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Časovnica 
 

Izvedba raziskave Učenje evropskih vsebin v slovenskih šolah 

T1 

Osebna vabila po elektronski pošti šolam, s katerimi imamo 

vzpostavljene kontakte 13/Dec 

T2 

Novoletna čestitka vključenim v EU4Me projekt ter opomnik 

na anketo 19/Dec 

T4 Pošiljanje vabil po osebnih poznanstvih 2/Jan 

T5 

Vabila na vse osnovne šole po seznamu Ministrstva za 

izbraževanje, znanost in šport 9-17/Jan 

T6 

Vabila na vse srednje šole po seznamu Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport 18 - 23/Jan 

T7 Vabila poslana po osebnih kanalih 31/Jan 

T12 

Vabila poslana učiteljem prisotnim na 2. Seminarju EPAS 

programa 5/Mar 

T13 

Vabila poslana učiteljem mentorjem v okviru projekta EPAS, 

ki niso bile na drugem seminarju 12/Mar 

   

T15 

Zadnji opomnik osnovnim in srednjim šolam po seznamu 

Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport  27/Mar 

T16 

Opomnik je bil posredovan še na naslove vseh ravnateljic in 

ravnateljev 4/Apr 

T20 Zaključek ankete 30/ Apr 

T21 Priprava podatkovne baze  
 

Prvi korak (teden 1): Osebna vabila po elektronski pošti šolam, s 

katerimi imamo vzpostavljene kontakte 
 

Spoštovani! 

Ker v okviru projektov za poučevanje evropskih vsebin v šolah z Vami že uspešno sodelujemo, 

se tokrat na Vas obračamo s posebno prošnjo. V okviru projekta »Učenje evropske raznolikosti: 

Spoštovanje večkulturnosti, večjezičnosti, manjšin in migracij v EU/ EU4Me«, ki ga trenutno 

izvajamo na Centru za politološke raziskave Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, 

smo pripravili vprašalnik o poučevanju evropskih vsebin v slovenskih šolah. Več o projektu 

lahko preberete na www.cutim-evropo.eu ali www.facebook.com/CutimEvropo/.  

Vprašalnik je namenjen vsem učiteljicam in učiteljem osnovnih šol, gimnazij, poklicnih in 

srednjih šol, ne glede na to, kateri razred ali predmet poučujejo ter ne glede na to, če v svoje 

poučevanje vključujejo evropske vsebine ali ne. 

http://www.cutim-evropo.eu/
http://www.facebook.com/CutimEvropo/
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Prosimo Vas, da vprašalnik izpolnite in ga v izpolnjevanje posredujete še ostalim učiteljicam 

in učiteljem na Vaši šoli, kot tudi Vašim kolegicam in kolegom na drugih šolah. Vabilo v 

priponki lahko tudi izobesite v zbornici šole ter do ankete dostopate preko QR kode. 

Izpolnjevanje vprašalnika Vam bo vzelo približno 20-30 minut časa. Izvedba ankete je 

anonimna, podatki pa bodo zbrani in uporabljeni izključno v raziskovalne namene. Vaše 

sodelovanje je za projekt in stroko izjemnega pomena. 

 

POVEZAVA NA VPRAŠALNIK 

 

Raziskovalci bi radi razumeli in prepoznali izzive (težave in potrebe), s katerimi se učitelji pri 

poučevanju evropskih vsebin soočate v praksi. Namen vprašalnika vsekakor ni preverjanje 

znanja med učitelji. Vaši odgovori nam bodo v veliko pomoč pri oblikovanju gradiv za 

poučevanje evropskih vsebin v prihodnje; vsa gradiva bodo brezplačno dostopna zainteresirani 

javnosti.  

Za sodelovanje se Vam že vnaprej najlepše zahvaljujemo! Za kakršnakoli vprašanja ali 

pojasnila smo Vam na voljo na e-naslovu meta.novak@fdv.uni-lj.si. Ob koncu zbiranja in 

analize zbranih podatkov bo raziskovalna skupina pripravila poročilo in ga predstavila širši 

javnosti. Prepričani smo, da bo le-to zanimivo tudi za Vas. 

Želimo vam vesele decembrske dni in prijetne božično-novoletne praznike! 

S prijaznimi pozdravi v imenu raziskovalne skupine,  

izr. prof. dr. Damjan Lajh, Jean Monnet profesor in vodja projekta EU4Me  

 

Seznam elektronskih naslovov na katere je bilo posredovano vabilo je priloženo v PRILOGI 1. 

 

Vabila so bila posredovana s spletnega naslova meta.novak@fdv.uni-lj.si. Zadeva sporočila je 

bila Poučevanje evropskih vsebin v slovenskih šolah. Da bi se izognili, da bi naša pošta bila 

izločena v spam, smo na enkrat v bcc poslali mail na 7 do 10 naslovov. Označen email naslov  

v prilogi 1 z rumeno barvo ni bil več veljaven in pošta ni bila dostavljena. 

 

https://www.1ka.si/euvsebinevsolah
mailto:meta.novak@fdv.uni-lj.si
mailto:meta.novak@fdv.uni-lj.si
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Drugi korak (teden 2): Voščilo šolam vključenih v EU4Me projekt in 

opomnik na anketo 
 

Drage kolegice in kolegi! 

Upam, da prijetno in veselo preživljate decembrske dni! Ob koncu leta bi se vam še enkrat želel 

iskreno zahvaliti za dosedanje odlično sodelovanje v okviru projekta EU4Me! Na zadnjem 

seminarju, ki smo ga imeli novembra v Ljubljani, je bila izražena želja, da bi zaključni dogodek 

v mesecu maju oz. juniju organizirali v Trstu. Ob svojem zadnjem obisku v Bruslju pred slabim 

mesecem dni sem dobil ustno zagotovilo, da je to možno. V začetku prihodnjega leta bomo 

uskladili termin ekskurzije in poslali prvi preliminarni program dogodka. Dovolite mi, da vas 

ob tej priliki še enkrat vljudno povabim k izpolnjevanju ankete 

(https://www.1ka.si/euvsebinevsolah) in k posredovanju povezave na anketo še svojim 

kolegicam/kolegom na drugih šolah. 

 

V svojem imenu in v imenu ekipe EU4Me vam želim vesele praznike ter veliko zdravja, sreče 

in uspehov v novem letu! 

Damjan  

V naslednjem tednu smo iz spletnega naslova damjan.lajh@fdv.uni-lj.si udeležencem EU4Me 

projekta (označeni naslovi s sivo barvo v prilogi 1) poslali voščilo za praznike ter jih spomnili 

na anketo. Da bi se izognili, da bi naša pošta bila izločena v spam, smo prejemnike razdelili v 

4 maile. Naslovi so bili v bcc. 

 

Tretji korak (teden 4): Vabila poslana po osebnih povezavah.  
 

Uporabili smo tudi nekaj osebnih navezav ter v četrtem tednu vabila  posredovali preko teh 

povezav. 

Priloženo vabilo so lahko uporabili za razpošiljanje povezave po mail naslovih: 

Spoštovani! 

V okviru projekta »Učenje evropske raznolikosti: Spoštovanje večkulturnosti, večjezičnosti, 

manjšin in migracij v EU/ EU4Me«, ki ga trenutno izvajamo na Centru za politološke 

raziskave Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, smo pripravili vprašalnik o 

https://www.1ka.si/euvsebinevsolah
mailto:damjan.lajh@fdv.uni-lj.si
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poučevanju evropskih vsebin v slovenskih šolah. Več o projektu lahko preberete 

na www.cutim-evropo.eu ali www.facebook.com/CutimEvropo/. 

Vprašalnik je namenjen vsem učiteljicam in učiteljem osnovnih šol, gimnazij, poklicnih in 

srednjih šol, ne glede na to, kateri razred ali predmet poučujejo ter ne glede na to, če v svoje 

poučevanje vključujejo evropske vsebine ali ne. 

Prosimo Vas, da vprašalnik izpolnite in ga v izpolnjevanje posredujete še ostalim učiteljicam 

in učiteljem na Vaši šoli, kot tudi Vašim kolegicam in kolegom na drugih šolah. Izpolnjevanje 

vprašalnika vam bo vzelo približno 20-30 minut časa. Anketa bo izvedena anonimno, podatki 

pa bodo zbrani in uporabljeni izključno v raziskovalne namene. Vaše sodelovanje je za projekt 

in stroko izjemnega pomena. 

 

POVEZAVA NA VPRAŠALNIK (https://www.1ka.si/euvsebinevsolah) 

 

 Raziskovalci bi radi razumeli in prepoznali izzive (težave in potrebe), s katerimi se učitelji pri 

poučevanju evropskih vsebin soočate v praksi. Namen vprašalnika vsekakor ni preverjanje 

znanja med učitelji. Vaši odgovori nam bodo v veliko pomoč pri oblikovanju gradiv za 

poučevanje evropskih vsebin, ki jih bomo pripravili v prihodnje in bodo brezplačno dostopna 

zainteresirani javnosti. 

Za sodelovanje se Vam že vnaprej zahvaljujemo. Za kakršnakoli vprašanja ali pojasnila smo 

Vam na voljo na e-naslovu meta.novak@fdv.uni-lj.si. Ob koncu zbiranja in analize zbranih 

podatkov bo raziskovalna skupina pripravila poročilo in ga predstavila širši javnosti. Prepričani 

smo, da bo le-to zanimivo tudi za Vas. 

S prijaznimi pozdravi v imenu raziskovalne skupine, 

izr. prof. dr. Damjan Lajh, Jean Monnet profesor in vodja projekta EU4Me 

 

 

 

http://www.cutim-evropo.eu/
http://www.facebook.com/CutimEvropo/
https://www.1ka.si/euvsebinevsolah
https://www.1ka.si/euvsebinevsolah
mailto:meta.novak@fdv.uni-lj.si
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Četrti korak (teden 5): Vabila na vse srednje in osnovne šole po 

seznamu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 

 

Spoštovani! 

V okviru projekta »Učenje evropske raznolikosti: Spoštovanje večkulturnosti, večjezičnosti, 

manjšin in migracij v EU/EU4Me«, ki ga trenutno izvajamo na Centru za politološke raziskave 

Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, smo pripravili vprašalnik o poučevanju 

evropskih vsebin v slovenskih šolah. Več o projektu lahko preberete na www.cutim-evropo.eu 

ali www.facebook.com/CutimEvropo/.  

Vprašalnik je namenjen vsem učiteljicam in učiteljem osnovnih šol, gimnazij, poklicnih in 

srednjih šol, ne glede na to, kateri razred ali predmet poučujejo ter ne glede na to, če v svoje 

poučevanje vključujejo evropske vsebine ali ne. 

Prosimo Vas, da vprašalnik posredujete učiteljicam in učiteljem na Vaši šoli. Vabilo v priponki 

lahko tudi izobesite v zbornici šole in do ankete dostopate preko QR kode. Za izpolnjevanje 

vprašalnika potrebujete približno 20-30 minut časa. Anketa bo izvedena anonimno, podatki pa 

bodo zbrani in uporabljeni izključno v raziskovalne namene. Sodelovanje v anketi je za projekt 

in stroko izjemnega pomena. 

 

POVEZAVA NA VPRAŠALNIK (www.1ka.si/euvsebinevsolah) 

 

Raziskovalci bi radi razumeli in prepoznali izzive (težave in potrebe), s katerimi se učiteljice in 

učitelji pri poučevanju evropskih vsebin soočajo v praksi. Namen vprašalnika ni preverjanje 

znanja med učitelji. Odgovori nam bodo v veliko pomoč pri oblikovanju gradiv za poučevanje 

evropskih vsebin, ki jih bomo pripravili v prihodnje in bodo brezplačno dostopna zainteresirani 

javnosti.  

Za sodelovanje se Vam že vnaprej najlepše zahvaljujemo. Za kakršnakoli vprašanja ali 

pojasnila smo Vam na voljo na e-naslovu meta.novak@fdv.uni-lj.si. Ob koncu zbiranja in 

analize zbranih podatkov bo raziskovalna skupina pripravila poročilo in ga predstavila širši 

javnosti. Prepričani smo, da bo le-to zanimivo tudi za Vas. 

 

http://www.cutim-evropo.eu/
http://www.facebook.com/CutimEvropo/
https://www.1ka.si/euvsebinevsolah
http://www.1ka.si/euvsebinevsolah
mailto:meta.novak@fdv.uni-lj.si
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S prijaznimi pozdravi v imenu raziskovalne skupine,  

izr. prof. dr. Damjan Lajh, Jean Monnet profesor in vodja projekta EU4Me 

E-pošta: damjan.lajh@fdv.uni-lj.si 

 

Seznam osnovnih in srednjih šol 
 

Vabilo je bilo posredovano s priloženo priponko na uradni elektronski naslov na vse osnovne 

šole na seznamu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: 

https://krka1.mss.edus.si/registriweb/Seznam1.aspx?Seznam=2020 ter na vse srednje šole na 

seznamu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: 

https://krka1.mss.edus.si/registriweb/Seznam2.aspx?Seznam=3010. Osnovne šole s 

prilagojenim programom niso vključene v raziskavo. Da bi se izognili, da bi naša pošta pristala 

v predalu nezaželene pošte, je bilo vsako vabilo posredovano individualno s klikom na 

povezavo do elektronske pošte. Vabila so bila posredovana iz naslova: 

polona.mlinaric@fdv.uni-lj.si. Zadeva sporočila je bila Poučevanje evropskih vsebin v 

slovenskih šolah.  

Seznam vseh naslovov je v PRILOGI 2.  

 

Peti korak (teden 7): Vabila poslana preko osebnih kanalov 
 

V sredo 31.1.2018 je bilo vabilo poslano še na kontakte štirih srednješolskih učiteljev s prošnjo, 

da izpolnijo anketo in jo posredujejo v izpolnjevanje tudi svojim kolegom.  

Seznam kontaktov je razviden v PRILOGI 3.  

 

 

 

 

 

mailto:damjan.lajh@fdv.uni-lj.si
https://krka1.mss.edus.si/registriweb/Seznam1.aspx?Seznam=2020
https://krka1.mss.edus.si/registriweb/Seznam2.aspx?Seznam=3010
mailto:polona.mlinaric@fdv.uni-lj.si
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Šesti korak (teden 12): Vabilo poslano učiteljem prisotnim na drugem 

seminarju EPAS programa 
 

Spoštovani! 

Na zadnjem seminarju za učitelje v okviru projekta EPAS – Šola ambasadorka Evropskega parlamenta 

sem vam omenil, da smo pripravili anketni vprašalnik o poučevanju evropskih vsebin v slovenskih šolah. 

Vprašalnik smo pripravili v okviru projekta »Učenje evropske raznolikosti: Spoštovanje 

večkulturnosti, večjezičnosti, manjšin in migracij v EU/ EU4Me«, ki ga trenutno izvajamo na Centru 

za politološke raziskave Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Več o projektu lahko 

preberete na www.cutim-evropo.eu ali www.facebook.com/CutimEvropo/.  

 Raziskovalci bi radi razumeli in prepoznali izzive (težave in potrebe), s katerimi se učitelji pri 

poučevanju evropskih vsebin soočate v praksi. Namen vprašalnika vsekakor ni preverjanje znanja med 

učitelji. Vaši odgovori nam bodo v veliko pomoč pri oblikovanju gradiv za poučevanje evropskih vsebin 

v prihodnje; vsa gradiva bodo brezplačno dostopna zainteresirani javnosti. Ob koncu zbiranja in analize 

zbranih podatkov bo raziskovalna skupina pripravila tudi poročilo in ga predstavila širši javnosti. 

Prepričani smo, da bo le-to zanimivo tudi za vas. Povezava na vprašalnik je dostopna tukaj: 

 

https://www.1ka.si/euvsebinevsolah 

 

Izpolnjevanje vprašalnika vam bo vzelo približno 25 minut časa. Izvedba ankete je popolnoma 

anonimna, podatki pa bodo zbrani in uporabljeni izključno v raziskovalne namene.  

 Zelo vam bomo hvaležni, če vprašalnik izpolnite in ga v izpolnjevanje morda posredujete še ostalim 

učiteljicam in učiteljem, ki jih tovrstne tematike zanimajo. Seveda me lahko za kakršnakoli dodatna 

vprašanja ali pojasnila kontaktirate. Če ste vprašalnik že pred tem prejeli v izpolnjevanje (po kakšnem 

drugem kanalu) se vam za ponovno pošiljanje prošnje/obvestila opravičujem.  

  

V imenu raziskovalne skupine se vam že vnaprej najlepše zahvaljujem za sodelovanje! 

 Lep pozdrav, 

Damjan Lajh 

 

Seznam elektorskih naslovov na katere je bilo vabilo poslano je v PRILOGI 4. 

 

 

http://www.cutim-evropo.eu/
http://www.facebook.com/CutimEvropo/
https://www.1ka.si/euvsebinevsolah
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Sedmi korak (teden 12): Vabila poslana mentorjem v projektu šola 

ambasadorka Evropskega parlamenta 
 

Spoštovani!  

  

Ker uspešno sodelujemo v okviru projekta Šola ambasadorka Evropskega parlamenta se na vas, 

mentorice/mentorje Šole ambasadorke Evropskega parlamenta, obračam s prošnjo, če bi lahko 

izpolnili anketni vprašalnik o poučevanju evropskih vsebin v slovenskih šolah. Vprašalnik smo 

pripravili v okviru projekta »Učenje evropske raznolikosti: Spoštovanje večkulturnosti, 

večjezičnosti, manjšin in migracij v EU/ EU4Me«, ki ga trenutno izvajamo na Centru za 

politološke raziskave Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Več o projektu lahko 

preberete na www.cutim-evropo.eu ali www.facebook.com/CutimEvropo/.  

  

Raziskovalci bi radi razumeli in prepoznali izzive (težave in potrebe), s katerimi se učitelji pri 

poučevanju evropskih vsebin soočate v praksi. Namen vprašalnika vsekakor ni preverjanje 

znanja med učitelji. Vaši odgovori nam bodo v veliko pomoč pri oblikovanju gradiv za 

poučevanje evropskih vsebin v prihodnje. Ob koncu zbiranja in analize zbranih podatkov bo 

raziskovalna skupina pripravila tudi poročilo in ga predstavila širši javnosti. Prepričani smo, da 

bo le-to zanimivo tudi za vas. Povezava na vprašalnik je dostopna tukaj: 

  

https://www.1ka.si/euvsebinevsolah 

  

Izpolnjevanje vprašalnika vam bo vzelo približno 25 minut časa. Izvedba ankete je popolnoma 

anonimna, podatki pa bodo zbrani in uporabljeni izključno v raziskovalne namene.  

  

Zelo vam bomo hvaležni, če vprašalnik izpolnite in ga v izpolnjevanje morda posredujete še 

ostalim učiteljicam in učiteljem, ki jih tovrstne tematike zanimajo. Seveda me lahko za 

kakršnakoli dodatna vprašanja ali pojasnila kontaktirate. Če ste vprašalnik že pred tem prejeli 

v izpolnjevanje (po kakšnem drugem kanalu) se vam za ponovno pošiljanje 

prošnje/obvestila opravičujem.  

  

V imenu raziskovalne skupine se vam že vnaprej najlepše zahvaljujem za sodelovanje! 

  

Lep pozdrav, 

Damjan Lajh  

 

Vabilo je bilo poslano na naslove v PRILOGI 5. 

http://www.cutim-evropo.eu/
http://www.facebook.com/CutimEvropo/
https://www.1ka.si/euvsebinevsolah
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Osmi korak (teden 15): Opomnik vsem srednjim in osnovnim šolam 
 

Spoštovani! 

Dovolite, da vas prijazno spomnimo na izpolnjevanje spletne raziskave o učenju evropskih 

vsebin v slovenskih šolah. V okviru projekta »Učenje evropske raznolikosti: Spoštovanje 

večkulturnosti, večjezičnosti, manjšin in migracij v EU/ EU4Me«, ki ga trenutno izvajamo na 

Centru za politološke raziskave Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, smo pripravili 

vprašalnik o poučevanju evropskih vsebin v slovenskih šolah. Več o projektu lahko preberete 

na www.cutim-evropo.eu ali www.facebook.com/CutimEvropo/.  

V kolikor ste vprašalnik že izpolnili, se Vam iskreno zahvaljujemo. Da bi na podlagi zbranih 

podatkov prišli do čim bolj relevantnih rezultatov, smo izvedbo ankete podaljšali do 30. aprila 

2018. Hvaležni bomo, če lahko na vaši šoli anketo izpolni še kdo od zainteresiranih učiteljev. 

Za izpolnjevanje vprašalnika je potrebnih 20-30 minut časa. Anketa bo izvedena anonimno, 

podatki pa bodo zbrani in uporabljeni izključno v raziskovalne namene.  

 

POVEZAVA NA VPRAŠALNIK (https://www.1ka.si/euvsebinevsolah) 
 

Za sodelovanje se vam že vnaprej zahvaljujemo. Za kakršnakoli vprašanja ali pojasnila smo 

vam na voljo na e-naslovu meta.novak@fdv.uni-lj.si. Ob koncu zbiranja in analize zbranih 

podatkov bo raziskovalna skupina pripravila poročilo in ga predstavili širši javnosti. Prepričani 

smo, da bo le to zanimivo tudi za Vas. 

S prijaznimi pozdravi v imenu raziskovalne skupine,  

izr. prof. dr. Damjan Lajh, vodja projekta EU4Me 

 

Sporočilo smo poslali na 10 šol naenkrat. Naslovniki so bili pod skrito kopijo. Kot naslovnik in 

pošiljatelj je bila Polona Mlinarič (polona.mlinaric@fdv.uni-lj.si). Sporočilo je bilo kopirano v 

mail. Zadeva je bila Poučevanje evropskih vsebin v slovenskih šolah- Opomnik. V sredo 

28.3.2018 med 12h in 12.45 je bil opomnik poslan na vse osnovne šole med 13.00 in 13.20 pa 

še na vse naslove srednjih šol. 

http://www.cutim-evropo.eu/
http://www.facebook.com/CutimEvropo/
https://www.1ka.si/euvsebinevsolah
https://www.1ka.si/euvsebinevsolah
mailto:meta.novak@fdv.uni-lj.si
mailto:polona.mlinaric@fdv.uni-lj.si
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Deveti korak (teden 16): Opomnik vsem ravnateljicam in ravnateljem 

osnovnih in srednjih šol 
 

Spoštovani! 

Dovolite, da vas prijazno spomnimo na izpolnjevanje spletne raziskave o učenju evropskih 

vsebin v slovenskih šolah. V okviru projekta »Učenje evropske raznolikosti: Spoštovanje 

večkulturnosti, večjezičnosti, manjšin in migracij v EU/ EU4Me«, ki ga trenutno izvajamo na 

Centru za politološke raziskave Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, smo pripravili 

vprašalnik o poučevanju evropskih vsebin v slovenskih šolah. Več o projektu lahko preberete 

na www.cutim-evropo.eu ali www.facebook.com/CutimEvropo/.  

V kolikor ste vprašalnik že izpolnili, se Vam iskreno zahvaljujemo. Da bi na podlagi zbranih 

podatkov prišli do čim bolj relevantnih rezultatov, smo izvedbo ankete podaljšali do 30. aprila 

2018. Hvaležni bomo, če lahko na vaši šoli anketo izpolni še kdo od zainteresiranih učiteljev. 

Za izpolnjevanje vprašalnika je potrebnih 20-30 minut časa. Anketa bo izvedena anonimno, 

podatki pa bodo zbrani in uporabljeni izključno v raziskovalne namene.  

 

POVEZAVA NA VPRAŠALNIK (https://www.1ka.si/euvsebinevsolah) 
 

Za sodelovanje se vam že vnaprej zahvaljujemo. Za kakršnakoli vprašanja ali pojasnila smo 

vam na voljo na e-naslovu meta.novak@fdv.uni-lj.si. Ob koncu zbiranja in analize zbranih 

podatkov bo raziskovalna skupina pripravila poročilo in ga predstavili širši javnosti. Prepričani 

smo, da bo le to zanimivo tudi za Vas. 

S prijaznimi pozdravi v imenu raziskovalne skupine,  

izr. prof. dr. Damjan Lajh, vodja projekta EU4Me 

 

Sporočilo smo poslali na 10 šol naenkrat. Naslovniki so bili pod skrito kopijo. Kot naslovnik in 

pošiljatelj je bila Polona Mlinarič (polona.mlinaric@fdv.uni-lj.si). Sporočilo je bilo kopirano v 

mail. Zadeva je bila Poučevanje evropskih vsebin v slovenskih šolah- Opomnik. V sredo 

4.4.2018 in 5.4.2018 je bil opomnik poslan na vse naslove ravnateljic in ravnateljev osnovnih 

in srednjih šol. 

http://www.cutim-evropo.eu/
http://www.facebook.com/CutimEvropo/
https://www.1ka.si/euvsebinevsolah
https://www.1ka.si/euvsebinevsolah
mailto:meta.novak@fdv.uni-lj.si
mailto:polona.mlinaric@fdv.uni-lj.si
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Vabilo v pdf obliki – priponka elektronske pošte 
 

Spoštovani! 

V okviru projekta »Učenje evropske raznolikosti: Spoštovanje večkulturnosti, večjezičnosti, 

manjšin in migracij v EU/EU4Me«, ki ga trenutno izvajamo na Centru za politološke raziskave 

Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, smo pripravili vprašalnik o poučevanju 

evropskih vsebin v slovenskih šolah. Več o projektu lahko preberete na www.cutim-evropo.eu 

ali www.facebook.com/CutimEvropo/.  

Vprašalnik je namenjen vsem učiteljicam in učiteljem osnovnih šol, gimnazij, poklicnih in 

srednjih šol, ne glede na to, kateri razred ali predmet poučujejo ter ne glede na to, če v svoje 

poučevanje vključujejo evropske vsebine ali ne. 

Prosimo Vas, da vprašalnik izpolnite in k izpolnjevanju povabite še ostale učiteljice in učitelje 

na Vaši šoli. Do ankete lahko dostopate preko QR kode. Za izpolnjevanje vprašalnika 

potrebujete približno 20-30 minut časa. Anketa bo izvedena anonimno, podatki pa bodo zbrani 

in uporabljeni izključno v raziskovalne namene. Sodelovanje v anketi je za projekt in stroko 

izjemnega pomena. 

POVEZAVA NA VPRAŠALNIK: www.1ka.si/euvsebinevsolah  

Raziskovalci bi radi razumeli in prepoznali izzive (težave in potrebe), s katerimi se učiteljice in 

učitelji pri poučevanju evropskih vsebin soočajo v praksi. Namen vprašalnika ni preverjanje 

znanja med učitelji. Odgovori nam bodo v veliko pomoč pri oblikovanju gradiv za poučevanje 

evropskih vsebin, ki jih bomo pripravili v prihodnje in bodo brezplačno dostopna zainteresirani 

javnosti.  

Za sodelovanje se Vam že vnaprej najlepše zahvaljujemo. Za kakršnakoli vprašanja ali 

pojasnila smo Vam na voljo na e-naslovu meta.novak@fdv.uni-lj.si. Ob koncu zbiranja in 

analize zbranih podatkov bo raziskovalna skupina pripravila poročilo in ga predstavila širši 

javnosti. Prepričani smo, da bo le-to zanimivo tudi za Vas. 

 

S prijaznimi pozdravi v imenu raziskovalne skupine,  

izr. prof. dr. Damjan Lajh, Jean Monnet profesor in vodja projekta EU4Me 

E-pošta: damjan.lajh@fdv.uni-lj.si  

http://www.cutim-evropo.eu/
http://www.facebook.com/CutimEvropo/
http://www.1ka.si/euvsebinevsolah
http://www.1ka.si/euvsebinevsolah
mailto:meta.novak@fdv.uni-lj.si
mailto:damjan.lajh@fdv.uni-lj.si
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V nadaljevanju sledi seznam prilog, ki pa so zaradi upoštevanja Uredbe o varstvu 

podatkov »GDPR« zaščitene. Celotni dokument je na voljo pri avtorju raziskave. 

PRILOGA 1 

Seznam elektronskih naslovov, na katere je bilo posredovano vabilo v prvem koraku 
 

PRILOGA 2 

Seznam vseh naslovov osnovnih in srednjih šol, na katere je bilo vabilo poslano v četrtem 

koraku 
 

V torek, 9. januarja 2018 je bilo med 12h in 16h vabilo poslano na naslove 42 osnovnih šol:  

V sredo, 10. januarja 2018 je bilo med 9.50 in 15.15 vabilo poslano na naslove 68 osnovnih šol:  

V četrtek, 11. januarja 2018 je bilo med 11.00 in 11.37 vabilo poslano na 28 osnovnih šol:  

V petek, 12. januarja 2018 je bilo med 14.00 in 16.00 vabilo poslano na naslove 30 osnovnih šol:  

V ponedeljek, 15. januarja 2018 je bilo med 11.00 in 14.10 vabilo poslano na 70 osnovnih šol:  

V torek, 16. januarja 2018 je bilo med 10.20 in 15.30 vabilo poslano na 108 osnovnih šol:;  

V sredo, 17. januarja 2018 je bilo med 9.40 in 15.00 vabilo poslano na 118 osnovnih šol:;  

Seznam nedostavljenih sporočil osnovnim šolam zaradi napačnega e-mail naslova: 

Seznam OŠ za katere na strani MIZŠ ni bilo zapisanega e-mail naslova: 

 

V četrtek, 18. januarja 2018 je bilo med 11.00 in 12.00 vabilo poslano na 23 srednjih šol:  

V petek, 19. januarja 2018 je bilo med 12.30 in 14.50 vabilo poslano na 56 srednjih šol:  

V ponedeljek 22. januarja 2018 je bilo med 12.15 in 14.10 vabilo poslano na 82 srednjih šol:  

V torek 23. januarja je bilo vabilo med 12.20 in 12.40 poslano na dva naslova srednjih šol:  

Seznam nedostavljenih sporočil srednjim šolam zaradi napačnega e-mail naslova: 
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PRILOGA 3 

Seznam osebnih kontaktov, na katere je bilo vabilo poslano v petem koraku 
 

V sredo 31.1.2018 je bilo vabilo poslano še na kontakte štirih srednješolskih učiteljev s prošnjo, 

da izpolnijo anketo in jo posredujejo v izpolnjevanje tudi svojim kolegom. Seznam kontaktov 

je razviden v prilogi 3:  

PRILOGA 4 

Seznam elektorskih naslovov na katere je bilo vabilo poslano v šestem koraku 

PRILOGA 5 

Seznam elektronskih naslovov, na katere je bilo vabilo poslano v sedmem koraku 

PRILOGA 6 

Seznam osnovnih šol na katere je bilo vabilo poslano v osmem koraku 

Seznam srednjih šol, na katere je bilo vabilo poslano v osmem koraku 

PRILOGA 7 

Seznam naslovov vseh ravnateljic in ravnateljev, na katerem je bilo vabilo poslano v 

devetem koraku 
 

EMAIL NASLOVI RAVNATELJEV 

NEDOSTAVLJENA SPOROČILA (OPOMNIKI RAVNATELJEM) 

 

 


