NATEČAJ ZA IME »CENTRA ZNANOSTI«

Spoštovani učenci 7., 8. in 9. razreda osnovnih šol ter njihovi mentorji!
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju s Centrom arhitekture Slovenije
vabi k sodelovanju na natečaju za izbor imena »Centra znanosti«. Namen »Centra znanosti«
je promocija in popularizacija znanosti, raziskovanja in vseživljenjskega učenja skozi
eksperimente in prikaze dosežkov znanosti, gospodarstva in kulture. V »Centru znanosti«
bodo imeli obiskovalci priložnost videti in preizkusiti številne interaktivne naprave,
namenjene prikazu posameznih odkritij različnih znanstvenih disciplin. »Center znanosti« bo
sledil načelu 4IN: inteligentno, inovativno, interdisciplinarno, interaktivno.
VSEBINA NATEČAJA
Natečaj za ime »Centra znanosti« bo potekal v dveh fazah:
1. faza: Prijava osnovnih šol k sodelovanju
Osnovne šole, ki boste sodelovale na natečaju in predvidene aktivnosti vključile v šolski
urnik, svojo prijavo oddate na Obrazcu 1, ki je priloga temu pozivu, na spletni naslov:
info@centerarhitekture.org
ali
prek
spletne
prijave
na
spletni
strani
www.igrivarhitektura.org/natecaj-center-znanosti do 19. oktobra 2018.
2. faza: Podrobnejša predstavitev projekta in priprava izdelkov
Vse prijavljene osnovne šole bodo najkasneje do 19. novembra 2018 obiskali sodelavci
Centra arhitekture Slovenije, ki bodo podrobneje predstavili projekt »Center znanosti«. V
nadaljevanju boste osnovnošolci zadnje triade posamezno ali v skupinah z ne več kot štirimi
učenci pripravili likovne predloge oz. izdelke, v katerih bo prikazano ime »Centra znanosti«,
in jih do 19. decembra 2018 poslali na naslov: CENTER ARHITEKTURE SLOVENIJE, Riharjeva
3, 1000 Ljubljana.
Na pošiljki naj bo označeno: »NE ODPIRAJ – NATEČAJ ZA IME »CENTRA ZNANOSTI««

Vsaka šola lahko na natečaj pošlje največ 20 predlogov.
Tehnike likovnih predlogov so poljubne ‒ risbe s svinčniki ali barvicami, slike, kolaži, grafike,
fotomontaže, stripi, makete (v tem primeru jih poslikajte s fotoaparatom in fotografije
predstavite na listu). Format poslanih del je A3. Na zadnji strani izdelka morajo biti vidno
označena imena učencev, razred, ime mentorja/mentorjev in osnovna šola. Natečajna dela,
ki teh pogojev ne bodo upoštevala, ne bodo uvrščena v izbor.
NAGRADE
Avtorji najboljših treh likovnih predlogov oz. izdelkov s predlogom imena »Centra znanosti«
bodo prejeli naslednje nagrade:
Zmagovalna skupina bo v Zavodu 404, ki pripravlja delavnice s področja tehnologije, strojev,
programiranja in elektrotehnike za osnovnošolce tri dni s pomočjo mentorjev zavoda

ustvarjala projekt s področja, ki si ga bo izbrala sama. Eno popoldne bo arhitekt iz Centra
arhitekture Slovenije nagrajeno skupino popeljal na arhitekturni sprehod po Ljubljani.
Nagrada pokriva tudi prenočišče, prevoze in prehrano za vse tri dni, za največ štiri učence in
mentorja.
Drugo- in tretjenagrajeni skupini bosta obiskali Zavod 404 in en dan ustvarjali z mentorji
zavoda.
IZBOR NAJBOLJŠIH IZDELKOV
Vse prispele izdelke bo pregledala in ocenila komisija v sestavi:
- predsednica, Saša Eržen, komunikologinja in novinarka z izkušnjami s področij
marketinga in oglaševanja ter avtorica nagrajenih zgodb za otroke,
- članica, Ajda Radinja, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
- članica, dr. Saša Novak, znanstvenica, Institut »Jožef Stefan«,
- članica, Lenka Kavčič, arhitektka, aFRONT, Zavod za prostorsko inovativnost,
- član, Boris Beja, kipar, kritik, kurator in likovni pedagog,
- poročevalka, Tina Gradišer, arhitektka, Center arhitekture Slovenije.
Komisija bo pri izboru upoštevala izvirnost predlaganega imena, tematsko ustreznost in
kakovost likovne predstavitve. Sodelujoče šole bodo o izboru obveščene najkasneje do 31. 1.
2018.
RAZSTAVA
Prejeta nagrajena in izbrana dela bodo razstavljena, predvidoma ob razstavi natečajnih
rešitev projektnega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše urbanistično-arhitekturne
natečajne rešitve za projekt »Izgradnja Centra znanosti kot demonstracijskega objekta«. Na
otvoritev razstave bodo povabljene vse sodelujoče šole.
Vprašanja lahko naslovite na elektronski naslov: info@centerarhitekture.org. Z veseljem vam
bomo pomagali.
CENTER ARHITEKTURE SLOVENIJE

