
Diploma za dijake ambasadorje

TO PRIZNANJE PONOSNO POKLANJAMO

 ki je s predanostjo in navdušenjem opravljal nalogo dijaka ambasadorja Evropskega parlamenta      
v šolskem letu 2016/2017

DATUM Informacijska pisarna  
Evropskega parlamenta v Sloveniji      

2016/2017

ŠOLA AMBASADORKA

Evropski parlament ni 

le 751 posameznikov, 

temveč 508 milijonov 

glasov, ki sporočajo, 

česa si želijo za 

Evropo, naš dom. 

(Šola v Španiji v 

tviterskem natečaju) 

Program mi je pomagal razumeti, kakšno vlogo 

ima Evropski parlament in da je pomembo 

glasovati na evropskih volitvah. 

(Gaia, 17 let, italija) 

Program je odličen za razpravljanje o Evropi in njenem 

vplivu na vaše življenje. 

(Šola na irskem)
Plaketa za šole ambasadorke Evropskega parlamenta

Za kaj gre?

S programom želimo vzpostaviti rastočo mrežo 

šol, učiteljev in dijakov, ki bodo sodelovali z 

Evropskim parlamentom, njegovimi poslanci in 

informacijskimi pisarnami.

Šole, ki se vključijo v to mrežo, izvajajo 

izobraževalne dejavnosti, s katerimi dijake 

ozaveščajo o evropski parlamentarni demokraciji in 

vrednotah evropskega državljanstva.

Komu je namenjen?

• Poklicnim in srednjim šolam.

Katere koristi prinaša? 

• Brezplačno interaktivno in inovativno učno 
gradivo.

• Možnost sodelovanja v programu Evrošola 
in na Evropskem mladinskem dogodku v 
Strasbourgu.

• Brezplačne seminarje za učitelje v Sloveniji ter 
v Bruslju ali Strasbourgu.

• Interakcijo z evropskimi poslanci v okviru 
obiskov šol, razprav in spletnih dejavnosti.

• Povezovanje z drugimi evropskimi šolami v 

mreži.
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Program šol ambasadork 
Evropskega parlamenta

Kontaktni podatki:
EVROPSKI PARLAMENT
INFORMACIJSKA PISARNA 
V SLOVENIJI  
Dunajska cesta 20, SI-1000 Ljubljana
Tel:: +386 1 252 88 30
epljubljana@ep.europa.eu
www.europarl.si
www.europarl.europa.eu

Kako postanete šola ambasadorka 
Evropskega parlamenta?

• Interes za sodelovanje v programu izrazite 
Informacijski pisarni Evropskega parlamenta v 
Sloveniji, ki opravi izbor šol, ki se želijo pridružiti.

• Učitelji, ki bodo na šoli izvajali program, se 
udeležijo dveh seminarjev.

• Med šolskim letom šole izvedejo naslednje 
dejavnosti, da izpolnijo zahtevana merila:

1. učitelji z dijaki predelajo pripravljeno 
izobraževalno gradivo o evropski 
parlamentarni demokraciji in evropskem 
državljanstvu;

2. izvajanje izobraževalnih dejavnosti za 
ozaveščanje o evropski parlamentarni 
demokraciji, političnem odločanju in 
vrednotah evropskega državljanstva;

3. učitelji izberejo najbolj prizadevne dijake, ki 
pridobijo naziv dijak ambasador;

4. vzpostavitev infotočke o Evropskem 
parlamentu in Evropski uniji na šoli;

5. organizacija šolske prireditve ob dnevu 
Evrope.

• Informacijska pisarna Evropskega parlamenta z 
izvajalci oceni izvajanje programa na šolah ob 
koncu šolskega leta.

• Če je ocena pozitivna, šola na slovesni podelitvi 
prejme naziv šola ambasadorka Evropskega 
parlamenta in plaketo, sodelujoči učitelji in 
dijaki pa priznanje za sodelovanje v programu.

Če želijo sodelujoče šole ohraniti naziv šole ambasadorke, 
morajo še naprej izvajati dejavnosti programa in jih je 
treba vsako šolsko leto oceniti. EPAmbassadorSchools
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