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Unescov sektor za izobraževanje

Globalni program izobraževanja 2030

Izobraževanje je Unescova glavna prednostna
naloga, ker je temeljna človekova pravica
in temelj za izgradnjo miru in trajnostni

Unesco je, kot specializirani agenciji Združenih
narodov za izobraževanje, zaupano, da vodi in
usklajuje Globalni program izobraževanja 2030,

razvoj. Unesco je specializirana agencija
Združenih narodov za izobraževanje, sektor
za izobraževanje pa zagotavlja globalno in
regionalno vodstvo na področju izobraževanja,
krepi nacionalne izobraževalne sisteme in se
odziva na sodobne globalne izzive s pomočjo
izobraževanja s posebnim poudarkom na
enakosti med spoloma in Afriki.

ki je del globalnega gibanja za izkoreninjenje
revščine s 17 cilji trajnostnega razvoja do leta
2030. Izobraževanje, ki je ključnega pomena
za doseganje vseh teh ciljev, ima lasten cilj 4,
katerega namen je “zagotoviti vključujoče in
pravično kakovostno izobraževanje ter spodbujati
možnosti vseživljenjskega učenja za vse”. Okvir za
ukrepe Izobraževanje 2030 vsebuje smernice za
izvajanje tega ambicioznega cilja in zavez.
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Uvod

Mreža Unescu pridruženih šol
Mreža Unescu pridruženih šol (ASPnet) si prizadeva vzgajati svoje učence za mir. Spodbuja
vrednote in načela, zapisana v Unesco ustavi in Ustanovni listini Združenih narodov, med
drugim temeljne pravice in človeško dostojanstvo, enakost med spoloma, socialni napredek,
svobodo, pravico in demokracijo, spoštovanje raznolikosti in mednarodno solidarnost.
Izvor ASPnet sega v leto 1953, ko je Unesco pričel s projektom pod imenom Shema
koordiniranih eksperimentalnih dejavnosti v izobraževanju za življenje v svetovni skupnosti.
Danes ASPnet predstavlja globalno mrežo 11.700 izobraževalnih ustanov v 182 državah1, ki
zagotavljajo predšolsko, osnovnošolsko, srednješolsko, tehnično in poklicno izobraževanje ali
usposabljanje učiteljev.
Kot član ASPnet je vaša ustanova zavezana podpirati Unescovo poslanstvo in njegove globalne
cilje udejanjiti v poučevanje, učenju in konkretnih dejavnostih.

O tem vodiču
Ta vodič je namenjen vsem v vaši ustanovi: ravnatelju ali direktorju, imenovani kontaktni točki
ASPnet, učiteljem, zaposlenim, učencem, šolskemu svetu in družinam učencev. Namenjen je
vsem, ki sodelujejo pri razvoju vizije in kulture ustanove, njenih politik in pravil, pri upravljanju
ustanove in vsakodnevnih opravilih ter načrtovanju, upravljanju, spremljanja in vrednotenja
dejavnosti v učilnicah in zunaj njih.
Uporablja naj se tudi kot orodje za komuniciranje o namenu in pomenu članstva ASPnet z
lokalno skupnostjo, lokalnimi oblastmi in partnerji, obiskovalci in mediji. Vodič temelji na
in dopolnjuje Vodič za nacionalne koordinatorje ASPnet, ki opredeljuje splošno strukturo
upravljanja ASPnet ter vloge in odgovornosti različnih nosilcev mreže ASPnet. Ta vodič se
posreduje vsem članom ASPnet po celem svetu. Vodič pomaga članom, da v celoti razumejo
in izvajajo svojo vlogo vzornikov in pionirjev pri vzgoji za mir in trajnostni razvoj ter svojim
učencem nudijo sredstva in prostor za rast in udejstvovanje kot globalni državljani.

1

Stanje 1. februarja 2019.
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Pripadnost ASPnet:

Pripadnost ASPnet:
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Kaj to pomeni?
Zavezani
smo poslanstvu
Unesca
za razvoj miru
na svetu.

Poučujemo in
uresničujemo
človekove pravice in človekovo
dostojanstvo, enakost spolov,
kulturo miru in nenasilja,
pravičnost in demokracijo,
spoštovanje raznolikosti
in mednarodno
solidarnost.

Vrednote in cilje
Unesca postavljamo na
vidno mesto v organizaciji,
politikah, programih,
strukturah, učnih urah in
projektih naše ustanove.

Pripadamo globalni
skupnosti enako mislečih
šol in se povezujemo, delimo
znanje in izkušnje ter razvijamo
skupne projekte z več deset tisoč
ravnatelji, učitelji in učenci s
celega sveta.

Mreža Unescu pridruženih šol je odprta za vse šole v različnih okoliščinah,
z različnimi pogoji in sredstvi.
ASPnet ni ...
• mreža “elitnih šol”,
•

osredotočen na akademsko odličnost ali rangiranje ustanov.

Članstvo je prostovoljna zaveza za prispevanje k miru, mednarodnemu
razumevanju in trajnostnemu razvoju.

Članstvo ni ...
•

nagrada,

•

“znak kakovosti” za dosežke.
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Članstvo:
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Članstvo:
Kaj so koristi?

Pripadnost globalni
skupnosti šol, ki od leta 1953
slovi po svoji vlogi pri deljenju in
širjenju vrednot, pri izobraževanju
za mednarodno razumevanje in pri
izobraževalnih inovacijah.

Dostop do tematskih
smernic, strokovnega
znanja in virov za poučevanje
in učenje pri Unescu.

Bolj smiselne in praktične
priložnosti za učenje za naše
učence ter nove in raznolike
možnosti strokovnega učenja za
naše učitelje.

Priložnosti za sodelovanje
v globalnih kampanjah,
obeleževanjih in tekmovanjih o
prednostnih nalogah Unesca.

Povezovanje,
sodelovanje ali
pobratenje (angl. twinning)
s partnerskimi šolami v več
kot 180 državah s celega
sveta.
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Dostop do spletne platforme
za ASPnet (OTA), kjer lahko vsak
član naloži gradivo, fotografije in
videoposnetke za skupno rabo ter
nato odkrije gradivo, fotografije in
videoposnetke drugih članov.

Vzajemno učenje in
medsebojno svetovanje pri
izmenjavah z ravnatelji ASPnet,
učitelji in študenti s celega
sveta.

Članstvo:

Prepoznavnost naših
dejavnosti prek OTE, strani
ASPnet na družbenih omrežjih
in Unesco spletnega mesta,
publikacij in poročil.

Dovoljenje za
uporabo logotipa “Član
Mreže Unescu pridruženih
šol” v skladu s Priporočili za
uporabo logotipa ASPnet
(⑦).

Dostop do izbranih
priložnosti za sodelovanje
naših učiteljev in učencev prek
spleta ali osebno na nacionalnih,
regionalnih ali mednarodnih
konferencah ali forumih

Članstvo ASPnet je brezplačno za vse člane.
Za prijavo, sprejem, potrjevanje ali podaljšanje članstva ni treba
plačati nobenih stroškov.
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Držimo obljubo:
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Držimo obljubo:
Kaj so naše dolžnosti?

Podpirati moramo Unescove vrednote in načela ter:
a.

posredovati nacionalnemu koordinatorju letni načrt dela z opisom
predvidenih rezultatov;

b.

poslati nacionalnemu koordinatorju letno poročilo z uporabo
predloge, do določenega roka;

c.

sodelovati vsako šolsko leto v vsaj enem globalnem ali regionalnem
projektu, tekmovanju ali kampanji, ki jih predlaga Unesco, ali v
povezani nacionalni aktivnosti, ki jo predlaga nacionalni koordinator;

d.

obeleževati vsako šolsko leto vsaj dva mednarodna dneva, kot so
določeni s strani Združenih narodov, ki jih izberete na koledarju ASPnet
na spletnem orodju za ASPnet (OTA), s sodelovanjem celotne šolske
skupnosti;

e.

prikazati zunanji znak članstva v šoli v skladu z navodili ali napotki
nacionalnega koordinatorja;

f.

obveščati šolsko skupnost o članstvu v ASPnet (na primer prek osebja,
sestankov staršev in učencev, posterjev, spletne strani šole itd.);

g.

posodabljati naše informacije (kontaktne podatke, šolsko statistiko in
dejavnosti) na spletnem orodju za ASPnet vsaj dvakrat letno, z uporabo
navodil za OTO za člane, ki so na voljo pri nacionalnem koordinatorju
ali neposredno na platformi po prijavi.

Poleg teh nalog, ki jih je določil Unesco, imamo morda tudi obveznosti, ki jih
določi naš nacionalni koordinator. Članstvo velja za določen čas od treh do
petih let. Trajanje članstva določa nacionalni koordinator. Članstvo se lahko
podaljša, če so izpolnjeni zahtevani pogoji. Če ne izpolnjujemo pogojev, bo naš
nacionalni koordinator prosil Unesco, naj prekine naš članski status.
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Kako prispevati:

Kako prispevati:

Kako udejanjamo našo zavezo?

V prizadevanja, da bi Unescovi ideali postali resnični in otipljivi, vključimo vse v
šoli – vodstvo, učitelje, osebje, učence in družine.
To imenujemo celosten pristop do izobraževanja.

Imenujemo šolsko kontaktno osebo za ASPnet in zagotovimo, da ima potrebno
znanje, informacije, čas in podporo za opravljanje te vloge.

Zagotavljamo varno, trajnostno, nenasilno, vključujoče in učinkovito
učno okolje za vse učence, ne glede na spol.

Poudarjamo štiri stebre učenja, kot so opredeljeni v Unescovem poročilu iz leta
1996: Učenje: skriti zaklad: (i) učiti se, da bi vedeli; (2) učiti se delati;
(iii) učiti se biti; in (iv) učiti se živeti skupaj.

Uvajamo inovativne, vključujoče in kreativne metodologije in pristope, da
spremenimo in preobrazimo izobraževalne sisteme in politike.

Osredotočamo se na tri tematska področja delovanja:
1. globalno državljanstvo ter kultura miru in nenasilja;
2. trajnostni razvoj in trajnostni življenjski slogi;
3. medkulturno učenje in spoštovanje kulturne raznolikosti in dediščine.

Sodelujemo in delimo svoje izkušnje z nacionalnim koordinatorjem in drugimi
šolami doma in v tujini ter z našo skupnostjo in različnimi partnerji, da bi razširili
vpliv naših dejavnosti.
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Kako pokažemo naše delo:
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Kako pokažemo naše delo:

Kako pokažemo naše delo in delimo informacije?

Redno obveščamo našega nacionalnega koordinatorja in druge
člane v naši državi prek obstoječih mehanizmov komuniciranja in
poročanja.
Redno posodabljamo naš šolski profil na spletnem orodju za
ASPnet (OTA) in nalagamo dokumente, učna gradiva, fotografije in
videoposnetke, da jih lahko vidijo člani s celega sveta.

Sodelujte v Unescovih globalnih pobudah in sledimo vabilom za
prijavo naših prispevkov na namenskih spletnih mestih, na spletnem
orodju za ASPnet in v ASPnet družbenih medijih:
Spletno orodje za ASPnet (OTA)

https://aspnet.unesco.org

https://www.facebook.com/aspnet.aspnet
@ASPnetUNESCO #ASPnetUNESCO

Povabimo lokalne osebnosti na naše posebne dogodke (kot so
obeleževanja mednarodnih dni, razstave in obiski drugih šol).

Obveščamo lokalne medije o našem članstvu in naših dejavnostih.
Redno poročamo naši šolski in lokalni skupnosti (na primer prek
našega spletnega mesta ali strani v družbenih omrežjih, glasila,
letakov in oglasnih desk).

8

Mreža Unescu pridruženih šol: Vodič za člane

7

Uporaba logotipa:

Uporaba logotipa:
Kakšna so pravila?

Za izkazovanje povezanosti naše ustanove z Unescom je priporočena uporaba
logotipa za člane ASPnet. Logotip lahko pridobimo od našega nacionalnega
koordinatorja. Spoštovati moramo pogoje takšne uporabe, ki so opredeljeni v skladu
z Navodili za uporabo imena, kratice, logotipa in internetnih domen Unesca:

Splošni pogoji
•

Splošne pogoje za uporabo logotipa ASPnet za člane določi Unesco in ne
smejo biti spremenjeni brez predhodnega pisnega dogovora z Unescom.

•

Logotip ASPnet za člane mora biti uporabljen previdno, da v splošni
javnosti ne pride do napačnega razumevanja glede samostojnosti
nacionalnih koordinatorjev, članov in Unesca.

•

Logotip ASPnet za člane ne sme biti pod nobenim pogojem uporabljen na
proizvodih, namenjenih za prodajo.

•

Publikacije z logotipom ASPnet za člane, ki jih pripravijo člani morajo
vsebovati izjavo po naslednjem zgledu: “[ime šole] je odgovoren/a za
oblikovanje in predstavitev vidikov, vsebovanih v tem/tej [ime gradiva] in
za mnenja izražena v njem/njej, ki pa niso nujno skladna z mnenji Unesca in
niso zavezujoča za Unesco.”

•

Člani lahko uporabljajo logotip ASPnet za člane za svoje dejavnosti, ki so
povezane z Mrežo pridruženih šol, ne smejo pa uporabe logotipa ASPnet za
člane v kakršni koli obliki dovoliti drugim.

•

Logotip ASPnet za člane je lahko uporabljen v črni, modri barvi Združenih
narodov ali beli barvi na temnih podlagah.
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•

Višina podobe templja je merilo za velikost logotipa. Ko je logotip prikazan,
ne sme biti višina podobe templja nikoli manjša od 12 mm.

•

Logotip ASPnet za člane je lahko prikazan poleg logotipa šole članice ali
samostojno na drugem mestu.

•

Člani nosijo polno odgovornost za posledice, ki izhajajo iz njihove uporabe
logotipa ASPnet za člane.

Logotip ASPnet za člane
Člani naj uporabljajo spodaj prikazani standardni logotip ASPnet:
Član

UNESCO
pridružene šole

Organizacija Združenih
narodov za izobraževanje,
znanost in kulturo

Logotip sestoji iz treh delov:
•

a. logotip Unesca s svojimi tremi sestavnimi deli: simbol templja, polno ime
organizacije in navpična pikčasta črta;

•

b. emblem ASPnet (grafični del in napis “UNESCO pridružene šole”);

•

c. Napis “Član”.

!

Šole članice ne smejo pod nobenim pogojem uporabljati
logotipa ASPnet brez napisa “Član” niti logotipa Unesca
brez emblema ASPnet.

Organizacija Združenih
narodov za izobraževanje,
znanost in kulturo
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Iščemo podporo:

Iščemo podporo:
Kam se lahko obrnemo?

Obrnite se na
svojega nacionalnega
koordinatorja ASPnet.

Redno obiskujte spletno
mesto ASPnet in se prijavite v
spletno orodje za ASPnet (OTA),
kjer lahko najdete informacije, učne
vire in ideje:
https://aspnet.unesco.org

Povežite se z drugimi
člani ASPnet v svoji
državi.

Redno obiskujte
nacionalno spletno stran
ASPnet, IT platformo ali
skupino na družbenih
medijih.

Po posvetovanju s svojim
nacionalnim koordinatorjem
se obrnite na:
Člane ASPnet v drugih državah
—
nacionalne ali lokalne predstavnike drugih Unescovih
mrež – npr. Unescove katedre, geoparke, biosfere (MAB),
spomenike kulturne dediščine in učeča se mesta
—
lokalne partnerje, kot so občine, nevladne
organizacije (NVO), univerze, lokalna
podjetja, raziskovalne inštitute in
knjižnice.
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Poznavanje osnov:
Katero referenčno gradivo
je na voljo?2

9
•

Ustava UNESCO; UNESCO 1945

•

Splošna deklaracija o človekovih pravicah; Združeni narodi 1948

•

Spreminjamo naš svet: agenda za trajnostni razvoj do leta 2030;
UNESCO 2015

•

Izobraževanje 2030: Incheonska deklaracija in akcijski okvir za
uresničevanje 4. cilja trajnostnega razvoja; UNESCO 2015

•

Priporočila o izobraževanju za mednarodno razumevanje,
sodelovanje in mir ter izobraževanju v zvezi s človekovimi pravicami
in temeljnimi svoboščinami; UNESCO 1974

•

Mreža pridruženih šol UNESCO: Vodič za nacionalne koordinatorje;
UNESCO 2018

•

Dokumenti o treh tematskih področjih delovanja ASPnet:
informacije so na voljo na spletni strani ASPnet.

V elektronski različici tega vodiča (na voljo na https://aspnet.unesco.org/) za referenčno gradivo
kliknite na povezavo.
2
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Poznavanje osnov:

Za najnovejše informacije o trenutnih ukrepih in prednostnih
nalogah Unesca in ASPnet po vsem svetu redno obiskujte
spletno mesto ASPnet ter naše strani na Facebooku in Twitterju:
https://aspnet.unesco.org/
https://www.facebook.com/aspnet.aspnet
@ASPnetUNESCO #ASPnetUNESCO ASPnetUNESCO
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Organizacija Združenih
narodov za izobraževanje,
znanost in kulturo

UNESCO
pridružene šole

Mreža Unescu pridruženih šol
Vodič za člane

Kontaktni podatki
Mreža Unescu pridruženih šol
UNESCO
7, place de Fontenoy
75007 Paris
Francija
+33(1) 45 68 10 00
E-pošta: aspnet@unesco.org
aspnet.unesco.org

Kakovostno
izobraževanje

Cilji
trajnostnega
razvoja

