RAZPIS ZA “TEKMOVANJE ZA NAJBOLJ TRAJNOSTNO
MOBILNO SREDNJO ŠOLO”

Občina v okviru aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti razpisuje Tekmovanje za najbolj trajnostno mobilno srednjo šolo,
ki ga zaznamuje vodilo “Srednje šole v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi na poti k trajnostni mobilnosti”.
Tema tekmovanja je trajnostna mobilnost s poudarkom na javnem potniškem prometu, njena promocija in iskanje
rešitev, kako bi lahko le-ta postala bolj priljubljen člen pri izbiri prevoznega sredstva pri zaposlenih na srednjih šolah,
dijakih in njihovih najbližjih.
Namen tekmovanja je vzpodbuditi dijake in zaposlene k iskanju trajnostnih rešitev načina prihoda v/iz šole, jih
vzpodbuditi k povezovanju z lokalnimi in nacionalnimi oblastmi, h generiranju sprememb v okolici šole v smeri trajnostne
mobilnosti in spodbuditi izvirne ideje na področju trajnostne mobilnosti. Pri tem pomeni trajnostna mobilnost zagotavljanje
učinkovite in enakopravne mobilnosti za vse ob zmanjšanju nezaželenih stranskih učinkov. Najbolj trajnostno mobilni smo,
kadar pešačimo, kolesarimo ali uporabljamo sredstva javnega potniškega prevoza.

Prijave v času Evropskega tedna mobilnosti tekočega šolskega leta (september),
oddaja izdelkov do 30. 03. v tekočem šolskem letu.
Kdo? Vse srednje šole v Republiki Sloveniji, njihovi dijaki in zaposleni (neomejeno število).
Kaj? Projekti s področja promocije trajnostnih oblik mobilnosti, izvedeni v zadnjem šolskem letu.
Zakaj pristopiti? Učitelji in dijaki imajo veliko idej, kako promovirati trajnostno mobilnost med mladimi in v svoji lokalni
skupnosti. Ker šolam za dodatne projekte vedno primanjkuje finančnih sredstev, je to tekmovanje priložnost, da vodstvo,
ostali zaposleni na šoli in dijaki s skupnimi močmi poiščejo rešitve, ki ne zahtevajo večjih finančnih vložkov, ter se lotijo
konkretnih projektov. Sodelovanje spodbuja izvirnost dijakov in zaposlenih, spodbuja sodelovanje dijakov in šole z lokalno
skupnostjo, aktivno državljanstvo ter prostovoljstvo. Kakovostno izpeljani projekti bodo šoli omogočili tudi promocijo v
lokalnih in nacionalnih medijih, najboljše šole in njihove aktivnosti bodo predstavljene na nacionalni spletni strani
Evropskega tedna mobilnosti (www.tedenmobilnosti.si).
Potek tekmovanja:
1. Ena skupina na srednji šoli (zaposleni skupaj z dijaki) se posvetuje z vodstvom šole in določi projekt na temo
trajnostne mobilnosti.
2. Šola se prijavi v času Evropskega tedna mobilnosti (ETM) z izpolnjeno prijavnico (priloga 1), ki jo po elektronski pošti
pošlje lokalnemu ETM koordinatorju (seznam na spletni strani)
3.Vodstvo šole se zaveže, da bo (vsaj v času trajanja tekmovanja) šola delovala v skladu z načeli trajnostne mobilnosti
(priloga1).
5. Šola odda poročilo o izvedenem projektu (priloga 2) do 30. 03. v tekočem šolskem letu.
6. Organizator tekmovanja oceni projekte (kriteriji na naslednji strani tega dokumenta) in objavi najboljše šole (do
junija v tekočem šolskem letu) na slovenski spletni strani Evropskega tedna mobilnosti (www.tedenmobilnosti.si)
OPOMBA: Zasnova tekmovanja je bila pripravljena v okviru projekta “Izobraževanje, informiranje in ozaveščanje javnosti o pomenu JPP”
(www.na-postaji.si), ki je bil del aktivnosti Ministrstva za infrastrukturo in prostor na področju integracije javnega potniškega prometa in se je zaključil
junija 2013. Operacijo je delvno financirala Evropska unija iz Kohezijskih skladov.
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Izbor najboljših šol:
Ocenjevalno komisijo bodo sestavljali predstavniki organizacij, ki soustvarjajo Evropski teden mobilnosti v Sloveniji in bodo
določeni naknadno. Predsednica komisije bo nacionalna ETM koordinatorica mag. Polona Demšar Mitrovič z Ministrstva za
infrastrukturo in prostor. Projekti bodo ocenjeni po naslednjih kriterijih:

INOVATIVNOST

- razmerje strošek/učinek
- originalnost ukrepa - novost
- kreativna rešitev/pristop - dobro/všečno

20 TOČK

SPREMINJANJE
POTOVALNIH NAVAD

- sprememba načina prihoda/odhoda v/iz šole
- potencial za spremembo

20 TOČK

NAPOR

- delež sodelujočih (zaposleni in dijaki)
- porabljen čas/denar
- izpolnjevanje zaveze vodstva šole

20 TOČK

- sodelovanje z lokalno skupnostjo/državo:

SODELOVANJE
MEDIJSKA
ODZIVNOST

število sestankov, skupnih dejavnosti,
uspešnost sodelovanja (opis aktivnosti / dejavnosti, izvedenih v sodelovanju z lokalno
skupnostjo, in njihovih učinkov)

20 TOČK

- sodelovanje s starši
- število objav
- doseg medijev
- vidnost objav

20 TOČK

Predlogi za akcije/projekte:
Želimo, da bi šole, njihovi zaposleni in dijaki imeli čim bolj proste roke pri izbiri projekta za tekmovanje. V ta namen smo
tekmovanje razširili tudi v pretekli čas, saj nekatere šole že dalj časa izvajajo aktivnosti, ki omogočajo bolj trajnostno
premikanje vseh, ki obiskujejo šolo. Prilagamo pa tudi nekaj idej za tiste, ki še ne vedo, kako začeti:
Izdelati nekaj na temo slogana ETM (vsako leto drugačen).
Najbolj izvirno spremeniti nekaj parkirišč pred šolo (tam postaviti stojala za kolesa, posaditi drevesa...).
Organizirati »Dan trajnostne mobilnosti«: npr. koncert na temo javnega potniškega prevoza (kamor se povabi tudi
predstavnike lokalne skupnosti), festival trajnostne mobilnosti...
- Pobarvati/prenoviti stari avtobus ter mu poiskati novo funkcijo (npr. narediti center z informacijami o JPP pred šolo).
- Organizirati akcijo (tedensko, mesečno...) popravil koles dijakov, zaposlenih.
- Narediti preprost mobilnostni načrt za šolo.
- Napisati priporočila za zaposlene in dijake (kako naj potujejo v šolo in iz nje) ter priporočila za lokalne oblasti (kako
lahko občina olajša bolj trajnosten prihod v šolo).
- Pobarvati cone za pešce in kolesarje v okolici šole (in jim olajšati dostop do šole z vidika varnosti).
- Organizirati »teambuildinge« in izlete za zaposlene z JPP.
- Narediti plan skupnih vožnej v šolo (t.i. »car-pooling«), ko se več učiteljev ali dijakov iz istih krajev, kjer ni JPP, pripelje
z enim avtom.
- Ustanoviti zbornico učiteljev JPP (učitelji, združeni na to temo, se enkrat mesečno sestanejo in iščejo rešitve za večjo
trajnostno mobilnost šole, zaposlenih, dijakov...).
- Organizirati daljše ekskurzije ali izlete v okolico šole na trajnosten način.
- Šolsko parkirišče spremeniti v igrišče.
Našteto so le predlogi, možnosti so neomejene.
-

Splošne določbe tekmovanja:
Organizator tekmovanja si pridržuje pravico do izločitve vseh prijavljenih del, ki ne ustrezajo pogojem Razpisa
“Tekmovanja za najbolj trajnostno mobilno srednjo šolo” (nepodpisana dela, vsebinsko in tehnično neustrezna
dela, neupoštevanje razpisnega roka, izražanje sovražnega govora ipd.). Prijavljene projektne naloge in podatki se lahko
uporabijo samo v promocijske namene organizatorja natečaja in aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti, ne pa v
komercialne namene. Udeleženci tekmovanja soglašajo z objavo in promocijo projektov pri delovanju organizatorja. Na
tekmovanju lahko sodelujejo vse srednje šole na območju Republike Slovenije.
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