POVEZANI V MAVRICI RAZLIČNOSTI
JOINED IN A RAINBOW OF DIVERSITY

VREDNOTE

SODELOVANJE
TEAMWORK

RADOVEDNOST
CURIOSITY

STRPNOST
TOLERANCE

SPOŠTLJIVOST
RESPECT

USTVARJALNOST
CREATIVITY

POSLANSTVO
V jezikovno in kulturno pisanem svetu ustvariti spodbudno
učno okolje, ki ob doseganju visokih standardov znanja
ceni vsakega posameznega učenca.

VIZIJA
Educated side by side, untroubled from infancy
by divisive prejudices, acquainted with all that is
great and good in the different cultures … they will
become in mind Europeans, schooled and ready
to … bring into being a united and thriving Europe.

Jean Monnet
EVROPSKA ŠOLA LJUBLJANA
DOBRODOŠLI NA EŠLJ!
Evropska šola Ljubljana je edina slovenska šola v mreži
akreditiranih evropskih šol. Svoja vrata bo učencem
prvega in drugega letnika primarne stopnje prvič
odprla 1. septembra 2018.
Osnovno vodilo Evropske šole Ljubljana je soustvarjanje
spodbudnega in ohrabrujočega učnega prostora za
vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov iz različnih
jezikovnih in kulturnih okolij. Skupaj z učenci in starši želimo
graditi mostove med različnostmi, krepiti pravičnost,
opogumljati mlade na njihovi poti, prepoznati potenciale
vsakega posameznega učenca, hkrati pa dosegati visoke
izobraževalne standarde. Skozi sodobne pedagoške
prakse bomo spodbujali radovednost, vrstniško
sodelovalnost, spoštljivost in etičnost ter se zavezali
vrednotam odgovornega evropskega državljanstva.
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ZAKAJ K NAM?
Na EŠLj vabimo otroke, ki:
• se želijo razvijati in izobraževati v kulturno
in jezikovno pisanem okolju,
• imajo željo po poglobljenem znanju tujih jezikov,
• v spodbudnem okolju želijo razvijati svoje
potenciale.
•
•
•
•
•

•

Otrokom nudimo večkulturno in večjezično
okolje z učitelji domačimi govorci.
Vzgajamo v spoštovanju različnosti.
Izvajamo program po sistemu Evropskih šol
s 60-letno tradicijo.
Del pouka izvajamo v prvem tujem jeziku.
Sodobno opremljeni učencem ponujamo
celostni razvoj njihovih potencialov na
naravoslovno-matematičnem, jezikovnem,
umetnostnem, športnem, socialnem in drugih
področjih.
Ob skrbnem spremljanju napredka posameznega
učenca in svetovanju pri odločanju za nadaljnje
izobraževanje bodo naši učenci zaključili
šolanje z evropsko maturo (EB), ki zagotavlja doseganje
visokih standardov znanja
in vpis na katerokoli univerzo v Evropski uniji.

EVROPSKA ŠOLA LJUBLJANA
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Šolanje na EŠLj traja 12 let, od tega 5 let na primarni stopnji
in 7 let na sekundarni stopnji.

PRIMARNA STOPNJA
STAROST

NAZIV

OKRAJŠAVA

6–7

Prvi letnik

P1

7–8

Drugi letnik

P2

8–9

Tretji letnik

P3

9–10

Četrti letnik

P4

10–11

Peti letnik

P5

SEKUNDARNA STOPNJA
STAROST

NAZIV

OKRAJŠAVA

11–12

Prvi letnik

S1

12–13

Drugi letnik

S2

13–14

Tretji letnik

S3

14–15

Četrti letnik

S4

15–16

Peti letnik

S5

16–17

Šesti letnik

S6

17–18

Sedmi letnik

S7

EŠLJ IZVAJA POUK V DVEH JEZIKOVNIH SEKCIJAH,
SLOVENSKI IN ANGLEŠKI JEZIKOVNI SEKCIJI
Učenec obiskuje jezikovno sekcijo v svojem maternem/
dominantnem jeziku.
Če nobena od jezikovnih sekcij ne ustreza učenčevi
materinščini, se učenec praviloma vključi v angleško
jezikovno sekcijo, pod posebnimi pogoji pa lahko tudi
v slovensko jezikovno sekcijo.
EŠLj kot prvi tuji jezik nudi učenje delovnih jezikov EU,
angleščine, francoščine ali nemščine, v prvem tujem jeziku
pa se delno ali v celoti izvajajo tudi posamezni predmeti.
Kot drugi tuji jezik bo EŠLj učencem sekundarne stopnje
ponudila angleščino, francoščino, nemščino, italijanščino
in španščino.
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PREDMETNIK ZA 1. IN 2. LETNIK
PRIMARNE STOPNJE
ENGLISH LANGUAGE
SECTION

SLOVENSKA JEZIKOVNA
SEKCIJA

SUBJECT

PREDMET

1. IN 2. LETNIK

prvi jezik –
materinščina:
slovenščina

8 ur

YEARS 1 AND 2

Language 1 –
Mother
8 hours
Tongue: English
SWALS:
2 hours 30 mins
Mother Tongue
Mathematics

4 hours

matematika

4 ure

Language 2

2 hours 30 mins

drugi jezik –
prvi tuji jezik

2 uri 30 min

SWALS: English 8 hours
Slovenian*

1 hour
glasbena
umetnost

Music
Art

5 hours

Physical
Education

likovna
umetnost

5 ur

šport

Discovery
of the World

1 hour 30 mins

odkrivanje
sveta

1 ura 30 min

Ethics

1 hour

etika

1 ura

Recreation

3 hours 30 mins

rekreacija

3 ure 30 min

Total

26 hours 30 mins

skupaj

25 ur 30 min

•

v 1. in 2. letniku primarne stopnje traja učna ura 30 minut

•

kot drugi jezik – prvi tuji jezik učenec lahko izbere angleščino,
nemščino ali francoščino

•

* Slovenian is compulsory subject taught as additional language
2 periods per week in English section only

EVROPSKA ŠOLA LJUBLJANA
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KJE SMO?
Nahajamo se v središču Ljubljane, v stavbi Šolskega centra
Ljubljana, na Aškerčevi ulici 1, nasproti veleposlaništva
Republike Francije.

Evropska šola
Ljubljana

KAKO DO NAS?
Po dovozu z Barjanske ulice se lahko prav do vhoda
v EŠLj pripeljete z osebnim vozilom, kjer je na voljo
parkirni prostor. Uporabite lahko tudi javni prevoz (LPP).
Do šole vas pripeljejo naslednje proge LPP:
• proge 1, 1B,6 in 6B s postajališčem na Aškerčevi cesti;
• proga 9 s postajališčem na Barjanski cesti;
• proge 2, 3, 3B, 3G, 11, 11B, 19B, 19I, 27 in 78
s postajališčem na Zoisovi cesti.

INFORMATIVNI DAN
Informativni dan bo 12. 2. 2018 ob 17. uri,
za več informacij pa še 19. in 28. 2. 2018 ob 17. uri.

PRIJAVA K VPISU
Poteka v mesecu februarju: 12. 2. 2018, 19. 2. 2018,
28. 2. 2018 od 17. do 18. ure v učilnici 4.
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ZAPISKI

Informativni bilten Evropske šole Ljubljana
Naklada: 700 izvodov
Ljubljana, januar 2018
EVROPSKA ŠOLA LJUBLJANA
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EVROPSKA ŠOLA
Aškerčeva 1 • 1000 Ljubljana
Direktorica: +386 1 2411 626
solski-center.lj@guest.arnes.si

