
Spoštovani, 

vabimo vas na seminar 

TRAJNOSTNA MOBILNOST V 

OSNOVNIH ŠOLAH
ki bo v soboto, 10. decembra 2016, na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

Seminar je namenjen učiteljem osnovnih šol in bo prispeval k spoznavanju osnovnih 
značilnosti trajnostne mobilnosti in predstavil tako vsebinske kot tudi didaktične priložnosti 
trajnostne mobilnosti za večje vključevanje v proces izobraževanja.

Seminar je organiziran s sklopu projekta Trajnostna mobilnost v praksi, ki ga iz sredstev 
Sklada za podnebne spremembe financira Ministrstvo za okolje in prostor. Projekt koordinira 
CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp, partnerja v projektu sta Focus, društvo za sonaraven 
razvoj in Inštitut za politike prostora – IPoP.  Seminar je organiziran v sodelovanju z Oddelkom
za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 

Čas: sobota, 10. 12. 2016, od 9.00 do 16.00

Kraj: Filozofska fakulteta v Ljubljani, Aškerčeva 2,  učilnica R3

Prijava: preko spletnega obrazca, do petka, 2. 12. 2016.

Udeležba je brezplačna, udeleženci pridobijo pol točke, ki jo lahko uveljavljajo za 
napredovanje. 

Več informacij: slovenija@cipra.org

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAXafD3VMOSQ9HZwO5zCmD8csxRVyMSmYR8IrQNhtMHX5lOw/viewform
mailto:slovenija@cipra.org


PROGRAM:

9.00–9.20 Pozdrav in predstavitev programa in projekta (CIPRA 
Slovenija)

9.20–9.50 Zakaj potrebujemo trajnostno  mobilnost? (Matej Ogrin)

9.50–10.20 Trajnostna mobilnost v šolah: modna muha ali 
nepogrešljiv vedenjski vzorec? (Tatjana Resnik Planinc)     

10.20–10.50 Odmor

10.50–11.20
Kako poučevati trajnostno mobilnost? Primer učnih gradiv
s področja trajnostne mobilnosti. (Tatjana Resnik Planinc)

11.20–11.40
Vloga nevladnih organizacij pri poučevanju trajnostne 
mobilnosti  –  Focus

11.40–12.00 Predstavitev igre Prometna kača (Katja Karba, Razvojna 
Agencija Sinergija)

12.00–12.20 Predstavitev projekta Bicivlak in Pešbus (Inštitut za politike
prostora)

12.20–12.40 Ostali primeri dobrih praks (Matej Ogrin)

12.40–14.00 Kosilo 

14.00–14.30
Delavnica 1: Kakšne igre za uveljavljanje trajnostne  mobilnosti 
potrebujemo? 

14.30–15.00 Poročanje 1

15.00–15.30
Delavnica 2: Kakšna gradiva za uveljavljanje trajnostne  
mobilnosti potrebujemo?

15.30–16.00 Poročanje 2

16.00–16.20 Zaključki seminarja

Glavni namen seminarja je učiteljem osnovnih šol predstaviti namen, prednosti in osnovne 
značilnosti trajnostne mobilnosti. Poleg tega želimo tudi:

• pridobiti informacije o urejenosti mobilnost v osnovnih šolah;
• ugotoviti stopnjo zavedanja o pomembnosti trajnostne   mobilnosti;
• ugotoviti kakšne so ovire za izvajanje trajnostne mobilnosti v osnovnih šolah;
• ugotoviti kakšne so priložnosti za izvajanje trajnostne mobilnosti v osnovnih šolah;
• seznaniti se s primeri dobrih praks izvajanja trajnostne mobilnosti v osnovnih šolah;
• predstaviti gradiva, ki so na voljo za poučevanje trajnostne mobilnosti;
• predstaviti prednosti in nevarnosti poučevanja o trajnostni mobilnosti.

Projekt Trajnostna mobilnost v praksi iz sredstev Sklada za podnebne 
spremembe financira Ministrstvo za okolje in prostor.


