
NIZOZEMSKA – BELGIJA – FRANCIJA 2023  

IZVAJALEC: Prva gimnazija Maribor v sodelovanju z izbrano turistično agencijo 

CILJI evropske strokovne ekskurzije: 

 spoznavanje zgodovine povojnih integracij s poudarkom na Evropski uniji ter 

razvoju ideje  o evropskem združevanju;  

 razumevanje zgodovinskih vzrokov  povezovanja Evrope; 

 seznanjanje z različnimi kulturami ter razumevanje koncepta multikulturnosti v 

sodobni Evropi; 

 avtentično učenje o institucijah Evropske unije: o njihovi zgradbi, načelih, 

pristojnostih in načinu delovanja;  

 razumevanje pomena sodobne politične organiziranosti Evropske unije in kritično 

ozaveščanje o aktualnih problemih Evrope;  

 razvijanje kompetenc: državljanske kompetence, medkulturne zavesti, socialnih  

in jezikovnih kompetenc. 

 

KRATKA VSEBINA: Program je namenjen spoznavanju zgodovine nastajanja današnje 

Evropske unije in neposredni seznanitvi z njenim delovanjem z obiskom evropskih 

institucij v Bruslju ter katere od mednarodnih organizacij. Na poti do Bruslja in nazaj se 

bomo poglobili v različne ideje in zgodovinske mejnike, ki zaznamujejo kulturno, socialno, 

politično in gospodarsko ureditev današnje Evrope, prepoznavali bomo njene skupne 

civilizacijske osnove in iskali razlike. Na potovanju skozi različne države Evrope bomo 

spoznavali njene naravne, kulturne  in družbeno-geografske značilnosti ter se preizkusili 

v sposobnosti povezovanja šolskega teoretičnega znanja z neposrednim izkustvenim 

učenjem na terenu. Ekskurzijo bomo video dokumentirali in ob koncu leta predstavili 

dijakom šole. 

Ključne terenske lokacije izvajanja programa ekskurzije: Amsterdam – Bruselj – 

Strasbourg 

 

POGOJI ZA VPIS (ciljna skupina): dijaki tretjega letnika splošne gimnazije  

 

NAČIN IZVAJANJA: medpredmetno zastavljena strokovna ekskurzija, ki bo temeljila 

na kolektivni ter individualni pripravi, skupinskem delu in strokovnem vodenju s področij 

zgodovine, umetnostne zgodovine, geografije ter sociologije. Eden od ključnih ciljev je 

sprejem in izobraževalni program v Evropskem parlamentu ter Hiši evropske zgodovine 

v Bruslju 29. 3. 2023.  

Na poti nazaj bomo obiskali tudi uradni sedež Evropskega parlamenta v Strasbourgu  

31. 3. 2023, kjer si bomo ogledali Parlamentarium Simone Veil. 

 

TRAJANJE: 6 dni; skupne priprave pred ekskurzijo ter predstavitev po ekskurziji 

ČAS IZVEDBE: od 26. do 31. marca 2023  



KRAJ IZVEDBE: v izvedbenem programu določene države na poti do Bruslja in nazaj  

VELIKOST SKUPINE: do 40 dijakov 

NOSILEC PROGRAMA: Blanka Pokeršnik, prof. 


