KAKO SE JE ZAČELO?

NAMEN PROJEKTA

•

Namen projekta je otrokom na podeželju omogočiti
raznoliko ponudbo dopolnilnih aktivnosti, ki bodo
omogočale razvoj sposobnosti in vrednot preko
naslednjih ciljev:

•

Projekt »PŠ – GIBALO RAZVOJA« je nastal v
sklopu programa LEADER, ki se ukvarja z
razvojem podeželskih območij.
Leta 2009 so kot prve začele izvajati projekt
štiri podružnične šole OŠ Sostro.

•

•

Leta 2010 so se pridružili novi partnerji – štiri
podružnične šole OŠ Stična.

•

•

Leta 2011 se je pridružila OŠ Škofljica s
podružnicama Lavrica in Želimlje.

•

•

Cilj: širitev projekta na vse podružnične šole na
območju Lokalne akcijske skupine Sožitje med
mestom in podeželjem.

•

dvigovanje kakovosti življenja otrok na
podeželju,
približevanje
ekološke
problematike
in
razvijanje ustvarjalnosti otrok,
zagotavljanje
možnosti
za
kakovostno
preživljanje prostega časa po načelu enakih
možnosti,
razvijanje socialnega kapitala pri najmlajših.

AKTIVNOSTI PROJEKTA
(šolsko leto 2012/2013):
•

PODRUŽNICE V MESTU - promocija
projekta pred mestno hišo v Ljubljani
(22. 9. 2012)

•

SLOVENSKI PODEŽELSKI PARLAMENT –
predstavitev projekta v Zrečah
(16. - 17. 10. 2012)

•

KOLEDAR PODRUŽNIČNIH ŠOL
(december 2012)

•

ALPE-ADRIA: TURIZEM IN PROSTI ČAS
– promocija projekta na Gospodarskem
razstavišču v Ljubljani
(24. – 27. 1. 2013)

•

SVARUNOVA POT – pohod in obisk PŠ
Želimlje
(april 2013)

•

IGRE BREZ MEJA– PŠ Muljava
(11. 5. 2013)

•

NA VASI JE LEPO – zaključna prireditev s
kulturnim programom in razstavo na PŠ
Ambrus
(1. 6. 2013)

•

KREATIVNE IN EKODELAVNICE na temo
kmečkih opravil skozi celo leto

•

SLIKANICA O KMEČKIH OPRAVILIH
(junij 2013)

SODELUJOČI V PROJEKTU
OŠ SOSTRO:

PŠ
PŠ
PŠ
PŠ

BESNICA
JANČE
LIPOGLAV
PREŽGANJE

OŠ STIČNA:

PŠ AMBRUS
PŠ KRKA
PŠ MULJAVA

OŠ ŠKOFLJICA

PŠ LAVRICA
PŠ ŽELIMLJE

Projekt sofinancirajo:
Najbolj sem užival, ko smo
delali glinene angelčke.
Žiga Bradač, PŠ Ambrus

,

in

Osnovna šola in vrtec Škofljica

Projekt sofinancira Evropski kmetijski sklad za
razvoj podeželja in Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.

Zelo mi je bilo všeč, ko smo
delali velikonočne butarice.
Pri delu sta nam pomagali
domačinki Tatjana in Lojzka.
Eva Babnik, PŠ Besnica

Všeč so mi bile igre in ko
smo dobili majice.
Blaž, PŠ Višnja Gora

Nikoli ne bom pozabila našega
zmaja Jagodožera, ki ga
iščemo in lovimo po janških
hribih.
Manca Bratun, PŠ Janče

s podružnicami predstavljajo projekt

