SMART-Trafikk
for mellomtrinnet

Kjøre, sykle eller gå.
Problemene er ikke få.
Jobb med løsningene, NÅ!

Samarbeid
Trygg Trafikk, Ungt Entreprenørskap Trøndelag og Fylkets
trafikksikkerhetsutvalg samarbeider om å gi lærere og elever på
mellomtrinnet trafikk- og entreprenørskapskompetanse.

Hva er SMART-Trafikk?
SMART-Trafikk baserer seg på UE sitt program SMART og gir elever
muligheten til å finne, løse og presentere trafikale problemer i sitt
lokalmiljø. Målet er at elevene skal få jobbe med trafikk og
entreprenørskap i kombinasjon.
Trygg Trafikk bidrar med opplæring for lærere i bruk av deres
undervisningsressurser og nettmateriell. Opplæringen gir lærerne en
kompetanse om trafikk som de kan benytte i undervisningen.
SMART-Trafikk er praktisk, variert og tverrfaglig. Det anbefales også å
benytte arbeidet som et ledd i skole-hjem samarbeid, ved f.eks. å
presentere problemer og løsninger for foreldrene. SMART-Trafikk
gjennomføres fleksibelt, f.eks. over tre undervisningsdager.
Hver deltagerklasse har muligheten til å sende inn et bidrag til
fylkeskonkurransen i SMART-Trafikk. En jury vil vurdere og premiere tre
av løsningene. FRIST 14.november.

Lærerkickoff
Det arrangeres lærerkickoff i forbindelse med SMART-Trafikk. For at
klassen skal være med må lærer delta på disse kickoffene. Kickoff og
materiellet som trengs er gratis for SMART-Trafikk deltagere.

Kickoff oversikt:
onsdag 1.10 Nærøy
torsdag 2.10 Overhalla
tirsdag 14.10 Stjørdal
onsdag 15.10 Verdal
torsdag 16.10 Steinkjer
Påmeldingsfrist 19.september
Innhold på kickoffene. 5 timer
 Tema trafikk, Trygg Trafikk
 Lunsj
 SMART-metoden, Ungt Entreprenørskap Trøndelag
SMART programmet
SMART er et pedagogisk program som gir elevene erfaring med og kunnskap
om hvordan de kan utvikle nye løsninger på trafikkutfordringer de møter.
Underveis må de gjøre undersøkelser, søke kunnskap og tenke kreativt.
Programmet er basert på aktiv læring. Elevene er selv aktive i å definere
problemer innenfor trafikk, forske på ulike muligheter og bruke sitt nettverk,
for å finne løsninger som kommer til nytte for dem selv og andre. Her er det
vesentlig at elevene lærer og høster erfaringer utenfor skolen og at lærer har
rollen som veileder i prosessen

Ungt Entreprenørskap Trøndelag
Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier
Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon som i
samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for
å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Fylkesorganisasjonen UE Trøndelag er ansvarlig for dette arbeidet i Trøndelag.
www.ue.no
Kontaktinformasjon:
Gisle Almlid-Larsen, rådgiver
grunnskole
gal@ue.no
Telefon: 902 06 874

Trygg Trafikk
Trygg Trafikk arbeider for best mulig
sikkerhet for alle trafikanter. Vi er både
samarbeidspartner og pådriver overfor
myndigheter og bedrifter. Trygg Trafikk jobber aktivt med trafikkopplæring i
alle aldre.
www.tryggtrafikk.no
Kontaktinformasjon:
Frode Skjervø

Påmelding skjer via www.ue.no/trondelag innen 19.september

