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 Iščemo šole, ki podpirajo prihodnje generacije pri odkrivanju 

podnebnih inovacij 

Program Mladi iznajditelji omogoča mladim v starosti 12–18 

let, da z inovacijami prispevajo k zmanjšanju 

podnebnih sprememb, pripomore pa tudi k 

razumevanju in raziskovanju visokoogljičnega 

življenjskega sloga ter vodi k bolj trajnostnim 

praksam. 

Od septembra do decembra 2020 bo Center 

odličnosti nizkoogljične tehnologije (CO NOT) 

izvajal program Mladi iznajditelji, ki je pobuda 

evropske inovacijske skupnosti EIT Climate-KIC 

in spada v koncept izobraževanja za trajnostni 

razvoj. Učenci se bodo v okviru programa naučili 

sistematično reševati podnebne izzive, ki jih bodo 

prispevala lokalna podjetja in občine, delo pa bo 

temeljilo na posebej za ta program razvitih orodjih. 

Sodelovanje v programu je brezplačno. 

Katere so koristi za šole, učitelje in učence? 

 Evropski učni program z lokalnimi podnebnimi izzivi 
 Brezplačno inovativno izobraževanje z vizualnimi in 

participativnimi orodji 
 Brezplačno usposabljanje in podpora učiteljem 
 Učenci se spoznavajo z resničnimi okoljskimi 

izzivi, ki jih prispevajo lokalna podjetja in občine 
 Spoznavanje poklicev prihodnosti 

 Odkrivanje strasti do podjetništva in podnebnih 
rešitev med učenci 

Program je uvrščen v Katalog programov OIV za 
srednješolce ter v katalog KATIS za                           

šolsko leto 2020/2021! 
 



 

@ckiclearning 

@ClimateKICLearning  

 

Kaj pričakujemo od vas? 

 Prostor/čas v okviru šolskega programa za 2 delavnici po 4 ure in en dan za udeležbo 

na dogodku Young Climathon konec oktobra ali novembra 2020 

 Sodelovanje navdušenih učiteljev (organizirana usposabljanja za učitelje: 3x 5 ur) 

 Interes za nadaljevanje sodelovanja v programu v prihodnjih letih 

Program 2020 

 
 
 

 
   
 

 

 

 

 

Young Climathon je poseben dogodek v sklopu programa: ekipe učencev iščejo rešitve 

realnih podnebnih izzivov, ki jih na koncu predstavijo strokovni žiriji. Najbolj motivirane 

ekipe z najboljšimi idejami bodo nadalje podprte. Temu je namenjen program Young 

Changemakers, v katerem lahko sodelujejo učenci izven rednega šolskega programa. 

Ekipe bodo pod vodstvom strokovnjakov s področja trajnosti spremenile svoje rešitve v 

podnebne ukrepe. 

 

Vas zanima sodelovanje v programu 

ali bi želeli prejeti več informacij? 

jerneja.pirnat@ki.si ali maja.pivko@ki.si 

School 
Innovators  

– delavnice za 
učitelje in učence 

Young 
Climathon 
– enodnevni 

podnebni hekaton 

Young 
Changemakers 
– nadaljnji razvoj 

idej 

September in oktober 

- spoznati orodja, 

sistemske inovacije in 

podnebne izzive 

- skupno oblikovanje 

izziva (učenci, učitelji in 

lastnik izziva – podjetje / 

občina) 

 

Konec okt. ali nov. 

- reševanje izzivov v 

skupinah 

- predstavitev idej 

- podpora s strani 

učiteljev, strokovnjakov 

in trenerjev 

November/december (ali 

v pričetku leta 2021) 

- razvoj in izvedba 

izbranih idej pod 

strokovnim vodstvom 

- sodelovanje s šolami in 

lastnikom izziva 
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