JN: Trajnostna mobilnost v šolah in vrtcih

OSNOVNA NAVODILA ZA KOORDINATORJE
Pred vami so organizacijska navodila, ki vam bodo pomagala pri vzpostavitvi aktivnosti na osnovi šoli.
Projekt Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah poteka od decembra 2018 in se zaključi julija
2021. V tem obdobju izvajalec naročila (Ministrstvo za infrastrukturo) zagotavlja tri izvedbe aktivnosti
(Gremo peš! v osnovnih šolah), in sicer v septembru 2019, septembru 2020 in aprilu 2021. Nove osnovne
šole se lahko prijavijo samo za tretjo izvedbo. Prijave so odprte do 31. avgusta 2020. Koordinatorji, ki
boste zastopali osnovno šolo, se boste morali obvezno udeležiti usposabljanja za koordinatorje, ki bo
organizirano konec septembra/začetek oktobra 2020. O tem boste podrobneje obveščeni po koncu
prijav, v septembru 2020, ko se boste lahko prijavili na usposabljanje (prijave bodo odprte vse v
septembru 2020). Po usposabljanju vam bomo poslali material in dodatna navodila ter obrazec za uradno
soglasje za sodelovanje.
Določene informacije in gradivo že lahko najdete na spletni strani Slovenske platforme za trajnostno
mobilnost.
V nadaljevanju sledijo krajši opisi iger ter dodatna organizacijska navodila in informacije, ki jih
potrebujete pri zagonu aktivnosti in odločitvi za vključitev k projektu.

OSNOVNE ŠOLE (OŠ):
NAVODILA ZA IGRO
Navodila za izvajanje igre Gremo peš! s Kokoško Rozi lahko najdete v Priročniku za osnovne šole od
strani 83 do 93.

DODATNA NAVODILA:
•
•

Igra Gremo peš! s Kokoško Rozi se izvaja samo v osnovnih šolah v 1., 2. in 3. triadi. To je
aktivnost, ki se izvaja 1 teden, a s pomočjo igralnih kart, ki jih prejmete, lahko različne igre
izvajate čez celo šolsko leto.
Obdobje sodelovanja se bo za nove OŠ štelo od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021. Za potrebe potrdila je
potrebno sodelovati vsaj 12 mesecev. Čas sodelovanja pa je lahko najkasneje do 31. 7. 2021. Tako

•
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•
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lahko osebe, ki so na porodniškem dopustu ali koristijo bolniško odsotnost, kljub temu, da so
odsotne, opravijo 12 mesecev.
Prijave so možne do 31.8.2020:
- NOVE OŠ – povezava do prijave: https://www.1ka.si/a/287105;
Za sodelujoče učitelje so predvidene naslednje osnovne naloge:
- Sodeluje pri in koordinira izvedbo aktivnosti Gremo peš! ter igranje iger s kartami in namizne
igre v razredu (predstavi aktivnost in igre učencem, izvede aktivnost/igre). Nadalje razdeli
potovalne dnevnike in zbere ankete, le-te vnaša v splet. V aprilu (2021) izvede začetno anketo
o načinih prihoda otrok v šole, v maju 2021 pa še naknadno anketo. Pri svojem delu sodeluje s
koordinatorjem.
- Motivira učence za trajnostne prihode v šolo in odhode iz nje.
- Učitelj vključi v pouk vsaj dve dodatni pedagoški vsebini, vezani na temo trajnostne mobilnosti
(pri tem si pomaga s priročnikom).
- Sodeluje pri raziskovalnem delu vezanem na implementacijo trajnostne mobilnosti v šoli
(ankete, intervjuji, (samo)refleksije, (samo)evalvacije – podane s strani izvajalca),
koordinatorju pomaga pri pripravi enostavnega kartografskega prikaza varnih poti v šolo.
- Pridobil bo potrdilo (točkovanje za napredovanje v naziv) v skladu s Pravilnikom o
napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive. Za pridobitev potrdila bo izpolnil
obrazec za končno poročilo in priložil vse priloge ter izpolnil evalvacijski vprašalnik, ki ga
prejme od izvajalca.
Za sodelujoče koordinatorje so naslednje osnovne naloge:
- Sodeluje pri izvedbi aktivnosti Gremo peš! v šoli in koordinira njeno izvedbo (predstavi igro
med sodelujočimi učitelji, zbira ankete, beleži in posreduje odgovore).
- Koordinira izvedbo analize potovalnih navad v šoli. Zbira ankete in sodeluje pri vsakoletni
evalvaciji za merjenje povečanja trajnostnih načinov prihodov šolarjev v šolo.
- Koordinator na šoli sodeluje z učitelji in učenci višjih razredov pri pripravi enostavnega
kartografskega prikaza poti v šolo z označenimi problematičnimi deli in predlogom izboljšanja
infrastrukture ali prometnih režimov, ki ga predstavi občini.
- V oktobru 2020 se udeleži regijskega dvodnevnega usposabljanja (1. dan – vsebine trajnostne
mobilnosti, učnih programov, ipd., 2. dan – vsebinsko ločeno za vrtce in šole, praktični
prikazi).
- Skrbel bo za količinsko ustrezno dobavo gradiva (plakat(i), igri s kartami, namizna igra,
potovalni dnevnik) med oddelki.
- Po izvedbi aktivnosti Gremo peš! bo sodelujočim učencem razdelil opremo za varno udeležbo v
prometu. Opremo bo prejel od izvajalca z ostalim materialom po pošti.
- Sodeluje pri raziskovalnem delu, vezanem na implementacijo trajnostne mobilnosti v šolo
(ankete, intervjuji, (samo)refleksije, (samo)evalvacije – podane s strani izvajalca).
- Pridobil bo potrdilo (točkovanje za napredovanje v naziv) v skladu s Pravilnikom o
napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive. Za pridobitev potrdila bo izpolnil
obrazec za končno poročilo in priložil vse priloge ter izpolnil evalvacijski vprašalnik, ki ga
prejme od izvajalca.
Delitev dela med učiteljico in vzgojiteljico prvih razredov: Ker velja pravilo, da lahko 1 učitelj
prevzame samo 1 oddelek, svetujemo, da npr. vzgojitelj prevzame drug oddelek, kjer učitelji niso
zainteresirani za sodelovanje v projektu. Oddelek podaljšanega bivanja lahko sodeluje, a le samo
takrat, ko učenci s svojimi matičnimi oddelki še niso vključeni v projekt.

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Koordinator prejme točke v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in
izobraževanju v nazive za najmanj 1 leto sodelovanja in vsaj 1 koordiniranje aktivnosti Kokoška
Rozi v 1 letu (12 mesecev). Točke (oz. potrdilo) koordinator prejme samo enkrat v enem projektu.
Prav tako učitelj oz. vzgojitelj prejme točke v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v
vzgoji in izobraževanju v nazive za najmanj 1 leto sodelovanja (naloge učitelja so opredeljene v eni
izmed zgornjih alinej). Torej, potrdilo prejmete le enkrat v času celega projekta, prejmete ga ob
zaključku obdobja sodelovanja, četudi zaključite aktivnosti prej in četudi je izvajal vlogo učitelja
in koordinatorja hkrati.
Samostojni koordinator je lahko na šoli šele takrat, ko šola prijavi minimalno 6 oddelkov. Če je
prijavljenih manj oddelkov, mora koordinator opravljati tudi vlogo sodelujočega učitelja s svojim
oddelkom. Vsak sodelujoči učitelj oz. vzgojitelj in koordinator prejmejo potrdilo po koncu obdobja
sodelovanja. Potrdilo je ovrednoteno s 3 točkami. Koordinator-učitelj lahko prejme samo 1
potrdilo. Torej: načeloma 1 šola, en koordinator, ob predpostavki, da je prijavljenih vsaj 6
oddelkov. Če je oddelkov več, npr. 12 in več, je lahko na šoli tudi več koordinatorjev, vendar
morate upoštevati pravilo, da ima 6 oddelkov enega (1) koordinatorja (primer: ob prijavi 18
oddelkov imate lahko že 3 koordinatorje).
Podružnične šole, ki bodo sodelovale s 3 oddelki ali več, prijavite posebej (izpolniti je potrebno
posebej prijavnico). V kolikor jih je manj, jih pri prijavi priključite k matični šoli. Samostojni
koordinator je lahko tudi na podružnični šoli, ko podružnična šola prijavi minimalno 6 oddelkov.
Če je na šoli prijavljenih manj kot 6 oddelkov za sodelovanje, mora koordinator delovati tudi v
vlogi učitelja, enako v tem primeru velja za podružnice.
Na šoli se lahko koordinatorji zamenjajo po 1 letu. Za novega koordinatorja veljajo enaka pravila
kot za prvega. Če je koordinator isti, za naslednjo izvedbo ne prejme dodatnih točk.
Na šoli je lahko več koordinatorjev istočasno, zadostiti je le potrebno pogoju glede minimalnega št.
oddelkov, kot je omenjeno zgoraj. Na OŠ so lahko največ 3 koordinatorji (vsaj 6 oddelkov na
koordinatorja). Koordinatorji se morajo udeležiti obveznega usposabljanja.
Novi (dodatni) učitelji se pri naslednjih izvedbah (igrah) lahko priključijo, prav tako dobijo
potrdilo, njihovo sodelovanje mora prav tako trajati vsaj 1 leto in izvesti morajo vsaj 1 izvedbo
Kokoške Rozi ter izvajati dodatne aktivnosti pedagoško-raziskovalne dejavnosti.
Kot smo že izpostavili, lahko ena oseba deluje v obeh vlogah, kot učitelj in koordinator, vendar
lahko prejme potrdilo samo za eno vlogo. V tem primeru raje omogočite izvedbo vzgojitelju (to je
možno samo v prvih razredih), ki tudi lahko prejme točke napredovanja. Ali pa koordinatorstvo
prevzame kdo iz svetovalne službe, ki ne deluje v oddelku. Seveda pa lahko aktivnosti izvajate kot
koordinator in učitelj.
Vlogo koordinatorja lahko prevzamejo tudi zunanji sodelavci šole, ki sicer niso zaposleni na šoli,
vendar sodelujejo pri pedagoškem procesu kot npr. specialni pedagogi. To se opravi v dogovoru z
vodstvom šole. Izvesti mora vse naloge koordinatorja.
Da prejme oseba potrdilo, mora sodelovati torej vsaj 1 leto = 12 mesecev. Ni potrebno, da je
vezano na šolsko leto, pomembno pa je vedeti, da se projekt zaključi julija 2021 in da morajo biti
vse aktivnosti do takrat izvedene.
V enem letu sodelovanja je potrebno izvesti vsaj eno izvedbo igre. Priporočamo pa več izvedb za
daljše obdobje, tudi po koncu projekta, ko bo material zagotavljalo Ministrstvo za infrastrukturo.
V sklopu izvedbe igre mora učitelj (ali vzgojitelj v 1. razredih) izvajati tudi druge dodatne
aktivnosti za spodbujanje trajnostne mobilnosti pri otrocih in starših. V priročniku za osnovne šole
so aktivnosti že dobro dodelane in primerne za uporabo (primeri: analiza varnih šolskih poti in
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trasiranje prog Pešbusa z učenci, izvedba Pešbusa). Lahko izvajate tudi druge aktivnosti, vendar
morajo biti v skladu s cilji trajnostne mobilnosti. Sprehod v gozd ali prevoz z vlakom, avtobusom
brez dodatnih aktivnosti (npr. pogovor s sprevodnikom, ogled železniškega muzeja ipd.) ni
dejavnost trajnostne mobilnosti.
Poročanje: Za vsakega učitelja in koordinatorja se bo vodila evidenca izvedenih aktivnosti.
Razvojno-raziskovalno delo bo zajemalo delo na poročilu in samo-evalvaciji. Skrbno je potrebno
arhivirati in dokumentirati aktivnosti in dokazila hraniti za namene poročanja. Ob tem je potrebno
izpostaviti fotografiranje otrok, namreč, če boste pošiljali fotografije z obrazi otrok, poskrbite, da
imate za le-te soglasje. Če se želite temu izogniti, raje ne slikajte obrazov, oz. otroke slikajte od
zadaj. Za namene komunikacije projekta, bo naročnik lahko kasneje uporabljal foto gradivo, zato
se prepričajte, da imate dovoljenja staršev, če je otrok na fotografiji prepoznan. Izjave staršev, ki
so jih podpisali v začetku leta ne veljajo za ta projekt in če boste pošiljali fotografije, kjer so
obrazi otrok razpoznavni, prosimo, uredite soglasja.
Vrstni red aktivnosti ni pomemben. Kokoško Rozi mora učitelj izvesti vsaj enkrat v 12 mesecih.
Najbolje in najlažje je, da se držite šolskega leta, lahko pa si čas prilagodite glede na osebne
okoliščine. 2 dodatni aktivnosti si lahko poljubno načrtujete v obdobju enega leta.
Kot nagrado za sodelovanje otroci prejmejo odsevne trakove. Prejeli jih boste skupaj z materialom
za izvedbo.

POVZETEK, kaj vse je potrebno narediti, izvesti, poslati in izpolniti, da se pridobi potrdilo:
Izvesti 1-tedensko Kokoško Rozi.
Izpolniti vse ankete (online: 1KA, papirnato: potovalne dnevnike ter naknadna anketa).
Poslati na FF izpolnjene potovalne dnevnike in soglasje – samo koordinator.
Opraviti dvodnevno usposabljanje – samo koordinator.
Izvesti 2 dodatni pedagoški aktivnosti na temo TM (v živo ali online) – samo učitelji.
Pripraviti kartografski prikaz – samo koordinator (s pomočjo učiteljev in učencev).
Izpolniti obrazec za poročilo in priložiti vse priloge ter izpolniti evalvacijski vprašalnik - vsi
učitelji in koordinatorji.
Koordinator zbere vsa natisnjena poročila, jih zapeče tudi na CD in jih pošlje na FF.
Če učitelj ali koordinator potrdila ne potrebuje, mu ni potrebno izvesti dodatnih pedagoških aktivnosti
ter izpolniti obrazca za končno poročilo. Vse ostale aktivnosti so obvezne, saj so nujne za izboljšanje
trajnostnih prihodov učencev v šolo, kar je tudi primarni in osnovni cilj projekta.
Če imate dodatna vprašanja, jih, prosimo, naslovite na: trajnostna.mobilnost@gmail.com.

