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Ozadje delovanja Otroških parlamentov

Smernice:

• IZ DEBATE V AKCIJO

• IZ VSEBINE V PROCES

•OD POUČEVANJA DO MODERIRANJA



Spremembe iz leta 2017/2018, na katerih gradimo naprej:

Otroški parlamenti z eno temo potekajo 2 leti:

• Prvo leto potekajo razprave, debate o temi     ugotovitve/zaključki/ 
predlogi za izboljšave stanja
o aprila na nacionalnem otroškem parlamentu otroci predstavijo odločevalcem 

svoje ugotovitve

• Drugo leto je namenjeno realizaciji zaključkov/predlogov na vseh 
ravneh; od šolske, občinske, regijske do nacionalne ravni
o aprila na nacionalnem otroškem parlamentu otroci predstavijo, kaj so oni 

naredili in pozovejo odločevalce k predstavitvi sprememb na nacionalnem 
(državnem) nivoju



Struktura izvedbe Otroških parlamentov:
(časovni termini so okvirni) 



• Začetek nove teme DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADIH (temo izbrali otroci izmed 6 
predlaganih tem na zadnjem nacionalnem Otroškem parlamentu aprila letos)

• S temo seznanite svoje kolege, učitelje, razrednike, ravnatelja. Povežite se s svetovalno 
službo, knjižničarjem, mentorjem Bralne značke na šoli – naj vam pomagajo pri 
načrtovanju aktivnosti         s temo naj „diha“ cela šola.

• Naredite si akcijski načrt izvedbe parlamenta v šolskem letu.

• Z učenci izvedete uvodne pogovore o temi, jih povprašate o njihovih razmislekih o temi, 
kaj si želijo drugače, katere spremembe predlagajo(izrazijo se lahko na različne načine, z 
različnimi aktivnostmi), naj predlagajo, katerih aktivnosti si želijo. Ne pozabiti na učence, 
ki so „tihe miške“.

• Organizirate šolski parlament, kjer kot šola zapišete ugotovitve, predloge, se seznanite, 
kaj vse so učenci počeli, itd. Otroci naj izmed sebe izberejo predstavnike za 
mestni/občinski oz. regijski parlament.

• V zborniku je podrobneje predstavljena izvedba na posameznem nivoju.

Otroški parlamenti v šol. letu 2022/2023



Moj akcijski načrt izvedbe parlamenta:



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

Zbornik za mentorje 
in regijske 
koordinatorje 2022 
(.pdf različica)

E-priročnik 
(se letno 
posodablja, .pdf
različica

Referenčna literatura:

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


Spletna stran ZPMS www.zpms.si
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parlamenti
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• Teden otroka®: 3. – 9. oktober, tema: Skupaj se imamo dobro (tema kot 
protiutež zadnjima dvema letoma, ko se je stanje otrok na področju duševnega zdravja 
poslabšalo. Poudarek: medsebojni odnosi, prijateljstvo, sodelovanje, zaupanje. K sodelovanju 
smo povabili znanega slovenskega raperja NIPKEJA, ki je pripravil pesem »Skp se mava dobr« -
letošnja poslanica. Načrtujemo plesni in likovni natečaj ter posvet, kjer se bomo s strokovnjaki 
in drugimi zanimivimi sogovorniki pogovarjali o pomenu druženja, plesa, prijateljstev in 
skupnih dogodivščin)

• Šolska ura s predsednico parlamenta (dogovori v teku)

• Otroško novinarsko središče (povezovanje otrok in novinarjev pri iskanju informacij, 
odgovorov na aktualne družbene tematike; v kratkem nova tema)

• Natečaj Evropa v šoli (tema je povezana z vojno, njenimi vzroki, vplivi in posledicami na 
posameznika in družbo) 

• Mladi raziskovalci zgodovine (tema je Šport skozi čas)

Še nekaj informacij o drugih zanimivih projektih:



Za dodatna vprašanja sva na voljo:

• Petra Zega
petra.zega@zpms.si; 01/23 96 712, 031 735 674

• Uroš Brezovšek
uros.brezovsek@zpms.si; 01/23 96 714, 051 369 239

Hvala za pozornost!

Dimičeva 9, 1000 Ljubljana
01/23 96 720
info@zpms.si; www.zpms.si
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