RAZPIS 2019
za deveto podelitev priznanj Društva učiteljev geografije Slovenije na področju geografske vzgoje in
izobraževanja.
Na podlagi sklepa IO, DUGS razpisuje 9. podelitev priznanj, ki bo v okviru tabora DUGS oktobra 2019 na
Ljubljanskem barju. Vabimo Vas, da do 15. septembra 2019 pošljete predloge za priznanja na naslov
predsednika DUGSa Rožleta Bratca Mrvarja, Ljubljanska c. 89, 1230 Domžale ali po elektronski pošti na rbrate
@guest.arnes.si. Predloge je treba oddati skupaj z utemeljitvami. Predloge za priznanje lahko dajejo člani
DUGS-a, šole, društva, ustanove in posamezniki.
DUGS podeljuje
1. pohvale za učitelje do 10 let delovne dobe, (tudi za študente), podjetja, ustanove ali skupine,
2. priznanja dr. Jakoba Medveda (za posameznike s praviloma več kot 10 let delovne dobe),
3. priznanja Janeza Jesenka (za posameznike s praviloma več kot 20 let delovne dobe),
4. priznanja Blaža Kocena za življenjsko delo (s praviloma več kot 30 let delovne dobe) ali za izjemne dosežke
na področju šolske geografije.
Vse, ki jih podrobneje zanimajo določila pravilnika o priznanjih vabimo, da si preberejo Pravilnik o podeljevanju
priznanj DUGS-a na njegovih spletnih straneh. Priznanja DUGS-a imajo namen izpostaviti zasluge za opravljeno
delo na področju šolske geografije in hkrati vzpodbuditi učitelje k čim bolj kakovostnemu pedagoškemu in
strokovnemu delu. Po 1. členu pravilnika jih lahko prejmejo učitelji geografije na vseh stopnjah šol v Sloveniji
za enkratno ali dalj časa trajajočo nadpovprečno uspešno, prizadevno, kakovostno in strokovno delo na področju
šolske geografije.
Kriteriji so naslednji:
- dolgotrajna nadpovprečno uspešna pedagoška dejavnost (kakovost, priljubljenost pri učencih ali dijakih, dobro
sodelovanje s starši)
- avtorstvo strokovnih člankov, učbenikov, knjig in učnih pripomočkov s področja šolske geografije,
- inovativnost na poljubnem področju šolske geografije,
- vodenje študijskih skupin, mentorstvo geografskih krožkov, mentorstvo pri raziskovalnih nalogah, mentorstvo
v okviru gibanja znanost mladini, mentorstvo uspešnim učencem ali dijakom,
- organizacija geografskih tekmovanj, vodstvo strokovnih ekskurzij, organizacija domačih in mednarodnih
strokovnih sestankov in prireditev s področja šolske geografije,
- pospeševanje mednarodnih zvez in dejavnosti na področju šolske geografije,
- mentorstvo študentom pedagoške smeri in mentorstvo pripravnikom,
- strokovna in organizacijska dejavnost na področju učnih načrtov,
- popularizacija in dvig ugleda geografije in učiteljev geografije v šoli in v javnosti.
Za priznanja DUGS-a so izjemoma lahko predlagani tudi tuji državljani.
Pisni predlog, ki mora biti do roka vročen na zgornje naslove, mora vsebovati:
1. ime in priimek kandidata (-tke) za priznanje, podatke o rojstvu, stanovanju, izobrazbi (datum diplome),
strokovnem nazivu (datum pridobitve naziva), zaposlitvi (pregled zaposlitev),
2. kratek življenjepis s številom izpolnjenih službenih let,
3. utemeljitev, ki naj bo dovolj izčrpna, odvisno od stopnje priznanja (najmanj pol do tri četrt tipkane strani),
4. vrsta predlaganega priznanja,
5. podpis enega, po možnosti pa dva ali več predlagateljev, s čitljivim imenom in priimkom ter naslovom in
telefonom.
6. Utemeljitvi je priporočljivo dodati dokazno gradivo, npr. seznam objavljene literature, opravljenih projektov,
nalog itd.
Komisija za priznanja DUGS-a si pridržuje pravico zavrniti vse nepopolne predloge. Zato prosimo predlagatelje,
da se čim bolj dosledno držijo navodil, kakor tudi roka. V primeru nejasnosti se lahko obrnejo na predsednika IO
DUGS-a.

Rožle Bratec Mrvar, predsednik IO DUGS-a, Ljubljana, 15. avgusta 2019.

