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DOP (Družbena odgovornost podjetja) je bila 
s strani institucij EU prepoznana kot strateški 
motor trajnostnega razvoja na srečanju Sveta 
Evrope v Lizboni leta 2000 in opredeljena v Zeleni 
knjigi (oziroma  dokumentu o posvetovanju) z 
naslovom “Spodbujanje evropskega okvirja za 
družbeno odgovornost podjetij”, ki jo je Komisija 
EU  izdala leta 2001. Kljub temu DOP v večini šol 
ni vključen v učni načrt in zato niti učitelji niti dijaki 
ne vedo, kaj bi podjetja lahko storila za trajnostni 
razvoj njihovega območja. Namen projekta 
“CSR IN CLASS” je z inovativnimi metodami 
in razpravo spodbuditi dijake k pridobivanju 
znanj in spretnosti, ki jim bodo pomagale pri 
vstopu na trg dela ter jih kot bodoče delavce 
in podjetnike usposobiti za evropski pristop k 
obravnavi družbene odgovornosti podjetij.

CILJI

širiti inovativni pristop k usposabljanju za 
DOP 
okrepiti povezave med šolami in podjetji 
promovirati principe DOP v proizvodnih 
sistemih
privzgojiti mladini trajnostni pristop pred 
vstopom na  trg dela
izboljšati kulturno izmenjavo mladine 
med državami Evropske skupnosti

DISEMINACIJSKI DOGODKI

Predstavitev regionalnega in 
transnacionalnega poročila: 
     April 2018, Niklasdorf, Avstrija
     Maj 2018, Benetke, Italija
     Maj 2018, Jesenice, Slovenija

Predstavitev rezultatov tekmovanja 
srednješolcev:
     Februar 2019, Mürzzuschlag, Avstrija
     Februar 2019, Jesenice, Slovenija 

Zaključna transnacionalna konferenca:    
Junij 2019,  Benetke, Italija

AKTIVNOSTI

Aktivnost #1 - Regijsko in transnacionalno 
poročilo o razširjenosti pojma družbene 
odgovornosti 
Aktivnost #2 - Vzpostavitev virtualnega 
učnega okolje za dijake in učitelje na srednjih 
šolah 
Aktivnost #3 - Tekmovanje srednjih šol
Aktivnost #4 - Mobilnost: študijski obiski za 
študente, učitelje in partnerje v 
 Italiji
 Avstriji
 Sloveniji



CILJNA PUBLIKA

Učitelji in ravnatelji srednjih šol
Dijaki zadnjega letnika srednjih šol ( starost od 
16 do 18 let)
Podjetja
Javni zavodi/organizacije na področju 
izobraževanja

2019
 - - - 
2017

1. september

  31. avgust

Evropske
države: 

Italija
Slovenija

Avstrija

7
3

partnerjev

dijakov

učiteljev

180

30

280.935,00
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UNIONCAMERE DEL VENETO - EUROSPORTELLO 
ITALIJA 
via delle Industrie 19/D - Marghera (VE)
telefon: 00390410999311
e-mail: unione@ven.camcom.it
website: www.ven.camcom.it

I.I.S.S. “M. FANNO” 
ITALIJA 

PROJEKTNI PARTNERJI

NOSILEC PROJEKTA

EKONOMSKA GIMNAZIJA IN 
SREDNJA ŠOLA RADOVLJICA  
SLOVENIJA

IZB HAK MÜRZZUSCHLAG  
AVSTRIJA 

REGIONE DEL VENETO 
ITALIJA

RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE 
GORENJSKE  
SLOVENIJA

BRAINPLUS 
AVSTRIJA  


