NATEČAJ ZA NAJBOLJŠO UČITELJICO OZ. NAJBOLJŠEGA UČITELJA
GLOBALNEGA UČENJA 2021
PODROBNE INFORMACIJE O NATEČAJU IN NAČIN PRIJAVE:


Med prispelimi prijavami na natečaj bomo izbrali učitelja ali učiteljico, ki bo:
1. z osebno predstavitvijo pokazal_a, da pristop globalnega učenja kljub omejitvam uspešno,
kompetentno in kontinuirano vpeljuje v svoje poučevanje ter s tem svoje učenke in učenke
dodatno spodbuja k aktivnemu globalnemu državljanstvu,
2. s predstavitvijo dobre prakse globalnega učenja izkazal_a, da z njo izpolnjuje več spodaj
navedenih ciljev oz. kriterijev.



Prijave natečaj nam pošljite v obliki spletne prijavnice, do katere lahko dostopate preko te POVEZAVE.



Prijavnica naj vsebuje:
1. OSEBNO PREDSTAVITEV V OBLIKI KRATKEGA VIDEOPOSNETKA, V KATEREM ODGOVORITE NA
NASLEDNJE VPRAŠANJE: Zakaj in na kakšen način vključujete globalno učenje v poučevanje ter
zakaj se vam zdi pomembno mlade spodbujati k aktivnemu udejstvovanju v družbi?
 Video naj bo dolg največ 3 minute ter naj bo v formatu mp4 v velikosti do 100 MB,
kvaliteta videoposnetka ne bo vplivala na izbor.*
2. OPIS PRIMERA DOBRE PRAKSE VKLJUČEVANJA GLOBALNEGA UČENJA V PEDAGOŠKO DELO**,
ki jo je možno prenesti v druga šolska okolja po Sloveniji in širše.
 Opis naj vključuje:
 obravnavano temo,
 uporabljene metode,
 potek izvedbe,
 starost učenk in učencev, ki so sodelovali v aktivnosti,
 kraj in čas izvedene aktivnosti ter dokazilo o izvedbi (fotografija, načrt učne
ure ipd.),
 morebitne pozitivne učinke po izvedeni aktivnosti.
 Opis naj bo dolg največ 3.000 znakov brez presledkov.



Upoštevali bomo primere dobrih praks, izvedenih v obdobju zadnjih 5 let (šolsko leto 2017/18 –
šolsko leto 2021/22).**



Upoštevali bomo prijave, ki bodo oddane preko spletne prijavnice do vključno 24. oktobra 2021.



V primeru težav z nalaganjem video datoteke v spletno prijavnico nam jo lahko pošljete na e-naslov
alma@humanitas.si s pripisom »NATEČAJ 2021«.



S prijavo na natečaj se prijavitelji in prijaviteljice strinjajo z objavo izbranih prispevkov na
Humanitasovi spletni strani ter Humanitasovi Facebook strani z namenom promocije globalnega
učenja in primerov dobrih praks.
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*Dobra praksa globalnega učenja:














naslavlja enega ali več izzivov šole, lokalne skupnosti, države oz. sveta
je inovativna in vključujoča
jo je možno prenesti v druga šolska okolja po Sloveniji in širše
krepi razumevanje globalne povezanosti in soodvisnosti (jasno odraža povezanost med lokalnimi in
globalnimi izzivi in priložnostmi)
krepi razumevanje pomena in nujnosti trajnostnega načina življenja
spodbuja zavzemanje za socialno pravičnost in enakost
prispeva k spoštovanju raznolikosti, sodelovanju in mirnemu reševanju sporov
spodbuja aktivno iskanje novih načinov reševanja obravnavanih lokalnih in globalnih izzivov
temelji na celostnem pristopu k obravnavani tematiki ter jo predstavlja z različnih zornih kotov
krepi kritično in ustvarjalno mišljenje ter veščine sprejemanja informiranih in ozaveščenih odločitev
spodbuja solidarnost, empatijo, odprtost duha, medkulturno sodelovanje, odgovornost in
proaktivnost
spodbuja samozavedanje in nudi možnosti za refleksijo
zagotavlja vključujoče in varno okolje za vse sodelujoče.

**Izjemoma daljše časovno obdobje zaradi izredne situacije, povezane z epidemijo bolezni Covid-19.

Projekt "Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu - Projekt predsedovanja EU 2020-2022" financira Evropska Unija in ga izvajajo Združenje nemških razvojnih in
humanitarnih nevladnih organizacij (VENRO), portugalska Platforma nevladnih razvojnih organizacij (Plataforma Portuguesa das ONGD), Platforma NVO za razvoj, globalno
učenje in humanitarno pomoč (SLOGA) in Evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (CONCORD). Projekt sofinancirata Ministrstvo za javno upravo in
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. Vsebine ne odražajo stališča Evropske unije in sofinancerjev.
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