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CELJE 
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V šolskem letu 2020/21 je naša šola uradno postala šola kandidatka v mreži Unesco ASPnet 

(ASP mreži) pridruženih šol. V tem letu še ne smemo uporabljati logotipa Unesco ASPnet 

pridruženih šol, v medijih pa promoviramo našo kandidaturo in usmerjenost šole po Unesco 

smernicah in izobraževanje po 4 Delorsovih stebrih. 

Kot šola kandidatka smo imeli obveznosti, in sicer sodelovanje v razpisanih projektih šol članic 

in obeležba mednarodnih (priporočenih tudi s strani Unesco organizacije) dni. 

V projektih smo sodelovali glede na poslanstvo in poklicno usmerjenost naše šole, 

izobraževalnih programov in trajnostno naravnanost.  Zaradi dolgotrajnega pouka na daljavo v 

tem šolskem letu nekaterih projektov nismo izpeljali, smo pa dodatno sodelovali s 4 dogodki 

oziroma dejavnostmi v okviru svetovnega UNESCO tednu umetnosti, ki poteka pod častnim 

pokroviteljstvom Slovenske nacionalne komisije za UNESCO. Teh dejavnosti nismo 

predvideli v LDN. 

A. Projekti UNESCO ASP net pridruženih šol,  v katerih smo sodelovali v šolskem letu 

2020/ 2021: 

 

1. UČENEC POUČUJE – sodelovanje s IV. osnovno šolo Celje  

 

Teme: Kulturna raznolikost, Kulturna dediščina, Kultura miru in nenasilja, Globalno 

državljanstvo, Medkulturno učenje, Trajnostni razvoj, Trajnostni življenjski slog 

Izvedba: oktober 2020 

Sodelujoče učiteljice: Sergeja Jekl, Romana Rožmarič, Karmen Volavšek 

Sodelujoči dijaki: Dijaki 3. AT in HT, dijaki 4. AT in HT 

 

2. UNESCO VRTIČKI – sodelovanje z OŠ Zreče 

 

Tema:  V sodelovanju z naravo sam pridelam hrano, trajnostni razvoj, naravna dediščina 

Sodelujoča učiteljica: Romana Špes 

Sodelujoči dijaki: Dijaki 1. CV 

Izvedba: maj 2021 (celoletni projekt) 

 

 

3. MODER STOL – NEKDO MISLI NATE – sodelovanje z OŠ Maksa Pleteršnika Pišece 

 

Osrednja tema: Vrednote in stališča 

Sodelujoča učiteljica: Danica Korošec 

Sodelujoči dijaki: Dijaki 1. AT in HT 

Izvedba: maj 2021 

 

 

 

 

 



 

B. Obeležitve mednarodnih dni, tednov, let (dogovor z in med učitelji splošno 

izobraževalnih in strokovnih predmetov): 

 

1. Svetovni dan učiteljev – 5. oktober  

Izvedba projekta Učenec poučuje in pogovor z dijaki o poslanstvu in vlogi 

učiteljevega poklica, še posebej v teh negotovih časih epidemije  

Sodelujoče učiteljice: Sergeja Jekl, Romana Rožmarič, Karmen Volavšek 

 

2. Mednarodni dan matematike – 14. marec 

Sodelujoča učiteljica: Branka Turšič 

 

3. Svetovni dan poezije – 21. marec 

Sodelujoča učiteljica: Sergeja Jekl 

Tema: Obeležitev letošnjega prešernovega nagrajenca pesnika in pisatelja Ferija 

Lainščka 

 

4. Svetovni meteorološki dan – 23. marec 

Sodelujoča učiteljica: Lidija Oblak 

 

 

5. Svetovni dan knjige za otroke – 2. april 

Sodelujoča učiteljica: Danica Korošec 

Tema: Pravljičar H. C. Andersen, letošnja poslanica, predstavitev ilustracij D. 

Korošec 

 

 

Obeležitve so se opravile v okviru pouka, izven pouka, projektnega dela, interesnih 

dejavnosti, drugo. 

 

C. Sodelovanje na literarnem natečaju »Pogovor z Malim princem« - Conversation with 

the Little Prince v angleščini – neposredno sodelovanje s pariško UNESCO organizacijo. 

Sodelujoča dijakinja: Zala Klepac Keržan (zgodba z ilustracijami),  

Mentorica: Karmen Volavšek, november 2020 

D. Teden umetnosti v šoli (24. – 30. maj 2021), ki je potekal v okviru svetovnega 

UNESCO tedna umetnosti pod častnim pokroviteljstvom Slovenske nacionalne komisije 

za UNESCO 

V okviru Tedna umetnosti v šoli smo sodelovali s štirimi dogodki oziroma aktivnostmi: 

1. Fotografska razstava na šolskem hodniku dijakov fotografskega krožka – mentorica 

Veronika Cvetko 

2. Virtualna razstava nagrajenih fotografij fotografskega natečaja Čarobnost božičnih 

praznikov in podelitev priznanj in nagrad nagrajencem – mentorica Danica Korošec 

3. LAND ART v šolskem parku - Likovna šola v šolskem parku – mentorica Petra 

Pižmoht (dijaki 3. AT) 



4. KONCEPTUALNI AVTOPORTRETI – Likovna šola v šolskem parku – mentorica 

Karmen Volavšek (dijaki 3. AT) 

 

Dijaki in učitelji naše šole celo šolsko leto sledimo smernicam izobraževanja po 4 Delorsovih 

stebrih, izobraževanja za trajnostni razvoj in aktivno sodelujemo z lokalno skupnostjo. 

Opravljamo druge dejavnosti v skrbi za planet, spodbujamo prostovoljstvo, pomoč pri učenju 

sošolcem, dobrodelnost ter krepimo pri dijakih zavest o spoštovanju in ohranjanju naravne in 

kulturne dediščine.  

Naši dijaki se udeležujejo različnih regijskih in državnih tekmovanj in natečajev na različnih 

področjih (splošno izobraževalni predmeti in strokovna področja). V letošnjem letu je bilo 

zaradi epidemije teh tekmovanj in udeležb manj kot prejšnja leta. 

Karmen Volavšek, 

koordinatorica dejavnosti UNESCO šole 

 


