
 

 

                                                         

 

VABILO: 
 

USPOSABLJANJE ZA IZVEDBO DELAVNIC ZA SPODBUJANJE MLADIH K UDELEŽBI 
NA VOLITVAH V EVROPSKI PARLAMENT 

 

 

21.-22. maj 2018, City hotel, Ljubljana 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

                                                        

                                                         

 

 
NAMEN USPOSABLJANJA 
 

Namen usposabljanja je izvajalce delavnic ustrezno opremiti tako z vsebinskimi kot metodološkimi 
znanji za izvedbo delavnic za spodbujanje mladih k udeležbi na volitvah v Evropski parlament v letu 
2019. Ker je letošnje usposabljanje daljše, dvodnevno, bomo lahko naslovili tudi nekaj scenarijev 
možnih izzivov pri izvedbi delavnice, ter podrobneje spoznavali možnosti za prilagoditev metod, ki jih 
lahko uporabimo, da se uspešno soočimo s temi izzivi.  

 
Z udeležbo na usposabljanju se izvajalci zavežejo, da bodo v prvi polovici 2019 izvedli po tri delavnice 
v svojem lokalnem okolju (v šolah, mladinskih centrih, dijaških domovih itd…) ter se predhodno 
dogovorili za izvedbo.  

 
Za izvedbo delavnic bodo izvajalcem povrnjeni stroški v višini 150 evrov (50 evrov na delavnico) 
neto.  
 
 
Usposabljanje bosta vodila Simona Muršec in Sašo Kronegger.  
 
Eurodesk Slovenija bo udeležencem pokril stroške namestitve, prehrane in programske stroške. 
 
 

 
NAMEN DELAVNIC »VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT« 
 

Osrednji namen delavnic je vzpodbuditi mlade k udeležbi na volitvah v Evropski parlament, 
posredovati osnovne informacije o delovanju Evropskega parlamenta ter se dotakniti vprašanj, kako 
teme, ki jih obravnava Evropski parlament vplivajo na življenja mladih ter kakšne so njegove 
pristojnosti. 
 
 
 

PREDVIDENA ČASOVNICA PROJEKTA DELAVNIC ZA SPODBUJANJE MLADIH K UDELEŽBI NA 
EVROPSKIH VOLITVAH 
 
 

 21.-22. maj 2018 – usposabljanje za izvajalce 
 

 junij 2018 – dogovarjanje s šolami za smiselno umestitev delavnic v program v prihodnjem 
šolskem letu 

 

 začetek 2019: izvedba po treh delavnic s strani vsakega regionalnega partnerja Eurodesk, glede 
na predhodne dogovore s šolami. Za izvedbo vsake delavnice bo izvajalec dobil povrnjene 
stroške v višini 50 evrov, skupaj torej 150 evrov.  

 
 
 
 

 



 

 

 
 

 

                                                        

                                                         

 

 
PREDVIDENI URNIK USPOSABLJANJA 
 
 
 ponedeljek, 21. maj  torek, 22. maj 

10:00 Kdo je tu? Kaj nas čaka? 
Uvod v usposabljanje 

9:00 Kako prilagajamo delavnico? 
Kako skrajšati, podaljšati, spremeniti, 
in hkrati ne izgubiti osnovnega cilja?  
ODMOR ZA KAVO 

10:45 Si že kdaj izvajal/a take delavnice? 
Naše predhodne izkušnje z delavnicami 
Eurodesk in spodbujanjem mladih za 
volitve 

ODMOR ZA KAVO 
 
Kakšen je načrt delavnice za mlade? 
Pregled okvirja delavnice, spoznavanje s 
strukturo 

11:00 Kaj pa če … ? 
Kako ravnati v zahtevnih situacijah?  
Kako je bilo? 
Vrednotenje usposabljanja 

13:00 KOSILO 14:00 KOSILO  

14:15 Katera znanja in veščine potrebujemo? 
Spoznavanje z vsebinskimi poudarki 
delavnice in osnovnimi metodami za 
izvedbo 

Kaj pa naš odnos do volitev v EP? 
Odnos - tretji element kompetence 
vodenja delavnice.  

  

16:00 Kje lahko dobim najbolj sveže 
podatke?  
Kje lahko izvemo kaj se dogaja v EP, kaj 
so aktualne teme in kako se tičejo 
življenja posameznikov?  

ODMOR ZA KAVO 

Kaj v času pred volitvami pripravlja EP 
sam? 
Kaj so druge načrtovane dejavnosti, na 
katere se bomo pri izvedbi delavnic 
lahko navezali? 

  

18:00 VEČERJA   

 
  
 
 

Rok za prijavo je 4. maj 2018! 
 

 

Prijavnica je na voljo tukaj: https://goo.gl/forms/5vVjnt2sBMvSoYaA2  
 

 

 

https://goo.gl/forms/5vVjnt2sBMvSoYaA2

