O PROJEKTU
SKUPAJ SMO
VEČJI

Projekt podpira Predsednik vlade RS dr. Miro Cerar.
Projekt podpira Ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič.
Projekt podpira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS.

NAMEN, VIZIJA, POSLANSTVO,
VREDNOTE IN CILJI PROJEKTA
Neposreden cilj projekta je narediti največjo sestavljeno risbo na svetu in jo vpisati v
guinnessovo knjigo rekordov. (POJASNILO: Ker je v okviru projekta omogočeno, da
sodelujoči poleg risanja uporabijo tudi dve drugačna načina oblikovanja (slikanje,
grafika) bo končni izdelek postal največji sestavljeni likovni izdelek.)

NAMENI projekta so v resnici še veliko širši. S projektom želimo otrokom in

mladostnikom omogočiti sodelovanje v pozitivnem projektu, ki jim bo še dolgo ostalo
v spominu. Želimo jim omogočiti izkušnjo pozitivnega vznemirjenja in pričakovanja, ko
bodo spremljali nastajanje največjega sestavljenega likovnega izdelka in pri tem
začutiti njihovo lastno vlogo v procesu njegovega nastajanja. Želimo jih aktivirati k
temu, da bodo k nastajanju likovnega izdelka vabili tudi svoje bližnje, dvignili telefon,
poklicali stare starše in sorodnike, obiskali sosede ... Želimo jim omogočiti sodelovanje
v projektu v katerem bodo sodelovali mnogi njihovi vzorniki. S projektom jim želimo
dati izkušnjo, s pomočjo katere bodo razumeli, da:
•

lahko s sodelovanjem (skupaj) včasih dosežemo veliko več kot sami in kot bi
dosegli s tekmovanjem proti drugim,

•

lahko iz majhne Slovenije pridejo velike zgodbe,

•

lahko z jasnimi idejami, cilji, željami, sanjami presežemo omejitve, ki si jih
velikokrat zastavljamo v glavah,

•

svet ni le svet afer, vojn, kriminala, terorizma in drugih negativnih stvari – da je v
naši moči delati svet lepši, boljši in bolj pozitiven – in da je stvar naše odločitve,
kakšen svet soustvarjamo z našimi odločitvami in ravnanji,

•

je jamranje nad vsem slabim ali aktivno izboljševanje sveta stvar osebne
odločitve.

VIZIJA PROJEKTA
Ustvariti največjo sestavljeno risbo na svetu in jo vpisati v guinnesovo knjigo rekordov.
(Ustvariti največji sestavljen likovni izdelek na svetu in ga vpisati v guinnesovo knjigo
rekordov.)

POSLANSTVO PROJEKTA
•

Izkušnja za otroke in mladostnike, da zmorejo skupaj doseči več kot vsak sam
za sebe.

•

Izkušnja za otroke in mladostnike, da zmorejo uresničiti velike in zahtevne cilje.

•

Usmerjanje pozornosti k pozitivnim izzivom, dogodkom in zgodbam, namesto
negativnih.

•

Spodbujanje proaktivnosti, optimizma, iniciativnosti, podjetnosti,
samozavesti med otroki in mladino.

•

Spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja.

•

Sprožanje zavedanja, da lahko iz Slovenije izvirajo pozitivne in velike zgodbe.

•

Spodbujanje zavedanja o pomenu ciljev in o pomenu njihovega uresničevanja.

CILJI PROJEKTA
•

Sodelovanje vsaj 80% slovenskih vrtcev v projektu.

•

Sodelovanje vsaj 80% slovenskih osnovnih šol v projektu.

•

Sodelovanje vsaj 50% slovenskih srednjih šol v projektu.

•

Spodbuditi medgeneracijsko sodelovanje - sodelovanje vsaj 10% odraslih v
celotnem naboru pridobljenih risb (oziroma drugih likovnih izdelkov).

VREDNOTE, KI JIH ŽELIMO UTRJEVATI SKOZI PROJEKT
•

Sodelovanje

•

Odprtost

•

Ustvarjalnost

•

Optimizem

•

Inovativnost

•

Samozavest

VSEBINA PROJEKTA
KAJ UPODABLJAMO
Likovni motiv projekta je TO SEM JAZ – TO SMO MI.
Otroci, mladostniki in drugi sodelujoči lahko v okviru te vsebine upodabljajo sebe,
svojo skupino, svojo družino.
Cilj projekta je, da mladi ustvarjalci in starejši samostojno ustvarijo likovni izdelek z
lastnim likovnim izrazom. Nastali izdelki ne bodo ocenjevani.
Tisti sodelujoči, ki jim likovno izražanje predstavlja težavo, lahko na list odtisnejo svojo
dlan (ali podplat).

NA KAJ UPODABLJAMO - PAPIR
Papir A4, ali A3 format (risalni list). Na ta način zagotavljamo skladnost mer papirja,
kar bo olajšalo poznejše sestavljanje zbranih risb, slik in odtisov.

UPORABLJENI LIKOVNI MATERIALI - TEHNIKE:
Prednostna način izražanja oziroma oblikovanja v projektu je risba.
Poleg risbe lahko v okviru projekta ustvarjamo tudi slike in grafike.
Risbe ali slike v okviru projekta SKUPAJ SMO VEČJI lahko ustvarjamo z različnimi
trdimi in tekočimi likovnimi materiali ter njihovimi kombinacijami.
Risbe ali slike lahko ustvarjamo v likovnih tehnikah: svinčnik, voščenke, pastel, oglje,
flomastri, kemični svinčnik, tempera, akvarel, akril …
Grafike lahko ustvarjamo v ploskem, visokem in globokem tisku s tehnikami: monotipija,
frotaž, tisk s pečatnikom, tisk s šablono, kartonski in kolažni tisk, linorez, suha igla …
Pri odtiskovanju lahko uporabimo tempera, akrilne ali tiskarske barve.

KDAJ UPODABLJAMO
Projekt traja od 28. marca do 15. maja 2017.

ALI LAHKO POSAMEZNIK PRISPEVA VEČ LIKOVNIH IZDELKOV
DA! Večje število likovnih izdelkov prispeva k cilju – večjemu likovnemu izdelku.

KDO LAHKO SODELUJE PRI PROJEKTU
•

Otroci in mladostniki v slovenskih vrtcih in šolah

•

Vzgojitelji, učitelji, likovni pedagogi in vsi drugi v vrtcih in šolah.

•

Starši, stari starši, sorodniki, prijatelji, sosedje, znanci in vsi drugi.

Posebej so k sodelovanju vabljene tudi različne druge inštitucije:
•

domovi starejših,

•

vzgojno varstveni zavodi,

•

zveze, združenja in društva,

•

podjetja ...

KATERE OSEBNE PODATKE PRISPEVA VSAK USTVARJALEC
Zaželeno je, da vsak ustvarjalec na hrbtno stran izdelka napiše ime, priimek, starost,
kraj (ti podatki omogočajo, da si bo lahko po zaključku projekta vsak sodelujoči
natisnil potrdilo, da je sodeloval v projektu).

ALI LAHKO USTVARIMO IN POŠLJEMO NEPODPISAN IZDELEK
Seveda! Vendar v tem primeru ne bo mogoče natisniti potrdila o sodelovanju v projektu.

KDO KOORDINIRA PROJEKT
Projekt koordinira avtor projekta dr. Kristijan Musek Lešnik.

SREDIŠČE PROJEKTA
OŠ Brezovica pri Ljubljani. Sodelujoči (inštitucije ali posamezniki) pošiljajo risbe, slike,
grafike na OŠ Brezovica pri Ljubljani. Tam se likovni izdelki zavedejo, pripravijo za
sestavljanje in shranijo.
Osnovna šola Brezovica pri Ljubljani
Šolska ulica 15
1351 Brezovica pri Ljubljani

KOGA POSEBEJ VABIMO K SODELOVANJU
Slovenske državnike, umetnike, športnike, gospodarstvenike, javne osebnosti in druge,
ki lahko prispevajo k širjenju projekta in k večji končni stvaritvi.

KJE SO DOSTOPNE INFORMACIJE O TRENUTNEM STANJU PRI
PROJEKTU
Preko spletne strani projekta www.vecji.si .
Na družbenih omrežjih Facebook, Twitter, Instagram.

ČASOVNICA PROJEKTA
Štart projekta: 28.3.2017 (OŠ Brezovica pri Ljubljani, uvodni dogodek)
Zaključek zbiranja izdelkov: 15.5.2017
Zaključni dogodek: med 15. in 19. majem 2017

