navodila za prijavo na projekt
»VARNO V VRTEC IN ŠOLO – ZAČETEK ŠOLE«
1.

O PROJEKTU

Projekt »Varno v vrtec in šolo – Začetek šole« je del širšega programa Šola sobivanja, ki
združuje projekte z različnih področij trajnostnega razvoja. Organizator projekta je
društvo Sobivanje, projekt podpira tudi Agencija za varnost v prometu.
2.

NAMEN

Namen projekta je otroke spodbujati k razmišljanju o varnosti v prometu na splošno ter o
varnosti na poti v vrtec in šolo.
3.

POTEK PROJEKTA

Projekt poteka od 10.09. 2018 do 15.10. 2018, in sicer v dveh ločenih kategorijah: za
vrtce in za osnovne šole.
Prosimo, da prijavnico na projekt pošljete najkasneje do 20. septembra 2018 na
elektronski naslov info@drustvo-sobivanje.si.
4.

KAKO LAHKO SODELUJETE?
1. del: varna pot - prometni režim okoli vrtca in šole
- Otroci v vrtcih lahko v risbi ali sliki, lahko tudi zapisano s pomočjo mentorjev
predstavijo prometni režim v okolici svoje ustanove, predstavijo varne poti in
opozorijo na morebitne nevarnosti;
- Otroci v osnovnih šolah pa so pri izbiri tehnike bolj svobodni – poleg risanja,
pisanja lahko tudi fotografirajo ali izdelajo maketo prometnega režima okolice
šole.
Oddani izdelki naj bodo dvodimenzionalni ali makete. Le tako bodo lahko
namreč razstavljeni, v kolikor bodo prišli v izbor. Predlagamo, da otroci skupaj
soustvarjajo izdelke. Tako se o temi tudi pogovarjajo in izmenjujejo poglede ter
mnenja.
2. Del: brezplačna delavnica / dogodek na vaši ustanovi
-

Društvo Sobivanje bo po zimskih počitnicah na prijavljenih ustanovah organiziralo
brezplačne poučno-zabavne delavnice. Delavnice so namenjene otrokom v vrtcih
in v 1. triadi osnovne šole. Skupaj s strokovnjaki in animatorji bomo raziskovali
varnost v prometu, varno pot v vrtec in šolo, se pogovarjali, kakšen je varen avto
in se zabavali ob praktičnih delavnicah.

V kolikor bi želeli organizacijo brezplačne delavnice/dogodka na vaši ustanovi, to
označite v prijavnici na projekt.

5.

KAM POŠLJETE IZDELKE?

Izdelke lahko do vključno 15.10. 2018 pošljete preko navadne pošte s pripisom »Varno
v vrtec in šolo« na naslov:
Društvo Sobivanje
Predjamska cesta 1
1000 Ljubljana
ali v elektronski obliki (tako, da izdelke, torej risbe in fotografije, poskenirate) na
elektronski naslov info@drustvo-sobivanje.si. Del, poslanih po navadni pošti, vam
organizator ne bo mogel vrniti.
Vsi poslani izdelki morajo biti podpisani z naslednjimi informacijami:
 ime šole ali vrtca,
 naslov,
 ime in priimek mentorja,
 razred ali skupina,
 starost in število otrok, ki so sodelovali pri izdelku.
6.

IZBOR NAGRAJENCEV

Najboljša dela izbrala posebna strokovna komisija. Dela bodo predstavljena v
oktobrski/novembrski številki brezplačne revije Sobivanje. Nagrade bodo podeljene na
zaključnem dogodku – Festivalu Sobivanja.
7.

ZAKLJUČNI DOGODEK ZA VSE UDELEŽENCE

Zaključni dogodek društva Sobivanje - Festival Sobivanja, bo potekal 24.05.2019, v
Ljubljani. Na dogodek bodo povabljeni vsi nagrajenci in drugi otroci (skupine), ki se
bodo udeležili natečaja.
8.

DODATNO

S sodelovanjem v natečaju avtomatično soglašate, da bodo lahko razstavljena ali
uporabljena dela tudi v drugih aktivnostih v okviru društva Sobivanje. Prav tako lahko
društvo za svoje promocijske namene uporabi fotografije iz dogodkov, ki jih organizira v
ustanovah in z zaključnega dogodka.
Za vsa morebitna dodatna vprašanja ali nejasnosti lahko pišete na elektronski naslov:
info@drustvo-sobivanje.si ali nas pokličete na telefonsko številko 01 510 88 22.

