
Aktivnosti v Mreži Unescu pridruženih šol

Jože Bogataj, nacionalni koordinator 

16. september 2022 



Program dvodnevnega strokovnega srečanja vodij središč in 
šolskih koordinatorjev v Mreži Unescu pridruženih šol  
na OŠ  Kapela 16. in 17. 9. 2022 

Petek, 16. september 2022

9.00 – 10.00: Registracija udeležencev srečanja

10.00 –10.15: Uvodni pozdrav: Mag. Andreja Strmšek, ravnateljica, program Osnovne šola Kapela

10.15 – 10.45: Pregled dela v šolskem letu 2021/2022, Jože Bogataj, nacionalni koordinator ASPnet

10.45 – 11.45: Dediščina v rokah mladih, 1. del, Milena Antonić, Zavod za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije

11.45 - 12.15: Odmor



12.15 – 12.45: Dediščina v rokah mladih, 2. del – vprašanja in odgovori, Milena Antonić, ZVKDS

12.45 – 13:45: Priročnik Svetovna dediščina v rokah mladih: Konvencija o varstvu svetovne 

dediščine; aktualne dejavnosti, Mateja Kavčič in dr. Špela Karo, Zavod za varstvo kulturne dediščine 

Slovenije

13.45 – 15.00: Kosilo

15.00 – 16.00:  Biosferno območje Mura, župan mag. Damijan Jaklin in Nina Lebar
UNESCO Mladinska platforma, Boštjan Jerman in Urška Pliberšek

16:00 – 16:45 Dobra praksa: Delorsovi stebri, Nina Jelen, Osnovna šola Ivana Škvarča Zagorje ob 

Savi

17:00 – 18:30: Druženje na trgu ob vinski fontani. Krajši glasbeni nastop. Opcija: Ogled gradu 

Negova. 



Sobota, 17. september 2022

9:00 – 10:20: Medijska pismenost in teorije zarote, asist. Sabina Mešič, Fakulteta za medije

10:20-11:20: Medijska pismenost in teorije zarote, delavnica, dr. Sonja Merljak Zdovc, Časoris

11:20-11:40: Odmor

11:40-12:40: Futures of Education, Mateja Feltrin-Novljan, Osnovna šola Cvetka Golarja Škofja Loka  

12:40-14:00: 

Kje žuli čevelj Unescove šolske koordinatorje (Anže Nunar)
Predstavitev evalvacije lanskega šolskega leta in vprašanja in pobude s strani udeležencev (evalvacijska
komisija, predsednica Ksenija Leskovšek Korber)
Najava projekta v sodelovanju s parkom Kozjansko (Tanja Plevnik, OŠ Pišece) 

14.00: zaključek srečanja



Aktivnosti v Mreži Unescu pridruženih šol
v preteklem šolskem letu 

September 2021: dodatni sestanek evalvacijske komisije, zapisnik 

September 2021: zaključek projekta When Sound Creates Image, zahvala za sodelovanje 

23. september: webinar za učitelje: Education for Sustainable development

September/oktober 2021: dopisi v Pariz, da bi pomagali pri urejanju spletne strani OTA 

5. oktober: predstavitev orodja SELFIE za učitelje (na daljavo)

15. 10. 2021: rok za oddajo poročila o delu ASP šol za Urad za UNESCO, Marjutka Hafner 

18., 22. 10. inj 3. , 4. in 5. 11. 2022: Dediščina v izobraževanju, seminar za nacionalne 

koordinatorje, org. Unesco Pariz; udeležba nacionalnega koordinatorja 



29. 11. – 1. 12. 2021: 5. Unescov Forum na temo Transformativnega izobraževanja za trajnostni razvoj, 

globalno državljanstvo in blagostanje, aktivna udeležba nacionalnega koordinatorja in ASP šol

7. – 8. 12. 2021: ASPnet svetovni dijaški/študentski forum (za srednješolce): Taking action for people and 

the planet, udeležba nacionalnega koordinatorja 

December 2021: objava članka Mreža Unescu pridruženih šol v reviji Vzgoja, avtor Jože Bogataj, 

nacionalni koordinator  

December 2021: v isti številki tudi Marijana Kolenko: Za celotne razvoj mladih je potrebno veliko srce (o 

Delorsovih stebrih znotraj Unescovih šol) 

December 2021: Nacionalni koordinator: Letno poročilo o delovanju Mreže Unescu pridruženih šol za 

Pariz 



24. januar 2022: 4. mednarodni dan izobraževanja : Sprememba smeri, preobrazba izobraževanja

8. februar 2022: webinar: Človekove pravice na lokalni ravni (Unesco Pariz)

15. februar 2022: Srečanje šolskih koordinatorjev in vodij središč (na daljavo) v organizaciji Središča za Gorenjsko 

25. februar 2022: Izjava Unesca o nasprotovanju  vojne v Ukrajini 

1. marec 2022: Najava projekta Zavoda RS za šolstvo: Teden kulturne dediščine v šoli 

2. 3. 2022: Vabilo za sodelovanje na mednarodnem zboru Capital of Children na Danskem, izbrani  sta dve slovenski  
šoli 

Marec 2022: sodelovanje pri nastajanju članka za revijo Vzgoja, avtor Gašper Hrastelj 

14. marec 2022: Obeležitev mednarodnega dneva matematike (sodelovanje ASP šol) 

Marec 2022: nacionalni koordinator pripravi delno poročilo o delovanju mreže za Unescov bilten, ki ga izdaja 
Nacionalni urad za UNESCO 



5. april 2022: prvo srečanje šolskih koordinatorjev in vodij središč za projekt Dediščina (Milena Antonić, Zavod za 

varstvo kulturne dediščine)

6. – 10. 4. Sodelovanje na mednarodnem simpoziju za mlade na temo kulturne dediščine v Grčiji (3 predstavniki Slovenije) 

19. april 2022: drugo srečanje šolskih koordinatorjev in vodij središč za projekt Dediščina (Špela Spanžel, MK) 

Maj 2022: kompleti učnih kartic na temo kulturne in naravne dediščine so bili poslani še v srednje šole (v OŠ že lani); izdal

SEM. 

Maj 2022: prijava na webinar:  Transformativno izobraževanje:  klimatske spremembe (webinar poteka 7 dni od maja do 

novembra 2022:  doslej izpeljani 2 srečanji); 

17. maj 202: 3. srečanje vodij središč in šolskih koordinatorjev na temo Dediščina, konzultacije in priprava na prijave na 

projekt 

Maj 2022: prevod dokumenta Futures of Education (Prihodnosti izobraževanja), priprava za tisk za vse članice ASP mreže

31. 5. 2022: virtualna okrogla miza: 30 let Slovenije v OZN, udeležba nacionalnega koordinatorja 



10. junij 2022: ob 50. obletnici podpisa Konvencije  o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine in ob 10. 

obletnici vpisa Dediščina živega srebra Almaden in Idrija, simpozij v Idriji, udeležba nacionalnega koordinatorja; 

Junij 2022: poziv za imenovanja Unescovih glasnikov, Urad za UNESCO, Gašper Hrastelj 

Junij 2022: navodila šolskim koordinatorjem in vodjem središč glede pisanja poročil za izvedene projekte ter 

najavo novih za šolsko leto 2022/2023,  (Anže Nunar) 

16. 6. 2022:  1. sestanek NODO (nacionalnega odbora za desetletje oceanov (nacionalni koordinator je član NO) 

Junij 2022: povabilo mednarodne koordinatorice za sodelovanje v mednarodni anketi  za učitelje na temo 

Transformativno izobraževanje in pouki umetnosti (rok 15. 7. 2022)

14. 7. 2022: delovno srečanje članov ožje ekipe pri nacionalnem koordinatorju, Škofja Loka. 

Avgust 2022: poročilo evalvacijske komisije, končno poročilo za šolsko leto 2021/2022 in potrjevanje projektov 

za novo šolsko leto 



UNESCO glasnik Slovenije

Spoštovani vodje središč, mentorji in koordinatorji  Mreže Unescu pridruženih šol! 

V šolskem letu 2022/2023 vas vljudno vabimo k sodelovanju pri projektu Slovenske
nacionalne komisije za UNESCO in Društva za Združene narode za Slovenijo, ki je
nosilec UNESCO mladinske platforme, in sicer UNESCO glasnik Slovenije. Prvih
dvanajst (12) UNESCO glasnikov iz osnovnih in srednjih UNESCO pridruženih šol je
Slovenska nacionalna komisija za UNESCO imenovala že leta 2012, v naslednjem
krogu leta 2015 pa je bilo izbranih še dvanajst (12) glasnikov. Veseli smo, da vas v
prihajajočem šolskem letu ponovno povabimo k sodelovanju!

Kdo so UNESCO glasniki? UNESCO glasniki so mladi do 23 let, ki širijo glas o UNESCO
po državi. Glasniki so aktivni pri nalogah in projektih, raziskovalnih nalogah, različnih
programih in taborih ASP mreže ter širijo cilje UNESCO preko različnih (spletnih)
medijev.



UNESCO glasnik Slovenije

Vljudno vabimo vsa središča v Mreži Unescu pridruženih šol, da nam posredujete 
vaše kandidatke in kandidate za glasnike ter izpolnjene prijavne obrazce – vsako 
središče lahko predlaga do dve kandidatki / dva kandidata. 

Obrazec skupaj z ustreznimi dokazili (motivacijsko pismo, predstavitev, kopije potrdil, 
priznanj) prosim pošljite po elektronski pošti na naslova: gasper.hrastelj@gov.si in 
koordinator@unesco-mladi.si najpozneje do 30. 9. 2022. Seveda smo na voljo pri 
vseh morebitnih vprašanjih, ki jih imate. 

Veselimo se sodelovanja z vami in vas najlepše pozdravljamo. 

Gašper Hrastelj, generalni sekretar 

Urad za UNESCO



Članica Mreže Unescu pridruženih šol

▪ uresničuje cilje trajnostnega razvoja (SDG, 4,7) na vseh področjih Agende 2030 za 
izobraževanje na celotni šolski vertikali 

▪ izobražuje za globalno državljanstvo

▪ izobražuje za medkulturni dialog 

▪ uresničuje Delorsove stebre v izobraževanje za 21. stoletje skozi projekte šol v 
mreži Unescu pridruženih šol 

▪ skrbi za varno in vzpodbudno učno okolje 



Članica Mreže Unescu pridruženih šol

▪ dosledno uresničuje pravila delovanja UNESCO ASP mreže 

▪ obravnava štiri obvezne teme ASPnet: svetovni problemi in vloga ZN pri njihovem 
reševanju, Izobraževanje za trajnostni razvoj, mir in človekove pravice, 
medkulturno učenje

▪ (lokalno in širše) opozarja na varovanje naravne in kulturne dediščine 

▪ šolsko delo vključuje transverzalne teme: enake možnosti za vse, enakopravnost 
spolov v športu, krepitev strpnosti, sprejemanje imigrantov in problemi staranja 
prebivalstva – problem medgeneracijskega sodelovanja


