NAVODILA ZA PRIJAVO NA PROJEKT »SPODBUJAMO PRIJATELJSTVO«
O PROJEKTU
Projekt »Spodbujamo prijateljstvo« je del širšega programa Šola sobivanja, ki združuje
projekte z različnih področij trajnostnega razvoja. K sodelovanju so povabljene vzgojnoizobraževalne ustanove, šole in vrtci iz vse Slovenije.
Organizator projekta Spodbujamo prijateljstvo je Sobivanje – društvo za trajnostni razvoj,
projekt pa podpirata tudi družba BTC, kot glavni partner in Zavarovalnica Triglav.
NAMEN
Namen natečaja je otroke spodbujati k pozitivnemu razmišljanju o prijateljstvu in razvijanju
dobrih odnosov z vrstniki. V okviru natečaja bodo lahko otroci svoja razmišljanja o prijateljih
in vsem, kar jim je v zvezi z njimi pomembno, narisali, napisali, fotografirali ali naredili
filmček.
POTEK PROJEKTA
Kreativni natečaj bo potekal od 25.01.2022 do 04.03.2022 in sicer v dveh ločenih
kategorijah: za vrtce in za šole. Razstave in zaključni dogodki še niso potrjeni in bo izvedba
odvisna od epidemiološke situacije.
KAKO LAHKO SODELUJETE?
-

Za sodelovanje pri projektu Spodbujamo prijateljstvo pošljete izpolnjeno priloženo
prijavnico na naš naslov: info@drustvo-sobivnaje.si do 02. februarja 2022.

-

Prijavnico nam pošljite izpolnjeno v Wordu in ožigosano v PDF. Prijavnic,
napisanih na roko, ne bomo sprejemali.

-

Na prijavnici označite regijo, v kateri se nahaja vaša ustanova in če se boste udeležili
zaključnega dogodka v primeru izvedbe.

-

Skozi ustvarjanje ter razmišljanje udeležencev želimo pridobiti odgovore/razmišljanja
na naslednja vprašanja: Kaj je prijateljstvo? Kdo vse so naši prijatelji? Si lahko
predstavljamo svet brez prijateljstva? Kaj in koliko nam prijatelji pomenijo? Kaj in
katera so prijateljska dejanja? Kaj vse lahko delamo skupaj s prijatelji? Kako
spodbujamo prijatelje? Česa si želimo pri prijateljih? Kaj pričakujemo od prijateljev?
Smo ljubosumni na prijatelje? Kje so meje prijateljstva – kaj zamerimo prijateljem?
Kakšni prijatelji smo sami? Kako ohranjamo in krepimo prijateljstvo?

-

Priporočene kreativne tehnike so risanje, slikanje, pisanje, fotografija, … – prilagojeno
starostnim skupinam.

-

Cilj tega dela natečaja je obeležiti konkretne primere povezane s tematiko natečaja in
njihovo upodobitev v risbi, tekstu, fotografiji ali v obliki filmčka (npr. kako si otroci
pomagajo, kako se igrajo, kako se spodbujajo …).

-

Zagovarjamo timsko delo otrok oziroma predlagamo, da otroci skupaj soustvarjajo
končni izdelek. Le takšne izdelke bomo objavili na FB strani društva.

Prijavljene ustanove projekt izvajajo aktivnosti na naslednji način:
Šolanje na daljavo
-

Vzgojitelji in učitelji – mentorji, otrokom (staršem) preko elektronske pošte pošljete
predstavitev projekta in navodila za sodelovanje, tekom projekta po elektronski pošti
ali preko ZOOMa (stvar odločitve posameznega mentorja) usmerjate otroke in jim
nudite pomoč;

-

Letošnjo situacijo lahko izkoristimo, da v projekt bolj vključimo tudi starše in
poudarimo pomen medsebojnih odnosov;

-

Prav tako bomo poudarili pomen sodelovanja pri projektu in zagovarjali, da k
končnemu izdelku vsak otrok prispeva svoj delež;

-

Kaj bodo otroci delali v sklopu projekta, je odločitev mentorjev. Kot vsako leto do
sedaj so tudi letos lahko izdelki v obliki:
 plakata,
 pesmi ali zgodbe,
 nastopa.

Zbiranje del:
-

Dela bomo zbirali v prvi fazi le v elektronski obliki in sicer v obliki JPG formata,
ki nam omogoča objavljanje del na FB strani društva (prosimo, v prvi fazi ne
pošiljajte izdelkov v fizični obliki!);

-

Mentorji boste zbirali dela otrok in jih v združeni obliki poslali na naš naslov (stvar
izvedbe odločitev mentorja);

-

Vse fotografije (JPG datoteke) morajo biti poimenovane: ustanova, oddelek;

-

Vsak izdelek naj ima v spodnjem levem ali desnem kotu prve strani obvezno
označeno:
o ustanova
o razred/oddelek
o mentor

-

Vsa dela bomo pregledali in jih razvrstili glede na kriterije in tudi regijsko;

-

Vsa prejeta dela, ki bodo v ustrezni obliki, bomo tudi objavili na FB strani.

-

Prejeto in objavljeno delo posamezne šole je tudi pogoj za izdajo potrdila mentorjem
za sodelovanje pri nacionalnem projektu, na osnovi katerega prejmejo 2 KT za
napredovanje.

Otroci se vrnejo v vrtce in šole
-

V primeru vrnitve otrok v vrtce in šolo bomo spremljali situacijo še glede možnosti
postavitve razstav v posameznih krajih (MS, NM, LJ);

-

V primeru spremembe epidemiološke situacije in možnosti postavitve razstave bomo
do sredine februarja naslovili mentorje, da nam pošljete izdelke v fizični obliki, zato je
pomembno, da se izdelki lahko pošljejo tudi po pošti in jih lahko razstavimo;

-

Prejeta dela bomo regijsko razporedili in postavili razstavo v terminih, o katerih vas
bomo pravočasno obvestili.

Pomembno:
-

Oddani kreativni izdelki naj bodo dimenzije do 50x70 cm (ležeč format) oziroma do
70x50 cm (pokončen format). Le tako bodo lahko namreč razstavljeni, v kolikor
bomo postavili razstave.

-

Ker je pri spodbujanju prijateljstva ter razvoja odnosov pomembno timsko delo, je
zaželeno, da otroci izdelke ustvarjajo v skupini. Projektu lahko priložite tudi
fotografijo, kako je izdelek nastajal. Tako bodo razstave še bolj zanimive. Fotografija
pa ni pogoj za sodelovanje pri projektu.
Izdelek naj ima v spodnjem levem ali desnem kotu prve strani obvezno označeno
na etiketi:
o ustanova
o razred/oddelek
o starost in število otrok
o mentor
V primeru, da izdelek ne bo ustrezno označen, ga ne bomo mogli objaviti na FB strani
društva, niti kasneje razstaviti.

KAM POŠLJETE IZDELKE?
Izdelke v elektronski obliki (JPG format) pošljete na naš elektronski naslov:
info@drustvo-sobivanje.si
in sicer do vključno 04.03.2020. Izdelkov, poslanih po navadni pošti, ne sprejemamo.
Vsi poslani izdelki morajo na prvi strani, skladno z navodili, vsebovati naslednje
podatke:
 ime ustanove
 razred ali skupina
 starost in število otrok, ki so sodelovali pri izdelku
 ime in priimek mentorja
IZBOR DEL ZA RAZSTAVE
Po zaključku natečaja bo poslana dela pregledala in ocenila komisija s predstavniki družbe
BTC in Društva Sobivanje.
Prejeta dela bodo ocenjevana na podlagi naslednjih kriterijev:
 izvirnost ideje
 videz izdelka

 vloženi trud
Izbrana dela bodo razstavljena skladno z regijsko pripadnostjo – v Murski Soboti, Novem
mestu ali v Ljubljani.
ZAKLJUČNI DOGODEK ZA VSE UDELEŽENCE
V prijavnici prosim navedite, ali se nameravate dogodka v vaši regiji v primeru izboljšane
epidemiološke situacije udeležiti.
V primeru izpeljave bodo na zaključne dogodke povabljeni vsi oddelki in razredi, katerih dela
bodo izbrana za razstavo in drugi otroci (skupine), ki se bodo udeležili natečaja. Vsi
sodelujoči bodo povabljeni tudi k pripravi ustvarjalne točke/nastopa na temo prijateljstva.
DODATNO:
S sodelovanjem v natečaju avtomatično soglašate, da bodo izdelki lahko razstavljeni ali
uporabljeni tudi v drugih aktivnostih v okviru društva Sobivanje.
Prav tako soglašate, da lahko prejete fotografije otrok organizator uporabi v sklopu razstave
projekta v Murski Soboti, Novem mestu ali v Ljubljani. Prav tako jih lahko vključi v
zaključno brošuro projekta in kot reportažo v Sobivanje, brezplačno revijo za otroke in starše
in objavi na spletnih straneh družbe BTC.
Za vsa morebitna dodatna vprašanja ali nejasnosti lahko pišete na elektronski naslov:
info@drustvo-sobivanje.si.

