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Zadeva: Vabilo za sodelovanje v mednarodnem projektu Izobraževanje za digitalno 

državljanstvo 

Spoštovane ravnateljice in ravnatelji, 

v sodelovanju s Svetom Evrope vas vabimo k sodelovanju v pilotnem projektu Izobraževanje za 

digitalno državljanstvo. V projekt je vključenih več kot 20 držav, iz vsake države pa bo izbranih za 

sodelovanje 10 pilotnih šol. 

Pilotni projekt bo trajal od 10. januarja do 30. maja 2020, izmed vseh prijavljenih šol pa bomo 

izbrali 10, ki bodo izpolnjevale vse pogoje, navedene v Prijavnem obrazcu, ki bodo opisale način 

sodelovanja in bodo pripravljene sodelovati v vseh projektnih aktivnostih. 

Vabimo vas, da si preberete opis projekta ter izpolnite prijavni obrazec v prilogi. Rok prijave je 

20. december 2019.

S spoštovanjem, 

Priloga 1: Informacija o projektu 

Priloga 2: Prijavni obrazec 
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Priloga 1:  Informacije o projektu 

 

PILOTNI PROJEKT IZOBRAŽEVANJE ZA DIGITALNO DRŽAVLJANSTVO  

Opis projekta 

Oddelek za izobraževalno politiko Sveta Evrope vabi k sodelovanju šole, ki bodo v pilotnem 

projektu imele možnost opolnomočiti učence, da bodo aktivno sodelovali v današnji digitalni 

družbi. Šole se bodo seznanile z desetimi področji digitalnega izobraževanja in raziskale pristope, 

ki spodbujajo učinkovito rabo digitalnih tehnologij, hkrati pa bodo s tem spodbujale državljansko 

zavest, ki temelji na spoštovanju človekovih pravic in demokratične kulture.  

 

Namen in pričakovanje 

Projekt je prava izbira za vse tiste, ki iščete navdih, zamisli in izmenjavo izkušenj za: 

 učinkovito in pozitivno naravnanost pri rabi digitalne tehnologije (za ustvarjanje, delo, 

izmenjavo, raziskovanje, druženje, igranje, komuniciranje in učenje), 

 aktivno in odgovorno sodelovanje v različnih skupnostih (lokalni, nacionalni in globalni) na 

vseh ravneh (politični, ekonomski, kulturni in medkulturni), 

 vseživljenjsko učenje v različnih izobraževalnih okoljih, formalnih in neformalnih, 

 ohranjanje demokracije in zagovarjanje človekovih pravic. 

 

Kakšna je korist za šole? 

Šole bodo lahko izbirale med različnimi pristopi, ki so jih pripravili strokovnjaki iz Oddelka za 

izobraževalno politiko Sveta Evrope, imeli pa bodo tudi neposredno podporo nacionalnega 

promotorja, tj. Zavoda RS za šolstvo, ki sodeluje v programu Sveta Evrope Izobraževanje za 

digitalno državljanstvo.  

Primeri iz vseh sodelujočih šol bodo predstavljeni na spletni strani Sveta Evrope, Oddelka za 

izobraževalno politiko. Tako bo vzpostavljena mreža šol digitalnega državljanstva iz 20 držav. 

 

Kako lahko sodelujete? 

Šola potrebuje za sodelovanje v projektu tim koordinatorjev, ki je sestavljen iz vsaj dveh učiteljev, 

dveh učencev in staršev, s podporo vodstva šole. Tim se prijavi na projekt tako, da izpolni in  
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pošlje prijavnico do 20. decembra 2019. Ta tim bo zadolžen za vodenje projekta na šoli in bo 

tesno sodeloval z nacionalnim koordinatorjem na Zavodu RS za šolstvo, ki je nacionalni promotor 

Sveta Evrope v programu Izobraževanje za digitalno državljanstvo. 

 

Načini vključevanja projektnih vsebin 

Če bo vaša šola povabljena k sodelovanju v pilotnem projektu, boste 

 predstavili svojo šolo v mreži vsaj 200 evropskih šol Izobraževanja za digitalno 

državljanstvo, 

 dobili boste prost dostop do spletnega tečaja Izobraževanje za digitalno državljanstvo 

(ang. Digital Citizenship Education) 

 lahko načrtovali in uporabili pripravljene aktivnosti za spodbujanje izobraževanja za 

digitalno državljanstvo na svoji šoli, 

 delili boste svoje izkušnje z drugimi šolami in Oddelkom za izobraževalno politiko Sveta 

Evrope, 

 dobili potrdilo Sveta Evrope o sodelovanju v pilotnem projektu. 

 

Projektne aktivnosti se bodo začele 10. januarja 2020 in se bodo zaključile 30. maja 2020. 
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Priloga 2: Prijavni obrazec 

 

PILOTNI PROJEKT IZOBRAŽEVANJE ZA DIGITALNO DRŽAVLJANSTVO 

10. januar 2020 – 30. maj 2020 

 

IZJAVA O PRIPRAVLJENOSTI ZA SODELOVANJE – PRIJAVNI OBRAZEC 

 

Izpolnjen in podpisan prijavni obrazec je potrebno poslati po elektronski pošti z naslovom v 

zadevi Digitalno državljanstvo na e–poštni naslov: nives.kreuh@zrss.si.  

 

 

Rok           20. december 2019  

Obvestilo o izboru       10. januar 2020 

 

Naziv šole: 

Naslov: 

E-pošta: 

Število učencev/dijakov na šoli: 

Število učiteljev na šoli: 

 

Šolski tim – sestava: 

Učitelji (ime in predmet, ki ga poučuje): 

Učenci / dijaki (ime in starost): 

Starši (ime in poklic): 

Drugi (ime in poklic): 

 

Opišite, zakaj si želite sodelovati v projektu (do 200 besed): 

 

 

mailto:nives.kreuh@zrss.si
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Na kakšen način boste širili vedenje o digitalnem državljanstvu med učitelji, učenci / dijaki in 

starši na vaši šoli? (do 200 besed) 

 

 

Izjavljam, da bo naša šola aktivno sodelovala v projektu v obdobju od 10. januarja do 30. maja 

2020 v naslednjih aktivnostih: 

 spletnem tečaju Izobraževanje za digitalno državljanstvo (Digital Citizenship Education), 

 aktivnostih, ki spodbujajo poznavanje nekaterih vidikov projekta Izobraževanje za digitalno 

državljanstvo med učitelji, učenci / dijaki in starši na šoli,  

 evalvacija in poročanje o rezultatih projekta Izobraževanje za digitalno državljanstvo 

nacionalnemu koordinatorju,  

 deljenje izkušnje z drugimi šolami, vključenimi v projekt.  

 

Oseba, zadolžena za komunikacijo z nacionalnim koordinatorjem:  

Ime in priimek: 

Delovno mesto: 

E-pošta: 

Mobilni telefon:  

 

 

 

Podpis in žig šole 

 




