Lahko se narediš neumnega,
lahko pa tudi narediš marsikaj pametnega*
Planet sprememb v Ljubljani: ustvarjalni izzivi za ljubljanske
srednješolce in srednješolke

Ljubljana, 2. april 2009 – Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, bo 8. in 9. 4. 2009 izvedla še zadnji
dve v nizu multimedijskih predavanj Podnebno sporočilo za ljubljanske srednješolke in srednješolce [1]. S
tem se bo zaključila prva faza letošnjih aktivnosti projekta Planet sprememb v Ljubljani. Tekom aprila in maja pa
se bo projekt nadaljeval z ustvarjalnimi dejavnostmi za mlade, o katerih nekaj več besed v nadaljevanju.
Namen projekta Planet sprememb je, da srednješolcem in srednješolkam iz partnerskih šol pokaže, da imajo
pomembno vlogo pri varovanju našega planeta in kakovosti življenja v naši družbi, ter jim ponuditi priložnosti za
prispevanje k trajnostni prihodnosti v lokalnem okolju.
Projekt sofinancirajo: Mestna občina Ljubljana, Toyota Adria in UniCredit Bank.

Ozadje projekta
Podnebne spremembe so v zadnjem času prepoznane kot najpomembnejša globalna problematika naše
civilizacije. Znanstvena spoznanja kažejo na nepričakovano in skrb vzbujajočo hitrost procesa globalnega
segrevanja. Vsaka naša aktivnost ima neposreden vpliv na stanje okolja ter na trajnostni razvoj naše družbe
oziroma človeštva vobče. Družbene raziskave kažejo, da sodobna mladina uvršča okolje med svoje
najpomembnejše vrednote. Umanotera je v letu 2008, skupaj s partnerskimi okoljskimi organizacijami, zasnovala
poučni paket Planet sprememb, ki so ga brezplačno prejele vse slovenske osnovne in izbrane srednje šole (http://
www.planetsprememb.si/). V letošnjem letu pa smo projekt nadgradili z neposrednim sodelovanjem z izbranimi
ljubljanskimi gimnazijami in srednjimi šolami.

Ustvarjalni izzivi in aktivnosti
Našemu pozivu se je odzvalo devet ljubljanskih gimnazij in srednjih šol [2]. Tekom meseca marca smo na teh
šolah organizirali po eno ali več multimedijskih predavanj z naslovom Podnebno sporočilo, ki ga po
pridobljeni Al Goreovi licenci izvaja direktorica Umanotere, Vida Ogorelec Wagner.
Aprila se bo delo nadaljevalo skozi ustvarjalne dejavnosti oziroma krožke.
Skupina Spletni vihar bo zasnovala in vzpostavila spletno skupnost, ki bo v pomoč projektu Planet sprememb pri
konkretnih akcijah. Pri tem bodo dijakinje in dijaki spoznavali in uporabljali različna spletna orodja 2.0 in skupaj
razvijali nove in še boljše možnosti za spletno akcijo. Mentorica Spletnega viharja je Jasna Suhadolc (Virtua d.o.o.
http://www.virtua.si/).
Članice in člani Filmskega kluba pa bodo najbolj pereče podnebne teme spoznali in predebatirali preko serije
izbranih filmov. Mentor Filmskega kluba je Marcel Štefančič Jr.
Tretja aktivnost projekta pa je natečaj za kratki video Filmi, ki spreminjajo svet. Umanotera vabi ljubljanske
srednješolce in srednješolke, naj ustvarijo provokativno videosporočilo, ki bo navdihnilo prijatelje, starše, učitelje
in politike, naj se čim prej angažirajo v reševanju svetovnega problema Številka Ena: podnebne krize! Natečaj
izvajamo v sodelovanju s Studiom 12 (http://www.s12.si/), ki bo skrbel za tehnično plat izvedbe natečaja, saj bodo
prijave filmov potekale preko spletnega portala http://studioteka.s12.si/planetsprememb. Strokovna žirija (Marcel
Štefančič Jr., mag. Vida Ogorelec Wagner in mag. Zvonka T. Simčič) bo izbrala najboljša tri videa in jim podelila
prvovrstne nagrade.

Zaključna prireditev projekta, skupaj s podelitvijo nagrad za najboljši kratki video in predvajanjem prijavljenih
del, pa bo na predvečer Svetovnega dneva okolja, v četrtek 4. junija 2009.
Kontakt za dodatne informacija: Katarina Višnar, info@umanotera.org, 01 439 7100.
(se nadaljuje...) ==================================

[1] Na predavanji ste vljudno vabljeni tudi novinarke in novinarji in sicer v sredo 8. aprila ob 14.45 na Gimnazijo
Poljane ter v četrtek 9. aprila ob 14.15 na Gimnazijo Bežigrad. Prosimo za predhodno najavo na
info@umanotera.org ali 01 439 7100.
[2] Sodelujoče ljubljanske šole so Gimnazija Bežigrad, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana,
Gimnazija Moste, Gimnazija Ledina, Srednja šola za elektrotehniko in računalništvo Ljubljana – Strokovna
gimnazija, Gimnazija Ljubljana Šiška, Gimnazija Šentvid, Gimnazija Poljane in Gimnazija Vič.
*Plakat, ki vabi srednješolce k sodelovanju v projektu Planet sprememb v Ljubljani

