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Ne moremo postati tisto kar želimo biti, če ostajamo to kar smo. 

(Zig Ziglar) 

Otroški parlamenti živijo 27 let. Kot vsak mladostnik, ki zraste v odraslega, se tudi Otroški parlamenti 

sprašujejo: »Kje sem in kam grem? Kam vodi moja pot? Kako ostati zvest sam sebi in se prilagajati 

nenehnim spremembam v zunanjem okolju? Kako slediti dogajanju v družbi, tehnološkemu razvoju in 

novejšim generacijam otrok?« 

Priročnik za mentorje in koordinatorje otroških parlamentov iz 2011 je že tlakoval spremembe, ki so 

jih strnili v 3 kratke misli in od kjer lahko gradimo naprej. 

 

IZ DEBATE V AKCIJO 

IZ VSEBINE V PROCES 

OD POUČEVANJA DO MODERIRANJA.  

 

Namen regionalnih izobraževanj na temo Otroških parlamentov je najti pot njihovega RAZVOJA ZA 

PRIHODNOST na podlagi že sklenjenih zgornjih misli. 

OTROŠKI PARLAMENT (OP) – kako ga kot izziv vidimo udeleženci izobraževanj? 

• OP JE »HOJA PO POTI«  - hoditi po poti in odmikati pregrade, vse ceste so povezane med 

seboj – sodelovanje, zaobiti prepreke (drugi učitelji), korak po korak, veliko poti do cilja… 

• Spodbujati SPONTANOST - ne »naučenost, ne »zatreti« otroške radovednosti 

• RAZLIČNOST OTROK  - težko nam je odkriti, kaj je v glavah otrok, interes otrok – most med 

svetom otrok & svetom odraslih  

• »SVETLOBA NA KONCU TUNELA« - najti luč na koncu tunela – kot vodilo ven iz šolskega 

sistema,  vodimo proti »svetlobi« (pozitivnim spremembam) 

• SPREMEMBE  - spreminjati kolesje, sistem,  vredno je vztrajati, iskati možnosti za 

spremembe, razmišljati s svojo glavo, iz kalupa in iz sistema 

• TEMA OP - provokativna tema, najti rdečo nit teme, poskrbeti, da ne bo ogrožajoča za 

vodstvo, učitelje 



                

• SVOBODA - izražanja, razmišljanja, zagotoviti, da so otroci slišani, svobodno razmišljanje v 

urejenih okvirjih 

• PRVIČ V VLOGI MENTORJA - skok v neznano 

• SPOŠTOVANJE OTROK -  ne »obsojanje« otrok   

• NEPREDVIDLJIVOST DELA Z OTROKI - OP kot »Pandorina skrinjica« - nikoli ne veš, kaj bo 

priletelo ven 

• ORGANIZACIJA OP – kako organizirati medobčinsko srečanje, izziv z organizacijo OP na veliki 

šoli – kako vključiti vse otroke, kako prilagoditi program na šoli s prilagojenim programom, 

kako vključiti celo šolo? 

• MODROST -  »kelih modrosti« - kako uporabiti modrost za dober parlament, kako voditi 

nesoglasja v pozitivno smer? 

• IDEJE - kako spodbuditi otroke, njihove ideje, stopiti ven iz ustaljenih okvirjev, otroške ideje 

na površje, uskladiti vse ideje in jih peljati v neko smer, dovoliti otrokom sanjati nemogoče 

ideje, ne jih kritično omejevati, narediti varno okolje za otroke & ideje 

• BITI MENTOR - Kako ukrotiti svoje »metuljčke v glavi«? Kako biti inspiracijski mentor? 

Izobraževanje v Ajdovščini, 21. 9. 2017 

 

• POMANJKANJE ČASA - mentor, otroci 

• KONSTRUKTIVNO - naučiti otroke (in sebe) konstruktivnega in pozitivnega razmišljanja,  

otroke učiti reševati probleme, refleksija na temo in usmeritev v pozitivno, medgeneracijski 

dialog / učitelji – ravnotežje 

• POVRATNA INFORMACIJA PO NACIONALNEM PARLAMENTU – Ne-uresničevanje idej in 

predlogov otrok – pogledati, kaj se da in se osredotočiti na to 

 

 

 

 



                

 

       Izobraževanje v Novem mestu, 22. 9. 2017 

 

TEHNIKA GENERIRANJA IDEJ 

Širša tema: Šolstvo in šolski sistem 

Tema generiranja idej: metode, tehnike, aktivnosti za delo OP   

Uporabljena tehnika: metoda  »naključnega vnosa« (asociacije iščemo s pomočjo »naključnih vnosov 

– besed, slik, itd.) 

Pravila: 

Vse ideje so dobre! (tudi nemogoče & »butaste«) 

+ ja in… (namesto ja, ampak….) 

 

 

       Izobraževanje v Mariboru, 26. 9. 2017 



                

 

NAŠE IDEJE ZA PRIHAJAJOČE LETO: 

• SANJSKA ŠOLA - Začeti pozitivno – izhajati iz »sanjski učitelj, sanjski sošolec, sanjski pouk, 

sanjska šola…« 

• SPOZNAVANJE RAZLIČNIH ŠOLSKIH SISTEMOV (npr. s pomočjo filmov), Kako živijo otroci po 

svetu, ki se ne šolajo (filmčki Unicefa- emergency lesson, one minute video) – razumevanje, 

da je šola privilegij 

• MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE NA ŠOLI (med različnimi generacijami v šoli – npr. 9. 

razredi »uvedejo« 1. razrede v šolo, tutorstvo starejši učenci mlajšim, sodelovanje s starši in 

starimi starši – oni predstavijo, kako je bilo, učenci jih nekaj učijo 

• SOCIALNE IGRE - vsako srečanje šolskega parlamenta poteka v kombinaciji s socialnimi 

igrami, igra vlog 

• USTVARJALNO - otroci rišejo… ustvarjajo, kakšno šolo, pouk itd. si želijo, strip, »rap«, pesem, 

kvizi, izdelave voščil, ples, skeči o  +/- stvareh na šoli  

• ZANIMIVI GOSTI  - Okrogla miza z gostom; »talk show« (otroci vodijo; gost iz lokalnega okolja; 

ključna je priprava), povabiti zanimive goste (lokalno, odvisno od šole), bivši učenci, znani, 

uspešni ljudje, povabiti nekoga »neprivilegiranega« (npr. begunca, da vidimo drugo plat) 

• OKROGLE  MIZE….Otroci sami izpeljejo okroglo mizo z učenci in učitelji, »stand up«, ted talk, 

talk show 

• VIDEO - video konferenca, film o tem, kako je v novi šoli (po spremembah), radijska anketa, 

filmčki, reklama, film – idealna šola 

• ČAROVNIŠKO - čarovniški napoj za dobro počutje v šoli, iščemo pozitivne stvari v šoli (in 

simbolno zakurimo »negativne stvari v šoli« na šolskem dvorišču)  

• HIMNE, PESMI - natečaj za himno šole, pesem prijateljstva, »rap«  

• SKRINJICA  - s pohvalami & predlogi, škatlica idej, kje me čevelj žuli?   

• KNJIGE - Branje knjig starejši učenci mlajšim  

• RAZISKAVE 

➢ šolstvo nekoč (medgeneracijsko druženje, pogovor s starejšimi) 

➢ šolstvo drugje  (npr. v Afriki, na Finskem, dejansko doživeti drug šolski sistem - npr. en 

dan v tednu poteka pouk po drugem šolskem sistemu) 

➢ šolstvo v prihodnje 

➢ Spletna anketa – prikaz rezultatov z igro 

• KOTIČEK NA ŠOLI ZA OTROŠKI PARLAMENT - prostor, kjer se počutijo dobro, kreativno, vključitev 

cele šole v parlament (oglasna deska, kamor vsak razred lahko prilepi, kaj so naredili v zvezi s 

temo) 

• Mreženje med oddelki 

• »OUT OF THE BOX -  »Pajki s sporočili« (otroci oblečeni v »pajke« nosijo na sebi sporočila) 

• Pozitivno, negativno, zanimivo (PNZ) kot metoda 

• POUK V AKTUALNEM OKOLJU (npr. gozd, obisk župana, …. – odvisno od tega, o čem se 

pogovarjamo), obiskovanje okolja (zunaj šole),  Iti izven šolskega okolja 

• UČENCI POSTANEJO UČITELJI - sami izvedejo uro, otroci postanejo učitelji za 1 uro/1 dan, učenec 

namesto učitelja 

• ČASOVNICA: včeraj, danes, jutri, Izpeljemo dan preteklosti (koruza, klečanje) vs. dan prihodnosti 

(brez zvezkov), pouk prihodnosti  

• MEDGENERACIJSKO POVEZOVANJE (starejši/mlajši učenci; učenci obiščejo dom za starejše, 

univerzo za 3. življenjsko obdobje – vseživljenjsko učenje) Vključitev starejših občanov 



                

• AKCIJE - od idej k aktivnostim/akciji 

• TABOR - (parlamentarci + vplivno močni učenci) spanje v šoli; parlamenti ob tabornem ognju  

• POVEZOVANJE Z DRUGIMI ŠOLAMI, MREŽENJE - z učenci iz tujine, iz drugih šol v SL, izmenjave 

• Najprej ugotoviti stanje: počutje v šoli (učenci izrazijo npr. preko plesa), opis drug drugega 

• Verjeti  v temo/svoje delo; navdušenje prenesti naprej 

• Tehnični dan/kulturni dan – 1 dan se namensko posveti OP (cela šola) 

• Vsak, ki predlaga spremembo, posadi/zasadi rastlino in skrbi zanjo 

• Pozitivne misli (vsak razred eno misel, ki jo tudi likovno opremi) 

• Metoda svetovne kavarne / moderirane čajnice 

• Izbirne druge vsebine – povezovanje (npr. gledališki krožek, literarni natečaj, itd.) 

• Šola kot najboljša prijateljica: naj učitelj, naj predmet, naj kosilo 

• Samozavest: ogledalo v škatli 

• »Sojenje šoli«: argumenti za/proti 

• Vprašanja: želim si, da bi moji učenci vedeli….; želim si, da bi moji učitelji vedeli 

• Učenci zaigrajo idealnega učitelja in učenca 

• Učenci vodijo šolo za 1 dan (prevzamejo vse naloge: ravnatelja, učitelja, kuharice, čistilke…) 

• Učenci pišejo program / vizijo 

• Prižgimo luč novemu šolskemu predmetu 

• Otroci oblikujejo turistično agencijo in promovirajo naš šolski sistem 

• Otroci - želje – npr. »eko učilnica« in jo skupaj oblikujejo  

• Učenec, ki predlaga idejo, moderira srečanje 

• OP + svet staršev skupaj (ker imajo različne poglede na šolski sistem) 

• Predstavniki šolske skupnosti na konferenci v zbornici 

• Učencem in staršem postavimo isto vprašanje 

 

 

Izobraževanje v Ljubljani, 28. 9. 2017 

 

 

 

 



                

 

FILMI oz. KRATKI FILMČKI NA TEMO ŠOLANJA/ŠOLSKIH SISTEMOV: 

 

UNICEF-ovi kratki filmi o življenju otrok: 

https://www.youtube.com/results?search_query=emergency+lessons+unicef  

 https://www.youtube.com/user/unicefslovenija  

 

DOKUMENTARNI FILMI: 

Vrnimo otrokom otroštvo (2017) 

 

CELOVEČERNI FILMI: 

Abeceda (Alphabet) (2014) 

Zeleno kolo (2012) 

 

DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI, UPORABLJENI NA SEMINARJIH:  

• RAZPOLOŽENJSKE KARTICE (Andrea Harrn), Mladinska knjiga oz. Svet knjige 

• DIX IT KARTE, IMAGIDICE! KOCKE, Trgovina TojeTo - igrače drugače  www.tojeto.info 

• KARTE IN KOCKE Z BESEDAMI IN SLIKAMI   www.peskovnik.org 

• VIZIJA SLOVENIJE, Semena sprememb – kartice za dokončanje misli, www.slovenija2050.si, 

šole@slovenija2050.si 
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DELAVNICA ZA PREDLOGE 4 PODTEM ZNOTRAJ NASLOVNE TEME »ŠOLSTVO IN ŠOLSKI 

SISTEM« 

 

V zadnjem delu regijskih izobraževanj ste udeleženci znotraj naslovne teme »Šolstvo in šolski sistem« 

nanizali številne ideje za 4 možne podteme.  

Izluščili smo naslednje 4 podteme: 

• ODNOSI V ŠOLI (med vsemi udeleženci, na vseh ravneh) 

• UČNE VSEBINE (izkustvene, praktične vsebine, predmetnik po meri učencev, itd.) 

• METODE IN NAČINI POUČEVANJA (večja aktivnost, vključenost učencev) 

• ŠOLA ZA ŽIVLJENJE (uporabno znanje, različne vrste učenja, veščine, sodelovanje, šola 

prihodnosti) 

V nadaljevanju so prikazani vaši plakati: 

Ajdovščina 

       

 

 

 

 

 

 



                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novo mesto 

 

  

 



                

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Maribor 

 

 



                

 

  
 

 

 

 

 

 

 



                

 

 

Ljubljana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                

 

 
 

Priprava gradiva: Petra Zega (ZPMS) in Katja Bizjak (PESKOVNIK) 


