
  

 

Spoštovani sodelujoči učitelji 

za mlade«, spoštovani ravnatelji,

 

Zahvaljujeva se za udeležbo na prvem seminarju za učitelje v sklopu projekta Jean Monnet
unija za mlade«, ki je bil izveden 19. septemb
informacije o vsebinah in poteku projekta. 
pojavila nekatera zanimiva vprašanja, na katera skušava podrobneje odgovoriti v tem sporočilu.

Na seminarju je bilo zastavljeno vprašanje o 
sodelavcev v projektu v času do izida učnega gradiva

da obveznosti nimate. Vendarle pa bi bilo smiselno, da bi s ciljem lažje priprave referata za konferenco 
junija prihodnje leto (kratek referat bi bilo potrebno pripraviti nekje do sredine maja prihodnje leto)
razmislili o tem kakšne so vaše dosedanje pedagoške izkušnje s podajanjem
evropskih vsebin na splošno ter vsebin o medkulturni komunikaciji (oz. kakšne so izkušnje šole, kjer 
poučujete). V ta namen vam podajava nekaj vsebinskih izhodišč z
prihodnje leto: 

� katere vsebine z navedenih področij
pedagoški proces oz. pedagoški proces na šoli, kjer poučujete;

� katere učne metode pri poučevanju teh vsebi
� v kolikšni meri se vam zdijo te vsebine uporabne oz. koristne za učence, dijake in študente

po vašem mnenju bilo smiselno dodati oz. izpu
� kako učenci, dijaki in študenti usvajajo te vsebine oz. kakšen je po vašem mnenju njih

odnos do teh vsebin; 
� v vsebine katerih predmetov, 

mnenju te vsebine bilo smiselno v bodoče vključevati

Hkrati vas prosiva, da število učencev, dijakov in študentov, ki jih boste prijavili na 

v delavnicah uskladite s predvidenim številom sodelujočih učencev, dijakov in študentov na delavnicah, 
ki ga je vaša šola navedla v prijavi projekta (prilagava seznam s predvidenim številom sodelujočih učencev, 
dijakov in študentov po posameznih šolah)
namerava vaša šola prijaviti. Nekatere šole so pri

(glejte seznam) – prosiva, če lahko za pr

udeležence za manjkajoče osebe v prijavi.

šole želel sodelovati v tem projektu (prostih mest za učitelje je še 10), vas 
oz. jim posredujete naše kontaktne podatke.

 

   

učitelji in strokovni sodelavci v projektu Jean Monnet

spoštovani ravnatelji, 

za udeležbo na prvem seminarju za učitelje v sklopu projekta Jean Monnet
, ki je bil izveden 19. septembra 2012, in na katerem ste, upava

informacije o vsebinah in poteku projekta. V razpravi na seminarju in v razgovorih z udeleženci so se 
vprašanja, na katera skušava podrobneje odgovoriti v tem sporočilu.

jeno vprašanje o nalogah sodelujočih učiteljev 

v projektu v času do izida učnega gradiva (februarja prihodnje leto) in rečeno je bilo, 
da obveznosti nimate. Vendarle pa bi bilo smiselno, da bi s ciljem lažje priprave referata za konferenco 

(kratek referat bi bilo potrebno pripraviti nekje do sredine maja prihodnje leto)
o tem kakšne so vaše dosedanje pedagoške izkušnje s podajanjem vsebin o Evropski uniji oz. 

evropskih vsebin na splošno ter vsebin o medkulturni komunikaciji (oz. kakšne so izkušnje šole, kjer 
. V ta namen vam podajava nekaj vsebinskih izhodišč za vaš referat na konferenci junija 

z navedenih področij, v katere predmete in v kolikšnem obsegu so 
pedagoški proces oz. pedagoški proces na šoli, kjer poučujete; 
katere učne metode pri poučevanju teh vsebin uporabljate; 
v kolikšni meri se vam zdijo te vsebine uporabne oz. koristne za učence, dijake in študente
po vašem mnenju bilo smiselno dodati oz. izpustiti;  
kako učenci, dijaki in študenti usvajajo te vsebine oz. kakšen je po vašem mnenju njih

v vsebine katerih predmetov, na kakšen način (učne metode) in v kakšnem obsegu 
bilo smiselno v bodoče vključevati ipd. 

učencev, dijakov in študentov, ki jih boste prijavili na 

uskladite s predvidenim številom sodelujočih učencev, dijakov in študentov na delavnicah, 
ki ga je vaša šola navedla v prijavi projekta (prilagava seznam s predvidenim številom sodelujočih učencev, 

posameznih šolah) oz. nam sporočite kakšno število učencev, dijakov in študentov 
Nekatere šole so prijavile več učiteljev, udeležilo pa se jih je manj 

če lahko za prihodnje dva dogodka za učitelje najdete

e osebe v prijavi. Če mislite, da bi še kateri učitelj z vaše ali katere 
projektu (prostih mest za učitelje je še 10), vas prosiva, da nas o tem obvestite

oz. jim posredujete naše kontaktne podatke. 

v projektu Jean Monnet »Evropska unija 

za udeležbo na prvem seminarju za učitelje v sklopu projekta Jean Monnet »Evropska 
na katerem ste, upava, prejeli izčrpne 

V razpravi na seminarju in v razgovorih z udeleženci so se 
vprašanja, na katera skušava podrobneje odgovoriti v tem sporočilu. 

sodelujočih učiteljev in strokovnih 

prihodnje leto) in rečeno je bilo, 
da obveznosti nimate. Vendarle pa bi bilo smiselno, da bi s ciljem lažje priprave referata za konferenco 

(kratek referat bi bilo potrebno pripraviti nekje do sredine maja prihodnje leto), 
vsebin o Evropski uniji oz. 

evropskih vsebin na splošno ter vsebin o medkulturni komunikaciji (oz. kakšne so izkušnje šole, kjer 
a vaš referat na konferenci junija 

, v katere predmete in v kolikšnem obsegu so že vključene v vaš 

v kolikšni meri se vam zdijo te vsebine uporabne oz. koristne za učence, dijake in študente in kaj bi 

kako učenci, dijaki in študenti usvajajo te vsebine oz. kakšen je po vašem mnenju njihov interes in 

in v kakšnem obsegu bi po vašem 

učencev, dijakov in študentov, ki jih boste prijavili na sodelovanje 

uskladite s predvidenim številom sodelujočih učencev, dijakov in študentov na delavnicah, 
ki ga je vaša šola navedla v prijavi projekta (prilagava seznam s predvidenim številom sodelujočih učencev, 

oz. nam sporočite kakšno število učencev, dijakov in študentov 
vile več učiteljev, udeležilo pa se jih je manj 

ihodnje dva dogodka za učitelje najdete nadomestne 

kateri učitelj z vaše ali katere druge 
a, da nas o tem obvestite 



 

Potni stroški za udeležbo na informativnem seminarju vam bodo povrnjeni v prihodnjem 

tednu (od 24. 9. 2012).  

Vsebina in oblika potrdila o sodelovanju učiteljev iz slovenskih šol v projektu, ki ga bomo 

izstavili ob zaključku projekta bo temeljila na Pravilniku o napredovanju zaposlenih v vzgoji in 
izobraževanju v nazive (upoštevajoč 19. člen za udeležbo učiteljev na seminarjih in konferenci ter 20. člen 
za mentorstvo učencem, dijakom in študentom ter pripravo referata za konferenco).  

V začetku oktobra 2012 bo vzpostavljena nova spletna stran Ekonomsko-poslovne fakultete in 

hkrati spletna stran projekta. O naslovu spletne strani projekta, kjer bo na razpolago še več informacij 
ter obvestila za sodelujoče v projektu, vas bomo obvestili po e-pošti. 

Za učitelje in strokovne sodelavce, ki se tokratnega informativnega sestanka niso mogli udeležiti, prilagava 
opis vsebin in namena projekta ter zloženko z opisom projekta. 

Za vsa morebitna dodatna vsebinska vprašanja v zvezi s projektom vas vabiva, da se obrnete tudi 
direktno na e-naslov: romana.korez-vide@uni-mb.si. Dobrodošli so tudi predlogi in pobude v zvezi s 
projektom. 

Do prihodnjega srečanja vas lepo pozdravljava in vam želiva mnogo ustvarjalnih delovnih dni. 

 

S spoštovanjem, 

 

        Prof. dr. Polona Tominc 

       prodekanja za izobraževalno dejavnost EPF 

         

doc. dr. Romana Korez-Vide 

        odgovorna nosilka projekta 

 

Priloge: 
 
-seznam števila predvidenih sodelujočih učiteljev ter učencev, dijakov in študentov po posameznih šolah 
-predstavitev vsebin in poteka projekta 
-zloženka z opisom projekta 


