Vabilo

na 19. nacionalni projekt
Unesco pridruženih šol Slovenije,
ki ga organizira
Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana

Jezero je - jezera ni
Dolenje jezero, 5. maj 2022

V projektu delamo na celostnem razvoju posameznika, ki z delom v skupini in v naravi
pridobi izkušnje, ki jih ne more v razredu. Posameznik se mora naučiti koristno uporabljati
svoje sposobnosti in znanje zase in za druge.
Udeleženci bodo spoznavali naravno in kulturno dediščino ter oblikovali primeren odnos
do vsega kar jih obdaja. Učili se bodo strpnosti, sodelovanja in trajnosti.
Teme: kulturna raznolikost, kulturna dediščina, medkulturno učenje, trajnostni razvoj in
življenjski slog.
Cilji projekta »Jezero je – jezera ni 2022«:
- ozaveščati o pomenu vseživljenjskega izobraževanja,
- učiti se vseživljenjsko izobraževati,
- na osnovi vseživljenjskega izobraževanja omogočati in zagotoviti trajnostni razvoj v
prihodnosti,
- naučiti se živeti skupaj,
- naučiti se skrbeti za okolje in vodo,
- naučiti se izražati skozi umetnost.

Ponudili bomo naslednje delavnice, ki se bodo izvajale na prostem in bodo izvedene
glede na število prijavljenih:
- gradbena delavnica: Vaška arhitektura, Alenka Petrič,
- geodetska delavnica: Zakoličba stavbe, Rok Vodopivec,
- okoljevarstvena delavnica: Analiza jezerske vode, Karin Mezgec,
- pečarska delavnica: Pisani mozaiki, Biljana Postolova,
- kamnoseška: Izdelava magnetkov, Janko Brunček,
- likovna delavnica: Cerkniško jezero v akvarelu, Karin Prodan,
- osnove pletenje: Dve levi, dve desni, Alma Repar in Jerica Planinc,
- novinarska delavnica: e-Jezerski list, Snežna Kokelj z dijaki SGGOŠ,
- fotografska delavnica: Jezerski foto utrinki, Miha Došler z dijaki SGGOŠ.
Okvirna časovnica tabora »Jezero je – jezera ni 2022«:
- 8.15 do 8.45 prihod udeležence, uvodni pozdrav, malica in razdelitev po skupinah
- 8.45 do 13.00 delo v delavnicah in oddaja izdelkov
- 13.15 kosilo
- 14.00 do 15.00 zaključna prireditev s predstavitvijo izdelkov
Material za posamezne delavnice:
- gradbena: na voljo bo risalni papir, trda podlaga za risanje, podlago za sedenje
udeleženci prinesejo sami,
- geodetska: priskrbeli bomo za gradivo in geodetsko opremo, udeleženci si prinesejo
pisala in kalkulatorje,
- okoljevarstvena: priskrbeli bomo za gradivo in opremo za analizo vode, udeleženci si
prinesejo nepremočljivo obutev,
- pečarska: material in lepilo za mozaike bomo pripeljali mi, vendar pa udeleženci lahko
tudi sami prinesejo nabrane drobne kamne, koščke opeke, steklene koščke in školjke z
morske obale; primerna oblačila za delo,
- kamnoseška: udeleženci lahko sami naberejo drobne kamne (prodnike) primerne oblike
iz katerih bodo izdelali magnetke, primerna oblačila za delo,
- likovna: na voljo bo risalni papir in trda podlaga za risanje, udeleženci naj prinesejo svoj
lonček, svinčnike, čopiče in akvarelne barvice ter podlago za sedenje,
- uvod v pletenje: 5-15 dkg volne; ravne ali krožne pletilke, debeline 3 do 5mm (odvisno
od izbrane volne ter želene širine in dolžine končnega izdelka), šivanka in škarje
(neobvezno)
- novinarska: beležka in pisalo, prenosnik,
- fotografska: udeleženci prinesejo svoje fotoaparate.
Izdelkov, ki bodo nastali med izvedbo projekta, ne vračamo. Prav tako si pridružujemo
pravico do reprodukcije, razstavljanja in objavljanja vseh izdelkov in fotografij nastalih
med projekta. Vabilu je priloženo soglasje staršev za sodelovanje na delavnici.
Na srečanje lepo vabimo osnovne šole (zadnja triada) in srednje šole.

Za malico in prevoz udeleženci poskrbijo sami. Kotizacija za kosilo je 8 €.
V primeru slabega vremena bomo tabor prestavili na kasnejši datum.
Vabilu je priložena prijavnica, ki jo pošljete na naslov: karin.prodan@sggos.si. Starši naj
podpišejo priloženo soglasje za sodelovanje.
Želimo vam obilo ustvarjalnosti in domišljije.
Veselimo se sodelovanja z vami.
Ljubljana, 23. 3. 2022
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