
Pisarna za stike v Sloveniji  
  
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM   

ŠOLA AMBASADORKA EVROPSKEGA PARLAMENTA 2022/2023 

Ena izmed ključnih nalog Pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji je ozaveščanje javnosti 
o ustroju, delovanju in pomenu Evropske unije in spodbujanje aktivnega državljanstva in 
politične participacije kot temeljev delujoče parlamentarne demokracije. Pri tem smo še 
posebej osredotočeni na izobraževanje mladih, ki jih nagovarjamo s številnimi aktivnostmi, 
ključna v tem pogledu pa sta projekta Šola ambasadorka Evropskega parlamenta (EPAS) in 
Evrošola.  
  
Izobraževalni program Šola ambasadorka Evropskega parlamenta (EPAS) je namenjen 
ozaveščanju in izobraževanju učiteljev in dijakov o Evropski uniji ter usposabljanju za aktivno 
državljanstvo. S projektom želimo spodbuditi zavedanje o EU in evropski parlamentarni 
demokraciji ter mladim približati znanje o delovanju Evropske unije in Evropskega parlamenta. 
Preko različnih aktivnostih bodo mladi in njihovi mentorji odkrivali, kaj pomeni biti evropski 
državljan, prednosti članstva v EU v vsakdanjem življenju, vlogo Evropskega parlamenta in 
drugih institucij v odločevalskem procesu ter pomen aktivnega državljanstva za prihodnost EU.  
  
V okviru projekta EPAS morajo sodelujoče skupine mentorjev in dijakov skozi šolsko leto 
predelati nabor z EU povezanih vsebin, pripraviti informacijsko stojnico in vsaj en dogodek, 
namenjen seznanjanju vrstnikov na šoli z EU in z njo povezanimi temami, ter izpolniti druge 
naloge, s čimer si šole prislužijo naziv šola ambasadorka Evropskega parlamenta, 
sodelujoči dijaki in dijakinje pa naziv ambasador(ka) Evropskega parlamenta.   
  
Program bo v šolskem letu 2022/2023 potekal že sedmič, lani je v njem sodelovalo 75 
slovenskih izobraževalnih ustanov – srednjih šol in dijaških domov, več kot 1000 dijakov in 150 
mentorjev.  
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AKTIVNOSTI   
  
Izobraževalni program obsega sledeče aktivnosti, ki jih bodo šole opravile tekom šolskega leta:  
  
• udeležba na seminarju za učitelje (obvezna za nove mentorje, zaželena za ostale)  
• proučitev izobraževalnih gradiv o EU  
• priprava informacijskega kotička o EU na šoli  
• priprava dogodka/aktivnosti ob dnevu Evrope (9. maj 2023)  
• vodenje profila na Facebooku ali drugem družbenem omrežju, namenjenega predstavitvi 

EU in EPAS aktivnosti na šoli  
• sodelovanje v spletni nacionalni EPAS platformi na družbenem omrežju Facebook  
• organizacija drugih dodatnih dogodkov in aktivnosti (neobvezno)  
  
KONCEPT PROJEKTA  
  
Letošnji izobraževalni program Evropskega parlamenta za srednje šole v Republiki Sloveniji je 
sestavljen iz raznolikih aktivnosti, s pomočjo katerih dijaki na dinamičen in zabaven način 
spoznajo delovanje EU in pomen aktivnega državljanstva. Pri načrtovanju letošnjih aktivnosti 
smo poskušali kar najbolj upoštevati nejasne, nestabilne in hitro spreminjajoče se razmere, 
povezane s pandemijo covida-19. V primeru zaostritve epidemioloških razmer in uvedbe 
ukrepov, ki bi onemogočali fizično izvedbo določenih aktivnosti, bodo šole aktivnosti izvedle v 
spletni različici. Več informacij o posameznih aktivnostih najdete v nadaljevanju.   
   
1. Seminar za mentorje   
  
Na začetku šolskega leta bomo pripravili uvodni izobraževalni seminar za učitelje-mentorje, na 
katerem bomo podrobno predstavili projekt ter s pomočjo usposobljenih predavateljev 
nadgradili njihovo znanje o vsebinah, povezanih z EU, in učinkovitih metodah poučevanja. 
Namen seminarja je na dinamičen, učinkovit in zabaven način nadgraditi znanje o evropskih 
vsebinah, izmenjati dobre prakse in med seboj seznaniti in povezati mentorje srednjih šol.  
  
Udeležba na seminarju je obvezna za vse nove mentorje, za ostale mentorje pa zaželena.    
  
Mentorji, ki se bodo seminarja udeležili, bodo prejeli potrdilo o udeležbi na seminarju, ki jo 
lahko uveljavljajo za pridobivanje točk (0.5) za napredovanje, in sicer tako, da potrdilo priložijo 
v postopku prošnje za napredovanje v naziv. Podrobnejše informacije o uveljavljanju 
sodelovanja in pridobivanju točk bodo mentorji prejeli na seminarju.  
  
2. Proučitev izobraževalnih gradiv o EU  
  
Vsi mentorji bodo prejeli gradiva, ki se nanašajo na pridobivanje osnovnega znanja o ustroju 
in delovanju EU, vključno s povezavami do dodatnih vsebin in gradiv, ki jih lahko uporabijo pri 
poučevanju evropskih vsebin.  
 
Naloga mentorjev je, da z dijaki proučijo in predelajo gradivo o delovanju Evropske unije, jih 
spodbudijo k razmišljanju o evropskih politikah, jim predstavijo pomen aktivnega državljanstva 
in skupaj z njimi aktivno širijo znanje o EU. Gradiva lahko predelajo v okviru rednega pouka ali 
v okviru krožka, po svojih zmožnostih. 
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Za poučevanje evropskih vsebin so mentorjem EPAS, pa tudi vsem ostalim učiteljem, od 
lanskega šolskega leta na voljo tudi posebej prilagojeni in prevedeni učni moduli Evropskega 
parlamenta, ki jih lahko, skupaj z navodili in učnimi pripomočki, najdete na spletnem portalu 
programa EPAS. 
  
3. Informacijska točka o EU  
  
Vsaka šola bo v svojih prostorih in/ali na spletu postavila in redno vzdrževala informacijsko 
točko (kotiček) o Evropskem parlamentu in EU, na kateri bodo dijaki in učitelji te šole lahko 
prejeli gradiva in informacije, povezane z EU. Informacijska točka bo postavljena skozi celotno 
šolsko leto. Več informacij o gradivih, ki jih lahko uporabijo na informacijskih točkah, in primerih 
dobrih praks bodo mentorji prejeli na seminarju za učitelje. Šole bodo od Pisarne Evropskega 
parlamenta v Sloveniji prejele tudi osnovni sveženj ustreznih gradiv, ki so vam na voljo tudi v 
multimedijskem centru Doživi Evropo na Dunajski 20 v Ljubljani. 
  
V primeru zaprtja šol ali uveljavitve posebnih ukrepov pri poteku pouka, bodo morale šole 
urediti spletno informacijsko točko, zato je zaželeno, da šole že na začetku leta postavijo točko 
tako v spletni kot tudi v fizični obliki. Spletna točka je lahko postavljena na spletni strani šole, 
na družbenih omrežjih ali v spletni učilnici, dijaki pa morajo na njej redno objavljati vsebine o 
EU, tako da, denimo, vsak teden ali dva pripravijo opis kakšne institucije, politike ali ukrepa EU 
oziroma opis kakšne druge razsežnosti evropskega povezovanja. Seveda so dobrodošli tudi 
drugi predlogi in načini izvedbe.  
  
4. Upravljanje šolskega EPAS profila na družbenih omrežjih 
  
Vsaka šola bo ustvarila šolski profil, namenjen projektu EPAS in ozaveščanju o EU, na 
Facebooku ali drugem družbenem omrežju. Na njem bo nato redno objavljala utrinke s 
projektnih aktivnosti in informacije o Evropski uniji (zanimivosti, ukrepe, pravice državljanov 
itd). Šole bodo morale določiti dijaka ali skupino dijakov, ki bodo odgovorni za urejanje profila, 
pripravo objav in  redno objavljanje ter sodelovanje v spletni nacionalni platformi EPAS, ki je 
opisana v nadaljevanju. Šole, ki imajo stran že vzpostavljeno, pa nadaljujejo z aktivnostmi na 
njej. 
 
5. Sodelovanje v spletni nacionalni EPAS platformi   
  
Spletna nacionalna platforma EPAS je vzpostavljena kot zaprta skupina na družbenem 
omrežju Facebook. Namenjena je tako komunikaciji med Pisarno Evropskega parlamenta v 
Sloveniji, mentorji in dijaki, kot tudi povezovanju mentorjev in dijakov, njihovi medsebojni 
komunikaciji ter izmenjavi dobrih praks, izkušenj in mnenj. V skupini bomo lahko z vami delili 
novičke, povezane z dogajanjem v Evropski uniji, informacije o aktualnih možnostih za dijake 
in učitelje ter druge poučne vsebine. Na tak način bomo zagotavljali redno komunikacijo med 
udeleženci projekta.  
  
V skupino bodo vključeni vsi sodelujoči dijaki in mentorji, ki si bodo med seboj izmenjevali 
mnenja, delili ideje in obveščali ostale o svojih aktivnostih in dogodkih. Poleg tega bodo morale 
šole v skupini redno (vsaj nekaj objav med letom) sodelovati z objavljanjem aktivnosti, 
morebitnih dobrih praks in ostalih novic o poteku projekta.  
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6. Dogodek ob dnevu/tednu Evrope  
  
Šole bodo pripravile vsaj en poseben dogodek, aktivnost ali šolski dan na temo Evropske 
unije, zaželeno na dan Evrope 9. maja ali v tednu pred oz. po dnevu Evrope.  
  
V preteklih letih so mentorji in dijaki za obeležitev dneva Evrope organizirali najrazličnejše 
aktivnosti, kot so okrogle mize in razprave z evropskimi poslanci in strokovnjaki, nastopi 
dijakov, koncerti, promocijske stojnice ter sejmi. Šole spodbujamo k raznolikosti aktivnosti, 
nekaj idej, smernic in napotkov glede organizacije dogodkov pa bodo mentorji prejeli na 
seminarju za učitelje.   
  
Zaradi hitro spreminjajočih se razmer povezanih s pandemijo covida-19, lahko dogodki in 
aktivnosti v šolskem letu 2022/23 potekajo tudi v spletni različici – spletni pogovori s poslanci, 
serija objav na temo dneva Evrope, kvizi o EU, spletni EU projektni dan, itd.  
  
V primeru zaostritve epidemioloških razmer in sprejetja ukrepov, ki bi onemogočali fizično 
izvedbo določenih aktivnosti, bodo šole aktivnosti izvedle samo v spletni različici.   
   
7. Dodatne aktivnosti in organizacija drugih dogodkov 
 
V okviru projekta bo Pisarna Evropskega parlamenta pripravila tudi nekaj dodatnih aktivnosti, 
kjer bodo lahko sodelujoče šole pridobile dodatne točke. Tako kot lansko leto bomo 
predvidoma tudi letos nadaljevali s serijo pogovorov »Če bi jaz odločal, bi...«, v katerih dijaki 
predstavijo svoje predloge reševanja izbranih aktualnih izzivov, s katerimi se sooča EU, 
poslanci pa jim skozi komentarje in dialog zagotovijo povratne informacije o predlogih, 
aktivnostih EP in EU na tem področju in svojem delu v vlogi izvoljenih predstavnikov evropskih 
državljanov. 
 
Poleg sodelovanja na dodatnih aktivnosti, ki bodo organizirane s strani EPLO, lahko šole za 
dodatne točke pripravijo tudi svoje lastne dodatne dogodke in aktivnosti – okrogle mize, 
promocijske stojnice, informativne dneve, spletne pogovore, spletne kampanje, delavnice o 
EU, itd. Za dodatne točke se štejejo vse aktivnosti, ki niso del obveznega programa. Natančno 
točkovanje dodatnih aktivnosti bo predstavljeno na seminarju za mentorje in v podrobnejših 
navodil, ki jih prejmete po zaključku prijav. 
  
Dodatne aktivnosti niso pogoj za pridobitev naziva Šola ambasadorka Evropskega parlamenta, 
bodo pa prinesle dodatne točke pri zaključnem točkovanju in razvrstitvi šol ob koncu projekta.   
 
Vse aktivnosti v okviru projekta EPAS morajo biti zaključene do petka, 12. maja 2023.  
  
EVALVACIJA IN PRIDOBITEV NAZIVA ŠOLA AMBASADORKA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA  
  
Evalvacijska ekipa projekta Šola ambasadorka Evropskega parlamenta bo ob koncu projekta 
izvedla evalvacijo izvedenih projektnih aktivnosti vsake sodelujoče šole. Evalvacija bo za 
nove šole, če bodo razmere to omogočale, potekala v živo na šoli. Za šole, ki v projektu ne 
sodelujejo prvič, pa bo evalvacija potekala na daljavo preko spleta. Na podlagi evalvacije bo 
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za vsako šolo pripravljeno evalvacijsko poročilo, na podlagi katerega bo odločeno, ali je šola 
izpolnila pogoje za pridobitev naziva Šola ambasadorka Evropskega parlamenta.   
  
Pogoji za uspešno opravljen program in prejem naziva Šola ambasadorka Evropskega 
parlamenta so:  

• Šola izbere vsaj enega učitelja ali strokovnega sodelavca, ki je odgovoren za izvajanje 
programa na šoli, se udeleži seminarja za mentorje (obvezno za nove mentorje, zaželeno 
za ostale) in usmerja dijake pri izvajanju programskih aktivnosti. Tako pridobi naziv Mentor 
ambasador Evropskega parlamenta.  

• Sodelujoči dijaki ob pomoči mentorja predelajo posredovano gradivo o EU ter so nosilci 
priprave in izvedbe dogodkov na šoli.  

• Sodelujoči dijaki v prostorih šole ali na spletu vzpostavijo in vzdržujejo informacijsko točko 
o Evropskem parlamentu in Evropski uniji.  

• Sodelujoči dijaki pod vodstvom mentorjev vzpostavijo in upravljajo profil na Facebooku 
in/ali drugem družbenem omrežju, namenjen predstavitvi aktivnosti, izvajanih v okviru 
programa EPAS na šoli, in objavi izbora drugih informacij o EU in EP.  

• Sodelujoči dijaki in mentorji (vsaj nekateri) sodelujejo v spletni nacionalni EPAS platformi, 
ki bo vzpostavljena na družbenem omrežju Facebook.   

• Vsaka sodelujoča šola pripravi vsaj en poseben dogodek, aktivnost ali šolski dan na temo 
Evropske unije, zaželeno na dan Evrope (9. maj) oz. v tednu pred ali po dnevu Evrope.   

 
  
NAGRADE  
  
Vse opravljene aktivnosti bomo točkovali in ob zaključku šolskega leta 2022/2023 na podlagi 
tega pripravili končno razvrstitev sodelujočih šol. Pri ocenjevanju in končni razvrstitvi bomo 
upoštevali vse aktivnosti, tudi dodatne, kar pomeni, da bodo šole lahko pridobile dodatne točke.  
  
Prvouvrščena šola bo prejela častni naziv Naj šola ambasadorka Evropskega parlamenta 
in za eno leto tudi prenosljivi pokal programa EPAS. V šolskem letu 2021/22 si je naziv naj 
šola ambasadorka priborila II. gimnazija Maribor.  
  
Poleg tega bodo najuspešnejše šole v šolskem letu 2023/24 odpotovale na enodnevno 
simulacijo Evropskega parlamenta v Strasbourgu - Evrošola. V primeru, da epidemiološke 
razmere tega ne bodo dopuščale, bo simulacija izvedena preko spleta. Ker zaradi trenutnih 
razmer še nimamo podrobnejših informacij o dejanski izvedbi simulacij Evropskega parlamenta 
»v živo«, vas bomo o načinu izvedbe in številu poti obveščali sproti.  
 
Sodelovanje v programu EPAS v letošnjem šolskem letu predstavlja podlago za razdelitev poti 
na simulacijo Evropskega parlamenta v Strasbourgu v šolskem letu 2023/2024. Na podlagi 
končne razvrstitve šol bomo tako razdelili poti na simulacije v šolskem letu 2023/2024, 
udeležile pa se jih bodo najvišje uvrščene šole.  
 
Podrobnejši sistem točkovanja in podelitve nagrad bo predstavljen na seminarju za 
učitelje in v podrobnejših navodilih, ki jih boste prejeli po zaključku prijav. 
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PREDVIDENA ČASOVNICA  
  

● Seminar za učitelje: oktober 2022  
● Proučitev izobraževalnih gradiv o EU: oktober 2023 – april 2023  
● Priprava in upravljanje informacijskega kotička EU na šoli: november 2022 – maj 2023 
● Priprava dogodka/aktivnosti ob dnevu Evrope: maj 2023 
● Upravljanje profila na Facebooku in/ali drugem družbenem omrežju, namenjenega 

predstavitvi EPAS aktivnosti na šoli: november 2022 – maj 2023 
● Sodelovanje v spletni nacionalni EPAS platformi na družbenem omrežju Facebook: 

november 2022 – maj 2023 
● Organizacija drugih dogodkov in aktivnosti (opcijsko): oktober 2022 – maj 2023  

  
Natančna časovnica dogodka bo določena po seminarju za učitelje-mentorje. Prav tako bodo 
na dogodku predstavljena podrobnejša navodila in nasveti za uspešno izvedbo projekta. 
  
PRIJAVA  
  
Šola se v program prijavi tako, da izpolni izjavo o sodelovanju ter jo najpozneje do petka, 16. 
septembra 2022, podpisano in ožigosano pošlje na e-naslov:  
  
maja.mezeg@ipm-institut.si 
 
ALI jo pošlje po navadni pošti na naslov:  
   
Pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji  
Dunajska cesta 20  
1000 Ljubljana  
  
s pripisom »za program EPAS«.  
  
Že zdaj vas obveščamo, da bodo morali vsi dijaki in dijakinje, ki niso polnoletni, zagotoviti izjavo 
staršev oz. zakonitih zastopnikov o sodelovanju na lastno odgovornost ter dovoljenje za 
uporabo in objavo fotografij in videoposnetkov, posnetih v okviru programa EPAS. To bomo 
urejali po prijavi v program. 
  
DODATNE INFORMACIJE IN POJASNILA  
  
Za vse dodatne informacije ali pojasnila v zvezi z izobraževalnim programom se lahko obrnete 
na Majo Mezeg (maja.mezeg@ipm-institut.si). 
  

  


