MEPI – program osebnega razvoja mladih na Gimnaziji Moste (že od leta 2015/16)
Mednarodno priznanje za mlade – MEPI je program, ki mlade spodbuja k aktivnemu, ustvarjalnemu
in družbeno koristnemu preživljanju prostega časa. Mladim predstavlja uravnotežen, netekmovalen
program prostovoljnih, športnih, kulturnih, intelektualnih in avanturističnih aktivnosti, ki spodbujajo
njihovo osebnostno rast, samozaupanje, vztrajnost, odgovornost do sebe in drugih.
Program je sestavljen iz štirih obveznih področij (PROSTOVOLJSTVO, VEŠČINE, REKREATIVNI ŠPORT,
ODPRAVA) in treh težavnostnih stopenj (bronasta, srebrna, zlata; na zlati stopnji sledi še projekt
neznani prijatelj).
Udeleženci si na vsakem izmed štirih področij izberejo aktivnost (po lastnem interesu) in sledijo
zastavljenim ciljem. Njihovi dosežki se beležijo v ORB (elektronski indeks dosežkov), ki jim kasneje
lahko služi tudi kot referenca pri iskanju zaposlitve. Ob izpolnitvi zastavljenih ciljev pridobijo značko
in priznanje za opravljeno težavnostno stopnjo.
Več o programu MEPI: https://mepi.si/
Vse izbrane aktivnosti potekajo po pouku (lahko so to dejavnosti organizirane na šoli ali dejavnosti
izven šole), prav tako vsa izobraževanja in usposabljanja, ki so potrebna za uspešno izpeljano odpravo.
Dijake usmerjajo njihovi mentorji, pri zastavljenih ciljih na posameznih dejavnostih pa njihovi področni
inštruktorji (ki so lahko tudi zunanji izvajalci, npr. fintes inštruktor, trener, učitelj tujega jezika v
jezikovni šoli, odgovorne osebe dobrodelnih organizacij…)
Datum in lokacija poskusne in končne odprave bodo določeni naknadno (upoštevajoč tudi potrebe in
želje dijakov, ki so vključeni v program MEPI). Poskusna in končna odprava na bronasti stopnji trajata
2 dni, poskusna in končna odprava na srebrni stopnji pa 3 dni. Odprave se lahko udeležijo MEPI-jevci,
ki so se predhodno udeležili tudi vseh pripravljalnih usposabljanj/izobraževanj/delavnic v okviru
katerih se priučijo osnov prve pomoči, orientacije, branja topografskih kart, organizacije in načrtovanja
odprave, veščin kampiranja, razvijajo ti. mehke veščine (delajo v timu, se odzivajo na izzive, se naučijo
zanašati nase, razvijajo vodstvene sposobnosti…)
Povezava do videa: https://www.youtube.com/watch?v=b2Q2-Cgk0aE&t=10s

V šolskem letu 2021/22 s programom MEPI nadaljuje 13 dijakinj na srebrni stopnji.

V naš tim VABIMO TUDI NOVE ČLANE, vpis je možen skozi celo šolsko leto.
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