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JAVNI POZIV
ZA GIMNAZIJE IN SREDNJE ŠOLE Z ODDELKI FRANCOŠČINE

Zavod RS za šolstvo javno poziva zainteresirane kandidate, gimnazije in srednje šole z
oddelki francoščine, da kandidirajo za izbor gledališke skupine in sofinanciranje potnih
stroškov največ desetim dijakom in največ dvema učiteljemalspremljevalcema (vsaj eden
učitelj francoščine), ki se bodo udeležili festivala Pantomimes, ki se bo odvijal 3. - 9. 5. 2017
v mestu Orthez, (v nadaljevanju: festival).

Izbrana gledališka skupina, ki lahko šteje največ 10 oseb, se bo na festivalu predstavila z
gledališko igro v francoskem jeziku. Cilj udeležbe na festivalu je poleg promocije francoščine
v slovenskih šolah tudi prikaz aktivnosti slovenskih šol na področju učenja francoščine in
sodobnih metod poučevanja v mednarodnem prostoru.

Rok za oddajo prijavnega obrazca za udeležbo na festivalu v Orthezu - Francija (3. - 9. maj
2017) (v nadaljevanju: vloga) je 5 dni po objavi tega javnega poziva oziroma do preklica.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za
moške in ženske.

1. Cilji, okvirni program in organizacija festivala:

Cilji:

Promocija francoskega jezika in srečanje mladih, ki jih družita veselje do učenja francoskega
jezika in gledališko ustvarjanje. Festival nima značaja tekmovanja.

Okvirni program festivala:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

zajtrk na eni izmed šol v Orthezu
izlet proti morju
gledališka delavnica za odrasle spremljevalce od 8 do 9 ur - udeležba obvezna
otvoritev festivala v sodelovanju z glasbeno šolo v Orthezu
defile po mestu
4 dnevi v gledališču skupaj z režiserji
različne animacije med predstavami
zaključek festivala
kritje stroškov namestitve in prehrane med festivalom krije organizator (sodelujoči,
vključno s spremljevalcema bodo bivali pri družinah)



• odhod sodelujoče skupine iz Ortheza, še posebej, če pride z avtobusom, je
praviloma po zadnji predstavi zvečer

2. Osnovni pogoj za kandidiranje:
• za finančna sredstva iz 5. točke javnega poziva lahko kandidirajo samo gimnazije

oz. srednje šole z oddelki, v katerih se poučuje francoščina.

3. Obveznosti kandidata:
• oblikovanje gledališke skupine z največ 10 dijaki (starost nastopajočih:

srednješolci),
• priprava integralne predstave v francoskem jeziku (predstava ne sme presegati 45

minut),
• priprava kratke glasbene ali plesne točke, ki bo predstavljena na defileju,
• zagotovitev udeležbe izbrane skupine na Frankofonskem dnevu in festivalu

Pantomimes (vse dni na festivalu),
• zagotovitev zavarovanja za udeležence festivala,
• organizacija vsega potrebnega za udeležbo na Frankofonskem dnevu in festivalu

Pantomimes 2017 v skladu z veljavnimi predpisi,
• kritje stroškov mednarodnega prevoza do Ortheza in nazaj (sofinanciranje s strani

Zavoda RS za šolstvo do višine 1.000,00 EUR),
• oddati poročilo o opravljenih aktivnostih na festivalu do 20. junija 2017,
• pri vseh javnih predstavitvah navesti, da udeležbo gledališke skupine na festivalu

v Orthezu, sofinancira Zavod RS za šolstvo,
• predložiti kopije računov in drugih dokazil za porabo sredstev iz 5. točke javnega

poziva.

4. Merila in postopek za izbor:

Vloga predlagatelja se ovrednoti na podlagi naslednjih meril:

Merila Točke

1. udeležba učitelja/ev francoščine na študijskih in strokovnih srečanjih v 15
zadnjih petih letih

2. udeležba na delavnicah in seminarjih za učitelje francoščine v zadnjih petih 15

letih

3. aktivna udeležba na Frankofonskem dnevu v Celju v preteklih letih 15

4. aktivni prispevki učitelja/ev francoščine na strokovnih in študijskih srečanjih 10
(predstavitev primerov dobre prakse, ipd)

5. aktivno sodelovanje v spletni učilnici za gimnazije in za Frankofonijo 10
(sodelovanje v forumu, oddaja nalog v okviru strokovnih srečanj)

6. izkušnje z lastnimi gledališkimi predstavami 10

Skupaj največ: 75



5. Upravičeni stroški in višina razpoložljivih sredstev:

Upravičeni stroški sofinanciranja so samo potni stroški največ 10 dijakom in največ
dvema učiteljema spremljevalcema iz sedeža izbrane šole do Ortheza.

V okviru finančnih sredstev plačnika je višina razpoložljivih sredstev sofinanciranja do
1.000,00 EUR.

Finančna sredstva bodo dodeljena kandidatu, gimnaziji ali srednji šoli, katerega vloga bo
dosegla največje število točk.

Zavod RS za šolstvo lahko vlagatelja pozove k dopolnitvi vloge.

6. Rok za predložitev vlog in način pošiljanja:

Vlagatelji pošljejo vlogo v zaprti ovojnici z označbo: »za javni poziv - NE ODPIRAJ -
VLOGA ZA FESTIVAL PANTOMIMES" in sicer na naslov: Zavod RS za šolstvo,
Poljanska 28, Ljubljana, ne glede na način dostave, najkasneje do 25. novembra 2016
(pet dni po razpisu) do 12.00 ure.

Kontaktna oseba za dodatna pojasnila:
mag. Simona Cajhen, elektronski naslov simona.cajhen@zrss.si, telefon: 03 426 09
43

Nepravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in vloge, ki niso prejete v
roku, bodo zavrnjene in vrnjene predlagatelju.

Odpiranje vlog ni javno.

Kandidati bodo obveščeni o izbiri/ne-izbiri najkasneje do (5 dni po prejemu vlog in
izbirnem postopku).

V postopku javnega poziva ni možnosti vlaganja pravnih sredstev.

Zavod RS zaV'. Istvo
dr. Vinko Lo J'
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