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2020 – International Schools Essay 
          Competition and Debate 

 

Mednarodno tekmovanje zapisa esejev (v angleščini) ali filmov na temo: 

»PARTNER POWER« 

My vision: Partnerships for a 
sustainable future« 

__________________________________________________  
 

Dijaki, če želite sodelovati z esejem (v angleškem jeziku), ste vabljeni k  

mednarodnemu natečaju na temo:  

»Pomen partnerstva« - moj pogled na 

pomen sodelovanja med različnimi 

institucijami za boljšo prihodnost 

Vaš prispevek je lahko tudi kratek film na katerokoli temo s področja ekologije. 

______________________________________ 

https://www.google.si/url?sa=i&url=https://www.un.org/sustainabledevelopment/&psig=AOvVaw2NPd7WzKjdJJYlffcms8rA&ust=1573211692980000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCf4rL81-UCFQAAAAAdAAAAABAE


Eden od ključnih ciljev trajnostnega razvoja (OZN), ki jih je potrebno 

uresničiti do leta 2030, je zapisan pod št 17. 

Nekaj navodil: 

Poskušajte vključiti najpomembnejša področja sodelovanja med institucijami 

znanja gospodarstvom, kmetijstvom, itd. Kot primere lahko opišete povezovanje 

šole s  strokovnjaki iz tovarn in podjetij, znanstveniki s fakultet in raziskovalnih 

ustanov, vodji kmetij, predstavniki občin in podobno.  

Uspešen razvoj družbe v okviru osnovnih ciljev trajnostnega razvoja zahteva 

partnerstvo med vladami, privatnim sektorjem in civilno družbo. To partnerstvo je 

grajeno na osnovnih vrednotah medsebojnega sodelovanja s skupnimi cilji za boljšo 

prihodnost nas vseh. Sodelovanja je potrebno vzpostaviti na vseh nivojih (lokalnih, 

regionalnih, nacionalnih). Sodelovanja so potrebna za boljši razvoj novih delovnih 

mest in za nove dosežke na vseh področij. Nenazadnje pa so sodelovanja potrebna 

tudi za krepitev spoštovanja in razvoja pozitivnih medčloveških odnosov.  

Pri vsem tem je ključnega pomena izobraževanje.  

_______________________________________ 

1. ESEJ (besedilo v elektronski obliki)  ali  FILM (dolžina 3min)  je potrebno oddati  

                        do 15. decembra, 2019.             Esej naj vsebuje do 600 besed. 

2. Zbrane eseje bomo odposlali organizatorju v Angliji, ki jih bo ocenil.  
 
3. Rezultati bodo razglašeni 15. februarja 2020.  

4. Dijaki, ki boste sodelovali z eseji, se boste spomladi udeležili še debate (online) na 

     isto temo. 

5. Najboljši posamezniki in skupine prejmejo diplome oz. vabilo na zaključno 

    prireditev v mesecu juliju.  

6.  Zaključna prireditev bo v mesecu juliju 2020 – v Angliji (Oxford). Tam bo 

    potekalo tudi mednarodno debatno tekmovanje (online) . 

 
*****      Natečaj esejev organizira in vodi angleška organizacija  

The Living Rainforest, Hampstead Norreys, UK  



spletna stran organizacije: https://trustforsustainableliving.org/take-

part/international-schools-essay-competition-and-debate 

___________________________________________________________________  
 
Vabljeni k delu.                                                   Srečno.  
 
 
Koordinatorica:  

mag. Lenka Žigon, prof. kemije 


