
Gradiva za novinarje 

Dobrodošli  
v  

Eurošoli



Evropska centralna banka (ECB) še naprej krepi svoje dejavnosti na 
področju izobraževanja in je razvila nov koncept »Eurošole«. 
Koncept združuje vrsto lahko razumljivih izobraževalnih gradiv, kot 
so računalniške igrice, interaktivne aplikacije, publikacije in potujoča 
razstava. »Eurošola« temelji na ideji, da obstajajo različne oblike 
pridobivanja znanja in posredovanja sporočil, zato je zasnovana 
modularno in primerna za najrazličnejše skupine naslovnikov. 
Vsebuje naslednje module:

»Eurošola« je sicer namenjena splošni javnosti, vseeno pa so k pripravi 
nekaterih gradiv veliko prispevali učenci in dijaki. Tako so bili na  
primer dialogi v »Knjižici za otroke«, ki vsebuje elemente kriminalke, 
napisani s pomočjo učencev in učenk evropske šole v Frankfurtu na 
Majni. Prevedeno v 11 jezikov so knjižico nato testirali v evropski šoli 
in po šolah v Španiji in Grčiji ter na Portugalskem, Slovaškem in Finskem. 

Podobno so računalniške igrice testirali v skupini šoloobveznih otrok 
različnih narodnosti, starih med 10 in 12 let, in jih nato prilagodili 
glede na njihov odziv. 
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»Eurošola« temelji na pristopu, pri katerem otroci in odrasli svet 
bankovcev in kovancev spoznavajo skozi aktivno udeležbo. Odrasli 
lahko pomagajo otrokom, lahko pa, če želijo poglobiti lastno znanje, 
seveda tudi sami odigrajo igrico, obiščejo razstavo ali v denarnici 
hranijo priročno kartico, ki prikazuje zaščitne elemente bankovcev 
in kovancev.

V ECB upamo, da vam bo pričujoči pregled izobraževalnih gradiv 
»Eurošole« zanimiv in koristen, in vas vabimo, da se tudi sami  
odpravite na potovanje po svetu bankovcev in kovancev eura.

Podrobnejši opis vseh predstavljenih gradiv lahko dobite na spletni 
strani www.euro.ecb.eu. Večina gradiv je prevedena v več kot 20 
evropskih jezikov. 

Otvoritev »Eurošole«
»Eurošola« bo svoja vrata odprla 19. junija 2009 ob 14.00 v pro-
storih ECB v Frankfurtu na Majni v Nemčiji. Ob tej priložnosti se 
bodo učenci in učenke iz šestih frankfurtskih šol, ki so se najbolje 
odrezali v predtekmovanju, pomerili v računalniški igrici »Tek za 
euri«. Trem najboljšim, ki bodo na poti, polni preprek in vprašanj 
o eurobankovcih in njihovih zaščitnih elementih, uspeli zbrati največ 
denarja, bo predsednik ECB Jean-Claude Trichet izročil tudi lepo 
nagrado.

Visokoločljivostne slike z dogodka bodo objavljene na spletni strani 
ECB (www.euro.ecb.eu).

Spletno tekmovanje »Tek za euri« – četrtletna razglasitev zmagovalcev
Tekmovanje »Tek za euri« bo v trimesečnih obdobjih potekalo na 
spletni strani http://www.ecb.europa.eu/euro/play/run/html/
index.sl.html. Igralci iz držav članic EU, stari med 10 in 16 let,  
se bodo med seboj pomerili v znanju o enotni evropski valuti in 
premagovanju različnih ovir. Prvo takšno tekmovanje se bo začelo 
15. julija 2009, razglasitev zmagovalcev pa bo potekala ob otvoritvi 
razstave o euru v muzeju za komunikacije (Museum für Kommu-
nikation) v Berlinu 19. novembra 2009. Trije najvišje uvrščeni igralci 
bodo prejeli nagrado. 
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1.
Računalniške 

igrice

Namen tega modula je statične informacije o različnih temah v zvezi 
z bankovci in kovanci eura predstaviti v obliki treh računalniških 
igric, ki informacije razbijejo v lahko obvladljive sklope, predstavljene 
iz različnih zornih kotov in v različnih hitrostih. Igrice na preprost 
način obravnavajo vprašanja, ki se tičejo vsakogar, njihov cilj pa je 
okrepiti zanimanje javnosti za svet bankovcev in kovancev eura.



1.1 Tek za euri

»Tek za euri« je hitra tekaško-skakalna igra za mlade in mlade po 
srcu, v kateri morajo igralci zbrati čim več bankovcev in kovancev 
eura. Aleks, najmlajši predstavnik ECB za stike z javnostjo, mora 
skakati preko mostov, ki so vzeti z eurskih bankovcev, premagati 
vrsto ovir, paziti, da ne pade v vodo, zraven pa odgovarjati na 
vprašanja o eurskih bankovcih in kovancih. Da bi bila mera polna, 
mora razkrinkati še ponarejevalca. Igra ima sedem nivojev, od 
katerih je vsak posvečen po enemu apoenu eurskih bankovcev. 
Med igro dobijo igralci podrobne informacije o različnih zaščitnih 
elementih. Igrica spretno izpostavlja grafične oblikovne elemente 
posameznih bankovcev in na več mestih poudarja, da je treba 
vedno preveriti več zaščitnih elementov.  

 Ciljna skupina: vsakdo, ki se zna igrati in sta mu všeč hitrost in 
napeta zabava »Teka za euri«. Teme in liki, ki nastopajo v igri, so 
bili oblikovani in testirani v sodelovanju z otroki, starimi od 10 do 
16 let.

Igra je na voljo na spletni strani ECB:  
http://www.ecb.europa.eu/euro/play/run/html/index.sl.html



1.2 SpleTno Tekmovanje Tek za euri
Četrtletna razglasitev zmagovalcev

Tekmovanje »Tek za euri« traja vsakič po tri mesece in bo 
potekalo na spletni strani http://www.ecb.europa.eu/euro/play/
run/html/index.sl.html. Igralci iz držav članic EU, stari med 10 in 
16 let, se bodo med seboj pomerili v znanju o enotni evropski 
valuti in premagovanju najrazličnejših ovir. Prvo takšno tekmovanje 
se bo začelo 15. julija 2009, razglasitev zmagovalcev pa bo 
potekala ob otvoritvi razstave o euru v muzeju za komunikacije 
(Museum für Kommunikation) v Berlinu 19. novembra 2009. Trije 
najvišje uvrščeni igralci bodo prejeli nagrado. 



1.3 poišči zaščiTne elemenTe

Igralec mora Ani pomagati, da na vrtu zbere koščke raztrganega 
bankovca, obenem pa se uči, kako preveriti različne zaščitne 
elemente. Igra je nekoliko počasnejša kot »Tek za euri« in 
podrobne informacije o eurskih bankovcih združuje z idejo 
skrivalnice. Pri tem na zabaven način podaja veliko količino 
informacij o zaščitnih elementih bankovcev in v kratkih animiranih 
posnetkih kaže, kako hitro in preprosto se pravzaprav preveri 
bankovec.

 Ciljna skupina: ta igra je namenjena vsem starostnih skupinam, 
oblikovana pa je tako, da bi bila vizualno privlačna otrokom med 
10. in 16. letom.

Igra je na voljo na spletni strani ECB:  
http://www.ecb.europa.eu/euro/play/find_features/html/index.sl.html



1.4 iz kaTere države je kovanec?

Ste vedeli, da je na nacionalni strani kovancev eura iz vseh držav 
euroobmočja kar 66 različnih motivov? Skupaj s kovanci iz Monaka, 
San Marina in Vatikana pa kar 85! V igrici »Iz katere države je 
kovanec?« morajo igralci povezati nacionalno stran eurskega 
kovanca z državo, v kateri je bil izdan. Države so prikazane na 
zemljevidu Evrope. Igra je sicer preprosta, a vizualno privlačna in 
je namenjena vsem, ki menijo, da poznajo kovance eura, obenem 
pa so pripravljeni ponoviti par lekcij iz evropske geografije.

 Ciljna skupina: vse starostne skupine. Mlajši otroci lahko igrajo 
ob pomoči odraslega.

Igra je na voljo na spletni strani ECB:  
http://www.ecb.europa.eu/euro/play/where_from/html/index.sl.html



2.
Interaktivne 
aplikacije

Cilj aplikacij o bankovcih in kovancih eura ter njihovih zaščitnih 
elementih je posredovati informacije na privlačen in interaktiven 
način. Čeprav sta obe aplikaciji namenjeni splošni javnosti, bo prva, 
»Eurobankovci in eurokovanci« posebej zanimiva za učitelje in 
zbiralce, druga, »Zaščitni elementi eurobankovcev« pa poleg 
učiteljev tudi za blagajnike, bančne uslužbence in profesionalne 
uporabnike gotovine.



2.1 eurobankovci in eurokovanci

»Eurobankovci in eurokovanci« je interaktivna predstavitev,  
v kateri so podrobno predstavljeni bankovci in kovanci eura. Zaradi 
svoje celovitosti bo posebej zanimiva za vse, ki jih zanima enotna 
valuta in želijo primerjati različne nacionalne motive kovancev 
eura.

 Ciljna skupina: splošna javnost, osrednja ciljna skupna pa so 
učitelji, zbiratelji in blagajniki.

Aplikacija je na voljo na spletni strani ECB:  
http://www.ecb.europa.eu/euro/html/eurocoins.sl.html



2.2 zaščiTni elemenTi bankovcev

Druga najboljša stvar za pravimi bankovci eura je interaktivna 
aplikacija o njihovih zaščitnih elementih. Predstavitev se odlikuje  
z izjemno preglednostjo in prikazuje zaščitne elemente eurskih 
bankovcev, med drugim tudi z animiranimi predstavitvami o tem, 
kako jih lahko pravilno preverimo. Uporabnikom omogoča, da 
odkrijejo vse zaščitne elemente bankovcev eura, torej tudi tiste, ki 
jih povprečen uporabnik ne vidi – na primer one, ki so vidni samo 
pod ultravijolično svetlobo ali s povečevalnim steklom. Poudarek je 
na tistih elementih, ki jih lahko preveri vsakdo – torej papir 
bankovcev, reliefni tisk, vodni znak, varnostna nit, sestavljena številka, 
hologram, zlatorumeni trak in številka spremenljive barve. Vsi, ki  
ne želijo sami klikati od enega bankovca ali zaščitnega elementa do 
drugega, si celotno predstavitev lahko ogledajo kot film.

 Ciljna skupina: splošna javnost, osrednja ciljna skupina so 
blagajniki.

Aplikacija je na voljo na spletni strani ECB:  
http://www.ecb.europa.eu/euro/html/security_features.sl.html



3.
Publikacije

ECB je pripravila tudi vrsto publikacij o bankovcih in kovancih eura 
ter njihovih zaščitnih elementih, nekatere tudi s pomočjo učencev 
in dijakov. 



3.1 knjižica za oTroke

Namen »Knjižice za otroke« je šolarjem in šolarkam pomagati, da 
se bolje seznanijo z bankovci in kovanci eura ter njihovimi zaščitnimi 
elementi. V tej publikaciji, ki je zasnovana v obliki zgodbe – v tem 
primeru kriminalke, v kateri otroci pomagajo razvozlati skrivnost 
– so bile uporabljene najnovejše pedagoške tehnike, ki pomagajo 
obdržati pozornost mladih bralcev in bralk. Lika Ana in Aleks, ki 
sta se leta 2005 spopadla z nalogo, da otrokom in mladostnikom 
pojasnita pomen cenovne stabilnosti, se tokrat soočita s še večjim 
izzivom: kako evropskim učencem na prebavljiv način predstaviti 
bankovce in kovance eura ter njihove zaščitne elemente. Dialogi v 
zgodbi so bili sestavljeni s pomočjo učencev in učenk evropske šole 
v Frankfurtu, nato pa so jih, prevedene v 11 jezikov, testirali njihovi 
vrstniki ne le v evropski šoli, ampak tudi po šolah v Španiji, Grčiji, 
na Portugalskem, Slovaškem in Finskem.  

Ta in druge publikacije ECB o eurskih bankovcih in kovancih so 
objavljene na naslovu:
http://www.ecb.europa.eu/euro/html/materials.sl.html
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Jak Anna s Alexem dopadli padělatele bankovek
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Otipajte GLOBOKI TISK in nagibajte HOLOGRAM
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VODNI ZNAK in VARNOSTNA NIT: preverite ju proti svetlobi

SL

3.2 karTica o eurobankovcih

Kartica o eurobankovcih je namenjena splošni javnosti in temelji na 
tehniki trikov, ki so bili priljubljeni v 70-ih letih prejšnjega stoletja. 
Tehnika je od takrat precej napredovala, tako da je hologramski 
učinek še bolj izrazit. Uporabljene slike ob nagibanju kartice 
prikazujejo zaščitne elemente bankovcev za 20 in 50 eurov. Prvič 
so bile tovrstne kartice uporabljene ob uvedbi eura na Malti in 
Cipru, tema pa je sledila Slovaška, kjer so kartice doživele zelo 
dober sprejem.

Vzorčne kartice lahko naročite v Banki Slovenije ali po 
elektronski pošti na naslovu info@ecb.europa.eu.



4.
Razstava o 

euru



4.1 razSTava o euru

Potujoča »Razstava o euru« obiskovalcem nudi praktičen in 
multimedijski stik z eurom. Njen glavni namen je prebivalcem 
Evrope omogočiti, da se na privlačen in interaktiven način 
podrobneje seznanijo z bankovci in kovanci eura ter njihovimi 
zaščitnimi elementi. Sestavlja jo sedem dvojezičnih modulov: 
bankovci (en modul o splošnih značilnostih eurobankovcev in drugi 
o njihovi proizvodnji in obtoku), kovanci, zaščitni elementi, otroški 
kotiček in zgodovina denarja (dva modula o presenetljivem 
zgodovinskem razvoju koncepta denarja). 

Za razstavo so avtorji razvili vrsto inovativnih rešitev, zaradi katerih 
je obisk razstave – tričetrturno potovanje skozi vznemirljivi svet 
bankovcev in kovancev eura – zanimivo doživetje. Obiskovalci si 
med drugim lahko privoščijo računalniško igrico ali ogledajo močno 
povečane zaščitne elemente, obenem pa izvejo marsikaj novega o 
eurski gotovini.

Razstava je do 30. junija na ogled v palači Villa Huffer v Rimu. Od 
tam bo odpotovala v berlinski Museum für Kommunikation, kjer 
bo odprta od 20. novembra letos do 17. januarja prihodnje leto. 
Iz Berlina bo nato potovala v Francijo, Luksemburg, na Poljsko,  
v Grčijo, Romunijo in Bolgarijo.

Več informacij je na voljo na spletni strani ECB:
http://www.ecb.int/euro/html/exhibition.sl.html



Za dodatne  
informacije ...

... se lahko obrnete na referentko ECB za tisk Eszter Miltényi   
(tel.: +49 69 1344 8034; e-pošta: Eszter.Miltenyi@ecb.europa.eu), 
ali  
na glavnega projektnega vodjo Oliviera Radeleta  
(tel.: +49 69 1344 6532; e-pošta: Olivier.Radelet@ecb.europa.eu), 
v oddelku ECB za tisk in informiranje.

Evropska centralna banka
Evropska centralna banka (ECB) je centralna banka za enotno evropsko 
valuto euro. Glavna naloga ECB je vzdrževati kupno moč eura in s tem 
cenovno stabilnost v euroobmočju. Euroobmočje sestavlja 16 držav članic 
Evropske unije (EU), ki so od leta 1999 uvedle euro.

Evropski sistem centralnih bank (ESCB) obsega ECB in nacionalne 
centralne banke vseh držav članic EU (člen 107.1 Pogodbe), ne glede na 
to, ali so uvedle euro ali ne. 

Eurosistem obsega ECB in nacionalne centralne banke tistih držav, ki so 
uvedle euro. Eurosistem in ESCB bosta obstajala vzporedno, dokler bodo 
obstajale države članice EU zunaj euroobmočja.


