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Poročilo o izvedbi drugega ustvarjalnega natečaja (šolsko leto 2018/2019)
Naslov natečaja: LIFE STRŽEN »Skrivnostni svet ptic«
podakcija E3.2 – Ozaveščanje otrok in mladine

S ciljem ozaveščanja lokalnega prebivalstva o pomenu projekta za lokalno skupnost, je bil v šolskem
letu 2018/2019 izveden drugi od petih ustvarjalnih natečajev za otroke, ki obiskujejo vrtec, osnovno
šolo in srednjo šolo.
Glavni namen natečaja je otrokom na nevsiljiv in zabaven način približati naravovarstvene vsebine, saj
je pomembno, da otroci že v zgodnjih letih življenja razvijejo pozitiven in spoštljiv odnos do narave.
K sodelovanju na drugi natečaj so bile povabljeni vrtci in šole iz celotne Slovenije. Različne starostne
skupine smo pozvali k sodelovanju z različnimi načini umetniškega izražanja. Tako smo za otroke do 3.
razreda razpisali likovni natečaj, za otroke od 4. do 6. razreda literarni natečaj, za tiste v višjih razredih
in srednješolce pa video in fotografski natečaj.
Preko natečajev se otroke in mladino preko razpisane teme seznanja s problematiko, ki jo obravnava
projekt LIFE STRŽEN.
Izvedba natečaja je potekala v več korakih, in sicer:
1. IZBOR TEMATIKE TER PRIPRAVA NAVODIL ZA SODELOVANJE NA NATEČAJU
Izmed okvirnih tem (Cerkniško jezero, renaturacija, bobnarica, pestrost vrst, ohranjanje habitatov in
človekov vpliv), ki so bile kot predlog podane v projektni prijavi, smo za drugo temo izbrali ptice vseh
vrst in njihov življenjski prostor. Da otrok ne bi v naprej omejili pri njihovi kreativnosti, smo določili
splošno temo natečaja. V okviru likovnega natečaja so otroci lahko po lastni želji izbrali njim najbližjo
ustvarjalno tehniko.
Natečaj smo poimenovali »Skrivnostni svet ptic«.
2. ORGANIZACIJA IN OBJAVA NATEČAJA
Pripravili smo dokumentacijo, in sicer vabilo k natečaju, pravila in soglasja za šole ali starše otrok, ter
jo razposlali učiteljem v šole in vzgojiteljem v vrtce po celotni Sloveniji. Določene učitelje smo tudi
osebno obiskali ali jih kontaktirali po telefonu. Natečaj je bil dne 14. 6. 2018 objavljen tudi na spletni
strani projekta LIFE STRŽEN.
3. IZBOR ZMAGOVALNIH IZDELKOV
Rok za oddajo izdelkov je bil 28. 11. 2018. Prejete izdelke smo poslikali, jih objavili na spletni strani in
odprli spletno glasovanje. Spletno glasovanje je potekalo do 11. 2. 2019. Po poteku glasovanja smo
nagrajence izdelkov objavili na spletni strani in jih obvestili o uvrstitvi ter datumu podelitve nagrade.
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4. PRIPRAVA RAZSTAVE DEL IN PODELITVE NAGRAJENCEM
V sklopu prireditve Dnevi Notranjskega parka, ki je potekala od 22. 5. 2019 do 25. 5. 2019, je ekipa
LIFE STRŽEN pripravila razstavo izbranih prejetih izdelkov v Galeriji Krpan v Cerknici. Nagrade je podelil
župan Občine Cerknica v okviru kulturnega programa osrednje prireditve na Cerkniškem jezeru.

Slika 1: Razstava likovnih del v Galeriji Krpan

Slika 2: Podelitev nagrad eni izmed udeleženk ustvarjalnega natečaja

Ogled prejetih izdelkov drugega natečaja (šolsko leto 2018/2019) je možen na spletni strani projekta
LIFE STRŽEN, in sicer:
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Izdelki likovnega natečaja na naslovu:
http://life.notranjski-park.si/sl/natecaj/likovni-natecaj/
Izdelki literarnega natečaja na naslovu:
http://life.notranjski-park.si/sl/natecaj/literarni-natecaj/
Izdelki fotografskega in video natečaja na:
http://life.notranjski-park.si/sl/natecaj/fotografski-in-video-natecaj/.

Poročilo pripravila:
Maja Košuta, svetovalka
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