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1. Temeljni cilji v šolskem letu 2014/15: 

- enakost, navajanje na red, 

- obeleževanje mednarodnih let in dni, 

- ohranjanje naravne in kulturne dediščine, 

- vključitev Unesco ciljev in vsebin v vsakdanje življenje in delo šole, 

- razvijanje vseh štirih stebrov Unesco izobraževanja, 

- sodelovanje v štirih obveznih Unesco temah (Svetovni problemi in vloga ZN;  

človekove pravice, strpnost in sodelovanje; medkulturno učenje; okoljska 

problematika), 

- medgeneracijsko sodelovanje. 

 
2. Nacionalni projekt:      DA   NE 

(kratek opis):   

V šolskem letu 2014/15 je osrednja tema projekta KAPLJICE ŽIVLJENJA - ZDRAVJE. 

Namen projekta je seznaniti učence o boleznih v današnjem svetu in vzrokih zanje, o 

pomenu in ohranjanju telesnega, umskega in duhovnega zdravja.  Seznaniti jih z  
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nujnostjo ponudbe zdravstvenih storitev, premišljeno uporabo zdravil, jih opozoriti 

na možnost uživanja naravnih zdravil in zeliščnih pripravkov,  ter uporabo naravnih 

pristopov zdravljenja oz. ohranjanjem zdravja. Opozoriti učence na pomen telesne 

aktivnosti za ohranjanje zdravja in vitalnosti. Predstaviti učencem načine 

alternativnega zdravljenja. 

   

3. Pilotski projekt:  DA   NE 

 

4. Uresničevanje temeljnih posebnosti UNESCO ASPnet šole – katere       
  teme/vsebine boste poglabljali?  
 
- enakost in navajanje na red 

- ozaveščanje učencev o boleznih v današnjem svetu, vzrokih zanje, razmišljanje o 

problematiki prenasičenosti trga s farmacevtskimi izdelki in nujni kritični presoji 

o uporabi zdravil, nujnosti uporabe naravnih zdravil in zelišč, zdrave prehrane, 

vode, redne telesne vadbe in posluževanju z medicinsko znanostjo ter 

alternativnimi načini za ohranjanje zdravja 

- navajanje učencev na vrednote kot so dobrodelnost, humanost, medkulturnost, 

spoštovanje, itd. 

 
5. Obeleževanje mednarodnih dni, tednov in let: 

4. oktober Dan živali 

5. oktober Svetovni dan učiteljev 

16. oktober Svetovni dan hrane 

16. november Svetovni dan strpnosti 

20. november Svetovni dan otrokovih pravic 

1. december Mednarodni dan boja proti AIDS-u 

10. december Dan človekovih pravic  

21. februar Mednarodni dan maternega jezika 

8. marec 

22. marec 

Mednarodni dan žena  (Prireditev Dan šole – 

Svetovni dan vode                                 25. 3. 2015) 

7. april 

22. april 

Svetovni dan zdravja               (NP Kapljice 

Svetovni dan Zemlje                življenja – zdravje) 

21. maj Svetovni dan kulturne raznolikosti in dialoga 

28. maj Svetovni dan Sonca 

 
 
6. Udeležba v nacionalnih projektih: 

- Učenec poučuje, IV. OŠ Celje 

- Drevo = Življenje, OŠ Frana Krajnca Celje 

- Otroštvo podaja roko modrosti, OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka 



- Dan človekovih pravic, OŠ Jožeta Moškriča Ljubljana 

- Otroštvo podaja roko modrosti, OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka 

 
7. Udeležba v mednarodnih projektih: 

- ENO tree planting 

- Dobre vesti iz naše šole in iz našega kraja 

- Tabor ustvarjalcev dobrih vesti iz naše šole in našega mesta 

 
8. Solidarnostne in prostovoljne aktivnosti: 

- zbiranje igrač, oblačil in knjig za socialno ogrožene 
- zbiranje zamaškov in pločevink 

 
9. Delovanje ASPnet šole v lokalnem okolju (sodelovanje s starši, krajevno  

skupnostjo, občino, institucijami) 
 

- sodelovanje z lokalno KS 
- lokalnimi društvi (čistilne akcije okolja, skrb za čisto in zdravo okolje, na 

prireditvah, zbiralne akcije) 
- sodelovanje z Amnesty International (predavanja, delavnice) 
- sodelovanje s Filantropijo (prostovoljstvo) 
- sodelovanje z društvom Za boljši svet 

 
10.  Načrtovano sodelovanje v mreži in središču: 

 aktivno sodelovanje s središčem in mrežo 
 sodelovanje v nacionalnih in mednih projektih mreže 
 sodelovanje pri oblikovanju spletnih strani središča  
 sodelovanje pri oblikovanju nacionalnih spletnih strani mreže 
 udeležba na rednih srečanjih koordinatorjev središča (avgust, februar, maj) 
 udeležba na strokovnem srečanju koordinatorjev ASPnet (oktober) 
 

11.  Letno poročilo o delu v tekočem letu bo izdelala in oddala do avgusta 2015: 
Manja Križanec do 10. julija 2014. 

 

 
ASPnet koordinatorica na šoli:           Ravnateljica:  

       Manja Križanec           Lidija MILOŠIČ 
       
 

 

 
 

                                                                                             

 


