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PRIJAVNICA za SODELOVANJE v dejavnostih projekta EAThink2015 (l. 2017):
3. DOGODKI IN POBUDE ŠOL NA LOKALNI RAVNI
OBVEZNOSTI ITR:
- šoli nudi strokovno podporo pri pripravi in izvedbi dejavnosti (svetovanje);
- na željo šole sofinancira določene stroške, ki so potrebni za izvedbo dejavnosti, najvišji znesek
sofinanciranja (vključno z DDV) je 200 EUR. V primeru, da šola želi tudi predavanje strokovnjakinje, ITR plača
tudi stroške izvedbe predavanja. Sofinanciranje je možno le kot neposredno plačilo računa storitve ali
materiala s strani ITR (plačilo oziroma povrnitev stroškov šoli ni možno).
OBVEZNOSTI ŠOLE/učitelja:
- z učenci/dijaki oblikuje in izvede pobudo, dogodek itd. za širšo (lokalno) javnost;
- če želi sofinanciranje dogodka, poskrbi, da ITR prejme predračun(e) za predviden material ali storitve;
- poskrbi, da o dogodku poroča vsaj en lokalni ali regionalni medij (radio, časopis, TV…), kjer je omenjen tudi
Inštitut za trajnostni razvoj, program Šolski ekovrt ter projekt EAThink2015 – Jej lokalno, misli globalno!;
- na ITR najkasneje 14 dni po dogodku pošlje kratko besedilo učencev dijakov, za objavo na blogu;
- na ITR v 14 dneh po izvedeni dejavnosti pošlje kratko poročilo (na predvidenem obrazcu) o izvedbi + 2 - 3
fotografije.
- na ITR v 14 dneh po izvedeni dejavnosti pošlje vprašalnik za učitelja – mentorja (pred in po dejavnosti), v
kolikor ga ni izpolnil že v okviru katere od drugih dejavnosti projekta EAThink2015.
PRIJAVA:
Naziv vzgojno – izobraževalnega zavoda:_______________________________________________________
Naslov:__________________________________________________________________________________
Mentor (ime in priimek kontaktne osebe, ki bo koordinirala dejavnosti v zvezi s projektom EAThink2015):
_________________________________________________________________________________________
E-pošta mentorja:_____________________________________Telefon:_____________________________________
Dejavnost bi želeli izvesti:
- približni termin (od marca do konca junija 2017):________________________________________________
Naslov/lokacija dejavnosti (na šoli, drugje?):____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Ciljna skupina vaše dejavnosti (lahko obkrožite več skupin): a) STARŠI b) LOKALNA SKUPNOST c) UČENCI
Smo člani Mreže šolskih ekovrtov (obkrožite):

DA

NE

Želite predavanje naše strokovnjakinje (obkrožite):

DA

NE

PRILOGA: v prilogi prosimo na kratko (ena stran) opišite načrtovano dejavnost. Utemeljite, kako se sklada z nameni
projekta EAThink. Zapišite predvidene stroške in navedite, pri katerih stroških bi želeli naše sofinanciranje.

Kraj in datum:______________________________
Projekt sofinancira Evropska Unija
DCI-NSAED/2014/34903

Podpis odgovorne osebe (ravnatelja/-ice), žig:

