
Poročilo UNESCO dejavnosti na šoli 2010/11 

Pedagoške inovacije in eksperimenti, inovativni didaktični material: 

- organiziranje strokovnih ekskurzij, projektni dnevi, projektne naloge, tekmovanja, sodelovanje v različnih ESS 

projektih, ki podpirajo trajnostni razvoj, udeležba učiteljev na mednarodnih posvetih na temo trajnostni razvoj 

Pilotni projekti: 

Pilotni projekt KOZOLCI – mentor Boris Urh; Organiziran natečaj likovnih del za vrtce, OŠ in SŠ iz cele Slovenije 

– realizacija: Na velikonočni razstavi v Graščini Duplje (Posvojeni spomenik) smo predstavili likovna dela Kozolci. 

Udeležba:  

8OŠ, 4 VVZ in 5 SŠ. Odmevnost v medijih: Priloga Gorenjskega glasa – Moja Gorenjska,  Naklanc, Gorenjski 

glas, Mlade brazde 

Mednarodni projekti: ENO TREE 

Obeleževanje mednarodnih dni: 

Dnevi, ki smo jih obeležili: Svetovni dan miru, mednarodni dan srca, mednarodni dan starejših, 

svetovni dan učiteljev, svetovni dan hrane, mednarodni dan strpnosti, svetovni dan boja proti aidsu, 

dan človekovih pravic, slovenski kulturni praznik – Prešernov dan, dan maternega jezika, mednarodni 

dan žena, svetovni dan poezije, svetovni dan voda, materinski dan, svetovni dan zdravja, svetovni dan 

zemlje, svetovni dan knjige, svetovni dan družine, svetovni dan okolja 

Nacionalni projekti; Navedite v katerih nacionalnih projektih ste sodelovali (dodajte vrstice po potrebi) 
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Dediščina v rokah mladih – mladi posvojijo spomenik - GRAŠČINA DUPLJE 

S tem projektom smo kot šola začeli dobro sodelovati z lastnikom graščine. O zgodovini okoliških 

krajev in same graščine se dijaki učijo pri zgodovini, imamo organizirane oglede naših razstav – 

Božično novoletna razstava in pomladna velikonočna razstava, kjer tudi dijaki drugih prigramov vidijo 

delo hortikulturnih tehnikov, vrtnarjev, cvetličarjev in slaščičarjev. 

 Pri pouku dijaki, ki pripravljajo razstavo zelo intenzivno izdelujejo razstavne dekoracije, hkrati pa sami 

pripravijo kulturni program za odprtje razstave pri pouku slovenščine. Ob teh razstavah so v najstarejši 

domačiji, ki je stara 200 let in je spremenjena v etnološki muzej – Vogvarjeva hiša v Dupljah -  

predstavljeni projekti: Dediščina v rokah mladih – mladi posvojijo spomenik ZIMSKI OBIČAJI – 

Festival jaslic, Božične misli za ves svet – v šolskem letu 2010/11 so sodelovale tudi UNESCO šole iz 

Bolgarije, Romunije; Dediščina v rokah mladih – mladi posvojijo spomenik POMLADNI OBIČAJI – 

Festival pirhov in pilotni projekt Kozolci. 

Sodelovanje z lastnikom graščine pa ni več vezano le na te dogodke, ampak smo v okviru pouka tudi 

poskrbeli za vrt okoli graščine in so tako hortikulturni tehniki in vrtnarji imeli delo na terenu.  

Preko teh projektov smo se tesno povezali z lokalno skupnostjo in tako uspešno sodelujemo z kulturno 

turističnim društvom Pod krivo jelko. 

V okviru Dediščina v rokah mladih – mladi posvojijo spomenik ZIMSKI OBIČAJI – smo izvedli 

mednarodno delavnico o izdelovanju jaslic. Sodelovali smo z ljubitelji jaslic iz Avstrije, ki so delavnico 

vodili. Delavnice so se udeležili člani UNESCO kluba Cerklje na Gorenjskem, učenci OŠ Cerklje na 

Gorenjskem, dijaki naše šole in odrasli občani.  

  
Dediščina v rokah mladih – mladi posvojijo 
spomenik: Zimski običaji (mednarodna 
medgeneracijska delavnica s prijatelji jaslic iz 
Avstrije v sodelovanju z UNESCO klubom 
Cerklje ) 

Dediščina v rokah mladih – mladi posvojijo 
spomenik:Pomladni običaji (Festival Pirhov 2011) 
in pilotni projekt Kozolci 2011 



  
Mednarodni projekt: ENO TREE 2011 Nacionalni projekt: Modri stol 2011 
 

Poročilo pripravila koordinatorica UNESCO dejavnosti na šoli mag. Sabina Šegula. 


