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TEDEN MLADE EVROPE
Teden mlade Evrope bo ponudil možnosti spoznavanja različnih primerov dobrih praks in
informiranju mladih o možnostih, ki jih EU ponuja za njihov razvoj na različnih področjih.
Tako bodo v okviru kampanje Evropske komisije "Mladi in mobilnost" (Youth on the Move) ,
mladi dobili informacije o orodjih in programih za izboljšanje njihovih veščin, znanj in
možnosti (za)poslovanja ter spoznali projekte in sodelujoče v okviru evropskih programov
Vseživljenjsko učenje in Mladi v akciji, sodelovali v razpravah in delili svoje izkušnje s
študijem, opravljanjem prakse in delom v tujini. Na Dan Evrope, 9. maja 2012, bodo
obiskovalcem informacije o bivanju, zaposlovanju, izobraževanju in poslovanju v Evropski
uniji nudili tudi predstavniki informacijskih mrež in kontaktnih točk Evropske komisije v
Sloveniji, v okviru Evropske vasi pa bodo obiskovalcem predstavljene vse države Evropske
unije, ki bodo s svojimi pisanimi stojnicami in spremljevalnim programom oživile mestno
jedro, kjer se srečujejo meščani in obiskovalci. Kulturno raznolikost in specifičnost vsake
izmed držav bodo razgrinjali značilnimi predmeti, glasba, ples, kulinarika, narodne noše in
druge etnične posebnosti.
Teden mlade Evrope, ki bo bistveno prispeval k utripu mesta, tvorijo sledeči temeljni
vsebinski
sklopi,
ki
bodo
potekali
v
šotoru,
na
stojnicah
in
odru:
1. kampanja Evropske komisije "Mladi in mobilnost" (Youth on the Move):
- predstavitev projektov v okviru evropskega programa Vseživljenjsko učenje (predstavitev
izkušenj
šol
in
udeležencev
na
področju
mednarodnega
sodelovanja)
- predstavitev informacijskih mrež in kontaktnih točk Evropske komisije v Sloveniji
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(informiranje o bivanju, zaposlovanju, izobraževanju in poslovanju v Evropski uniji)
- predstavitev projektov v okviru evropskega programa Mladi v akciji (spodbujanje aktivnega
evropskega
državljanstva,
solidarnosti
in
strpnosti
med
mladimi))
2.
Evropska
vas
(spoznavanje
držav
EU),
3. Mladi v akciji (spodbujanje aktivnega evropskega državljanstva, solidarnosti in strpnosti
med mladimi Evropejkami in Evropejci.

JAVNI ZAVOD MARIBOR 2012 - EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE (EPK)
Drugo največje slovensko mesto Maribor v letošnjem letu ponosno nosi naziv Evropska
prestolnica kulture, v sklopu katere skupaj s partnerskimi mesti Ptujem, Slovenj Gradcem,
Mursko Soboto, Velenjem in Novim Mestom gosti edinstven kulturni program iz
najrazličnejših umetnostnih področij. Skozi vse leto tako preko več kot 1000 dogodkov in
projektov predstavlja svojo bogato kulturno in zgodovinsko dediščino ter gosti številne
mednarodno priznane umetnike in ustvarjalce, ki bodo poskrbeli za nepozabne kulturne
presežke. Ti so zaradi nominacije mesta za kulturno prestolnico še posebej na očeh
evropske in svetovne kulturne javnosti. Nekdaj pretežno industrijsko naravnana mesta bodo
tako zaživela v moderni podobi in novem sijaju, utemeljenem na ustvarjalnosti, sodelovanju
in evropskem duhu. Počaščeni smo, da smo v okviru Tedna mlade Evrope lahko, prvič, kot
evropska prestolnica kulture soustvarjalci projekta, saj bo slednji nedvomno bistveno
prispeval k utripu starega dela mesta, kjer se srečujejo meščani in obiskovalci in kar ne
nazadnje tudi zasleduje eden izmed ciljev projekta EPK.
Jasmina Godec
MARIBOR 2012
Email: Jasmina.Godec@maribor2012.eu
Telefon: 02 228 1256
www.maribor2012.eu

ZAVOD ANTONA MARTINA SLOMŠKA
Zavod Antona Martina Slomška bo poleg vodenja, idejne zasnove in koordinacije celotnega
projekta Teden mlade Evrope ponudil vsebine Evropskih projektov, ki jih vodi. Eden izmed
projektov je projekt E-šolstvo. V sklopu projekta E-šolstvo se izvaja razvoj in uvajanje novih
kompetenc skupaj z uporabo konkretnih sodobnih e-vsebin, aplikacij in storitev šole sledijo
korak po koraku do e-kompetentne šole. Vodstva šol in pedagoški sodelavci ter učenci bodo
lahko na predstavitvi spoznali možnosti sodelovanja v projektu E-šolstvo ter spoznali
prednosti vključitve v projekt. Vsak bo lahko našel vsebine zase prav tako bodo lahko mladi
poskusili sodobne pripomočke. Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška je leta 2012
postala prva Microsoftova inovativna šola v Sloveniji. Prikazane bodo metode inovativnega
poučevanja (uporaba pametnih telefonov, igralnih konzol pri pouku).
KONTAKT:
Domen Kovačič,
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Zavod Antona Martina Slomška,
Email: domen.kovacic@slomskov-zavod.si
Telefon: 070 821 578
www.slomskov-zavod.si/

PREDSTAVNIŠTVO EVROPSKE KOMISIJE V SLOVENIJI
Maribor, 25. april 2012 – V Slovenijo se vrača pobuda Evropske unije Mladi in mobilnost.
Tokrat se bo kot osrednji dogodek Tedna mlade Evrope, ki poteka v okviru evropske
prestolnice kulture 2012, kampanja med 7. in 10. majem ustavila v Mariboru. 7. maja ob 11.
uri bodo Teden mlade Evrope ter z njim šotora in aktivnosti pobude Mladi in mobilnost odprli
predstavniki organizatorjev vseh aktivnosti, dogajanje pa bodo s kulturnim programom
popestrili tudi Eva in Nika Prusnik, ambasadorki pobude Mladi in mobilnost za Slovenijo, ter
mariborski študentje "So what". To bo tudi priložnost za praznovanje 25. obletnice
evropskega programa Erasmus in za podelitev nagrad za najboljšo Erasmus zgodbo,
fotografijo in video posnetek.
Mladi in mobilnost je pobuda Evropske unije, katere cilj je izboljšati izobraževanje in
zaposljivost mladih ljudi. V želji, da bi bili obiskovalci kar najbolje obveščeni o orodjih in
programih za izboljšanje njihovih veščin, znanj in možnosti (za)poslovanja bomo priložnosti,
ki jih Evropska unija ponuja za študij, učenje in delo v tujini, predstavljali v velikem šotoru na
Trgu Leona Štuklja v Mariboru. Šotor, namenjen pobudi Mladi in mobilnost, bo obiskovalcem
ponudil edinstveno priložnost, da spoznajo projekte in sodelujoče v evropskih programih
Vseživljenjsko učenje in Mladi v akciji, sodelujejo v razpravah ter delijo svoje izkušnje o
študiju, opravljanju prakse in dela v tujini. Na dan Evrope, 9. maja 2012, pa bodo v šotoru
obiskovalcem informacije o bivanju, zaposlovanju, študiju in poslovanju v Evropski uniji nudili
tudi predstavniki informacijskih mrež in kontaktnih točk Evropske komisije v Sloveniji.
Obiskovalcem bodo ves čas dogajanja na voljo splošne informacije o Evropski uniji,
sodelovali pa bodo lahko tudi v nagradni igri "Zadeni EU" ali zavrteli evropsko kolo sreče.
Kampanja Mladi in mobilnost je del aktivnosti Evropskega tedna mladih Evropske prestolnice
kulture 2012, v okviru katerega se bo na prostem zvrstil niz izobraževalnih, kulturnih
in zabavnih dogodkov na prostem, namenjenih obiskovalcem vseh generacij. S pestrim
štiridnevnim programom predstavitev, okroglih miz in dnevnega razvedrilnega dogajanja bo
šotor pobude Mladi in mobilnost dodatno obogatil raznovrstno ponudbo Tedna mlade Evrope
in tako na neposreden način predstavil številne priložnosti, ki jih ponuja EU.
Od leta 2010, ko je Evropska komisija pripravila potujočo kampanjo, je ta obiskala že več kot
20 držav članic EU, med drugim tudi Slovenijo. Kampanja je bila eden od osrednjih dogodkov
lanske Študentske arene v Ljubljani. V Slovenijo tokrat prihaja izjemoma že drugič, je pa
Maribor prvo mesto, kjer je projekt združil moči z evropsko prestolnico kulture.

Evropska hiša

16-letni dvojčici Eva in Nika Prusnik, ambasadorki pobude Mladi in mobilnost za Slovenijo,
radi potujeta po svetu ter ustvarjata. “Zelo sva vznemirjeni, ker sva postali ambasadorki
pobude Mladi in mobilnost in tako predstavljava svojo državo. Najini cilji so, da bi študirali v
tujini, pridobili izkušnje in se veliko naučili o življenju. Veliko lahko pridobiš, če študiraš v
tujini, spoznavaš nove ljudi in deliš svojo kulturo z drugimi.”
Za več informacij o pobudi Mladi in mobilnost:
http://ec.europa.eu/youthonthemove/
Informacijske mreže in kontaktne točke Evropske
komisije: http://ec.europa.eu/slovenija/komisija_v_sloveniji/informacijske_tocke/index_sl.htm
Kontakt za odnose z mediji:
Tina Vončina,
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
E-naslov: tina.voncina@ec.europa.eu
Telefon: 01 252 8813

CMEPIUS- CENTER ER ZA MOBILNOST
IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA

IN

EVROPSKE

PROGRAME

CMEPIUS- Center ER za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
skrbi primarno za izvajanje programa Vseživljenjsko učenje (VŽU). V okviru programa VŽU
številne slovenske organizacije sodelujejo v evropskih projektih s področja izobraževanja in
usposabljanja. V vseh preteklih letih sodelovanja so nastali številni primeri projektov dobre
prakse, ki so na različne načine prispevali k izboljšanju kakovosti, inovativnosti in privlačnosti
izobraževanja in usposabljanja. Evropski projekti programa VŽU prinašajo številne pozitivne
učinke, spremembe in premike tako na ravni organizacij, ki izvajajo projekte kot tudi na ravni
posameznikov, ki v njih sodelujejo. Pomemben del programa so tudi projekti, ki omogočajo
mobilnost za namen izobraževanja, usposabljanja, praktičnega dela. Izbrani projekti, primeri
dobre prakse, se bodo tako predstavili v Tednu Mlade Evrope in delili svoja spoznanja in
izkušnje z mednarodnega partnerskega sodelovanja. Posebna pozornost bo namenjena
mladim, ki so bili na mednarodni mobilnosti. Oba dneva se bo slišal glas tako slovenskih kot
tujih učencev, dijakov, študentov, diplomantov, ki so pridobivali nova znanja in izkušnje v
drugi državi.
Teden Mlade Evrope bo priložnost tudi za praznovanje 25 let obstoja programa Erasmus, ki
predstavlja največji podprogram programa Vseživljenjsko učenje. Slovenija ima tudi dva
Erasmus ambasadorja; prof. Dr. Vesna Rijavec iz Univerze v Mariboru in Jure Kumljanc iz
Univerze na Primorskem bosta s svojimi mobilnostnimi izkušnjami prispevala k promociji in
krepitvi zavedanja o pomenu mednarodne mobilnosti profesorjev in študentov. Prvi dan, ki bo
osredotočen predvsem na projekte v okviru programa Erasmus, bo v središče postavil
mlade, ki so bili na mednarodni mobilnosti in projekte, ki so prispevali k promociji mobilnosti
študentov, profesorjev in osebja.
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Drugi dan bo namenjen projektom programa Comenius in Leonardo da Vinci, ki spodbujata
mednarodne projekte šol, v katerih so vključeni tako učenci, dijaki kot učitelji, mentorji in vsi,
ki skrbijo za splošno in poklicno izobraževanje. Izbrani projekti bodo svoje izkušnje in
rezultate predstavili na izvirne načine, tako kot prvi dan, bo tudi drugi dan posebna pozornost
namenjena mladim, udeležencem mednarodne mobilnosti.
Vse aktivnosti obeh dni so posvečene promociji mednarodnega sodelovanja in učinkih, ki jih
prinaša. Zaradi projektov Comenius, Leonardo da Vinci ali Erasmus so številne
izobraževalne organizacije izboljšale kakovost izobraževanja ali usposabljanja, okrepile
sodelovanje znotraj in zunaj lastne organizacije ter izmenjale metode, izkušnje, tehnike s
sorodnimi organizacijami v tujini. Številnim posameznikom, ki so bili vključeni v projekte, je le
to prineslo osebno, poklicno rast in razvoj. Projekti in posamezniki, ki se bodo v Tednu mlade
Evrope predstavili, služijo kot vzor in motivacija za ostale. V upanju na krepitev zavedanja o
pomenu in koristih mednarodnega sodelovanja in mednarodne mobilnosti.
Kontakt:
Urška Šraj
CMEPIUS
Ob železnici 16
SI-1000 Ljubljana
urska.sraj@cmepius.si
01 6209 476

ZAVOD ZA RAZVOJ MOBILNOSTI MLADIH - MOVIT
Četrtek bo minil v znamenju programa Mladi v akciji. Obiskovalci si bodo lahko ogledali, kaj
vse lahko mladi »v akciji« počnejo v okviru projektov, prostovoljci iz tujine, ki trenutno v
Sloveniji opravljajo evropsko prostovoljno službo pa bodo z njimi delili svoje izkušnje o
življenju v Sloveniji ter predstavljali svoje države. Posebna pozornost bo namenjena
predstavitvi mladinske izmenjave kot učinkovitega orodja za neformalno učenje mladih in
pridobivanje različnih kompetenc, ki jih danes zahtevata trg dela in aktivno državljanstvo,
Jochem Butt-Posnik z nemške nacionalne agencije programa Mladi v akciji pa bo predstavil
sodelovanje med nemškimi zveznimi deželami z namenom vključevanja v evropsko
sodelovanje na področju mladine. V drugi polovici dneva bosta predstavljena Youthpass kot
orodje za beleženje in vrednotenje učnih učinkov ter razvojna pobuda programa Mladi v akciji
v letih 2012 in 2013, namenjena oblikovanju lokalnih instrumentov spodbude in podpore
učnim mobilnostim v mladinskem delu.

EVROPSKA HIŠA MARIBOR
Evropska hiša Maribor v sodelovanju s slovenskimi osnovnimi šolami organizira že dvanajsto
leto zapored izvenšolski javni projekt EVROPSKA VAS. Cilj projekta je spodbuditi
medkulturno razumevanje, toleranco, solidarnost, spoznavanje drugih narodov in držav v
Evropski uniji ter hkrati zavedanje lastne kulturne identitete.
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Osnovnošolci iz različnih slovenskih krajev so v letošnjem šolskem letu na inovativen način
spoznavali države Evropske unije pri različnih učnih predmetih, njihove značilnosti in
posebnosti. Leto 2012 je Evropska komisija razglasila za leto medgeneracijskega
sodelovanja in solidarnosti, kar je bila tudi tema, s katero so se mladi letos pri projektu
srečali.
V počastitev dneva Evrope, bodo mladi 9. maja 2012 širši javnosti predstavili svoje ideje in
spoznanja o državah EU, ki so jih zbirali, raziskovali in pridobivali tekom celega šolskega
leta, na javni kulturni prireditvi v devetih področnih središčih po Sloveniji. Mladi bodo
predstavili zgodovino držav Evropske unije, njihove geografske in etične značilnosti, kulturo,
običaje, narodne noše, glasbo in kulinariko. Predstavili bodo tudi Evropsko unijo, njen
zgodovinski razvoj, institucije ter vlogo in pomen, ki ga danes ima. Učenci bodo pripravili
kulturni program z glasbo in plesom Evrope.
Pri pripravi projekta so šole sodelovale z veleposlaništvi, starši, občani in svojimi
partnerskimi šolami v tujini, nekatere jih bodo v tem času tudi gostile v Sloveniji. V projektu je
letos sodelovalo okoli 200 šol iz Slovenije.
Evropske vasi bodo postavljene v devetih področnih središčih: Murski Soboti (osrednji trg),
Mariboru (trg Leona Štuklja), Slovenj Gradcu (mestno jedro), Celju (Glavni trg), Ljubljani
(Hribarjevo nabrežje), Dolenjskih Toplicah, v Radovljici (glavni trg), v Novi Gorici in
Kopru (osrednji trg).
Otvoritev vasi na trgu Leona Štuklja v Mariboru bo ob 9.30, program bo trajal do 15. ure.
V Mariboru se bo predstavilo 35 osnovnih šol iz Maribora in okolice. Evropske vasi bodo
obiskali prebivalci in obiskovalci mest, učenci in učenke, mentorji, starši, partnerji iz tujine, pa
tudi župani in veleposlaniki držav Evropske unije.
Kontakt:
Mag. Barbara Kobale
Evropska hiša Maribor
Telefon: 031 221 472
www.evropskahisa-maribor.si

ŠOUM
V torek, 8.5.2012 se bo na trgu Leona Štuklja predstavila Študentska organizacija Univerze v
Mariboru (ŠOUM) in Skupina ŠOUM. Predstavitev bo potekala med 12. in 19. uro, ko bodo
obiskovalci imeli možnost spoznati delovanje ŠOUM skozi različne aktivnosti. Mimoidoči se
bodo lahko preizkusili v različnih igrah, ki jih pripravljata Zdrava Zabava in ŠOUM. Preizkus v
različnih športnih aktivnostih bo potekal od 12.00 do 16.00. Tudi Dijaška skupnost Maribor bo
popestrila dogajanje s svojimi dijaškimi igrami, potekale pa bodo tudi pomanjšane
Lampiončkove igre in igranje igrice Guitar hero. Za zaključek bodo potekala tudi že

Evropska hiša

tradicionalna Predavanja na prostem z znanimi govorci, ki se bodo pričela ob 16.00 in
zaključila ob 19.00.
Temeljna dejavnost Študentske organizacije Univerze v Mariboru je izvajanje študentskih
interesnih in obštudijskih dejavnosti ter vodenje študentske politike na področju
izobraževanja,

socialnega in

ekonomskega položaja

študentov

ter

mednarodnega

sodelovanja.
ŠOUM je povezana z vrsto drugih pravnih oseb, ki oblikujejo različne dejavnosti za študente
in mlade v univerzitetnem mestu Maribor in širši regiji. Vse te organizacije in združenja
skupaj oblikujejo Skupino ŠOUM. Osnovna naloga Skupine ŠOUM je celostno zadovoljevati
potrebe in interese študentov kot tudi občanov mesta Maribor, z zagotavljanjem dejavnosti za
njihov prosti čas ter izvajanjem storitev pomoči, informiranja in svetovanja, založništva,
popotništva in gostinstva.
Skupino ŠOUM sestavljajo: ŠOUM – Študentska organizacija Univerze v Mariboru kot krovna
organizacija, Univerzitetna športna zveza Maribor, Zavod PIP, Zavod ŠOUM, Študentska
založba Litera, Solidarnostni sklad – ustanova za pomoč mladim, Zavod za mladinsko
popotništvo, Štuk, d. o. o., KUD Študent, Klub študentskih in dijaških družin Maribor in
Društvo študentov Fakultete za varnostne vede.
Kontakt:
Melanie Trčalek
ŠOUM
melanie.trcalek@soum.si
http://www.soum.si/

ŠTUDENTSKI SVET UNIVERZE V MARIBORU
Študentski svet Univerze v Mariboru bo sodeloval v torkovem programu študentov, v okviru
katerega bomo predstavili naša področja delovanja in zanimivejše projekte. Študentje
različnih fakultet bodo prikazali na kak način poteka študij na njihovih fakultetah pri čemer bo
obiskovalcem ponujena interaktivna izkušnja predstavljenih vsebin.
Kontakt:
Jaka Drobež
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Študentski svet Univerze v Mariboru
Jaka.drobez@uni-mb.si, jaka.drobez@gmail.com

ERASMUS STUDENT NETWORK - ESN MARIBOR
Študentsko društvo ESN Maribor bo predstavilo svoje aktivnosti na »I'm Erasmus« stojnici v
torek, 8.4.2012, od 12.00 do 19.00 ure. Skupaj z Erasmus študenti bomo izvedli delavnico
“I'm the langauge” - neformalno učenje tujih jezikov in “I'm green” eko delavnico “Kako
izdelati denarnico iz tetrapaka”. Skozi ves čas bodo na stojnici potekale aktivnosti, kot so
»I'm the nation« poslikava obraza z zastavami, »I'm Europe« fotografiranje in sestavljanje
delov Evrope v celoto. Obiskovalci bodo imeli priložnost spoznati tuje študente na izmenjavi
v Mariboru, in slovenske študente, ki so že izkusili tovrstno mobilnost, se z njimi povezati ter
pridobiti informacije o Erasmus izkušnji iz prve roke.
Kontakt:
Monika Rešetar
ESN Maribor
monika.resetar@esn-mb.org
Telefon: 041 937 234
www.esn-mb.org
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