Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda v obdobju od 2018 do 2022
Vseživljenjsko učenje
Druga konferenca učiteljev družboslovnih, umetnostnih in humanističnih predmetov Mladi in ustvarjalnost,
28. junij 2022

Datum: 9. 3. 2022
Spoštovani učiteljice, učitelji, profesorice, profesorji!
Vabilo k sodelovanju na likovnem natečaju »ČLOVEK – DRUŽBA – OKOLJE«
V okviru likovnega umetnostnega področja konference »Mladi in ustvarjalnost« v okviru Zavoda Republike
Slovenije za šolstvo organiziramo likovni natečaj »ČLOVEK – DRUŽBA – OKOLJE«, ki bo imel sklepen
dogodek z razglasitvijo nagrajenk, nagrajencev ter razstavo na Konferenci učiteljev družboslovnih,
umetnostnih in humanističnih predmetov z naslovom Mladi in ustvarjalnost, ki bo potekala 28. junija 2022 na
Brdu pri Kranju.
V okviru likovnega natečaja razpisujemo dve temi »Narava mi je povedala« in »Jaz, okoljski aktivist«.
Namen natečaja je spodbuditi učiteljice, učitelje osnovnih ter profesorice, profesorje srednjih šol,
njihove učenke, učence in dijakinje, dijake k udejanjanju svojih zamisli in idej, o izzivih problematike
okoljskih in širših bivanjskih vprašanj sodobne družbe. Naslov natečaja posega v temeljni odnos
človeka in okoljem, ki se je oblikoval v tisočletjih sožitja. Udeleženke, udeležence vabi k postavljanju
vprašanj in iskanju odgovorov na izzive kot so: sonaravni razvoj, večplastnost odnosa med človekom in
okoljem ter okolje kot prostor bivanja in druženja. Skozi natečaj želimo spodbuditi proaktivnost in
iskanje rešitev za našo skupno prihodnost skozi umetnost.
Vabimo vas, da z učenkami, učenci, dijakinjami, dijaki poiščete likovne rešitve z željo po spremembi,
varovanju, ohranitvi našega življenjskega okolja.
Razpisni pogoji:





Na likovnem natečaju lahko sodelujejo učenke, učenci osnovnih ter dijakinje, dijaki srednjih šol ter
drugih vzgojno-izobraževalnih ustanov iz vse Slovenije.
Avtorice, avtorji in njihove mentorice, mentorji lahko na natečaju sodelujejo z likovnimi deli na
ploskvi ali v prostoru, fotografijami, filmi, animacijami, videi, instalacijami, performansi ali drugimi
deli.
Mentorica, mentor lahko pošlje največ 10 likovnih del na ustanovo (šolo ali zavod).
Likovno delo lahko izdela en oz. največ dve učenki, učenca, dijakinji, dijaka.

Navodila za pošiljanje del
Dela na ploskvi kot so risbe, slike ali grafike, naj ne presegajo največje dovoljene velikosti 50 x 70 cm brez
paspartujev. Likovna dela, ustvarjena na ploskvi, pošljite ali dostavite osebno v mapi in ne v tulcu. Kiparska
dela in ostala tridimenzionalna dela naj ne presegajo velikosti pol metra. Fotografije naj bodo visoke
resolucije velikosti vsaj 1MB. Filme, animacije in videe naložite na spletni portal (Arnes video, You Tube,
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Vimeo) in nam posredujete URL povezavo do samega dela. Instalacije in performanse, ki jih pripravite na
vaših šolah nam lahko posredujete v obliki fotografskih ali video dokazov. Dela pošljite po pošti ali dostavite
na naslov ZRSŠ OE Ljubljana, Mojca Dolinar, Dunajska 104, 1000 Ljubljana, dela v digitalni obliki pa na
naslov mojca.dolinar@zrss.si.
Vsako poslano likovno delo naj bo razločno opremljeno z naslednjimi podatki: Ime, priimek in starost
avtorice, avtorja /avtoric, avtorjev, naslov dela, naziv ter naslov vzgojno-izobraževalne ustanove.
Mentorice, mentorji oz. vzgojno-izobraževalne ustanove poskrbijo za potrebna soglasja staršev za sodelovanje
učenk, učencev oz. dijakinj, dijakov v natečaju ter dovoljenje za javno objavo imen in posameznih del.
Kriteriji, z upoštevanjem razvojne stopnje udeleženke, udeleženca za dela so:
-

Ustvarjalnost (dela, ki prestopajo običajne okvire in prinašajo nekonvencionalne rešitve).

-

likovno delo naslavlja konkreten družbeno okoljski problem in nakazuje rešitve.

-

dela so tehnično dovršena in izražajo inovativno rabo materialov in tehnik.

-

likovno delo ustreza razpisani temi.

Likovna dela bo vrednotila komisija v okviru Odbora likovnega natečaja.
V primeru vprašanj novomedijskih pristopov se obrnite na primoz.krasna@zrss.si.
Dela pošljite najkasneje do sobote, 30. 5. 2022. Pravočasno prispele, dostopne in pravilno poimenovana dela
bo pregledala komisija. Izbrana bodo štiri najboljša dela, po eno v starostnih skupinah (OŠ: 1. VIO, 2. VIO,
3. VIO in SŠ), ki bodo nagrajena. Komisija lahko na podlagi prejetih del število podeljenih nagrad in priznanj
v posameznih starostnih skupinah določi tudi drugače. Dvajset najboljših del, bo glede na kriterije bo
predstavljenih na razstavi v prostorih konference na Brdu pri Kranju. Pripravljena bo tudi spletna razstava.
Vljudno vabljeni k sodelovanju!

Odbor likovnega natečaja »ČLOVEK – DRUŽBA – OKOLJE«

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

