
2O LET OD VSTOPA NAŠE ŠOLE V ORGANIZACIJO UNESCA  

Letos smo tabor KiK obeležili z  intertednom na temo UNESCO.  Učenci so skozi različne 

dejavnosti spoznavali UNESCO – organizacijo Združenih narodov za izobraževanje, znanost in 

kulturo, ki je bila ustanovljena leta 1945. 

UNESCO ASP mreža je nastala kot Projektna mreža združenih šol  leta 1953 in letos praznuje 

60. obletnico. V to mrežo je vključenih skoraj 10.000 različnih izobraževalnih ustanov v 180. 

državah. 

Naše delo v okviru UNESCA temelji na štirih temeljnih načelih, DELORSOVIH STEBRIH, ki so v 

vsakem organiziranem učenju deležni enake pozornosti. Ti stebri so: 

1. Učiti se, da bi vedeli 

2. Učiti se, da bi znali delati 

3. Učiti se biti 

4. Učiti se, da bi znali živeti z drugim 

Naša šola je bila prva UNESCO šola v Sloveniji. 

Leta 1993, (takoj, ko je Slovenija postala članica svetovne  Unesco organizacije),  smo na naši 

šoli organizirali pouk za begunske otroke iz BiH. K nam so se zatekli pred strahotami vojne. 

Pouk so imeli  v popoldanskem času, vključevali pa so  se tudi v različne dejavnosti, kjer so 

spoznavali  naš kraj, otroke, običaje, igre,  … 

V tem času nas je obiskala posebna komisija, ki je naši šoli podelila status UNESCO šole. 

Leta 1997 nas je z delegacijo iz Pariza  obiskal generalni direktor Unesca gospod Federiko 

Mayor, ki je pohvalil naša prizadevanja in  aktivnosti. 

Kot  uspešni ustanovitelji  nacionalne mreža ASP  Slovenije smo sprejeli prestižno Unescovo 

nagrado Steber miru. Prejela jo je naša tedanja ravnateljica gospa Alenka Aškerc Mikeln, ki 

je bila idejni in organizacijski vodja Unesco dejavnosti na naši šoli in nacionalna 

koordinatorica v Sloveniji. 

Od vstopa naše šole v organizacijo Unesca je minilo že 20 let. V tem času smo organizirali 

vsakoletne mednarodne tabore - Korenine in krila,  kjer smo spoznavali in  raziskovali  

naravno in kulturno dediščino, identiteto,  značilnosti pokrajine, turizem in vzgojo za mir v 

svojem kraju in v  krajih  vseh sodelujočih šol.  

Sodelovali smo s šolami iz Avstrije, Norveške, Srbije, Črne  Gore, Makedonije, Hrvaške, BiH,  

Madžarske, Romunije, Poljske, Italije, Ukrajine, Finske, Ugande  ter z mnogimi osnovnimi, 

srednjimi šolami  in vrtci  iz vse Slovenije. 



 Z nami so sodelovali tudi strokovnjaki iz Velike Britanije, Rusije, Švedske, Portugalske,  Malte 

in drugih držav.   

Mnoge med vsemi naštetimi državami  smo obiskali s skupinami učencev, kjer smo uspešno 

in ponosno  predstavili našo šolo, naš kraj in našo državo. 

Uradno Unesco himno je ustvarila naša sodelavka Mojka Mehora Lavrič.  Sodelovali smo tudi 

pri pripravi Unescovega izobraževalnega gradiva, ki ga uporabljajo po vsem svetu. 

V vseh teh letih smo bili aktivni na mnogih področjih: posvajali smo spomenike, skrbeli za 

vzgojo za mir, za človekove pravice, skrbeli smo za ohranjanje kulturne in naravne dediščine, 

spoznavali značilno hrano, domače obrti in  praznike, narodne noše, plese,  pozabljene 

otroške igre, organizirali smo športe prireditve, snemali filme in pripravili gledališke 

predstave, proslave, organizirali različne delavnice v mestu,  slikali, oblikovali, spoznavali 

znamenitosti in čudesa starega in novega sveta, skrbeli za zavedanje pomena čistega okolja, 

neokrnjene narave in kar je najpomembnejše - stkali smo mnoge prijateljske vezi, …   

 Prav je, da se vseh Unescovih vrednot in  ciljev zavedamo, jih sprejmemo za svoje in 

poskrbimo, da jih prihodnji rodovi ne bodo  pozabili.  

Prihodnost bodočih rodov bo skupna ali pa je sploh ne bo. Zato je pomembno, da mlade 

naučimo živeti skupaj in  da jih naučimo  deliti med seboj. Vsi skupaj se učimo razmišljati 

globalno in delovati lokalno. 
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