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AVTOR
Ta izobraževalni pripomoček je na zahtevo Evropskega parlamenta pripravila in posodobila 

belgijska nepridobitna izobraževalna organizacija Europe House Ryckevelde. 

KONTAKTNI PODATKI
Če želite več informacij, se obrnite na kontaktno osebo Evropskega parlamenta v svoji državi: 

www.europarl.europa.eu/at-your-service/sl/stay-informed/liaison-offices-in-your-country.

JEZIKOVNE RAZLIČICE
Izvirnik: EN

Prevod: vsi uradni jeziki EU

Jezik te različice: SL

Vsi dokumenti so na voljo na spletnem naslovu europarl.europa.eu/ambassador-school.

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI
Učni pripomoček „Europe@school“ je namenjen poučevanju učencev o EU. Glavna ciljna 
skupina so 14- do 18-letni dijaki splošnih in poklicnih srednjih šol v vseh državah članicah EU. 
Ta pripomoček je namenjen zgolj izobraževanju, kar je edina dejanska podlaga za odločitve o 
njegovi vsebini in metodologiji. Za vsebino pripomočka je odgovoren avtor, v njem izražena 
mnenja pa ne predstavljajo uradnega stališča Evropskega parlamenta. 

Učni pripomoček je bil posodobljen aprila 2020. V Bruslju, © Evropska unija, 2020. 

http://www.europahuis.be
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/sl/stay-informed/liaison-offices-in-your-country
https://europarl.europa.eu/ambassador-school/


O PRIPOMOČKU EUROPE@SCHOOL - 
AKTIVNO UČENJE O EVROPSKI UNIJI 

KONCEPT: KAJ JE EUROPE@SCHOOL?
Učni pripomoček „Europe@school – aktivno učenje o Evropski uniji“ je bil prvotno namenjen šolam, ki 
sodelujejo v programu Šola ambasadorka Evropskega parlamenta, kot gradivo za aktivno poučevanje 
o Evropski uniji. Vsebuje lekcije po meri, ki so uporabne, učinkovite in zanimive za poučevanje 
dijakov, starih od 14 do 18 let, o EU. 

Namen je bil, da bi imele vse šole v Evropi pripomoček za poučevanje o evropski parlamentarni 
demokraciji in potrebne informacije za udeležbo v dejavnostih Evropskega parlamenta za mlade. 
Gradivo se lahko uporabi tudi za širše občinstvo. 

Modularni pristop in aktivne metode
To gradivo dokazano motivira učence in učitelje zaradi aktivnih metod, kot so izobraževalne igre, 
igra vlog in vaje v razpravljanju. Raziskave so namreč pokazale, da je učenje na podlagi izkušenj učna 
strategija, ki vzbudi zanimanje učencev in je zelo učinkovita. 

Module pripomočka je mogoče uporabiti ločeno. Učitelji lahko prosto izberejo tistega, ki najbolje 
ustreza njihovim učencem in učnemu načrtu. 

Na koncu tega priročnika za učitelje je seznam dopolnilnih izobraževalnih virov s podobnim aktivnim 
pristopom. 

Temelj so izobraževalna načela 
Pripomoček Europe@school je bil pripravljen na podlagi številnih trdnih izobraževalnih načel, ki 
zagotavljajo ustvarjalno in zanesljivo izobraževalno gradivo z dejanskim učinkom:

- Prilagojen ciljni skupini: pripomoček Evropa v šoli je namenjen dijakom v vsej Evropski uniji, 
starim od 14 do 18 let. Ker je ta ciljna skupina precej obsežna, je bil izbran modularni pristop: 
učitelji izberejo naloge, ki najbolj ustrezajo izobraževalnim potrebam njihovih učencev.

- Pripravljen za uporabo: gradivo se lahko neposredno uporabi v razredu in je uporabnikom 
prijazno. 

- Pri pripravi tega gradiva so sodelovali učitelji in drugi akterji. Preizkušeno in uporabljeno je 
bilo v šolah, ki sodelujejo v programu Šola ambasadorka Evropskega parlamenta.

- Sodoben: v pripomočku Evropa v šoli se uporabljajo sodobni mediji in posodobljene 
informacije. 

- Nevtralen: informacije so podane na nevtralen način, da si lahko učenci sami oblikujejo svoje 
mnenje. 

- Ustvarjalen in spodbuden: v pripomočku so uporabljene aktivne in sodobne metodologije, ki 
spodbujajo učitelje in učence k delu na temo Evrope v razredu in šoli. 
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Europe@school vključuje jasen pedagoški pristop in model razvoja za poučevanje o Evropi v šoli 
v skladu s pariško deklaracijo EU (2015), ki poziva k okrepitvi vloge izobraževanja pri spodbujanju 
državljanstva in skupnih vrednot EU:  „Primarni namen izobraževanja ni samo razvoj znanja, spretnosti, 
kompetenc in odnosa ter utrjevanja temeljnih vrednot, ampak tudi pomagati mladim, da bi postali bolj 
dejavni, odgovorni in odprti člani družbe.“

MODULI PRIPOMOČKA EVROPA V ŠOLI
1. Spletni kviz o Evropski uniji:
 -  Smernice za učitelje
 - Spletni kviz

2. Države članice EU:
 -  Smernice za učitelje
 - Izobraževalna igra
 -  Predstavitev 

3. Zgodovina EU in dejstva:
 -  Smernice za učitelje
 - Izobraževalna igra
 -  Predstavitev 
 -  Natisljiva časovnica s širitvami Evropske unije (2):
  - Od šestih do 27 držav članic
  - Od premoga in jekla do skupnega evra in še marsičesa

4. EU v našem vsakodnevnem življenju:
 -  Smernice za učitelje
 - Izobraževalna igra
 -  Predstavitev 

5. Vrednote EU: 
 -  Smernice za učitelje
 - Izobraževalna igra
 - Vaja v razpravljanju s trditvami

6. Igra vlog o Evropskem parlamentu:
 -  Smernice za učitelje
 - Igra vlog s petimi pomembnimi temami, med katerimi je mogoče izbirati
 -  Predstavitev za oceno vaje

7. Medijska pismenost: 
(Ta modul je pripravil Evropski parlament, ne avtor preostalih modulov.)
 -  Izobraževalna igra
 -  Predstavitev 

8. Splošni priročnik za učitelje (ta dokument)
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DOPOLNILNI IZOBRAŽEVALNI VIRI
1. EVROPSKA UNIJA NA SPLOŠNO

• EU na diapozitivih: europa.eu/european-union/documents-publications/slide-presentations_sl

•  Spletna igra o EU v našem vsakodnevnem življenju: www.the12differences.eu 

•  Spletni kviz Evropskega parlamenta o EU in Evropskem parlamentu (čas reševanja: 15 minut): 
www.evropske-volitve.eu/kviz

•  Brošura EU in jaz: op.europa.eu/sl/publication-detail/-/publication/955ebbaf-4366-11ea-b81b-
01aa75ed71a1

•  Spletni kviz EU in jaz: europa.eu/learning-corner/quiz_sl

2. VREDNOTE EU
• Spletni kviz Evropskega parlamenta o človekovih pravicah (čas reševanja: 10 do 15 minut): 

www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/society/20191205STO68454/kviz-koliko-veste-o-
clovekovih-pravicah-v-evropski-uniji

3. DRUGI IZOBRAŽEVALNI VIRI
• Hiša evropske zgodovine: historia-europa.ep.eu/sl/pedagogi-ucitelji  

• Kotiček za učenje: europa.eu/learning-corner/home_sl
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