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• kako ustvarjati bolj vključujočo 
in razmišljujočo družbo?

• kakšen je pomen medijske pis-
menosti in kritičnega mišljenja?

Glavne teme projekta Aware and 
Active so preprečevanje nasilne 
radikalizacije in spodbujanje 
demokratičnih vrednot, osnovnih 
pravic, medkulturnega razumevanja 
in aktivnega državljanstva mladih ter 
pomen kritičnega mišljenja in medijske 
pismenosti med mladimi.

OBRAVNAVANE TEME IN 
VPRAŠANJA NA IDEAS LAB-U: 

CILJI IDEAS LAB-A:

• oblikovanje sporočil na temo 
evropskih vrednot, ki bodo pred-
stavljena in vključena v evropski 
dogodek Ideas Labs;

• nabor aktivnosti za ozaveščanje 
o pomenu vključujoče družbe in 
spoštovanja evropskih vrednot.

Ideas Labs poteka kot odprti pro-
ces iskanja načinov, kako povečati 
ozaveščenost o preprečevanju 
nasilne radikalizacije, spodbujanju 
demokratičnih vrednot, osnovnih 
pravic, medkulturnega razumevanja 
in aktivnega državljanstva mladih ter 
povečati kritično mišljenje in medijsko 
pismenost med mladimi. Razviti bodo 
konkretni koncepti aktivnosti, ki jih 
bodo sodelujoči kasneje ob podpori 
nacionalne agencije tudi izvajali. 



What is Erasmus +?

Aktivnosti za ozaveščanje: 
UVOD

Aktivnosti za ozaveščanje: 
SPOROČILA 

Aktivnosti za ozaveščanje: 
ORODJA 

Aktivnosti za ozaveščanje: 
ORODJA 

VEČERNI PROGRAM

Predstavitev projekta in 
spoznavanje

Informacijska pismenost
Kritično mišljenje

VEČERNI PROGRAM

Uvod v ustvarjalnost in 
oblikovanje idej

Uvod v ustvarjalnost in 
oblikovanje idej

Predstavitev in izbira 
najboljših idej

Mreženje, sinergije in 
prihodnje sodelovanje

PRVI DAN DRUGI DAN TRETJI DAN

ODMOR   

11:00 – 
13:00

09:00 – 
10:30

14:30 – 
16:30

17:00 – 
19:00

ODMOR   

VEČERJA  

KOSILO 



PILOTNI DOGODEK IDEAS LABS 

M Hotel, 25. – 27. oktober, Ljubljana

CILJNA SKUPINA:
Mladinske organizacij/regionalni 
partnerji Eurodesk
število udeležencev: 25

CILJI:
• spoznavanje s projektom 
• identifikacija potencialnih 

sodelujočih mladih
• mreženje med 

organizacijami, ki delujejo 
na področju osrednjih tem 
projekta

IZVEDBA:
Movit

REGIONALNA DOGODKA 
IDEAS LABS

1x v vzhodni Sloveniji
1x v zahodni Sloveniji
do konca marca

CILJNA SKUPINA:
mladi, vključno z mladimi z 
migrantskim ozadjem
število udeležencev: 25

CILJI:
• oblikovanje idej za 

aktivnosti ozaveščanja, 
ki jih bodo izvajali mladi v 
lokalnem okolju

• oblikovanje sporočil 
mladih za European Ideas 
Labs

IZVEDBA:
izbrana organizacija, ki se 
bo udeležila tudi pilotnega 
usposabljanja

EUROPEAN IDEAS LABS

8. – 11. junij 2018, Slovenija

CILJNA SKUPINA:
izbrani udeleženci iz nacionalnih 
in regionalnih usposabljanj/Ideas 
Labs
število udeležencev: 70

CILJI:
• na podlagi nacionalnih 

sporočil oblikovanje skupne 
evropske kampanje, ki se bo 
izvajala v vseh sodelujočih 
državah

IZVEDBA:
Movit

SEJEM ZA RAZŠIRJANJE 
REZULTATOV AWARE AND 
ACTIVE

2019, Dunaj, Avstrija

CILJNA SKUPINA:
ključni deležniki

CILJI:
• predstavitev rezultatov 

kampanje

IZVEDBA:
Interkulturelles Zentrum 

lokalni / nacionalni ideas labn
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kljucna sporocila

aktivnosti 
za ozavescanje

evropski ideas lab

evropska kampanja

  SEJEM ZA RAZsIRJANJE 
REZULTATOV “AWARE AND ACTIVE“

“AWARE AND ACTIVE“
TEME:  “spoštovanje evropskih vrednot” in “živeti skupaj 

v odprti in raznoliki družbi”
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ZA AKTIVNOSTI ZA OZAVEŠČANJE …





skupne
ideje

ZA AKTIVNOSTI ZA OZAVEŠČANJE …











































Projekt Aware and Active je triletni projekt, ki poteka od decembra 2016 do de-
cembra 2019. Podpira ga Evropska komisija v okviru ukrepa programa Erasmus + 
,“Initiatives for policy innovation – Social Inclusion through education”. Glavni cilji 
projekta so preprečevanje nasilne radikalizacije in spodbujanje demokratičnih 
vrednot, osnovnih pravic, medkulturnega razumevanja in aktivnega državljanstva 
mladih ter povečati kritično mišljenje in medijsko pismenost med mladimi. 

V projektu sodeluje sedem nacionalnih agencij programa Erasmus +, področje 
mladina, in sicer avstrijska, estonska, finska, francoska, italijanska, makedonska 
in slovenska nacionalna agencija, ki so neposredno vključene v izvajanje projek-
ta. Projekt podpirajo tudi nacionalne agencije iz Nemčije, Belgije, Nizozemske, 
Hrvaške, Slovaške in Latvije, sodeluje pa tudi organizacije POYWE - Professional 
Open Youth Work in Europe. 

Projekt je sestavljen iz različnih faz: 
Po tri usposabljanja in Ideas Lab v vsaki sodelujoči državi, namenjena mladim, 
vključno mladim z migrantskim ozadjem. Ideas Labs bo potekal kot odprti proces 
iskanja načinov, kako povečati ozaveščenost o preprečevanju nasilne radikalizaci-
je, spodbujanju demokratičnih vrednot, osnovnih pravic, medkulturnega razume-
vanja in aktivnega državljanstva mladih ter povečati kritično mišljenje in medijsko 
pismenost med mladimi. Razviti bodo konkretni koncepti aktivnosti, ki jih bodo 
sodelujoči mladi ob podpori nacionalne agencije tudi izvajali. 

European Ideas Lab – naslednji korak bo konkretne ideje pripeljati na evrop-
sko raven. Mladi, ki so sodelovali v nacionalnih procesih, bodo iskali sinergije in 
povezave med svojimi aktivnostmi in razvijali skupno evropsko kampanjo, ki bo 
povezala predhodno razvite aktivnosti. Aktivnosti bodo razvite na participatoren 
način. Potekale bodo različne finančno podprte aktivnosti na področjih socialnih 
medijev, umetnosti in kulture, medijev, z izdelki kot so brošure, razglednice, filmi, 
spletne strani … 

Evropska kampanja in aktivnosti za dvigovanje ozaveščenosti – preko kampanje 
in aktivnosti, ki bodo potekale v okviru nje, bo doseženo širše občinstvo. Cilj je 
povečati ozaveščenost o pozitivnih vidikih raznolike družbe, kot tudi o situaciji in 
potrebah mladih migrantov in beguncev. Kampanja bo s svojimi aktivnostmi upora-
bila raznolike metode in kanale (spletne, rezidenčne aktivnosti, intervjuje, umetnost 
in kulturo, medije …) 

Sejem za razširjanje rezultatov “Aware and Active” – po implementaciji evropske 
kampanje, ki je sestavljena iz različnih aktivnosti, bo sejem za razširjanje rezultatov 
namenjen predstavitvi rezultatov in izdelkov različnih aktivnosti in projektnih rezu-
ltatov različnim sektorjem na evropski ravni. Med udeleženci dogodka bodo mladi, 
Mladinski delavci in odločevalci na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni. 

O PROJEKTU AWARE AND ACTIVE




