
Vse informacije o sodelovanju na letošnjem natečaju so vključene v publikacijo 
natečaja, ki je objavljena na spletni strani www.evropavsoli.si. Informacije o natečaju 
lahko dobite tudi na Facebook strani natečaja www.facebook.com/evropavsoli. V 
kratkem boste na šolo prejeli tudi publikacijo v tiskani obliki.

Pripravili smo uvodni seminar za pedagoške delavce osnovnih in srednjih šol, 
dijaških domov in zavodov, ki bodo mentorji/mentorice učenkam in učencem v 
okviru letošnjega natečaja.

Seminar bo v torek, 20. novembra 2012, od 8.30 do 16.00 ure v Mestnem muzeju v 
Ljubljani, Gosposka 15, Ljubljana.

Med nosilce seminarja smo povabili ugledne strokovnjake in izkušene vodje 
posameznih programov za mlade, organizatorji pa bomo dali tudi izčrpne 
informacije o vseh podrobnostih sodelovanja na natečaju.

Natečaj je ena izmed akcij partnerstva med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije 
in Evropskim parlamentom pri komuniciranju evropskih vsebin.

VABILO na seminar za mentorje 
natečaja EVROPA V ŠOLI 2012/2013

Ravnateljicam in ravnateljem osnovnih šol, 
osnovnih šol s prilagojenim programom, 

zavodov za vzgojo in izobraževanje 
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, 

dijaških domov, srednjih šol ter 
slovenskih šol v zamejstvu    



PROGRAM SEMINARJA

8.30 – 9.00 Sprejem in registracija udeležencev
9.00 – 9.15 Uvodni pozdrav predstavnikov partnerjev projekta
9.15 – 10.00 Pravice in priložnosti evropskih državljanov
 Miran Kresal, Ministrstvo za zunanje zadeve
10.00 – 11.00 Pravica do izobraževanja v Evropski uniji
 Sašo Kronegger, 3P izobraževanje in svetovanje
11.00 – 11.30 Zaposlovanje v Evropski uniji
 Valerija Okorn, Zavod RS za zaposlovanje
11.30 – 12.00 Odmor
12.00 –12.30 Aktivno evropsko državljanstvo 
 Matej Cepin, Socialna akademija
12.30 – 13.00 Možnosti mednarodne mobilnosti za mlade
 Marja Medved,  CMEPIUS - Center RS za mobilnost in evropske  

programe izobraževanja in usposabljanja
13.00 – 14.30 Okrogla miza: Identifikacija ovir in primeri dobre prakse 

pri vključevanju mladih z manj priložnostmi v programih 
mednarodne mobilnosti

 Urška Slapšak z gosti, CMEPIUS – Center RS za mobilnost in evropske  
 programe izobraževanja in usposabljanja
14.30 – 15.00 Odmor
15.00 – 15.15 Izhodišča natečaja Evropa v šoli 2012/2013
 Nevenka Alja Gerl, predsednica Nacionalnega odbora Evropa v šoli 
15.15 – 15.45 Pravila in področni natečaji Evropa v šoli 2012/2013
 Karin Elena Sánchez, generalna sekretarka ZPMS
15.45 – 16.00 Vprašanja in odgovori o natečaju Evropa v šoli ter povzetek 

seminarja

Seminar obsega 7 šolskih ur in je brez kotizacije, udeleženci prejmejo potrdilo o 
udeležbi.

Udeleženci seminarja bodo prejeli dodatne izvode publikacije in plakatov »KOT 
EVROPSKI DRŽAVLJAN PRAVICE IN PRILOŽNOSTI IMAM - KAKO DOBRO JIH POZNAM?« 
ter gradivo »EU v šoli: priročnik za učitelje o Evropski uniji z delovnimi listi«.

Vljudno vas vabimo, da se udeležite seminarja in v šolskem letu 2012/2013 sodelujete 
na natečaju Evropa v šoli!

S spoštovanjem,

Nevenka Alja Gerl Karin Elena Sánchez
predsednica Nacionalnega generalna sekretarka ZPMS
odbora Evropa v šoli 

Organizatorji si pridržujemo pravico do spremembe programa.

PRIJAVNICA

za udeležbo na seminarju Evropa v šoli,

ki bo v torek, 20. novembra 2012,
v Mestnem muzeju Ljubljana, Gosposka 15, Ljubljana

Ime in priimek:

Opravlja dela:

Šola oz. zavod:

Naslov šole oz. zavoda:

Kraj in poštna številka:

Telefon:

E-pošta:

Podpis prijavitelja:

Žig šole oz. zavoda:

Vašo prijavnico pošljite najkasneje do 15. novembra 2012 po pošti na naslov:

Zveza prijateljev mladine Slovenije,
Miklošičeva cesta 16, 1000 Ljubljana
ali skenirano po e-pošti na naslov: zdenka.premosa@zpms.si
ali po telefaksu: 01/ 239 67 22 Št
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