Obisk pisarne evropskega poslanca, predstavitev Informacijske pisarne
Evropskega parlamenta in predstavništva Evropske komisije v Sloveniji ter ogled
Državnega zbora v Ljubljani

NOSILCI: Gimnazija Škofja Loka
IZVAJALCI: T. Blatnik, A. Černigoj, urad evropskega poslanca Lojzeta Peterleta,
Evropska hiša
ROKI: 19. 11. 2014
VKLJUČENI DELEŽNIKI: dijaki 3. letnika, profesorji spremljevalci
MERILA/KAZALNIKI: število deležnikov, število vladnih organizacij in vključenih oseb,
stopnja zadovoljstva s stik, raven občutka enakosti, spoštovanja in dobrih odnosov,
stopnja zavedanja pomena stikov, občutek dostopnosti; skupna pravila in vrednote,
visoka državljanska zavzetost
EVALVACIJA DOSEGANJA CILJEV:
Dijaki 3. E ter posamezni dijaki ostalih oddelkov Gimnazije Škofja Loka so v sklopu evropskih študij in iz
programa obveznih izbirnih vsebin (OIV) spoznavali sestavo in delovanje evropskih institucij. V ta namen smo za
dijake 3. letnika izvedli projektni dan v Ljubljani.
Najprej smo obiskali urad evropskega poslanca Lojzeta
Peterleta, kjer nas je sprejel Peterletov asistent g. Černigoj in
nam po uvodnih himnah na kratko predstavil evropske
institucije (Evropska komisija in Svet Evrope), njihovo delo ter
področja na katerih delujejo.
Za naše dijake je bilo še posebej zanimiva tema zaposlovanja
mladih, ki nam jo je predstavila bivša stažistka v Bruslju ga.
Kikel.

V nadaljevanju smo se odpravili v Državni zbor, kjer so nam v
dvorani Državnega sveta na kratko predstavili zgodovino,
sestavo ter delo Državnega zbora.

Pozdravit nas je prišel tudi bivši dijak Gimnazije Škofja Loka in sedanji
poslanec g. Miha Kordiš, ki je prijazno odgovarjal na vprašanja naših
dijakov in profesoric. V nadaljevanju smo se odpravili na balkon glavne
dvorane, kjer smo spremljali sejo Državnega zbora.

V zadnjem delu projektnega dneva smo se odpravili še v Informacijsko pisarno Evropskega parlamenta in
Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. Po uvodni predstavitvi sestave parlamenta, nove komisije in njunih
prednostnih nalog smo dobili veliko praktičnih informacij o življenju v Evropi. Dijaki so imeli možnost pridobiti
informacije o opravljanju pripravništva v eni izmed evropskih institucij ter nadaljnje možnosti zaposlitve.

Dijaki so s projektnim dnevom dobili podroben vpogled v delovanje evropskih institucij, kar jim bo služilo kot
dobra osnova za nadaljnje spoznavanje teh institucij v sklopu evropskih študij pri sociologiji. Do marca, ko je
predvidena strokovna ekskurzija v Bruselj in Strasbourg, bodo dijaki pripravljeni, da si evropske institucije
ogledajo tudi v živo in doživijo utrip mednarodnega sodelovanja in večkulturnosti. Navsezadnje tudi Evropa
postaja talilni lonec.

