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Mreža KROJ je ključen akter na področju kariernega razvoja mladih. Na pobudo Zavoda Nefiks so 

se v mrežo povezale še sledeče ustanovne članice: Zavod Voluntariat, Zavod Bob, Mladinska 

postaja Moste, TiPovej!, Zavod za ustvarjalno družbo, Mepi – mednarodno priznanje za mlade, 

zavod za podporo in vsestranski razvoj mladih, Zavod Mladinska mreža MaMa, Javni zavod mladi 

zmaji – center za kakovostno preživljanje prostega časa mladih. 

Mreža Kroj je relevanten sogovornik odločevalcem, povezovalec reprezentativnih organizacij, 

postavlja standarde kakovosti na področju, mladim pa omogoča dostop do kvalitetnih informacij ter 

je prostor za razvoj potencialov. Mreža KROJ je vez med ključnimi akterji na mladinskem polju, ki 

spodbuja mlade, da ustvarijo svojo karierno pot. 

 

Kaj lahko Mreža Kroj ponudi šolam? 
 

 

 

Zavod Bob 

 

 

 

Ime aktivnosti: UČENJE UČENJA 

Trajanje: 6 šolskih ur (trikrat po dve uri) 

Izvajalec: Zavod Bob 

Namen in cilji: Seznaniti dijake s kognitivnim procesom učenja (struktura in delovanje možganov...) v 

povezavi s telesnimi (fizičnimi) potrebami. S pomočjo vprašalnikov raziskati in opredeliti potrebe učečega. 

Spoznati in preizkusiti refleksijo, kot metodo za vrednotenje lastnega učnega procesa. 

Primerno za: Dijake prvih letnikov srednjih šol in devetošolce. 

Opis: 

1. sklop: Spoznavanje »ozadja učenja« (psihična in fizična raven) 

a) Spoznavanje delovanja možganov in povezovanje teh informacij z učenjem; 

b) Motivacija za učenje; 

2. sklop: Ozaveščanje učnih stilov, tehnik učenja ter načrtovanje učnega okolja in ciljev. 

a) Diskusija: opis učnega okolja in navad posameznika; 

b) Spoznavanje zaznavnih in spoznavnih stilov; 

c) Spoznavanje različnih metod in tehnik učenja: 

d) Določanje učnih ciljev; 

3. sklop: Opredelitev lastnega koncepta učenja, načrtovanje sprememb in strategije za dosego načrtovanih 

učnih ciljev. 
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a) Analiziranje in ozaveščanje lastne učne strategije: 

a. S pomočjo razmisleka dijak izboljšuje svojo organizacijo učenja doma in v šoli; 

b. Svoj zaznavni/učni stil poveže z metodami in tehnikami učenja; 

c. Načrtuje spremembe in/ali izboljšave. 

b) Seznani bližnje (družina, učitelj, vzgojitelj ...) z namenom, motivacijo in cilji učne kariere. 

Kontakt in prijave: info@zavod-bob.si; m@zavod-bob.si; dijana.jagodic.88@gmail.com 

 

 

Ime aktivnosti: POGOVOR O SPOLNOSTI 

Trajanje: 6 šolskih ur (trikrat po dve uri) 

Izvajalec: Zavod Bob in Društvo študentov medicine 

Namen in cilji: Odgovoriti na vprašanja mladih, ki se nanašajo na spolnost, partnerstvo in posledice 

nepremišljenih spolnih odnosov. Seznaniti mlade z možnimi oblikami varne zaščite in posledicami spolno 

prenosljivih bolezni.  

Primerno za: Dijake prvih in drugih letnikov srednjih šol. 

Opis: 

1. sklop: Uvod in opredelitev pomembnih vsebin. 

a) Detabuizacija pogovorov o spolnosti in seznanitev dijakov z naborom tematik; 

b) Opredelitev pogovornih tem glede na izražene potrebe. 

2. sklop: Anatomija in kontracepcija. 

3. sklop: Diskusija in iskanje odgovorov. 

a) Odnosi in partnerstvo; 

b) Varna spolnost; 

c) Pogovor o nenaslovljenih tematikah (nova vprašanja). 

Kontakt in prijave: info@zavod-bob.si; m@zavod-bob.si; tinaspruk666@gmail.com 

 

 

Ime aktivnosti: NARAVOSLOVNO-TEHNIŠKI DNEVI NA LIVADALAB;  

Trajanje: Po dogovoru; izvajamo nekaj urne ali eno dnevne delavnice, ponudimo lahko tudi eno ali 

dvotedenski program;  

Izvajalec: Zavod Bob (Projektna skupina LivadaLAB);  

Namen in cilji: Raziskovanje interesov mladih, preizkušanje njihovih sposobnosti iz pestrega nabora področij 

(tehniško delo, vrtnarjenje, sposobnost delovanja v skupini, kreativno razmišljanje), ozaveščanje ter preko 

izkustvenega učenja:  

1) spoznavanje vseh vidikov okolja v katerem živimo (družbeni in naravni pomen) in na kakšen način se lahko 

v lokalnem okolju udejstvujemo,  

2) spoznavanje pomena javnega prostora za kvaliteto mestnega življenja in možnosti sooblikovanja le tega,  

3) spoznavanje možnosti soupravljanja zelenih javnih površin,  

4) spoznavanje barjanskega sveta, njegovega biotopa in pomena Ljubljanskega barja za Ljubljano in 5) učenje 

tehnik urbanega in sub urbanega vrtnarjenja;  

Primerno za: Osnovne in srednje šole;  
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Opis: LivadaLAB je skupnostna zelena površina in hkrati urban učni laboratorij. Namenjena je kreativnemu 

preživljanje časa, po meri mladih in s tem izboljšanju kakovosti lokalnega okolja ter doseganju različnih 

okoljskih in družbeno-ekonomskih učinkov razvoja.  

Cilji projekta LivadaLAB so:  

1) vzpostaviti javni zeleni prostor skozi projektno učenje, kjer mladi izhajajo iz lastnih potreb in potreb širšega 

okolja (družbe);  

2) vključevati mlade, s tem spodbujati odgovornost in njihovo osamosvajanje;  

3) raziskati prakso socialne ekonomije, kot sestavnega dela zelene ekonomije, in možnosti njene uporabe pri 

upravljanju javnih zelenih površin;  

4) vzpostaviti pogoje, da javni prostor LIVADA preide v trajno upravljanje in nadaljnji razvoj skupini mladih;  

5) vzpodbuditi lokalno pridelavo kakovostne hrane;  

6) zagotoviti biokulturno raznolikost mestnega okolja;  

7) razvoj zdravega mestnega življenjskega prostora. Vse obravnavane tematike izvajamo tudi v obliki 

zanimivih delavnic za osnovne in srednje šole, kjer se učenci spoznajo s teorijo obravnavane teme, nato pa jo 

preizkusijo tudi v praksi (npr. izdelava načrta javnega prostora, izdelava visoke grede, urejanje skupnostne 

zelene površine, izdelava in umeščanje urbanega pohištva…). Seveda ne pozabimo na najzanimivejši del, to 

so povezovalne igre za gradnjo ekipe.  

Kontakt in prijave: livada.bob@gmail.com 

 

 

Ime aktivnosti: GLEDALIŠČE ZA USTVARJALNO RAZREŠEVANJE KONFLIKTOV 

Trajanje: najmanj 16 ur 

Izvajalec: Zavod Bob - Metka Bahlen Okoli 

Namen in cilji: premišljevati konfliktne situacije z različnih zornih kotov, odpiranje dialoga, spodbujati 

medsebojno razumevanje in sprejemanje različnosti, prebuditi telo in glas kot za izražanje, spoznavanje 

svojega notranjega sveta in sveta okoli sebe - dati glas tistim, ki so preslišani. 

Primerno za: vse  

Opis: Delavnice potekajo z uporabo gledaliških tehnik: 

• Gledališče zatiranih - igre za igralke_ce in ne-igralke_ce: sistem iger in specifičnih tehnik, ki so namenjene 

razvoju skupnosti. Skozi vodeni proces se pri izvajanju iger učimo novih ravnanj, jih preizkušamo, raziskujemo. 

• Slikovno gledališče: serija tehnik, v katerih udeleženke_ci brez govora in besed, temveč zgolj z uporabo 

telesa in prostora izrazijo svoja čustva in izkušnje. 

• Estetika gledališča zatiranih: proces raziskovanja poteka preko pisanja pesmi, pisem, osebnih refleksij, ki jih 

nato upodobimo na raznolike načine (s slikanjem, fotografiranjem, preko giba, glasbe, skulptur ipd.). 

• Časopisno gledališče: uporablja različne pristope preizpraševanja, preoblikovanja in spreminjanja pisnega 

materiala, z namenom, da izrazimo vsebine, ki jih obravnavamo. 

• Forumsko gledališče: tehnika, v kateri odigramo kratek prizor z jasno prikazano osebo, ki je zatirana, in 

osebo, ki zatira. Gledalke_ci imajo možnost, da na situacijo aktivno vplivajo z vstopom v prizor v vlogi 

protagonistke_a. Tako kolektivno reflektirajo represijo in skozi celoten proces postajajo zreli za delovanje v 

resničnih situacijah. 

Kontakt in prijave: metka@zavod-bob.si 
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