
    
 

                                                     

 

Društvo Humanitas – Center za globalno učenje in sodelovanje // Humanitas – Centre for Global Learning and Cooperation 
Zemljemerska ul. 12, 1000 Ljubljana, Slovenija / +386 (0)1 4300343 / info@humanitas.si / www.humanitas.si 

NATEČAJ ZA NAJ UČITELJICO OZ. UČITELJA GLOBALNEGA UČENJA 2022  

NAVODILA ZA PRIJAVO 

 

NVO oz. izobraževalna institucija, ki deluje na področju globalnega učenja ter kontinuirano 

sodeluje z učiteljicami in učitelji, lahko na natečaj prijavi do 3 kandidate oz. kandidatke, s 

katerimi je sodelovala v preteklih treh letih (od začetka šolskega leta 2019/2020 naprej). 

 

V prijavnici je potrebno za vsakega kandidatko oz. kandidata jasno utemeljiti: 

1) Zakaj predlagate izbranega učitelja oz. učiteljico? (MAX. 300 BESED) 

2) Kako je potekalo sodelovanje s predlaganim učiteljem oz. učiteljico (kdaj, kje, v 

kakšni obliki ipd.)? (MAX. 300 BESED)  

3) Kaj je največji dosežek oz. dodana vrednost sodelovanja vaše organizacije oz. 

institucije s predlaganim učiteljem oz. učiteljico? (MAX. 300 BESED) 

4) Kratek opis izbranega »aha momenta«, ki ga je predlagani učitelj oz. učiteljica 

spodbudila pri svojih učencih in učenkah. (MAX. 300 BESED – OPIS LAHKO 

PRIPRAVITE VI ali  PREDLAGANI UČITELJ OZ. UČITELJICA) 

 

Žirija bo med prispelimi prijavami na natečaj izbrala učitelja ali učiteljico, ki po njihovem 

mnenju na raznolik, kompetenten in kontinuiran način vključuje globalno učenje v svoje 

poučevanje ter s tem svoje učenke in učenke ozavešča o globalni povezanosti in 

soodvisnosti sveta ter jih še dodatno spodbuja k aktivnemu in odgovornemu delovanju v 

družbi. 

 

Prijave na natečaj nam pošljite v obliki spletne prijavnice, do katere lahko dostopate 

preko te POVEZAVE. 

 

Upoštevali bomo prijave, ki bodo oddane preko spletne prijavnice do vključno 20. 

oktobra 2022.  

 

V primeru dodatnih vprašanj ali težav s spletno prijavnico nam lahko pišete na e-naslov 

alma@humanitas.si (s pripisom NATEČAJ GU 2022).  

 

Za vaše sodelovanje pri letošnjem natečaju smo nadvse hvaležni!  

 

 

*S prijavo na natečaj prijaviteljska organizacija potrjuje, da je o prijavi obvestila predlaganega kandidata oz. 

kandidatko ter da se ta v primeru izbora strinja z objavo svojih osebnih podatkov (ime, priimek, šola 

poučevanja) ter povzetka opisov iz prijavnice na Humanitasovi spletni strani ter Humanitasovi Facebook strani 

z namenom promocije globalnega učenja. 
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