Zadeva: OKROŽNICA
»TRAJNOSTNA MOBILNOST V VRTCIH IN OSNOVNIH ŠOLAH«
Spoštovani ravnatelji in vzgojitelji!
Ministrstvo za infrastrukturo RS vabi strokovne sodelavce vrtcev k sodelovanju pri izvajanju aktivnosti
na temo trajnostne mobilnosti, ki se bodo izvajale v sklopu projekta Trajnostna mobilnost v vrtcih in
osnovnih šolah. Ta poteka od decembra 2018.
S projektom želimo prispevati k spreminjanju potovalnih navad otrok v vrtcih in njihovih bližnjih ter
posledično k zmanjševanju motornega prometa v okolici vrtcev. Na ta način želimo prispevati k
zmanjšanju okoljskih obremenitev, k spodbujanju gibanja otrok in s tem h krepitvi njihovega zdravja.
Sodelovanje pri projektu je osredotočeno na izvajanje prikupne igre Beli zajček, katere namen je otroke
in njihove starše spodbuditi, da prihajajo v vrtec na čim bolj trajnosten način: peš, s kolesom, s
skirojem, z rolerji, s poganjalčkom, z avtobusom, z vlakom. Igra je priporočena za izvedbo v skupinah
drugega starostnega obdobja. Vrtce spodbujamo, da skupaj z izvajalci organizirajo tudi druge dejavnosti
s področja trajnostne mobilnosti in tesno sodelujejo z občinami pri urejanju vrtčevskega okoliša za večjo
varnost otrok.
Kaj morate storiti?
Vrtci, ki se prvič prijavljate na ta projekt, določite osebo, ki bo koordinator projekta ter se dogovorite,
koliko skupin in vzgojiteljev bo sodelovalo na projektu. Do 31.8.2020 naj koordinatorji izpolnijo
prijavnico: https://www.1ka.si/a/284638, kamor morajo vpisati tudi število otrok, ki bodo sodelovali.
Vrtci, ki že sodelujete na projektu in bi radi vključili še nove skupine in vzgojitelje, tudi izpolnite
prijavnico https://www.1ka.si/a/284638 do 31.8.2020. To naj stori obstoječi ali novi koordinator. V
prijavnico vpišite samo novo pridružene vzgojitelje in pomočnike.
PRIJAVNICO IZPOLNI KOORDINATOR (klik)
Na podlagi sodelovanja v projektu bo pristojen izvajalec (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani) izdal
potrdilo za sodelujoče z namenom vrednotenja dela strokovnih delavcev (točkovanje za napredovanje v
naziv), v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (20. člen,
alineja c/8). Potrdila bodo za izvedene aktivnosti prejeli vzgojitelji koordinatorji ter vzgojitelji in
pomočniki vzgojiteljev po vsaj 12 mesecih sodelovanja na projektu z izvedbo aktivnosti v svoji skupini
otrok.
Predvidene naloge koordinatorja v vrtcu v času izvedbe projekta (vsaj 12 mesecev):
- se udeleži usposabljanja za koordinatorje, ki bo v jeseni 2020. Točen termin, lokacija in povezava
do prijave bodo javljeni naknadno;
- stalno komunicira z regionalnimi multiplikatorji in izvajalci projekta ter strokovnimi sodelavci v
svojem vrtcu, ki bodo vključeni v aktivnosti; pripravi novičko na ravni vrtca;
- sodeluje pri koordinaciji in nadzira izvedbo aktivnosti v svojem vrtcu (igra Beli zajček idr.);
- koordinira izvedbo analize potovalnih navad (s pomočjo ankete za starše pred izvedbo, med izvedbo,
po izvedbi), zbere in posreduje odgovore na vse ankete;
- vodi pripravo kartografskega prikaza okolice vrtca in občini posreduje predloge za izboljšanje
varnosti otrok;
- odgovori na evalvacijski vprašalnik ter anketo, ki jih pripravijo izvajalci nacionalnega projekta;
- opravi s strani projektnih partnerjev predvideno razvojno-raziskovalno in drugo strokovno delo;
- po izvedbi igre med sodelujočimi skupinami razdeli opremo za varno udeležbo v prometu, ki jo
prejme od izvajalcev projekta (odsevna telesa).
Naloge vzgojitelja ali pomočnika vzgojitelja, ki sodeluje v projektu (vsaj 12 mesecev):
- sodeluje pri izvedbi aktivnosti v skupini in koordinira izvedbo igre Beli zajček spomladi 2021 na ravni
skupine;

- motivira otroke in njihove starše za trajnostne prihode;
- v času varstva izvaja dodatne vsebine na temo trajnostne mobilnosti po navodilih izvajalcev;
- sodeluje pri izvedbi analize potovalnih navad v svojem vrtcu v začetku šolskega leta (s pomočjo
ankete za starše in zaposlene, 3 ankete);
- koordinatorju pomaga pri pripravi kartografskega prikaza okolice vrtca in občini posreduje predloge
za izboljšanje varnosti otrok;
- izvaja druge naloge po navodilu koordinatorja;
- ob koncu šolskega leta odgovori na evalvacijski vprašalnik in anketo, ki jih pripravijo izvajalci
nacionalnega projekta;
- opravi s strani projektnih partnerjev predvideno razvojno-raziskovalno in drugo strokovno delo.
Natančna navodila glede projektnih aktivnosti prejmejo koordinatorji po prijavi na podane e-naslove
(prosimo, da v prijavnico vpišete pravilne kontaktne podatke!). Prav tako boste v kratkem prejeli vabilo
na izobraževanje (obvezno za koordinatorje).
Dodatne informacije lahko dobite tudi na tel. št. 059 071 327 (Marjeta Benčina) ali na elektronskem
naslovu trajnostna.mobilnost@gmail.com. Rok za prijavo je do 31. avgust 2020.
Prosimo, da posredujete vsebino te okrožnice strokovnim sodelavcem v vašem vrtcu, se pogovorite glede
možnosti in kapacitet za izvedbo ter določite koordinatorja. Kot že rečeno - ta naj izpolni tudi
prijavnico.
Z lepimi pozdravi.
Ministrstvo za Infrastrukturo
Sektor za trajnostno mobilnost in prometno politiko
mag. Milena Černilogar Radež
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