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KAJ SMO IZVEDELI
Tudi na lokalni ravni potrebujemo mlade, ki vedo, kaj si
želijo in to znajo tudi argumentirano izraziti, je v uvodu
poudarila Jelena Vukmir. Z različnimi metodami dela je
mlade spodbujala, da izrazijo svoja mnenja glasno in
jasno, da bodo slišana.
Poudarila je, da imajo tudi otroci pravico do sodelovanja
pri razvoju politik, ki se navezujejo na njihovo življenje.
Predstavila je različne mehanizme vključevanja mladih v
oblikovanje lokalnih politik (lokalni mladinski svet,
strukturni dialog mladih, ipd.)

PARTICIPACIJA
ODNOSI

KAJ SMO POVEDALI
Mladi smo izpostavili, kako zelo so pomembni dobri
medsebojni odnosi, neustrašnost, povezovanje,
glasnost, a tudi poslušnost, spoznavanje,
sodelovanje, aktivno vključevanje, prijateljstvo.
Imamo pravico do mnenja, a imamo obenem tudi
pravico in odgovornost do participacije. Ugotavljali
smo, kaj pomeni biti aktiven.
Opozorili smo tudi na dvoje strahov:
1. da nas odrasli prepogosto NE slišijo,
2. da so naši vrstniki prepogosto NEaktivni.

ŠOLSTVO
ŠOLSKI SISTEM

KAJ SMO IZVEDELI
Predavateljica Mariza Škvarč je poudarila, da mora šolski
sistem stremeti k samostojnemu učenju, torej naučiti
učence veščin za učinkovito in kakovostno učenje. Poudarila
je pomen kritičnega in ustvarjalnega mišljenja ter reševanja
problemov, smiselno uporabo IKT, sodelovanje in timsko
delo. V obliki »Svetovne kavarne« so udeleženci diskutirali o
treh pomembnih vprašanjih:
1. Katera znanja in veščine so po vašem mnenju najbolj
pomembna in potrebna za uspešno nadaljnje življenje?
Samostojno učenje, kritično in ustvarjalno razmišljanje,
2. Kakšen pouk prispeva k temu? Kako naj poteka pouk? Kaj
učenci počnemo?
Zabaven, zanimiv, sistematičen, praktičen pouk, uporaba IKT
table in drugih pripomočkov, delo v skupinah, debate, pouk
v obliki delavnic.
3. Katere možnosti in priložnosti še niso dovolj izrabljene v
šoli? Kaj je vaše sporočilo?

KAJ SMO POVEDALI
V otroškem parlamentu se bomo morali več
pogovarjati, o učnem sistemu, o optimalnem
številu ocen, o predmetniku, o izbirnih
predmetih, o nivojskem pouku, in drugih
potrebah učencev.
Tudi o pouku, ki bi bil bolj prijazen, več dela v
skupinah, delo oz. praksa na prostem,
pogostejša uporaba IKT, posodobitev učnih
metod in tehnik.
Nujno mora imeti vsak učenec svojo šolsko
omarico, vsi pa bi morali več storiti za
ločevanje odpadkov.

KAJ SMO IZVEDELI

VREDNOTE
PRAVICE

S predavateljico Liano Kalčina so »naši parlamentarci« najprej ugotavljali
različnosti med ljudmi (spol, vera, jezik, rasa, etnična in nacionalna
pripadnost), na podlagi katerih so različna tudi prepričanja, mišljenje,
razmišljanje itd.

ODGOVORNOSTI

Največ pozornosti so namenili pravicam: »Otroci imajo povsod (doma, v šoli,
na ulici, svetovnem spletu) pravico do zaščite pred nasiljem in zlorabami.«,
»Nihče ne sme delati razlik med nami zaradi različnega spola (dečki ali
deklice), rase, jezika, vere, narodnosti ali drugih osebnih okoliščin.«, Otroci
begunci ali priseljenci imajo pravice do posebne skrbi in zaščite.«
Vključevanje priseljencev in beguncev v šole, je bila ena glavnih tem
predavanja.

KAJ SMO POVEDALI
Mladi smo ugotavljali, kaj pravzaprav
vrednote so. Poudarili smo iskrenost,
poštenost, prijaznost, spoštovanje
ljubezen, dom, pomoč drugim.

Pri pravicah smo izpostavili pravico o
varstvu osebnih podatkov (objave
fotografij, zasebno reševanje sporov),
svoboda govora, pravico do mnenja,
pravico do življenja, pravico do aktivnega
preživljanja prostega časa, pravico do
imena, pravico do zdravstvene zaščite,
pravico do državljanstva.

KAJ SMO IZVEDELI
Varnost je v vseh situacijah in okoljih zelo pomembna.
Posebno pozornost je predavatelj Žarko Trušnovec
posvetil problematiki pogostih aktivnosti v virtualnemu
svetu (vojne igre, slepa vera v znanost in tehnologijo).
Poudaril je pomembnost znanja prve pomoči, ki bi morala
biti obvezen del učnega načrta v šolah. Udeležence je
opozoril na upoštevanje pravil in napotkov, da ne pride
do (resnih) poškodb.

KAJ SMO POVEDALI

Z Legendo o Zlatorogu in triglavski roži je predavateljica
Otroci smo najbolj poglobljeno razmišljali o virtualnem
Adrijana Perkon želela opozoriti na aktualnost legende v svetu in si postavili pod vprašaj t.im. vojne (računalniške)
sodobnem času in opomniti, da je vsaka aktivnost v smeri
igrice, kjer imajo več življenj ... .
varovanja okolja in upoštevanja pravil, pomemben
V razpravi smo se glasno zavedali, kako zelo je
doprinos širšemu cilju. Udeležence je spodbujala, da
pomembno upoštevati pravila. Ne le pravila, da se
postanejo zgled in svoja znanja širijo naprej vrstnikom,
izognemo nesrečam, potrebno je upoštevati tudi šolska
prijateljem, staršem, starim staršem, tudi politikom ... itd. pravila, pravila hišnega reda, cestno prometne predpise.

ŠOLA
OKOLJE
VARNOST

Ko smo govorili o varovanju okolja, smo bili najbolj
pozorni na varčevanje z električno energijo (varčni
aparati in žarnice), sončne celice, na varčevanje z vodo
(hitro tuširanje, med umivanjem zob zapiramo vodo),
manj plastičnih izdelkov in več razgradljive embalaže,
recikliranje in ponovna uporaba izdelkov, več koles, višje
kazni za odlaganje odpadkov v naravo, ipd.

SVET, V KATEREM ŽELIM ŽIVETI
V FOTOGRAFIJI
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anketni vprašalnik

Na taboru znanja ''Svet, v katerem želim živeti'',
je aktivno sodelovalo 24 učenk in učencev iz tretje triade v osnovnih šolah, ki so aktivni tudi
v otroškem parlamentu na šoli. en učenec je zaradi drugih obveznosti predčasno zapustil
tabor, na evalvacijski vprašalnik je anonimno odgovarjalo 23 učencev.
VELIKA Večina udeležencev se je na taboru v Trenti odlično počutila in uresničila svoja
pričakovanja. Tri četrtine udeležencev meni, da jim bo znanje, pridobljeno na taboru, pomagalo
pri delu v otroškem parlamentu, ostalim delno. Všeč jim je bila organizacija in lokacija
tabora, le dva posameznika se nista najbolj vključila oziroma so ju določene stvari motile
(premajhna soba, preveč predavanj).
Kot najbolj aktualno in priljubljeno, so udeleženci ocenili vsebino Šola, varnost in okolje,
predavatelja Žarka Trušnovca. To temo so postavili na prvo mesto tudi, ko smo jih vprašali, kaj
oz. koga bi KMALU ponovno poslušali.
pri vsebini šola in šolski sistem, so udeleženci pričakovali odgovore na vsa njihova vprašanja
in komentarje na vse njihove odgovore. njihova pričakovanja seveda niso bila v celoti
izpolnjena. so pa vsi UČENCI pri tej vsebini KLJUB TEMU zelo aktivno sodelovali. v t.im. Svetovni
kavarni so podali števiLNE pobude in predloge o šoli, ki si jo želijo. Izjavo in miselni vzorec
enega od udeležencev, je predavateljica posnela in ga bo kot primer dobre prakse posredovala
učiteljem na prihodnjih izobraževanjih.
Ostale vsebine so bile, glede priljubljenosti, enakomerno porazdeljene. Med njimi so bile
majhne razlike. Participacija, medsebojni odnosi, pavice, vrednote, odgovornosti, vse to so
termini, ki jih mladi poznajo, o njih veliko vedo. V svojih razpravah, ponazorjenih s
konkretnimi primeri, so dobili potrditve.

ZAKLJUČEK
V prijetnem, odprtem, stimulativnem okolju, se v interakciji
z drugimi, okrepi naša čuječnost, ustvarjalnost, potreba po
sodelovanju, moči, pripravljenosti za spremembe ...

Ocenjujemo, da sta bila cilj in namen tabora dosežena. Mladi parlamentarci so s pomočjo
uvodničarjev (predavateljev), poglobljeno spoznavali posamezno temo, izmenjali mnenja o
obstoječem stanju na šoli, v okolju, v katerem živijo in v svetu nasploh. Odprto so se pogovarjali in
na podlagi argumentov, primerov, iskali možnosti – načine, kaj storiti, kako pridobiti podporo
starejših (šola, dom, občina ... politika), ki bodo slišali njihove želje in potrebe in jih znali
implementirati v življenje.
Mladi so odprto opozorili na svoje strahove, ki jih živijo danes (vojne, onesnaženost, lakota) in brez
zavor spregovorili o kršenju človekovih in otrokovih pravic ter o sprejemanju vseh oblik
drugačnosti.
Na pot si niso vzeli vsebin, vzeli so si smernice za delo. Niso še dobili odgovorov na vse njihove
dileme. Zapisali so si vprašanja, pobude in predloge, o katerih se bodo skupaj z vrstniki in z
mentorji še naprej pogovarjali in iskali poti za njihovo uspešno nadaljnje delovanje v okoljih, kjer
se učijo in kjer bivajo.
Vodstvo tabora
Marina Marinič, pedagoška vodja
Adrijana Perkon, vzgojiteljica in animatorka
Iva Devetak, vodja projekta

Koordinator Otroškega parlamenta v goriški regiji
Organizator tabora znanja

ZBRALA IN UREDILA Iva Devetak, predsednica društva
Trenta, oktober 2017

