


O EPAS projektu

• 49 šol
• 122 mentorjev

Dodatno:
• Mednarodno povezovanje: 15 šol (obrazec na spletu)
• Povezovane med slovenskimi šolami (izpolnijo list)

Zanimivost: V letu 2017 je v projektu EPAS v celotni EU sodelovalo 700
šol, 2600 mentorjev in 9100 dijakov ambasadorjev



Mednarodne aktivnosti

• Seminarji v Bruslju:
• Dobra novica: na vsak seminar namesto 1 gre lahko sedaj 5 mentorjev.
• Marca in aprila: 5+5 za šole, ki so vključeni od lani
• Jeseni še dodatni seminarji, predvidoma 4 -> predvidoma 20 mentorjev.
• Princip = 1 mentor z vsake šole

• Obisk Evrošole
• dijaki: 2 dijaka na šolo
• +1 dijak za 14 šol -> vezano na sodelovanje v razpisu



Ocenjevanje po šolah

• aprila in maja; zaključek 1. junija
• datume bomo letos določili ocenjevalci; termini bodo znani do konca

marca
• letos 2 vrsti ocenjevanja – na daljavo in obisk

• Nove šole: obisk
• Stare šole: na daljavo



Kako bo izgledalo ocenjevanje na daljavo?

• Zelo podobno obisku na šoli kar se tiče vsebine
• Strukturiran intervju z mentorjem, ravnateljem in dijaki ter z

ocenjevalcem
• Format: Skype, v primeru tehničnih zapletov telefonski klic
• Vnaprej boste prejeli vprašanja oz. teme, da se lahko na intervju

pripravijo,
• Šole pošljete ocenjevalcu fotografije ali posnetek prireditve, infotočke,

drugih dejavnosti na šoli (če je še niso izvedli, to storijo naknadno) ter
objave v medijih.



Kriteriji ocenjevanja šol
• Točkovanje po merilih:

1.Merilo: vključenost v programske aktivnosti (0 -30);
• Vlogain odnos mentorja pri izvajanju programskih aktivnosti (0 –5);
• Vloga aktivno vključenih dijakov (0–15);
• Število udeležencev v programskih aktivnostih (0–10).

2.Merilo: kakovost, inovativnost in izvirnost izvedenih programskih aktivnosti(0-40);
• Obravnava učnih modulov (0–10);
• Informacijska točka (0 –10);
• Dogodek ob dnevuEvrope (0 –10);
• Druge aktivnosti (0–10).

3.Merilo: odmevnost programskih aktivnosti in obveščanje infopisarne(0 –30);
• Objave v medijih znotraj šolskega okolja(0–10);
• Objave v medijih znotraj lokalnega okolja(0–10);.
• Objave v medijih nanacionalni ravni (0 –10).



Promocija programa EPAS

• Namen programa je tudi spoznavanje in povezovanje šol ambasadork
v Sloveniji in v Evropski uniji. Vabimo vas, da na Facebooku in ostalih
socialnih omrežjih predstavite vaše dogodke in aktivnosti ter si
izmenjate ideje in primere.

Prosimo vas, da vse objave na socialnih omrežjih opremite z
#EPSLOambasador in #EPambassadorSchool.

Pridružite se tudi Facebook skupini Šola ambasadorka Evropskega
parlamenta.



Informacijska pisarna EP na družbenih omrežjih

Facebook@evropski.parlament.ljubljana
https://www.facebook.com/evropski.parlament.ljubljana

Instagramep_slovenija
http://instagram.com/ep_slovenija

Twitter@EP_Slovenija
https://twitter.com/EP_Slovenija

Youtube kanal Evropski parlament
http://bit.ly/youtube_EP



Dodatna vprašanja?

Vprašanja, povezana z delom Evropskega parlamenta:
epljubljana@ep.europa.eu

Naročanje gradiva in obiski Hiše EU:
info@hisaeu.si

Podpora pri izvedbi projekta: eva@socialna-akademija.si


