Osnovna šola DUTOVLJE
Datum: 18. junij 2009

Društvo likovnih pedagogov Primorja v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo,
OŠ Dutovlje in OŠ Antona Šibelja – Stjenka Komen
organizira
v okviru bienala »PO FABIANIJEVIH POTEH«
1. bienalni natečaj
z naslovom

Prospekt mojega kraja
K sodelovanju vabimo učitelje geografije osnovnih in srednjih šol v Sloveniji in tujini. Natečaj krepi
medpredmetno izraznost učencev in dijakov; zato se ob geografiji navezuje na predmete likovna
vzgoja, likovno snovanje in turistična vzgoja ter likovne in turistične krožke. Učenci in dijaki naj v
prospektu z likovnimi sredstvi geografsko predstavijo svoj kraj oziroma krajevno skupnost. Prospekt
lahko naredi eden ali največ dva avtorja. Izdelki naj bodo narejeni na listu formata A3 ali manjšem.
Na prospektu morajo biti uporabljene najmanj tri prvine:
- besedilo
- slika (fotografija, skica, risba, blokdiagram, shema, preglednica in podobno)
- zemljevid (splošni, tematski, kartogram in podobno)
Vsak izdelek mora biti opremljen z naslednjimi podatki: ime in priimek avtorja/ev, starost, naslov dela, ime in
priimek mentorja/ev, ime in naslov šole.
Vsaka šola lahko sodeluje z največ 3 izdelki. Vsi sodelujoči dovoljujejo, da bodo nagrajeni in za razstavo
izbrani izdelki razstavljeni, objavljeni na spletnih straneh in v katalogu. Nerazstavljene izdelke bomo vrnili ob
otvoritvi razstave.
Izdelke pošljite do 1. 6. 2010 na naslov:
Društvo likovnih pedagogov Primorja
Štanjel 40
6222 Štanjel
Slovenija
s pripisom: Po Fabianijevih poteh – Prospekt mojega kraja
Takoj po tem datumu bo izdelke pregledala in ocenila strokovna komisija, ki jo bodo sestavljali učitelji
geografije, likovni pedagogi in predstavniki Zavoda RS za šolstvo in Pedagoške fakultete. Nagradila bo avtorje
in mentorje v dveh kategorijah – osnovnošolski in srednješolski. Ocenjevala bo medpredmetnost prospekta:
tako geografsko sporočilnost kot njegovo likovno podobo. Avtorji razstavljenih izdelkov in njihovi mentorji
bodo ob otvoritvi razstave, ki bo predvidoma v oktobru 2010, v gradu v Štanjelu, prejeli priznanja. Ob razstavi
bo Društvo likovnih pedagogov izdalo katalog, ki ga bodo prejeli vsi sodelujoči.
Vse dodatne informacije dobite pri vodjih projekta, Vlasti Markočič vlasta.markocic@guest.arnes.si in Tanji
Samec tanja.samec@guest.arnes.si ali pri pedagoškem svetovalcu za geografijo, Igorju Lipovšku
igor.lipovsek@zrss.si .
Lepo pozdravljeni.
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