Prijava na natječaj "Dignitas 2017"
Obrazac za prijavu kandidata za natječaj "Dignitas 2017". Kandidati se prijavljuju isključivo putem
ovog digitalnog obrasca. Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni
su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe. Prijave su otvorene od 16.9.2017. do
16.11.2017. Više o natječaju: http://ljudskaprava.net/?p=830
*Obavezno

1. Ime i prezime prijavljivača: *

2. Ime i prezime edukatora kojeg se prijavljuje
na natječaj: *

3. Kontakt e-mail kandidiranog edukatora. *

4. Kontakt mobitel kandidiranog edukatora. *

5. Naziv škole u kojoj je nastavni sat ili projekt
realiziran: *
Navedite puno ime škole i mjesto.

6. Koje je školske godine nastavni sat/projekt izveden? *
Za nagradu Dignitas 2017 u obzir dolaze nastavni sati/projekti izvedeni u proteklih 10 školskih
godina. Od narednog natječaja taj će vremenski okvir biti skraćen na posljednje dvije godine.
Označite samo jedan oval.
2016./2017.
2015./2016.
2014./2015.
2013./2014.
2012./2013.
2011./2012.
2010./2011.
2009./2010.
2008./2009.
2007./2008.

7. Vrsta škole u kojoj je nastavni sat/projekt izveden? *
Označite samo jedan oval.
Osnovna škola - razredna nastava
Osnovna škola - predmetna nastava
GImnazija
Strukovna škola
8. Koji su ciljevi i ishodi ostvareni realizacijom nastavnog sata/projekta? *
Nabrojiti i opisati kako su realizirani.

9. Opišite izvedbu nastavnog sata/projekta, korištene metode poučavanja i nastavna
pomagala. *

10. Opišite na koje su sve načine učenici aktivno sudjelovali u izvedbi nastavnog
sata/projekta. *

11. Je li i na koji način u izvedbu bila uključena šira zajednica (roditelji, javnost izvan škole,
institucije, tijela lokalne/regionalne samouprave ili državna tijela)? *
Opisati načine sudjelovanja.

12. Je li nastavni sat/projekt na neki način javno predstavljen ili objavljen u medijima? *
Opisati i navesti primjere objave u medijima.

13. Je li nastavni sat/projekt kojeg prijavljujete sastavni dio nastavnog plana i programa?
Kako se potencijalno razlikuje od uobičajenog nastavnog plana i programa? *

14. Je li edukator kojeg se prijavljuje član Udruge za edukaciju i promicanje ljudskih prava u
2017. godini? *
Označite samo jedan oval.
Da
Ne
Ne znam
15. Upisom prezimena kandidata potvrđujem
istinitost podataka navedenih u prijavi. *

Omogućuje

