OPAZUJ, IZKUSI IN VKLJUČUJ
Delavnica za ozaveščanje
o socialni vključenosti

NAMEN DELAVNICE:
Gre za izkustveno delavnico, katere namen je udeležence osvestiti o pomenu socialnega
vključevanja med mladimi in aktivnega soustvarjanja bolj vključujoče družbe. Delavnice
spodbujajo mlade udeležence, da se ozrejo na svojo skupnost in lokalno okolje ter
zaznajo socialno izključene skupine in pomen vključevanja in medkulturnosti v naši
družbi. Srečanja se končajo s pozitivno pobudo, saj se mladi sami odločijo za svoj
nadaljnji korak k bolj vključujoči družbi.
ZASNOVA DELAVNICE:
• korak 1: Manjšina ali večina?
• korak 2: Definicija in razlogi socialne izključenosti
• korak 3: Korak naprej do vključujoče družbe
• korak 4: Test sprejemanja različnosti
• korak 5: Tvoj korak – aktivacija udeležencev, da razvijejo svoja
sporočila ter razmislijo, na koga jih nasloviti in kdaj bodo to storili
UPORABLJENE METODE:
Neformalne metode, ki se uporabljajo pri izvedbi delavnic,
vključujejo delo udeležencev po skupinah, razprave z vsemi
udeleženci in po skupinah, individualno delo ter informativne
prispevke s strani vodje delavnice ali gostujočih sodelavcev.
VLOGA MLADIH:
Refleksija in izražanje svojega mnenja in pogledov o predstavljenih
temah. Razmislek, kaj se zdi pomembno njim samim, ter spodbujanje
razprav in nadaljnjih korakov.

Če bi želeli gostiti omenjeno delavnico, se obrnite na info@movit.si.

NAMEN DELAVNICE:
Delavnica predstavlja uvod v obravnavano temo. Namenjena je aktivaciji mladih ter
spodbujanju njihovega nadaljnjega interesa in lastnega raziskovanja teme. Mladi
spoznajo pojem prostovoljstva, ozaveščajo in med seboj izmenjujejo, na kakšne načine
so oni in njihovi bližnji že prostovoljno aktivni. Spoznajo učinke prostovoljstva na osebe,
vključene v prostovoljske aktivnosti, ter na lokalno in širšo skupnost. V zadnjem delu
spoznajo tudi možnosti za mednarodno oz. evropsko prostovoljstvo in programe, ki to
omogočajo, predvsem program Evropska solidarnostna enota.

DESTINACIJA PROSTOVOLJSTVO
Delavnica za ozaveščanje
o prostovoljstvu

ZASNOVA DELAVNICE:
• korak 1: Kviz »EU in prostovoljstvo« – zabavni podatki in dejstva
o prostovoljstvu v Evropski uniji
• korak 2: Prostovoljstvo okoli nas – iskanje primerov
prostovoljstva v lokalnem okolju
• korak 3: Prostovoljstvo in ti – razmislek o učinkih prostovoljstva
na lokalno okolje
• korak 4: Kaj pridobimo s prostovoljstvom? – razmislek, kaj s
prostovoljstvom pridobijo prostovoljci sami
• korak 5: Priložnosti za prostovoljstvo – predstavitev evropskih,
mednarodnih in lokalnih priložnosti za prostovoljstvo
• korak 6: Vključi se – razmislek in nadaljnji korak
UPORABLJENE METODE:
Neformalne metode, ki se uporabljajo pri izvedbi delavnic,
vključujejo delo udeležencev po skupinah, razprave z vsemi
udeleženci in po skupinah, individualno delo ter informativne
prispevke s strani vodje delavnice ali gostujočih sodelavcev.
VLOGA MLADIH:
Refleksija in izražanje svojega mnenja in pogledov o predstavljenih
temah. Razmislek, kaj se zdi pomembno njim samim, ter spodbujanje
razprav in nadaljnjih korakov.
Če bi želeli gostiti omenjeno delavnico, se obrnite na info@movit.si.

NAMEN DELAVNICE:
Delavnica predstavlja uvod v obravnavano temo. Namenjena je aktivaciji mladih ter
spodbujanju njihovega nadaljnjega interesa in lastnega raziskovanja teme. Mladi
ozavestijo, na kakšne načine so že aktivni državljani, in spoznajo tudi konkretni pojem
politične participacije. Spoznajo evropske programe, ki jim omogočajo, da so aktivni
državljani ter da imajo besedo in moč sodelovati v procesih odločanja o temah, ki so
zanje pomembne. Razmišljajo, na katerih področjih bi bili radi aktivni, in spoznajo, katere
organizacije delujejo v njihovem lokalnem okolju in jih lahko pri tem podprejo.

OBLIKUJ, PREMIKAJ, SODELUJ
Delavnica o aktivnem
evropskem državljanstvu

ZASNOVA DELAVNICE:
• korak 1: Jaz, aktivna državljanka? Jaz, aktivni državljan? –
izjave, ki prikazujejo različne oblike aktivnega državljanstva
• korak 2: Kaj je aktivno evropsko državljanstvo? – iskanje
opredelitev aktivnega evropskega državljanstva
• korak 3: Mladi o sebi kot aktivnih evropskih državljankah/
državljanih – ogled videa, kjer mladi predstavijo svojo izkušnjo
aktivnega državljanstva
• korak 4: Kakšne so moje možnosti za aktivacijo v lokalni
skupnosti in širše? Kaj že počnem in kaj bi še lahko? –
priložnosti za aktivno državljanstvo v lokalnem okolju
• korak 5: Moji koraki k aktivnemu državljanstvu – oblikovanje
odločitve za naslednji korak
UPORABLJENE METODE:
Neformalne metode, ki se uporabljajo pri izvedbi delavnic,
vključujejo delo udeležencev po skupinah, razprave z vsemi
udeleženci in po skupinah, individualno delo ter informativne
prispevke s strani vodje delavnice ali gostujočih sodelavcev.
VLOGA MLADIH:
Refleksija in izražanje svojega mnenja in pogledov o predstavljenih
temah. Razmislek, kaj se zdi pomembno njim samim, ter spodbujanje
razprav in nadaljnjih korakov.
Če bi želeli gostiti omenjeno delavnico, se obrnite na info@movit.si.

NAMEN DELAVNICE:
Delavnica predstavlja uvod v obravnavano temo. Namenjena je aktivaciji mladih ter
spodbujanju njihovega nadaljnjega interesa in lastnega raziskovanja teme. Mladi
spoznajo nekaj zanimivih dejstev o Evropski uniji in področij delovanja Evropske unije, ki
neposredno vplivajo na življenja mladih. Spoznajo, katere poti imajo na voljo, da izrazijo
svoje mnenje, s poudarkom na mladinskem dialogu, ter že v okviru delavnice razpravljajo
o temah, ki jih skupina definira kot pomembne zanje.

DESTINACIJA EU
Delavnica o Evropski uniji
in priložnostih za mlade

ZASNOVA DELAVNICE:
• korak 1a: Evrokviz – zabavni podatki in dejstva o Evropski uniji
• korak 1b: EU okrog tebe – raziskovanje, kje vse je EU prisotna v
lokalnem okolju
• korak 2: Evropska unija in mladi – seznam ukrepov EU, ki
vplivajo na vsakodnevno življenje mladih
• korak 3: Evropska mladinska politika – uvod in ozaveščanje o
tem, da je mladina pomembna tema za Evropsko unijo
• korak 4: Tvoj korak – aktivacija mladih, da razvijejo svoja
sporočila ter razmislijo, na koga jih nasloviti in kdaj bodo to storili
UPORABLJENE METODE:
Neformalne metode, ki se uporabljajo pri izvedbi delavnic,
vključujejo delo udeležencev po skupinah, razprave z vsemi
udeleženci in po skupinah, individualno delo ter informativne
prispevke s strani vodje delavnice ali gostujočih sodelavcev.
VLOGA MLADIH:
Refleksija in izražanje svojega mnenja in pogledov o predstavljenih
temah. Razmislek, kaj se zdi pomembno njim samim, ter spodbujanje
razprav in nadaljnjih korakov.

Če bi želeli gostiti omenjeno delavnico, se obrnite na info@movit.si.

VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT
Delavnica za spodbujanje mladih
k udeležbi na evropskih volitvah

NAMEN DELAVNICE:
Delavnica mlade spodbudi, da v svoji skupnosti odkrijejo številne načine, kako
združevanje Evrope vpliva nanjo, izvejo osnovne podatke o delovanju Evropskega
parlamenta, njegovi strukturi in področjih, na katerih imajo odločitve Evropskega
parlamenta vpliv na njihova življenja. Preko tega mladi ozavestijo, da je pomembno, kdo
so poslanci v Evropskem parlamentu, in na ta način začutijo spodbudo za sodelovanje na
evropskih volitvah.
ZASNOVA DELAVNICE:
• korak 1: Evrokviz – zabavni podatki in dejstva o Evropski uniji in
Evropskem parlamentu
• korak 2: Ali veš, da so evropski poslanci …? – seznam ukrepov
EU, ki vplivajo na vsakodnevno življenje mladih
• korak 3: Evropski parlament – uvod in ključne informacije o
delovanju Evropskega parlamenta
• korak 4: Volim, ker … – ozaveščanje o pomenu udeležbe na
volitvah v Evropski parlament
• korak 5: Tvoj korak – aktivacija mladih z zavezo k dejanju
UPORABLJENE METODE:
Neformalne metode, ki se uporabljajo pri izvedbi delavnic,
vključujejo delo udeležencev po skupinah, razprave z vsemi
udeleženci in po skupinah, individualno delo ter informativne
prispevke s strani vodje delavnice ali gostujočih sodelavcev.
VLOGA MLADIH:
Refleksija in izražanje svojega mnenja in pogledov o predstavljenih
temah. Razmislek, kaj se zdi pomembno njim samim, ter spodbujanje
razprav in nadaljnjih korakov.

Če bi želeli gostiti omenjeno delavnico, se obrnite na info@movit.si.

