PROGRAM TEDEN MLADE EVROPE
v okviru Maribora Evropske prestolnice kulture
7. – 10. maj 2012
Ponedeljek, 7. maj 2012
11:00

Oder

Pozdravni nagovori in slovesna otvoritev Tedna mlade Evrope
Mojca Škrinjar, državna sekretarka, Ministrstvo za izobraževanje, znanost,
kulturo in šport (TBC)
Karel Bartak, Evropska komisija, Generalni direktorat za izobraževanje in
kulturo, vodja enote za komuniciranje in vrednotenje
Nataša Goršek Mencin, vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji

Nastop glasbene skupine Štajnbrik
dr. Magdalena Alenka Šverc, Zavod Anton Martin Slomšek
dr. Suzana Žilić Fišer, generalna direktorica Zavoda MARIBOR 2012 – Evropska
prestolnica kulture
Mitja Čander, programski direktor Zavoda MARIBOR 2012 – Evropska
prestolnica kulture
Nastop ambasadork pobude Mladi in mobilnost, Eve in Nike Prusnik
12:00

Oder

Podelitev nagrad natečaja ob 25. letnici programa Erasmus za najboljšo Erasmus
zgodbo, fotografijo in video posnetek
podeljevalca
dr. Alenka Flander, direktorica CMEPIUS-a
prof. dr. Danijel Rebolj, rektor Univerze v Mariboru
Nastop glasbene skupine Štajnbrik

13:00

Šotor

14:00

Šotor

14:30

Šotor

15:00

Šotor

Intervju z ambasadorjema programa Erasmus – prof. dr. Vesna Rijavec (Univerza
v Mariboru) in Jure Kumljanc (Univerza na Primorskem)
Mobilnost na Univerzi na Primorskem, Petra Zidar, Institucionalna koordinatorka
programa Erasmus na Univerzi na Primorskem
Slovenija v očeh tujih Erasmus študentov
Okrogla miza z udeleženci mobilnosti – Erasmus, Leonardo da Vinci in Mladi v
akciji

Evropska hiša

16:30

Oder

Štajnbrik koncert

Predstavitev veščin in spretnosti študentov – spremljevalni program:
12:30 –
15:00

Stojnice

Kulinarične specialitete - študenti Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem
Maribor
Ravnanje z odpadki – študenti Visoke šole za varstvo okolja Velenje in Šolskega
centra Velenje
Prikaz proizvodnje zelene energije, izračun ogljičnega odtisa, degustacija
izdelkov, natečaj ekoloških sloganov – študenti Biotehniškega centra Naklo
Roboti – študenti Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Univerze v Mariboru

13:00 –
17:00

Šotor

13:00 –
17:00

Šotor

Kako premagati recesijo? – interaktivna igra študentov Ekonomske fakultete
Univerze v Ljubljani

16:00 –
17:00

Stojnice

Izdelki iz lesa - študenti Lesarske šole Maribor, Višje strokovne šole

Predstavitve izbranih projektov:
Program
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus, Leonardo da Vinci
Erasmus
Erasmus

Institucija
Šolski center Ptuj
Šolski center Celje
Poslovno komercialna šola Celje
Visoka šola za dizajn
Univerza v Ljubljani
Univerza na Primorskem
Univerza v Mariboru
Univerza v Novi Gorici
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

Torek, 8. maj 2012
Dan dijakov in učencev v družbi ambasadork pobude Mladi in mobilnost – Eve in Nike Prusnik
10:00

Oder

Otvoritev drugega dneva dogajanja, predstavnik CMEPIUS
Pozdravni nagovor predstavnika MIZKŠ

Evropska hiša

10:10

Oder

Nastop ansambla Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje

10:30

Trg

Modna revija dijakov Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad - Ljubljana

10:50

Šotor

Intervju z Evo in Niko Prusnik, ambasadorkama evropske pobude Mladi in mobilnost

11:00

Šotor

Folklorna točka učencev OŠ Sladki Vrh

11:20

Oder

Glasbena točka učencev OŠ Kamnica

11:45

Šotor

Mednarodna izkušnja dijakov Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica

12:00

Šotor

Glasbena točka dijakov ŠC Krško-Sevnica, Srednja poklicna in strokovna šola Krško

12:15

Šotor

12:45

Trg

Predstavitev programa Vseživljenjsko učenje in možnosti za mobilnost učencev in
dijakov
Igre OŠ Fram

13:00

Šotor

14:00

Šotor

Okrogla miza z učenci in dijaki, ki so sodelovali v mednarodnih projektih programa
VŽU
Avstrijska izkušnja mobilnosti

14:15

Oder

Nastop Eve in Nike Prusnik

14:30

Trg

Minute za fotografijo z dijaki ŠC Srečko Kosovel Sežana

15:00

Šotor

Glasbena točka dijakov Srednje šole Črnomelj

15:15

Šotor

Avstrijska izkušnja mobilnosti

15:30

Šotor

Glasbeni zbor učencev OŠ Bojana Ilicha Maribor

Predstavitev veščin in spretnosti dijakov in študentov – spremljevalni program:
10:00 –
12:00

Stojnice

Sladkorno čokoladne skulpture - dijaki Biotehniškega izobraževalnega centra
Ljubljana
Kuhanje s tekočim dušikom – dijaki Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje
E- hiša – dijaki Tehniškega šolskega centra Nova Gorica
Izdelovanje rakete – učenci OŠ Bojana Ilicha Maribor

Trg

Evropska hiša

14:00 –
16:00

Stojnice

Okusi Mediterana – učenci OŠ Sladki Vrh
Dekoracije iz svežih cvetov in manjši suhi šopki – dijaki Šole za hortikulturo in
vizualne umetnosti Celje
Izdelava kapsul in predstavitev izdelave umetnih zob – dijaki Srednje šole za
farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana

10:00 –
15:00

eTwinning delavnica

Predstavitve izbranih projektov:
Program
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
Comenius
Comenius
Comenius
Comenius
Comenius
Comenius
eTwinning

Institucija
Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad
Šolski center Postojna
Vzgojno-izobraževalni zavod Višnja Gora
Gimnazija Ptuj
ŠC Krško-Sevnica, Srednja poklicna in strokovna šola Krško
Srednja šola Zagorje
Osnovna šola Fram
Osnovna šola Kamnica
Srednja šola Črnomelj
Osnovna šola Preska

Sreda, 9. maj 2012
Dan Evrope in sejem informacijskih mrež in kontaktnih točk Evropske komisije v Sloveniji
10:10

Šotor

Predstavitev centra SOLVIT in storitve Tvoja Evropa
Potrebujete pomoč pri reševanju čezmejnih težav, ker javni organi napačno
uporabljajo zakonodajo EU ali nasvet glede vaših pravic v različnih čezmejnih
zadevah (potovanje, bivanje, delo, itd.)? - Slovenski center SOLVIT, svetovalci storitve
Tvoja Evropa

10:30

Šotor

Predstavitev Evropskega socialnega sklada
Poznate priložnosti, ki jih Evropski socialni sklad ponuja mladim? - Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo - Evropski socialni sklad

10:50

Šotor

Glasbeni nastop – Eva in Nika Prusnik, ambasadorki pobude Mladi in mobilnost

Evropska hiša

11:00

Šotor

Program EU Kultura: evropski kulturni festivali in mladi
Pogovor s predstavnikom projekta/festivala in predstavitev programa EU Kultura Kulturna stična točka v Sloveniji/SCCA-Ljubljana

11:35

Šotor

Predstavitev mreže EURAXESS, ki nudi pomoč raziskovalcem za delo v državi
Ste raziskovalec ter želite živeti in delati v drugi evropski državi? - Center RS za
mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja

11:45

Šotor

Glasbeni nastop – Eva in Nika Prusnik, ambasadorki pobude Mladi in mobilnost

12:00

Šotor

Okrogla miza na temo "Mladi in podjetništvo"
Vas zanima svet podjetništva, imate dobro idejo, vas zanimajo možnosti mladih za
vstop v svet podjetništva? - Mariborska razvojna agencija - Enterprise Europe Network

12:50

Šotor

Kulturni program – Gimnazija Antona Martina Slomška

13:10

Šotor

Predstavitev EUROPASS orodja za večjo preglednost kvalifikacij in kompetenc
Znate napisati pregleden in evropsko primerljiv življenjepis? - Nacionalni center
Europass v Sloveniji

13:25

Šotor

Predstavitev EURES - Evropski portal za zaposlitveno mobilnost
Iščete informacije o možnostih zaposlitve v drugi državi ali zaposlovanju delavcev iz
tujine? - Zavod RS za zaposlovanje – mreža EURES

13:35

Šotor

Predstavitev centra SOLVIT in storitve Tvoja Evropa
Potrebujete pomoč pri reševanju čezmejnih težav, ker javni organi napačno
uporabljajo zakonodajo EU ali nasvet glede vaših pravic v različnih čezmejnih
zadevah (potovanje, bivanje, delo, itd.)? - Slovenski center SOLVIT, svetovalci storitve
Tvoja Evropa

14:00

Šotor

Improvizacijsko gledališče na evropske vsebine - Informacijska točka Europe Direct
Maribor

14:35

Šotor

Predstavitev Evropskega socialnega sklada
Poznate priložnosti, ki jih Evropski socialni sklad ponuja mladim? - Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo - Evropski socialni sklad

Evropska hiša

15:00

Šotor

Predstavitev EUROPASS orodja za večjo preglednost kvalifikacij in kompetenc
Znate napisati pregleden in evropsko primerljiv življenjepis? - Nacionalni center
Europass v Sloveniji

15:15

Šotor

Kulturni program – OŠ Antona Ingoliča

15:40

Šotor

Predstavitev EURES - Evropski portal za zaposlitveno mobilnost
Iščete informacije o možnostih zaposlitve v drugi državi ali zaposlovanju delavcev iz
tujine? - Zavod RS za zaposlovanje – mreža EURES

16:10

Šotor

Predstavitev EURAXESS , ki nudi pomoč raziskovalcem za delo v državi
Ste raziskovalec ter želite živeti in delati v drugi evropski državi? - Center RS za
mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja

Četrtek, 10. maj 2012
Dan Movita
11:00

Šotor

Mladinska izmenjava ali»cherry on the cake« v mladinskem delu
Predstavitev mladinske izmenjave kot učinkovitega orodja za neformalno učenje
mladih in pridobivanje različnih kompetenc, ki jih danes zahtevata trg dela in aktivno
državljanstvo.

12:00

13:15

Šotor

Šotor

Prenos znanja in izkušenj: Kaj je evropsko sodelovanje na področju mladine in kako
se vanj vključuje Nemčija ?
Nemška nacionalna agencija programa Mladi v akciji bo predstavila sodelovanje med
nemškimi zveznimi deželami z namenom vključevanja v evropsko sodelovanje na
področju mladine.
Protected area by youth: Tradition for the future; mladinska izmenjava Kulturno
izobraževalnega društva Pina
Predstavitev projekta, iz katerega lahko črpate navdih in ideje za vaše projekte in ki
predstavlja pestrost in pravo vrednost programa Mladi v akciji.

14:00

Šotor

Prikrita skrivnost; mladinska pobuda neformalne skupine mladih
Mladi so ustvarili film, s katerim želijo pokazati, kako pomembna je vztrajnost v
vsakdanjem življenju, hkrati pa tudi previdnost, da ne zaviješ na napačno pot.

Evropska hiša

14:30

Šotor

Kakšna žival je Youthpass in kdo, kako, zakaj in kje jo lahko posvoji?
Youthpass je orodje za beleženje in vrednotenje učnih učinkov neformalnega učenja v
mladinskem delu in predstavlja učinkovito sredstvo za razvoj kakovosti učne
razsežnosti za mlade in vse druge akterje na področju mladinskega dela.

15:30

Šotor

Razvojna pobuda programa Mladi v akciji 2012-2013: Vzpostavljanje lokalnih strategij
spodbujanja učnih mobilnosti v mladinskem delu
Predstavitev razvojne pobude programa Mladi v akciji v letih 2012/2013, v kateri
sodeluje 13 slovenskih občin in katere ogrodje predstavljajo trije zaporedni večdnevni
seminarji in usposabljanja za predstavnike sodelujočih lokalnih partnerstev.

16:00

Šotor

Zaključek tedna mlade Evrope: noro, zabavno, še nikoli videno!
Kot je edinstven Teden mlade Evrope, mora edinstven biti tudi njegov zaključek! Kaj
pravite na tole:
Menite, da se da s smetmi delati še kaj drugega kot jih odnašati, odvažati in odlagati?
Verjetno bi rekli, da je reciklaža že stara zgodba. Če bi vam rekli, da se jih da tudi
gledati in v njih uživati, bi verjetno pomislili na umetniške inštalacije. Kaj pa, če vam
povemo, da se da smeti tudi … poslušati? Tega nikar ne zamudite!

Spremljevalne aktivnosti
10:00 –
16:00

Šotor

Program Mladi v akciji se predstavi
Mladinske organizacije bodo predstavile svoje lokalne in mednarodne učne
projekte, ki bodo skupaj izražali pestrost programa Mladi v akciji, njegove
možnosti in posebnosti.

10:00 –
16:00

Šotor

Kako je živeti v Sloveniji kot prostovoljec iz tujine?
Prostovoljci iz tujine, ki trenutno v Sloveniji opravljajo evropsko prostovoljno
službo, bodo z obiskovalci delili svoje izkušnje oživljenju v Sloveniji ter
predstavljali svoje države.

Evropska hiša

