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Šolsko leto 2011/2012: izobraževanje mentorjev in 
regijskih koordinatorjev

• IZ DEBATE V AKCIJO

• IZ VSEBINE V PROCES

•OD POUČEVANJA DO MODERIRANJA



Šol. leto 2017/2018: moderirano srečanje z mentorji/reg. 
koordinatorji/mladimi parlamentarci, kjer smo se odločili, 
da:

Otroški parlament z eno temo poteka 2 leti:

• Prvo leto potekajo razprave o temi na ustaljen način
oMarca/aprila na nacionalnem otroškem parlamentu otroci predstavijo 

odločevalcem svoje ugotovitve

• Drugo leto je namenjeno realizaciji sklepov na vseh ravneh; od šolske, 
občinske, regijske do državne ravni
oMarca/aprila na nacionalnem otroškem parlamentu otroci predstavijo, kaj so 

oni naredili in pozovejo odločevalce k predstavitvi sprememb na državnem 
nivoju



Šol. leto 2019/2020: 

Na Nacionalnem otroškem parlamentu (NOP), ki je potekal 8. aprila 2019 v 
Državnem zboru RS, mladi parlamentarci izmed nabora 7 tem izberejo temo 
MOJA POKLICNA PRIHODNOST.

… šol. leto 2020/2021 – „koronsko leto“ – nacionalna razprava (30. NOP) je 
potekala preko spletne platforme OPIN.ME; teme nismo zaključili

… šol. leto 2021/2022 – spomladanska nacionalna razprava (31. NOP) je 
potekala preko spletne aplikacije ZOOM; teme nismo zaključili



Piramidna struktura izvedbe Otroških parlamentov:
(časovni termini so okvirni) 



• Nadaljevanje teme MOJA POKLICNA PRIHODNOST(razprave so potekale v 
5 podtemah: Moj poklic: skrbi, pričakovanja, znanja in veščine; Poti do 
mojega poklica; Poklici sedanjosti in poklici prihodnosti; Slovenija, Evropa, 
svet – pozitivno, negativno, zanimivo; dodali smo Vpliv Covid-19 na izbiro 
poklica)

• Poročilo in ključna sporočila (s spl. platforme OPIN.ME in z 31. virtualnega NOP 
parlamenta)

• Z učenci izvedemo uvodne pogovore o temi in jim predstavimo ključna 
sporočila iz prejšnje alineje.

• Z učenci poiščemo možnost realizacije na šolskem in občinskem nivoju

• Si naredimo akcijski načrt izvedbe.

• Si prizadevamo za realizacijo. 

Otroški parlamenti v šol. letu 2021/2022



Moj akcijski načrt:



https://www.zpms.si/programi/otroski-parlamenti/

Zbornik z 
izobraževanja za 
mentorje in regijske 
koordinatorje 2019

E-priročnik 
(se letno 
posodablja)
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• Šolska ura s predsednikom parlamenta (izvedbe preko aplikacije ZOOM, 1x 
mesečno)

• Naše mnenje šteje! (za starejše učence, stare 13 in več let; 4 regijska posvetovanja na 
temo participacije otrok; do konca leta 2021)

• Pregled slovenskih prevodov Strategije o otrokovih pravicah (najmanj 5 
učencev, starejših od 11 let, izvedba bo v 2. polovici sept., preko aplikacije ZOOM)

• Otroško novinarsko središče (pilotni projekt; do novembra; povezovanje otrok in 
novinarjev pri iskanju informacij, odgovorov na aktualne družbene tematike)

• Video natečaj „My Rights, my Voice“ (otroci od 10 do 17 let, do 15. oktobra; govor, 
glasbeni/gledališki performans, risanje/slikanje, druge kreativne aktivnosti otrok – zlaganje papirja, 
modeliranje iz gline, plastelina; teme: participacija otrok, boj proti vsem vrstam nasilja, digitalna in 
informacijska družba, itd.)

Še nekaj informacij o drugih zanimivih projektih:


