
Spoštovane ravnateljice, spoštovani ravnatelji,  
spoštovane mentorice in spoštovani mentorji!

Vabimo vas, da se učenci vaše šole udeležijo zabavnega tekmovanja na temo 
»Spoznavam Evropsko Unijo«, ki bo na II. gimnaziji Maribor, v torek, 10. maja 2022.

II. gimnazija Maribor je že od leta 2003 aktivno vključena v različne evropske projekte in 
tekmovanja. V letu 2016 je za dijake srednjih šol v okviru Pisarne Evropskega parlamenta v Ljubljani 
in Hiše EU zaživel projekt Šola ambasadorka Evropskega parlamenta (EPAS). 

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 organizatorji želijo spodbuditi zavedanje o EU in evropski parlamentarni demokraciji 
ter mladim približati znanje o delovanju Evropske unije in Evropskega parlamenta. Preko različnih 
aktivnostih mladi v srednjih šolah in njihovi mentorji odkrivajo, kaj pomeni biti evropski državljan, 
prednosti članstva 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 v šolskem letu 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. 

II. gimnazija Maribor je ena izmed najaktivnejših šol v tem programu. Vsako leto si zastavimo 
ambiciozen načrt, ki ga s skupaj z dijaki uspemo realizirati. V tem šolskem letu smo skupaj z 
Gimnazijo Nova Gorica tudi nosilci naziva najšola ambasadorka Evropskega parlamenta v Sloveniji.

V času sodelovanja v različnih projektih smo se veliko naučili. V spodbudo za naše delo smo 
s svojim delovanjem redni udeleženci srečanj evropskih srednjih šol – Evrošola, ki poteka v 
Evropskem parlamentu, in različnih srečanj, obiskov v Evropskem parlamentu v Bruslju. 

Svoje znanje in spoznanja bi želeli deliti, prenesti na mlajše generacije, ki jim vedenje in spoznanja 
o EU lahko že zelo zgodaj koristijo. Zato smo se odločili, da letos spomladi organiziramo 
tekmovanje o poznavanju Evropske unije za osnovne šole mariborske regije.

Udeležba na tekmovanju je brezplačna.

Rok za prijavo: 11. 4. 2022
Maribor, 11. 3. 2022      Dr. Marko Jagodič,
        ravnatelj ii. gimnazije maribor



PRAVILNIK TEKMOVANJA
 

Cilji
* širjenje znanja o Evropski uniji (nastanku, institucijah, ciljih, delovanju, prednostih, izzivih)
* spoznavanje delovanja institucij v Sloveniji, ki delujejo v okviru evropskih institucij (npr. Hiša EU)
* spodbujanje aktivnega državljanstva med osnovnošolci
* spodbujanje timskega dela
* spodbujanje druženja med osnovnošolci in srednješolci

Priprava in izvedba tekmovanja
* tekmovanje bo izvedeno ekipno 
* vsaka ekipa ime 3 člane
* vsak učenec rešuje testno polo posamezno
* rezultati vseh treh učencev se seštejejo, kar pomeni skupni rezultat
* testna pola je sestavljena iz vprašanj, ki temeljijo na literaturi, ki je dostopna na spletu v slovenskem 

jeziku (v prilogi)
* dovoljeni pripomoček je kemični svinčnik (penkalo, kulica)
* čas pisanja: 45 minut
* vprašanja bodo sestavljali mentorji Šole ambasadorke z II. gimnazije Maribor, ki bodo tudi ocenjevali 

teste
* mentorji:  

Mateja Krumpak, prof. geografije in sociologije, pomočnica ravnatelja 
Vesna Vervega, prof. geografije in zgodovine, 
Saša Mikić, prof. zgodovine, sociologije in evropskih študij.

 

Nagrade tekmovalcem in zmagovalcem
Vse udeležence tekmovanja in mentorje bomo v prvi polovici junija odpeljali na izlet v Ljubljano, kjer 
bomo obiskali slovenski parlament, Hišo EU, omogočili srečanje s poslancem Državnega zbora in 
poslancem Evropskega parlamenta. Ob obisku institucij bomo spoznali Ljubljano in njene najlepše 
zanimivosti.

Vsi udeleženci (učenci in mentorji) bodo dobili priznanje o sodelovanju na tekmovanju.

Prve tri ekipe bodo prejele pokal, člani zmagovalne ekipe pa enodnevni izlet na Dunaj v mesecu 
decembru 2022. Potovali bodo skupaj z dijaki II. gimnazije Maribor.

 

Literatura
EU in jaz   – https://learning-corner.learning.europa.eu/learning-corner/learning-materials/eu-me_sl
EU pioneers  –  https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9382341f-53e6-11ec-91ac-01aa75ed71a1?pk_campaign=OPNewsletter_

December2021&pk_source=EUP 
Kratek vodnik  – https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/adb2ee3b-5e1d-11ec-9c6c-01aa75ed71a1/language-en



PROGRAM TEKMOVANJA
 

 

TOREK, 10. maj 2022

11.10– 
11.20  Prihod, sprejem udeležencev in mentorjev ter  

registracija v avli II. gimnazije Maribor.

11.30  Nagovora ravnatelja II. gimnazije Maribor, dr. Marka Jagodiča, ter  
predstavnika Hiše EU in Pisarne Evropskega parlamenta v Ljubljani, Andreja Miholiča.

11.45 Odhod v prostore, kjer se bo pisal test.

12.00 Pričetek pisanja testa.

12.45 Zaključek pisanja testa.

12.45– 
13.15 Kosilo za udeležence tekmovanja in spremljevalce.

13.30– 
14.00 Predstavitev delovanja EU; Petar Mrdović, predstavnik Hiše EU.

14.00 Razglasitev rezultatov tekmovanja in podelitev priznanj in pokala.

14.30 Zaključek tekmovanja.


