Priloga 7/2:

OCENJEVALNI LIST ZA IZOBRAŽEVALNE USTANOVE

Zavod:
Predlagatelj:
Obdobje: šolsko leto

/

1. Skupnost šol Biosfernega območja Julijske Alpe
Aktivnosti/dejavnosti, ki jih zagovarjajo načela in vrednote Skupnosti šol, gradijo identiteto in
pripadnost:
obvezno
udeležba ravnatelja ali namestnika na srečanju članov Skupnosti šol
tablica Skupnost šol na pročelju oz vidnem mestu*
objava logotipa Skupnosti šol na šolski spletni strani
objava povezave na Triglavsko zakladnico iz šolske spletne strani
aktivna raba / uporaba visoke grede / slive / table*
*Potrebna predložitev dokazila v obliki fotografije ali posnetka (pdf., jpg, …)

dodatno/poljubno
Izmenjava izkušenj oz. deljenje vsebin za objavo na Triglavski zakladnici

(štejejo sprejeti materiali v obliki člankov, vsebin za strokovne sodelavce, ipd.)

•
•
•

oddane vsebine
oddane vsebine
oddane vsebine

DA

NE

2.

Sodelovanje pri programih Triglavskega narodnega parka

1. sodelovanje pri programu Mladi nadzornik
Aktivnosti:

število udeležencev

jesensko srečanje
zimsko sledenje
spomladanska akcija
poletni tabor
srečanje
2. sodelovanje pri Kviz Naravni parki Slovenije
ne sodeluje

rešili 1. sklop

rešili 2. sklop

rešili vse sklope

3. sodelovanje pri natečajih / razpisih Triglavskega narodnega parka
veliki jesenski dogodek
veliki spomladanski dogodek
predlog imena risa
izbor imena risa
vsebine za novi časopis
dopišite
dopišite
4. Šola vključuje Javni zavod Triglavski narodni park v svoje aktivnosti (npr. šola v naravi,
planinski izlet, ekološki dan, se udeležuje brezplačnih delavnic … )
•
•
•

dopišite
dopišite
dopišite

5. Komunikacija s širšo javnostjo: objava Skupnosti šol oz sodelovanja z Javnim zavodom
Triglavski narodni park v medijih (lokalne novice, socialna omrežja, šolsko glasilo, …)
•
•
•

dopišite
dopišite
dopišite

3.

Okoljska vzgoja in naravi prijazna šola

Šola sodeluje v projektu, ki krepi identiteto Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske Alpe
in/ali dodatno vključuje okoljske vsebine (spodaj naštete teme) v šolske dejavnosti oziroma
učni načrt.
Šola organizira didaktične dejavnosti, ki ozaveščajo učence o okoljskih temah (razstave,
seminarske naloge, plakati, raziskave …)
Ključne besede:
BIODIVERZITETA

PODNEBNE SPREMEBE

GOZD

RAVNANJE Z ODPADKI

KROŽNO GOSPODARSTVO

TRAJNOSTNA MOBILNOST

KULTURNA DEDIŠČINA

VARČEVANJE Z ENERGIJO

LOKALNO PRIDELANA HRANA

VARSTVO NARAVE

OKOLJE

VODE

dopišite

Na kratko opišite potek projekta. Poskusite odgovoriti na vprašalnice Kdo? Kaj? Kje? Kdaj? Kako? in
Zakaj? Pri tem ne pozabite zapisati približne časovnice, kdaj in kako je projekt potekal. Kakšni so bili
rezultati?

Na podlagi opisa lahko naredimo novico/prispevek za objavo v časopisu.
Na podlagi poročila lahko damo dodatne točke za izredno delo.

4.

Certifikati

3. 1

Znak Eko šola
šola ima znak Ekošola in pridobljeno Zeleno zastavo
šola ima znak Ekošola in nima Zelene zastave
šola je kandidatka za znak Ekošola
šola ne sodeluje

3. 2

Mreža Unesco ASPnet
šola je pridružena
šola je kandidatka
šola ne sodeluje

3. 3

Drugi certifikati in članstva

Šola ima pridobljen znak/certifikat oziroma je članica:

(opis certifikata: npr. šola je članica Zdrave šole Slovenije, ki spodbuja lokalno pridelano hrano)

dopišite

5.

Dodatne točke

Strokovna komisija lahko prepozna izredni dosežek oziroma dobro okoljsko prakso in
posamezno kandidatko po lastni presoji nagradi z dodatnimi točkami.
Opišite primer dobre prakse, ki ga izvajte na vaši šoli. (naravi prijazno)

Utemeljitev strokovne komisije:

Skupnost šol Biosfernega območja Julijske Alpe
V kolikor aktivnosti, ki spadajo pod obvezen del niso bile izpolnjene, šola ne ustreza kriterijem
za pridobitev certifikata Znak kakovosti.
šola je opravila obveznosti / šola ni opravila obveznosti
Izmenjava izkušenj oz. deljenje vsebin za objavo na Triglavski zakladnici
(0T - brez objav, 1T - do 5 objav, 3T več kot 10 objav)

Sodelovanje pri programih Triglavskega narodnega parka
sodelovanje pri programu Mladi nadzornik
(0T – ni sodelovanja, 1T – sodeluje učenec, ki je prisoten vsaj 50%, 3T prisotnost »šole« na
vseh aktivnostih)
sodelovanje pri Kviz Naravni parki Slovenije
(0T - ne sodeluje, 1T - rešili vsaj en sklop, 3T - sodeluje do konca, 5T - do konca sodeluje
več skupin)
sodelovanje pri natečajih / razpisih Triglavskega narodnega parka
(0T - ne sodeluje, 1T – za vsako aktivnost, 3T – dodatne točke za prisotnost »šole« na vseh
aktivnostih
Šola vključuje Javni zavod Triglavski narodni park v svoje aktivnosti
(0T - ne sodeluje z JZ TNP, 1T – za vsako aktivnost, 3T – dodatne točke za izredno
sodelovanje)
Komunikacija s širšo javnostjo: objava Skupnosti šol oz sodelovanja z Javnim zavodom
Triglavski narodni park v medijih
(0T - brez objav, 1T za objavo, 3T za objavo v tiskani obliki)

Okoljska vzgoja in naravi prijazna šola

Certifikati
Znak Eko šola
(0T - ne sodeluje, 1T – je kandidatka, 1T – ima znak, nima Zelene zastave, 3T – ima znak
Eko šola in pridobljeno Zeleno Zastavo)
Mreža Unesco ASPnet
(0T - ne sodeluje, 1T – je kandidatka, 3T – je članica mreže)
Drugi certifikati in članstva
(komisija lahko po svoji presoji podeli maksimalno dodatne 3 točke)

Dodatne točke
Strokovna komisija lahko prepozna izredni dosežek oziroma dobro okoljsko prakso in
posamezno kandidatko po lastni presoji nagradi z dodatnimi točkami.
Utemeljitev strokovne komisije o podelitvi dodatnih točk.
(do 20 možnih točk)

