
V okviru mreže vzornikov vam tako ponujamo 
možnost izvedbe petih različnih modulov delavnic, 
ki jih izvajata po dva trenerja iz Movitovega baze-
na trenerjev ali predstavniki regionalnih partnerjev 
Eurodesk:

Mreža vzornikov je pobuda Evropske komisije iz leta 
2016, namenjena spodbujanju socialne vključenos-
ti, aktivnega državljanstva in zavezanosti evropskim 
vrednotam ter preprečevanju izključevanja in nasilne 
radikalizacije mladih.

Za izvajanje pobude smo zadolžene nacionalne 
agencije programa Erasmus+. Ker v Sloveniji program 
izvajata dve nacionalni agenciji – MOVIT za podro-
čje mladine in CMEPIUS za področji izobraževanja 
in usposabljanja ter športa – smo se tudi realizacije 
pobude lotili skupaj ter v letu 2017 razvili in pilotno 
izvedli prvo delavnico na temo socialne vključenosti, 
namenjeno mladim v zadnji triadi osnovne šole, di-
jakom, študentom in drugim skupinam. Od leta 2018 
dalje delavnice redno izvajamo v osnovnih in srednjih 
šolah ter različnih (mladinskih) organizacijah. Delav-
nice so se v praksi izkazale kot zelo uspešne, zato z 
njimi nadaljujemo tudi v prihodnje.
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Delavnice za 
ozaveščanje mladih o 
socialni vključenosti, 
prostovoljstvu, aktivnem 
državljanstvu, Evropski 
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Evropski parlament • OPAZUJ, IZKUSI IN VKLJUČUJ                

– delavnica za ozaveščanje o socialni 
vključenosti,

• DESTINACIJA PROSTOVOLJSTVO: 
PRIPRAVA NA VZLET                                
– delavnica za ozaveščanje o 
prostovoljstvu,

• OBLIKUJ, PREMIKAJ, SODELUJ              
– delavnica o aktivnem evropskem 
državljanstvu, 

• DESTINACIJA EU                                       
– delavnica o Evropski uniji in 
priložnostih za mlade,

• VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT 
– delavnica za spodbujanje mladih k 
udeležbi na evropskih volitvah.

Delavnice je možno izvesti v šolskih razredih, 
neformalnih skupinah, društvih, mladinskih centrih, 
različnih izobraževalnih ustanovah in podobno. Nji-
hov namen je informirati, ozavestiti in senzibilizirati 
mlade udeležence o izbrani tematiki, vsaka delav-
nica pa se zaključi z zavezo o dejanju, s katerim 
bodo udeleženci o tej tematiki nadalje informirali ali 
ozaveščali tudi svoje vrstnike, tudi z vzorom. 

Povratne informacije z že izvedenih delavnic kažejo, 
da je optimalen čas za izvedbo ene delavnice 90 
minut oz. dve šolski uri do dve polni uri, možna pa je 
tudi izvedba v skrajšani, 45-minutni obliki. Na vsaki 
delavnici naj bi načeloma sodelovalo 20–25 mladih 
(ciljna starost je 16–30 let) iz šol, mladinskih organi-
zacij in drugih lokalnih mladinskih struktur. Delavni-
ce so bile uspešno izpeljane tudi že s 40 mladimi, ki 
so delali v manjših skupinah.

Neformalne metode, ki se uporabljajo pri izvedbi 
delavnic, vključujejo delo udeležencev po skupinah, 
razprave z vsemi udeleženci in po skupinah, indivi-
dualno delo ter informativne prispevke s strani vodje 
delavnice ali gostujočih sodelavcev.

Če bi želeli gostiti omenjene delavnice, se obrnite na info@movit.si.


