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program EU “Jean program EU “Jean program EU “Jean program EU “Jean MonnetMonnetMonnetMonnet””””

• Jean Monnet (JM): idejni
vodja povezovanja Evrope in
mirovnik;

• Namen programa JM:
Spodbujanje akademskih
dejavnosti na področjudejavnosti na področju
evropske integracije in
širjenje znanja o Evropski
uniji (EU) po vsem svetu;

• Izvajanje programa JM: od
leta 1990, v programskem
obdobju EU 2007-2013 kot del
krovnega programa
“Vseživljenjsko učenje”.



AKCIJA PROGRAMA Jean AKCIJA PROGRAMA Jean AKCIJA PROGRAMA Jean AKCIJA PROGRAMA Jean MonnetMonnetMonnetMonnet
“Informacijske in raziskovalne “Informacijske in raziskovalne “Informacijske in raziskovalne “Informacijske in raziskovalne 

aktivnosti za spoznavanje EU v šoli“aktivnosti za spoznavanje EU v šoli“aktivnosti za spoznavanje EU v šoli“aktivnosti za spoznavanje EU v šoli“
Namen: Spodbujanje odličnosti
v poučevanju, raziskovanju in
razpravljanju o EU in procesu
evropske integracije:

� Razvoj vsebin za poučevanje o
EU na ravni osnovnih in srednjihEU na ravni osnovnih in srednjih
šol ter poklicnega izobraževanja
in usposabljanja;

� Izvajanje usposabljanja učiteljev
za poučevanje o EU in procesu
evropske integracije;

� Izobraževanje učencev, dijakov
in študentov višjih šol o EU in
procesu evropske integracije.



NAMEN PROJEKTA “EU4YOUTH” NAMEN PROJEKTA “EU4YOUTH” NAMEN PROJEKTA “EU4YOUTH” NAMEN PROJEKTA “EU4YOUTH” –––– I.I.I.I.

� Širiti znanja med mladimi o
procesu evropske integracije
ter EU kot o njihovem
širšem življenjskem,
študijskem in zaposlitvenemštudijskem in zaposlitvenem
prostoru;

� Ozavestiti mlade o pomenu
odprtosti družb, strpnosti do
kulturne, socialne in
politične raznolikosti;



� Prispevati k izobrazbenemu
profilu mladih generacij, s
katerim bodo lahko mladi
sooblikovali globalni svet
ne samo na ekonomsko-
učinkovit način, temveč

NAMEN PROJEKTA “EU4YOUTH” NAMEN PROJEKTA “EU4YOUTH” NAMEN PROJEKTA “EU4YOUTH” NAMEN PROJEKTA “EU4YOUTH” –––– II.II.II.II.

učinkovit način, temveč
tudi na družbeno
sprejemljiv in odgovoren
način;

� Informirati mlade o
priložnostih z vidika dela,
študija in bivanja v drugih
državah EU;



� S širjenjem dejstev o koristih
tesnejših ekonomskih,
družbenih in političnih vezi z
državami v regiji promovirati
naklonjenost družb učenju, višji
učinkovitosti in inoviranju,
preseganju preteklih sporov,
nediskriminaciji tujcev,

NAMEN PROJEKTA “EU4YOUTH” NAMEN PROJEKTA “EU4YOUTH” NAMEN PROJEKTA “EU4YOUTH” NAMEN PROJEKTA “EU4YOUTH” –––– III.III.III.III.

nediskriminaciji tujcev,
izgradnji miru in stabilnosti ter
prizadevanju po sodelovanju in
mednarodni mobilnosti;

� Prispevati k oblikovanju
družbene klime, ki ceni
evropsko in mednarodno
usmerjenost institucij, podjetij
in posameznikov.



CILJI PROJEKTA “EU4YOUTH”CILJI PROJEKTA “EU4YOUTH”CILJI PROJEKTA “EU4YOUTH”CILJI PROJEKTA “EU4YOUTH”

� Razvoj in diseminacija
učnih načrtov in učnih
gradiv za osnovnošolce,
dijake in študente višjih
šol;

� Usposabljanje učiteljev za� Usposabljanje učiteljev za
poučevanje na osnovi novih
učnih gradiv;

� Spodbujanje aktivnega in
timskega dela ter e-učenja
učencev, dijakov in
študentov višjih šol na
osnovi novih učnih gradiv.



PREDNOSTI sodelovanja v PREDNOSTI sodelovanja v PREDNOSTI sodelovanja v PREDNOSTI sodelovanja v 
projektu za projektu za projektu za projektu za uuuuČITELJEITELJEITELJEITELJE

� Brezplačno učno gradivo;
� Potrdilo o sodelovanju v

projektu vseživljenjskega
izobraževanja Jean Monnet;

� Predstavitev izkušenj pri delu
z učenci o vsebinah EU v obliki
prispevka v zborniku
mednarodne strokovne
prispevka v zborniku
mednarodne strokovne
konference;

� Priložnost za vzpostavitev
sodelovanja med različnimi
stopnjami izobraževanja
vzhodne Slovenije in obmejne
Hrvaške;

� Povrnitev potnih stroškov za
udeležence iz šol izven
Maribora ter pogostitev.



� Brezplačno sodelovanje v
delavnicah;

� Potrdilo o sodelovanju v

Prednosti sodelovanja v projektu Prednosti sodelovanja v projektu Prednosti sodelovanja v projektu Prednosti sodelovanja v projektu 
za za za za uuuuČEnceEnceEnceEnce, DIJAKE IN študente, DIJAKE IN študente, DIJAKE IN študente, DIJAKE IN študente

� Potrdilo o sodelovanju v
projektu;

� Brezplačen prevoz na
delavnice za učence,
dijake in študente iz šol
izven Maribora ter
pogostitev.



OBVEZNOSTI UOBVEZNOSTI UOBVEZNOSTI UOBVEZNOSTI UČITELJEV IN STROKOVNIH ITELJEV IN STROKOVNIH ITELJEV IN STROKOVNIH ITELJEV IN STROKOVNIH 
SODELAVCEV v projektuSODELAVCEV v projektuSODELAVCEV v projektuSODELAVCEV v projektu

� Udeležba na seminarju in konferenci za
učitelje in strokovne delavce;

� Vključevanje vsebin prejetega učnega
gradiva ter predlaganih učnih metod v
pedagoški proces;

� Usmerjanje učencev, dijakov in
študentov v učenje oz. študij gradiva vštudentov v učenje oz. študij gradiva v
e-učilnicah na spletni strani projekta;

� Predstavitev izkušenj s poučevanjem na
osnovi prejetega gradiva v obliki
kratkega referata v zborniku
mednarodne strokovne konference
(junija 2013);

� Sodelovanje v anketi za učitelje o
predvidenih oblikah vključevanja vsebin
projekta v pedagoški proces v letih po
zaključku projekta (anketa bo izvedena
na konferenci junija 2013).



OBVEZNOSTI UOBVEZNOSTI UOBVEZNOSTI UOBVEZNOSTI UČENCEV, DIJAKOV IN ENCEV, DIJAKOV IN ENCEV, DIJAKOV IN ENCEV, DIJAKOV IN 
ŠTUDENTOV v projektuŠTUDENTOV v projektuŠTUDENTOV v projektuŠTUDENTOV v projektu

� Učenje o vsebinah EU in
medkulturni komunikaciji na
osnovi učnega gradiva projekta
(v sklopu učnega procesa
učiteljev na posameznih šolah,
samostojen e-študij učnega
gradiva v e-učilnicah projekta);

� Udeležba na delavnicah;

� Sodelovanje v preverjanju
znanja o vsebinah projekta ob
zaključku delavnice
(individualni ali timski izdelki
učencev, dijakov in študentov v
obliki kratkih esejev, projektnih
nalog, kvizov).



LOKACIJA DOGODKOVLOKACIJA DOGODKOVLOKACIJA DOGODKOVLOKACIJA DOGODKOV

� Vsi dogodki (seminar in konferenca za
učitelje ter delavnice za
osnovnošolce, dijake in študente)
bodo potekali v prostorih Ekonomsko-
poslovne fakultete Univerze v
Mariboru, Razlagova 20;

� Število udeležencev posameznih
dogodkov je omejeno s številom
prijavljenih iz posameznih šol v
prijavi projekta (februarja letos);

� Osnovnošolce na delavnice spremlja
eden oz. največ dva učitelja (v
primeru večjega števila
prijavljenih)/šolo.



UUUUČNI NANI NANI NANI NAČRTI IN URTI IN URTI IN URTI IN UČNO GRADIVONO GRADIVONO GRADIVONO GRADIVO

� Izdelani predlogi učnih načrtov
predmetov z vsebinami projekta za
osnovnošolsko, srednješolsko in
višješolsko raven poučevanja;

� Strokovna monografija o procesu
evropske integracije in EU za vse tri
ravni izobraževanja;

� Strokovna monografija o
medkulturni komunikaciji v
evropskem prostoru za višješolsko
raven izobraževanja;

� Drugo učno gradivo – zbirka
statističnih informacij, študijskih
primerov, kvizov, testov,
pomembnih pojmov in uporabnih
spletnih strani.



Ciljne skupine in vsebine Ciljne skupine in vsebine Ciljne skupine in vsebine Ciljne skupine in vsebine uuuuČnihnihnihnih
gradiv za osnovne šolegradiv za osnovne šolegradiv za osnovne šolegradiv za osnovne šole

�Ciljne skupine: učenci III. triade, učitelji
družboslovnih predmetov, strokovni
sodelavci;

�Vsebine:

� Temeljna ideja ter cilji povezovanja
držav in narodov Evropi;

� Temeljni pojmi o EU (simboli,
institucije in njihova vloga,institucije in njihova vloga,
“evrožargon”);

� Geografske in kulturne dimenzije
držav članic in držav kandidatk EU;

� Slovenija v EU (kdaj, zakaj, kako,
priložnosti).

�Učne metode na delavnicah: kvizi,
razprave in igre s pomočjo portalov EU za
otroke in dijake (Kotiček za otroke, Otroci
in dijaki, Odkrivajmo Evropo, Združeni v
različnosti ipd.) ter portala EU za učitelje.



Ciljne skupine in vsebine Ciljne skupine in vsebine Ciljne skupine in vsebine Ciljne skupine in vsebine uuuuČNIHNIHNIHNIH
gradiv za srednje ŠOLEgradiv za srednje ŠOLEgradiv za srednje ŠOLEgradiv za srednje ŠOLE

�Ciljne skupine: dijaki višjih letnikov,
učitelji družboslovnih predmetov,
strokovni sodelavci;

�Vsebine:
�Vsebine za osnovne šole;
�Politike EU;
�Poslovno okolje držav članic EU in

kandidatk za članstvo v EU;kandidatk za članstvo v EU;
�Postopki odločanja v EU;
�EU in mladi (vključevanje mladih v

odločanje v EU, možnosti izobraževanja
za mlade v EU, spodbujanje zaposljivosti
mladih v EU).

�Učne metode na delavnicah: kvizi,
razprave in igre s pomočjo portalov EU za
dijake (Otroci in dijaki, Spoznavajmo EU,
Eurošola, Za poklic v znanosti, Euro
informacije, Okolje in podnebne spremembe,
Energetika, Kmetijstvo itd.) ter portala EU za
učitelje.



Ciljne skupine in vsebine Ciljne skupine in vsebine Ciljne skupine in vsebine Ciljne skupine in vsebine uuuuČNIHNIHNIHNIH
GRADIV za višje šoleGRADIV za višje šoleGRADIV za višje šoleGRADIV za višje šole

� Ciljne skupine: študenti višjih
letnikov višjih šol, učitelji
družboslovnih predmetov, strokovni
sodelavci;

� Vsebine:

� Vsebine za osnovne in srednje šole;
� Področja in priložnosti enotnega trga � Področja in priložnosti enotnega trga 

EU za podjetja;
� EU v svetu;
� Perspektive EU; 
� Vidiki medkulturnega komuniciranja v 

evropskem poslovnem okolju;
� Življenje in delo v EU.

� Učne metode na delavnicah: Razprave,
kvizi in obravnava študijskih primerov na
osnovi monografij in drugega učnega
gradiva ter portala EU za študente
(Mladinski portal, Mladi v akciji, Eurodesk
itd.) ter portala EU za učitelje.



Vsebine Vsebine Vsebine Vsebine uuuuČNEGANEGANEGANEGA GRADIVA O MEDKULTURNI GRADIVA O MEDKULTURNI GRADIVA O MEDKULTURNI GRADIVA O MEDKULTURNI 
KOMUNIKACIJI ZA ŠTUDENTEKOMUNIKACIJI ZA ŠTUDENTEKOMUNIKACIJI ZA ŠTUDENTEKOMUNIKACIJI ZA ŠTUDENTE

Izjemna kulturna raznolikost Evrope
daje vse večji pomen medkulturnim
veščinam poslovnežev.
Vsebine:
�Mednarodni menedžerji in kultura

(kultura in njene značilnosti,
razumevanje kultur in občutljivost,
medkulturno učenje, oblikovanje in
zaposlitev v mednarodnih teamih);zaposlitev v mednarodnih teamih);

�Mednarodni menedžerji in komunikacija
med kulturami (kulturne razlike kot vir
komunikacije, kulturni dejavniki v
komunikaciji);

�Kulturne dimenzije sklepanja poslov z
Evropejci (evropske raznolikosti in
sinergije, zahodne/centralne in jugo-
vzhodne evropske kulture);

�Poslovna komunikacija v angleščini
(medkulturne komunikacijske
kompetence, uporaba jezika v različnih
poslovnih okoliščinah).



OBLIKE IN JEZIK UOBLIKE IN JEZIK UOBLIKE IN JEZIK UOBLIKE IN JEZIK UČNIH GRADIVNIH GRADIVNIH GRADIVNIH GRADIV

� Oblike: učni načrti, strokovni
monografiji in drugo učno gradivo
v tiskani in e-obliki;

� Jezik:
� strokovna monografija “Evropska

unija za mlade” v slovenskem in
hrvaškem jeziku;hrvaškem jeziku;

� strokovna monografija
“Medkulturna komunikacija v
evropskem poslovnem okolju” v
slovenskem in angleškem jeziku;

� drugo učno gradivo v slovenskem,
hrvaškem in angleškem jeziku (v
angleškem jeziku samo
medkulturna komunikacija).



DOSTOPNOST tiskanih DOSTOPNOST tiskanih DOSTOPNOST tiskanih DOSTOPNOST tiskanih 
UUUUČNIH GRADIVNIH GRADIVNIH GRADIVNIH GRADIV

� Vsak udeleženec - učitelj oz.
strokovni sodelavec prejme en
izvod strokovne monografije
“Evropska unija za mlade” in en
izvod drugega učnega gradiva (brez
dela o medkulturni komunikaciji);

� Vsak udeleženec - učitelj oz.
strokovni sodelavec iz višje šole
prejme en izvod strokovne
monografije “Medkulturna
komunikacija v evropskem
poslovnem okolju” in en izvod
drugega učnega gradiva z
vključenim delom o medkulturni
komunikaciji.



DOSTOPNOST DOSTOPNOST DOSTOPNOST DOSTOPNOST 
eeee----UUUUČNIH GRADIV NIH GRADIV NIH GRADIV NIH GRADIV 

�Vsa učna gradiva bodo dostopna v e-
učilnicah na spletni strani projekta
(naslov spletne strani bo sodelujočim
sporočen naknadno);

�E-učilnica bo oblikovana za vsako
posamezno raven izobraževanja –posamezno raven izobraževanja –
osnovnošolsko, srednješolsko in
višješolsko;

�Razen e-gradiv bo vsaka e-učilnica
obsegala tudi obveščanje nosilca
projekta, zbirko izdelkov učencev,
dijakov in študentov na delavnicah,
forume za izmenjavo mnenj in vprašanj
med učitelji ter forume za učence,
dijake in študente.



Predvideni termini dogodkovPredvideni termini dogodkovPredvideni termini dogodkovPredvideni termini dogodkov

Termin Vrsta dogodka

Februar 2013 Predstavitev učnega gradiva (seminar za učitelje)

April oz. maj 2013 Delavnica za učence osnovnih šol (EU)

April oz. maj 2013 Delavnica za dijake (EU)

April oz. maj 2013 Delavnica za študente višjih šol (EU)

Maj 2013 Delavnica za študente višjih šol (medkulturna komunikacija)

Junij 2013 Jean Monnet aktivnost “Učenje o EU v šoli – kaj smo

spoznali?” (mednarodna konferenca za učitelje, raziskovalce

in študente)

Dogodki bodo 2 – 4 urni, razen konference, ki bo predvidoma celodnevni dogodek. 

O natančnih terminih dogodkov bomo šole obveščali sproti.


