Navodila za prijavo dobre prakse in odgovori na najpogostejša vprašanja
Kdo lahko sodeluje?





Na natečaj se lahko prijavijo posamezni profesorji oz. več profesorjev, ki so z dijaki sodelovali pri izvajanju prakse
globalnega učenja.
Posamezni dijaki ali skupine dijakov na natečaju ne morejo sodelovati.
Vsak udeleženec lahko prijavi več kot eno izobraževalno prakso, a ne več kot tri (3).
Nosilci treh (3) praks, ki bodo najboljše ocenjene na nacionalni ravni (izbrala jih bo komisija iz Slovenije), bodo za
nagrado prejeli komplet Humanitasove delavnice En svet. Opise izbranih praks bomo nato prevedli v angleščino ter jih
posredovali Evropski ocenjevalni komisiji SAME WORLD.

Kakšni so kriteriji za izbor?


Dobra praksa globalnega učenja s posebnim poudarkom na trajnostnem razvoju upošteva sledeča merila kakovosti:
 Inovativnost
Dobra praksa ima inovativen pedagoški pristop, vključno z učnimi metodami in viri, ki spodbujajo aktivno udeležbo
dijakov in sodelovanje šolske skupnosti.
 Vpliv
Dobra praksa ima viden pozitiven vpliv na dijake, šolo in/ali skupnost.
 Razvoj kompetenc
Dobra praksa prispeva k razvoju ključnih kompetenc, kot so kritino mišljenje, učinkovito delovanje in jasno zavedanje
vrednot.
 Osredotočenost na kritično razsežnost trajnostnosti
Dobra praksa pomaga razjasniti pojem trajnostnosti, pri čemer se osredotoča na kritično razsežnost, kot je na primer
medsebojna povezanost med lokalnim in globalnim vidikom teme in raziskovanje temeljnih vzrokov problematike.
 Praktična uporabnost in kakovost opisa
Opis prakse je jasen in jedrnat. Prakso lahko ostali profesorji oz. šole z lahkoto prilagodijo in uporabijo.

Kaj obsega nagrada?


Nagrada za zmagovalno skupino (profesor(ji) ter dijaki) bo v celoti plačan izlet v portugalsko mesto Sintra oktobra 2017
in udeležba na tretjem mednarodnem srečanju SAME WORLD. V primeru, da se zmagovalna skupina izleta v predvidenem
terminu ne more udeležiti, bo nagrada dodeljena zmagovalni skupini, ki se bo uvrstila na drugo mesto. Dijake bodo
morali spremljati profesorji, pridružijo pa se lahko tudi starši (skupaj največ 30 oseb).

Kako prijaviti opis dobre prakse?




Prijava opisa dobre prakse je brezplačna.
Opis prakse in vse ostale podatke vnesite v spletni obrazec, do katerega dostopate s klikom na to POVEZAVO.
Udeleženci morajo preko portala WeTransfer na naslov alma@humanitas.si poslati tudi:
a) domiselno predstavitev v programu Power Point (največ 10 diapozitivov), s katero jasno opišejo svojo prakso
ALI
b) dodatne materiale (fotografije, video posnetke ipd.), pri čemer naj bodo vsi materiali vključeni v eno stisnjeno
datoteko (format zip).

Kdaj je rok za oddajo?


Rok za oddajo opisa dobre prakse globalnega učenja je 18. maj 2017.

Kako poteka proces ocenjevanja?
Ocenjevanje bo potekalo na dveh ravneh:
 Na nacionalni ravni
Na podlagi ocenjevalnih meril bo nacionalna komisija, sestavljena iz strokovnjakov s področja globalnega učenja in
trajnostnega razvoja, izbrala tri (3) prakse, ki jih bo ocenila kot najboljše.
Izbrane prakse bomo prevedli v angleščino in jih nato poslali evropski ocenjevalni komisiji SAME WORLD.


Na evropski ravni
Evropska ocenjevalna komisija SAME WORLD, ki jo sestavljajo strokovna komisija in predstavniki vseh sodelujočih
projektnih partnerjev SAME WORLD, bo med izbranimi nacionalnimi praksami izbrala najboljšo.

Za vsa dodatna vprašanja lahko pišete na e-naslov: alma@humanitas.si .

