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PROJEKT
Nosilec: Zavod RS za šolstvo 

v sodelovanju z MIZŠ

Sodelujoči: partnerji, srednje šole, regijska 

središča  

Čas trajanja: 3 leta

1. leto: dijaki 1. letnikov



O AKCIJI

• ozaveščanje dijakov o pomenu varne 

mobilnosti,

• na šoli bo deloval klub Dijaki za varno 

mobilnost kot neformalna oblika,

• dijaki bodo opravljali različne 

preventivne aktivnosti, predstavljali 

bodo svoje dosežke in 

• se medsebojno povezovali, mrežili, širili.



CILJI AKCIJE 

• dijake ozavestiti o pomenu varnosti in ustreznem ravnanju v 

cestnem prometu; 

• pri dijakih krepiti  veščine za kulturo vedenja v cestnem prometu ter 

zdrav način življenja;

• dijake spodbujati  k razvoju pozitivnega odnosa do okolja; 

• dijake, strokovne delavce na šoli in starše informirati o načrtovanih 

aktivnostih v okviru akcije;

• strokovne delavce srednjih šol usposobiti za strokovno podporo 

dijakom pri opravljanju aktivnosti za varno mobilnost;

• promovirati varno mobilnost v neposrednem in širšem okolju;

• povezovati različne potencialne partnerje z namenom vsesplošnega 

ozaveščanja o varni mobilnosti.



AKTIVNOSTI 
Aktivnost 1: Udeležil se bo delavnic, ki jih bodo organizirali in izvajali 

sodelujoči partnerji. 

Aktivnost 2: Vsak dijak v klubu vodi e-listovnik (e-portfolio), v katerem 

beleži/dokumentira potek opravljanja aktivnosti v 

spletnem okolju.

Aktivnost 3: Na šoli bodo opravili raziskovalno/projektno nalogo.

Aktivnost 4: Dijak bo sodeloval na najmanj dveh natečajih s 

področja varne mobilnosti. 

Aktivnost 5: Dijak bo pomen varne mobilnosti širil med vrstniki tako, 

da bo v obdobju treh letih v klub povabil enega novega 

člana.

Aktivnost 6: Dijak se bo vključil v aktivnosti šole na temo varne    

mobilnosti ali v ponujene aktivnosti šol regijskih 

središč.



VLOGA SODELUJOČIH
• Partnerji v dogovoru s programskim odborom in 

vključenimi šolami načrtujejo in izvajajo predvidene 

delavnice ter spremljajo aktivnosti dijakov v akciji. 

• Srednje šole spodbujajo povezovanje dijakov klube. 

• Učitelj usmerja in koordinira aktivnosti ter vodi seznam 

opravljenih aktivnosti dijakov v klubu, se usklajuje z 

izvajalci aktivnosti. 

● Regijskih središč je povezovanje in koordiniranje šol in 

klubov v regiji ter izvajanje posameznih aktivnosti.

● Zavod RS za šolstvo je pripravil (spletna učilnica 

https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=9469 )

• Za dijake bo pripravil spletno okolje GDocs in GSites.

https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=9469


VREDNOTENJE 

• Aktivnosti dijakov (priznavanje OIV, ekskurzija, popust 

pri opravljanju PP in CPP, brezplačne ure vožnje za 

vozniški izpit...)

• Dela učitelja (prejme potrdilo po Pravilniku o 

napredovanju zaposlenih v VIZ v nazive, ki ga izda 

Zavod RS za šolstvo)

• Dela na šoli, v klubu (izpelje 3 dogodke, vključi najmanj 

50 dijakov, najmanj 10 dijakov opravi vse aktivnosti...)

dobi naziv/potrdilo, da je središče varne mobilnosti.



DINAMIKA DELA
Na ravni šole: 

• zbiranje prijav (november, december 2017), 

• predstavitev akcije na šolah.

Na ravni države: 

• strokovno srečanje s partnerji (januar 2017)

• strokovno srečanje z ravnatelji, učitelji (januar 

2017).



SPLETNA UČILNICA ZA STROKOVNO SODELOVANJE

POVEZAVA:

http://url.sio.si/VM

KLJUČ ZA VSTOP:   VM

http://url.sio.si/VM


Kako bodo delovali dijaki:


