Poročilo projekta 2017

Pripravil: Sobivanje – Društvo za trajnostni razvoj
Ljubljana, junij 2017

V Sobivanju smo tudi letošnje leto izpeljali celovit projekt »Varno v vrtec in šolo«.
Glavni namen in cilj projekta je otroke spodbujati k razmišljanju o varnosti v prometu,
varnosti na poti v vrtec in šolo, varnosti na kolesu in spoznavanju varnosti v avtomobilih.
Projekt se loteva izobraževanja otrok in mladostnikov na drugačen, otrokom zanimiv način in
jih pri tem za sodelovanje tudi nagrajuje. Vzpodbuja otroke k inovativnosti, razmišljanju in
ustvarjanju na področju obravnavane tematike.
• Natečaj je potekal od 15.2.2017 do 21.4.2017, z zaključnim dogodkom 19. maja 2017;
• K sodelovanju smo povabili vse vrtce in osnovne šole v Sloveniji, prijavilo se je 81
ustanov (vrtcev in osnovnih šol) in kar 4.800 otrok;
• Projekt je zasnovan kot natečaj, v sklopu katerega otroci/učenci na poljuben način
prikažejo varno pot v vrtec ali šolo ter predstavijo, kakšen je po njihovem prepričanju
varen avto;
• V vrtcih in osnovnih šolah smo izpeljali 51 delavnic, na katerih smo skupaj s
strokovnjaki in animatorji govorili o varnosti v prometu, varnosti na kolesu ter vsem
otrokom razdelili Sobivanje – brezplačno revijo za majhne in velike;
• Vsi oddelki/razredi so za sodelovanje v projektu prejeli posebna priznanja, mentorji
pa bodo dobili potrdila za vodenje nacionalnega projekta skladno s 17. in 20. Členom
Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive.
• Komisija je izbrala zmagovalce natečaja v obeh kategorijah – vrtci in osnovne šole.
Nagrade smo podelili na zaključnem dogodku Festivalu Sobivanja, ki je potekal 19.
maja 2017 v ljubljanskem BTC – Adrenalinski park Atlantis in ki se ga je udeležilo preko
800 otrok.

V sklopu projekta Varno v vrtec in šolo smo izpeljali dogodke (skupaj 51 delavnic) v
naslednjih ustanovah:
-

OŠ Oskarja Kovačiča Škofije
OŠ Šalovci
Vrtec Mavrica Brežice
Vrtec Dravograd - enota Šentjanž
OŠ Cirila Kosmača Piran
OŠ in vrtec Apače enota vrtec Apače Stogovci
OŠ Vitanje - enota vrtec Vitanje
Vrtec pri Žužemberku
OŠ Sečovlje
OŠ Primoža Trubarja Laško - PŠ Debro
OŠ A. Žnideršiča Ilirska Bistrica
OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče, Vrtec Sončni žarek
OŠ Primoža Trubarja Laško - PŠ Debro
Vrtec pri OŠ Muta
VIZ Vrtec Ormož
OŠ dr. Franja Žgeča Dornava - enota vrtec
JZ OŠ Marjana Nemca Radeče
Vrtec pri OŠ Šenčur
OŠ Podlehnik
OŠ Blanca, enota vrtca Blanca
OŠ Muta
JVIZ Mozirje OE OŠ Rečica ob Savinji

Dogodkov se je udeležilo 2.125 otrok. V nadaljevanju so prikazane fotografije iz posameznih
dogodkov.
Predstavljen je tudi povzetek zaključnega dogodka projekta in društva Sobivanje za šolsko
leto 2016/17 – Festivala Sobivanja. Ta je potekal 19. maja 2017 v ljubljanskem
Adrenalinskem parku Atlantis. Udeležilo se ga je preko 800 otrok. Na dogodku smo podelili
tudi nagrade najboljšim v kategorijah vrtci in osnovne šole.

Fotoreportaža delavnic – pomlad 2017

Natečaj – pomlad 2017
Letošnje leto je v natečaju sodelovalo kar 4.800 otrok iz 81. vrtcev in osnovnih šol.
Nagrajenci v obeh kategorijah so:
Vrtci:
1. mesto: Vrtec pri OŠ Žirovnica, skupini Miške in Čebelice
2. mesto: Vrtec Črnuče, Skupina Hruške
3. mesto: OŠ Dobje, krožek Logika in vrtec Dobje, skupina Sonček
Osnovne šole:
1. mesto: OŠ Roje, učenci 1.,2. a razreda posebnega programa
2. mesto: OŠ Simona Jenka Smlednik, 3. b razred
3. mesto: OŠ Savsko naselje, 4. a razred

Festival Sobivanja 2017

Otvoritev festivala

Festival Sobivanja – foto utrinki

Zahvaljujemo se partnerju projekta Varno v vrtec in šolo:

Promocija & medijske objave
Promocijska stena Festivala Sobivanje in Društva Sobivanje

Jumbo plakati na top lokacijah v Ljubljani

Plakati 70x100 cm po ljubljanskem BTC

Decathlon

Atlantis

Tržnica

Objave in povezave do objav
Slovenske novice

Nedeljski dnevnik

Povezave do objav:
https://otroski.rtvslo.si/bansi/prispevek/5222
https://4d.rtvslo.si/arhiv/dobro-jutro/174472938
http://www.o-azilb.si/2017/05/24/festival-sobivanja/
http://www.o-ptlasko.ce.edus.si/2017/05/26/festival-sobivanje/

http://misijazeleno.si/zelene_novice/clanki/misija_druzbeno_odgovorni/1000/Festival%20Sob
ivanja%20bo%20v%20petek%2019.maja%202017%20/
http://www.delo.si/oglasnosporocilo/festival-nakupov-in-zabave-prinasa-kar-tri-dnidozivetij.html
http://www.os-frana-rosa.si/zakljucni-festival-projetkta-sobivanje/
http://www.oszirovnica.si/?option=com_joomdle&view=wrapper&moodle_page_type=event&id=0&day&
mon&year&Itemid
http://www.osflv.si/index.php?option=com_content&view=article&id=416&Itemid=1411
http://www.domzalec.si/uspesno-sodelovanje-ucencev-os-roje-v-projektu-spodbujamoprijateljstvo
http://www.btc-city.com/dogodek/9348/otvoritev-razstave-spodbujamo-prijateljstvo
http://www.vrteczuzemberk.si/delavnica-energetsko-znanje-za-odgovorno-ravnanje/
http://www.vrteczuzemberk.si/izdelali-in-zakopali-smo-metuljevo-casovno-kapsulo/
http://www.vrteczuzemberk.si/zakop-casovne-kapsule/
http://www.lokalno.si/2017/03/05/171778/zgodba/Energetsko_znanje_za_odgovorno_ravnanj
e_ugasali_bomo_luci_in_locevali_odpadke/
http://www.radiokrka.com/poglej_clanek.asp?ID_clanka=202732
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