OKVIRNI PLAN UNESCA za šolsko leto 2020/2021

V letošnjem šolskem letu se je naša šola pridružila Unescu, kot kandidatka za
članstvo.
Temeljni cilji v šolskem letu 2020/2021:
Poudarek na vseh štirih Delorsovih stebrih učenja:


Učiti se, da bi vedeli!



Učiti se delati!



Učiti se živeti skupaj!



Učiti se biti!

V ospredju bodo naslednje teme, ki jih bomo obdelali skozi projekte in skozi učne
vsebine:


globalno državljanstvo,



trajnostni razvoj in strategija,



mir in človekove pravice,



izobraževanje za trajnostni razvoj,



periodni sistem elementov.

Aktualne teme za to šolsko leto so:


svetovni problemi in vloga ZN pri njihovem reševanju,



kulturna dediščina,



otrokove pravice,



odprtost in spodbujanje k sožitju,



obeleževanje mednarodnih dni,



sodelovanje in vključevanje pri izvajanih projektih,
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spodbujanje tesnejše povezave med šolami v mreži in s članicami UNESCO
središča,



sodelovanje naj temelji na povezovanju in sodelovalnih odnosih na vseh ravneh (med
mladimi, učitelji, starši in v domačem okolju),



čimbolj preplesti Unescove teme in redni pouk,



vzgoja trajnostnega načina življenja na vseh ravneh znotraj in zunaj šole.

Pilotska projekta, ki jih bomo na šoli izvajali, sta Medobčinski šolski parlament in
Skupaj nam je lepše.
Poglabljali bomo ohranjanje kulturne in naravne dediščine, globalno učenje za
trajnostni razvoj, mir in človekove pravice, otrokove pravice, svetovne probleme in
vlogo ZN pri njihovem reševanju, odprtost ter spodbujanje k sožitju.
Obeležili bomo naslednje mednarodne dneve v okviru pouka ali raznih projektov:
mednarodni dan miru – 20. 9.
mednarodni dan učiteljev – 5. 10.
mednarodni dan strpnosti – 16. 11.
dan OZN – 24. 10.
svetovni dan boja proti AIDS-u - 1. 12.
dan človekovih pravic – 10. 12.
mednarodni dan maternih jezikov – 21. 2.
svetovni dan knjige in avtorskih pravic - 23. 4.
mednarodni dan žena – 8. 3.
svetovni dan kulturne raznolikosti – 21. 5.
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svetovni dan voda – 22. 3.
svetovni dan Zemlje -22. 4.
mednarodni dan biotske pestrosti - 22. 5.
dan zdravja - 7. 4.
Udeležili se bomo naslednjih nacionalnih projektov:


Moder stol – nekdo misli nate; OŠ Maksa Pleteršnika Pišece,



Pletemo niti mreže z zdravjem po dolgem in počez; OŠ Griže,



Vzgajamo zelišča »V starem iščem novo«,



Stare igrače za novo veselje; OŠ Zreče,



Unesco vrtički; OŠ Zreče,



Učenec poučuje: Tema ni določena; IV. osnovna šola Celje,

Solidarnostne in prostovoljne aktivnosti v katerih bomo sodelovali:
-

zbiranje papirja, kartuš, baterij, zamaškov, oblačil …,

-

Karitasova akcija »Pokloni zvezek«,

-

Rdeči križ »Drobtinica«,

-

zbiranje hrane za živali v zavetišču,

-

dobrodelna akcija NIVEA,

-

obisk varovancev v Domu za varstvo odraslih Velenje.

Trudimo se, da so tudi UNESCO načela tista, ki nam pomagajo k izboljšanju naše
kvalitete dela.
- Načelo timskega dela: Šolsko delo poteka v soodvisnosti med učenci, učitelji in starši.
Pomemben je način dela, aktivnosti in vsebina, ki spodbujajo dinamiko dela.
- Načelo podpiranja interesov in sposobnosti: Učencem nudimo veliko različnih izven
šolskih dejavnosti, jih spodbujamo k sodelovanju v raziskovalnem delu in pri športnih
ter kulturnih dejavnostih.
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- Načelo aktualizacije prioritet: Učence učimo, kako se morajo naučiti, kdaj dati
prednost določeni vsebini, cilju, nalogi …
- Načelo odgovornosti: Učenci se morajo zavedati, da so za svoja ravnanja odgovorni
sami in da naj iz svojih ravnanj prepoznajo pozitivne in negativne stvari. Negativne naj
skušajo popraviti ali jih ne izvajati več. Učitelj mora učenca voditi v sodelovalno delo,
v soodločanje in jih naučiti, kako pomagati sošolcem.
- Načelo dialoga: Učenci sodelujejo v različnih debatnih krožkih, okroglih mizah in na
šolskem parlamentu, kjer se pogovarjajo o aktualnih temah in ponujajo ali iščejo
različne rešitve.
- Načelo medsebojnega spoštovanja: V šolo prihaja veliko učencev iz različnih kultur.
To kulturno raznolikost učencem predstavimo na različnih prireditvah, pri pouku, z
druženjem z učenci iz drugih držav in jih učimo spoštovati to raznolikost.
- Načelo ustvarjalnosti: S sodelovanjem z lokalno skupnostjo imajo učenci veliko
možnosti za lastno kreativnost (ples, petje na različnih prireditvah in tekmovanjih,
likovno ustvarjanje na likovnih natečajih, poslikati mestni podhod, jumbo plakat,
ustvarjati novoletne lampijone …).
- Načelo solidarnosti: Učenci učijo pomoči potrebne sošolce, pomagajo starostnikom v
mestni četrti, sprehajajo zapuščene kužke v zavetišču, zbirajo zamaške, igrače, šolske
potrebščine …
Delovanje ASPnet šole v lokalnem okolju bomo izvedli tako, da se bodo starši
vključevali v delo šole, kjer se bodo srečali z Unesco vsebinami. Predstavili bomo
programa dela Unesca občini in se vključevali v akcije, ki jih bo občina ponujala šoli,
sodelovali pri oblikovanju proslav, razstav …

Kot koordinatorica se bom udeležila sestankov v UNESCO središču za celjsko in
savinjsko regijo ter sestankov, izobraževanj za UNESCO šolske koordinatorje, ki jih bo
sklical nacionalni koordinator (1-krat letno).
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Ob koncu šolskega leta bom opravila evalvacijo dela na ravni šole in napisala ter oddala
letno evalvacijo nacionalnemu koordinatorju.

ASPnet koordinatorica na šoli: Suzana Zabukovnik, prof.

Ravnatelj: Bojan Juras
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