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MREŽA KROJ
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.
Mrežo Kroj sestavljajo:
•
Zavod Nefiks,
•
Zavod TiPovej!,
•
Javni zavod Mladi zmaji,
•
Zavod MEPI,
•
Zavod MP Moste,
•
Zavod BOB,
•
Zavod Voluntariat,
•
Zavod Mreža MaMa.
V knjižici so predstavljene aktivnosti in delavnice na področju kariernega razvoja, ki jih članice mreže ponujajo šolam.
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KARIERNA KLEPETALNICA MREŽE KROJ
Trajanje: kadarkoli
Izvajalec: mladinski delavci Mreže Kroj z izkušnjami pri kariernem
odločanju
Primerno za: vse
Namen in cilji:
Odgovoriti na vprašanja mladih o kariernem razvoju, karierni
orientaciji, študiju ter razvoju kompetenc, ki so potrebne za življenje
in trg dela, ki jih mladi lahko pridobilo skozi aktivnosti v mladinskem
delu.
Opis:
Mladi lahko kadarkoli postavijo vprašanja, ki se tičejo njihove kariere,
preko spodaj naštetih kanalov, nanje pa bodo odgovarjali mladinski
delavci z večletnimi izkušnjami z delom z mladimi (in delodajalci).
Mladim tako omogočajo dostop do aktualnih informacij iz področja
kariernega razvoja, odpirajo ključna vprašanja in jih, če je to potrebno,
napotijo na bolj specifično strokovno pomoč.
Kontakt in prijave:
•
zaprta Facebook skupina »Karierna klepetalnica Mreže KROJ«;
•
preko Messengerja na Facebook strani »Mreža KROJ«
•
preko direktnih sporočil na Instagram profilu »Mreža KROJ«
•
preko digitalnega mladinskega kariernega centra Mreže KROJ –
KAM'C
•
Kontakt: info@mreza-kroj.si
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ZAVOD NEFIKS
KARIERNI LABIRINT
Trajanje: eno šolsko uro (45 minut)
Izvajalec: karierni voditelj Zavoda Nefiks
Primerno za: dijake 3. In 4. letnikov
Namen in cilji:
•
udeleženci delavnice spoznavajo svoje karierne potenciale,
•
udeleženci si izoblikujejo svojo karierno pot ter razvijajo svoje
kompetence,
•
udeleženci se bodo spoznali z različnimi področji dela in
prepoznali, kaj jih zares zanima.
Opis:
Karierni labirint je labirint, v katerem bodo učenci in dijaki spoznavali svoje kompetence in lastnosti, ki jim bodo pripomogle pri izbiri
poklica. Udeleženci bodo po labirintu hodili in odgovarjali na
vprašanja, povezana s poklici, ki jih bodo usmerjala do končne
točke - do izhoda labirinta. Pri izhodu bodo predstavljena področja
različnih poklicev. Udeleženci se bodo usmerili v določeno področje
glede na to, kako so odgovarjali na vprašanja in kakšen rezultat so
dobili. Nadalje pa želimo spodbuditi, da začnejo udeleženci
poglobljeno raziskovati področje, na katerem se želijo razvijati.
Cena delavnice: 120 eur (možnost prilagajanja po dogovoru)
Kontakt: nefiks@nefiks.si, 040 698 915.
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3D MODELIRANJE: STOJALO ZA TELEFON
Trajanje: 90 minut
Primerno za: mlade med 15 in 29 let, število udeležencev je omejeno
med 8 in 12
Namen in cilji:
Cilj delavnic je, da se udeleženci naučijo osnov 3D modeliranja in
priprave na 3D tisk.
Opis:
Udeleženci za sodelovanje potrebujejo program Fusion 360
(brezplačen za dijake in študente).
Udeleženci po delavnici dobijo tudi posnetek z navodili (tutorial) v
slovenskem jeziku in natisnjen izdelek.
Cena delavnice: 120 eur (možnost prilagajanja po dogovoru)
V ceno je všteta izvedba, tisk izdelkov in pošiljanje izdelkov
udeležencem.
Kontakt: nefiks@nefiks.si, 040 698 915.
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3D MODELIRANJE: PISALO PO MERI
Trajanje: 2 srečanji po 90 minut
Primerno za: mlade med 15 in 29 let, število udeležencev je omejeno
med 8 in 12
Namen in cilji:
Cilj delavnic je, da se udeleženci naučijo osnov 3D modeliranja in
priprave na 3D tisk.
Opis:
Udeleženci potrebujejo za sodelovanje program Fusion 360
(brezplačen za dijake in študente). Na delavnici bodo udeleženci
spoznali delovanje programa ter oblikovali zunanje ogrodje za
kemični svinčnik. Udeleženci po delavnici dobijo tudi posnetek z
navodili (tutorial) v slovenskem jeziku in natisnjen izdelek.
Delavnica se izvede preko spleta, ZOOM. Udeležencem pred samo
izvedbo delavnice pošljemo tudi navodila, kako dostopajo do programa Fusion 360.
Cena delavnice: 180 eur (možnost prilagajanja po dogovoru)
V ceno je všteta izvedba, tisk izdelkov in pošiljanje izdelkov
udeležencem.
Kontakt: nefiks@nefiks.si, 040 698 915.
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3D MODELIRANJE: IZDELAVA ŠAHOVSKIH
FIGUR
Trajanje: 4 srečanja po 90 minut
Primerno za: mlade med 15 in 29 let, število udeležencev je omejeno
med 8 in 12
Namen in cilji:
Cilj delavnic je, da se udeleženci naučijo osnov 3D modeliranja in
priprave na 3D tisk.
Opis:
Udeleženci potrebujejo za sodelovanje program Fusion 360
(brezplačen za dijake in študente).
Na delavnici bodo udeleženci spoznali delovanje programa, osnove
3D modeliranja ter izdelali lastne šahovske figure. Udeleženci po
delavnici dobijo tudi posnetek z navodili (tutorial) v slovenskem jeziku
in natisnjen izdelek.
Delavnica se izvede preko spleta, ZOOM. Udeležencem pred samo
izvedbo delavnice pošljemo tudi navodila, kako dostopajo do
programa Fusion 360.
Cena delavnice: 180 eur (možnost prilagajanja po dogovoru)
V ceno je všteta izvedba, tisk izdelkov in pošiljanje izdelkov
udeležencem.
Kontakt: nefiks@nefiks.si, 040 698 915.
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KARIERNI DAN
Trajanje: 6. januar 2022
Izvajalec: zainteresirani izvajalec na šoli s pomočjo Zavoda Nefiks
Primerno za: dijake višjih letnikov
Namen in cilji:
Mladi, ki sodelujejo pri organizaciji dogodka, pridobivajo
organizacijske in komunikacijske kompetence, udeleženci dogodka pa spoznavajo kompetence in poklice prihodnosti ter potrebe in
potencialne poklice v lokalnem okolju. Karierni dan mlade podpira pri raziskovanju njihove karierne orientacije ter jih opolnomoči za
prevzemanje
odgovornosti
za
pomembne
odločitve.
Opis:
Nefiks karierni dan bo potekal že peto leto zapored. Aktivnosti, ki jih
bomo sodelujočim šolam pomagali izvesti so moderirani pogovori z
gosti, bodisi z nekdanjimi dijaki, bodisi predstavniki poklicev prihodnosti. Dijake bodo nagovorili tudi lokalni župani, osrednji dogodek
pa bo potekal v predsedniški palači pod častnim pokroviteljstvom
predsednika Boruta Pahorja, na katerega bodo dijaki sodelujočih šol
tudi povabljeni.
Kontakt: nefiks@nefiks.si, 040 698 915.
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3D MODELIRANJE: MODELČEK ZA PIŠKOTE
Trajanje: 2 srečanji po 90 minut
Primerno za: mlade med 15 in 29 let, število udeležencev je omejeno
med 8 in 12
Namen in cilji:
Cilj delavnic je, da se udeleženci naučijo osnov 3D modeliranja in
priprave na 3D tisk.
Opis:
Udeleženci potrebujejo za sodelovanje program Fusion 360
(brezplačen za dijake in študente).
Na delavnici bodo udeleženci spoznali delovanje programa, osnove
3D modeliranja ter izdelali lasten modelček za peko piškotov.
Udeleženci po delavnici dobijo tudi posnetek z navodili (tutorial) v
slovenskem jeziku in natisnjen izdelek.
Delavnica se izvede preko spleta, ZOOM. Udeležencem pred samo
izvedbo delavnice pošljemo tudi navodila, kako dostopajo do
programa Fusion 360.
Cena delavnice: 180 eur (možnost prilagajanja po dogovoru)
V ceno je všteta izvedba, tisk izdelkov in pošiljanje izdelkov
udeležencem.
Kontakt: nefiks@nefiks.si, 040 698 915.
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KAKO SE ODLOČATI - MOJI KRITERIJI
Trajanje: dve šolski uri (90 minut)
Izvajalec: izvajalci Zavoda Nefiks pod strokovnim vodstvom
Nives Felić
Primerno za: dijake 3. In 4. letnikov
Namen in cilji:
•
dijaki spoznajo kriterije, po katerih se je možno odločati,
•
dijaki spoznajo, kaj vse (lahko) vpliva na njihovo karierno odločitev,
•
dijaki spoznajo, skozi katere aktivnosti lahko razvijajo svoje
kompetence in prepoznajo svoje potenciale.
Opis:
V interaktivni delavnici dijaki najprej spoznajo, na podlagi česa se je
sploh smiselno odločati in te kriterije prepoznavajo pri sebi. Nato spoznajo tehnike odločanja in dobijo tudi preprost obrazec, ki jim je lahko
v pomoč. Dijaki dobijo spodbudo za nadaljnje raziskovanje področja,
na katerem se želijo razvijati.
Cena delavnice: 150 eur (možnost prilagajanja po dogovoru)
+ potni stroški.
Kontakt: nefiks@nefiks.si, 040 698 915.
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POMOČ ŠOLAM PRI RODITELJSKIH
SESTANKIH NA TEME KARIERNEGA
ODLOČANJA
Trajanje: 60 minut oziroma po dogovoru
Izvajalec: izvajalci Zavoda Nefiks pod strokovnim vodstvom
Nives Felić
Primerno za: starše devetošolcev in starše dijakov višjih letnikov
srednjih šol
Namen in cilji:
•
starši spoznajo kompetence in poklice prihodnosti,
•
starši spoznajo kriterije, po katerih se je možno odločati glede
vpisa,
•
starši spoznajo, skozi katere aktivnosti lahko otroci razvijajo
kompetence in prepoznajo svoje potenciale.
Cena delavnice: 150 eur (možnost prilagajanja po dogovoru)
+ potni stroški.
Kontakt: nefiks@nefiks.si, 040 698 915.
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KOMPETENCE PRIHODNOSTI NA
FAKULTETAH - KAKO JIH PREPOZNATI?
Trajanje: 90 MUNUT
Izvajalec: izvajalci Zavoda Nefiks pod strokovnim vodstvom
Nives Felić
Primerno za: dijake 3. In 4. letnikov
Namen in cilji:
•
dijaki spoznajo kompetence prihodnosti,
•
dijaki se znajdejo na spletnih straneh fakultet,
•
dijaki znajo razbrati obsežnost predmetov.
Opis:
V interaktivni delavnici dijaki najprej spoznajo kompetence prihodnosti, nato pa na podlagi izbranih študijskih želja, na dveh primerih skupaj z izvajalci pregledajo predmetnike posameznih študijskih smeri in
jih na podlagi lastnih kriterijev ovrednotijo.
Cena delavnice: 150 eur (možnost prilagajanja po dogovoru)
+ potni stroški.
Kontakt: nefiks@nefiks.si, 040 698 915.
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ZAVOD TIPOVEJ!
OSEBNI MODEL RAZVOJA
Trajanje: vsaj 2 šolski uri
Izvajalec: Zavod TiPovej!
Primerno za: vse starostne skupine
Namen in cilji:
Mladim pomagamo opisati, pojasniti, izboljšati ali na novo postaviti
njihov lasten osebni model razvoja. Po delavnici udeleženci vidijo, kaj
so njihove močne strani in kaj je tisto, po čemer se razlikujejo od
drugih. Delo temelji na strateški predlogi »kanvas«, ki ga razložimo
mladim in jih nato podpremo, da sami oblikujejo lasten uporaben
model za oblikovanje svoje prihodnosti. Pri tem jih spremljamo in
hrabrimo z učnimi značkami, ki jih lahko kasneje uporabijo za
dokazovanje svojih kompetenc.
Opis:
•
Vrednote, poslanstva, vizija in cilji posameznika.
•
Kaj znam in kaj imam? Kompetence (znanje, veščine in odnosi
do...).
•
Uporaba orodja Osebni model razvoja, ki ti pomaga odgovoriti na
ključna vprašanja.
•
Načrt akcije.
Cena delavnice: Vse materiale prinesemo s seboj, potrebujemo le
računalnik in projektor, v kolikor sta na voljo. Cena posamezne
delavnice z izvedbo in materiali je 120 EUR + potni stroški. V primeru
izvedbe preko digitalnih orodij se cena temu primerno prilagodi.
Kontakt in prijave: Sonja Čandek, sonja@tipovej.org, 041 772 705.
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UČENJE UČENJA

Boljši šolski uspeh. Več prostega časa. Motivacija za vizijo.
Trajanje: 2 šolski uri
Izvajalec: Zavod TiPovej!
Primerno za: vse starostne skupine
Namen in cilji:
Z udeležbo na delavnici mladi postanejo bolj učinkoviti pri in bolj
motivirani za učenje. Kako je to možno v le nekaj urah? Z uporabo
dobro premišljenih vaj, ki pripeljejo do boljšega spoznavanja samega
sebe in svojega učnega procesa ter z oblikovanjem načrta za
doseganje učnih ciljev.
Opis:
•
Reka učenja – pregled dosedanjih učnih dosežkov.
•
Spoznavanje in razumevanje učnih stilov.
•
Predstavitev smiselnosti kompetence učenje učenja in notranje
motivacije za učenje.
•
Prepletanje vloge učitelja in učenca – postavljanje jasnih vprašanj,
razumevanje povratnih sporočil in učenje skupaj s sošolci.

Cena delavnice: Vse materiale prinesemo s seboj, potrebujemo le
računalnik in projektor, v kolikor sta na voljo. Cena posamezne
delavnice z izvedbo in materiali je 120 EUR + potni stroški. V primeru
izvedbe preko digitalnih orodij se cena temu primerno prilagodi.
Kontakt in prijave: Sonja Čandek, sonja@tipovej.org, 041 772 705.
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USTVARI SVOJO PRIHODNOST

Delavnica za spoznavanje kompetenc prihodnosti in kreacijo svojih
učnih, socialnih in kariernih poti.
Trajanje: 2 šolski uri
Izvajalec: Zavod TiPovej!
Primerno za: vse starostne skupine
Namen in cilji:
Delavnica temelji na metodologiji »Global Youth Skills«, ki jo je razvil
»Institute for the Future« in omogoča boljše razumevanje
prihodnosti učenja in dela. Če smo nedolgo nazaj želeli postati
gasilec, zdravnik, odvetnik, se nam danes odpira širši pogled na
življenje. Delo zato temelji na strateških predlogah, ki jih razložimo
mladim in jih nato podpremo, da si sami odgovorijo na določena
vprašanja in izrišejo svoj arhetip prihodnosti. Po udeležbi na delavnici
si mladi orišejo jasnejšo sliko prihodnosti učenja, dela in priložnostih
sveta v katerega vstopajo.
Opis:
•
Kako dobro sem pripravljan_a na prihodnost
•
Katere kompetence prihodnosti so zame pomembne?
•
Katera oseba prihodnosti me navdihuje?
•
Ustvarjanje lastne prihodnosti
Cena delavnice: Vse materiale prinesemo s seboj, potrebujemo le
računalnik in projektor, v kolikor sta na voljo. Cena posamezne
delavnice z izvedbo in materiali je 120 EUR + potni stroški. V primeru
izvedbe preko digitalnih orodij se cena temu primerno prilagodi.
Kontakt in prijave: Sonja Čandek, sonja@tipovej.org, 041 772 705.
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ŠOLA ZA LAJF - POGUMNI. KREATIVNI.
PODJETNI.

Program za spodbujanje ustvarjalnega razmišljanja in podjetnosti ter
opogumljanja za postavljanje ambicioznih ciljev v življenju.
Trajanje: 6 srečanj po 2 šolski uri
Izvajalec: Zavod TiPovej!
Primerno za: srednješolce
Namen in cilji:
Skozi razvoj ideje odkrivamo talente v mladem človeku, mu
pomagamo artikulirati želje in cilje ter ga opremimo z različnimi
znanji in orodji za njihovo uresničitev. Program udeležencem
postopno vliva motivacijo in inspiracijo za kreacijo novih idej. Nekdanji
udeleženci programa in uspešni posamezniki z mladimi osebno delijo
napotke in znanja, ki jim omogočijo ideje izpeljati vse do končnega
rezultata.
Opis:
1. Inspiracija. Zgodba nekoga, ki je uspel uresničiti svoje sanje.
2. Moje sanje. Mlade spodbudimo, da razmišljajo o svojih sanjah in
ambicijah.
3. Imam idejo. Učenje ustvarjalnega razmišljanja, iskanje in selekcija
idej.
4. Moja ideja je moja priložnost. Znanje za razvoj posamezne ideje.
5. Razne so poti do cilja. Možnosti uresničitve idej.
6. Ideja se predstavi. Uspešni znajo svoje ideje predstaviti. Veščine
javnega nastopanja.
Izvedba: Program izvajamo za skupine, v srednjih šolah in mladinskih
centrih. Zaželena je prisotnost učiteljev oz. mladinskih delavcev, ki se
lahko še dodatno naučijo podjetnosti in razvijejo svojo ustvarjalnost in
s tem postanejo zgled mladim.
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Cena programa: Individualni dogovor, odvisen od lokacije izvedbe in
števila udeležencev.
Kontakt in prijave: Sonja Čandek, sonja@tipovej.org, 041 772 705.
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JAVNI ZAVOD
MLADI ZMAJI
MESTNI INKUBATOR
Trajanje: trikrat po 3 ure
Izvajalec: Javni zavod Mladi zmaji in Zavod TiPovej!
Primerno za: za mlade od 18 do 29 let
Namen in cilji:
Ideje mladih spreminjamo v projekte in pomagamo pri njihovi uresničitvi. Program sestavljajo delavnice, mentorstvo in finančna podpora
za izbrane projekte mladih od 18 do 29 let v Ljubljani.
Opis:
Program Kaj je dobro in je lahko še boljše?
Uresničevanje idej za ustvarjalno, solidarno in zeleno Ljubljano.
Mladi imajo izjemen potencial ustvarjanja rešitev za izzive skupnosti,
v katerih živijo. Potrebujejo le prostor, znanje in zaupanje. Verjamemo,
da so mladi znanilci sprememb in da s pravim pristopom lahko bistveno prispevajo pri soočanju z današnjimi družbenimi izzivi. Mestni
inkubator je glas mladih v mestu, je učno-delovno okolje, kjer so dovoljene napake in je prostor, kjer se udejanjajo vizije prihodnosti.
Program:
1. Prijava ideje (do 2.11.2021)
Izboljšajte svoje življenje, življenje vaše četrtne skupnosti, vaše soseske, šole in mesta.
KRITERIJI, NA PODLAGI KATERIH VSEBINSKI ODBOR IZBERE IDEJE
ZA VKLJUČITEV V PROGRAM:
•
pozitivni učinki na mesto,
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•
•

uresničljivost načrta za izvedbo in
motiviranost prijaviteljev.

IŠČEMO IDEJE, KI PODPIRAJO TEMATSKE SMERI:
•
ustvarjalna Ljubljana
•
solidarna Ljubljana
•
zelena Ljubljana
V program lahko sprejmemo največ 15 idej.
VSEBINSKI ODBOR SESTAVLJAJO:
KSENJA PERKO, direktorica, Javni zavod Mladi zmaji
SONJA ČANDEK, direktorica, TiPovej! – Zavod za ustvarjalno sružbo
TADEJA BUČAR ATKINS, soustanoviteljica Creative Nomads
KAJA VUK, koordinatorka in asistentka, Javni zavod Mladi zmaji
2. Delavnice
11.11.2021 / 13.11.2021 / 18.11.2021
V treh 3-urnih delavnicah Idejalisti spoznavajo kako dobro opredeliti svojo idejo, jo strukturirati, jo izbrusiti in oblikovati poslovni model,
kako jo predstaviti in kako za idejo pripraviti projektni načrt.
3. Prijava projektnega načrta (6.12.2021)
Po koncu delavnic Idejalisti za svoje ideje izdelajo projektne načrte, ki
jih pregleda strokovna komisija in izbere največ 15 projektov, ki prejmejo finančno podporo od 200€ do 1000€ za posamezen projekt.
POGOJA ZA PRIJAVO PROJEKTNEGA NAČRTA:
100% udeležba na vseh delavnicah in
izbrana podporna organizacija, preko katere Idejalisti prijavijo projekt.
KRITERIJI ZA OCENJEVANJE PROJEKTNIH NAČRTOV:
•
Pozitivni učinki projekta na mesto = 10 točk (okolje = 3 točke , odnosi = 2 točki , kakovost življenja = 2 točki, trajnost = 3 točke)
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•

Izvedljivost projektnega načrta = 10 točk (časovnica = 3 točke, finance = 3 točke , človeški viri = 2 točki, splošen vtis = 2 točki)

SESTAVA KOMISIJE:
UROŠ SKRINAR, direktor Movit, Nacionalne agencije programa Erasmus+, področje Mladina
KATARINA GORENC, vodja Urada za mladino pri MOL
MARKO OCVIRK, strokovni delavec v Mladinskem domu Jarše
Komisija izbere največ 15 projektov za izvedbo. Odločitev komisije o izbranih projektih je znana 15.12.2021. Javni zavod Mladi zmaji in izbrani
prijavitelji projektnih načrtov sklenejo dogovor in podpišejo pogodbo
o izvedbi projektnega načrta.
4. Izvedba projekta (od decembra 2021 do junija 2022)
Čas je za akcijo! Idejalisti izvajajo svoje projekte, pri čemer jih vodijo in
usmerjajo mentorji. Vsak projekt dobi strokovno mentorstvo v obsegu
5 individualnih ur.
5. Zaključno srečanje (junij 2022)
Zaključno srečanje je namenjeno pregledu izvedenih projektov in informiranju Idejalistov o nadaljnjih možnostih uresničevanja idej in izvajanja projektov mladih. Udeležba na srečanju je obvezna.
6. Končno poročilo (do 30.6.2022)
Izvedba projektov se zaključi najkasneje do 30.6.2022. Takrat je končni
rok za oddajo poročila o projektu. Poročilo je vsebinsko in finančno,
pregleda in odobri ga Javni zavod Mladi zmaji.
Kontakt in prijave: inkubator@mladizmaji.si, več informacij in prijavo
najdeš na https://www.mladizmaji.si/mestni-inkubator/kaj-je-dobro-in-je-lahko-se-boljse/ ali 01 306 40 64.
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GLASBA IN PRODUKCIJA
Trajanje: vsako sredo v mesecu, od 15:00 do 19:00 v Mladi zmaji Šiška
Izvajalec: Javni zavod Mladi zmaji (Mladi zmaji Šiška) in skupina izvajalcev Igor Večerić, Tine Vrabič, ter študentov Matej&Tadej Tolič, Luna
Brinovar.
Primerno za:
Primarna ciljna skupina so posamezniki z interesom za glasbeno
ustvarjanje s poudarkom na starostni skupini 20 - 25 let.
Sekundarna ciljna skupina so udeleženci delavnic GPMZ - nadaljevanje učnega procesa (starostni razpon 15 - 29 let).
Terciarna: vsi obiskovalci ČMC Šiška, spodnja starostna omejitev je 12
let iz zgornja starostna omejitev je 29. let.
Namen in cilji:
Namen projekta je vzpostaviti kontinuiteto glasbenega ustvarjanja v
Mladi zmaji Šiška in med seboj povezati posameznike s skupnim interesom za glasbeno ustvarjanje ter jim omogočiti uporabo glasbene
opreme v mladinskem centru. Vsako sredo v mesecu, od 15. do 19. ure,
bo v ČMC Šiška potekala produkcija glasbe in glasbeno-produkcijsko
mentorstvo s poudarkom na individualnem pristopu, z vključevanjem
treh študentov v vlogi mentorjev po principu mladi za mlade. Z vzpostavitvijo začasnega sodelovalnega prostora, projekt stremi k osebnemu in profesionalnemu razvoju udeležencev preko izmenjav idej in
znanja ter k širjenju socialne mreže tako udeležencev.
Cilj je posneti avtorske komade, glasbene podlage za kratke filme, avtorske hip hop podlage za freestyle ter spodbujati mladinske pobude.
Opis:
Glasba in produkcija je kontinuiran program glasbeno-produkcijskih
uric, natančneje vsako sredo med 15. in 19. uro v ČMC Šiška. Namenjen
je vsem obiskovalcem mladinskega centra in udeležencem
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preteklega GPMZ programa, torej vsem, ki bi jih glasbena produkcija
in raziskovanje glasbe nasploh, utegnilo zanimati. Z vzpostavitvijo začasnega sodelovalnega prostora, lahko udeleženci samostojno ustvarjajo glasbo, si izmenjujejo ideje in znanje, prisotnost mentorja pa zagotavlja lažje razumevanje produkcijskega procesa in hitrejši osebni
napredek udeleženih. Na delavnicah bodo mladi pridobili kompetence za delo na področju glasbene produkcije in ustvarjanja avtorskih
komadov.
Kontakt in prijave: djtelovadnica@gmail.com,
valentina.cvjetkovic@mladizmaji.si ali 01 306 40 64.
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INŠTITUT ZA
MLADINSKO POLITIKO
MLADI IN OBČINA
Kraj in čas izvajanja: na matični šoli dijakov, 6 ur oz. po dogovoru
(možnost izvajanja le izbranih sklopov)
Izvajalec: Inštitut za mladinsko politiko
Primerno za: učenje zadnje triade osnovne šole in dijake od 1. do 3.
letnika
Namen in cilji:
1. Dijaki spoznajo temeljne pojme s področja mladinskih struktur,
mladinskega dela, mladinske politike in participacije mladih v javnem življenju.
2. Dijaki spoznajo možnosti vključevanja mladih v lokalno okolje.
3. Dijaki spoznajo možnosti sodelovanja mladih z lokalno skupnostjo.
4. Dijaki spoznajo poti vključevanja in participacije v družbi.
5. Dijaki izkažejo višjo stopnjo aktivnega državljanstva.
Vsebina je razdeljena v 4 tematske sklope:
Mladinske strukture: dijaki ugotavljajo vlogo mladinskih struktur in
njihovo povezovanje na lokalni in nacionalni ravni. Predstavitev poteka v obliki diskusije s poudarkom na poglavitnih značilnostih/nalogah
posameznih struktur.
Mladinsko delo: v obliki didaktične igre pro et contra dijaki spoznavajo pojem mladinskega dela, njegove značilnosti ter pomen za posameznikov razvoj in prispevek v družbi. Prispevek mladinskega dela
v družbi spoznavajo preko trikotnika države blaginje, s pomočjo katerega dijaki spoznajo delovanje države blaginje in njene poglavitne
elemente.
Mladinske politike: vsebinski sklop temelji na predstavitvi področij
mladinskih politik s poudarkom na razumevanju pojma in
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predstavitvi možnosti oblikovanja predvsem lokalnih mladinskih politik. Dijaki se s konkretnimi zgodbami seznanijo z ukrepi in sami ugotavljajo obstoječe in možne ukrepe s področja lokalnih mladinskih politik v svojem lokalnem okolju.
Participacija: dijaki spoznavajo oblike participacije s pomočjo lestve
participacije. Dijaki v skupini ugotavljajo, kdaj lahko govorimo o participaciji in kdaj ne. Sledi prikaz možnosti sodelovanja mladih z lokalno
skupnostjo (mladinski svet, komisija za mladinska vprašanja, odbor za
mladino).
Cena: 250 EUR + potni stroški oz. po dogovoru.
Kontakt: info@institut-imp.si, 040 475 677.

POBARVAJMO SIVO (Kaj mi omogoča davčni
sistem?)
Kraj in čas izvajanja: na matični šoli dijakov, 2 ali 3 šolske ure
Izvajalec: Inštitut za mladinsko politiko
Primerno za: učenje zadnje triade osnovne šole in dijake od 1. do 3.
letnika
Vsebina:
Posamezniki so tveganju sive ekonomije podvrženi že v mladosti. Posebej negativno pa na mlade vpliva »toleranca«, ki jo družba izkazuje
do sive ekonomije. Delavnica Pobarvajmo sivo mlade ozavešča o pomenu plačevanja davkov, pomembnosti posameznikove aktivne vloge pri zmanjševanju obsega sive ekonomije ter vlogi davkov v posameznikovem vsakdanjem življenju.
Namen in cilji:
•
Dijaki spoznavajo pojme kot so proračun, prihodki, odhodki države, občinski svet, davki …
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•
•
•

•

Dijaki identificirajo prihodke in odhodke države ter spoznavajo
vrste davkov.
Dijaki spoznajo obvezne elemente računa.
Dijaki razmišljajo in identificirajo pridobitve (infrastruktura, storitve, projekti …) v lokalni skupnosti, (so)financirani s pomočjo javnih
sredstev.
Dijaki razmišljajo in identificirajo ugodnosti, ki jih kot dijaki imajo, ker se stroški krijejo iz državne blagajne (na osnovi davkov).

Cena: 100 EUR + prevozni stroški oz. po dogovoru.
Kontakt: info@institut-imp.si, 040 475 677.

POKAŽI MI POT DO ENAKOSTI SPOLOV
Kraj in čas izvajanja: na matični šoli dijakov/učencev, 2 šolski uri oz. po
dogovoru
Izvajalec: Inštitut za mladinsko politiko
Primerno za: učenje zadnje triade osnovne šole in dijake od 1. do 3.
letnika
Vsebina:
Dojemanje družbene vloge posameznika predvsem ali celo izključno
glede na njegov spol je težava, ki jo (pre)pogosto zaznavamo kot samoumevno dejstvo. Z leti so posamezniku privzgojene določene vedenjske norme, vezane na spol, ki predstavljajo odziv na pričakovanja
okolice. Da bi »ugajali« okolici in izpolnili pričakovanja staršev, prijateljev in splošne javnosti, so mladi posamezniki pripravljeni na kompromisne odločitve, ki pogosto zanikajo posameznikove želje in poslanstvo.
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Namen in cilji:
Namen delavnice je, da mladi s pomočjo kritičnega razmišljanja spoznajo, da enakost spolov ne pomeni istost ali podobnost žensk in moških, temveč pomeni sprejemanje medsebojnih razlik, vrednotenje teh
razlik in različnih družbenih vlog. Hkrati pa enakost spolov pomeni, da
si kljub tem razlikam, enako prepoznaven, imaš enako moč in si enako
udeležen na vseh področjih javnega in zasebnega življenja.
•
•
•
•

Dijaki spoznajo pojem enakosti spolov in stereotipi.
Dijaki razmišljajo o stereotipih, vezanih na spol ter jih kritično ocenijo.
Dijaki kritično razmišljajo o enakosti/neenakosti spolov in o tem,
kje se neenakosti kažejo v vsakdanjem življenju.
Dijaki spoznajo ukrepe, s katerimi se preprečuje diskriminacijo na
podlagi spola.

Način izvajanja in metode dela:
Izobraževalne aktivnosti vključujejo metode dela, značilne za neformalno izobraževanje (pridobivanje znanj) in ustvarjanje okolja za izkustveno učenje (razvoj veščin). Metode dela so torej raznolike in mladim
prijazne ter vključujejo diskusije, didaktične igre, skupinsko delo, kvize
in igro vlog. Vsebine so primerne za običajne velikosti razredov (do 35
dijakov). Pripomočke za uspešno izvedbo delavnic zagotovi izvajalec
delavnic.
Cena: 100 EUR + prevozni stroški oz. po dogovoru.
Kontakt: info@institut-imp.si, 040 475 677.
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EVROPSKA UNIJA V POVEZAVI S
SLOVENSKIM PRAVNIM REDOM
Kraj in čas izvajanja: na matični šoli dijakov/učencev, 4 šolske ure oz.
po dogovoru
Izvajalec: Inštitut za mladinsko politiko
Primerno za: učenje zadnje triade osnovne šole in dijake od 1. do 3.
letnika
Reference predavatelja: Nina Bavčar Čargo je magistrica prava in
mediatorka. Njeno poglobljeno znanje o Evropski uniji dokazuje s pridobljenim certifikatom Jean Monnet Modul -EU Law in Practice.
Namen in cilji:
Namen delavnice je, da mladi s pomočjo kritičnega razmišljanja, spoznajo pravi pomen Evropske unije, se seznanijo z pravno obliko Evropske unije ter pomenom vključitve Slovenije v Evropsko skupnost.
Po zaključeni delavnici bodo dijaki osvojili znanja o zgodovini razvoja Evropske unije in njenih institucijah ter se seznanili s pravicami, ki
jih prinaša pravo Evropske unije. S pridobljenim znanjem bodo dijaki
znali smiselno umestiti vlogo Evropske unije v slovenki sistem.
Vsebina:
Evropska Unija se čedalje bolj razvija in posega v vedno več pravic
držav članic in s tem v vedno več pravic državljanov Evropske unije.
Prav zato je pomembno, da mladi poznajo sistem in delovanje Evropske unije, predvsem v povezavi s slovenskim pravnim redom oziroma
s spoznanjem, kako odločitve Evropske unije vplivajo na življenje slovenskega državljana.
• Zgodovina razvoja Evropske unije
V tem delu se dijaki seznanijo z nastankom Evropske unije.
30

PONUDBA KARIERNIH VSEBIN ZA ŠOLE

Po dveh svetovnih vojnah so države spoznale, da je najboljše jamstvo
za obstoje držav ter za preprečevanje vojskovanja v solidarnosti narodov, ki jih vodi isti duh in ki v skupnem interesu sprejemajo skupne
naloge.
• Predstavitev institucij Evropske unije in njihovih vlog
Dijaki s pomočjo didaktičnih iger/kviza spoznajo institucije Evropske
unije; Komisija EU, Svet EU, EU parlament in Sodišče EU, Evropski varuh človekovih pravic ter njihove vloge. Skozi resnične primere, bomo
pokazali, kako odločitve, ki so sprejete na ravni Evropske unije, vplivajo
na življenje evropskih državljanov in s tem tudi na življenje nas samih.
• Umestitev Evropske unije v slovenski sistem
Ob predpostavki, da dijaki že poznajo pravno in ustavno ureditev Slovenije, se dijakom skozi mladinske metode dela, predstavi vlogo EU
v slovenskem sistemu. (Možnost vključitve sklopa Slovenija in njena
pravna ureditev −predvsem za nižje letnike in tiste, kateri niso še seznanjeni z obliko slovenske državne ureditve.)
• Evropska unija danes in jutri
Ta del je namenjen izključno odprtemu dialogu. Dijaki so pozvani,
da na podlagi slišanega povedo svoje mnenje, kritično razmišljajo o
Evropski uniji in podajo predloge za nadaljnji razvoj Evropske unije.
Način izvajanja in metode dela:
Izobraževalna aktivnost vključuje metode dela, značilne za neformalno izobraževanje (pridobivanje znanj) in ustvarjanje okolja za izkustveno učenje (razvoj veščin). Metode dela so torej raznolike in mladim prijazne ter vključujejo diskusije, didaktične igre, skupinsko delo, kvize in
igro vlog.
Vsebine so primerne za običajne velikosti razredov (do 35 dijakov). Pripomočke za uspešno izvedbo delavnic zagotovi izvajalec delavnic.
Cena: 250 EUR + prevozni stroški oz. po dogovoru.
Kontakt: info@institut-imp.si, 040 475 677.
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ZAVOD MEPI
SPOZNAVAJ SE
MEPI, ker se vseh stvari ne da naučiti med poukom!
Trajanje delavnice: 2 šolski uri
Izvajalec: MEPI - mednarodno priznanje za mlade, zavod za podporo
in vsestranski razvoj mladih
Primerno za: učence/dijake v starosti 13-19
Namen:
Predstavitev programa MEPI, ki te resnično spremeni, pripravi na življenje in ti popestri šolska leta.
Cilji:
•
Mlade spodbuditi k neodvisnosti, pogumu in radovednosti pri
sprejemanju novih izkušenj in izzivov.
•
Mladi prepoznavajo svoje dobre lastnosti, sposobnosti, strasti.
•
Mladi spoznajo način kako lahko odkrijejo in izkoristijo svoje potenciale, talente (spodbujanje neodvisnosti, poguma in radovednosti pri sprejemanju novih izkušenj in izzivov).
Kontakti in prijave: mepi@mepi.info ali 041 926 068.
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PREDSTAVITEV PROGRAMA MEPI ZA
UČITELJE
Trajanje delavnice: 30 min / 60 min / 90 min
Izvajalec: Zavod MEPI v sodelovanju z učitelji, izvajalci programa MEPI
Primerno za: delavce VIZ
Opis:
Klasična frontalna predstavitev programa MEPI ali interaktivna delavnica.
Program MEPI je edinstven mednarodni program osebno socialnega
razvoja, ki mlade med 14. in 25. letom vabi, da prevzamejo odgovornost za lastni osebnostni in poklicni razvoj. Pri tem se spopadajo z izzivi in za dosežke prejmejo priznanje mednarodne veljave. V Programu je bilo do sedaj vključenih preko 8 milijonov mladih iz 132 držav.
Vsem, ki delate z mladimi (učenci, dijaki), program MEPI ponuja dodano vrednost saj med drugim predstavlja odlično dopolnilo formalnemu izobraževanju, mednarodno kvalifikacijo; omogoča sistematično
osebnostno spremljanje ter je odličen »okvir« za delo s tovrstno populacijo. Program se z lahkoto integrira v katerokoli okolje, kjer so mladi. Obenem pa predstavlja edinstven povezovalni element v lokalni
skupnosti.
Program MEPI je socialna franšiza; že vzpostavljena »formula«, ki garantira uspešen, dodelan in preverjen sistem izvajanja. V Sloveniji smo
program MEPI v šole organizirano pričeli širiti in vpeljevati s šolskim
letom 2004/05. Do sedaj smo podelili MEPI licenco preko 100 organizacijam formalnega in neformalnega izobraževanja in v njem je sodelovalo preko 9.000 mladih v starosti med 14. in 25. leti. Delo mentorjev
v programu MEPI je priznano tudi s strani MIZŠ.
Kontakti in prijave: mepi@mepi.info ali 041 926 068.
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ZAVOD BOB
UČENJE UČENJA
Trajanje: 6 šolskih ur (trikrat po 2 uri)
Izvajalec: Zavod Bob
Primerno za: devetošolce in dijake prvih letnikov srednjih šol
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.
Opis:
1. sklop: Spoznavanje »ozadja učenja« (psihična in fizična raven).
•
Spoznavanje delovanja možganov in povezovanje teh informacij z
učenjem.
•
Motivacija za učenje.
2. sklop: Ozaveščanje učnih stilov, tehnik učenja ter načrtovanje učnega okolja in ciljev.
•
Diskusija: opis učnega okolja in navad posameznika.
•
Spoznavanje zaznavnih in spoznavnih stilov.
•
Spoznavanje različnih metod in tehnik učenja.
•
Določanje učnih ciljev.
3. sklop: Opredelitev lastnega koncepta učenja, načrtovanje sprememb in strategije za dosego načrtovanih učnih ciljev.
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•

•

Analiziranje in ozaveščanje lastne učne strategije:
1. S pomočjo razmisleka dijak izboljšuje svojo organizacijo učenja
doma in v šoli.
2. Svoj zaznavni/učni stil poveže z metodami in tehnikami učenja.
3. Načrtuje spremembe in/ali izboljšave.
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, 064 249 627.
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POGOVOR O SPOLNOSTI
Trajanje: 6 šolskih ur (trikrat po 2 uri)
Izvajalec: Zavod Bob in Društvo študentov medicine
Primerno za: dijake prvih in drugih letnikov srednjih šol
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.
Opis:
1. sklop: Uvod in opredelitev pomembnih vsebin.
•
Detabuizacija pogovorov o spolnosti in seznanitev dijakov z naborom tematik,
•
opredelitev pogovornih tem glede na izražene potrebe.
2. sklop: Anatomija in kontracepcija.
3. sklop: Diskusija in iskanje odgovorov.
•
Odnosi in partnerstvo,
•
varna spolnost,
•
pogovor o nenaslovljenih tematikah (nova vprašanja).
Kontakt in prijave: info@zavod-bob.si; m@zavod-bob.si;
tinaspruk666@gmail.com, 064 249 627.
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GLEDALIŠČE ZA USTVARJALNO
RAZREŠEVANJE KONFLIKTOV
Trajanje: najmanj 16 ur
Izvajalec: Zavod Bob - Metka Bahlen Okoli
Primerno za: vse
Namen in cilji:
Premišljevati konfliktne situacije z različnih zornih kotov, odpiranje dialoga, spodbujati medsebojno razumevanje in sprejemanje različnosti, prebuditi telo in glas za izražanje, spoznavanje svojega notranjega
sveta in sveta okoli sebe - dati glas tistim, ki so preslišani.
Opis:
Delavnice potekajo z uporabo gledaliških tehnik:
1. 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.
2. Slikovno gledališče: serija tehnik, v katerih udeleženke_ci brez govora in besed, temveč zgolj z uporabo telesa in prostora izrazijo
svoja čustva in izkušnje.
3. 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.).
4. Časopisno gledališče: uporablja različne pristope preizpraševanja,
preoblikovanja in spreminjanja pisnega materiala, z namenom, da
izrazimo vsebine, ki jih obravnavamo.
5. 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.
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Kontakt in prijave: metka@zavod-bob.si, 064 249 627.

NARAVOSLOVNO-TEHNIŠKI DNEVI NA
LIVADALAB
Trajanje: Po dogovoru; izvajamo nekajurne ali enodnevne delavnice,
ponudimo lahko tudi eno ali dvotedenski program
Izvajalec: Zavod Bob (Projektna skupina LivadaLAB)
Primerno za: osnovne in srednje šole
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.
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.
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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, 064 249 627.
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ZAVOD VOLUNTARIAT
DELAVNICA O KAKAVU
Trajanje: 1-2 šolski uri
Izvajalec: Zavod Voluntariat - Viki in Maruša
Primerno za: srednješolce, lahko se prilagodi za mlajše
Namen in cilji:
Predstaviti pridelovanje in trgovino s kakavom, delovne razmere na
plantažah, koncept pravične trgovine kot orodje za spoznavanje globalne soodvisnosti oz. povezanosti.
Opis:
Globalno učenje vse bolj pronica v šole, saj so učenci del globaliziranega sveta in za pripadnike sodobne družbe je pomembno zavedanje
globalne soodvisnosti ter kako se ta odraža na ravni posameznika in
družbe. Kakav je način, kako na primeru vsem ljubega in samoumevnega živila predstavimo sovplivanje v svetu, v katerem živimo.
Potek:
Udeležencem predstavimo kakav, postopek pridelave in predelave,
delovne razmere delavcev na plantažah, objasnimo tudi pravično trgovino ter razlike med njo in konvencionalnimi trgovskimi potmi. Pri
tem uporabljamo metode neformalnega izobraževanja (ogled videov,
debata, uporaba slik in zemljevida ipd.). Po želji lahko to razširimo tudi
na druge izdelke (npr. kavo, banane, oblačila idr.).
Kontakt in prijave: programi@zavod-voluntariat.si;
zavod@zavod-voluntariat.si ali 031 813 939.
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PREDSTAVITEV VOLUNTARIATOVIH
PROGRAMOV
Trajanje: 1-2 šolski uri
Izvajalec: Zavod Voluntariat – ekipa Itchy feet in Maruša
Primerno za: srednješolce
Namen in cilji:
Predstaviti programe in drugo ponudbo Zavoda Voluntariat, orientirano na neformalno pridobivanje izkušenj preko prostovoljstva, krepitev
solidarnosti, posledično tudi karierni razvoj.
Opis:
Udeležencem predstavimo programe, ki jih nudi Zavod Volutnariat,
namenjene pridobivanju neformalnih izkušenj, pestremu preživljanju
počitnic, krepitvi solidarnosti ter nenazadnje možnostih odhoda v tujino, vse to na podlagi mednarodnega prostovoljstva. Programi, ki jih
predstavimo, so: mednarodni prostovoljski tabori, Evropska solidarnostna enota, mladinske izmenjave, prostovoljstvo v državah globalnega
juga in drugi. Prav tako predstavimo možnosti za udejstvovanje na lokalnem nivoju (Klub prostovoljcev).
Kontakt in prijave: programi@zavod-voluntariat.si;
zavod@zavod-voluntariat.si ali 031 813 939.
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ZAVOD MLADINSKA
MREŽA MAMA
ODNOSI Z JAVNOSTMI IN
KOMUNICIRANJE
Trajanje: 4 šolske ure
Izvajalec: Zavod Mladinska mreža MaMa
Primerno za: srednješolce
Namen in cilji:
Kako določiti kdo so naše ciljne javnosti in kdo so naši deležniki ter
kako snovati komunikacijsko kampanjo, da bomo pokazali kaj delamo
ter kaj znamo (kaj so naša znanja/kompetence) in zakaj ter kako postati viden (''Kako predstaviti ter lansirati svojo idejo.''), je glavno vodilo
usposabljanja Odnosi z javnostmi in komuniciranje.
Opis:
Udeleženci usposabljanja bodo vodeni skozi sledeče tematske sklope:
Kako določiti ciljne skupine in deležnike (spoznali boste razliko med
ciljnimi skupinami in deležniki ter kaj je njihova vloga ter katere so njihove lastnosti).
Opredelitev in priprava komunikacijskih ciljev projekta in organizacije
(kako določiti merljive komunikacijske cilje in zakaj).
Komunikacijska orodja (katera so sodobna komunikacijska orodja in
kako ter kdaj jih uporabiti).
Spoznavanje s komunikacijo z mediji ter kako nastopiti v javnosti
(spoznali se boste z osnovnim veščinami nastopanja).
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Oblikovanje komunikacijskega načrta za projekt ali aktivnost (kako
pripravimo komunikacijski načrt in zakaj).
Priprava in objavljanje besedil (Kako napisati dobro novico in sporočilo
za javnost in zakaj je slog pisanja drugačen za družbena omrežja kot
spletno stran ter kdaj uporabiti foto ali video?).
Kontakt in prijave: info@mreza-mama.si;
urban.krevl@mreza-mama.si ali 030 618 628.
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RAZŠIRI SVOJO SOCIALNO MREŽO IN SE
AKTIVNO VKLJUČI V DRUŽBO
Trajanje: 4 šolske ure
Izvajalec: Zavod Mladinska mreža MaMa
Primerno za: srednješolce
Namen in cilji:
Usposabljanje je primerno za tiste mlade, ki želijo o mreženju in socialni vključenosti izvedeti še kaj več, namenjeno pa je predvsem mladim,
ki jih zanima aktivno vključevanje v družbo in pridobivanje dodatnih
znanj in kompetenc skozi neformalno izobraževanje in prostovoljstvo
v prostem času ter kako to izkoristit pri iskanju zaposlitve in gradnje
kariere.
Opis:
Udeleženci usposabljanja se bodo spoznali z naslednjimi tematskimi
sklopi:
•
Kako se vključiti v lokalno skupnost (spoznali boste primere dobrih
praks sodelovanja mladih pri soodločanju) ter kako si z vključevanjem krepiti že obstoječe kompetence oziroma kako pridobivati
nove.
•
Kako ter na kakšne načine si lahko z aktivnim vključevanjem v različna neformalna izobraževanja ali preko prostovoljstva razširite
svojo socialno mrežo in s tem povečate zaposlitvene možnosti.
•
Kako pripraviti lastni model mreženja za lažjo socialno vključenost
v družbo, aktivacijo samega sebe in osebni razvoj.
•
Kako pridobljena teoretična izhodišča uporabiti v praksi.
Kontakt in prijave: info@mreza-mama.si; urban.krevl@mreza-mama.
si ali 030 618 628.
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