz Maribora na 

daljavo sodelovalo tudi na srečanju gledaliških skupin Z odra na oder. Ledinci so kulturni pro-

gram obogatili z gledališko predstavo Der König Ulrich und das Gespenst Hui-Wui.

Cilji:
• Učenci so poglabljali svoje znanje o razpisani tematiki, predstavili so izsledke svojega 

raziskovanja drugim šolam in se osveščali o Unescovih vrednotah, skrbi za okolje in izo-

braževanju za trajnostni razvoj, vse pri različnih dejavnostih na svojih šolah.

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

• Aktivno so sodelovali z raziskovalnimi, literarnimi, gledališkimi, likovnimi in drugimi vse-

binami.

Rezultati:
• izid knjige Plastika v okolju in umetnosti,

• na literarni natečaj v Schwanenstadt poslani knjigi Na hrbtu sinjega kita in Želva Sofija,

• sodelovanje na daljavo na srečanju gledaliških skupin Z odra na oder in uprizoritev igre Der 

König Ulrich und das Gespenst Hui-Wui.

Predlogi za prihodnje delo
Poleg že utečenih oblik sodelovanja (tabor na Senovem, srečanje otroških gledaliških skupin 

v Mariboru) načrtujemo še sodelovanje z Mestno občino Ljubljana. V prihodnje bomo razpisali 

novo tematiko oz. bomo vsebino prilagodili priporočilom Unescove mreže.

Organizator
Tatjana Klančar

Osnovna šola Ledina

Teme
• trajnostni razvoj

• trajnostni življenjski slog

Dobre vesti iz naše šole in našega mesta/kraja

Organizator
Klavdija Krbavac Kenda

Osnovna šola Frana Kranjca

Teme
• medkulturno učenje

• trajnostni razvoj

Drevo = življenje

Osnovni cilj projekta Drevo = življenje je vzgajanje, ozaveščanje in usposabljanje za sprejemanje aktivne 

vloge v življenju posameznika kot dela globalne vizije sveta. Je interdisciplinarni projekt odprtega učnega 

okolja. Takšen je tudi vpet v šolski kurikulum. Vse šolsko leto poteka pri pouku in drugih šolskih dejavnostih 

na razpisano globalno temo. Lahko se izvaja z različnimi skupinami učencev (vsi učenci šole, določena 

triada, razred, interesna dejavnost, raziskovalna skupina ipd.), prilagajajo se cilji, vsebine, zahtevnost itd.

Naše osnovno vodilo je Agenda 2030 za trajnostni razvoj, ki predstavlja zgodovinski dogovor mednarodne 

skupnosti za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti, zagotovitev napredka ter zaščite okolja za se-

danje in bodoče generacije. Agendo sestavlja 17 globalnih ciljev, ki jih bo treba uresničiti do leta 2030. 

V letošnjem šolskem letu smo spoznavali že 5. globalni cilj po vrsti, ki nosi naslov Enakost spolov. Cilj govori 

o doseganju enakopravnosti med spoloma in odpravi diskriminacije vseh žensk ter deklic. Povsod po svetu 

so namreč ženske še vedno zaradi svoje spolne identitete, tradicij, spolnih stereotipov in norm prepogosto 

brez možnosti, da kot moškim enakopravne vplivajo na svoj družbeni položaj.

V delavnicah, ki so jih izvedli naši učitelji, smo se dotaknili različnih področij diskriminacije žensk in s 

takšnimi ali drugačnimi pristopi odpravljali stereotipe, ki naj bi veljali za določen spol. Seznanili smo se 

z nekaterimi dejstvi in podatki o diskriminaciji žensk po vsem svetu, o oblikah nasilja nad ženskami, o 

spornih običajih, kot so otroške, zgodnje in prisilne poroke ter obrezovanje deklic, o izključenosti žensk pri 

odločanju v politiki, gospodarstvu in javnem življenju, o omejenem dostopu do izobrazbe ipd. Delavnice so 

spodbujale elemente kritičnega mišljenja in učenčevo lastno aktivnost.

Na koncu smo ustvarili popoln par dečka in deklice, ki je povsem odmaknjen od vseh stereotipov. Učenci 

so se vživeli v nasprotni spol in nanizali ogromno idej, kako bi želeli, da nas dojemajo. Pri ustvarjanju je bilo 

polno smeha, razigranih idej in ob vživljanju v nasprotni spol včasih tudi malo nelagodja.

Pri raziskovanju in ustvarjanju se nam vsako leto pridružijo osnovne ter srednje šole iz vseh delov Sloveni-

je, veseli pa smo tudi sodelovanja vrtcev, ki o pomenu globalne povezanosti ozaveščajo že naše najmlajše. 

Ob zaključku projekta vsako leto v avli šole pripravimo razstavo vseh izdelkov in k ogledu povabimo sodelu-

joče mentorje ter širšo javnost. Zaradi protikoronskih ukrepov smo tokrat razstavo fotografirali in posneli 

ter jo objavili na spletu.

Doseženi cilji projekta:

• vzgajanje vseh nas za odgovorno ravnanje s skupnim planetom in osveščanje o tem,

• uresničevanje koncepta trajnostnega razvoja z okoljskega, socialnega in ekonomskega vidika,

• spoznavanje načinov izboljšanja spolne enakopravnosti,

• spoznavanje človekovih pravic,

• sposobnost zaznavanja, kdaj so človekove pravice kršene,

• razmišljanje in iskanje primernih rešitev in idej za večjo enakopravnost med moškimi in ženskami.

Uporabljene metode za dosego ciljev:

• individualno delo,

• skupinsko delo,

• delavnice na temo.

Povezovanje v projektu:

• sodelovanje s sodelujočimi šolami in mentorji po elektronski pošti,

• objave na spletni strani projekta ter šolski spletni strani.

 

Menimo, da z aktivnostmi, ki jih izvajamo pri našem projektu Drevo = življenje, dokazujemo, da nam ni 

vseeno in da se zavedamo, da ima vsak posameznik moč, s katero lahko spremeni svet. In to je tisto, zaradi 

česar je naš projekt uspešen, zelo pozitivno sprejet med sodelujočimi šolami in hkrati edinstven. Zaveda-

mo se, da je naša moč v majhnih, vztrajnih in pogumnih korakih tako v lokalnem okolju kot še kje drugje 

po svetu. Naša moč je v tem, da se ne obračamo stran, ko lahko pomagamo. Naša moč je v razumevanju 

sveta, katerega del je vsak izmed nas.
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Organizator
Katja Žibert

Osnovna šola Frana Metelka 

Škocjan

Teme
• trajnostni življenjski slog

S projektom Drugačnost nas bogati želimo učence ozavestiti o pomenu medkulturnega 

učenja in dialoga, strpnosti, sodelovanja v vse bolj raznoliki družbi ter o pomenu miru in 

spoštovanja človekovih pravic. Učence želimo z izkustvenim učenjem opolnomočiti in pri-

praviti na življenje v sodobni, vse bolj medkulturni družbi. V projekt vključujemo naslednje 

teme: izobraževanje za trajnostni razvoj, globalno zbliževanje kultur, otrokove pravice, mir in 

človekove pravice. 

Aktivnosti so v okviru pouka, dni dejavnosti, izbirnih predmetov in interesnih dejavnosti po-

tekale vse šolsko leto, od septembra do maja. Štirinajst prijavljenih šol in vrtcev je dejavnosti 

izvajalo na svojih šolah in v vrtcih. Ob koncu so poslali poročila s fotografijami o izvedenih 

dejavnostih in spletno povezavo do strani, na kateri so objavljali svoje dejavnosti. Projekt se 

je zaključil 21. 5. 2021, na dan kulturne raznolikosti za dialog in razvoj. 

Projekt Drugačnost nas bogati je zasnovan na dveh dejavnostih, ki se medsebojno preple-

tata in dopolnjujeta s ciljem zavedanja, da nas drugačnost bogati, ter s poudarkom na vzgoji 

za empatijo, altruizmu in medsebojnem sodelovanju. Cilj projekta je učencem približati druge 

kulture, narode in svet drugačnih, jih učiti in naučiti strpnosti, medsebojnega sodelovan-

ja in spoštovanja, nenasilnega reševanja konfliktov, predvsem pa življenja brez predsodkov, 

spoštovanja drugih kultur in življenja v družbi brez meja. To so teme, ki otroke navdihuje-

jo, jim širijo obzorja, zato se v pripravljene dejavnosti vključijo izrazito notranje motivirani. 

Predvsem pa so to teme, ki morajo biti vsakodnevno vpete v življenje, zato izvedbo projekta 

načrtujemo tudi v prihodnjem šolskem letu. 

Drugačnost nas bogati

Ob začetku šolskega leta smo z velikim veseljem izpeljali že 26. gorniški tabor v dolini Vrat. V 

tem posebnem času smo imeli privilegij bivati skupaj, doživljati naravo in se družiti brez up-

orabe tehničnih pripomočkov. Udeleženci tabora so bili osmošolci. Tradicionalno smo pričeli 

tabor kar v šoli in kljub dežju opravili prvi pohod v Mlinco. V prihodnjih dneh smo doživeli 

prekrasne trenutke, ko se je narava pričela odevati v jesenske barve, uzrli jasen pogled iz 

Luknje in vsi osvojili Bivak 4. Za našo varnost so skrbeli člani GRS Mojstrana, naučili smo se 

uporabe avtomatskega zunanjega defibrilatorja, tehnično ustvarjali, umetniško ustvarjali v 

naravi, prisluhnili zanimivemu potopisnemu predavanju Tomaža Pšenice in pod vodstvom 

učiteljice zapisali zanimivo haiku poezijo. Poskrbeli smo tudi za sproščeno druženje, ples, 

zabavo in peko kruha ter krompirja.

Za pomoč se zahvaljujemo Občini Kranjska Gora, GRS Mojstrana, Planinskemu društvu Dovje 

- Mojstrana, Planinskemu muzeju, lokalni televiziji ATM in seveda staršem otrok. Prispevek 

televizije ATM (Kronika tedna) je dostopen na povezavi: https://youtu.be/qTDEuRz_vL0. 

Gorniški tabor je naš mnogoleten projekt, v katerem letos zaradi posebnosti ob epidemiji žal 

ni bilo mogoče sodelovati tako kot v preteklih letih. Ostale Unescove šole so tako sodelovale 

na daljavo in širile našo idejo ter uresničevale cilje na svojih hribih, gričih in gorah. Temel-

jni cilji projekta so prenašanje izročila gorniške kulture (naravne in kulturne dediščine) na 

učence, posredovanje znanja in veščin s področja gorništva, seznanjanje z naravno in kul-

turno dediščino v gorah, omogočanje pristnega stika z naravo in premagovanje naporov pri 

gibanju v gorah, razvijanje ekološke osveščenosti in zavedanja o pomembnosti ohranjanja 

neokrnjenega alpskega sveta, vzporedno s tem pa medsebojno povezovanje učencev pri 

aktivnostih in skupnih izkušnjah. Na daljavo je tako sodelovalo pet osnovnih šol v Sloveniji.

Organizator
Marjeta Dobida Verdnik

Osnovna šola 16. decembra 

Mojstrana

Teme
• kultura miru in nenasilja

• trajnostni življenjski slog

Gorniški tabor v Vratih



Projekti
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Projekt IdenTItet@ je na OŠ Selnica ob Dravi potekal že drugo leto. V šolskem letu 2020/2021 smo k 
sodelovanju povabili tudi druge Unescove šole Slovenije in dve osnovno šoli iz tujine, s katerima že več 
let strokovno sodelujemo. Projekt je potekal celotno šolsko leto. Pojmu identiteta smo vse leto posvečali 
pozornost tako pri rednem pouku kot v razširjenem programu ter tudi v času dni dejavnosti in šol v naravi. 
Pri izvajanju nas ni ustavil niti virus covid-19, saj smo uresničevanje ciljev in vsebin projekta nadaljevali 
tudi v času dela na daljavo.

Glavni cilj projekta je bil izobraziti mlade in jim med poukom, po pouku in v okviru dni dejavnosti približati 
razumevanje in sprejemanje pojmov, kot so drugačnost, tujejezičnost, večkulturnost, varovanje podatkov 
in dediščina. Drugi cilji, ki smo jih v okviru projekta prav tako uspešno uresničili, pa so bili:

• izobraževanje za trajnostni razvoj, vseživljenjsko učenje,

• vzgajanje za mir, sodelovanje, strpnost in nenasilje,

• (mednarodno) povezovanje in sodelovanje,

• krepitev znanj o varnosti na spletu, varnem okolju, zdravju,

• razvijanje pozitivnega odnosa do sebe, drugih, naravne in kulturne dediščine.

S poudarkom na raziskovanju in razumevanju pojma identiteta smo v okviru projekta obeležili tudi štiri 
Unescove dni, in sicer:

1. Svetovni dan filozofije v sodelovanju z oddelkom za filozofijo Filozofske fakultete Maribor, katerega 
namen je bil prikaz in promocija programa filozofija za otroke, ki poteka na naši šoli že nekaj let. Osrednja 
temaÝiskusij je bil pojem identitete.

2. Mednarodni dan maternih jezikov, ko so učenci pripravili zanimivo informativno oddajo RaP TV, v kateri 
so v povezavi z identiteto izpostavili domači govor, drugačno materinščino nekaterih naših učencev in 
strokovnih delavcev ter mednarodno sodelovanje z OŠ Dositeja Obradovića iz Novega Sada. Izpostavili so 
pomembne informacije ne samo mednarodnega dne maternega jezika, temveč tudi mednarodnega dne 
boja proti otroškemu raku.

3. Z namenom branja in poslušanja poezije smo se ob svetovnem dnevu poezije družili na daljavo in kar 
43 bralcev je prebralo vsak svojo izbrano pesem o identiteti, s čimer smo povezali tudi situacije, s katerimi 
smo se srečevali v zadnjem letu: Smo to, kar smo bili, ali to, kar še bomo? Smo to, kar želimo sami, ali to, kar 
nam rečejo drugi, da moramo biti? Smo res sami svoji ali smo skupek odnosov, ki jih živimo? Na takšna in 
podobna vprašanja so odgovarjale naše pesmi in naši glasovi skozi njih ...

4. Projekt smo zaključili z zaključno prireditvijo in obeležitvijo svetovnega dne kulturne raznolikosti za 
dialog in razvoj, ko so učenci od 1. do 5. razreda skupaj z učiteljicami raziskovali kulturno raznolikost in 
posledično identiteto poljubno izbranih držav, ob tem prepevali, plesali, kulinarično in likovno ustvarjali.
Učenci 6. in 7. razreda so raziskovali zajtrke in kulturo pitja čaja po svetu, se preizkusili v različnih besednih 
igrah in materni jezik, nemščino in angleščino povezovali v zaigranih življenjskih situacijah. Vse skupaj je 
povezovala rdeča nit identiteta.

Učenci 8. in 9. razreda so raziskovali vpliv glasbe na kulturno raznolikost in identiteto posameznika ter 
tatuje kot simbol kulture in identitete posameznika.

Vsi učenci so sodelovali še na poligonu zaupanja, ki je krepil zlasti medsebojno zaupanje, sodelovanje in 
spoštovanje.

V okviru projekta smo razpisali tudi ustvarjalni natečaj, v katerega so se vključili OŠ Franceta Prešerna 
Maribor, OŠ Dušana Flisa Hoče, Center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan, Center za komunikacijo 
sluha in govora Portorož, Volksschule Leutschach (osnovna šola iz Lučan) in Osnovna šola Dositeja Ob-
radovića iz Novega Sada, ki so s svojimi ustvarjalnimi prispevki (propagandnimi, likovnimi, literarnimi ...) 
dodali piko na i našemu projektu.

V prihodnjem šolskem letu načrtujemo nov projekt, ki bo namenjen posebni obeležitvi naše šole. Sicer se 
bo imenoval drugače, vendar bomo tudi v okviru novega projekta krepili cilje in izvajali vsebine, povezane 
z identiteto.

Tudi v prihodnjem šolskem letu bomo obeleževali Unescove dneve, projekt, ki ga bomo izvajali, a bo pov-
ezan z že tradicionalnim projektom, ki ga obeležujemo vsaka štirl leta.

Organizator
Urška Breznik

Osnovna šola Selnica ob Dravi

Teme
• globalno državljanstvo

• kultura miru in nenasilja

• kulturna raznolikost

• medkulturno učenje

• trajnostni življenjski slog

IdenTItet@

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. Letos smo vodili projekt že 4. leto, vendar odkrivamo in rešu-

jemo vedno nove težave.

16. 10. smo obeležili svetovni dan hrane, ki ga je organizacija Združenih narodov za prehrano 

in kmetijstvo uvedla z namenom ozaveščanja ljudi o pomanjkanju hrane. Tako so ga obeleži-

li tudi naši tretješolci, ki so izvedli nekaj aktivnosti in dobro spoznali ta dan. Najprej so se 

pogovorili o hrani, kako jo pridelajo, na kaj morajo paziti, kako si pripravijo obroke, dotaknili 

so se tudi prehranske piramide in poskušali z idejami reševati problem zavržene hrane. Svoje 

delo so podkrepili z izdelavo velikanske prehranske piramide in sejanjem različnih žit.

Od oktobra smo bili primorani delati na daljavo. Tako so učitelji delo prilagodili svojim skupi-

nam.

V januarju smo izvedli dejavnosti na nivoju celotne šole, ko smo uspešno združili cilje našega 

projekta in cilje natečaja Evropa v šoli z naslovom Če kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi 

ga. Gradiva je bilo dovolj za več ur aktivnosti.

Odkar izvajamo projekt, smo ugotovili, da najlažje vplivamo na naše najmlajše. Tako so pr-

vošolci bonton in pravila obnašanja pred jedjo, med njo in po njej spoznali skozi zgodbi Ne 

govori s polnimi usti (avtorica Amy Gibson) in Bonton gospe Malice (avtorica Mojiceja Pod-

goršek). Učenci so se poistovetili z učenci iz pravljice in spoznali naslednji pomembni stvari: 

da tudi njihov odnos do hrane ni vedno spoštljiv in da se hrane ne meče v smeti, ampak se jo 

lahko ponovno uporabi. Sklenili so, da si bodo pri obroku vzeli le toliko, kot bodo pojedli. Kar bo 

ostalo, bodo lahko shranili za kasneje, uporabili v kakšni drugi jedi ali ponudili hrano živalim. 

Poročali so, kako doma porabijo star kruh in ostanke kosila. Učenci so se skozi celotno šolsko 

leto trudili, da bi imeli v razredu čim manj ostankov hrane. Pri malici so kose kruha razrezali na 

manjše koščke in dosegli, da niso imeli odpadnega kruha. Sadje, ki je ostalo pri sadni malici, 

so učenci pojedli v podaljšanem bivanju.

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

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

jaka. Ko bodo ozavestili, da mora hrano nekdo pripraviti, postreči, pospraviti, da brezplačnih 

kosil ni, da je tudi zavržena hrana strošek, bodo lahko spremenili oziroma izboljšali 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.

V tem šolskem letu smo razpisali tudi natečaj za oblikovanje logotipa našega projekta. Učen-

ci so v različnih tehnikah oblikovali logotip, v naslednjem koraku pa so glasovali za izdelane 

znake. Izbrali smo znak, ki bo od naslednjega šolskega leta del našega projekta.

Veseli nas, da je projekt zaživel tudi na drugih šolah, s katerimi sodelujemo na daljavo. Z na-

vdušenjem prebiramo njihova poročila in se tudi mi učimo od njih.

Organizator
Tanja Lakner

Osnovna šola Leskovec pri Krškem

Teme
• kulturna raznolikost

• trajnostni življenjski slog

Izboljšajmo odnos do hrane



Projekti
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Organizator
Karin Prodan

Srednja gradbena, geodetska in 

okoljevarstvena šola Ljubljana

Teme
• kulturna dediščina

• trajnostni razvoj

Jezero je – jezera ni 2021 Dolenje jezero pri
Cerkniškem jezeru

18. projekt Jezero je – jezera ni 2021 je organizirala Srednja gradbena, geodetska in okolje-

varstvena šola Ljubljana.

Potekal je aprila in maja 2021 s podnaslovom Ob bližnjih rekah, jezerih in morju.

 

»Osnovna človekova potreba je ustvarjalno izražanje lastnega bistva.«

Prebujajoča svetloba, Barbara A. Brennan

 

Projekt smo glede na okoliščine malo spremenili. Izdelke in prispevke so udeleženci lahko 

oblikovali v domačih risalnicah ali v bližnji naravi ob rekah, jezerih in morju.

 

Sodelujoči so skupaj z mentorji v delavnicah pri opazovanju okolice odkrivali različne umetne 

in naravne znamenitosti. Med ustvarjanjem so povezovali bivanje, pomen vode za življenje 

ter dejavnosti, ki so potekale in ki danes potekajo na njej in ob njej.

 

Cilji projekta 2021 so bili:
• Vzgajati v duhu trajnostnega razvoja s poudarkom na Unescovih ciljih in Delorsovih stebrih 

izobraževanja za 21. stoletje.

• Razvijati temeljne evropske kompetence: sposobnost izražanja in razumevanja v ustni in 

pisni obliki.

• Razumeti naravni svet ter znati uporabiti znanje in tehnologijo.

• Razvijati digitalno pismenost in učenje učenja, socialne in državljanske kompetence, 

samoiniciativnost in podjetnost, kulturno zavest in izražanje.

 

V projektu 2021 smo oblikovali naslednje delavnice:

• delavnico vezenja (ni bila izvedena),

• pečarsko delavnico,

• likovno delavnico,

• fotografsko delavnico,

• novinarsko delavnico.

Vabimo vas k ogledu e-Jezerskega lista 2021, v katerem so zajeta vsa prispela dela. Udeležen-

ci so domišljiji resnično pustili prosto pot. Vsem čestitamo!

Vsem mentorjem, dijakom in učencem se zahvaljujemo za sodelovanje v upanju, da se 

naslednje leto srečamo v naravi, ob Jezeru.

www.sggos.si/files/2021/06/JEZERSKI-LIST-2021-2.mp4

V šolskem letu 2020/21 je potekal že šesti projekt Jezikajmo. Projekt je v prejšnjih letih do-

živel svoj zaključek z izvedbo festivala – zaključne prireditve na Osnovni šoli dr. Josipa Ple-

mlja Bled, vendar je izvedbo v živo že drugo leto zapored preprečila epidemija koronavirusa. 

Glavni cilji projekta so, da se učenci seznanijo z raznolikostjo tujih jezikov in medkulturnimi 

razlikami ter se tako učijo načela zbliževanja kultur. V projektu lahko sodelujejo slovenske os-

novne in srednje šole. Šole pripravijo kratke točke (gledališki odlomki, recitacije, ples, glasba 

... ) v slovenskem ali tujih jezikih. S projektom želimo preplesti mnogo raznolikih kultur in jih 

združiti v eno zgodbo ter tako poudariti pomen globalnega državljanstva. Teme, ki jih želimo 

s festivalom prenesti na mlade, so solidarnost, vrednote, enakopravnost, demokracija itd.

Projekt Jezikajmo poteka vse šolsko leto. Najprej se zbirajo prijave, potem se z učenci naše 

šole pripravita program in vezno besedilo za zaključni festival. Pred festivalom je veliko dela 

s pripravo odra in telovadnice, ki se spremeni v »gledališko« dvorano. Letošnji festival smo 

želeli izvesti 22. aprila 2021. Prijavilo se je šest šol. Ker pa je letošnje druženje v živo ponovno 

onemogočila epidemija koranavirusa, smo se odločili, da prijavljene šole pozovemo k sodelo-

vanju na daljavo. 

Prijavljene šole so poslale kratke posnetke nastopov učencev. Odzvalo se je pet šol in prejeli 

smo zelo zanimive videoutrinke: učenci OŠ Lesce so pripravili zanimiva posnetka v italijan-

skem jeziku; učenci OŠ Gorje so priredili pesem Siva pot v znakovni jezik; učenci OŠ Mojstrana 

so zaplesali pesem Jerusalema; učenka EGSŠ Radovljica je zapela avtorsko pesem; učenci 

OŠ Toneta Čufarja Jesenice so pripravili zabavne posnetke tretješolcev v ruskem jeziku. 

Zelo smo zadovoljni, da smo epidemiji navkljub uspešno izvedli in zaključili letošnji projekt 

Jezikajmo. Žal nam je, da projekt ni doživel svojega epiloga v živo – na zaključni prireditvi, 

v šolski telovadnici. Veseli nas, da so se šole odzvale in nam poslale videoposnetke v tujih 

jezikih v raznolikih umetniških oblikah. S tem smo poudarili raznolikost jezikov, običajev in 

kultur, kar je tudi glavni cilj projekta Jezikajmo.

Močno upamo, da bomo v prihodnjem letu lahko izvedli festival Jezikajmo v živo. 

Organizator
Kristina Kodranov Maroševič

Osnovna šola prof. dr. Josipa 

Plemlja Bled

Teme
• globalno državljanstvo

• kultura miru in nenasilja

• kulturna raznolikost

• medkulturno učenje

• trajnostni razvoj

Jezikajmo – zbliževanje kultur



Projekti
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Hitenje nam krade čas. Tisti, ko se umiriš in prisluhneš tišini, ko se ozreš okrog in opazuješ 

lepoto našega planeta, in tisti, ko sedeš v naročje dedkov in babic ali svojih staršev in pris-

luhneš zgodbam, dogodivščinam in skrivnostnim pojavom iz njihovega otroštva, ko se z njimi 

povežeš, stkeš pristne vezi, sobivaš. Takrat začneš tudi sam postavljati vrsto pomembnih 

vprašanj o stvareh, ki so bile prej zate samoumevne ali celo nepomembne.

In ravno to smo letos želeli vzbuditi tudi v naših učencih in v lokalni skupnosti. Želeli smo, da 

v miru sedejo in zavrtijo čas nazaj. Pobrskajo po spominu in ga obudijo, obudijo legende in 

mitske zgodbe našega in širšega območja, ki nas nikoli ne pustijo ravnodušne. Poslušalca 

ugrabijo in popeljejo kot časovni stroj v drug in drugačen mističen svet. Tja, kjer se srečujejo 

nadnaravna bitja ali pojavi s preprostim človekom, tja, kjer je vse mogoče in kjer ni nikomur 

dolgčas.

Mogoče je prav zaradi tega naš letošnji projekt Kaj skrivajo miti in legende?/Che cosa si na-

sconde dietro miti e leggende? v učencih vzbudil toliko zanimanja in zagnanosti. Kot zbiratelji 

folklornega gradiva so se obrnili na starše, dedke in babice, sosede in znance ter sošolcem, 

ostalim učencem in nam učiteljem predstavili zbrane prispevke, poznane po vsem svetu, pa 

tudi tiste manj znane, a zato toliko zanimivejše, osredotočene na okoliške kraje.

Osrednja tema projekta, na katerem so sodelovali še OŠ Hinka Smrekarja, OŠ Jesenice, CUDV 

Radovljica, OŠ Cirila Kosmača Piran, Gimnazija Gian Rinaldo Carli Koper, Vrtec Mornarček Pi-

ran, OŠ Dobravlje – PŠ Vrtovin, Osnovna šola Istrskega odreda Gračišče ter Osnovna šola 

Zreče, je bila ohranjanje kulturne dediščine. Iskanje starih predmetov, odkrivanje legend, 

anekdot, spominskih pripovedi in mitskih pričevanj o kiklopih, pogubljajočih morskih dek-

licah, feniksu in meduzi – Gorgoni, o sv. Juriju in strašnem zmaju, morski pošasti, ribičih, 

nastanku reke Dragonje ali kraja Kaštel ter legend o njem, spoznavanje rodiških legend o 

hudiču, čarovnicah in škratih, o groznem lintverju, o zlatorogu ... so učence postavili v dru-

gačno perspektivo poznavanja, sprejemanja in dojemanja sveta.

Na podlagi zbranih literarnih prispevkov so ob koncu dokazali, da niso samo izjemni razis-

kovalci in zbiratelji folklornega gradiva, temveč tudi izvrstni poustvarjalci, pesniki in slikarji. 

Njihova dela smo ob koncu razstavili v Mestni knjižnici Piran in Knjižnici Lucija.

Organizator
Urška Pirjevec

Osnovna šola Vincenzo e Diego De 

Castro Piran

Teme
• kulturna dediščina

Kaj skrivajo miti in legende?
Cosa si nasconde dietro miti e legende?

Zavedanje, da je naš svet čudovit in enkraten, v nas prebuja hotenje po odgovornem odnosu 

in ravnanju. Proizvodnja v povezavi s prekomerno potrošnjo je eden največjih sovražnikov 

našega naravnega okolja in zdravega socialnega življenja. Z željo, da bi prispevali k ohran-

janju našega planeta in kulturne dediščine, se razvijali v smeri pozitivnih vrednot, medsebo-

jnega sodelovanja in spoštovanja, da bi se naučili pristopati k skupnim problemom z ravno 

pravšnjo mero odgovornosti in angažiranosti, smo izpeljali tokratni projekt. Lotili smo se ga 

celostno – od zaznavanja problema do ozaveščanja in izobraževanja, iskanja konstruktivnih 

rešitev, načrtovanja in ukrepanja.

V skrbi za naš planet, sočloveka in kulturno zapuščino smo se aktivno lotili reševanja prob-

lematike pretirane potrošnje in s tem povezanega vpliva industrije na okolje, izkoriščanja de-

lovne sile in pojava odtujenosti med ljudmi. Pri projektnih dejavnostih smo raziskovali zaznan 

okoljski problem, iskali konstruktivne rešitve, se učili ročnih spretnosti in spoznavali stare 

obrti ter se ob tem zavzemali za ohranjanje okolja in obujanje tradicionalnih ročnih spretno-

sti. Med procesom spreminjanja odrabljenih predmetov v uporabne smo se družili, sodelovali 

in ustvarjali ter tako pozitivno vplivali na medsebojne odnose in počutje v šoli in širše. Tako 

so nastali ptičje krmilnice, čudovite torbe, igrače, družabne igre, modni dodatki, makete, mini 

vrtički, glasbila, učni modeli in didaktični material, dekorativni predmeti, knjige in še in še. 

Zbirali smo star papir in plastične zamaške, saj iz njih lahko nastane marsikaj uporabnega 

in koristnega. Mnogi smo se lotili čiščenja in urejanja okolice ter preverjali ločevanje odpad-

kov doma in v šoli. Vključili smo se v akcije izmenjave oblačil, knjig in igrač. Kljub temu da je 

mnogo dejavnosti potekalo v času pouka na daljavo, se je nekaterim šolam uspelo povezati z 

institucijami in posamezniki iz svojega okolja. 

S svojim vzorom smo poskusili v vsakem posamezniku prebuditi odgovoren odnos do okolja 

in soljudi, odgovorno ravnanje do dobrin ter spoštljiv odnos do tradicije. Z raznoliko paleto 

aktivnosti smo uspešno dosegli zastavljene cilje, ki so izrazito trajnostno naravnani ter ak-

tualni vedno in povsod. Torej naša naloga še zdaleč ni končana. Trajala bo, dokler bo prisotna 

naša zavest, da je naš svet enkraten, neponovljiv in čudovit.

V projektu so aktivno sodelovali mentorji in mladi iz vrtca, več osnovnih šol, srednje šole ter 

centra za usposabljanje. Izkazali smo veliko motiviranost, kreativnost in predanost.

Čestitke in zahvala vsem sodelujočim!

Organizator
Vika Kuštrin

Osnovna šola Cirila Kosmača Piran

Teme
• kulturna dediščina

• globalno državljanstvo

• trajnostni razvoj

• trajnostni življenjski slog

Kako čudovit je ta svet!



Projekti
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Organizator
Selma Širca

Gimnazija Gian Rinaldo Carli Koper

Teme
• kulturna dediščina

• trajnostni razvoj

• trajnostni življenjski slog

Kam letijo orli?
Dove volano le aquile?

Organizator
Helena Sirotka

Osnovna šola Franca Rozmana - 

Staneta

Teme
• trajnostni razvoj

• trajnostni življenjski slog

Naš planet, planet Zemlja, ima le plan A, plana B ni. Ohranjati moramo tisti del, ki je še zdrav, in 

celiti rane, ki so in smo jih povzročili, ter se truditi biti pazljivejši zdaj in v prihodnje. Pomem-

ben del tega je predvsem zmanjševanje količine odpadkov in recikliranje že obstoječih. In 

to je bil, je in bo ostal glavni cilj našega projekta. V vsakdanjem življenju, na vsakem koraku. 

Letos smo delovali vsak v svojem mehurčku, vsak po svoje in po svojih najboljših močeh. 

Delujemo na dolgi rok, naš cilj je lepo in prijetno življenje še za mnogo prihodnjih generacij.

Pri projektu je sodelovalo pet vrtcev, 15 osnovnih šol in ena srednja šola, vse skupaj 127 men-

torjev in 1658 otrok. Delovali smo znotraj Slovenije in zunaj nje in prav vsak je dodal svoj 

delček v mozaik prihodnosti.

Kam z odpadnim materialom

Projekt Kam letijo orli?/Dove volano le aquile? je organizirana dejavnost, ki z muzejsko dejavnostjo spod-

buja neformalno učenje. Sodelujoči učenci/dijaki uresničujejo svoje ideje v kontekstu vključenosti in raz-

nolikosti. Glavni cilj projekta je vzbuditi večje zanimanje za muzeje, za njihovo dejavnost in uporabnost 

znanja, ki ga tako učenje nudi.

Živali nas tako lahko naučijo, kako sprejemati raznolikost in kako se vključiti v naš svet. S projektom želi-

mo izboljšati medsebojno sporazumevanje, razvijati odgovornost do sočloveka, krepiti medgeneracijsko 

spoznavanje in učvrstiti povezovanje med posamezniki. Pomembno je tudi spoznanje, da je muzej prostor, 

ki spodbuja radovednost in ustvarjalnost.

Narava je pomembna, narava je naš vir bivanja in narava je lepa. Narava je tudi naša dediščina. Pri projektu 

želimo sodelujoče spodbuditi k zaznavanju lepega, pozitivnega. Vsi ljudje na tem planetu nimajo sreče, 

da bi svoje življenje preživljali v miru, svobodi, obkroženi s spodbudo in ustvarjalnostjo ter z možnostjo 

izobraževanja. Zato se nam zdi pomembno, da se usmerimo v pozitivno dojemanje sveta. To je lahko naše 

sporočilo in doprinos k boljši prihodnosti.

Učence in dijake želimo seznaniti s svetom muzejev, da bi razumeli, kako se živali prilagajajo raznolikosti 

svojih habitatov in kje lahko varno gradijo lastno gnezdo za nadaljevanje vrste. Živali nas lahko naučijo, 

kako sprejemati raznolikost in kako se vključiti v naš svet. Po fotografiranju in opazovanju ptic so učenci 

dobili priložnost, da ustvarijo najvarnejši in najprimernejši habitat za ptice, ki so jih opazili in spoznali v 

muzeju Gimnazije Gian Rinaldo Carli. 

 

Izobraževalno raziskovalna področja projekta:

• identiteta,

• muzejski turizem,

• dediščina,

• okolje,

• svet brez nasilja.

 

Glede na izobraževalno-raziskovalna področja projekta ugotavljamo, da smo:

• spoznavali, razvijali in izražali lastno identiteto ter razvijali spoštovanje identitete drugega,

• spoznavali in oblikovali lastno interpretacijo turizma kot družbeno panogo in priložnost za izobraževan-
je in ozaveščanje,

• spoznavali lokalno in svetovno, naravno ter kulturno dediščino,

• se seznanili z globalnimi ekološkimi problemi in aktivno doprinesli k izboljšanju stanja,

• razvijali razumevanje pomena miru in možnosti izobraževanja za vse, razumevanje človekovih pravic, 
učenje konstruktivnega reševanja konfliktov.

 

Poleg zgoraj navedenih pričakovanih ciljev in rezultatov so učenci/dijaki pridobili in poglabljali znanje s 

področja besednega izražanja, uporabe italijanščine, angleščine ter latinščine, rabe IKT, se urili v komunik-

aciji, organizaciji ter komunicirali z različnimi izraznimi sredstvi in na različnih področjih.

 

Z zgoraj navedenimi področji smo krepili pozitivne vrednote in razvijali veščine, potrebne za kvalitetno 

sobivanje. V šolskem letu 2020/21 smo 13. 1. 2021 in 8. 6. 2021 gostili dvakrat v živo učence in učitelje 

OŠ Vincenzo e Diego De Castro Piran ter izvedli aktivnost na daljavo z dijaki Gimnazije Ledina 26. 3. 2021. 

Večkrat so bili naši gostje tudi učenci iz OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio Koper.

Razstavo izdelkov, ki so nastali v projektu, smo objavili na naši spletni strani.
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Projekt na šoli izvajamo v sodelovanju z drugimi Unescovimi šolami. V šolskem letu 

2020/2021 smo projekt Kapljice življenja izvajali na temo Jaz. Kot vsako leto smo tudi tokrat 

projekt navezali na vzgojni načrt šole, zato so dejavnosti potekale daljše časovno obdobje. 

Pri praktičnih delavnicah, ki so deloma potekale tudi v angleškem jeziku, smo učence spod-

bujali k oblikovanju pozitivne samopodobe, medvrstniškemu sodelovanju in sprejemanju 

drugačnosti.

V sklopu projekta so učenci:

• pridobivali znanje in spretnosti, potrebne za spodbujanje trajnostnega razvoja,

• se izobraževali v trajnostnem življenjskem slogu (čuječnost, zdravje, gibanje, skrb za okol-

je, vrednote, stališča, učenje učenja …),

• se urili v čuječnosti,

• se družili in širili prijateljske vezi,

• izdelali preproste izdelke,

• sodelovali pri medpredmetnem povezovanju,

• sooblikovali spodbudno učno okolje,

• krepili pozitivno samopodobo,

• se medgeneracijsko povezovali,

• sprejemali sami sebe in razvijali strpnost do drugih,

• se ozaveščali o ohranjanju naravne in kulturne dediščine,

• sprejemali sami sebe, drugačnost in krepili strpnost do drugih.

Zaradi ponovnega šolanja na daljavo smo projekt za učence druge in tretje triade izkoristili 

tudi kot dan brez zaslona. Zanje smo pripravili aktivnosti, ki so jih opravili sami ali pa k izva-

janju povabili tudi starše in druge člane družine. Aktivnosti so imele poudarek na razmišljanju 

o sebi, lastnem počutju v času izrednih razmer, sprostitvi in preživljanju aktivnega časa na 

zraku, brez zaslona. Povezane so bile s čuječnostjo, športom, naravo in zdravim življenjskim 

slogom.

Naslednje jutro je vsak učenec strnil svoje vtise in jih kot fotografije oziroma zapis posredoval 

svojemu razredniku.

Učenci prve triade so aktivnosti izvedli skupaj z razredničarkami po vrnitvi v šolske klopi in 

tako dan izkoristili za lažji »1. šolski dan«.

Zelo smo veseli, da se je tokrat za sodelovanje v projektu odločilo večje število šol, na katerih 

so mentorji z učenci ustvarjali na temo Jaz in nam svoje prispevke posredovali, da so si jih 

lahko ogledali tudi učenci naše šole.

Ocenjujemo, da je bil projekt dobro izveden. Izpolnili smo zastavljene cilje, pa tudi kakšne 

dodatne, saj tema Jaz nudi številne možnosti, ki so v razmerah, v katerih smo se znašli, prišle 

še toliko bolj do izraza.

Organizator
Tadeja Spagnolo

Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika 

Črešnjevec

Teme
• kultura miru in nenasilja

• trajnostni razvoj

• trajnostni življenjski slog

Kapljice življenja – JAZ

Ko bi jaz vedela!

Rada bi vedela/radi bi vedeli, kakšna je bila pot ljudske pesmi, ljudskega izročila skozi zgodovi-
no in kakšen je njihov položaj danes.

Predmet raziskovanja:
V projektu smo se ukvarjali z naslednjimi izhodišči:

• Kako zaživi ljudska pesem v otroških srcih, kako jo doživi starostnik, kako se dotakne 
mladostnika?

• Kako se v njej izražajo nekdanji vsakdanjik, delo, obrti, prosti čas, zgodovina, geografija, 
družbeno in socialno življenje?

• Kakšna je vloga ljudske pesmi danes?

• Ji je uspelo ohraniti svoje mesto v glasbeni, likovni, besedni … umetnosti?

• Je ljudska pesem še del našega vsakdanjika, družabnega življenja, jo še pojemo, pripo-
vedujemo …?

Na medgeneracijskem odkrivanju naše kulturne preteklosti, ki smo ga letos morali izpelja-
ti na daljavo, smo se mnogo naučili o preteklosti, kulturni dediščini in ljudskem izročilu, pri 
čemer smo se morali pridno posluževati najmodernejših danosti, ki nam jih ponuja moderna 
tehnologija.

Kako?
Letos smo se nameravali posebej posvetiti odkrivanju najstarejših ljudskih glasbil in pesmi. 
Otroci, učenci, dijaki in drugi odrasli sodelujoči so lahko najdeno dediščino upodobili s sliko, 
fotografijo, pesmijo, z razstavo, filmom, kiparskim izdelkom, maketo, s čimerkoli, kar bi priteg-
nilo gledalca, poslušalca pa tudi ustvarjalca, seveda. Vse izdelke so posamezne šole in in-
stitucije predstavile na lastni šoli, v matični instituciji, delo in priprave so arhivirale s sliko in 
filmom, iz česar je nastal zanimiv kolaž vseh prispevkov.
Srečanje prijavljenih šol s predstavitvijo ustvarjenega smo načrtovali februarja 2021 na 
Srednji ekonomski šoli in gimnaziji Maribor. Zaradi koronavirusa smo termin srečanja dvakrat 
prestavili, dokler ga nismo bili prisiljeni umakniti z našega seznama načrtovanih del, ker nam 
razmere druženja niso dopuščale. Zato smo sodelovali le s pomočjo medijev.

Cilji projekta:
S projektom želimo povezovati različne generacije v smislu sodelovanja pri odkrivanju kul-
turne dediščine naših prednikov. Osredotočili smo se na najstarejša ljudska glasbila in pe-
smi. Potrudili smo se najti čim več, kar nam ponuja zgodovina, kar so ustvarili naši predniki. 
Svoja odkritja smo na različne načine predstavili širši javnosti, vendar smo se pri doseganju 
zastavljenih ciljev morali precej omejiti, ker je večji del šolskega leta veljala popolna karan-
tena.

Pričakovali smo nova znanstva, nove izkušnje, nova spoznanja in novo znanje, predvsem pa 
si želimo s skupnimi močmi in povezanim delom, sodelovanjem ustvariti pozitivno atmosfero 
delovnega okolja, ki bo omogočilo in spodbudilo kreativnost na področjih, ki se jih morda sami 
pri sebi niti ne zavedamo, da bi jih lahko razvijali, krepili, negovali. Želimo ustvariti okolje, ki bi 
vsakemu posamezniku dalo občutek sprejetosti, pohvalo, občutek vrednosti. To so bili naši 
iskreni nameni in cilji, ki so se pa v glavnem umaknili na stran zaradi časa, v katerem smo v 
tem šolskem letu živeli. Kljub temu upam, da vnema in želja po sodelovanju, po možnosti 
dobiti več ne usahneta!
 
ZAKLJUČNI FILMČEK – REZULTATI DELA VSEH SODELUJOČIH ŠOL
https://youtu.be/cvL_AvAJWGM

Organizator
Nataša Bauman

Srednja ekonomska šola in 

gimnazija Maribor

Teme
• kulturna raznolikost

• kulturna dediščina

• medkulturno učenje

Ko bi jaz vedela! Ljudska pesem nekoč in danes
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Vrt življenja v sklopu projekta Premikamo meje

V duhu tradicije smo letos oktobra na OŠ Maksa Pleteršnika Pišece po svoje spet premikali meje. Gostje iz 

drugih šol in držav iz znanih razlogov resda niso prihajali k nam, smo pa pišeškega duha izvozili k njim. Le-

tošnja tema Vrt življenja je obarvala ves teden pred krompirjevimi počitnicami ne le pišeški mladini, ampak 

še učencem na OŠ Tenja, OŠ Mate Balota Buje in OŠ Jovan Jovanović Zmaj v Pančevu ter dijakom gim-

nazije za nadarjene v Senti in šolskega centra v Kragujevcu ter učencem dopolnilnega pouka slovenščine 

v Srbiji. Svoj prispevek v Vrt življenja so dodali tudi učenci OŠ Brežice, ki so na pobudo koordinatorice za 

Unesco Gimnazije Brežice pred gimnazijsko zgradbo posadili drevo.

Kaj vse so počeli na teh šolah? Pripravljali so barvila iz rastlin in z njimi ustvarjali, iz vejic in storžev so 

naredili namizne luči, v Pančevu so z recikliranjem rabljenih gum in drugih predmetov ustvarjali unikatne 

posode za rože. Mestna vrtnarija jim je podarila sadike in na dvorišču šole, ki šteje preko tisoč učencev, so 

ustvarili Vrt prijateljstva. V Tenji so postavljali inukšuke, svojevrstna obpotna znamenja. Beseda inukšuk v 

inuitskem jeziku pomeni: bil sem tukaj. S kamnitimi znamenji so se sporazumevali kanadski nomadi. Tudi 

petošolci iz Pišec so v gozdu nad Pleteršnikovo domačijo ustvarjali svoja znamenja, uporabili so gradivo, ki 

so ga pač našli na gozdnih tleh. Zanimivo, da so enega od svojih inukšukov poimenovali Drevo prijateljstva. 

Jesenski veter bo najbrž kmalu raznesel njihove stvaritve, a nič zato. Kar je pomembno, ni v končnem 

izdelku. Je v tistem sončnem dopoldnevu, ki so ga prebili v gozdu, z zaščitnimi maskami v žepih, s polnimi 

rokami domišljije. In kar je še lepše, prav takrat so isto počeli njihovi vrstniki v Slavoniji, Istri, Vojvodini … 

Delček te ustvarjalnosti si lahko pogledate na spletni platformi padlet, na kateri sodelujoče šole objavljajo 

svoje posnetke: https://padlet.com/skofljanecurska/w75vadhou5r9fuio.

Zaradi šole na daljavo smo se v Pišecah odločili, da raztegnemo čas izvajanja z enega tedna na ves mesec, 

do 16. novembra, ko se je projekt zaključil z virtualno vrtno veselico.

Učenci razredne stopnje OŠ Maksa Pleteršnika so opravili kup zanimivih aktivnosti, povezanih z vodo, 

naravo, vrtom, čebelami, zelišči …

Da je Gabernica še kako pomembna za kraj Pišece, nas je opomnila naša nekdanja učiteljica Anica But-

kovič, ki nas je popeljala ob Gabernici vse do mlina, nam odprla njegova vrata in pokazala, kaj vse se tam 

nahaja in čemu služi vsak kos opreme, svoje zanimivo predavanje pa zaključila pod vaškim kozolcem. Voda 

je bila vodilo tudi pri eksperimentiranju v učilnici. Učenci so izvedli zanimive vodne poskuse, s katerimi so 

ugotavljali plovnost, agregatna stanja, kako nastane dež, podvodni vulkan …

Da ne bi bilo našega življenja brez čebelic, smo slišali iz ust dveh čebelarjev, ki sta nas pričakala pri šolskem 

čebelnjaku in nam predstavila življenje in pomen čebel.

Učenci 3. in 4. razreda so ustvarjali z naravnimi materiali. Njihovi izdelki (kuščarji, želve, ribice iz kamn-

ov, sovice iz kostanja, ježki in aranžmaji iz storžev) krasijo gredice ob šoli, v šolski jedilnici pa je zaslediti 

sončne lovilce žarkov (listi iz gozda, plastificirani). Naravni material je še kako koristen za izdelavo igrač. 

Najmlajši so izdelovali stolčke iz sitja, malo večji pa igro 3 v vrsto. Tretje- in četrtošolci so pripravili tudi 

hrano za ptice in jo izobesili na veje ob vodnjaku.

Sončne in tople predpočitniške dneve smo preživeli čim več na svežem zraku, v četrtek pa se peš podali v 

Pavlovo vas na čudovito razstavo buč.

Ker je bila letošnja tema Vrt življenja, smo se podali tudi na čisto pravi vrt in si pogledali, kaj raste na njem, 

sicer pa pojemo vso zelenjavo, ki med letom zraste na našem šolskem vrtu. Čeprav imamo za šolo tudi 

manjši zeliščni vrt, so si najmlajši v svoji učilnici pripravili zeliščni kotiček.

Na naših taborih ne gre brez peke kostanja, tudi letos smo se ga pošteno najedli.

Ob koncu tedna smo bili enotni, da ima beseda vrt res ogromno pomenov, da to ni le gredica s solato ali 

peteršiljem. Hkrati menimo, da moramo v teh časih paziti na svoje zdravje z rednim gibanjem, zdravo preh-

rano, predvsem pa z lepimi odnosi med vsemi nami.

Organizator
Vesna Burjak

Osnovna šola Črna na Koroškem

Teme
• kulturna dediščina

• trajnostni razvoj

• trajnostni življenjski slog

Kralj Matjaž pod goro Peco

Konec januarja vsako leto v Črni na Koroškem gradimo gradove kralja Matjaža. Letos pa je 

bilo vse malo drugače. Tudi običajne stvari smo počeli drugače in iskali nove načine, da smo 

ohranili tisto, kar nam prinaša veselje, radost, sprostitev in nove prijatelje. Za Črno ima kralj 

Matjaž prav poseben pomen. Legendo o njem poznajo že najmlajši. Pogosto ga obiščemo v 

njegovi votlini na Peci, rišemo gradove, pišemo pesmi in ga obujamo v naših spominih. Ker 

želimo ohraniti ta del naše kulturne dediščine in jo predstaviti tudi drugim, smo se odločili za 

projekt, ki naš kraj in kralja Matjaža približa čim večjemu številu ljudi.

Naš projekt je usmerjen v varovanje in ohranjanje naše kulurne dediščine, spoznavanje naše-

ga kraja, narečja in kralja Matjaža. Sodelovanje z udeleženci spodbuja ustvarjalnost in domišl-

jijo. Naša tradicionalna prireditev in projekt Kralj Matjaž pod goro Peco sta bila letos drugačna 

in posebna, potekala sta na daljavo. Verjamemo, da je bil projekt v nekoliko drugačni obliki 

prav tako zanimiv in srčen, saj se je v naše dogajanje vključilo ogromno šol in posameznikov. 

Z različnimi dejavnostmi na daljavo (fotonatečaj Zima, zima bela, gradnja sneženih skulptur, 

gradnja sneženih gradov in gradov iz odpadne embalaže) je krepil posameznikovo izvirnost, 

samoiniciativnost, hkrati pa so sodelujoči opazovali naravo in se učili sobivanja z njo. Učenci 

in dijaki so gradili snežene in ledene gradove na svojih dvoriščih in travnikih. Izdelali so šte-

vilne gradove iz drugih materialov, iz odpadne embalaže, papirja, kartona, plastenk, kock ... 

Prejeli smo ogromno fotografij sneženih skulptur, pesmi, slik in risb o kralju Matjažu. 

Zima je bila takšna, kot mora biti, zato je na naš naslov prispelo kar nekaj fotografij z zanimi-

vimi zimskimi motivi. V naš projekt se je vključilo 12 šol, devet osnovnih in tri srednje šole. 

Enajst od teh je bilo Unescovih šol. Kljub izvedbi na daljavo smo z odzivom šol zelo zadovoljni. 

V naslednjem šolskem letu si želimo in upamo, da bomo snežene gradove spet lahko gradili 

v živo, na travniku pod goro Peco, kjer se bodo učenci in dijaki lahko spet družili v manjših 

skupinah, se učili timskega sodelovanja in gradnje ter spletali nova in pristna prijateljstva.

Organizator
Urška Tomše

Osnovna šola Maksa Pleteršnika 

Pišece

Teme
• globalno državljanstvo

• kultura miru in nenasilja

• medkulturno učenje

• trajnostni razvoj

Mednarodni tabor Premikamo meje
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Novogoriški gimnazijci vsako leto ob Pomniku braniteljem slovenske zemlje na Cerju obeleži-

mo mednarodni dan miru. V letošnjem šolskem letu bi morali dogodek oblikovati četrtošolci 

v petek, 25. septembra. Pri različnih dejavnostih bi jih vodilo geslo Narava nas uči spoštovati 

življenje. Pri njegovem oblikovanju smo izhajali iz misli Borisa Pahorja, da bi vsi morali spošto-

vati jezik narave, se pri njej učiti spoštovanja življenja in se upirati vsemu, kar življenju škodi. 

Deževno vreme nam je onemogočilo, da bi načrtovane dejavnosti, ki bi potekale izključno 

na prostem, izvedli tako, kot smo si zamislili. Dež pa ni bil ovira za skupino dijakov, mladih 

ambasadorjev Evropskega parlamenta, ki je na Cerju posadila drevo miru in s tem pokazala, 

da se dijaki zavedajo, da mir ni samoumeven, temveč se je zanj treba potruditi. S saditvijo 

drevesa na območju, ki ga je pred letom prizadel požar, so pokazali, da jim je mar za naravo, ki 

je lahko naša učiteljica. Uči nas spoštovati sebe in druge ter spoštljivosti do okolja in življenja 

sploh.

Dijake sta na Cerju sprejela župan Občine Miren - Kostanjevica, gospod Mauricij Humar, in 

direktorica Zavoda za turizem, mag. Arijana Suhadolnik.

Dogodek smo nadgradili z literarnim in fotografskim natečajem Narava nas uči spoštovati 

življenje. Vabilu za sodelovanje v natečaju so se odzvali dijaki in učenci šol, vključenih v Mrežo 

Unescu pridruženih šol, dijaki Državnega znanstvenega liceja France Prešeren in Državnega 

izobraževalnega zavoda Josef Stefan iz Trsta ter dijaki Škofijske gimnazije Vipava. Dijaki so 

pisali literarne prispevke v slovenskem in angleškem jeziku. Ljubitelji fotografije so kritično 

opazovali svojo okolico in iskali primere razvrednotene kulturne krajine. Vsi najboljši prispe-

vki so objavljeni v spletnem glasilu, ki je dostopna na povezavi https://issuu.com/gimnazi-

janovagorica/docs/narava_nas_u_i... Avtorji dveh literarnih prispevkov v slovenščini, treh v 

angleščini in fotografije so prejeli knjižno nagrado.

Kljub težkim epidemiološkim razmeram nam je uspelo povezati dijake, ki živijo ob meji. Pon-

ovno se je pokazalo, da je meja le tanka membrana, ki dopušča stike, letos žal le virtualne.

Organizator
Vanja Gabrijelčič

Gimnazija Nova Gorica

Teme
• kulturna raznolikost

• kultura miru in nenasilja

• globalno državljanstvo

• medkulturno učenje

• trajnostni razvoj

Meja – naša preteklost in naša skupna evropska prihodnost

Na Gimnaziji Ledina smo pripravili že 9. projekt Menjaj branje in sanje, v katerem spodbuja-

mo k branju, izmenjavi knjig in medgeneracijskemu povezovanju. V projektu je sodelovalo 

32 vzgojno-izobraževalnih zavodov, od tega osem vrtcev, 21 osnovnih šol in tri srednje šole. 

Zavodi so lahko na začetku šolskega leta izbrali, kako bodo izpeljali projekt – z izmenjavo 

knjig v svoji ustanovi in/ali z obiskom zaključnega srečanja na naši gimnaziji. Večina zavodov 

je izbrala prvo možnost in ne glede na izredne okoliščine šolanja na daljavo izmenjavo knjig 

pripravila na številne izvirne načine. Zaključno srečanje smo letos ponovno organizirali na 

daljavo, in sicer 23. aprila, na svetovni dan knjige in avtorskih pravic, ko smo po Zoomu gos-

tili pisateljico Tanjo Mastnak. Z njo so se o mladinskem romanu Alternativni ukrep, iskanju 

mladostnega jaza in ustvarjanju literature pogovorjale dijakinje 3. letnika, Anja Dragar, Teja 

Ločniškar, Nina Šuster in Juta Vivod. Zaključnega srečanja so se udeležili učenci OŠ Lava, OŠ 

Zalog in OŠ Ledina. Pisateljici so ob koncu pogovora zastavili tudi svoja vprašanja. Zanimalo 

jih je, kako poleg redne zaposlitve najde čas za pisateljevanje, kako lahko neznani mladi avtor 

izda prvo knjigo in drugo. 

V projektu je sodelovalo več kot 2000 predšolskih otrok, učencev in dijakov, ki jih je usmerjalo 

več kot 50 mentorjev. Ocenjujemo, da smo cilje projekta ne glede na šolsko leto, ki je večino-

ma potekalo na daljavo, uspešno uresničili in drug drugemu dokazali, da knjige povezujejo 

včeraj, danes in jutri. 

Naslednje šolsko leto bomo obeleževali že 10. projekt Menjaj branje in sanje. Prepričani smo, 

da bomo k sodelovanju pritegnili mnoge, še posebej pa si želimo, da bi lahko aprilski zaključni 

dogodek po dveh letih končno spet pripravili v živo, na naši šoli, in se tako še pristneje pove-

selili z mladimi bralci in njihovimi mentorji.

Organizator
Nina Prešern

Gimnazija Ledina

Teme
• kulturna raznolikost

• kultura miru in nenasilja

Menjaj branje in sanje
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Barvni svet narave
    

Prva osnovna šola Slovenj Gradec je članica Mreže Unescu pridruženih šol že od leta 1997, 

od leta 2005 pa je naša šola nosilka Unescovega središča za Koroško. Na šoli 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 živl-

jenje in delo šole, tako med vzgojno-izobraževalnim procesom kot tudi med dnevi dejavnosti 

in projekti. Želimo, da naši učenci ne le razmišljajo o Delorsovih načelih, ampak jih tudi živijo. 

S tem omogočamo vsakemu posameznemu učencu, 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.

Naš projekt z naslovom Barvni svet narave je zaradi covida-19 potekal na daljavo od septem-

bra do decembra.

Učenci so se s pomočjo različnih delavnic in aktivnosti na svojih šolah seznanili z zdravim 

življenjskim slogom in pomenom pravilne in varne prehrane ter s vplivom prehranskih navad 

na zdravje. Svoje ugotovitve na določeno tematiko so predstavili v filmu ali slikanici. V pro-

jektu so poleg naše šole sodelovale še OŠ Ledina, OŠ Turnišče in OŠ Črna na Koroškem (ogled 

filma, slikanice, projekcije).

Na naši šoli smo aktivnosti začeli v četrtek, 17. 9. 2020, in v petek, 18. 9. 2020, z različnimi 

aktivnostmi (pohodi, zdrava prehrana, delavnice na temo zdrav življenjski slog …).

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

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

spoštovanja in sprejemanja različnih kultur. Leto 2021 je namenjeno sadju in zelenjavi, ki smo 

ju poudarili tudi pri našem projektu.

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.

Organizator
Valerija Belaj

Prva osnovna šola Slovenj Gradec

Teme
• trajnostni razvoj

• trajnostni življenjski slog

Mirovniški festival v Slovenj Gradcu

Projekt se je izvajal od oktobra 2020 do maja 2021. V projektu so poleg naše šole sodelovale 

še tri: Gimnazija Ledina, Biotehniški center Naklo - Srednja šola in Gimnazija Nova Gorica.

Projekt je bil zasnovan tako, da bi se mlajša populacija družila s starejšimi, torej je šlo za med-

generacijsko druženje, pri katerem bi združili prijetno s koristnim. Ob tem bi prinesli znanje 

eden na drugega in hkrati tudi starejšim zapolnili čas. Vse opisane naloge so mentorji s svo-

jimi dijaki izvedli in oddali evalvacijsko poročilo.

Priložena so nekatera mnenja dijakov po končanem projektu:

• Super, ali lahko naredimo tudi e-voščilnico v obliki posnetkov? Kaj če bi jim poleg napisanih 

voščilnic poslali tudi pripravljen filmček – zagotovo potrebujejo videti tudi obraze, slišati 

glasbo in glasove.

Nastal je filmček: Novoletna zgodba prek zaslonov (https://www.youtube.com/watch?v=-

si5iqRF3onM&t=3s), ki so jo prepoznali tudi na NIJZ pod rubriko »Zahvala vsem, ki skrbi-

jo za naše zdravje.«  https://www.nijz.si/sl/zahvala-vsem-ki-skrbijo-za-nase-zdravje. Zelo 

pomembno se nam zdi, da s takim majhnim dejanjem, in za nas tudi zabavnim, dosežemo 

veliko pri ostali populaciji.

• Dijaki so spoznali izkušenega čebelarja, ki jim je pripovedoval o pomembnosti čebel v eko-

sistemu in načinu organizacije v čebelji družini (panju). Poudarili so pomembnost inter-

akcije med mladimi in starejšo populacijo, da se od starejših lahko ogromno naučijo, kjer 

znanje pridobljeno z prakso in izkušnjami , ki jih starejši imajo so zelo pomemben del v 

pridobivanju znanja.

• Z izvedbo druženj sem se naučila marsikaj novega in zdi se mi, da je bila babica moje 

družbe zelo vesela. Res je, da babico obiščem skoraj vsak teden, vendar najini pogovori ni-

koli niso tako poglobljeni, kot so bili sedaj. Vesela sem, da sem to izpeljala, saj mi je prineslo 

nov pogled, na druženje s starejšimi in hkrati sem se začela zavedati, da moramo z njimi 

čim bolje izkoristiti vsak trenutek.

Po končanih in na neki način takšnih »usmerjenih« druženjih lahko spoznamo, kako malo je 

pravzaprav pomembno, da nekomu polepšamo dan, z njim malo poklepetamo, se nasmejimo, 

in koliko to osebam, ki jim to ni samoumevno, pomeni. Če bi bile razmere drugačne, bi se 

odločila iti v dom upokojencev in projekt izpeljati sama, a se mi vseeno ne zdi narobe, da sem 

vključila v to svojo babico, saj sem ugotovila, koliko stvari je, ki si jih do zdaj nisva povedali 

in jih vedeli druga o drugi, skupaj pa sva preživeli tudi kvalitetno druženje, ki ni nikoli slabo 

zapravljen čas, sploh ko vidiš hvaležnost in srečo v očeh ljudi, ki te obdajajo.

Cilji projekta so bili doseženi. Medgeneracijsko druženje je uspelo, prav tako prenos znanja 

med generacijami. Med njimi se je vzpostavila socialna mreža v času, ko je to bilo še več kot 

dobrodošlo. Razvijale so se vrednote sodelovanja in spoštovanja med generacijami, prav tako 

pa je šlo za solidarnost in prostovoljnost z veliko empatijo.

Zaradi dobrega odziva in uspešno izvedenih ciljev, ki so bili zastavljeni, se bo izvedba projek-

ta izvajala tudi v prihodnjem šolskem letu.

Organizator
Jasna Adam

Srednja zdravstvena in kozmetična 

šola Maribor

Teme
• globalno državljanstvo

• kultura miru in nenasilja

• kulturna dediščina

• kulturna raznolikost

• medkulturno učenje

Mladi in mladi po srcu v sožitju

https://www.youtube.com/watch?v=si5iqRF3onM&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=si5iqRF3onM&t=3s
https://www.nijz.si/sl/zahvala-vsem-ki-skrbijo-za-nase-zdravje
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Projekt Moder stol – nekdo misli nate je praznoval dvajset let, pa še vedno živi na mnogo 

šolah, nagovarja pa tudi mnoge nove. Zanimivo je, da se je to šolsko leto zanj odločilo nekaj 

šol, ki še nimajo statusa članice Mreže Unescu pridruženih šol. Projekt živi po vsej vertikali, 

radi ga imajo v vrtcih, na razredni in predmetni stopnji, zanimiv je srednješolcem, veseli nas, 

da so ga vzeli za svojega tudi v CUDV Radovljica. Lepota projekta je v njegovi preprostosti in 

bogatih možnostih za socialno učenje. Iz priloženih fotografij je razvidno, kako raznoliki so 

lahko pristopi, tako kot se tudi stoli med sabo razlikujejo. In ko je delavnica zaključena, se 

življenje Modrega stola šele začne, saj nosi na sebi sporočila in odtis energije vseh, ki so se 

ukvarjali z njim.

Organizator
Tanja Plevnik

Osnovna šola Maksa Pleteršnika 

Pišece

Teme
• kulturna raznolikost

• kultura miru in nenasilja

• globalno državljanstvo

• medkulturno učenje

Moder stol — nekdo misli nate

Organizator
Katja Rabič

Osnovna šola 16. decembra 

Mojstrana

Teme
• kulturna dediščina

• trajnostni razvoj

Šolsko leto 2020/2021 je bilo zaznamovano z epidemijo, zato smo projekt Moja stran Mojstrane 

oblikovali virtualno. Z učenci smo se sprehodili po krožni poti, na kateri so na videoposnetkih pred-

stavili kulturne in naravne znamenitosti kraja, ki so jih popestrili z lokalnimi anekdotami. Posnetke 

smo vključili v vizualizacijo, ki so si jo predstavniki Unescovih šol z učenci lahko ogledali in dobili 

občutek, kot da bi se v živo sprehodili po krožni poti.

Vizualizacijo je oblikoval Boštjan Burger. 

Udeleženci so spoznali:

• Slovenski planinski muzej,

• Trg olimpijcev (Mojstrana je edina vas v Sloveniji s tolikšnim številom olimpijcev),

• Mruščevo hišo (začetki čebelarjenja),

• Šmercovo hišo (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),

• plezalno pot Mojstrana (moderni pristopi v gorništvu).

 

Skupaj z učenci naše šole smo oblikovali križanko. Pravilno rešena je veljala kot brezplačna vstop-

nica za Slovenski planinski muzej za otroke ob spremstvu odrasle osebe.

 

Temeljni cilj projekta je seznanjanje učencev s kulturno dediščino Mojstrane kot 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 skozi zgodovino kraja in njihov vpliv 

na okolje. Seznanili so se z vplivi turizma, ki ga poskušamo usmeriti v trajnostnega. Želimo ohranjati 

gorniško kulturo z ozaveščanjem o pomembnosti neokrnjene narave alpskega sveta.

V projekt je bilo vključenih petnajst Unescovih šol (OŠ 16. decembra Mojstrana, OŠ Griže, OŠ Tone-

ta Čufarja Jesenice, OŠ Toneta Čufarja Ljubljana, OŠ Zalog, OŠ Križe, OŠ Preserje pri Radomljah, 

Biotehniški center Naklo, OŠ Ledina, OŠ Koroška Bela Jesenice, OŠ Marije Vere Kamnik, Gimnazija 

Jesenice, OŠ Alojza Gradnika Dobrovo, OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice, Center za komunikacijo 

sluha in govora Portorož) in dosegli smo vse zastavljene cilje.

V prihodnjem šolskem letu upamo, da bomo cilje projekta lahko uresničili v živo.

Moja stran Mojstrane
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Na OŠ Frana Kranjca Celje obeležujemo 10. december kot dan človekovih pravic. V okviru 

projekta smo na ravni vse šole v okviru tehniškega dne izvedli delavnice in različne dejav-

nosti, s katerimi smo želeli doseči, da mladi po vertikali v vsakem razredu spoznajo določene 

človekove pravice in z njimi povezane odgovornosti, da jih razumejo in predvsem udejanjajo 

v vsakdanjem življenju. 

Kot šola nosilka projekta smo k sodelovanju povabili tudi druge slovenske vzgojno-izo-

braževalne ustanove. Projektu se je v tem šolskem letu priključilo enajst ustanov, in sicer: OŠ 

Črna na Koroškem, OŠ Frana Erjavca Nova Gorica, OŠ Turnišče, OŠ Šmihel, Center za uspos-

abljanje Elvira Vatovec Strunjan, OŠ Gorje, OŠ Franja Goloba Prevalje, OŠ Toneta Okrogarja 

Zagorje ob Savi, OŠ Dušana Flisa Hoče, OŠ Frana Metelka Škocjan in OŠ Frana Roša. 

Letošnje delo v projektu je zaradi epidemije potekalo na daljavo in večinoma po spletnih učil-

nicah in v virtualnem okolju, zato smo na šolski spletni strani pripravili virtualno razstavo, ki je 

dostopna na povezavi https://padlet.com/mrokavec/bxs9f7w7g3dckokh. Trem ustanovam 

je vendarle uspelo poslati svoje izdelke na šolo nosilko projekta, zato smo z njihovo pomočjo 

v avli šole pripravili manjšo razstavo na panojih in z izdelki okrasili božično drevesce. 

Letošnje leto so učenci ustvarjali novoletne okraske – bombice, ki so jih opremili s pripada-

jočimi pravicami oziroma željami, s katerimi so osveščali o pomenu uresničevanja in spošto-

vanja človekovih pravic.

Cilji projekta so bili v celoti doseženi, saj smo spodbudili ogromno otrok po vsej Sloveniji k 

razmišljanju o pravicah – nekateri so novoletne okraske z željami poslali tistim, ki so v praz-

ničnih časih ostali sami ali osamljeni. 

Projekt bomo nadaljevali tudi v naslednjem šolskem letu, saj smo letos dokazali, da s pomočjo 

tehnologije zmoremo premostiti vsakršne ovire, čeprav si vsi želimo, da projekt v naslednjem 

šolskem letu ponovno zaključimo s popolno in celostno razstavo izdelkov vseh sodelujočih 

ustanov v avli šole nosilke – OŠ Frana Kranjca Celje.

Organizator
Mateja Rokavec

Osnovna šola Frana Kranjca

Teme
• kultura miru in nenasilja

• kulturna raznolikost

• trajnostni življenjski slog

Moje pravice

Z ustvarjanjem spodbudnega učnega okolja v vrtcu, ki temelji na načelih in smernicah inova-

tivnega učnega okolja za 21. stoletje, smo otrokom razvijali kompetenco kritičnega mišljenja, 

reševanja problemov, sodelovanja in ustvarjalnosti.

Raziskovanje pomorske dediščine obsega zelo široko področje tem, od turizma, prehrane, 

prevozništva do tradicionalnih plovil. Z raziskovanjem pomorske snovne in nesnovne ded-

iščine želimo razvijati trajnostni življenjski slog, da bi ohranili tak svet, v katerem si bodo 

želele živeti in delati tako današnje kot tudi prihodnje generacije.

Otroci so spoznavali vrste plovil nekoč in danes, njihovo delovanje in vpliv na življenje ob 

morju ter raziskovali običaje, povezane s pomorstvom. Življenje v Istri je na vsakem koraku 

povezano z morjem. Morje vpliva na naš način bivanja in razmišljanja. Spoštujemo ga in varu-

jemo že od mladih nog, le tako ga bomo ohranili za bodoče rodove.

Pri izvedbi projekta smo sodelovali s Pomorskim muzejem Sergej Mašera Piran in z galerijo 

Herman Pečarič Piran. 

Organizator
Lavra Bregar

Vrtec Mornarček Piran

Teme
• kulturna dediščina

• trajnostni razvoj

Naš kraj, njegova kulturna in naravna dediščina
Po morju pluje ladja
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Dandanes mladostniki večino časa preživijo v družbi sodobne tehnologije, izgublja pa se pris-

ten odnos z vrstniki. Vajeni so, da vselej dobijo informacijo takoj, ko jo potrebujejo, in jo nato 

hitro posredujejo naprej. Ne vedo pa, da so opeharjeni za občutek nestrpnosti, vznemirjenja, 

truda, ki se lahko pojavijo prav z dopisovanjem. Pisanje pisma z roko moramo negovati in raz-

vijati, saj naredi to naše sporočilo posebnot. Naša pisava razkriva naša čustva, razpoloženje, 

odnos do naslovnika.

Krepitev pismenosti in pozitivnih čustev pripomore k večji osebnostni rasti posameznika, 

krepitvi izražanja in njegovi jezikovno-kulturni identiteti. Po mnenju znanstvenikov pisanje 

z roko pripomore tudi k boljšemu prepoznavanju črk, abstraktnemu mišljenju in spominu.

V projektu so sodelovali učenci od 4. do 9. razreda, ki so z dopisovanjem s svojimi vrstniki 

spletli nove prijateljske vezi in se hkrati urili v pismenosti. Učiteljice so učence motivirale 

za pisanje pisem z roko, se z učenci pogovorile o njihovi vsebini in sestavi. V prvem pis-

mu so učenci zapisali nekaj o sebi, preživljanju svojega prostega časa, družini; v drugem so 

spregovorili o svojem domačem kraju, šolskih pripetljajih; v tretjem o svojih načrtih, željah za 

počitniške dni ...

Učenci so pismo zapisali v zvezek, nato pa so njihovi sošolci preverili njihovo ustreznost in 

napake popravili. V naslednjem koraku so pisma prepisali na bel list in se s tem urili tudi v 

lepopisju. Pisemsko ovojnico so si nekateri učenci izdelali sami, učiteljica pa je vse ovojnice 

odposlala v večji ovojnici k dopisovalcem na drugi šoli.

V letošnjem šolskem letu so nekatere učiteljice dopisovanje zaradi dela na daljavo izpeljale 

tako, da so učenci svoja pisma fotografirali in jih po elektronski pošti posredovali učiteljici,  

ki je zbrana pisma nato posredovala naslovnikom. Menim, da je bila ta rešitev odlična, saj so 

naši najstniki še posebej v času dela na daljavo tako lahko vzpostavljali in ohranjali stike z 

vrstniki. 

S projektom Obudimo pisanje pisem smo želeli dodati kanček k izboljšanju pismenosti. Naš 

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

motivirani. Tako smo posledično prispevali h kakovostnejšemu izobraževanju ter oblikovanju 

uspešnih in ustvarjalnih ljudi.

V šolskem letu 2021/22 bomo projekt ponudili učencem od 4. do 9. razreda osnovnih šol. 

Organizator
Mateja Potočnik

Osnovna šola Zreče

Teme
• kulturna raznolikost

• kulturna dediščina

• kultura miru in nenasilja

• trajnostni življenjski slog

Obudimo pisanje pisem

Udeleženci v projektu Od pšeničke do potičke smo izvajali različne dejavnosti, povezane s 

projektom. V letošnjem šolskem letu je bila rdeča nit projekta ajda. Projekt smo zaključili z 

Unescovo večerjo, na katero smo 21. 6. 2021 povabili upokojene delavce naše šole, jim prip-

ravili krajši kulturni program na temo kulturne in naravne dediščine ter jim postregli z loka-

lnimi ajdovimi jedmi.

• Učenci prvega triletja so v okviru tehničnih in naravoslovnih dni spoznavali pot od zrna/

pšenice do končnega izdelka ter spoznavali različne vrste žit in sodelovali pri peki in prip-

ravi različnih dobrot. K izvedbi dejavnosti smo povabili tudi babice, ki so pomagale pri peki 

prazničnih dobrot, in tako krepili medgeneracijsko sodelovanje. Pri slovenščini so učenci 

prebirali pravljice in poezijo o žitu. Učenje pesmi in plesa Po Koroškem, po Kranjskem smo 

umestili v pouk glasbene umetnosti in športa. Nekaj ur likovne umetnosti smo posvetilu 

ustvarjanju na temo projekta.

• Učenci drugega in tretjega triletja so vsebine, povezane s temo projekta, vnašali v nara-

voslovne dnevnike. Pri urah slovenščine so spoznavali in zapisovali recepte ajdovih jedi ter 

dejavnosti projekta vpletali v športne, kulturne in naravoslovne dneve. Obiskali so Kapler-

jev mlin v Zavinku ter likovno ustvarjali na temo projekta in kolesarili ob reki Krki.

• V okviru interesne dejavnosti Zabavna zdrava kuhinja so se učenci preizkušali v pripravi 

ajdovih jedi.

• Učenci so tudi pri pouku na daljavo izvajali različne dejavnosti, povezane s projektom, pekli 

so kruh, pomagali pri pripravi različnega peciva in lokalne hrane. Dejavnosti so izvedli ob 

različnih praznikih, kar se povezuje tudi s kulturno dediščino Slovenije.

 

Sodelujoče šole in vrtci v projektu so nam pošiljali izčrpna poročila s fotografijami. Spoznavali 

so svojo lokalno hrano in lokalne kmete, pekli različne izdelke, urejali vrtičke, obiskali mline, 

stare domačije ter sodelovali pri različnih kmetijskih opravilih. V projektu je sodelovalo pet 

osnovnih šol in dva vrtca.

Dejavnosti in fotografije smo ažurno objavljali na spletni strani šole, v lokalnem in šolskem 

glasilu. Sodelujoče šole so svoje prispevke objavljale tudi na svojih spletnih straneh.

V letošnjem šolskem letu smo zopet želeli pripraviti tudi srečanje v živo (kolesarjenje ob Krki 

in obisk lokalnih mlinov), vendar se na izvedbo v živo ni prijavil nihče.

Ob zaprtju šol v času epidemije so učenci izvajali dejavnosti doma. Pekli so pekovske izdelke 

ter zapisovali recepte, sodelovali pri pripravi različnih jedi, krepili medgeneracijske odnose z 

babicami in dedki ...

Organizator
Katja Ploj

Osnovna šola Frana Metelka 

Škocjan

Teme
• kulturna dediščina

• trajnostni razvoj

• trajnostni življenjski slog

Od pšeničke do potičke



Projekti
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Projekt Otroštvo podaja roko modrosti poudarja pomen vzpostavljanja pristnih prijateljskih 

odnosov med mladimi in starejšimi. Z različnimi vrstami sodelovanja med generacijami želi-

mo razvijati strpnost med generacijami; oblikovati otrokov odnos do bolezni, starosti, inval-

idnosti, smrti, žalovanja; se učiti sodelovati s starejšimi v različnih delavnicah, na prireditvah 

ter se učiti »dajati« in »sprejemati«.

Projekt smo v šolskem letu 2020/21 izvedli deveto leto zapored skupaj z dvema vrtcema in 

sedmimi šolami, ki so od oktobra do maja izvedle različne oblike sodelovanja med generaci-

jami. Skupaj je v projektu sodelovalo 10 zavodov, 43 mentorjev in 1165 otrok. V maju so šole 

poslale poročila glede na razpis. Iz vseh prejetih poročil je bilo oblikovano e-glasilo, ki je obja-

vljeno na spletni strani OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka pod zavihkom Unesco.

Tudi to šolsko leto je bilo zaradi epidemije svojevrstno in razgibano. Sodelujoči v projektu so 

kljub izrednim razmeram našli različne načine sodelovanja med generacijami. S starimi starši 

so se povezali na spletni povezavi in po TV-zaslonu; s starejšimi generacijami so se povezali s 

pismi; za oskrbovance doma so izdelovali voščilnice in pekli medenjake; družili so se na spre-

hodih in igriščih; izdelali so videovoščilnice in posneli videonastope; po spletu so pripravili 

prireditve v živo in organizirali branje pravljic; sodelovali so v različnih dobrodelnih akcijah; 

spodbujali medvrstniško pomoč pri učenju; pripravili računalniško opismenjevanje starejših; 

stare starše ali starejše sosede/znance so večkrat poklicali po telefonu; organizirali dneve 

dobrodelnosti; pisali praznična pisma in voščilnice za oskrbovance doma starejših občanov 

ter zanje pripravili razredne videonastope …

Z izvedbo projekta smo dosegli zastavljene cilje, saj so sodelujoči v projektu Otroštvo poda-

ja roko modrosti vse leto z različnimi aktivnostmi krepili medgeneracijske vezi. Vzpostavlja-

li so pristne in prijateljske odnose s starejšimi, razvijali so medsebojno strpnost v skupnih 

dejavnostih. Oblikovali so si pogled na bolezen, starost, invalidnost, smrt in žalovanje. Pri 

medsebojnih druženjih so ustvarjali, se družili, drug od drugega prevzemali izkušnje, razvijali 

spoštovanje ter gradili strpno in socialno sožitje več generacij. Občutili so veselje in spoznali 

so, da potrebujemo drug drugega, saj če drug drugemu pomagamo z nasveti, izkušnjami, 

spodbudami, so naši koraki lažji, varnejši in odločnejši. Predvsem pa so se naučili dajati in 

sprejemati.

Tudi v šolskem letu 2020/21 je otroštvo podalo roko modrosti, saj so učenci pri različnih de-

javnostih bogatili sebe, hkrati pa osrečevali druge. Učenci in dijaki so pri različnih aktivnostih, 

ki so jih izvedli, na obraze starejših narisali nasmeh in v njihovih srcih prižgali iskre veselja. Za 

naslednje šolsko leto si vsi, še posebej otroci, želimo več srečanj v živo. Otroci si želijo, da bi 

lahko vstopili v center starejših občanov in oskrbovancem stisnili roke. Želijo si, da bi starejše 

generacije otroška pesem, otroško veselje in smeh napolnili z mladostno energijo v živo.

Organizator
Špela Bogataj

Osnovna šola Cvetka Golarja

Teme
• trajnostni življenjski slog

Otroštvo podaja roko modrosti

Pri večletnem delu želimo na platformi objaviti različna e-gradiva, ki pričajo o kulturni in nar-

avni dediščini naše dežele, in sicer na poseben, mladim zanimiv in dostopen način. V tem 

je posebnost projekta in platforme, ki se nenehno spreminjata in posodabljata (nove teme 

projekta in spreminjajoča se podoba platforme), saj bo šele po večletnem delu na voljo pestra 

zbirka raznolikih gradiv. Platforma, ki nastaja, že vsebuje različna gradiva, nekaj teh smo že 

uporabljali pri različnih dejavnostih. Gradiva, ki jih objavljamo, so odraz pogleda mladih gen-

eracij na kulturno in naravno dediščino, tako vsebinsko kot oblikovno, zato menimo, da lahko 

postanejo njena dobra promocija. Želimo si, da bi se projektu pridružilo več šol, da bi lahko 

dobili resnično raznoliko gradivo. Pri odkrivanju novih tem in možnosti nadgradnje dosedan-

jih vidimo še veliko priložnosti za nadaljevanje projekta v prihodnje.

V šol. l. 2020/2021 smo pozornost namenili zeliščem. Tudi na to temo so na šolah nastale za-

nimive delavnice in druge aktivnosti (kuharske, zeliščarske, ustvarjalne), s katerimi so men-

torji vključevali posameznike in skupine iz svoje okolice in tako ohranjali medgeneracijske 

vezi in povezanost šol z okoljem. Večino dejavnosti so šole vključevale v pouk, dneve dejav-

nosti ali interesne dejavnosti (gospodinjstvo, naravoslovni dnevi, krožki).

V letošnjem šolskem letu se je projekt izvajal na daljavo, in ker z njim spodbujamo pripravo 

različnih IKT-gradiv, se je izkazal za uspešnega, saj so šole imele možnost sodelovanja tudi 

v času pouka na daljavo. Sami smo aktivnosti v obliki dneva dejavnosti izvedli v živo in tudi 

v sodelovanju z okolico v začetku junija. V naravoslovni dan smo vključili okoliške prebivalce 

in starše, katerih dejavnosti so tesno povezane z gojenjem in predelavo zelišč: vrtnarko, ki 

vzgaja sadike ekološko, lastnico posestva, ki se ukvarja z vzgojo zelišč in njihovo predelavo, 

medičarko.

Organizator
Silvija Sambt

Osnovna šola Fokovci

Teme
• kulturna raznolikost

• kulturna dediščina

• trajnostni razvoj

Platforma raznolikosti



Projekti
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Letošnji 10. projekt Pletemo niti mreže z zdravjem po dolgem in počez smo zaradi epidemioloških 
razmer izpeljali z učenci naše šole na daljavo kot naravoslovni dan, ostale ustanove, Unescovi vrtci, 
osnovne in srednje šole ter vzgojno-izobraževalne ustanove Spodnje Savinjske doline, pa so v projektu 
sodelovale s svojimi izdelki: literarnimi, likovnimi, avdiovizualnimi. 
Naravoslovni dan smo izpeljali v petek, 20. 11. 2020, na dan slovenske hrane. Dan smo začeli z uvodnim 
srečanjem razrednikov z njihovimi učenci na videopovezavi, kar je omogočalo sproščen klepet in pred-
stavitev navodil poteka dneva.

Prva samostojna aktivnost na urniku je bila jutranja telovadba. Učenci so dobili v spletno učilnico nekaj 
predlogov vaj za jutranje ogrevanje telesa.

Po končani telovadbi si je bilo treba temeljito umiti roke. Kako zelo je to pomembno, so učenci spozna-
vali s poskusom Magični prst ali zakaj je pomembno, da si umivam roke z milom?. V krožnik je bilo treba 
naliti vodo v višini nekaj centimetrov. Ko se je voda umirila, smo vanjo enakomerno natresli poper. Pri 
tem smo si predstavljali, da so delci popra virusi. Poper se je razporedil po površini vode. Če smo si 
v nadaljevanju konico prsta namazali z detergentom, se je površinska napetost vode zmanjšala, kar 
je povzročilo, da je poper odplaval od detergenta na rob krožnika. Tako je poskus slikovito predstavil 
pomen temeljitega umivanja rok. Ampak te je bil poskus, roke si je bilo treba resnično temeljito umiti, ker 
je sledil tradicionalni slovenski zajtrk: mleko, črni kruh, maslo, med in jabolko. Tokrat nismo jedli skupaj 
v šoli, kakor smo že navajeni, temveč si je obrok pripravil vsak sam doma.

Pri naslednji dejavnosti smo nekomu polepšali dan, tako da smo ga poklicali, mu napisali sporočilo … 
Sledil je čas za pripravo smutija. Da bi bilo delo lažje, so učenci dobili povezavo z recepti za njegovo 
izdelavo.

Sledila je aktivnost na svežem zraku: vsaj 30-minutni sprehod ali tek. Da bi lahko preizkusili tudi kaj 
novega, so učenci od 1. do 5. razreda dobili povezavo z navodili za jogo za otroke, učenci od 6. do 9. 
razreda pa povezavo do meditacije in sproščanja. Dan se je zaključil s ponovnim srečanjem učencev z 
razrednikom. Učenci so lahko eno izmed aktivnosti zamenjali z dejavnostjo po izbiri. Edina nezamenljiva 
aktivnost je bila tradicionalni slovenski zajtrk.

Aktivnosti po izbiri za učence od 1. do 5. razreda so bile:
• poslušanje pravljice na priloženi povezavi;

• pravljico so lahko tudi sami prebrali, prav tako na dodani povezavi;

• v nadaljevanju so lahko preverili razumevanje zgodbe, tako da so zavrteli kolo z vprašanji (dana je bila 
povezava do kolesa z vprašanji);

• svoj zajtrk so lahko narisali ali fotografirali in to objavili na Padletu;

• doma so poiskali knjige ali revije o hrani, kuhanju, zdravi prehrani, ki so jih učenci fotografirali in 
fotografije prilepili na Padletu.

Izbirne aktivnosti za učence od 6. do 9. razreda so bile:
• narisati ali fotografirati svoj zajtrk in sliko objaviti na Padletu;

• doma poiskati knjige ali revije o hrani, kuhanju, zdravi prehrani, ki so jih učenci fotografirali in fo-
tografije prilepili na Padletu;

• napisati pesem, kratko zgodbo, strip ali svoje razmišljanje o naši super hrani, zdravem prehranjevan-
ju ali lokalno pridelani hrani in izdelek poslati na elektronski naslov šolske knjižničarke.

Naloga učencev je bila, da so predlagane aktivnosti izpeljali in v spletno učilnico naložili vsaj dve sliki, 
iz katerih je bila razvidna opravljena dejavnost dneva. Čeprav je bil dan raznolik in sproščujoč, smo bili 
enotni, da si želimo skupnega druženja v šoli.

Z izpeljanim projektom smo dosegli naslednje cilje in rezultate:
• spoznali smo pomen jutranje telovadbe,

• spoznali smo pomen temeljitega umivanja rok,

• pripravili smo zdrav zajtrk,

• izdelali smo svoj smuti,

• gibali smo se in sproščali na svežem zraku,

• s svojim klicem ali sporočilom smo polepšali dan drugemu,

• spoznali smo tehnike sproščanja,

• literarno, pesniško in likovno smo ustvarjali na temo zdrave hrane in zdravega življenjskega sloga.

Organizator
Polona Čmer

Osnovna šola Griže

Teme
• trajnostni življenjski slog

Pletemo niti mreže z zdravjem po dolgem in počez

Kulturna in naravna dediščina:
• bogatita naše življenje,

• današnji čas povezujeta s preteklostjo,

• se morata varovati za prihodnost.

 
Kulturna dediščina so podedovane dobrine, ki jih skupnost opredeli kot odsev in izraz svojih 
vrednot, identitete, verskih in drugih prepričanj, znanja in tradicije. So človekove stvaritve 
in dejavnosti: zgodovinska mesta, gradovi, cerkve, etnološki objekti in drugo. V dediščini so 
ohranjeni ljudsko izročilo, šege, navade, ki se prenašajo na mlajše rodove. Glavno vlogo pri 
ohranjanju predmetov, dokumentiranju in vrednotenju ter predstavljanju dediščine javnosti 
imajo muzeji.
 
Naravna dediščina:
• je vse tisto bogastvo žive in nežive narave, v katero je bil rojen človek;

• je tisto, kar je človek prejel kot dediščino dedov in kar bo nedotakljivo zapustil tudi vsem 
svojim naslednjim rodovom;

• je nenadomestljiva in za človeka nujno potreben predpogoj življenja. In ker je nedotakljivo 
življenje, naj bi bila nedotakljiva tudi narava …;

• je to, s čimer mora človek ravnati kar najbolj zavedno, odgovorno in občutljivo. Za ohranjan-
je naravne in kulturne dediščine sicer skrbijo posebne strokovne službe (zavodi), državne 
in občinske upravne službe ter ustanove (muzeji), vendar se skrb za to vedno najprej začne 
pri vsakem posamezniku.

 
Naravna dediščina je bogastvo žive in nežive narave; naravnih posebnosti, ki so prvobitne, 
pristne, avtohtone, izjemne, enkratne, redke, stare, pestre, raznovrstne, pričevalne, izo-
braževalne ali prepoznavne.
 
Izbrali smo si temo ohranjanje naravne in kulturne dediščine. Pomembno vlogo pri razvoju 
šol ima kultura trajnostnega razvoja, v katerega spada tudi 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 življenjski slog. Spoznali so pomen kulturne in naravne raznolikosti za bogatenje 
lokalne skupnosti.  
 
Z izvedbo projekta Po poti kulturne in naravne dediščine smo glede na razmere (večji del 
šolskega leta je bila razglašena epidemija) zadovoljni.
 
Za srečanje v živo – delavnice za učence in dijake smo pripravili 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 26. marca 2021. Ker je bil to čas, ko je šolsko delo potekalo znotraj organi-
ziranih mehurčkov, smo srečanje udeležencev projekta v živo na delavnicah odpovedali.

Prijavljene šole so sodelovale na daljavo. Prejeli smo raznovrstno gradivo o kulturni in naravni 
dediščini naše Slovenije, ki je nastalo tudi v času dela na daljavo.

Opis projekta in vse gradivo sodelujočih šol smo objavili na spletni strani šole.

Organizator
Brigita Žerdin

Osnovna šola Turnišče

Teme
• kulturna dediščina

• trajnostni razvoj

Po poti kulturne in naravne dediščine



Projekti
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Na naši šoli že deseto leto poteka projekt z naslovom Pošljimo sapico prijateljstva, v kate-

rem sodelujemo z Domom starejših Idila v Vukovskem dolu. Učenci se v spremstvu učitel-

jic udeležijo delavnic oziroma pripravijo različne delavnice in dejavnosti za oskrbovance in 

oskrbovanke tega doma. Prejšnja tri leta smo sodelovali še z Domom Danice Vogrinec na 

Pobrežju, vendar so se v tem domu odločili, da naše sodelovanje za nekaj časa prekinejo. 

Sodelujemo tudi s pobratenima srbskima osnovnima šolama Jovana Popovića iz Kruševca in 

Beograda. Žal letos zaradi pandemije covida-19 projekta na šoli nismo mogli izvesti v skladu 

z vsemi zastavljenimi cilji, aktivnostmi in nalogami. Ni nam uspelo izvesti niti enega srečanja 

s starostniki v Domu starejših ldila. Na podobno težavo so naleteli tudi prijatelji iz Osnovnih 

šol Jovana Popovića (Beograd in Kruševac), ki zaradi pandemije niso mogli obiskovati sta-

rostnikov in na koncu niso obiskali niti nas, kar pomeni, da mednarodnega sodelovanja nismo 

izvedli. K projektu se je prijavilo 14 Unescovih osnovnih šol, en Unescov vrtec ter že omenjeni 

dve pobrateni šoli iz Srbije, kar nam je v veliko zadovoljstvo, saj skupaj razvijamo vrednote, 

kot so zaupanje, sodelovanje, strpnost, spoštovanje in humanost. Ocenjujemo pa, da smo 

rezultat projekta, ki je znati živeti skupaj, kljub naši različnostim, kljub razmeram dosegli. 

Prav tako verjamemo, da medgeneracijsko povezovanje, sodelovanje, pomoč in prostovoljst-

vo prinašajo vsem sodelujočim novo kvaliteto življenja, da na eni strani zagotavljajo občutek 

sprejetosti in varnosti, lajšajo osamljenost ter krepijo duševno in telesno zdravje, po drugi 

strani pa bogatijo mlade z izkušnjami.

V tem šolskem letu smo načrtovali tri srečanja s starostniki, ki jih žal nismo mogli izvesti. 

Prvo srečanje smo načrtovali v novembru, ko bi se nam na božično- novoletnih delavnicah 

pridružili starostniki in osebje Doma starejših Idila in nam pomagali pri izvedbi ene ali dveh 

delavnic. Drugo dejavnost naj bi izvedli v Domu starejših Idila. Učenci osmih in devetih razre-

dov bi obiskali stanovalce in izvedli delavnico, na katerih bi pekli božične piškote in sladice. 

Starostniki bi naše učence naučili peči sladic, ki so jih sami v božičnem času pekli nekoč, 

učenci pa bi jim predstavili, kaj pečejo oni danes. Prav tako bi se zadnja dejavnost odvila v 

Domu starejših Idila, kjer bi naši učenci starostnikom pripravili kratek program ob dnevu žena 

in materinskem dnevu (glasbene točke, ples, recitacije). 

Ker zaradi epidemije vseh zgoraj naštetih dejavnosti nismo mogli izvesti, smo se odločili, da 

bomo oskrbovancem Doma starejših Idila vsaj malo polepšali dan. Učenci so v času pred 

božično-novoletnimi prazniki izdelali voščilnice z odtisi svojih dlani in vanje zapisali lepo mi-

sel, željo. Ustvarjanje je potekalo pod geslom »PODARIM VAM SVOJO DLAN Z LEPO MISLIJO«. 

Učenci so se v tistem času šolali na daljavo, zato smo voščilnice zbirali na dveh lokacijah - na 

matični šoli v Pesnici in pred vrtcem v Pernici. Odziv učencev je bil izjemen, saj smo zbrali 

več kot 170 voščilnic, kar pomeni, da je vsak oskrbovanec doma prejel svojo. Voščilnice smo 

nato dostavili do oskrbovancev, delavci pa so jih razdelili po takrat veljavnih NJIZ predpisih 

in priporočilih.

Od septembra do januarja naj bi v 5. razredu potekala dejavnost medsebojna pomoč, pri ka-

teri bi učenci nudili pomoč osebi, ki je po njihovi presoji potrebna kakršnekoli pomoči.  Dejav-

nost so ob začetku šolskega leta pričeli, vendar je zaradi popolnega zaprtja države od sredine 

oktobra pa vse do konca februarja niso izvedli do konca. 

Skozi ves projekt si prizadevamo k uresničitvi ciljev trajnostnega razvoja, kar pomeni opremiti 

učence z znanjem in spretnostjo, ki bi jih spodbujala h kulturi nenasilja in miru, spoštovanju 

kulturne raznolikosti, ozavestila o težavah, katerih del smo, ter morebitnih rešitvah, ki jih sk-

upaj ustvarjamo.

Organizator
Martina Rojs

Osnovna šola Pesnica

Teme
• kulturna raznolikost

• medkulturno učenje

• trajnostni življenjski slog

Pošljimo sapico prijateljstva

Organizator
Polona Gracer

Osnovna šola Lava

Teme
• kultura miru in nenasilja

Pozdrav ptic miru

Projekt Pozdrav ptic miru je namenjen ozaveščanju otrok, učencev, dijakov in ljudi v okolju o 

pomenu miru v medsebojnih odnosih doma in po svetu. Projekt je zasledoval naslednje cilje: 

razvijanje socialnih veščin za strpno sobivanje in kulturnega dialoga, aktivno vključevanje v 

spreminjanje družbenega življenja, spodbujanje pozitivnih misli in optimističnega ravnan-

ja, aktivno sodelovanje med različnimi generacijami, spodbujanje krajanov k razmišljanju o 

medčloveških odnosih. V letošnjem letu smo izvedli naslednje dejavnosti: zapis nove osred-

nje teme projekta, zasnovo projektnih delavnic v mestnem središču Celja, ozaveščanje otrok, 

učencev, dijakov in ljudi v okolju o pomenu miru v medsebojnih odnosih v mestnem središču, 

delavnice, pri katerih so lahko sodelovali mimoidoči, povezovanje zavodov v celjski regiji in 

zunaj nje, širjenje ideje miru po celotni Sloveniji in zunaj njenih meja, ozaveščanje o pomenu 

miru in strpnosti po različnih medijih, s pogovori pri pouku na temo dneva miru, kulturno 

prireditev na šoli pred odhodom v mesto, razstavo na temo dneva miru. Projekt si želimo iz-

vesti tudi v prihodnjem šolskem letu, tako smo že razvili novo osrednjo temo. Z načrtovanimi 

projektnimi dejavnostmi v šolskem letu 2021/22 se odzivamo na stanje nizke kulture komuni-

ciranja v družbi in pojav negativnih in nestrpnih razmišljanj, zato bomo usmerjeno sledili cilju 

izboljšati kulturo komunikacije in dialoga.



Projekti

8382

5. projekt Slovenski izgnanci od 1941 do 1945 smo letos poimenovali Svoboda. 

S projektom želimo izpostaviti pomen spominov na drugo svetovno vojno, na izgnanstvo iz 

domovine in na pomen človekovih pravic ter osebne svobode. Tudi letos smo v sodelovan-

ju z Društvom izgnancev Brežice, Globokega in Pišec pripravili medgeneracijsko srečanje. 

Posvojili smo spomenik izgnancev, ga očistili in pripravili prijetno druženje s kulturnim pro-

gramom. Potekalo je 7. 6. 2021, na dan izgnancev. Obeležitev je bila še posebej svečana, saj 

je letos minilo 80 let od tragičnih dogodkov, ki so zaznamovali našo zgodovino.

Projekt je potekal v dveh delih:

• 7. 6. 2021 smo se srečali na Trgu izgnancev v Brežicah  in si kasneje ogledali razstavo v 

Posavskem muzeju z naslovom Ko se je še smrt utrudila do smrti – spomini iz koncentracijs-

kega taborišča Auschwitz. Kulturni program so pripravili brežiški gimnazijci in pozdravili so 

nas člani Društva izgnancev iz Brežic, Bizeljskega, Globokega in Pišec, ravnatelj Gimnazi-

je Brežice, ravnateljica Posavskega muzeja, podžupanja, Društvo upokojencev Dobova - 

Kapele, vokalna skupina UP ter Sinagoga Maribor.

• pri delu na daljavo smo imeli osnovni cilj spomniti mlade na našo kulturo in moč slovenske-

ga naroda, da je obstal in si ustvaril svojo lastno državo, staro 30 let. Uresničevali smo cilj 

4.7 Izobraževanje za trajnostni razvoj in globalno državljanstvo.

Šele ko znamo ceniti svojo kulturo, lahko sprejmemo tudi druge kulture, narode; se učimo 

strpnosti, življenja brez predsodkov, v družbi brez meja.

Učenci so dobili za nalogo priklic možganske nevihte, kaj menijo o svobodi, enakosti in brat-

stvu.

Izpostavili bi misel Rut Zlobec, ki poučuje dopolnilni pouk slovenskega jezika in kulture v Sr-

biji, kjer prebiva mnogo naših rojakov, ki se po izgnanstvu niso več vrnili v matično domovino, 

a njihovi spomini na rodno domovino so še vedno živi: »S spomini vsakokrat obuvamo čevlje 

prednikov. Tako tudi lažje razumemo sedanjost. V Gudurici ob meji z Romunijo, v Subotici ob 

meji z Madžarsko, v Adaševcih na meji s Hrvaško srečujemo izgnance, begunce drugačnih 

besed, a bolečina je ista, živijo daleč od doma, od ljubih ljudi. Srbija je ostala človeška tudi 

v največjem valu. In kot smo nekoč zapisali v Pišecah: »Morda so naša ognjišča topla samo 

toliko, kolikor dovolimo drugim, da se ob njih ogrejejo.«

Osnovni cilji projekta so: spodbujanje trajnostnega razvoja, človekove pravice, enakost 

spolov, kultura miru in nenasilja, državljanstvo sveta.

Na daljavo je sodelovala tudi OŠ Šmihel.

Projekt bomo nadaljevali, ker se zavedamo pomembnosti poznavanja polpretekle zgodovine, 

medgeneracijske povezanosti, vzpostavljanja kulture miru in nenasilja. Vemo, da je edina 

prava pot ustvarjanje globalnega državljanstva.

Organizator
Zdenka Senica Grubič

Gimnazija Brežice

Teme
• kultura miru in nenasilja

• globalno državljanstvo

• trajnostni razvoj

Slovenski izgnanci od 1941 do 1945

Temeljni cilji projekta so:
• povezovanje Unescovih in drugih šol v Sloveniji;

• razvijanje odnosa do likovne stvaritve, do nacionalne in splošne človeške likovne kulturne 
dediščine;

• razvijanje zanimanja za različne oblike likovne dejavnosti mladostnikov (risanje, slikarstvo, 
grafika, fotografija ...);

• »opozarjanje« krajanov in učencev na doživljanje lepote v naravi in umetninah, saj likovna 
kolonija poteka na prostem;

• nadaljevanje kulturne likovne dediščine s spominom na naše pomembne krajane (Jaka 
Torkar in ostali);

• bogatenje in ohranjanje zmožnosti za likovno izražanje mladostnikov v njihovi občini, saj 
Torkarjeva likovna kolonija mladostnikom ponudi možnost, da se izkažejo na likovnem po-
dročju;  

• seznanjanje mladostnikov z likovnimi izrazili in njihovo usposabljanje za samostojno upo-
rabo likovnih izraznih sredstev, tudi izven rednih šolskih dejavnosti.

Kratek opis projekta:

Torkarjeva likovna kolonija je projekt na temo kulturna dediščina domačega kraja. Učenci se 
družijo in likovno ustvarjajo v neposredni okolici šole. Za motiviko si udeleženci na predlog 
razpisane teme izberejo kar koli v povezavi s kulturno dediščino svojih krajev.
Torkarjeva likovna kolonija bi morala potekati v živo 14. aprila 2021 na Koroški Beli. Že dva-
najstič po vrsti jo je organizirala OŠ Koroška Bela Jesenice. Zaradi priporočil NIJZ se kolonija 
v tradicionalni obliki ni izvedla, zato smo jo izvedli na daljavo in tako s poslanimi likovnimi 
deli drugih sodelujočih šol spoznali kulturno dediščino naših in drugih krajev. Prva likovna 
kolonija se je izvedla 10. maja, zato smo tudi razpis prve likovne kolonije na daljavo razpisali 
na ta datum.

Prednost likovne kolonije na daljavo je bila, da je lahko sodelovalo več učencev. Sodelovali so 
lahko učenci druge in tretje triade.

Na razpis se je prijavilo 73 učencev, ki so bili pripravljeni sodelovati na likovni koloniji. Mentorji 
so z učenci šol, ki so si sodelovanje na likovni koloniji zaslužili s svojim ustvarjalnim delom 
med šolskim letom, ustvarjali v naravi v njihovem kraju.

Sodelovalo je deset šol iz Slovenije: OŠ Pesnica, OŠ Stražišče, OŠ Križe, OŠ Cirkovce, OŠ Be-
lokranjskega odreda Semič, OŠ Frana Metelka Škocjan, OŠ Franceta Bevka Tolmin, OŠ Koroš-
ka Bela Jesenice, OŠ Škofljica, OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora.

Vse sodelujoče je povezovala tematika Sledi kulturne dediščine v mojem kraju (kulturna ded-
iščina kraja: ulice, hiše, portali, okna, stavbe, vodnjaki, kozolci …).

Likovna kolonija je potekala na prostem (v naravi) v šolskih »mehurčkih« sodelujočih šol, 
mentorji pa so izbrana dela učencev poslali po pošti. Dela so bila razstavljena na razstavišču 
OŠ Koroška Bela, kjer so vidna širšemu občinstvu. Likovni izdelki so predstavljeni tudi v virtu-
alni galeriji na spletni strani OŠ Koroška Bela (https://video.arnes.si/watch/kmbb9y7x83t7).
24. junija 2021 je bila slavnostna otvoritev likovne razstave 12. Torkarjeve likovne kolonije.  
Strokovna komisija, sestavljena iz treh članov, je izbrala deli, ki sta jima bili podeljeni plaketi in 
simbolični nagradi. Učenci in njihovi mentorji so za sodelovanje prejeli potrdilo o sodelovanju. 
Razstavljena so bila vsa poslana dela.

Torkarjeva likovna kolonija je udeležencem ponudila dodatno možnost, da se izkažejo na 
likovnem področju. Mladostniki tako bogatijo in ohranjajo zmožnost za likovno izražanje in 
spoznavajo kulturno dediščino v svojih občinah.

Organizator
Katja Operčkal

Osnovna šola Koroška Bela 

Jesenice

Teme
• kulturna dediščina

Torkarjeva likovna kolonija 2021
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Tujejezični recital Gimnazije Škofja Loka je potekal pod jubilejnim geslom »In vendar se vrti.«

Kljub nenavadnemu in zelo drugačnemu šolskemu letu, ki sta ga zaznamovala epidemija 

covida-19 in posledično pouk na daljavo, smo tudi letos izpeljali naš tradicionalni, zdaj že 

21. tujejezični recital. Projekt na gimnaziji pripravljamo v okviru Mreže Unescu pridruženih 

šol. Običajno ga izvedemo v jesenskem času v Sokolskem domu, udeleži se ga od 15 do 

20 šol iz Slovenije in tudi iz tujine. Letos živa izvedba recitala ni bila mogoča, zato smo se 

odločili za virtualno. Prijavljene šole so pripravile umetniške prispevke v različnih jezikih, 

tudi materinščini, in jih posnele. Vse prispevke šol smo na koncu z veznim besedilom naših 

dijakov Leje Jamnik in Jakoba Florjančiča povezali v celoto in nastal je lep, zanimiv jezikovni 

preplet raznovrstnih umetniških barv – od glasbenih, dramskih do literarnih interpretacij. 

Tema letošnjega recitala je bila Čas in se je navezovala na jubilejno praznično geslo »In 

vendar se vrti«. Na 21. tujejezičnem recitalu Gimnazije Škofja Loka so sodelovale naslednje 

šole: Gimnazija Jesenice, Gimnazija Celje - Center, Gimnazija Ledina Ljubljana, EGSŠ 

Radovljica, OŠ Turnišče, OŠ Gorje, OŠ Jožeta Krajca Rakek. Gimnazijo Škofja Loka je z odlično 

interpretacijo skladbe Čas na recitalu predstavljala pevka iz 1. š Vita Renko.  

Organizator
Ana Prevc Megušar

Gimnazija Škofja Loka

Teme
• kulturna raznolikost

• kulturna dediščina

• globalno državljanstvo

• medkulturno učenje

• trajnostni razvoj

Tujejezični recital Jezik – kultura in tradicija

Kot vsako leto doslej smo želeli udeležencem projekta predstaviti romsko kulturo, tokrat 

romski jezik, ki so ga učenci in dijaki spoznavali s pomočjo literarnih del. Mlajši učenci so se 

z izštevanko Štejemo, štejemo oz. Brujinamo, brujinamo naučili štetja do deset in še nekaj 

drugih izrazov (npr. konj, nogavica, bonbon). Za starejše učence pa smo pripravili besedilo o 

romskem vsakdanu. 

Projekt smo sicer zastavili tako, da je bilo v njem možno sodelovati na daljavo in tudi z družen-

jem na naši šoli, vendar je bilo realizirano le sodelovanje na daljavo. Udeleženci so bili pri 

svojem delu zelo inovativni in so presegli naša pričakovanja. Odkrivali so nove načine učenja 

romskega jezika in nastalo je precej izvirnega ter igrivega materiala, in sicer slikovni slovarčki, 

slikanica z izštevanko v obeh jezikih, slovensko-romski slovar besed. Na eni izmed udeleženih 

šol so projekt tudi malce razširili in dodali še dramatizacijo in ples. Skupina učencev naše po-

družnične šole je najprej ustvarila gradivo za kamišibaj, nato pa so izštevanko v takšni obliki 

predstavili še ostalim učencem na podružnici.

Vsi mentorji so poročali, da so bili učenci nad projektom navdušeni in so z veseljem sodelovali 

pri delu. Večina jih je projekt opravila v šoli, nekateri pa v času dela na daljavo.

Poleg učencev naše matične in podružnične šole so v projektu sodelovali še učenci osnovnih 

šol Maksa Pleteršnika Pišece, Frana Metelka Škocjan, Leskovec pri Krškem in Turnišče ter di-

jaki Gimnazije Brežice in Centra biotehnike in turizma – Srednje šole za gostinstvo in turizem. 

Pričakovani cilji projekta so vsekakor doseženi, saj so se udeleženci seznanili z romskim jezi-

kom in se tudi naučili nekaj izrazov.

Projekt o romski kulturi bomo nadaljevali tudi v prihodnje, le da se bomo z literarnega področ-

ja preselili predvidoma na področje kulinarike.

Organizator
Mihaela Gerjovič

Osnovna šola Šmihel

Teme
• kulturna raznolikost

• medkulturno učenje

Tvoj jezik, moj jezik



Projekti

8786

Ob svetovnem dnevu učiteljev učencem ponudimo vpogled v naše delo in jim damo možnost, 

da se sami preizkusijo v poučevanju.

Učence in dijake teden dni prej obvestimo o projektu in tisti, ki želi učiti, se prijavi učitelju 

ali profesorju, s katerim se dogovorita o vsebini učne ure. Temo projekta Učenec poučuje 

vsako leto določimo. Učitelj ali profesor je mentor, svetovalec, pomočnik tistemu, ki želi učiti. 

Pregleda njegovo pisno pripravo in ga opozori na stvari, ki bi mu lahko predstavljale težavo, 

tudi na dolžino ure. V pisni pripravi mora zajeti cilje, način izvedbe (metodični postopek, 

sredstva, prostor, naloge ...). Učenje lahko učenci v dogovoru z razredniki izvedejo tudi v 

drugih razredih. Sodelovanje je možno tako po horizontali kot vertikali.

Po izvedbi učne ure se opravi še evalvacija o opravljeni učni uri, pri kateri sodeluje celoten 

razred. Preverimo, ali so bili cilji doseženi in kakšni so bili doseženi rezultati. Učenec učitelj 

izpostavi svoje občutke ob poučevanju, prav tako povedo svoje občutke učenci, ki so sledili 

učni uri.

Projekt je primeren za vse VIZ (vrtce, OŠ, SŠ, OŠPP) in se izvede na sodelujočih šolah, ob 

izvedbi pa ne nastanejo finančni stroški.

Projekt sledi štirim Delorsovim stebrom izobraževanja, Unescovim ciljem, načelom in 

Unescovim temam. Spodbujamo medpredmetno, medvrstniško in medgeneracijsko 

sodelovanje. Aktivnosti so raznolike, polne novih in dobrih idej. Strokovni delavci vključujejo 

Unescove teme, izobraževanje za trajnostni razvoj in globalno državljanstvo, kar je ključno 

za zagotavljanje kakovostnega izobraževanja. V projektu se deluje odgovorno, sodelovalno, 

povezovalno, dobrodelno, inovativno in ... 

V šol. l. 2020/21 so v projektu sodeloval vrtci, osnovne in srednje šole. Vključenih je bilo 48 

VIZ iz Slovenije in eden iz Srbije. Zaradi epidemioloških razmer se je projekt izvajal v VIZ in 

na daljavo.

Ena izmed mentoric je v svojem poročilu zapisala misel Howarda G. Hendriksa: »Poučevanje, 

ki zapusti vtis, ni poučevanje iz glave v glavo, ampak iz srca v srce.« 

Organizator
Ksenija Leskovšek Korber

IV. osnovna šola Celje

Teme
• kulturna raznolikost

• kulturna dediščina

• kultura miru in nenasilja

• globalno državljanstvo

• medkulturno učenje

• trajnostni razvoj

• trajnostni življenjski slog

Učenec poučuje: TEMA ni določena

V letošnjem šolskem letu je na naši šoli že osmo leto zapored potekal projekt Cvetko ima 

talent, pri katerem sodeluje več šol. To je zabavna prireditev, na kateri se predstavijo učenci s 

talentom v katerem koli žanru ali spretnosti, kot so petje, ples, igranje na inštrument, imitaci-

ja ali kar koli drugega, in ki jo vodita učitelja Jasna Camlek in Andrej Novljan. Na zaključnem 

dogodku so se predstavili 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, 22. 4. 2021, smo načrtovali veliki finale in zaključno srečanje projekta Unesco ima ta-

lent v Športni dvorani Trata. Ker epidemiološke razmere srečanja v živo pred gledalci v dvora-

ni niso dopuščale, smo zaključno srečanje izpeljali malce drugače. V četrtek, 27. 5. 2021, smo 

ga predvajali v živo na šolskem kanalu YouTube. Nastopajoče smo posneli vnaprej.

Tokrat so nas s svojimi talenti navdušili: solistki Tija Končan in Maša Beravs; pravo skupi-

no so za to priložnost ustanovili Lilu Helena Červek, Erazem Kušar in Urh Omejc; zadnja sta 

se predstavila Manca in Jan Novljan. Člani žirije so bili predstavnik staršev Janez Porenta, 

učiteljici Vanja Jordanov ter Nina Granda in Dane Jemc, naš nekdanji učenec in zmagova-

lec projekta Cvetko ima talent leta 2016. Po preštetih glasovih žirije sta prvo mesto osvojila 

Manca in Jan Novljan, ki sta se predstavila s hudomušno priredbo pesmi Shallow Lady Gaga 

in Bradleyja Cooperja.

V drugem delu prireditve so nastopili zmagovalci šol, ki so sodelovale pri projektu Unesco ima 

talent. To so: OŠ Toneta Čufarja Ljubljana, OŠ Leona Štuklja Maribor, OŠ Simona Gregorčiča 

Kobarid in OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled. V tretjem delu je nastopil Dane Jemc. Prireditev je 

povezovala učiteljica Mateja Feltrin Novljan.

Organizator
Andrej Novljan

Osnovna šola Cvetka Golarja

Teme
• kulturna raznolikost

• kultura miru in nenasilja

Unesco ima talent



Projekti

8988

Projekt V sodelovanju z naravo sam pridelam hrano nam ponuja nešteto možnosti, kako 

mladim približati naravo, njene sadove in odnos do za nas vedno pomembnejših dobrin, 

pridobljenih s samooskrbo. Ravno zaradi pomembnosti projekta se je nanj tudi v letošnjem 

šolskem letu prijavilo veliko različnih vzgojno-izobraževalnih zavodov različnih starostnih 

skupin, od vrtcev do srednjih šol.

Cilji, ki smo si jih s projektom zastavili, so kljub predolgi karanteni doseženi. Izobraževali 

smo se vsi, tudi starejši. Udeleženci so se naučili nekaj osnovnih opravil na vrtu, predvsem 

pa spoznali vrednost narave in pomen samooskrbe. Tisti, ki so imeli možnost, so si svojo 

gredico naredili tudi doma na vrtu ali okenski polici. 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 sprejemati 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.

Glede na razmere so se udeleženke vsaka po svoje znašle pri izvajanju in doseganju ciljev 

projekta. Velika večina se je dela seveda lotila že v jesenskih mesecih, v hladnejših dneh s 

pomočjo domačih iskala primerna semena, nadgrajevala svoje znanje o sajenju, primerni 

zemlji, dobrih sosedih in škodljivcih, pripravila že nekaj sadik in v času dela na daljavo 

usmerjala učence k vrtičkanju doma in pri pripravi zdravih obrokov. 

Prejela sem zanimiva poročila mentorjev s 23 različnih zavodov, ki so svoje delo objavili na 

svojih šolskih straneh in jih dodatno začinili s fotografijami.

Zaradi vsega naštetega menim, da je pomembno, da vzgojno-izobraževalni zavodi to 

poslanstvo delimo tudi v prihodnje. Predvsem pa, da se vsi skupaj naučimo, da ob tem 

uživamo in se v trenutkih, ki jih lahko preživimo v naravi, napolnimo z dobro energijo in jo 

prijazno delimo naokrog.

Organizator
Marjeta Kobale

Osnovna šola Zreče

Teme
• trajnostni razvoj

• trajnostni življenjski slog

Unescovi vrtički 
V sodelovanju z naravo sam pridelam hrano

Projekt Unescovi vrtički na Osnovni šoli Brežice: sivka in maline je v šolskem letu 2020/2021 

zaživel na treh lokacijah, v učilnici v naravi, v starem delu mesta Brežic in ob jezeru pri hidro-

elektrarni Brežice. Namen projekta je bilo medpredmetno povezovanje med naravoslovjem 

in družboslovjem in povezovanje učencev z družabnimi igrami, neformalnimi pogovori, aktiv-

nostmi na delavnicah in z nočitvijo v šoli.

Učiteljica biologije Suzana Vlaisević Bursać in učiteljica zgodovine Martina Suban so si za-

dale za cilj razvijanje prečnih veščin, povezovanje naravoslovnega in družboslovnega znanja 

in učenje z gibanjem, igro vlog in lovom za zakladom.

V ta namen so načrtovale 20 ur druženja z učenci, izvedbo delavnic, obisk Posavskega muze-

ja in del, ki so ga učenci najbolj pričakovali, spanje v šoli.

Vabilu na delavnice so se odzvali mentorji z učenci in dijaki treh Unescovih šol.

Zadovoljstvo učencev, mentorjev in staršev ob uspešni izvedbi nas je prepričalo, da bomo 

podobne aktivnosti načrtovali tudi za naslednje šolsko leto.

Organizator
Martina Suban

Osnovna šola Brežice

Teme
• trajnostni razvoj

• trajnostni življenjski slog

Unescovi vrtički na Osnovni šoli Brežice 
Sivka in maline
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Namen projekta Večerja je bil, da se učenci učijo o pomenu zdrave (pre)hrane, o bontonu 

pri uživanju hrane, ozaveščanja o pomenu uporabe ekološko pridelanih sestavin lokalnega 

izvora in trajnostnega razvoja. V ta namen so učenci in njihovi mentorji organizirali različne 

dogodke na določeno temo, ki so jih popestrili s spremljevalnim programom.

Nekatere šole so organizirale projekt na daljavo. Učenci so pripravljali jedi, dekorirali in  

uredili primerne pogrinke. Spoznavali so tradicionalne jedi različnih kultur in držav, kot na 

primer kulinariko Italije, Španije in Slovenije. Zaradi trenutnih razmer (covid-19) so učenci 

jedi pripravljali doma. Učenci so fotografirali sprotno pripravo jedi in končne izdelke, ki so jih 

servirali na krožnik.

V letošnjem šolskem letu so projekt Večerja izvedli na treh osnovnih šolah. Zaradi ukrepov za 

preprečevanje širjenja okužbe s covidom-19 so morale šole dejavnosti prilagoditi.

Organizator
Irena Jarc

GRM Novo mesto, Srednja šola

za gostinstvo in turizem

Teme
• kulturna raznolikost

• trajnostni življenjski slog

Večerja

V okviru projekta Unescova priložnost: STARA igra(ča) ZA NOVO veselje so si vrtčevski otroci 

oziroma osnovnošolski učenci zamenjali igrače, igre ali športne pripomočke, ki so se jih že 

naveličali, a so še vedno uporabni in zanimivi za koga drugega. Prav tako so spoznavali igre 

naših dedkov in babic in poskrbeli, da ne utonejo v pozabo.

Projekt je v šolskem letu 2020/2021 trajal od oktobra do maja. Nanj se je prijavilo in ga us-

pešno izvedlo 12 vzgojno-izobraževalnih zavodov iz vse Slovenije. Sodelovalo je kar 39 men-

torjev in več kot 600 otrok. Zaradi posebnih razmer zaradi koronavirusa so zavodi dejavnosti 

v okviru projekta (zamenjava iger, igrač, športnih pripomočkov, spoznavanje in igranje iger) 

časovno in vsebinsko prilagodili ter pri tem upoštevali smernice in navodila NIJZ. Zamenjavo 

igrač in športnih pripomočkov so ali izvedli v mehurčku ali pa so v letošnjem letu več pozor-

nosti namenili zgolj igranju iger naših dedkov in babic. Še vedno so med igrami najaktualne-

jše različne rajalne in gibalne igre, kot so gnilo jajce, Ljubljana, Zagreb, Beograd oz. Ljubljana, 

Celje, Maribor, ali je kaj trden most, kdo se boji črnega moža, kamen, škarje, papir, ristanc.

Igra je otrokova osnovna dejavnost. Ob družabni igri in menjavanju stvari otroci razvijajo in 

krepijo zmožnost interakcije, ki ob različnih zaslonih nove dobe le še krni. Otroci med igro in 

pri druženju ob igri spoznavajo samega sebe in svet, razvijajo domišljijo ter ustvarjajo pristne 

medosebne odnose. Ob menjavi starih igrač se izraža tudi posameznikova skrb za okolje in 

prihodnost. Pomembno je, da mlade ozavestimo o pomenu trajnostne proizvodnje in po-

rabe. S tem, ko krepimo ekološko ozaveščenost, izboljšujemo kakovost življenja na Zemlji 

zase in za svoje potomce. 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 drugega. 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.

Projekt Unescova priložnost: STARA igra(ča) 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 pri omenjenem projektu, se bodo prej ali slej zavedali, 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.

 

Zgrabite priložnost in veselje bo preplavilo tudi vas!

Organizator
Lucija Levart

Osnovna šola Zreče

Teme
• kultura miru in nenasilja

• medkulturno učenje

• trajnostni razvoj

• trajnostni življenjski slog

Unescova priložnost: STARA igr(ač)a ZA NOVO veselje
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Ob svetovnem dnevu voda, 22. 3. 2021, smo na SVŠGUGL tradicionalno izvedli projekt Voda 

– kaj mi pomeni?. Cilj tega projekta je, da udeleženci na različnih področjih spoznajo, kako 

pomembna je voda za Zemljo, pomen pitne vode za človeštvo.

Običajno smo ta dan obeležili z delavnicami in srečanjem na šoli, letos pa nam jo je 

zagodla epidemija covida-19, zato smo delavnice izvedli na daljavo (po Zoomu). Izvedli smo 

matematično, glasbeno, likovno in geografsko delavnico. Delavnic se je udeležilo devet 

skupin otrok iz vrtca Galjevica (Ježi, Kresničke, Račke, Zmaji, Kužki, Zvezdice, Murenčki, 

Petelini ter Medvedi) in skupina otrok iz vrtca Pedenjped Ljubljana (Učenjaki).

Matematično delavnico je pripravila Deja Kačič. Za delavnico je vnaprej posnela štiri 

videoposnetke, kako se izdelujejo origamiji. Na začetku so odigrali igrico matematičnega 

ugibanja: otroci so izbrali karto v spletni igri, nato so morali odgovoriti na vprašanje o številu 

rib, številu črt, kje se skriva riba ipd. V glavnem delu delavnice so izdelali dve origami ribi.

Likovno delavnico je vodila Petra Zupančič pod mentorstvom Jasne Potočnik. Cilj delavnice 

je bil ustvariti podvodni živalski svet – otroci so izdelovali morske živali. Po koncu delavnice 

so si otroci na podlagi slike, ki so jo ustvarili, izmislili zgodbo. Otroci iz skupine Zmaji (vrtec 

Galjevica) so sestavili Zgodbo o želvi, ki je spoznala nove prijatelje.

Glasbena delavnica je potekala pod vodstvom Katje Virant Iršič. Delavnica je bila zimsko 

obarvana, tema je bila sneg, snežak. Otroci so na začetku reševali slikovno uganko. Nato 

so poslušali pravljico Snežak. Sledile so glasbenodidaktične igre. Otroci so izdelali ritmični 

inštrument – tleskač. V nadaljevanju so poslušali pesem Snežak, ki so jo ob koncu delavnice 

tudi zapeli. 

Otroci so v geografski delavnici pod vodstvom Darje Ogrin spoznali, da voda v naravi kroži. 

Ob slikovnem gradivu (luže, mokro perilo) so ugotavljali, da voda izhlapi. Po ogledu posnetka 

o kroženju vode v naravi so na svoje skice vrisali puščice kroženja vode. Nato so otroci z 

modrega papirja (morje) vzeli vsak svojo kapljico iz papirja, se gibali po igralnici, se združili v 

oblake in kapljice vrnili na moder papir (v morje). S tem so ponazorili vodni krog.

Zaradi izvedbe delavnic na daljavo sta bili potrebni natančno načrtovanje in tesno sodelovanje 

z vzgojiteljicami posameznih vrtčevskih skupin. Vse materiale za izvedbo delavnic je bilo 

treba pripraviti vnaprej, vzgojiteljice pa so bile »podaljšane roke« mentoric in so pomagale 

otrokom pri izdelovanju izdelkov. Hvala tako vzgojiteljicam kot tudi mentoricam, ki so se 

izjemno potrudile in se prilagodile novim razmeram. Vsekakor si želimo, da bi prihodnje leto 

delavnice lahko potekale v živo.

Prav tako smo pripravili literarni in likovni natečaj za osnovnošolce ter srednješolce. Dijaki, 

učenci in predšolski otroci so ustvarjali na temo vode – poslali so risbe, fotografije, plakate 

in literarne izdelke. S svojimi prispevki so sodelovali: učenci OŠ Poljane pod mentorstvom 

Ane Tušek, Barbare Levstek in Mateje Nastran, dijaki Gimnazije Ledina pod mentorstvom 

Nine Levstik, dijaki Srednje zdravstvene in kozmetične šole Celje pod mentorstvom Mateje 

Strmčnik in Urške Lorenčak, dijaki Gimnazije Jožeta Plečnika Ljubljana pod mentorstvom 

Alenke Smole Legat, dijaki Srednje gradbene, geodetske in okoljevarstvene šole Ljubljana 

pod mentorstvom Marjane Pezdirc Kolnik, učenci OŠ Odranci pod mentorstvom Nine Kolarič, 

svoje izdelke so poslali tudi otroci iz Vrtca Koper, ki so ustvarjali pod mentorstvom Liljane 

Hrvatin in Mojce Ujčič.

Organizator
Barbara B. Trampuš

Srednja vzgojiteljska šola, 

gimnazija in umetniška gimnazija 

Ljubljana

Teme
• trajnostni razvoj

• trajnostni življenjski slog

Voda – kaj mi pomeni?

Projekt je namenjen dijakom in osnovnošolcem zadnje triade, ki jih zanimajo naravoslovne 

znanosti. Z zanimivimi eksperimenti jim želimo te znanosti približati, jim pokazati njihovo up-

orabnost v vsakdanjem življenju ter jih usmeriti v raziskovanje in samostojno odkrivanje na 

področju naravoslovja. Velik poudarek dajemo medpredmetnemu povezovanju, kompleksno-

sti in uporabnosti znanja, razvijanju in usvajanju temeljnih kompetenc, upoštevamo principe 

avtentičnega učenja ter spodbujamo dijake in učence k razumevanju vseživljenjskega učenja 

in konkretne uporabnosti znanja. Pomemben del projekta sta tudi medvrstniško druženje in 

izmenjava izkušenj.

Letos smo projekt zaradi trenutnih razmer morali izvesti na daljavo. V prvem delu projekta so 

se učenci in dijaki iz 25 sodelujočih šol pomerili v naravoslovnem kvizu Od teorije do prakse s 

Kuzmanom in Novakom, ki sta ga za udeležence na Zoomu pripravila stand-up komika Uroš 

Kuzman in Aleš Novak. V vsaki ekipi je lahko sodelovalo od tri do pet učencev oziroma dijakov. 

Kviz je trajal dobrih 60 minut in je bil razdeljen na več kategorij, udeleženci pa so se kljub 

tekmovalnemu vzdušju zabavali. 

V drugem delu projekta so naši učitelji naravoslovnih predmetov pripravili posebno spletno 

stran https://veseljedoznanosti.gcc.si, na kateri so objavljeni posnetki eksperimentov. Učen-

ci in dijaki lahko eksperimente po priloženih navodilih izvedejo doma ali v šoli z mentorji. 

Povabili smo jih, da eksperimente nadgradijo in se ob izvajanju posnamejo ter nam do konca 

aprila pošljejo posnetke, ki jih bomo nato združili v kolaž.

Čeprav so bili udeleženci tudi letos zelo zadovoljni, si želimo, da bi naslednje leto projekt lah-

ko spet izvedli v živo pri nas na šoli.

Organizator
Marjana Turnšek

Gimnazija Celje - Center

Teme
• trajnostni razvoj

• trajnostni življenjski slog

Veselje do znanosti



Projekti

9594

Ob tem posebnem letu je bil projekt Z odra na oder izveden drugače, saj prvič ni bil izveden 

v živo na šolskem odru.

Projekt Z Odra na oder je namenjen prikazu dela osnovnošolskih gledaliških skupin 

ob uresničevanju Unescovih ciljev. Vsako leto ga izvedemo v februarju kot obeležitev 

slovenskega kulturnega praznika. Zaradi izkušenj iz preteklih let, ko je zaradi bolezni in 

vremenskih razmer odpadlo veliko predstav, smo dogodek prestavili v marec. Naše srečanje 

osnovnošolskih gledaliških skupin ni tekmovalno, ob vseh prikazanih gledaliških predstavah 

pa poglabljamo znanja o gledališki kulturi, igri  in o prvinah gledališke umetnosti nasploh. 

Na ta dan imamo v šoli kulturni dan za naše učence. Zunanjih obiskovalcev v tem letu ni bilo 

zaradi epidemioloških razmer. Predstave niso bile odigrane na našem šolskem Unescovem 

odru, ampak so mentorji predhodno poslali posnetke svojih predstav, ki smo jih na dan 

dogodka predvajali na arnesovih spletnih straneh. 

Projekt je bil še vedno izveden v treh sklopih, ki pa so zaradi virtualne predstavitve lahko 

potekali hkrati, glede na vsebino predstav. Vsak sklop je namenjen eni triadi, da program 

prilagodimo starostni stopnji. Težave je predstavljala neustrezna tehnična oprema. Kljub 

temu smo projekt uspešno izvedli. Ob tem smo organizirali tudi virtualno srečanje mentorjev 

in ravnateljev sodelujočih šol. 

Iz Slovenije so se našega tradicionalnega gledališkega srečanja udeležile le štiri šole, saj je 

bilo zaradi šolanja na daljavo predstave zelo težko pripraviti. Sodelovale so vse šole iz tujine 

– gre za mednarodno udeležbo iz Srbije, Sev. Makedonije in Ukrajine.

Pri učencih spodbujamo aktivno medsebojno sodelovanje in učenje v skupini že pri nastajanju 

gledališke predstave. Med igro in v najrazličnejših situacijah se učenci učijo spoštovanja do 

sebe in tudi do drugih, obenem pa si krepijo pozitivno samopodobo. Spoznavajo in spoštujejo 

druge kulture, drug jezik. 

Želimo si, da bi naše 25. srečanje, ki bo marca 2022, potekalo zopet v živo.

 

Teme: priložnosti za mlade

Sorodne teme: demokracija, enakopravnost spolov, materni jezik, priložnosti za mlade, 

solidarnost, trajnostni življenjski slog, vrednote in stališča

 

Število sodelujočih šol: 11 osnovnih šol

Organizator
Metka Ferk

Osnovna šola Leona Štuklja Maribor

Teme
• kulturna raznolikost

• kulturna dediščina

• kultura miru in nenasilja

• medkulturno učenje

• trajnostni razvoj

• trajnostni življenjski slog

Z odra na oder

V šolskih letih 2019/20 in 2020/21 je na 20 vzgojno-izobraževalnih ustanovah po vsej Slo-

veniji potekal projekt Vzgajamo zelišča: V starem iščem novo na temo zelišča in prazniki.

 

Glavni cilj oz. namen projekta je bil navdušiti otroke nad naravo – zelišči in z njihovo pomočjo 

iz pozabe iztrgati oz. obuditi vsaj košček že pozabljenega vedenja o zeliščih, predvsem o 

zeliščih in praznikih, ter poiskati nove oz. posodobljene načine uporabe zelišč. Projekt je po-

tekal najprej s pogovorom, primernim razvojni stopnji učencev, nato so učenci iskali znanje 

in izkušnje o zeliščih pri ljudeh v domačem kraju.

Zelišča so skušali vključiti v različne aktivnosti v različnih delih leta (izdelovali so razne pri-

pravke, oblikovali različne izdelke, tudi zeliščne vrtičke).

Postopek so vzgojno-izobraževalne ustanove zabeležile s kratkim poročilom (s fotografijami 

in kratkimi opisi) in to poslale šoli koordinatorici projekta – nam, ki smo vsa poročila objavi-

li na naši spletni strani ter vzgojno-izobraževalnim ustanovam poslali povezavo. Tako smo 

poskrbeli za izmenjavo idej in izkušenj, ki so se razvile med dvoletnim projektom.

Organizator
Liljana Intihar

Osnovna šola Jožeta Krajca Rakek

Teme
• kulturna dediščina

• kulturna raznolikost

• trajnostni razvoj

• trajnostni življenjski slog

Vzgajamo zelišča 
V starem iščem novo
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22. marec že vrsto let za OŠ Kapela pomeni, da je to dan projekta Živimo skupaj. Tako lani 

kot letos smo projekt izvedli malo drugače, a kljub temu odločno, z zasledovanjem vseh 

zastavljenih ciljev — kljub korona času.

Vsako leto se ta dan potrudimo čim bolje uresničiti prav praktični del in se učimo delati. Tudi 

letos je bilo tako, vendar v razrednih mehurčkih, v katerih je vsak razred ustvarjal po svojih 

željah, pri tem pa smo vsi upoštevali trajnostno in globalno naravnanost, dobro medsebojno 

sodelovanje in tradicijo. Na daljavo smo sodelujočim pri ustvarjanju pustili proste roke in 

nastali so izdelki, s katerimi so bili zadovoljni tako učenci kot mentorji.

Ker je 22. marec tudi svetovni dan voda, smo si znotraj vsešolskega dneva dejavnosti na 

naši šoli najprej ogledali prispevek na to temo in se podučili, kaj so nevarnosti za vir našega 

življenja - vodo in kako lahko posamezniki kar najbolje poskrbimo, da bo težav z vodo manj. 

Kasneje so učenci obeležili svetovni dan voda vsak po svojih željah in nastali so literarni, 

likovni in praktični izdelki.

Navadno se nam vsako leto na ta dan priključijo zunanji mentorji, učenci iz drugih šol, pa 

tudi varovanci iz doma starejših v Radencih. Letos žal to ni bilo mogoče, zato smo delavnice 

oblikovali znotraj razrednih mehurčkov. Za varovance doma starejših, kateri so bili letos 

še posebej razočarani, ker niso mogli priti na druženje in ustvarjanje, smo se odločili 

pripraviti  presenečenje mi in smo  po razredih pripravili različna presenečenja - izdelke, ki 

smo jim jih kasneje podarili, da bi jim  bilo v teh težkih časih lepše. Ko smo izdelke predali v 

prave roke, smo bili priča hvaležnosti, da se tudi v težkih trenutkih učenci spomnijo nanje.

Izdelki na temo trajnosti, medsebojnega povezovanja in izvajanja praktičnih aktivnosti iz 

naravnih in odpadnih materialov iz drugih šol in zavodov, ki sodelujejo na daljavo, pa so tudi 

pridno prihajali skozi vso šolsko leto in smo jih izobesili na oglasnem panoju UNESCA, kjer 

smo si jih vsi lahko ogledali.

Torej — živimo skupaj — cilj, ki je uspel tudi na daljavo!

Glede na pogoje izpeljave zaradi pandemije ocenjujemo, da je bila izvedba povprečna. 

Sodelovali so vsi zaposleni (33) in učenci (138) OŠ Kapela, do dne podaje poročila o izvedbi 

projekta pa se nam je na daljavo pridružilo še sedem mentorjev iz petih sodelujočih šol in 

zavodov s 149 varovanci. Uspelo nam je realizirati zastavljene cilje, na raznolike in učencem 

prijetne načine. Nekaj prijavljenih na žalost dejavnosti ni uspelo izvesti. Zbrano gradivo smo 

nato objavili na šolski spletni strani in o njem pisali tudi v lokalnem časopisu. 

Vsem, ki so do konca šolskega leta sodelovali v projektu OŠ Kapela Živimo skupaj  — smo 

se za sodelovanje zahvalili in poslali potrdila sodelujočim mentorjem. Upamo, da so vsem 

prijetno ustvarjanje in dejavnosti, ki so se izvajale znotraj projekta, ostali v lepem spominu! 

Med izvedbo se nismo pozabili fotografirati, zato si lahko vsi ogledate nekaj utrinkov iz naših 

dejavnosti na spletni strani naše šole v priloženi galeriji. O projektu Živimo skupaj se je 

pisalo tudi v lokalnem časopisu. Učenci OŠ Kapela so si v digitalni predstavitvi ogledali tudi 

cilje in dejavnosti, ter gradivo, ki je v okviru projekta Živimo skupaj, nastalo letos po drugih 

sodelujočih šolah in zavodih.

Projekt želimo ohraniti tudi v prihodnje ne glede na to, ali bo potekal v živo, na daljavo 

ali v kombinaciji. Trudili se bomo nadaljevati povezovalno vlogo z grajenjem pozitivnih 

medsebojnih odnosov, trajnostnega razmišljanja, globalne ozaveščenosti in razumevanja 

ter sprejemanja kulturnih razlik s praktičnim spoznavanjem in delovanjem, nanašajoč se na 

steber — da bi znali delati.

Organizator
Nina Budja Zalokar

Osnovna šola Kapela

Teme
• Kulturna dediščina

• Medkulturno učenje

• Trajnostni razvoj

• Trajnostni življenjski slog

Živimo skupaj

Četrti projekt Gimnazije Novo mesto Živa knjižnica

Na Gimnaziji Novo mesto smo 16. 3. 2021 že četrtič izvedli projekt v sodelovanju z Društvom za razvijanje 
prostovoljnega dela Novo mesto. Letos je dogodek zaradi razmer potekal na daljavo.

Temeljni namen projekta Živa knjižnica je ozavestiti udeleženke in udeležence o temeljnih človekovih 
pravicah, ki so med drugim tudi temeljne vrednote Unesca. Udeleženci in mentorji so bili zelo zadovoljni, 
prav tako tudi »knjige«. Osebna izkušnja, ki so jo pripravljene žive knjige deliti z bralkami in bralci, se dija-
kom zdi ganljiva in jim hkrati nudi vpogled v realno življenje. Z iskrenostjo tako knjige dosežejo, da se dijaki 
opogumijo in govorijo o temah, ki so sicer pogosto še vedno tabuizirane.

Projekt v veliki meri naslavlja temeljne cilje trajnostnega razvoja in globalnega učenja:

• izpostaviti stereotipe in predsodke, značilne za slovensko družbo, in njihove negativne posledice,

• omogočiti oseben stik z različnostjo v varnem prostoru,

• ozaveščati o položaju družbeno stigmatiziranih skupin,

• spodbujati dialog, ki temelji na spoštovanju človekovih pravic,

• problematizirati in izpostaviti vsakdanjo realnost pripadnic in pripadnikov družbeno stigmatiziranih sk-
upin (migranti, Romi, istospolno usmerjeni …) in spodbujati konstruktiven ter produktiven dialog med 
različnimi partnerji, ki sestavljajo civilno družbo.

 
Uvodno interaktivno delavnico o tem, kako se spopasti s predsodki, je vodil nacionalni koordinator žive 
knjižnice Mitja Blažič (predstavnik društva DIH), ki je v nadaljevanju vodil tudi pogovor z živimi knjigami.

V drugem delu je sledil pogovor s tremi živimi knjigami (Maša, Tadej, Edi) o spolni usmerjenosti, spolni iden-
titeti in spolnem izrazu. V tretjem delu je sledil pogovor s še dvema živima knjigama, bratoma Abdulahom 
in Mohamedom Orfahlijem, ki sta prišla kot begunca iz Damaska v Siriji pred petimi leti v Slovenijo.

Dogodka so se udeležili dijakinje in dijaki ter mentorice iz šestih različnih šol:
Gimnazije Brežice, Gimnazije Ledina, Srednje šole Ravne na Koroškem – GimnazijeSrednje šole za gostin-
stvo in turizem Novo mesto, Ekonomske in trgovske šole Brežice, Gimnazije Gian Rinaldo Carli Koper.
Iz naše šole so se dogodka udeležili dijakinje in dijaki 3. d oddelka.
 
Vtisi udeležencev:
Mitja Blažič je bil izjemen vodja dogodka. Najbolj mi je bilo všeč, da so se tako imenovane žive knjige 
posvetile tudi našim vprašanjem in nanjeh zelo lepo in jedrnato odgovorile. Nisem se zavedala, da se 
morajo še zmeraj soočati s tako veliko problemi in so zaradi svoje identitete še zmeraj tako zaznamovani 
in obsojani. Menim, da zdaj nekatere stvari veliko bolje razumemo in da nam je današnji dogodek prav 
tako odprl oči za problematiko, o kateri bi se morali še pogovarjati in pri kateri bi se lahko še veliko stvari 
izboljšalo. Res mi je v veselje, da je naš razred lahko dobil to izkušnjo. Škoda, ker ni potekala v živo.
Ana Davidović, 3. d
 
Živa knjižnica se mi je zdela zelo zanimiva in poučna, kviz Kahoot o stereotipih se mi je zdel domiseln in 
zabaven. Ganilo me je, ko so LGBTQ+ žive knjige (Maša, Edi in Tadej) govorile o tem, kako jih sprejema 
družba, samoizolaciji zaradi strahu pred kritikami in nesprejetostjo ter tudi o odzivih družinskih članov, saj 
je moralo biti razkritje njihove spolne usmerjenosti zanje težko, ker je istospolna privlačnost v Sloveniji in 
marsikje po svetu še vedno tabu tema.
Zelo sta se me dotaknila tudi brata migranta (Mohamed in Abdulah) iz Sirije, ki sta se morala spopadati z 
vojno, izgubo normalnega življenja, neznano usodo, ksenofobijo in diskriminacijo.
Menim, da smo vsi ljudje enakovredni, ne glede na poreklo, vero, spol, raso in spolno usmerjenost. Ljudje 
smo bitja s svobodnim razmišljanjem, opredeljevanjem, življenjskim slogom in idejami, vsaka kultura ima 
svoje norme in moralo, kar je dobrodošlo in vredno spoštovanja, dokler ne krši pravice drugih ljudi (kot jih 
kršijo rasisti, seksisti, homofobi in ksenofobi). Drugačnost je super, ker če bi vsi enako mislili, imeli isto 
ideologijo, bili videti enaki ... se posameznik ne bi ločil od celote, kar bi bilo dolgočasno.
Kolikor sem v tej delavnici spoznala žive knjige, lahko rečem, da so borci, pogumni in so lahko ponosni 
nase, saj je življenje, ko te precejšen del obsoja, ne da bi te najprej spoznal, težko.
Erika Jakša, 3.d
 
Čestitke za organizacijo! Zelo poučno in zanimivo. Najlepša hvala vsem »živim knjigam«, da ste z nami 
delile svoje življenjske izkušnje in razmišljanje. Spoznali smo veliko novega. Želimo vam vse dobro!

Organizator
Nina Arnuš

Gimnazija Novo mesto

Teme
• kulturna raznolikost

• kultura miru in nenasilja

• globalno državljanstvo

• medkulturno učenje

• trajnostni razvoj

Živa knjižnica
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IME PROJEKTA VODJA PROJEKTA

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

Drevo = življenje Osnovna šola Frana Kranjca 
Klavdija Krbavac Kenda

Drugačnost nas bogati Osnovna šola Frana Metelka Škocjan 
Katja Žibert 

GimMUN 2022 Gimnazija Ptuj 
Alenka Baum

Gorniški tabor v Vratih Osnovna šola 16. decembra Mojstrana 
Marjeta Dobida Verdnik

Izboljšajmo odnos do hrane Osnovna šola Leskovec pri Krškem 
Tanja Lakner

Jesenički Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice 
Angelica Podoš

Jezero je – jezera ni 2022 Srednja gradbena, geodetska

in okoljevarstvena šola Ljubljana 
Karin Prodan

Jezikajmo – zbliževanje kultur Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled 
Kristina Kodranov Maroševič

Kaj skriva naše srce?
Che cosa nasconde il nostro cuore?

Osnovna šola Vincenzo e Diego De Castro Piran 
Urška Pirjevec

Kam z odpadnim materialom Osnovna šola Franca Rozmana - Staneta 
Helena Sirotka

Kapljice življenja – voda Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec 
Špela Leskovar in Anja Sovič

Ko bi jaz vedela! Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor 
Nataša Bauman

IME PROJEKTA VODJA PROJEKTA

Kralj Matjaž pod goro Peco Osnovna šola Črna na Koroškem 
Vesna Burjak

Likovni ekstempore Osnovna šola Šempas 
Lilijana Zalesjak Gerlica

Mednarodni tabor Premikamo meje Sadeži duha Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece 
Tanja Culetto

Meja – naša preteklost in skupna evropska prihodnost Gimnazija Nova Gorica 
Lorna Atanasovski

Menjaj branje in sanje Gimnazija Ledina 
Špela Tršek

Mirovniški festival v Slovenj Gradcu Prva osnovna šola Slovenj Gradec 
Valerija Belaj

Mlade oči v pesmih pomladi Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo 
Sara Remžgar

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 
Katja Kržič

Moja šola, moj kraj, spoznajmo se Osnovna šola Šmihel

Mojca Pirc

Moje pravice Osnovna šola Frana Kranjca 
Mateja Rokavec

Ob morju sem ter tja
Pešpoti v mojem kraju (ostali zavodi)

Vrtec Mornarček Piran 
Lavra Bregar

Obudimo pisanje pisem Osnovna šola Zreče 
Mateja Potočnik

Od pšeničke do potičke Osnovna šola Frana Metelka Škocjan 
Katja Ploj
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IME PROJEKTA VODJA PROJEKTA

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 
Sabina Jevšenak

Po poti kulturne in naravne dediščine Osnovna šola Turnišče 
Brigita Žerdin

Postani pravi junak/junakinja z geslom:
poberem smet in rešim svet

Vrtec Koper

Kristina Vidali  

Pošljimo sapico prijateljstva Osnovna šola Pesnica 
Martina Rojs

Pozdrav ptic miru Osnovna šola Lava 
Polona Gracer

Skriti kotički mojega kraja Osnovna šola Odranci

Klementina Sečkar

Skupaj z nami: Sadje in zelenjava — dar narave Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica 
Metka Beber

Slovenski izgnanci od 1941 do 1945 Gimnazija Brežice 
Zdenka Senica Grubič

Šolske olimpijske igre Osnovna šola Selnica ob Dravi 
Urška Breznik

Tabor ustvarjalcev dobrih vesti Osnovna šola XIV. divizije Senovo 
Miroslava Škoberne

Tik nad osrčjem Zemlje Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo 
Sara Remžgar

Torkarjeva likovna kolonija 2021/2022 Osnovna šola Koroška Bela Jesenice 
Katja Operčkal

Tujejezični recital Jezik – kultura in tradicija Gimnazija Škofja Loka 
Ana Prevc Megušar

IME PROJEKTA VODJA PROJEKTA

Tvoj jezik, moj jezik – bogatejša kultura Osnovna šola Šmihel 
Andreja Šurla

Učenec poučuje
Slovenija moja dežela

IV. osnovna šola Celje 
Ksenija Leskovšek korber

Unesco ima talent Osnovna šola Cvetka Golarja 
Andrej Novljan

Unescova priložnost: STARA igra(ča) ZA NOVO veselje Osnovna šola Zreče

Lucija Levart

Unescovi vrtički na Osnovni šoli Brežice
Sivka in maline

Osnovna šola Brežice 
Martina Suban

Unescovi vrtički
V sodelovanju z naravo sam pridelam hrano

Osnovna šola Zreče 
Marjeta Kobale

V šoli čebel Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana 
Alenka Smole Legat

Večerja GRM Novo mesto, Srednja šola za gostinstvo in turizem 
Irena Jarc

Veselje do znanosti Gimnazija Celje - Center 
Marjana Turnšek

Vrednote v luči vseživljenjskega učenja Osnovna šola Ledina 
Barbara Kosirnik

Vzgajamo zelišča: zeliščni pripravki Osnovna šola Jožeta Krajca Rakek 
Liljana Intihar

Z odra na oder Osnovna šola Leona Štuklja Maribor 
Metka Ferk

Z ustvarjanjem povezujemo Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem 
Matej Petrovčič

Živa knjižnica Gimnazija Novo mesto 
Maja Hren

Živimo skupaj Osnovna šola Kapela 
Nina Budja Zalokar




