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A. KONCEPT PROGRAMA
Mednarodno priznanje za mlade, krajše MEPI je program osebnega razvoja najvišje kakovosti
in najširšega dosega, v katerem mladi uživajo, se spopadajo z izzivi in so za to nagrajeni.
Namenjen je mladim med 14. in 25. letom starosti.
Program mlade spodbuja k ustvarjalnemu in ciljno naravnanemu preživljanju prostega časa,
katerega način izkoriščanja močno vpliva na to, kako si bo posameznik ustvaril svoj socialno psihološki profil.
Od njegove ustanovitve pod vodstvom Edinburškega Vojvode, leta 1956, je v programu
sodelovalo preko 8 milijonov mladih iz več kot 130 držav. Enkratna sestava programa MEPI
se z lahkoto priredi in integrira v različne kulture in družbe. Osnovna vsebina ostaja
nespremenjena po vsem svetu, vendar se dejavnosti, uporaba priredijo tako, da ustrezajo
različnim potrebam mladih v različnih državah.
Program je priznan na mednarodni ravni, pridobiva na prepoznavnosti na nacionalni ravni; v
tujini pa velik ugled uživa tudi med delodajalci, saj kaže, da je mlada oseba pripravljena
sprejemati izzive, vztrajati in dosegati rezultate na različnih področjih.
MEPI je torej univerzalen program. Vlogo izvajalca lahko prevzame vsakdo, ki dela z mladimi
ljudmi. MEPI dopolnjuje obstoječe programe in aktivnosti.
Vzemite si 10 minut in si poglejte uvodni video o programu MEPI:
http://www.youtube.com/watch?v=KLumqZl3GC4

Tisto, kar vedno znova utrjuje in potrjuje izkušnjo programa in je nedvomno nujno za njegov uspeh, je zavzetost in predanost
odraslih.” Vojvoda Edinburški

Program MEPI s svojim konceptom in filozofijo predstavlja odlično dopolnilo formalnemu
izobraževanju in s tem mlade pripravlja na večjo imunost današnjih gospodarskih, družbenih
in okoljskih tveganj ter jim omogoča lažje in hitrejše vključevanje tako v civilno družbo kot na
trg delovne sile, ki je, predvsem slednji, v današnjem času izredno zahteven in nestabilen.

B. TEMELJNA NAČELA PROGRAMA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Netekmovalnost - Gre za osebni izziv in ne tekmovanje
Splošna dostopnost - Za vse, ki želijo
Prostovoljnost - Mladi sami odločajo o svojem prostem času
Prilagodljivost - Mladi sami sestavijo svoj program
Uravnoteženost - Udeleženci so dejavni na vseh 4 področjih
Razvojnost - Z napredovanjem na višjo stopnjo se veča zahtevnost časovnega vložka,
predanosti in odgovornosti.
Usmerjenost k dosežkom - Program ne pozna neuspeha
Osebni razvoj - Predanost, vztrajnost in dosežki spodbujajo osebnostni in socialni
razvoj. Pomembno je sodelovanje, priznanje pa je le pika na i
Maraton in ne šprint - Potrebna je več kot le trenutna navdušenost!
Zabava - Gre za zabavo; mladi se najučinkoviteje učijo, kadar se zabavajo!

C. KORISTI
Sodelovanje v programu mladim omogoča, da:
• bogatijo svoje izkušnje na področju izobraževanja z raznovrstnimi koristnimi
situacijami, ki so jim v izziv;
• razvijajo dodatne veščine, raziskujejo neznano okolje in sodelujejo pri novih
dejavnostih;
• odkrivajo in razvijajo svoje talente in sposobnosti
• razvijejo samozaupanje in samozavest
• pokažejo vztrajnost in ne odstopajo od zastavljenih ciljev;
• razvijejo občutek identitete
• razvijajo samostojnost, občutek odgovornosti, zavedanje lastnega potenciala
• si pridobijo samozaupanje za samostojno sprejemanje odločitev;
• dosegajo rezultate pri dejavnostih, ki niso del šolslega kurikuluma;
• uživajo v procesu neformalnega učenja in razvijejo lastni program napredovanja;
• napredujejo v osebnem in družbenem razvoju;
• se izražajo na samozavesten in zrel način;
• razvijejo avtonomnost mišljenja in delovanja
• razvijejo zavedanje lastnih prednosti in šibkosti ter
• spoštovanje različnosti in strpnost do drugače mislečih oz. drugih kultur

• pokažejo in razvijejo ključne življenjske veščine (veščine vodenja, dela v skupini;
veščine reševanja problemov, prezentiranja in komuniciranja; veščine načrtovanja in
upravljanja s časom)
• vzpostavijo konstruktivne odnose z najrazličnejšimi odraslimi osebami v svoji lokalni
skupnosti;
• v okviru skupnih dejavnosti spoznajo druge ljudi ter tako razširijo svoj krog prijateljev
tako znotraj kot zunaj šole;
• gradijo svoj socialni kapital (razvijejo nova prijateljstva, poznanstva idr.)
• razvijajo idejo oz. občutek za vračanje skupnosti
• s prejemom priznanja pridobijo oprijemljiv dokaz o svoji vztrajnosti in osebnih
dosežkih;
• pridobijo ugled pri potencialnih delodajalcih in/ali vlogah za nadaljnje ali višje šolanje;
• lahko pridobljene veščine uporabijo za napredovanje pri kasnejšem delu;
• se zabavajo.

D. KAJ OBSEGA MEPI ?
Program sestoji iz treh težavnostnih stopenj: bronasta, srebrna in zlata in štirih obveznih
področij: prostovoljno delo, odprava, veščine in rekreativni šport. Na zlati stopnji sledi še
dodatna zahteva – projekt neznani prijatelj.
Udeleženci (pod mentorstvom) izberejo svojo aktivnost na vsakem izmed štirih področjih na
posamezni stopnji in sledijo zastavljenim ciljem oz. zahtevam.
Za aktivnosti v programu se lahko štejejo že obstoječe aktivnosti s katerimi se mladostnik
ukvarja.
Posamezna dejavnost oz. dosežki mladostnika se zapisujejo v t.i. Indeks dosežkov, ki orodje
za spremljanje pridobljenih znanj, veščin in kompetenc posameznika in ga lahko
uporabljajo kot referenco pri nadaljnjem šolanju oz. pri iskanju zaposlitve.
Ob izpolnitvi vseh zastavljenih zahtev pridobijo značko in potrdilo kot priznanje za svoj
angažma in pomenljive dosežke.

PODROČJA PROGRAMA
PROSTOVOLJSTVO
Namen tega področja je spodbuditi prevzemanje družbenih vlog in
prostovoljno delo.
Primeri:
skrb za živali, okolje, gasilci, prva pomoč, pomoč otrokom in ljudem s posebnimi
potrebami, sodelovanje pri vodenju športnih aktivnosti in obiskovanje starejših
oseb ali invalidov, inštruiranje idr.

REKREATIVNI ŠPORT
Namen tega področja je vzpodbuditi sodelovanje in napredek v
rekreativnih športih.
Primeri: aerobika, fitnes, jahanje, atletika, košarka, nogomet, hokej, judo,
rekreacija, badminton, plavanje, ples, odbojka in športno plezanje idr.

VEŠČINE
Namen tega področja je razvoj obstoječih talentov in/ali poiskusiti nekaj
novega
Primeri: Učenje tujega jezika, žongliranje, fotografija, vzdrževanje akvarija, zbirke,
študije in raziskave, kuhanje, dramska igra, informatika,agilty, motorna vozila
(strojništvo in vzdrževanje), retorika, računalništvo, glasba (petje, igranje na
katerikoli nštrument), poznavanje cestno-prometnih predpisov in učenje vožnje,
sojenje na tekmah in podjetništvo idr.

ODPRAVE
Namen tega področja je spodbujati raziskovalni in pustolovski duh; povezati se s skupino

Pustolovščina mora obsegati samostojno in neodvisno
popotovanje po deželi ali na vodi s točno določenim namenom,
udeleženci pa uporabljajo zgolj svojo fizično moč brez pomoči
motornih vozil.
Fizična moč se nanaša na peš hojo, vožnjo s kanujem/kajakom,
jahanje, kolesarjenje ali jadranje.
Udeleženci lahko izbirajo med odpravo, katere glavna
sestavina je popotovanje, ali raziskovanjem, kjer bodo večino
časa namenili raziskovanju območja, v katerem bivajo.
Udeleženci se tekom leta urijo in vadijo za odprave,
primerne njihovi skupini in tipu odprave.

Odprave so lahko vse od jadranja v Dalmaciji do trekinga po Krasu ali odprave na konjskem
hrbtu po Pohorju; lahko je daleč ali bližje domu; odločitev je na strani udeležencev.
Primer dobre prakse odprave v tujini: Zlata odprava v
Nepalu (Gimnazija Kranj; oktober 2012):

http://vimeo.com/54842285

KRITERIJI

Bronasto priznanje
Prostovoljstvo

Veščine

Rekreativni šport

3 meseci

3 meseci

3 meseci

Udeleženec mora opraviti še dodatne 3 mesece na katerem koli od teh
področij.

Odprave
Načrtovanje, priprava
in izvedba 2 dnevnega
potovanja (1 noč)

Udeležba se meri v polnih mesecih s predpostavko, da je udeleženec aktiven
na posameznem področju vsaj 1 uro na teden

Srebrno priznanje
Prostovoljstvo

Veščine

Rekreativni šport

Odprave

6 mesecev

6 mesecev

6 mesecev

Načrtovanje, priprava
in izvedba 3 dnevnega
potovanja (2 noči)

Direktni vstopnik na srebrno stopnjo mora opraviti dodatnih 6 mesecev na
katerem koli od teh področij.

Zlato priznanje
Prostovoljstvo Veščine

R. Šport

12 mesecev

12 mesecev

12 mesecev

Odprave

Projekt neznani
prijatelj

Načrtovanje,
Udeležba v organizirani
priprava in
aktivnosti v
Direktni vstopnik na zlati stopnji mora opraviti
izvedba
nepoznanem okolju z
dodatnih 6 mesecev na katerem koli od teh področij.
4 dnevnega
neznanimi ljudmi (5dni,
potovanja (3
4noči)
noči)
Direktni vstopnik je udeleženec, ki predhodno ni opravil nižje stopnje programa.

E.

VPIS V PROGRAM
• Vstopna starost udeleženca v programu ne sme biti manjša od 14 leta, le izjemoma, pod
posebnimi pogoji, če to dovoli izvajalska institucija programa MEPI. Zgornja starostna meja za
posamezno priznanje je 25. rojstni dan
Minimalna starost za začetek vsake stopnje je:
Bronasta

14 let

Srebrna

15 let

Zlata

16 let

• Aktivnosti, ki jih je mladostnik opravljal do 3 mesece pred vpisom v program MEPI, se lahko
priznajo za program MEPI , če ustrezajo pogojem in standardom programa in vstopni starosti
udeleženca
• Indeks dosežkov in vpisna mapa; ob vpisu v program udeleženec prejeme indeks dosežkov in
vpisno mapo. Vpisna mapa vsebuje planer aktivnosti v programu in zahteva sprotno
beleženje aktivnosti in napredka udeleženca.
Indeks dosežkov se porablja se za zapis napredka, dosežkov ter uspehov udeleženca skozi
program. Ocenjevalec (odrasla oseba) zapiše svojo oceno dosežkov udeleženca, ko so
zahteve izpolnjene (po zaključeni aktivnosti na posameznem področju). Neuspeh se ne beleži.
Če udeleženec določenih zahtev ne izvrši v predpisanem času, se mu ta lahko podaljša, dokler
jih ne doseže.
Udeležence se ocenjuje glede na:
-izpolnjevanje osnovnih zahtev, kot je navedeno zgoraj,
-stopnjo predanosti v izbrani dejavnosti,
-osebno prizadevanje,
- povečano stopnjo razumevanja in zavedanja o
potrebah ljudi oz. o opravljeni aktivnosti.

• Stroški: pristopnina v program znaša 25 EUR in je enkratne narave. Ostali stroški zavisijo od
izbire posamezne aktivnosti (katere oz. kakšne aktivnosti si bo mladostnik izbral na
posameznem področju programa). Na področju odprav so stroški povezani s pripravo in
izvedbo aktivnosti na prostem (oprema, prehrana, prevoz)

F. PROGRAM MEPI NA SVETOVNEM SPLETU
SPLETNE STRANI PROGRAMA MEPI:
www.mepi.si
www.intaward.org
www.dofe.org
…..

Slovenija
Mednarodna spletna stran
Velika Britanija

PROMOTIVNI FILMI:
Pričevanja udeležencev MEPI: http://youtu.be/b2Q2-Cgk0aE
“Zlatniki” – Prejemniki zlatega priznanja MEPI: http://youtu.be/7mccHv3cd20
Nova vizuelna podoba programa MEPI: http://youtu.be/jgG9w73rBuc
Odprava Mauritius: http://vimeo.com/4656221
Slovensko- irski izziv (PNP): http://www.youtube.com/watch?v=0LzDZKJEFgE

Filmi v angleščini (izdelki slovenskih Mepijevcev):
Introduction to Discovering Ireland Project: http://youtu.be/MOeBTHiT8QI
Discovering Ireland : About The Project: http://youtu.be/lvWiUbxSGqI
Discovering Ireland : Summary http://youtu.be/K1UC_V09SIU

Tuji filmi v angleškem jeziku:
International Award for Young People: http://youtu.be/iqtNY8-hmus
The conversation about the International Award for Young People: http://youtu.be/bxU95rOXEUQ
The International Award: Creating Committed Citizens of the World, http://youtu.be/LxZIwZFl7KA
The Award benefits Award Leaders as well as participants, http://youtu.be/J0U9YRgurS8

Nadaljnje informacije:
Društvo MEPI – Mednarodno priznanje za mlade
Nacionalni urad
Podmilščakova 24, Ljubljana
Email: mepi@mepi.info
FB: facebook.com/drustvo.mepi

