Ljubljana, 18.7.2013

RAZMERE V DRUŽBI
Vabilo na seminar
za mentorje/-ice in koordinatorje/-ice otroških parlamentov
Spoštovani!
V prihajajočem šolskem letu 2013/2014 se pričenjajo 24. otroški parlamenti. Otroci so na zadnjem
nacionalnem otroškem parlamentu izmed 8 predlaganih tem izbrali temo prihajajočih otroških
parlamentov: RAZMERE V DRUŽBI.
Naslovna tema je odraz stanja našega vsakdana. Razmere, v katerih živimo, se dotikajo tudi otrok in
mladostnikov. Očitno v tako veliki meri, da se želijo prav o tem pogovarjati. Prav gotovo imajo na
razmere v družbi svoj pogled in svoje doživljanje vsega, kar se dogaja v družbi.
Da pa ne bi bili preveč črnogledi, bomo skušali poiskati pozitivno konotacijo naslovne teme. Ali lahko
iz razmer, v katerih živimo, dosežemo nekaj pozitivnega, kreativnega, ustvarjalnega? Kaj lahko
dobrega storimo zase in za druge?
Seminar bo tako kot zadnjih nekaj let izveden v dveh delih: prvi del bo potekal 11. septembra 2013 v
Ljubljani, drugi del pa bo do konca meseca septembra organiziran po regijah.
V nadaljevanju vam posredujemo informacije o obeh delih seminarja, prijavnico – enotno za oba dela
seminarja pa najdete v prilogi.
_________________________________________________________________________________
PRVI DEL SEMINARJA:
11. september 2013, Gospodarsko razstavišče, Dunajska cesta 18, Ljubljana
8.10 – 8.45
8.50 – 9.00
9.00 – 11.00
11.00 – 11.30
11.30 – 13.00
13.00 – 13.30
13.30 – 14.15
14.15 – 15.15

Prihod in registracija udeležencev
Pozdravne besede
Darja Groznik, predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije
ŽELIM SPREMENITI SVET, ZATO OB TORKIH MISLIM IN RAVNAM DRUGAČE
Marko Juhant, specialni pedagog za motnje vedenja in osebnosti
Odmor
OTROŠKI PARLAMENT V PRAKSI: INTERAKTIVNA DELAVNICA, DELO V
SKUPINAH
Ksenja Perko, TiPovej, Zavod za ustvarjalno družbo
Odmor
OTROŠKI PARLAMENT V PRAKSI: INTERAKTIVNA DELAVNICA, DELO V
SKUPINAH
Ksenja Perko, TiPovej, Zavod za ustvarjalno družbo
KAR TE NE UBIJE, TE NAREDI MOČNEJŠEGA: SLEDI SVOJIM SANJAM
Mag. Tilka Jamnik, podpredsednica Društva Bralna značka Slovenije - ZPMS

_________________________________________________________________________________
DRUGI DEL SEMINARJA:
Drugi del seminarja bo potekal v več krajih po Sloveniji z enakim programom in po naslednjem
terminskem planu:
13.9.2013 Maribor, Dom ustvarjalnosti mladih, Razlagova 16, Maribor
16.9.2013 Novo mesto, Zavod RS za šolstvo, OE Novo mesto, Novi trg 5, Novo mesto
17.9.2013 Ljubljana, Gospodarsko razstavišče, Dunajska 18, Ljubljana
24.9.2013 Nova Gorica, Dijaški dom Nova Gorica, Streliška pot 7, Nova Gorica
Drugi del seminarja bo pripravljen in izveden kot trening: preko lastne izkušnje boste mentorji
opremljeni za delo z otroki na šolah. Delavnica temelji na principih neformalnega izobraževanja:
teoretični vložki s priložnostmi za izkustveno učenje, uporaba metod in tehnik neformalnega učenja,
kjer udeleženec dobi centralno vlogo v procesu in sodeluje pri postavitvi učnih ciljev. Poudarek bo na
razvoju ključnih kompetenc: ustvarjalnost (razvoj ustvarjalnega razmišljanja, generiranje in
uresničevanje idej), učenje učenja (hitro prilagajanje novim okoliščinam in izzivom iz okolja),
podjetnost oz. inovativnost (predstavljanje idej in oblikovanje premikov v družbi, od ideje do akcijskega
načrta). Metode dela so rezultat večletnega trenerskega dela in usposabljanj obeh izvajalk tako na
področju Slovenije kot EU.
Z vami bosta Ksenja Perko, direktorica mladinske organizacije TiPovej! in mag. Sonja Čandek, soc.
pedagoginja.
8.30 – 8.50
8.50 – 9.00
9.00 – 11.15
11.15 – 11.30
11.30 – 13.00
13.00 – 13.30
13.30 – 15.00

Prihod in registracija udeležencev
Pozdravne besede
OD IDEJE DO URESNIČITVE
Ksenja Perko, mag. Sonja Čandek, TiPovej, Zavod za ustvarjalno družbo
Odmor
OD IDEJE DO URESNIČITVE
Ksenja Perko, mag. Sonja Čandek, TiPovej, Zavod za ustvarjalno družbo
Odmor
OD IDEJE DO URESNIČITVE
Ksenja Perko, mag. Sonja Čandek, TiPovej, Zavod za ustvarjalno družbo

Rok za prijavo: petek, 6. 9. 2013!
Prijeten začetek novega šolskega leta in lepo povabljeni k udeležbi na seminarju!

Petra Zega
Strok. sodelavka za
otroške parlamente

Uroš Brezovšek l.r.
Predsednik Nacionalnega odbora za
otroške parlamente

