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VSEBINE EU V OŠ 

DKE  

  7. razred 

Sklop: Skupnost državljanov Republike 

Slovenije (2 uri) 

 8. razred  

Sklop: Slovenija, EU, Svet (2 uri) 

 



VSEBINE EU V OŠ 

GEO  

 9. razred 

Evropska unija – povezovanje evropskih 

držav in Slovenija (2 uri) 

 



VSEBINE EU V OŠ 

ZGO  

 9. razred 

Sklop: Politične značilnosti 20. stoletja: 

Povezovanje Evrope in sveta  

Sklop: Gospodarske spremembe v 20. in 21. 

stoletju: Gospodarsko povezovanje 

zahodnega sveta po drugi svetovni vojni 

 



ANKETA O POZNAVANJU EU 

IN VLOGI EU (31 UČENCEV) 

Evropska unija me zanima: 

 zelo: 7 

 srednje: 14 

malo: 8 

 sploh ne: 2 

 



ANKETA O POZNAVANJU EU 

IN VLOGI EU (31 UČENCEV) 

Koliko držav je v EU? 

Vsi odgovorili: 28 

 



ANKETA O POZNAVANJU EU 

IN VLOGI EU (31 UČENCEV) 

Koliko držav EU ima skupno valuto evro? 

 25 držav: 7 učencev 

 19 držav: 16 učencev 

 12 držav: 8 učencev 

 7 držav: 0 učencev 

 



ANKETA O POZNAVANJU EU 

IN VLOGI EU (31 UČENCEV) 

Koliko prebivalcev živi v EU? 

 brez odgovora: 9 učencev 

 odgovor ok. 500 mio: 6 učencev 

 



ANKETA O POZNAVANJU EU 

IN VLOGI EU (31 UČENCEV) 

Kdaj je „dan Evrope“? 

 brez odgovora: 9 učencev 

 9. maj: 16 učencev 

 drugo: 6 učencev 

 



ANKETA O POZNAVANJU EU 

IN VLOGI EU (31 UČENCEV) 

Ali poznaš inštitucije EU? Navedi jih. 

 0-2 inštituciji: 11 

 3 in več: 20 



VSEBINE EU V GIMNAZIJSKIH 

IN TEHNIŠKIH PROGRAMIH 



VSEBINE EU V ŠOLSKIH 

PROGRAMIH 
Gimnazija             Tehniški programi, SPI,SSI, PTI 

GEO, SOC, 

ZGO, OIV 

1. 

2. GEO (2h) 

 

3. SOC (1-2h) 

4. ZGO (1-2h) 

DRU, GEO, OPO,  

ZGO, SOC 

1. DRU /GEO (1-3h)  

OPO 

2. ZGO (1h) 

3. 

4. SOC (1h) 

5.  SOC (1h) 



Letnik  

število 

ur 

Program gimnazija 

GEO, SOC, ZGO, OIV 

Tematski sklopi: 

1. 

2. GEO 

     (2h) 

Nastanek EU, Organi EU, Kmetijska politika v EU 

3. SOC 

   (1-2h) 

Tematska sklopa: 

3.4 Odločanje v skupnosti, nadnacionalna 

skupnost, nastajanje, institucije EU 

3.5 Izzivi sodobnega sveta, globalizacija 

4. ZGO 

   (1-2h) 

3.4  20. stoletje in začetek 21. stoletja 

Tematski sklop: Sodelovanje in konflikti, 

(nastanek in zgodovina, članice, glavni organi 

EU, širjenje EU, Schengensko območje, EMU) 



Letnik  

št. ur 

 

DRU, GEO, OPO,  

ZGO, SOC 

                 tematski sklopi: 

1. SPI 

 

DRU/GEO 

(1-3h)  

OPO 

 

Evropa in svet 

Vključevanje Slovenije v EU, Slovenija 

polnopravna članica EU 

 

2. ZGO (1h) 

 

Svet in Evropa v 20. stoletju, (v učbeniku poglavje 

o EU) 

3. 

4. SSI SOC  

(1-2h) 

 

Obvezna tema: 6. Spreminjajoči se svet,     

globalizacija 

Izbirne teme: Država in politika: razumevanje 

delovanja države, tipov vladavin in odnosov   

med narodom – državo 

5. PTI SOC (1h) 

 

Spreminjajoči se svet 



ANKETA O POZNAVANJU EU IN VLOGI EU NA 

SŠTS ŠIŠKA 

  dijaki iz 25 občin, 

  čez 1/4 prebivalcev RS, 

787 dijakov na šoli 

97 anketiranih dijakov 

zaključni oddelki, TM, TR in ET 
 Vir:  arhiv SŠTS Šiška  



 

 1. Evropska unija me zanima:  
(97 anketiranih v tehniški šoli, 69 v gimnaziji) 

  Možnosti odgovorov so bile: 

 zelo 6 (6,1%)              zelo 0 

 srednje 39 (40,2%)    srednje 24 (34%) 

 malo 36 (37,1%)         malo 30 (43,4%) 

 sploh ne 16 (16,5%)   sploh ne 15 (21%) 

 

ZELO SREDNJE MALO SPLOH NE SREDNJE MALO SPLOH NE



2. Koliko držav EU ima skupno valuto evro? 

 Podano je bilo pet možnosti: 

vse države, 25, 19, 12, 7 držav. 

 37 odg. pravilnih od 97 (38,1%) 

 36 odg. pravilnih od 69 (52%) 

 

PRAVILNO NEPRAVILNO PRAVILNO NEPRAVILNO



3. Koliko prebivalcev približno živi v EU?  

 
 Upoštevani odgovori med 450 in 550 

milijoni prebivalcev. 

 26 pravilnih od 97, 26,8% v tehniški šoli 

 11 pravilnih od 69, 15% v gimnaziji 

 

PRAVILNO NEPRAVILNO PRAVILNO NEPRAVIL



4. Kdaj je dan Evrope? 

 Potrebno je bilo zapisati datum. 

 2 dijaka od 97 sta odgovorila pravilno. 

 10 dijakov od 69 (14,5 %) 

 Razprava: 

 Dijaki ne poznajo tudi ostalih praznikov, 

dan državnosti … 

 Prazniki so med šolskimi počitnicami. 

 Pomen praznikov? 
 

 



5. Ali podpiraš nadaljnje širjenje EU? 

 
 64 dijakov od 97 (65,9%) je odgovorilo da 

podpira širjenje EU. 

 30 dijakov je odgovorilo z DA (43,4%), 28 

dijakov z NE (40%) in 11 dijakov ni odgovorilo, 

to je (15,9%). 

 

DA NE DA NE NI ODG.



6. Ali poznaš institucije EU, navedi jih 

 (Evropski parlament) je navedlo 26 dijakov. 

 8 dijakov je naštelo 2 instituciji pravilno. 

 

 

 

PRAVILNO NEPRAVILNO



6. Ali poznaš institucije EU, navedi jih 

 

   Odgovori iz programa gimnazije: 

 Evropski parlament, je v gimnaziji navedlo 41 

dijakov, (60 %) 

 Evropski svet 9 dijakov, (13%)  

 Svet EU 4 dijaki, (5,7%)  

 Evropska komisija 1 dijak, (1,4%). 

 

 

 



7. Ali lahko kot polnoletni državljan vplivaš 

na evropsko politiko? 

 18 dijakov od 97, (18,5%), je navedlo da 

lahko vplivajo preko volitev. Ostali so 

večinoma navajali ne, me ne zanima… 

 V gimnaziji je 25 dijakov (36,2%) odgovorilo 

da lahko vplivajo preko volitev. 

DA NE DA NE



8. Ali bi si želel delati v kateri od drugih 

držav EU? Če da, navedi v kateri, navedi 

eno državo.   
 DA – 72 (74,2%), NE – 25 ( 25,7%)    

   V kateri?  

 Nemčija, 34  

 Avstrija, 11 

 Skandinavija, 11 

 Velika Britanija, 5 

 Nizozemska, 2 

 Španija, 2 

 
NE NEMČIJA SKANDINAVIJA

AVSTRIJA VELIKA BRITANIJA NIZOZEMSKA

ŠPANIJA



Zakaj bi se želel zaposliti v kateri od 

držav EU? 
Vprašanje je bilo odprto 

 višje plače, 42 odgovorov (43,2%) 

 boljše življenjske razmere, višji standard 22 

odgovorov (22,6%) 

 veliko priložnosti na tehničnih področjih, 9 

 uresničitev lastnih idej, 6 

 višja gospodarska rast, 4 

 več možnosti za uspeh, 3 

 



 9. Ali bi si želel opravljati prakso v 

kateri od držav EU? 97 

 DA - 68 dijakov 

 Ali bi bil pripravljen dopoldne delati, 

popoldne pa se učiti tujega jezika?  

 DA - 57 dijakov 

DA NE DA NE



10. Kaj bi si želel, da EU uredi, kar bi bilo 

tebi v korist? 
Vprašanje je bilo odprto  

 

  

 delovna mesta, 38 (39,1%) 

 investicije v infrastrukturo in projekte, 16 (16,5%) 

 več štipendij in urediti šolstvo, 15 (15,4%) 

 pregon korupcije, 8 

 izobraževanja v tujini 

 ekologija, 5 

 energija, 4 

 znižane cene interneta 

 lažja zaposlitev izven domovine  

 pomoč državam v naravnih nesrečah 

 



NA KAKŠEN NAČIN 

POUČEVATI VSEBINE EU? 
 KLASIČEN POUK 

 

 

 

 

 IZKUSTVENO UČENJE 

- PROJEKTNO DELO, PRIREDITVE, NATEČAJI, EKSKURZIJE, 

PROJEKTNI DAN … 

 



Kaj je izkustveno učenje? 

 "Izkustveno učenje je zaporedje dogodkov 

z enim ali več učnih ciljev, ki terja aktivno 

vpletenost udeležencev na eni ali več 

točkah tega zaporedja … Osrednje 

postavka izkustvenega učenja je, da se 

učimo najbolje, če nekaj sami naredimo." 

(Walter in Marks v Marentič Požarnik 

2000, str. 123)  

 



Razlogi v prid izkustvenemu 

učenju: 

 aktivna vključenost, 

 „širša“ znanja, 

 povečana komunikacija, 

 samostojno delo, 

 sprejemanje odgovornosti, 

 večja samozavest …  

 

 



Projektno delo 

 Projekt »SPOZNAVANJE EVROPSKIH 

INSTITUCIJ« izvajamo na naši šoli že 

tretje šolsko leto. S projektom smo začeli v 

šolskem letu 2012/2013. Gre za dodatno 

obogatitev vzgojno-izobraževalnega 

procesa v šoli.  



Prireditve 

 Dan Evrope 

 Posnetek prireditve ob dnevu Evrope 

9.maj.wmv


Natečaji 

„Evropa v šoli“ 

 Natečaj predstavlja obliko vključevanja 

evropskih vsebin v šolo, 

 širjenje evropske zavesti na zanimiv način 

in primerno starosti učencev ter dijakov, 

 spoznavanje kulturne, socialne, jezikovne 

in druge razsežnosti ter možnosti 

sodelovanja v Evropi in svetu,  

 

 



 spodbuja k razmišljanju o evropskih 

temah, 

 ponuja možnosti za medkulturno vzgojo in 

izobraževanje, razumevanje drugačnosti, 

strpnosti do drugače mislečih ter 

solidarnosti med vsemi ljudmi, narodi 

rasami in verskimi skupinami, 

 



 predstavlja obliko spoznavanja človekovih 

pravic in je del demokratičnega 

izobraževanja,   

 prispeva k uveljavljanju socializacijskih 

ciljev osnovne in srednje šole, 

 



 spodbuja pridobivanje znanj in 

sposobnosti za aktivno državljanstvo  

 ter prispeva k razvoju sposobnosti 

učencev in dijakov za odločanje in 

sprejemanje odgovornosti.  

 
Povzeto po: http://www.zpms.si/programi-in-projekti/evropa-v-soli/ 

 





Ekskurzije 

 Ekskurzija v Bruselj in Luksemburg 

  24. – 26. 4. 2013 

 





Z ekskurzijo so učenci: 

 ponovili svoje znanje o evropskih mestih, 

 spoznali institucije EU, 

 spoznali delovanje EP, 

 ugotovili pomembnost geografskega 

prostora za prometno prehodnost, 

 



 spoznali pomembne kulturne spomenike in  

njihov pomen za razvoj turizma, 

 preizkusili svojo orientacijo s pomočjo 

mestnega načrta, 

 uporabili znanje tujih jezikov, 

 nadgradili svoje dosedanje znanje na 

ostalih področjih … 

 

 





 https://www.youtube.com/watch?v=0PbX1

qh5U9gBruselj_2013.mp4 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0PbX1qh5U9g
https://www.youtube.com/watch?v=0PbX1qh5U9g
Bruselj_2013.mp4




DELAVNICA (DELO V 

SKUPINAH)  

 

 http://bit.Iy/gradivo_za_ucitelje 

 

 PRIPRAVA PROJEKTNEGA DNE: JAZ, DRŽAVLJAN 

EVROPE 

 Izkušnje in priporočila dobrih praks 

 Organizacija in program dneva: kateri letniki, časovni 

okvir, kateri predmeti, učne teme, konkretne dejavnosti 

dijakov – izdelki 

http://bit.iy/gradivo_za_ucitelje
http://bit.iy/gradivo_za_ucitelje

