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Dogodki bodo 2 - 4 urni, razen konference,
ki bo celodnevni dogodek. O natančnih
terminih dogodkov bomo šole obveščali
sproti.
Število učencev, dijakov in študentov, ki se
bodo udeležili dogodkov, bo omejeno. O
možnem maksimalnem številu udeležencev
iz posamezne šole vas bomo sproti obvestili.
Učence posamezne osnovne šole lahko
spremlja največ en učitelj oz. strokovni
sodelavec.
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NAMEN PROJEKTA

OBVEZNOSTI IN PREDNOSTI
SODELOVANJA V PROJEKTU

VSEBINE UČNIH GRADIV

Namen projekta »European Union for
Youth« (EU4YOUTH) je širjenje znanj med mladimi
o Evropski uniji, kot o njihovem širšem
življenjskem, študijskem in zaposlitvenem prostoru.

OSNOVNE ŠOLE (učenci III. triade, učitelji
družboslovnih predmetov, strokovni sodelavci):

OBVEZNOSTI UČITELJEV IN STROKOVNIH
SODELAVCEV:

• Temeljna ideja o povezovanju držav in narodov v

Ciljna publika so osnovnošolci, srednješolci in
študenti višjih šol na območju vzhodne Slovenije in
obmejne Hrvaške.

• Geografske in kulturne dimenzije držav članic

• Vključitev vsebin prejetega učnega gradiva ter
predlaganih učnih metod v pedagoški proces;
• Predstavitev izkušenj s poučevanjem o
navedenih vsebinah na osnovi prejetega gradiva
v obliki kratkega referata v zborniku konference;
• Udeležba na dogodkih za učitelje.

Evropi ter temeljni cilji integriranja;

Na seminarju in konferenci za učitelje bodo
udeleženci razen učnega gradiva dobili tudi
možnosti za izmenjavo predlogov in mnenj o
poučevanju tovrstnih vsebin ter priložnosti za
sodelovanje med različnim i stopnjami
izobraževanja obeh območij.

Evropske unije;

• Temeljni pojmi o Evropski uniji (simboli in
institucije, »evrožargon« itd.);
• Slovenija v EU (kdaj, zakaj, kako, priložnosti).

OBVEZNOSTI
ŠTUDENTOV:
•

V sklopu projekta bo izvedenih več delavnic za
učence, dijake in študente višjih šol.

•

UČENCEV,

DIJAKOV

IN

Učenje vsebin o EU na osnovi prejetega
gradiva (predavanja učiteljev na posameznih
šolah);
Udeležba na delavnicah.

PREDNOSTI ZA UČITELJE:
SREDNJE IN VIŠJE ŠOLE (dijaki in študenti višjih
letnikov, učitelji družboslovnih predmetov, strokovni
sodelavci):

• Brezplačno učno gradivo (učbenik, učni listi);
• Potrdilo o sodelovanju v projektu;
• Možnost predstavitve lastnih izkušenj pri delu z
učenci na temo EU v obliki prispevka v zborniku
konference;
• Povrnitev potnih stroškov za udeležence iz šol
izven Maribora ter pogostitev.

•
•
•
•
•
•

PREDNOSTI
ŠTUDENTE:

Učenci, dijaki in študenti bodo na osnovi navedenih
vsebin in sodelovanja v delavnicah spoznavali tudi
pomen odprtosti družb, strpnosti do kulturne, socialne
in politične raznolikosti ter priložnosti z vidika dela,
študija in bivanja v drugih državah EU.

• Sodelovanje v delavnicah (na osnovi predhodno
posredovanega znanja o EU v njihovih šolah in
študija gradiva na spletni strani projekta);
• Potrdilo o sodelovanju v projektu;
• Brezplačen prevoz na delavnice za učence,
dijake in študente iz šol izven Maribora ter
pogostitev.

Zgodovinski razvoj EU;
Institucije EU in njihova vloga;
Politike EU;
Poslovno okolje držav članic EU;
Vidiki medkulturnega komuniciranja v EU;
Področja in priložnosti enotnega trga EU za
podjetja;
• EU in mladi.
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