OBELEŽUJEMO DAN EVROPE 2017

Dne 9. 5. 2017 smo na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana obeležili dan Evropske
unije. Na dan Evrope, 9. maja, praznujemo mir in enotnost v Evropi. Ta dan
obeležujemo obletnico zgodovinsko pomembne Schumannove deklaracije. Francoski
zunanji minister Robert Schumann je v govoru v Parizu leta 1950 predlagal novo
obliko političnega sodelovanja v Evropi, ki bi zagotavljala trajni mir med narodi
Evrope
V 1. nadstropju šole smo postavili majhno stojnico in izobesili plakate o evropskih
vrednotah (dostojanstvo in enakost – izbrali smo ju zato, ker se pomembno
povezujeta s poklicem zdravstvenih delavcev). Vrednoto dostojanstva sta dijaka
Martin Doblekar in Stele Popović (1.a) ponazorila z različnimi profili posameznikov ter
z DNK vijačnico, ob katero smo položili napisa »človek« in »življenje«. Z razlogom:
dostojanstva ne bi smeli izkazovati samo človeku, ampak vsemu življenju (kot
vrednoti na sebi). Omenjen plakat vsebuje tudi 12 »oblačkov« s pojmi, ki se nanašajo
na vrednoto dostojanstva. Drug plakat sta izdelala na temo »enakosti«. Le-to sta
ponazorila z različnimi rokami, ki se osrediščajo okoli srca z enačajem v njem. To
pomeni, da smo si po srcih vsi enaki. Tudi ta plakat ima 12 »oblačkov« s pojmi, ki se
nanašajo na pojem enakosti. V izdelavi sta še dva plakata, in sicer na temo »Evrope
brez meja«. Plakati bodo v prihodnosti stalni znak za informacijsko točko na šoli.
Z namenom, da bi k stojnici privabili dijake, smo nanjo postavili tudi nekaj izdelkov:
slovenski med, balzame za ustnice na osnovi čebeljega voska in čokoladne
panjske končnice. Kranjska čebela (in izdelki) so namreč v okviru EU zaščiteni in
priznani.

Da so dijaki (ali profesorji) dobili kakšnega od teh izdelkov, so morali rešiti kratek kviz
o Evropski uniji. Na stojnici smo sodelovali: Andreja Prebil, Matejka Gornjak in dijaka
Martin Doblekar in Stela Popović. Na stojnici so imeli dijaki tudi možnost vpogleda v
različne evropske brošure.

Dijakinji Stela in Nastasja Popovič (1.a) sta napisali tudi pesem o Evropski uniji, ki
gre takole:
MOJA & NAŠA EVROPA
Evropa dvanajst zvezdic šteje,
med državami so razlike,
a čeprav med njimi so meje,
imajo med seboj številne stike.
Narodnosti smo različnih,
a to ni tako pomembno,
vsi nismo src sebičnih,
to je vse, kar je vredno.
Po Evropi veliko je slabosti,
to pa sploh v redu ni,
prav tako veliko neenakosti,
čeprav smo si enaki vsi.
Srečno … Evropa!

