UNESCO DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2020/21
NACIONALNI PROJEKTI

PROJEKT

MENTORJI

TRAJANJE

VRSTA
AKTIVNOSTI

Učenec poučuje

Irena Škulj,
Sandra Uranič

september–
oktober 2020;
5. 10. 2020

ob dnevu
učiteljev učenci
vodijo učni
proces

Karmen Brina
Kodrič

šolsko leto

ljudska pesem v
učnem procesu
skozi kreativnost

Jezik – kultura,
tradicija

Alenka Vojsk

oktober–
november

videoposnetek
recitacije, tema:
In vendar se vrti

Veselje do
znanosti

Lara Vertačnik

oktober–
november

udeležba na
srečanju oz. epredavanje

Ko bi jaz vedela
– Ljudska
pesem nekoč in
danes

OPOMBE

prispevek
vključen tudi kot
promocija za
informativni dan
Gimnazije Ledina

Otroštvo
podaja roko
modrosti

Menjaj branje
in sanje

Platforma
raznolikosti Vzgajamo
zelišča

Nina Levstik

Nina Prešern,
Špela Tršek,
Mojca Lotrič

Lara Vertačnik

oktober,
november;
šolsko leto

vezano na učni
proces pri
pedagogiki,
tema: populacija
starejših

šolsko leto,
22. 4. 2021

srečanje z
avtorico Tanjo
Mastnak in
pogovor o
romanu
Alternativni
ukrep

šolsko leto

povezava z
raziskovalno
nalogo, smotrna
uporaba v
vsakdanjem
življenju

7. Unescov ASPtek mladih

Bojana Bizjan

oktober–april

dejavnosti
zdravega
športnega
življenja,
udeležba na teku
oz. virtualni tek

Dobre vesti iz
naše šole in
našega
mesta/kraja

Mojca Lotrič

šolsko leto

novinarsko delo

Pletemo niti
mreže z
zdravjem po
dolgem in
počez

Erika Berlan

november–
december
2020

trajnostni razvoj;
dan slovenske
hrane

dejavnost
izvedena kot
krepitev
medgeneracijskih
vezi pri
pedagogiki v 4.
letniku (povezava
z Unesco
projektom Mladi
in mladi po srcu v
sožitju)
Gimnazija Ledina
organizatorica
nacionalnega
projekta za ASP
Unesco mrežo;
projekt omogoča
tudi izvedbo na
daljavo

Mladi in mladi
po srcu v sožitju

Kam letijo orli?

Nina Levstik

Klara
Antoni Jančič

šolsko leto

projektno delo v
4. letniku
pedagogika:
Krepitev
medgeneracijskih
vezi

šolsko leto

muzej v šoli,
ohranjanje
naravne in
kulturne
dediščine,
spodbujanje
trajnostnega
ravnanja

Živa knjižnica

Mojca Lotrič

marec 2021

sodelovanje v
pogovoru o
predsodkih in
stereotipih

Jezero je –
jezera ni

Nina Levstik

maj 2021

literarni, likovni
prispevki

Voda – kaj mi
pomeni

Nina Levstik

marec 2021

razmišljanje o
doživljanju vode
povezano z
maturitetnim
romanom Konje
krast

OBELEŽEVANJE SVETOVNIH DNI V ŠOLSKEM LETU 2020/21

teden otroka

mednarodni dan
starejših

svetovni dan
duševnega
zdravja

MENTOR/JI

TRAJANJE

VRSTA
AKTIVNOSTI

Nina Levstik

prvi teden
oktobra,
5. 10. 2020

študij primera,
seznanjanje s
populacijo

Nina Levstik

Nina Prešern,
Nina Levstik

oktober
2020

študij primera,
seznanjanje s
populacijo

10. 10. 2020

dopolnjevanje
izjav o rabi mask,
priprava in objava
plakatov

svetovni dan
poezije

Karmen Brina
Kodrič

šolsko leto;
21. 3. 2021

pisanje sodobne
ljubezenske pesmi
in ustvarjanje
SMS/emotikonemodži poezije

svetovni dan
medijev

Nina Levstik

2. 5. 2021

plakat

8. 6. 2021

dan odprtih vrat
Morske biološke
postaje,
eksperimentalna
vaja, plakat

svetovni dan
oceanov

svetovni dan
čebel

Veronika Babič

Nika Cebin,
Nina Levstik,
Eva Bavcon,
Betka Burger

20. 5. 2021

OPOMBE

»Spoznaj in
posadi medovito
rastlino«,
spoznavanje,
sajenje, padlet

povezava s
podjetnostjo

dan žena

mednarodni
dan
izobraževanja
svetovni dan
zdravja

8. 3. 2021

razmišljanje: 8.
marec ni samo
šopek rož (vezano
na učno uro
slovenščine),
plakat

Nina Levstik

24. 1. 2021

natečaj Društva
za združene
narode, literarni
prispevki

dva nagrajena
izdelka

Nina Levstik

7. 4. 2021

literarni prispevki

sodelovanje
z Zdravo šolo

Nina Levstik

DRUGE DEJAVNOSTI
Po sledeh Josipine Turnograjske; mentorica Nina Levstik, literarni natečaj, oktober 2020
(sodelujoči dijaki prejeli posebna priznanja)
Teden pisanja z roko: Društvo za pisanje z roko, pisanje voščilnic, mentorice Alja Sabadžija,
Tatjana Cvetko, Nina Levstik
Strokovno srečanje koordinatorjev in ravnateljev ASPnet; Nina Levstik
XXVII. mednarodni nagradni natečaj "Castello di Duino". Tema natečaja: "There,
where music is born"; mentorica: Klara Antoni Jančič
Fotografski natečaj UNESCO mladinske platforme ob 75. obletnici UNESCO; mentorica:
Nina Levstik, poslan prispevek Tima Topića
Zgodbe o zavrženi hrani; mentorica: Nina Levstik, literarni natečaj, februar/marec 2021
Teden umetnosti v šoli; mentorica Mihaela Gregorc, maj 2021

