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Srednja zdravstvena šola Ljubljana (SZŠLJ) je 21. 2. 2017 z izjavo o sodelovanju
pristopila k projektu »Šola ambasadorka Evropskega parlamenta« (EPAS), ki ga
izvaja Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji v sodelovanju s
Socialno akademijo in Fakulteto za družbene vede Univerze v Ljubljani. V šolskem
letu 2016/17 na SZŠLJ kot glavni mentor deluje dr. Andreja Prebil, projekt pa
pomagata izvajati tudi mag. Janja Jakša in Matejka Gornjak, dipl.m.s.
Namen programa je aktivno učenje in ozaveščanje mladih o Evropski uniji (EU). V
okviru programa, ki ima različne sklope, se dijaki učijo o EU, o njenem delovanju,
institucijah, vrednotah, zgodovini in – prihodnosti. Dijaki preko tega odkrivajo, kakšno
vlogo ima EU v njihovem življenju, ki se je pravzaprav morda niti ne zavedajo. Širši
namen tega programa pa je lahko tudi ta, da se mladi začnejo zavedati – navkljub
aktualnim krizam, nemirom in novim izzivom – pomena temeljnih evropskih
vrednot, kot so dostojanstvo, svoboda, solidarnost, enakost. Temeljne EU
vrednote nam lahko predstavljajo utrte stezi, na katere se lahko v teh spreminjajočih
se in turbulentnih časih vedno znova vračamo. Ne ponujajo samo nekih smernic,
temveč so kot »močno drevo« - s koreninami, ki se jih ne da izruvati, in z lepoto, ki se
je ne da z ničemer premostiti.
Program, kot že omenjeno, se izvaja v treh sklopih, in sicer:
-

vzpostavitev informacijske točke,
obeleženje dogodka od dnevu EU (9. maj),
izvedba treh oz. šestih učnih modulov.

V letošnjem šolskem letu na šoli izvajamo vse tri sklope. V program smo vključili tudi
dva dijaka SZŠLJ: Martina Doblekarja in Stelo Popović (1.a razred). Dijaka imata s
svojim sodelovanjem možnost pridobitve potrdila »dijak ambasador EP« ter obiska
simulacije Evropskega parlamenta v Strasbourgu v Franciji.
Predstavitev naših skupnih aktivnosti sledi v nadaljevanju. O njih vas bomo sproti
obveščali. Dotlej pa naj vam pokažemo nekaj slikovnih utrinkov, ki kažejo na naše
ustvarjanje.

Druge koristne povezave:
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji (http://ec.europa.eu/slovenia/home_sl)
Evropska unija (https://europa.eu/european-union/index_sl)

