
                                                           

 

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

 

 

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 

 

Natečaj Obrazi človečnosti 

 

 

Datum: 9. 3. 2022 
 

Natečaj:  »Obrazi človečnosti: vzgoja za solidarnost – solidarnost povezuje«  

V sklopu 2. konference DUH – Mladi in ustvarjalnost vas vabimo k natečaju z naslovom  

»Obrazi človečnosti: vzgoja za solidarnost – solidarnost povezuje«. 

Z natečajem želimo dati prostor kritičnemu razmisleku, inovativnosti in ustvarjalnosti učencev in dijakov pri 

izkazovanju njihovega odnosa do prostovoljstva, solidarnosti in medgeneracijskega sodelovanja. 

Prostovoljstvo je  pomembno, ker med drugim omogoča izkustveno učenje odgovornosti. Vabimo vas, da na 

natečaj prijavite inovativne in navdihujoče aktivnosti učencev in dijakov, ki se angažirajo kot prostovoljci. 

Tako bi se z učenci in dijaki pridružili promociji prostovoljstva otrok in mladih v osnovnih in srednjih šolah.  

V prispevku pričakujemo zapisane inovativne aktivnosti učencev in dijakov prostovoljcev z različnih 

področij: skrb za okolje, svet mladih ob sodelovanju z drugimi, gradnja vizije sveta novega jutri, 

aktualne solidarnostne akcije idr.  

Kriteriji za izbor prispevkov:  

 izražena solidarnost, inovativnost in ustvarjalnost,  

 raznolikost izkazanih znanj in veščin sodelujočih,  

 sodelovanje s sočlovekom z namenim ustvarjanja za dobro drugih,  

 kritično razmišljanje o kulturi sobivanja. 

Prispevki morajo biti napisani v skladu s kriteriji in navodili, ki jih navajamo: 

NASLOV PRISPEVKA (Naj bo kratek in jedrnat, naj izraža temo.) 

 

Ključne besede 

Zapišite največ tri ključne besede, ki najbolj opisujejo vsebino aktivnosti učencev in dijakov.  

 

Besedilo prispevka 

V prispevku pričakujemo zapisane inovativne aktivnosti učencev in dijakov prostovoljcev z različnih področij: 

skrb za okolje, svet mladih ob sodelovanju z drugimi, gradnja vizije sveta novega jutri, aktualne solidarnostne 

akcije idr.  

 



Osnovni podatki o prijavitelju 

  

Naziv in naslov zavoda, ki se 

prijavlja na natečaj 

 

Kategorija zavoda (ustrezno 

označi 
 Osnovna šola 

 Srednja šola 

 

Ime, priimek, e-naslov in zavod 

avtorja prispevka 

 

Ime, priimek, e-naslov in zavod 

soavtorja prispevka 

 

 

 

Oblikovne in tehniške zahteve 

 

Prispevki naj bodo zapisani v programu Word. V prispevek lahko vključite fotografije, povezave do 

videoposnetkov in ostale priloge, ki dodatno pojasnjujejo opisane aktivnosti v prispevku. Fotografije morajo 

biti v ustrezni ločljivosti v formatu png ali jpg in poslane tudi kot pripetek1. 

 

Prispevke s prilogami oddate na naslov: Jožica Gramc, Zavod RS za šolstvo OE Ljubljana, Dunajska 104, 

1000 Ljubljana s pripisom Za natečaj ali na elektronski naslov: jozica.gramc@zrss.si. 

 Rok za oddajo prispevka je petek, 27. 5. 2022.  

Pravočasno prispele prispevke bo pregledala komisija. Deset najboljših prispevkov bomo objavili na 

spletni strani konference (naslov konference). Izbrani bodo trije prispevki, ki bodo nagrajeni in 

predstavljeni na konferenci.  

 

Bodimo ustvarjalni, bodimo tu in zdaj in skupaj. V pričakovanju sodelovanja Vas lepo pozdravljamo! 

 

 

 

 

Odbor natečaja Obrazi človečnosti 
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