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TEKMOVANJE EVROŠOLA 2017 

Pravila: 
 
Pogoji za prijavo: 
 
1. Ekipo sestavlja najmanj šest (6) in največ štiriindvajset (24) dijakinj in dijakov iz 
iste šole.  

2. Na tekmovanju lahko sodelujeta največ dve (2) ekipi iz iste šole. 

3. Na dan prijave nobeden izmed članov skupine ne sme biti mlajši od 16 in 
starejši od 18 let. 

4. Ekipa je prijavljena, če do 25. 10. 2017 pošlje pravilno izpolnjen spletni prijavni 
obrazec z vsemi zahtevanimi podatki. 
 

5. Pogoj za prijavo je izdelava izdelka ali avdiovizualne vsebine, ki ga ekipa odda 
ob prijavi oziroma najkasneje do izteka roka prijav. Izdelek predstavlja 25% 
pridobljenih točk končnega rezultata, ki ga ekipa doseže tekom celotnega 
tekmovanja. Izdelke ekip bo pred tekmovanjem pregledala in ocenila strokovna žirija, 
ki bo vsaki izmed ekip dodelila primerno število točk. Drugi pogoji v zvezi z vsebino 
izdelkov so navedeni spodaj, v točki 9. 

Državno tekmovanje za Evrošolo 2017 

6. Tekmovanje poteka v dveh delih, ki skupaj ekipam prineseta 75% točk končnega 
rezultata tekmovanja za Evrošolo. 

6.1 Prvi del – Test: Ekipa (6 tekmovalcev) na tekmovanju najprej tekmuje v TESTU 
ZNANJA O EU, ki traja 30 minut. Test je sestavljen iz 10 vprašanj in predstavlja 50% 
končnega seštevka točk. 

6.2 Drugi del – Kviz: Ekipe se pomerijo v KVIZU O EVROPSKI UNIJI, v katerem 
lahko odgovarjajo le z odgovoroma DA ali NE. Rezultat, ki ga ekipa doseže na kvizu 
predstavlja 25% končnega seštevka točk. 

6.3 Žirija na podlagi ocene (ob prijavi oddanega) izdelka ter znanja, izkazanega na 
nacionalnem tekmovanju, izbere 7 najboljših ekip, ki bodo odpotovale na simulacijo 
Evropskega parlamenta »Evrošola 2017« v Strasbourgu.  
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Ostali pogoji izbora za Evrošolo 2017 

8. Vsaka od zmagovalnih ekip lahko poleg svojih članov v Strasbourg na simulacijo 
Evropskega parlamenta pelje še toliko dodatnih dijakov, da skupaj zapolnijo natanko 
24 mest. Dijake spremljata dva mentorja ali spremljevalca, ki nista vključena v kvoto 
24 dijakov. 

8.1 V kolikor isto šolo zastopata dve ekipi in ena od njiju zmaga, mora zmagovalna 
ekipa povabiti na simulacijo v Strasbourg najprej vse člane druge ekipe, šele nato pa 
do zapolnitve celotne kvote 24 mest še ostale dijake iz svoje šole. 

Primer: Iz iste šole se prijavita dve ekipi. Ena izmed ekip (v kateri je npr. 10 
sodelujočih) se uvrsti na simulacijo. Preostala prosta mesta do 24 najprej zasede 
druga sodelujoča ekipa; nato šele z morebitnimi predstavniki te šole, ki na 
tekmovanju niso sodelovali. 

 

Izdelava izdelka ali avdiovizualne vsebine 

9. Vsebina izdelka ali avdiovizualne vsebine:  

Osrednja tema nosi naslov Enotni digitalni trg.  

Enotni digitalni trg je ena izmed prioritet Evropske unije. Glavni cilj enotnega 
digitalnega trga je odpraviti nacionalne ovire za transakcije, ki potekajo po internetu.  

Nadgrajuje koncept skupnega trga, katerega namen je bil odpraviti trgovinske ovire 
med državami članicami, da bi povečali gospodarsko blaginjo in vzpostavili „vse 
tesnejšo unijo med narodi Evrope“, in ki se je nadalje razvil v koncept notranjega 
trga, opredeljenega kot „območje brez notranjih meja, na katerem je zagotovljen 
prost pretok blaga, oseb, storitev in kapitala“. 

Sloni na treh stebrih: (1) boljši dostop potrošnikov in podjetij do digitalnega blaga in 
storitev po vsej Evropi; (2) oblikovanje ustreznega okolja in enakih konkurenčnih 
pogojev za razcvet digitalnih omrežij in inovativnih storitev; (3) čim boljše 
izkoriščanje potenciala rasti digitalnega gospodarstva. 

Vsaka ekipa pripravi in pošlje video, ki ni daljši od treh minut ali ga nadomesti z 
drugim izdelkom in z njim predstavi svoj pogled na osrednjo temo "Enotni digitalni 
trg". Ta tema je zaželena, ni pa obvezna.  
 
Če narava izdelka ne omogoča prestavitve osrednje teme, lahko dijaki z izdelkom 
pokažejo tudi kako temeljne vrednote Evropske unije (človeško dostojanstvo, 
svoboda, demokracija, enakost, pravna država in spoštovanje človekovih pravic) 
sami živijo v praksi ali kako se te vrednote odražajo v družbi (razredu, šoli, lokalnem 
okolju) in tematiko povežejo s svojim prihodnjim poklicem.  
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9.1. Tehnični pravilnik: 

 Čas trajanja videa ne sme presegati 180 sekund. 
 

 Video naložite na YouTube. URL dodajte k spletni prijavi (prostor za oddajo 
URL naslova se nahaja v prijavnem obrazcu).  

 
 Če videa ne boste oddali skupaj s prijavo, morate URL naslov poslati na 

epslo.evrosola@gmail.com najkasneje do izteka roka za prijave. Šele s tem 
je vaša prijava popolna.  

 
 Video mora do premiernega predvajanja na regijskem izboru ostati zaprt za 

javnost.  
 

 Katerikoli drug izdelek, ki ga ekipa odda, mora jasno izražati dano tematiko. 
Prav tako ne sme biti v času do tekmovanja nikjer razstavljen ali kako drugače 
predstavljen širši javnosti. Izdelek mora biti enostaven za transport, da ga 
ekipa dostavi ali pošlje na sedež Informacijske pisarne Evropskega 
parlamenta v Sloveniji na naslov Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana.  

 
 Z oddajo izdelka se strinjate, da izvedbena ekipa Evrošole in Informacijska 

pisarna EP izdelke javno objavita in jih uporabljata za namene komuniciranja 
brez posebnih obveznosti do avtorjev. Ob objavi bodo avtorji in šola ustrezno 
navedeni.  
 

9.2. Komisija in ocenjevanje avdiovizualnih ali drugih izdelkov: Komisija, ki bo 
imenovana posebej za to priložnost, bo vsak izdelek ocenila po štirih kriterijih. 
Znotraj kriterijev je možno doseči maksimalno: 

 5 točk za idejo 
 
 7 točk za tehnično izvedbo 

 
 6 točk za vključitev širšega kroga dijakinj in dijakov 

 
 7 točk za predstavitev vsebine 

 
9.3 Izdelek lahko ekipi prinese največ 25 točk, kar predstavlja 25 % skupne ocene. 
50% bo predstavljal prvi (pisni) test na tekmovanju, 25% pa skupinski kviz v drugem 
delu tekmovanja. 
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Okvirni potek tekmovanja 

 
Za vse šole bo potekalo eno veliko državno tekmovanje, ki bo v Ljubljani v soboto, 
11. 11. 2017. Sestavni del programa tekmovanja bo tudi spoznavanje tematik EU in 
institucij EU za dijake. Dodaten program bo organiziran tudi za spremljajoče 
mentorje. Tekmovanje bo okvirno potekalo od 9. do 17. ure.  
 
Predviden program tekmovanja je:  
 

- registracija in dodelitev spremljevalca ekipe, 
- otvoritev in pozdrav, 
- pisni test, ki ga rešuje 6 dijakov iz vsake ekipe, 
- začetek kroga 4 terenskih delavnic (ena izmed njih bo tudi ustni kviz, ki je del 

tekmovanja) po Ljubljani na temo aktivnega državljanstva in vrednot Evropske 
Unije. V teku delavnic bodo mladi gradili svoje kompetence, si ogledali 
državne institucije in Hišo Evropske unije 

- skupna razglasitev rezultatov in zaključek 

Osnovna navodila za mentorje skupin 

 
 Mentor poskrbi za nemoten pretok informacij in redno obveščanje dijakov, ki 

sestavljajo tekmovalno ekipo. 
 Mentor se seznani z literaturo za tekmovanje in poskrbi za pripravo 

tekmovalne ekipe. 
 Mentor je soodgovoren za vsebino vizualnih oziroma avdiovizualnih ali drugih 

izdelkov; poskrbi, da je ta primerna oziroma ne spodbuja nestrpnosti, 
diskriminacije ter nasilja in njegovo dostavo na naslov Informacijske pisarne. 

 Na dan tekmovanja mentor spremlja dijake po Ljubljani, ko se udeležujejo 
terenskih delavnic.  

 V primeru uvrstitve ekipe na simulacijo Evropskega parlamenta v 
Strasbourgu, mentor svojo ekipo vsebinsko pripravi na simulacijo in jih na 
simulaciji tudi spremlja. Poskrbi tudi za ostale vidike sodelovanja na simulaciji 
v skladu z navodili organizatorja (minutna predstavitev šole, poslane 
fotografije ipd.). 

 Dijaki, ki sodelujejo na Evrošoli, morajo dobro poznati vsaj enega od jezikov, 
ki ga bodo lahko uporabljali v Strasbourgu: angleščina, nemščina ali 
francoščina. 
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Literatura za pripravo na tekmovanje 

 
Za pripravo na tekmovanje je pripravljeno posebno izobraževalno gradivo. Literatura 
bo javno objavljena 11. 09. 2017 na spletni strani Informacijske pisarne Evropskega 
parlamenta v Sloveniji - http://www.europarl.europa.eu/slovenia/sl/mladi-in-ep-
projekti/evrošola 

Prijava ekipe na tekmovanje 

Ekipo lahko prijavite preko spletnega obrazca. Obrazec je dosegljiv tukaj: 

https://podio.com/webforms/18998309/1278775 

Obvezna priloga prijave je dokument z imeni, priimki in rojstnimi datumi sodelujočih 
dijakov in dijakinj v ekipi, četudi se vsi ne bodo udeležili nacionalnega tekmovanja.  

Uvrstitev na simulacijo delovanja Evropskega parlamenta v Strasbourgu 

 
Najboljših sedem ekip bo uvrščenih na simulacijo delovanja Evropskega parlamenta 
v Strasbourgu, »Euroscola«, kjer se z dijaki iz celotne Evropske unije za en dan 
prelevijo v evropske poslance, spoznavajo delovanje Evropskega parlamenta ter se 
pomerijo v znanju o Evropski uniji.  
 
Obisk pripravi šola sama v skladu s pravili, ki jih bo posredoval organizator. 
Zmagovalne ekipe se bodo simulacije udeležile v enem izmed možnih terminov, 
predvidoma od novembra 2017 do maja 2018. Več informacij o poteku simulacije v 
Strasbourgu in drugih evropskih vsebin si lahko preberete na: 
http://www.europarl.europa.eu/euroscola/en/home.html  
 
 
 
Dodatne informacije in pojasnila:  
 
Za vse dodatne informacije v zvezi s tekmovanjem se lahko obrnete na 
epslo.evrosola@gmail.com.  
 
 
 
 
 


