
 
 

  
 

SiNAPSA, slovensko društvo za nevroznanost  
 

razpisuje  
 

USTVARJALNI NATEČAJ 
 

za dijake na temo 
 

TA VESELI ŽIVEC ALI LJUBEZEN, SREČA  IN STRAST V MOŽGANIH 
 
Tretji teden v marcu je mednarodni teden možganov, vsakoletni čas posvečen možganom, 
njihovemu raziskovanju ter vsemu, kar nam možgani omogočajo, med njimi tudi raznolike 
oblike ustvarjalnosti. SiNAPSA že več let ob tednu možganov vabi učence in dijake, da nam 
ob podpori mentorjev posredujejo svoje videnje in razumevanje možganov v obliki izvirnih 
ustvarjalnih izdelkov. Vsakič se razveselimo izjemnega odziva in bogastva prispevkov, po 
katerih mlade slovenske ustvarjalce poznajo tudi po svetu. Letos Vas vabimo, da s svojimi 
dijaki sodelujete v ustvarjalnem natečaju o univerzalni človeški temi: ljubezni, sreči in strasti 
… v možganih.  
 
Veseli bomo literarnih izdelkov, slik, kipov, kratkih video posnetkov ali drugih oblik 
ustvarjalnega izražanja, ki bodo povedali, kako po mnenju mladih ustvarjalcev možgani 
izražajo ter doživljajo ljubezen, srečo in strast. Prosimo Vas, da med izdelki Vaših dijakov 
izberete pet najboljših ter nam jih v elektronski obliki (izvrne dokumente ali digitalne 
fotografije izdelkov) oddate preko spletnega obrazca, ki bo s 15.2. dosegljiv na strani 
http://www.sinapsa.org/tm/natecaj. 
 
Natečaj bomo zaključili 1. marca 2010 . Vse prispele izdelke bomo objavili na spletnih strani, 
v vsaki od kategorij izdelkov pa bomo izbrali tudi tri ki se bodo posebej odlikovali. Slednje 
bomo v času Tedna možganov predstavili na spremljajoči razstavi, njihovim avtorjem in 
mentorjem pa bomo na svečani razglasitvi v torek, 16. marca 2010 ob 12. uri, v atriju 
Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Novi trg 2, 
Ljubljana, podelili diplome in simbolične nagrade. 
 
Teden možganov je letos od 15. do 21. marca. V teh dneh ste vabljeni, da se udeležite 
številnih dogodkov na temo Ljubezen, sreča in strast v možganih. Tako na izbrano temo kot 
o možganih širše bodo potekala poljudno-znanstvena predavanja, delavnice, predstavitve in 
okrogle mize, v slovenski Kinoteki pa bomo predvajali tudi filme, ki se dotikajo delovanja 
možganov v zdravju in bolezni ter jih pospremili s kratkimi predavanji. Prepričani smo, da 
bodo številni od dogodkov zanimivi tako za dijake kot profesorje. Program prireditev bo 
dostopen na spletni strani (http://www.sinapsa.org/tm/), kjer boste lahko našli tudi številne 
dodatne informacije, prispevke in materiale, ki Vam bodo lahko v pomoč pri predstavitvi 
tematike svojim dijakom. Za dodatna pojasnila v zvezi z ustvarjalnim natečajem in Tednom 
možganov 2010 pa nam lahko tudi pišete na naslov: tm@sinapsa.org.  
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