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Vabilo k sodelovanju

Ljubljana, 31. 8. 2015
Spoštovani,
v prvi polovici šolskega leta 2015/2016 pripravlja Informacijska pisarna Evropskega parlamenta
v Sloveniji v sodelovanju z Zadrugo Buna in drugimi organizacijami projekt Igraj se naprej!, s
katerim želimo učence zadnje triade osnovne šole vključiti v izkustveno in refleksivno učenje o
odpadkih, izdelavi izdelkov in temah globalnega učenja. Za učence prve triade osnovne šole pa
pripraviti potujočo igralnico, v kateri se bodo lahko igrali izključno z igračami narejenimi iz
recikliranih odpadnih materialov. V projekt smo združili cilje Evropskega leta za razvoj, teme
globalnega učenja in predstavitev načina za zmanjšanje odpadkov.
V okviru projekta bomo snovalci projekta v sodelovanju z učenci in učitelji zadnje triade
osnovnih šol izdelali igrače iz odpadnih materialov ter se pri tem seznanili s problematiko
odpadkov in pogojev, v katerih večina stvari, ki jih uporabljamo vsak dan, nastaja. Seznanili se
bodo s tematikami globalnega učenja, vpliva cenene proizvodnje na življenja ljudi in učinke na
okolje v državah, kjer izdelki nastajajo in od koder prihajajo surovine za izdelavo teh izdelkov,
ter bili vključeni v nastajanje novih uporabnih izdelkov iz odpadkov - s konkretnim delom.
Iz vseh tako nastalih igrač bomo sestavili igralnico, ki bo lahko potovala po Sloveniji in
ozaveščala tudi tiste, ki se bodo lahko v tej igralnici igrali – med obiski po šolah, vrtcih, na
sejmih itd.
Za šole pripravljamo brošuro, v kateri bodo natančna navodila za izvedbo delavnic, katerih
končni izdelek bodo igrače narejene iz odpadkov. Brošuro vam bomo poslali najkasneje do 15.
septembra 2015. Šest šol, ki se bodo prve odzvale vabilu k sodelovanju, pa bomo nagradili
tako, da bomo zanje pripravili brezplačen projektni dan v izvedbi sodelujočih organizacij.
Projekt je sestavljen iz uvodne delavnice in enega projektnega dne.
Prva delavnica je namenjena pripravam na projektni dan, na kateri začnejo udeleženci razmišljati o svojih potrošniških navadah ter učinkih le-teh na globalno družbo in okolje. Hkrati se
seznanijo z različnimi materiali in njihovim izvorom ter si izberejo odpadek, iz katerega bodo
izdelovali igrače na projektnem dnevu.
V okviru projektnega dne se udeleženci delavnic še podrobneje seznanijo z izbranim materialom – njegovim izvorom, načinom pridobivanja ter vplivom na okolje in ljudi. Hkrati se jim
razloži še vpliv materiala na okolje, ko ta material postane odpadek. Večina projektnega dne pa
je namenjena razvoju izdelka iz opadnega materiala in konkretni izdelavi igrače ter pripravi
navodil za uporabo igrače in spremljajočim opisom uporabljenih materialov.
Vabimo vas k sodelovanju v projektu Igraj se naprej! na način, da tudi na vaši šoli izvedete
projekti dan, sami ali v sodelovanju z nami, nastale igrače pa nam pošljete najkasneje do 20.
11. 2015, da jih vključimo v potujočo igralnico, ki bo sestavljena izključno iz igrač narejenih iz
odpadnih materialov. Prijave za izvedbo brezplačnih delavnic pa sprejemamo do vključno
20. 9. 2015 na naslov ziva@buna.si. Izvajali jih bomo v času od 1. 10. 2015 do 15. 11. 2015 v
dogovoru z vsako prijavljeno šolo posebej.
Prvi del projekta bomo zaključili 4. 12. 2015, ko bomo predstavili prvo verzijo potujoče igralnice
Igraj se naprej! Po tem datumu se bo igralnica podala na potovanje po Sloveniji in bo na vaše
povabilo obiskala tudi vašo šolo. Igrače narejene iz odpadnih materialov pa bomo v igralnico
lahko dodajali tudi kasneje, če se boste odločili, da projektni dan organizirate po zgoraj
navedenih datumih.
Za več informacij o projektu, izvedbi delavnic in brošuri projekta Igraj se naprej! vam je na voljo
vodja projekta Živa Lopatič, 041 352 075, ziva@buna.si.
Lep pozdrav,
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vodja projekta Igraj se naprej!
Zadruga Buna
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