
 
 

 
PRIJAVA NACIONALNEGA PROJEKTA za šolsko leto 2012/13    
 
(Vpišite, ali gre za pilotski, nacionalni ali mednarodni Unesco projekt.) 
Prijave pošljete nacionalni koordinatorici, Ljubici Kosmač in Barbari Urbanija 
do 20.8.2012 
 
Pilotski projekt je projekt, ki ga vrtec/šola/dijaški dom izvaja le na svojem 
zavodu, nacionalni projekt zavod izvaja v sodelovanju z zavodi po Sloveniji, 
mednarodni pa, če v projektu sodelujejo tudi zavodi iz tujine. 

 
 

VRTEC, ŠOLA, DIJAŠKI DOM: OŠ dr. Joţeta Pučnika Črešnjevec 

 
Naziv nacionalnega projekta: KAPLJICE ŢIVLJENJA 
 

 
Čas izvajanja (od – do):  
September 2012 – junij 2013 
 

 
1. Sodelujoči VI zavodi UNESCO ASP mreţe šol Slovenije:                                                                      

 Ime zavoda Število mentorjev Št.otr/uč/dij 

 OŠ dr. Joţeta Pučnika 
Črešnjevec 

5 okoli 150 

 Povabljene šole ASPnet Unesco 
šol 

  

    

    

skupaj    

2. Sodelujoči VI zavodi v Sloveniji izven mreţe: 

 Ime zavoda Število mentorjev Št. otr/uč/dij 

    

    

    

    

    

skupaj    

3. Sodelujoči VI zavodi iz tujine:                                                                                   

 Ime zavoda Število mentorjev Št. otr/uč/dij 

 Grundschule Wettmannstatten  2 20 

skupaj    

S K  U P A J      Okoli 10 Okoli 200 

 
Temeljni cilji projekta:  
 

 Ozaveščanje učencev o svetovni problematiki preskrbe z vodo in problemi 
povezani  s tem (bolezni, revščina, suša, onesnaţenost, pitna voda, itd.) 

 Medpredmetno povezovanje in povezovanje s šolami v mreţi Unesco 

 Navajanje učencev na vrednote kot so dobrodelnost, humanost, medkulturnost 
spoštovanje, itd. 



 Navajanje učencev na timsko in raziskovalno delo 

 Razvijanje socialnih in učno-vzgojnih kompetenc 

 Dvig ekološke osveščenosti (Zelena straţa) 

 

Kratek opis projekta:  

 Obeleţitev mednarodnih dni povezanih z vodo (po razredih) 

 Okrogle mize (posvojeni spomenik Perišče – Voda nekoč in danes, 
medgeneracijsko povezovanje) 

 Dpobrodelno-zbiralne akcije (zbiranje sredstev za pomoč afriškim otrokom) 

 Blogarski natečaj 

 Krvodajalska akcija RK 

 Sodelovanje z Amnesty International (predavanja, delavnice) in Filantropijo 
(prostovoljstvo) 

 Sodelovanje s strokovnimi institucijami (Komunala SB, Sklad Si.Voda, FF MB – 
Ana Vovk Korţe, Čistilna naprava Modraţe, Ekosistemska učna pot Ličenca) 

 organizacija dnevov dejavnosti (naravoslovni, tehniški in drugi) 

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

 
Metode // Oblike dela – izvedbeni koraki:  

 raziskovalni pristop 

 terensko delo 

 eksperimentalno delo 

 timski pouk 

 sodelovalno učenje 

 vseţivljenjsko učenje 
 

 
Način povezovanja v projektu: 

 medpredmetno 

 medgeneracijsko 

 sovrstniško 

 sodelovanje šola – vrtec 

 medprojektno 

 sodelovanje z Unesco šolami in strokovnimi institucijami 
 
 
 
 

 

Stroški in financiranje projekta (lastna sredstva, skladi, starši učencev …): 

 Vrsta stroška Znesek Vir 

1.    

2.    

3.    



4.    

skupaj    

 
 
Transakcijski račun zavoda: ________________________ 
 
 

 
Vodja in koordinator NP:  
 
Ravnatelj: 
    

 
 
Datum:  


