AKCIJSKI NAČRT MREŽE

IZBRANO PODROČJE: znotraj šole, povezava z okoljem
NAMEN: spodbujanje dviga socialnega in kulturnega kapitala, večanje strpnosti do drugih kultur in do drugačnih
CILJI: širjenje kulturnega kapitala med mladimi s spoznavanjem tujih kultur, običajev in jezikov ter s spoznavanjem omejitev s katerimi živijo njihovi vrstniki; širjenje
socialnega kapitala z navezovanjem stikov s tujci in drugačnimi ter razvojem socialnega čuta; odprava predsodkov povezanih z različnimi oblikami drugačnosti

NASLOV PROGRAMA: Dobro zate – dobro zame

NAČRTOVANE DEJAVNOSTI ZA
DOSEGO CILJEV

EVALVACIJA
NOSILCI

IZVAJALCI

ROKI

VKLJUČENI DELEŽNIKI

MERILA/KAZALNIKI

DOSEGANJA
CILJEV

September

1.

Obisk pevskega zbora Gimnazije

Gimnazija

Škofja Loka na Danskem

Škofja Loka

Prevc Megušar,
zunanji, Gimnazija
Himmelev, Danska

pevski zbor Gimnazije Škofja
14. – 20. 9.

Loka, prof. glasbe,

2014

zborovodja, Gimnazija
Himmelev, Danska

število stikov, delež vključenih deležnikov,
stopnja zadovoljstva s stiki, raven občutka
enakosti, udeležba na kulturnih prireditvah
(nastopi); dobro razvite socialne mreže,
visoka državljanska zavzetost, simboli
delež vključenih deležnikov, raven občutka
enakosti, stopnja občutka dobrih odnosov,

Medpredmetno povezovanje in
2.

spoznavanje tujih kultur skozi

Gimnazija

Louis, Blatnik,

Sept 2014 -

projekt Obogateno učenje tujih

Škofja Loka

Perkovič

Jun 2015

jezikov

dijaki posameznih razredov

stopnja zavedanja pomena mreženja,

Gimnazije Škofja Loka, prof.

občutek dostopnosti, doseganje ciljev; dobro

francoščine, angleščine

razvite socialne mreže, visoka državljanska
zavzetost, simboli in obredi, soodvisnost in
vzajemnost

fotografije,
poročanje o
izkušnji po vrnitvi,
vtisi dijakov,
izmenjava mnenj z
danskimi pevci
vtisi dijakov in
profesoric, izdelki,
fotografije, anketni
vprašalnik, osebni
zapisi opazovanja
skupine

pogostost stikov, delež vključenih
deležnikov, število nevladnih organizacij in

3.

Tematski večeri – Spoznavajmo

Gimnazija

tuje države in kulture

Škofja Loka

Blatnik

Okt 2014 –
Maj 2015

dijaki Gimnazije Škofja Loka,
zunanji gosti, prof.
angleščine

društev, stopnja zadovoljstva s stiki, stopnja
občutka vzajemnosti, stopnja zavedanja
stikov, udeležba v krožkih, število prebranih
knjig; skupne vrednote, dobro razvite

izdelki, fotografije,
vtisi, izmenjava
znanj in mnenj

socialne mreže, simboli, obredi, dejavnosti
skupnosti
Obeležitev Evropskega dneva
4.

jezikov – izvedba medpredmetne
delavnice

5.

Gimnazija

Blatnik, Louis,

Škofja Loka

Perkovič

Skrito vprašanje - jasen odgovor

Gimnazija

- delavnica o varni spolnosti

Jesenice

Mulec, dr. Janša
OZRK Jesenice

25. 9. 2014

dijaki 2. C, prof. angleščine,
francoščine in španščine

občutek dostopnosti, doseganje ciljev
delavnice, stopnja občutka vzajemnosti,
povečanje deleža vključenih deležnikov

izdelki, fotografije,
video

število nevladnih organizacij, društev in
1. 9.- 3. 9.
2014

dijaki 1. letnikov

vključenih oseb, raven občutka zaupanja in

poročanje o

bližine, raven občutka enakosti in

izkušnji

vzajemnosti, stopnja medsebojne pomoči;,

mnenja in pobude
Predstavitev prostovoljske
6.

dejavnosti v okviru dejavnosti
OIV

Gimnazija Kranj

Košir, predstavniki
prostovoljskih društev

27.9. 2014

vsi dijaki

rast števila stikov in deležnikov, stopnja

dijakov,

zavedanja pomena stikov, skupnosti,

načrtovanje

stopnja medsebojne pomoči; dobro razvite

prostovoljske

socialne mreže, soodvisnost in vzajemnost,

dejavnosti

prostovoljstvo in dejavnosti skupnosti

posameznih
dijakov

število stikov in deležnikov, povečanje
aktivi športne vzgoje
7.

Pot po Rupnikovi Liniji

vse šole v mreži

in zgodovine
posameznih šol,

dijaki različnih letnikov
27. 9. 2014

posameznih šol, profesorji
spremljevalci, vodniki

Turizem Škofja Loka

deleža vključenih deležnikov, število
nevladnih organizacij, raven občutka
enakosti in spoštovanja, doseganje ciljev;
skupna pravila in vrednote, visoka
državljanska zavzetost, simboli

dijaki Srednje šole za

8.

Izmenjava dijakov (Češka)

ŠC Škofja Loka,

ŠC Škofja Loka,

Srednja šola za

Srednja šola za

strojništvo

strojništvo

strojništvo z mentorjem,
11.9. - 15.9.

dijaki gostujoče šole na

2014

Češkem-Tabor, Střední
průmyslová škola strojní a
stavební

fotografije,
poročila,
preverjanje znanja
(testi in ustno
spraševanje)

število deležnikov, povečanje deleža
vključenih deležnikov, število nevladnih
organizacij in število vključenih oseb, raven
občutka zaupanja, bližine in enakosti,
stopnja občutka vzajemnosti, stopnja

vtisi dijakov,
fotografije

medsebojne pomoči; skupne vrednote,
visoka državljanska zavzetost

Oktober

9.

Zdravstvena vzgoja (sklop
predavanj)

ŠC Škofja Loka,

Pirečnik,

Srednja šola za

Ne-odvisen.si

strojništvo

(Elizabeta Proj)

1.10. – 24.10.
2014

dijaki 2. letnika Srednje šole

število deležnikov, raven občutka zaupanja,

za strojništvo, predavatelji

bližine in enakosti, skupne vrednote, visoka

(notranji, zunanji)

raven zaupanja

vtisi dijakov,
fotografije

število nevladnih organizacij, društev in
vključenih oseb, raven občutka enakosti,
10.

Predavanje Drugačna Afrika

Gimnazija
Škofja Loka

Jana Dular (zunanja
predavateljica),
društvo Ela

24. 10. 2014

dijaki in profesorji Gimnazije
Škofja Loka

stopnja medsebojne pomoči, doseganje

vtisi, fotografije,

ciljev (dobrobit posameznika); visoka

izmenjava mnenj,

državljanska zavzetost, soodvisnost in

prostovoljci

vzajemnost, prostovoljstvo in dejavnosti
skupnosti

število nevladnih organizacij, društev in
vključenih oseb, raven občutka zaupanja in
11.

Delavnice na temo revščine

Gimnazija

Društvo za Združene

Škofja Loka

narode Slovenije

Okt 2014

dijaki 2. letnika in profesorji
Gimnazije Škofja Loka

bližine, raven občutka enakosti in

izmenjava mnenj,

vzajemnosti, stopnja medsebojne pomoči;

fotografije,

visoka državljanska zavzetost, soodvisnost

prostovoljci

in vzajemnost, prostovoljstvo in dejavnosti
skupnosti
število stikov, raven občutka enakosti in

12.

Tečaj angleščine za zaposlene

Gimnazija

na Gimnaziji Škofja Loka

Škofja Loka

Blatnik

Okt 2014 Maj 2015

posamezniki, zaposleni na
Gimnaziji Škofja Loka,
profesor-mentor

spoštovanja, stopnja zavedanja pomena
stikov, skupnosti ter medsebojne pomoči,
udeležba na tečajih, število prebranih knjig;
skupne vrednote, dobro razvite socialne

vtisi sodelujočih,
pisanje dnevnika,
fotografije, izdelki

mreže, simboli in obredi, vzajemnost
število deležnikov, povečanje deleža
ŠC Škofja Loka,
13.

Zbiramo zamaške

Srednja šola za

Pirečnik

strojništvo

Okt 2014 Maj 2015

dijaki Srednje šole za

vključenih deležnikov, doseganje ciljev,

fotografije, količina

strojništvo, profesorji, ostali

stopnja medsebojne pomoči; skupne

zbranih zamaškov

zaposleni

vrednote, visoka raven zaupanja,

(v kg)

prostovoljstvo

14.

Obeležitev svetovnih dni

ŠC Škofja Loka,

(5x v obdobju od septembra do

Srednja šola za

junija)

strojništvo

ŠC Škofja Loka,
15.

Tečaj nemščine

Srednja šola za
strojništvo

število deležnikov, število nevladnih

Pirečnik, dijaki
Srednje šole za

Okt 2014- Maj

strojništvo, zunanji

2015

izvajalci

dijaki Srednje šole za

organizacij in število vključenih oseb, raven

poročilo, vtisi

strojništvo, profesorji, ostali

občutka zaupanja, stopnja občutka

udeležencev,

zaposleni

vzajemnosti, stopnja medsebojne pomoči;

fotografije

skupne vrednote, visoka raven zaupanja

Ahčin, Pirečnik,

dijaki Srednje šole za

število deležnikov, raven občutka zaupanja,

Blatnik, Dijaki

Okt 2014- Maj

strojništvo, dijaki Gimnazije

bližine in enakosti, stopnja občutka

vtisi dijakov,

Gimnazije Škofja

2015

Škofja Loka, profesor-

vzajemnosti, stopnja medsebojne pomoči;

fotografije

mentor

skupne vrednote, visoka raven zaupanja

Loka

pripravljenost
dijakov za
Bizjak, Košir, dijaki
16.

Akcija zbiranja starega papirja

Gimnazija Kranj

2.D, Društvo za

Okt 2014

zaščito živali

število deležnikov, stopnja medsebojne

sodelovanje,

vsi dijaki in profesorji,

pomoči; visoka državljanska zavzetost,

količina zbranega

Društvo za zaščito živali

soodvisnost in vzajemnost, prostovoljstvo in

papirja - pomoč

dejavnosti skupnosti

društvu, poročanje
o izkušnji,
fotografije

rast števila deležnikov in stikov, stopnja
Prostovoljske dejavnosti -

Košir, dijaki Gimnazije

vključevanje dijakov v pomoč in
17.

druženje s starejšimi občani,

Gimnazija Kranj

otroki, hendikepiranimi osebami

dijaki, starejši občani, otroci,

Kranj, različna

Okt 2014 -

hendikepirane osebe,

društva, organizacije

Jun 2015

vrstniki dijakov, ki

in inštitucije

in vrstniki, ki potrebujejo pomoč

potrebujejo pomoč

zavedanja pomena stikov, stopnja

poročanje o

zadovoljstva s stiki, stopnja medsebojne

izkušnjah dijakov,

pomoči, doseganje ciljev; dobro razvite

izmenjava mnenj,

socialne mreže, visoka raven zaupanja,

pisanje dnevnika,

soodvisnost in vzajemnost, prostovoljstvo in

fotografije, intervju

dejavnosti skupnosti
število nevladnih organizacij, društev in
vključenih oseb, visoka državljanska
18.

Alpska Konvencija

Gimnazija

Mulec, Sitar, zunanja

Jesenice

predavateljica

Okt 2014

4. letniki

zavzetost, soodvisnost in vzajemnost, raven

izmenjava mnenj,

občutka enakosti, stopnja medsebojne

fotografije,

pomoči, doseganje ciljev (dobrobit

poročanje,

posameznika); prostovoljstvo in dejavnosti
skupnosti, učenje
mnenja in pobude

19.

Predstavitev prostovoljstva v

Gimnazija

Mulec, Vrzel, Ljudska

okviru OIV

Jesenice

univerza Jesenice

Okt 2014

zainteresirani dijaki

rast števila stikov in deležnikov, stopnja

dijakov,

zavedanja pomena stikov,, skupnosti,

načrtovanje

stopnja medsebojne pomoči; dobro razvite

prostovoljske

socialne mreže, soodvisnost in vzajemnost,

dejavnosti

prostovoljstvo in dejavnosti skupnosti

posameznih
dijakov

število deležnikov, povečanje deleža
vključenih deležnikov, število nevladnih
Krvodajalstvo (jesenski del) 20.

predavanje, ogled filma in
krvodajalstvo

Gimnazija
Jesenice

Mulec, Miler,
Bolnišnica Jesenice,
Dr. Bešič

Okt Nov 2014

polnoletni dijaki in učiteljski
zbor

organizacij in število vključenih oseb, raven
občutka zaupanja, bližine in enakosti,

sodelovanje v

stopnja občutka vzajemnosti, stopnja

akciji

medsebojne pomoči; skupne vrednote,
visoka raven zaupanja, visoka državljanska
zavzetost, prostovoljstvo

November
rast števila deležnikov in stikov, stopnja
Košir, zunanji
Srečanja prostovoljcev z
21.

izmenjavo izkušenj in

mentorji, dijaki
Gimnazija Kranj

usposabljanjem za pomoč

vključeni v
prostovoljsko

Nov 2014 -

dijaki vključeni v

Jun 2015

prostovoljsko dejavnost

dejavnost

zavedanja pomena stikov, stopnja

poročanje o

zadovoljstva s stiki, stopnja medsebojne

izkušnjah dijakov,

pomoči, doseganje ciljev; dobro razvite

izmenjava mnenj,

socialne mreže, visoka raven zaupanja,

pisanje dnevnika,

soodvisnost in vzajemnost, prostovoljstvo in

fotografije, intervju

dejavnosti skupnosti

22.

Tečaj grške kuhinje

Gimnazija Kranj

Tsigarida, grški kuhar

Nov 2014

dobro razvite socialne mreže; število

poročanje o

dijaki, starši dijakov,

deležnikov, stopnja zadovoljstva ob

izkušnji

profesorji

skupnem druženju, boljše poznavanje grške

udeležencev,

kulinarike

intervju, fotografije

število deležnikov, povečanje deleža
Javna prireditev nacionalnega
23.

projekta »Jezik – kultura in
tradicija« - iz programa UNESCO

Blatnik, Prevc

posamezni dijaki in njihovi

Gimnazija

Megušar, vse šole v

mentorji šol v mreži, učenci

Škofja Loka

mreži, sodelujoče
šole na prireditvi

7. 11. 2014

in njihovi mentorji
sodelujočih šol na prireditvi

vključenih deležnikov, raven občutka

poročilo, vtisi

spoštovanja, stopnja občutka vzajemnosti in

dijakov,

dobrih odnosov, stopnja zavedanja pomena

fotografije, izdelki,

mreženja, udeležba na kulturnih prireditvah,

sodelovanje pri

pogostost ukvarjanja z umetniškimi

prireditvi

dejavnostmi; skupna pravila in vrednote

nadarjeni devetošolci
Delavnice za nadarjene
24.

devetošolce OŠ naše regije na
temo projekta za dvig SKK

Gimnazija

Suljanovič, Blatnik,

Škofja Loka

izvajalci delavnic

osnovnih šol gorenjske
14. 11. 2014

regije, posamezni profesorji
Gimnazije Škofje Loke

povečanje števila vključenih deležnikov,
število deležnikov

anketni vprašalnik,
fotografije,
sodelovanje

(izvajalci)
delež vključenih deležnikov, pogostost

25.

Ogled operne predstave Seviljski

Gimnazija

Prevc Megušar,

brivec

Škofja Loka

Blatnik

dijaki 1. letnika Gimnazije
20. 11. 2014

Škofja Loka, profesorji
spremljevalci

stikov, število nevladnih organizacij, društev,
pogostost obiskovanja koncertov, pogostost

odziv in vtisi

ukvarjanja z umetniškimi dejavnostmi;

dijakov, fotografije

skupna pravila in vrednote, državljanska
zavzetost, ponos in pripadnost, učenje

December
pripravljenost
Okrogla miza ob obeležitvi
mednarodnega dneva človekovih
26.

pravic in mednarodnega dneva
strpnosti ter udeležba na

Boštjan Videmšek
Gimnazija

(zunanji predavatelj),

Škofja Loka

Gartner, Suljanovič,

Dec 2014

Blatnik

nagradnem natečaju

število stikov, povečanje deleža vključenih

dijakov za

deležnikov, raven občutka zaupanja, bližine,

sodelovanje na

dijaki posameznih razredov

enakosti in vzajemnosti, stopnja zavedanja

okrogli mizi (pri

in profesorji Gimnazije

pomena stikov in medsebojne pomoči;

izvedbi in

Škofja Loka

odprta komunikacija, raven zaupanja,

pogovoru), delitev

državljanska zavzetost, ponos in pripadnost,

mnenj in izkušenj,

soodvisnost

likovni/literarni/foto
grafski izdelki

število stikov, števil deležnikov, raven
občutka zaupanja, bližine, enakosti,

pripravljenost

vzajemnosti, dobrih odnosov, stopnja

dijakov za

prostovoljci Gimnazije Škofja

zavedanja pomena mreženja, stopnja

sodelovanje pri

Loka, dijaki posameznih

medsebojne pomoči, doseganje ciljev za

aktivnostih,

razredov, prof. angleščine

dobrobit posameznika, število prebranih

ozaveščanje

knjig, informiranje; skupne vrednote, odprta

vrstnikov,

komunikacija, raven zaupanja,

fotografije

Aktivnosti ob obeležitvi
svetovnega dneva boja proti
27.

AIDS-u (rdeča pentlja, zbiranje

Gimnazija

prostovoljnih prispevkov za

Škofja Loka

otroke obolele z AIDS-em,
osveščanje dijakov)

prostovoljci Gimnazije
Škofja Loka,
Zaplotnik, Blatnik

1. 12. 2014

prostovoljstvo in soodvisnost, učenje

število stikov, število deležnikov, raven
občutka zaupanja, bližine, enakosti,
Aktivnosti ob obeležitvi
28.

vzajemnosti, dobrih odnosov, stopnja

svetovnega dneva boja proti

Gimnazija

prostovoljci in učitelj,

AIDS-u

Jesenice

MC-ji

1.12.2014

vsi dijaki in zaposleni

zavedanja pomena mreženja, stopnja

gimnazije

medsebojne pomoči, doseganje ciljev za
dobrobit posameznika; skupne vrednote,
odprta komunikacija, raven zaupanja,
prostovoljstvo in soodvisnost, učenje

pripravljenost
dijakov za
sodelovanje pri
aktivnostih,
ozaveščanje
vrstnikov,
fotografija

število deležnikov, raven občutka zaupanja,
bližine, enakosti, vzajemnosti, dobrih
Dobrodelne aktivnosti v božično29.

novoletnem času

Gimnazija

prostovoljci, Mulec,

Jesenice

Vrzel, Gerbec

Dec 2014

prostovoljci, domovi za

odnosov, stopnja zavedanja pomena

ostarele v regiji, Bolnišnica

mreženja, medsebojna pomoč, doseganje

Jesenice

ciljev za dobrobit posameznika, skupne
vrednote, odprta komunikacija, raven

pripravljenost na
sodelovanje,
pisanje dnevnika
in fotografiranje

zaupanja, prostovoljstvo in soodvisnost,
število stikov, število deležnikov, raven
občutka zaupanja, bližine, enakosti,
vzajemnosti, dobrih odnosov, stopnja
30.

Božično-novoletni bazar in

Gimnazije

kulturno-umetniški večer

Jesenice

dijaki, mentorji

Dec 2014

dijaki, učitelji, starši, občani

zavedanja pomena mreženja, stopnja
medsebojne pomoči, doseganje ciljev za
dobrobit posameznika, skupne vrednote,
odprta komunikacija, raven zaupanja,
prostovoljstvo in soodvisnost,

pripravljenost na
sodelovanje,
fotografiranje,
poročanje,
zbiranje
prispevkov za
šolski sklad

pripravljenost na

Pretnar, Kne Leben,
31.

Zimske urice

Gimnazija Kranj

Košir, dijaki in

Dec 2014

profesorji

stopnja občutka vzajemnosti in dobrih

sodelovanje,

odnosov, število deležnikov, raven občutka

fotografije,

dijaki, njihove družine,

zaupanja in bližine ter zadovoljstva; dobro

poročanje dijakov

profesorji

razvite socialne mreže, visoka raven

o prireditvi,

zaupanja, visoka državljanska zavzetost,

intervju, zbrani

soodvisnost in vzajemnost

prispevki za šolski
sklad
vtisi dijakov in

32.

Gledališka igrica za otroke

Gimnazija Kranj

Pavlič, dijaki

Dec 2014 -

dramskega krožka

Feb 2015

otroci v vrtcih in v nižjih
razredih osnovnih šol v
okolici Kranja

doseganje ciljev, število deležnikov, stopnja
zadovoljstva s stiki; dobro razvite socialne
mreže, visoka državljanska zavzetost,
simboli in obredi, soodvisnost in vzajemnost

mentorice,
poročilo dijakov o
nastopih, vtisi
otrok in vzgojiteljic
v vrtcih in šolah,
intervju, fotografije

Januar
število deležnikov, delež vključenih
deležnikov, stopnja zadovoljstva s stiki,
raven občutka spoštovanja, stopnja občutka
dijaki in razredniki 1.
33.

Javna prireditev ob slovenskem

Gimnazija

letnikov Gimnazije

kulturnem prazniku

Škofja Loka

Škofja Loka,
Megušar, Blatnik

dijaki 1. in 2. letnika
6. 2. 2015

Gimnazije Škofja Loka,
zunanji obiskovalci

vzajemnosti, stopnja zavedanja pomena

fotografije,

stikov in skupnosti, udeležba na kulturnih

prispevki dijakov,

prireditvah (nastopi), pogostost ukvarjanja z

sodelovanje na

umetniškimi dejavnostmi; skupen jezik,

prireditvi

skupne vrednote, raven zaupanja,
državljanska zavzetost, ponos in pripadnost,
simboli in obredi

število nevladnih organizacij, društev in
vključenih oseb, raven občutka zaupanja in
Delavnice Amnesty International
34.

na temo sprejemanja
drugačnosti in strpnosti

Gimnazija
Jesenice

Mulec, Sitar, Amnesty
international

bližine, raven občutka enakosti in
Jan 2015

2. in 3. letniki

vzajemnosti, stopnja medsebojne pomoči;
visoka državljanska zavzetost, soodvisnost
in vzajemnost, prostovoljstvo in dejavnosti
skupnosti

pripravljenost
dijakov za
sodelovanje pri
aktivnostih,
ozaveščanje
vrstnikov,
fotografija,
poročanje o vtisih

Februar
število deležnikov, število nevladnih

35.

Predavanje in delavnica Še

Gimnazija

Društva paraplegikov

vedno vozim, vendar ne hodim

Škofja Loka

JZ Štajerske

20. 2. 2015

organizacij in število vključenih oseb, raven

vključenost

občutka zaupanja, spoštovanja in

dijakov v pogovor,

dijaki 3. letnika Gimnazije

vzajemnosti, stopnja zavedanja pomenov

zanimanje za

Škofja Loka

stikov in skupnosti, občutek dostopnosti,

sodelovanje v

udeležba v društvih; skupen jezik in odprta

društvih,

komunikacija, prostovoljstvo in soodvisnost,

fotografije

učenje

36.

Izmenjava dijakov Nemčija

ŠC Škofja Loka,

Izbrani dijaki Srednje

Srednja šola za

šole za strojništvo,

strojništvo

delodajalci v Nemčiji

dijaki srednje šole za
Feb 2015

strojništvo, delodajalci v
Nemčiji

število stikov, pogostost stikov, stopnja
zavedanja pomena stikov, stopnja

fotografije, vtisi,

medsebojne pomoči; skupne vrednote,

poročila

visoka državljanska zavzetost
število deležnikov, povečanje števila
vključenih deležnikov, število nevladnih

37.

Qlandija Kranj - Predstavi svoj
poklic

ŠC Škofja Loka,
Srednja šola za
strojništvo

Dijaki, mentor

Feb 2015

dijaki, mentorji, ostali
udeleženci

organizacij in število vključenih oseb, raven

fotografije, vtisi

občutka zaupanja, bližine in enakosti,

dijakov, vtisi

stopnja medsebojne pomoči, visoka raven

obiskovalcev

zaupanja, visoka državljanska zavzetost,
prostovoljstvo

Tomšič, Bizjak, Košir,

raven občutka zaupanja in bližine, raven

predstavnik iz
38.

Večer z varuhom

Gimnazija Kranj

Fakultete za
družbene vede,

Feb 2015

dijaki 3. letnika, dijaki
debatnega krožka

varuhinja človekovih

občutka enakosti, raven občutka

vtisi in izmenjava

spoštovanja; skupna pravila in vrednote,

mnenj in izkušenj

visoka raven zaupanja, visoka državljanska

dijakov, fotografije

zavzetost

pravic

število deležnikov, povečanje deleža
vključenih deležnikov, število nevladnih
organizacij in število vključenih oseb, raven
39.

Mednarodna izmenjava dijakov

Gimnazija

Finska

Jesenice

Mulec, Sitar

Feb 2015

prijavljeni dijaki obeh šol,

občutka zaupanja, bližine in enakosti,

učitelji, starši

stopnja občutka vzajemnosti, stopnja
medsebojne pomoči; skupne vrednote,
visoka raven zaupanja, visoka državljanska

vtisi, izmenjava
mnenj in izkušenj
dijakov,
fotografije,
poročila

zavzetost
število deležnikov, povečanje deleža
vključenih deležnikov, raven občutka
40.

Ogled predstave The Diamond as

Gimnazija

Big as the Ritz

Jesenice

aktiv angleščine,
Gimnazija Celje-

spoštovanja, stopnja občutka vzajemnosti in
Feb 2015

3. in 4. letniki

Center

dobrih odnosov, stopnja zavedanja pomena

poročilo o vtisih

mreženja, udeležba na kulturnih prireditvah,
pogostost ukvarjanja z umetniškimi
dejavnostmi; skupna pravila in vrednote
število deležnikov, povečanje deleža

41.

4. Dramski festival - tekmovanje

Gimnazija

Palovšnik, posamezni

gledaliških skupin

Jesenice

razredi

Feb 2015

dijaki in zaposleni, starši in
občani

vključenih deležnikov, raven občutka

sodelovanje,

spoštovanja, stopnja občutka vzajemnosti in

poročilo.

dobrih odnosov, stopnja zavedanja pomena

izmenjava mnenj

mreženja, udeležba na kulturnih prireditvah,

in vtisov,

pogostost ukvarjanja z umetniškimi

fotografiranje

dejavnostmi; skupna pravila in vrednote

Marec
število deležnikov, število vladnih organizacij
Obisk pisarne Evropske Komisije
42.

Blatnik, Gartner,

dijaki 3. letnika Gimnazije

in vključenih oseb, stopnja zadovoljstva s

Škofja Loka, profesorji

stik, raven občutka enakosti, spoštovanja in

spremljevalci, evropski

dobrih odnosov, stopnja zavedanja pomena

poslanci

stikov, občutek dostopnosti; skupna pravila

v Ljubljani in strokovna

Gimnazija

Liberty Slovenija,

ekskurzija v Strasbourg in

Škofja Loka

pisarna Evropske

Bruselj

Mar 2015

Komisije Ljubljana

in vrednote, visoka državljanska zavzetost
profesorji španskega

število deležnikov, raven občutka

jezika in dijaki

spoštovanja, stopnja zavedanja pomena

Gimnazije Kranj ter
43.

Španski večer

Gimnazija Kranj

Gimnazije Škofja

Mar 2015

Loka, učenci iz OŠ, ki

dijaki, starši, ljubitelji

mreženja in skupnosti, doseganje ciljev,

španske kulture, profesorji

stopnja poznavanja španske kulture; dobro
razvite socialne mreže, visoka socialna

se fakultativno učijo

zavzetost, simboli in obredi

španščine

44.

Obisk visokega predstavnika

Gimnazija

Sitar, Mulec, dijaki 3.

ameriške ambasade - predavanje

Jesenice

in 4. letnika

Mar 2015

dijaki, učitelji

poročilo,
fotografije, vtisi
dijakov, osebni
zapisi opazovanja
skupine

poročanje dijakov
o prireditvi,
fotografije, vtisi
nastopajočih in
gledalcev, intervju

število deležnikov, raven občutka

sodelovanje,

spoštovanja, stopnja poznavanja ameriška

izmenjava mnenj

kulture; visoka državljanska zavzetost,

in izkušenj,

simboli in obredi, občutek dostopnosti

poročilo, učenje

število deležnikov, povečanje deleža
vključenih deležnikov, raven občutka
enakosti in spoštovanja, stopnja občutka
45.

Dramski festival

vse šole v mreži

Gimnazija Jesenice

Mar 2015

posamezni dijaki in njihovi
mentorji šol v mreži

dobrih odnosov, stopnja zavedanja pomena
stikov in mreženja, udeležba v društvih,
udeležba na kulturnih prireditvah, pogostost
ukvarjanja z umetniškimi dejavnostmi; dobro
razvite socialne mreže, soodvisnost in
vzajemnost, dejavnosti skupnosti

udeležba na
dramskem
festivalu, odziv
gledalcev,
fotografije, vtisi
dijakov

April
število deležnikov, povečanje deleža
vključenih deležnikov, število nevladnih

46.

Krvodajalska akcija

vse šole v mreži

Bolnišnica Jesenice,
dr. Bešič

Apr 2015

polnoletni dijaki vseh šol v

organizacij in število vključenih oseb, raven

mreži, posamezni profesorji,

občutka zaupanja, bližine in enakosti,

udeležba na

Bolnišnica Jesenice, dr.

stopnja občutka vzajemnosti, stopnja

krvodajalski akciji

Bešič

medsebojne pomoči; skupne vrednote,
visoka raven zaupanja, visoka državljanska
zavzetost, prostovoljstvo
število deležnikov, število nevladnih

47.

Predavanje in delavnica Še

Gimnazija

Mulec, Društvo

vedno vozim, vendar ne hodim

Jesenice

paraplegikov

Apr 2015

3. letniki

organizacij in število vključenih oseb, raven

vključenost

občutka zaupanja, spoštovanja in

dijakov v pogovor,

vzajemnosti, stopnja zavedanja pomenov

zanimanje za

stikov in skupnosti, občutek dostopnosti,

sodelovanje v

udeležba v društvih; skupen jezik in odprta

društvih,

komunikacija, prostovoljstvo in soodvisnost,

fotografije

učenje

48.

Tečaj grške kuhinje

Gimnazija Kranj

Tsigarida, grški kuhar

Apr 2015

dobro razvite socialne mreže; število

poročanje o

dijaki, starši dijakov,

deležnikov, stopnja zadovoljstva ob

izkušnji

profesorji

skupnem druženju, stopnja poznavanja

udeležencev,

grške kulinarike

intervju, fotografije

Ovsenek, Dačič,

število deležnikov, raven občutka

učiteljica kitajščine,
49.

Prireditev ob odprtju Konfucijeve
učilnice

učenci OŠ Orehek in
Gimnazija Kranj

dijaki Gimnazije Kranj
vključeni v dejavnost
Spoznavanje kitajske
kulture in jezika

dijaki Gimnazije Kranj,
Apr 2015

učenci OŠ Orehek,
profesorji, starši

spoštovanja, udeležba na prireditvi,
doseganje ciljev, stopnja poznavanja
kitajske kulture; dobro razvite socialne
mreže, visoka socialna zavzetost, simboli in
obredi

poročanje dijakov
o prireditvi,
fotografije, vtisi
nastopajočih in
gledalcev, intervju

število deležnikov, povečanje deleža
vključenih deležnikov, število nevladnih
organizacij in število vključenih oseb, raven
50.

Mednarodna izmenjava (Finska)

Gimnazija

Mulec, Dornig, SŠ iz

2. del

Jesenice

Raše

Apr 2015

dijaki obeh šol, profesorji,

občutka zaupanja, bližine in enakosti,

starši

stopnja občutka vzajemnosti, stopnja
medsebojne pomoči; skupne vrednote,
visoka raven zaupanja, visoka državljanska

sodelovanje,
izmenjava mnenj
in izkušenj,,
poročanje in
fotografiranje

zavzetost

Maj
število stikov, število deležnikov, raven
občutka enakosti, stopnja občutka
vzajemnosti in dobrih odnosov, stopnja
51.

Obeležitev mednarodnega dneva

Gimnazija

gibanja in športa

Škofja Loka

aktiv športne vzgoje

10. 5. 2015

dijaki 1., 2. in 3. letnika,

zavedanja pomena mreženja in skupnosti,

fotografije,

profesorji Gimnazije Škofja

stopnja medsebojne pomoči, doseganje

poročilo, vtisi

Loka

ciljev za dobrobit skupine; skupna pravila in

dijakov

vrednote, dobro razvite socialne mreže,
visoka raven zaupanja, soodvisnost in
vzajemnost, dejavnosti skupnosti
število deležnikov, število nevladnih
organizacij in število vključenih oseb, raven
Dan Gimnazije Škofja Loka v
52.

Ruskem centru znanosti in
kulture v Ljubljani

Gimnazija
Škofja Loka

Petek Ahačič, Ruski
center znanosti in
kulture

Maj 2015

dijaki 2. letnika Gimnazije

občutka vzajemnosti, stopnja zavedanja

Škofja Loka (oddelek

pomena stikov, mreženja, skupnosti,

ruščine), Petek Ahačič

občutek dostopa do interakcij, udeležba v
krožkih, število knjig, izposoja knjig, število
prebranih knjig

poročilo, vtisi,
izdelki, fotografije

število deležnikov, raven občutka
spoštovanja, udeležba na prireditvi,
53.

Večer ruskega in francoskega
jezika

Gimnazija Kranj

Adžič, Zupančič
Logar, dijaki

Maj 2015

dijaki, starši, ljubitelji ruske in

doseganje ciljev, stopnja poznavanja ruske

francoske kulture, profesorji

in francoske kulture; dobro razvite socialne
mreže, visoka socialna zavzetost, simboli in
obredi

poročanje dijakov
o prireditvi,
fotografije, vtisi
nastopajočih in
gledalcev, intervju

število deležnikov, raven občutka
spoštovanja, udeležba na prireditvi,
54.

Sprostite vendar dobroto v sebi -

Gimnazija

dobrodelna prireditev

Jesenice

dijaki in mentorji

Maj 2015

dijaki, starši, učitelji, občani

doseganje ciljev, dobro razvite socialne
mreže, visoka socialna zavzetost, simboli in
obredi,visoka raven zaupanja, soodvisnost

sodelovanje in
zbiranje denarja
za šolski sklad

in vzajemnost, dejavnosti skupnosti

Junij
raven občutka zaupanja in bližine, raven
55.

Beseda lahko močneje udari
kakor pest

Bizjak, EkološkoGimnazija Kranj

kulturno društvo Za
boljši svet

Jun 2015

dijaki 3. letnikov

občutka enakosti, raven občutka

vtisi in izmenjava

spoštovanja; skupna pravila in vrednote,

mnenj in izkušenj

visoka raven zaupanja, visoka državljanska

dijakov, fotografije

zavzetost

