Zadeva: OKROŽNICA
»TRAJNOSTNA MOBILNOST V VRTCIH IN OSNOVNIH ŠOLAH«
Spoštovani ravnatelji in učitelji!
Ministrstvo za infrastrukturo RS vabi strokovne sodelavce osnovnih šol ter šol s prilagojenim programom
k sodelovanju pri izvajanju aktivnosti na temo trajnostne mobilnosti, ki se bodo izvajale v sklopu
projekta Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah od decembra 2018 do julija 2021 – Gremo peš.
S projektom želimo prispevati k spreminjanju potovalnih navad otrok od 1. do 9. razreda in njihovih
bližnjih ter posledično k zmanjševanju motornega prometa v okolici osnovnih šol. Na ta način želimo
prispevati k zmanjšanju okoljskih obremenitev, k spodbujanju gibanja otrok in s tem h krepitvi njihovega
zdravja.
Poleg sodelovanja v igri, ki spodbuja osnovnošolce, da v šolo prihajajo na trajnosten način (hoja, s
kolesom, rolerji, skirojem, z javnimi prevoznimi sredstvi ali na način skupinskega prihoda z osebnim
avtom), vse šole spodbujamo, da skupaj z izvajalci organizirajo tudi druge dejavnosti s področja
prometa, okolja in zdravja (npr. izvajanje Pešbusa, analiza dostopa poti v šole, sodelovanje z občinami
pri urejanju šolskega okoliša za večjo varnost otrok, ipd.).
Aktivnosti projekta se že izvajajo. V projektnem času so načrtovane 3 izvedbe igre Gremo peš s kokoško
Rozi. Tretja končna izvedba se bo izvajala v aprilu 2021, zato vabimo nove šole k sodelovanju. Prav tako
k ponovnemu izvajanju vabimo šole, ki so se že vključile v prvo in drugo izvedbo.
PRIJAVNI POSTOPEK ZA AKTIVNOSTI GREMO PEŠ – »NOVE ŠOLE«:
Vsa obvezna navodila za prijavo in izvedbo aktivnosti si preberite na tej povezavi: https://sptm.si/wpcontent/uploads/2020/06/JN-TM-navodila-za-nove-OŠ.pdf. Dodatne informacije lahko dobite tudi na tel.
št. 02 538 13 56 ali na elektronskem naslovu trajnostna.mobilnost@gmail.com. Rok za prijavo je do 31.
avgusta 2020, na spletni povezavi: https://www.1ka.si/a/287105.
ŠOLE, KI ŽE SODELUJETE V AKTIVNOSTI GREMO PEŠ – »PONAVLJALCI«:
Rok za prijavo je prav tako do 31. avgusta 2020. Informacije bo izvajalec poslal direktno koordinatorjem.
VREDNOTENJE DELA STROKOVNIH DELAVCEV:
Na podlagi sodelovanja v projektu bo pristojen izvajalec (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani) izdal
potrdilo za sodelujoče z namenom vrednotenja dela strokovnih delavcev v skladu s Pravilnikom o
napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (20. člen, alineja c/8). Potrdila bodo prejeli
učitelji koordinatorji ter učitelji, ki bodo sodelovali pri izvedbi projektnih aktivnosti s svojim oddelkom.
V kolikor vas zanima prijava in vključitev v aktivnosti, bodo predvidene naloge koordinatorja na osnovni
šoli v času izvedbe projekta v najmanj 12 mesecih sledeče:
- stalna komunikacija z multiplikatorji in izvajalci projekta ter strokovnimi sodelavci na njihovi šoli, ki
bodo vključeni v aktivnosti;
- koordinira in sodeluje pri izvedbi aktivnosti na svoji šoli;
- koordinira izvedbo analize potovalnih navad na svoji šoli ob začetku aktivnosti (anketa za starše,
učitelje, učence) in odgovori na evalvacijski vprašalnik ob koncu šolskega leta;
- sodeluje z izvajalcem in učenci višjih razredov pri pripravi enostavnega kartografskega prikaza
problematičnih odsekov v šolskem okolišu;
- se udeleži regijskega dvodnevnega usposabljanja, ki bo oktobru 2020. Točen termin, lokacija in
povezava do prijave bodo javljeni naknadno;
- po izvedbi aktivnosti med sodelujočimi razredi razdeli opremo za varno udeležbo v prometu, ki jo
prejme od izvajalcev projekta (odsevna telesa);
- opravi s strani projektnih partnerjev predvideno razvojno-raziskovalno in drugo strokovno delo.

Naloge učitelja, ki sodeluje v projektu najmanj 12 mesecev, bodo:
- sodeluje pri izvedbi predvidenih aktivnosti na ravni oddelka (igra, ankete);
- motivira učence za trajnostne prihode;
- pri pouku izvede vsaj 2 dodatni aktivnosti na temo trajnostne mobilnosti;
- sodeluje pri izvedbi analize potovalnih navad v svoji šoli (s pomočjo ankete za starše in zaposlene)
- ob koncu šolskega leta odgovori na evalvacijski vprašalnik, ki ga pripravijo izvajalci nacionalnega
projekta;
- opravi s strani projektnih partnerjev predvideno razvojno-raziskovalno in drugo strokovno delo.
Prosimo, da posredujete vsebino te okrožnice vsem strokovnim sodelavcem na vaši šoli.
Z lepimi pozdravi.
Ministrstvo za Infrastrukturo
Sektor za trajnostno mobilnost in prometno politiko
mag. Milena Černilogar Radež
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