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POROČILO
O PROJEKTU EVROPA V ŠOLI 2015/2016
»SODELUJEM-SVET OBLIKUJEM«

Projekt je potekal v šolskem letu 2015/2016 po naslednjem programu :
o

Izvedli smo celotni natečaj »Evropa v šoli »v OŠ širše celjske regije:

o

razpisali smo natečaj za osnovnošolce in srednješolce,
Letošnja tema projekta je bila »USTVARIMO ŠE BOLJŠI JUTRI«

Pedagoški delavci so lahko teme in vsebine vključili tudi v vsebine pouka
ter v programe dela in življenja na osnovnih in srednjih šolah. Projekt je
predstavljal eno od možnih metod in načinov učenja, poučevanja in
usposabljanja za demokratično državljanstvo.
Učenci osnovnih in srednjih šol so sodelovali s svojimi prispevki v naslednjih natečajih :
Literarni natečaj : pisanje različnih prispevkov in zvrsti na različne
podnaslove k enotni temi »Ustvarimo še boljši jutri«
Likovni natečaj : različni likovni prispevki v poljubni risarski, slikarski ali
grafični tehniki.
Fotografski natečaj :Slikanje v klasični črno-beli ali barvni fotografski
tehniki na razpisano temo.
Povezovalni natečaj : izdelava naloge na temo Evrope v šoli
Video natečaj – krajši video filmi
V projekt so bili vključeni šolarji – osnovnošolci v prvi, drugi in tretji
triadi in srednješolci.
Vse osnovne šole in srednje šole smo obveščali o aktivnostih Evrope v šoli – z
z dopisi, plakati, preko elektronske pošte, pošte, po telefonih, …vse od
oktobra 2015 do maja 2016.
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Projekt smo predstavili TV Celje, v lokalnih medijih –Novi tednik, Celjan,
Večer in na radijskih postajah – Radio Fantasy, Goldi, Polzela, Rogla, Celje,
Štajerski val, Celjski val…..
o
o
o
o
o

Sklicali smo 4 komisije za izbor regijskih nagrajencev,
Poslali v Ljubljano izbore del vseh štirih delov natečaja,
Omogočili udeležbo vseh regijskih nagrajencev na državni prireditvi
v Ljubljani, pripravili zanje nagrade in malico,
Postavili smo razstavo likovnih in literarnih del ter fotografskih del ostalih izbranih
udeležencev natečaja v prostorih MDPM Celje (april - september)
izdali smo Zbornik »Boljši jutri« z deli regijskih nagrajencev na celjskem območju .

Projekt je bil bogato zastavljen in v celoti izveden. Zanimanje osnovnih in
srednjih šol za projekt je bil zaradi aktualne teme boljši kot lani.
V projekt je bilo vloženega veliko dela naših prostovoljcev.
Pri organizaciji projekta Evropa v šoli smo sodelovali preko Zveze prijateljev mladine Slovenije z
ostalimi zvezami in društvi ter sami koordinatorji med seboj.

