Činnosť Spojenej školy
ako člena siete ASP UNESCO
Stredisko UNESCO, ktoré sídli v Univerzitnej knižnici na Klariskej ulici 5 organizuje každoročne
stretnutie pridružených škôl UNESCO (UNESCO Associated Schools Project Network, ASPnet). Sieť
ASP, ktorá bola založená v roku 1953, združuje v súčasnosti viac ako 9 000 vzdelávacích inštitúcií
v 180 krajinách. Členmi tejto organizácie sú materské školy, základné školy, stredné školy aj
organizácie pripravujúce učiteľov, ktoré podporujú porozumenie medzi národmi, mier,
interkulturálny dialóg, trvalo udržateľný rozvoja a kvalitu vzdelávania v praxi. V súčasnosti je do
projektu Pridružených škôl zapojených 26 škôl zo Slovenska.
Stredisko UNESCO organizuje v priebehu celého roka zaujímavé semináre, workshopy,
školenia, prednášky, dotýkajúce sa jednotlivých záujmových sfér UNESCO. Spojená škola sa ako člen
siete ASPnet zapája do aktivít v súlade s významnými dňami vyhlásenými v systéme OSN. Prehľad
vybraných aktivít v oblasti zdravia a bezpečného správania, ľudských práv, životného prostredia
a prírodných vied, cudzích jazykov a multikultúrneho dialógu je uvedený nižšie.
Aktivity v oblasti zdravia a bezpečného správania sa
• Prevencia sociálno-patologických javov
• Európsky týždeň proti drogám
• Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog
• Propagácia zdravého životného štýlu
• Osveta týkajúca sa civilizačných ochorení a rizikových faktorov, ktoré ich vyvolávajú
• Darovanie krvi (žiaci 4. ročníkov)
• Svetový deň bez tabaku
• Svetový deň výživy
• Svetový deň duševného zdravia
• Svetový deň zdravia
• Účasť na zbierkach a kampaniach: Úsmev ako dar, Deň narcisov, Biela pastelka,
Červené stužky, Deň nezábudiek
• Pohlavne prenosné ochorenia
• Svetový deň prevencie AIDS
• Bezpečné správanie sa
• Európsky týždeň bezpečnosti
• Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti
Aktivity v oblasti ľudských práv
• Prevencia proti rasizmu, extrémizmu, xenofóbii, prejavom diskriminácie
• Pamiatka obetí holokaustu
• Extrémizmus
• Utečenci a azylová politika
• Eliminácia násilia voči ženám (Aliancia žien Slovenska)
• Jeden svet
• Pripomenutie si a zmierenie sa a s tými, ktorí zahynuli počas 2. svetovej vojny –
turistický pochod so žiakmi na Slavín
• Rozvojové krajiny, sociálna spravodlivosť, odstraňovanie chudoby
• Dve tváre jedného sveta
Aktivity v oblasti životného prostredia a prírodných vied
• Výskumná skupina ENVIROCHEM pracovala na projektoch, ktoré mali úspech na národných
a medzinárodných súťažiach a prehliadkach študentských prác (SOČ, Stockholm Junior Water
Price):

•

• Príručka identifikácie chemického odpadu
• Alarmujúci osud farmaceutík v životnom prostredí
• Ftaláty v predmetoch každodennej hygieny a ich prenos do povrchových vôd
• Projekt monitorovania stavu atmosféry a zloženia zrážkovej vody
V rámci činnosti prírodovedného krúžku sa žiaci venovali astronómii, meteorológii
a klimatológii
• Návšteva hvezdární v Hlohovci, Hurbanove, Žiari nad Hronom
• Pozorovanie nočnej oblohy
• Súťaž „Čo vieš o hviezdach“
• Kongres mladých bádateľov v Starej Lesnej

Aktivity v oblasti cudzích jazykov a interkultúrneho dialógu
• Spring Day 2010 - Téma: European Citizenship and Fundamental Rights
• Deň európskych jazykov - aktivity na hodinách cudzích jazykov
• Poznávacie zájazdy - Londýn, Bavorsko
• Blue Danube River Project
Projekt Modrý Dunaj
Spojená škola sa v roku 1995 ešte pod názvom Stredná priemyselná škola chemická zapojila
do medzinárodného projektu Modrý Dunaj (Blue Danube River Project, BDRP). Cieľom bolo vytvoriť
partnerstvo škôl z krajín, ktoré spája Dunaj. Partnerské školy sa pravidelne stretávali a v rámci svojho
programu sa venovali prírodnému a kultúrnemu dedičstvu spolupracujúcich krajín, prezentácii
kultúry a environmentálnym otázkam. Súčasťou programu stretnutí boli aj spoločenské aktivity
a súťaže pre žiakov. Na jednotlivých stretnutiach sa zúčastňovali 1 alebo 2 učitelia spolu s 3 až 4
žiakmi.
V rámci projektu sa uskutočnilo niekoľko stretnutí s uvedenými hlavnými témami:
• Bratislava 1995 – Blue Danube River Project
• Bratislava 1996 – Industry and Agriculture Along River Danube in SR
• Passau, Nemecko 1999 – Danube in Slovak Literature, Bratislava and its Surrounding
• Passau, Nemecko 2000 – Collaboration of the Danubian Youth
• Baja, Maďarsko 2005 - From the Source to the Danube Delta
• Királyrét, Maďarsko 2007 – Underwater Heritage
• Dillingen, Nemecko, 2007 – Water is Essence of Life
• Sopron, Maďarsko 2008 – Natural Heritage
• Bratislava, Slovensko 2011 – Danube in the Past and Today
Informácie o Stredisku UNESCO možno získať na adrese Univerzitnej knižnice
http://www.ulib.sk/sk/stredisko-unesco/o-stredisku-unesco/, o pridružených školách ASPnet na
stránke
MZV
SR
http://www.foreign.gov.sk/sk/zahranicna__politika/slovensko_v_unescopridruzene_skoly_unesco,
prípadne
v anglickom
jazyku
na
stránke
UNESCO
http://www.unesco.org/new/en/education/networks/global-networks/aspnet/.

