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1. UVOD  
 

Eurodesk Slovenija že od leta 2008 organizira različne delavnice za mlade o različnih temah, 
pomembnih za mlade. Namen delavnic je mlade spodbuditi k večji participaciji na različnih 
področjih, povezanih s sodelovanjem v mednarodnih mobilnostnih programih, poznavanjem 
EU, krepitvijo evropskega državljanstva. Teme delavnic se povezujejo z aktualnimi evropskimi 
temami glede na posamezno leto. 
 
Projekti so sestavljeni iz zasnove modulov delavnic, oblikovanja delovnih listov in gradiv za 
izvedbo delavnic ter priročnikov za podporo izvajalcem pri sami izvedbi. Naslednjo fazo 
predstavljajo usposabljanja za izvajalce delavnic, na katerih se izvajalci seznanijo s koraki 
izvedbe, priporočenim metodami izvedbe in dodatnimi vsebinskimi informacijami, gradivi ter 
viri. Tako je zagotovljena kakovostna izvedba delavnic na lokalni ravni. 
 
Zadnji korak je izvedba delavnic v različnih okoljih - šolah, mladinskih centrih, društvih, dijaških 
domovih. Delavnice so prirejene tako, da je možna izvedba v 45 minutah, idealno pa je, če sta 
na voljo dve šolski uri oz. 90 minut. Odzivi na delavnice so večinoma zelo pozitivni, tako s strani 
izvajalcev, kot s strani udeležencev delavnic. 

 
 

2. ORIS MODULA »OBLIKUJ. PREMIKAJ. SODELUJ.« 
 

Namen delavnice o aktivnem evropskem državljanstvu je doprinesti k aktivaciji mladih. Mladim 
želimo omogočiti razmislek o lastni participaciji v družbi in o tem, kako je ta povezana z 
aktivnim evropskim državljanstvom, raziskati različne oblike in opredelitve aktivnega 
evropskega državljanstva ter mlade s konkretnimi koraki spodbuditi k (še bolj) aktivnemu 
evropskemu državljanstvu v prihodnosti. Želimo jih vzpodbuditi k razmisleku o različnih oblikah 
participacije in predvsem načinih aktivnega evropskega državljanstva. Skozi pogovor o pomenu 
aktivnega državljanstva ter predstavitve različnih načinov participacije v družbi, želimo mlade 
vzpodbuditi k (večji) aktivaciji in participaciji v družbi. 
 
Neformalne metode dela, ki se uporabljajo pri izvedbi modula, so delo v skupini, skupinske 
razprave, ideje za individualno in skupinsko delo pa lahko prispeva še vodja delavnice. V 
nadaljevanju najdete vsa potrebna gradiva in metode za izvedbo modulov s skupinami mladih. 
Regionalni partnerji Eurodesk, ki izvajajo delavnice in že imajo izkušnje s tovrstnim delom z 
mladimi, lahko uporabljajo tudi pristope in metode, za katere vedo, da dobro funkcionirajo z 
njihovimi skupinami mladih, če le-ti sovpadajo z osnovno strukturo modula. Svoje izkušnje 
lahko delijo tudi z ostalimi regionalnimi partnerji in si pri izvedbi modulov po potrebi pomagajo 
z lastnimi metodami. 

 



 

 

 
 

 

                                                        

                                                         

 

3. POROČILO Z USPOSABLJANJA ZA IZVEDBO DELAVNIC  
 
Izvedeni program usposabljanja 
 
10:00: Uvod in spoznavanje 
10:30: Simulacija delavnice  
12:15: Adaptacija in refleksija 

13:00: Kosilo 

14:00: Viri s področja aktivnega evropskega državljanstva 

14:20: Predlogi izboljšav priročnika   

14:40: Participacija na lokalni ravni 

15:00: Kaj mlade žene? 

15:15: Kako do predstavitve, ki pusti vtis? 

15:35: Vprašanja in pojasnitve 

15:50: Koordinacija izvedbe  

 

Program sta izvedli trenerka Simona Muršec in trenerka na usposabljanju Nina Milenkovič 
Kikelj.  

 

Seznam udeležencev usposabljanja 
 
REGIONALNI PARTNER EURODESK IME IN PRIIMEK 

KID PINA Peter Kastelic 

RIS Dvorec Rakičan Nuša Vučkič 

Celjski mladinski center Katja Kolenc 

MC Zagorje ob Savi Nina Beja 

Info ŠKUC Maša Cvar 

CZM Domžale  Klavdija Štajdohar 

MC Nova Gorica Romina Kerševan  

Mladinski center Postojna Maja Malec 

 
 
Opis posameznih delov programa usposabljanja 

 
Program je bil zasnovan na način, da je samo usposabljanje temeljilo na simulaciji dejanske 
delavnice, katero bodo ti isti udeleženci kasneje implementirali v svojih lokalnih okoljih. Se 
pravi: 
 

1. Najprej smo regionalnim partnerjem Eurodesk, bila je mala skupina 8ih udeležencev, 
omogočili da se spoznajo, ter jim predstavili namen celodnevnega usposabljanja in 
potek dneva. 



 

 

 
 

 

                                                        

                                                         

 

2. Nato so se udeleženci postavili v vlogo srednješolcev, v vzorčnem razredu, ter so iz te 
perspektive sodelovali v cca. 90 min dolgi delavnici, katere modul bodo tudi sami izvajali 
v svojem okolju. 

3. Po izvedeni simulaciji je sledil debriefing in pa refleksija o tem, kako bi dani potek in 
metode lahko še prilagodili v šolskem okolju oz. v skupini mladih. 

4. Ker je priročnik za izvajalce delavnic ključni rezultat tega projekta, in mora biti uporaben 
tudi za tiste, ki morda tovrstnih delavnic v preteklosti še niso izvajali, smo skupaj z 
udeleženci identificirali ključne potrebe za dopolnitve priročnika. 

5. Zadnji del usposabljanja – delavnice je bil namenjen razmisleku kako bodo oni v svojem 
lokalnem okolju pripravili za mlade predstavitev možnosti za vključevanje – za 
participacijo – da postanejo aktivni državljani. 

6. Udeležencem smo tudi omogočili kreativen razmislek o tem kaj mlade žene, kaj pritegne 
njihovo pozornost, kaj je tisto, ki jih bo premaknilo – za potrebe razmisleka je trenerka 
na usposabljanju pripravila prezentacijo. 

7. Usposabljanje – delavnico smo zaključili s tehničnimi pojasnili s strani kolegice iz 
Eurodeska. 

 

 

Metode, uporabljene na usposabljanju  
 
Uporabili smo raznolike metode, in sicer: 

 interaktivno spoznavanje za prebijanje ledu in razumevanje ozadij udeležencev; 

 simulacijo, da so se udeleženci lahko vživeli v pozicijo na drugi strani – se pravi mlado 
osebo znotraj tipičnega okolja kot je šolski razred in s tem že razmišljale o morebitnih 
ovirah za uspešno izvedbo delavnice na terenu; 

 debriefing in povratno informacijo, preko katerega smo zbrali predloge za izboljšavo 
izvedbe delavnice in nadgradnjo priročnika; 

 ogled videa s pričanji mladih aktivnih državljanov z namenom, da bi udeležencem 
pokazali, da so lahko že zelo mlade osebe izjemno aktivne, ter kako razumejo evropsko 
državljanstvo, kaj jim prinese v njihovem življenju; 

 individualno delo oz. delo v parih, kjer sta bili po dve osebi iz iste organizacije, da so 
razvili svoje predloge in naredili analizo lokalnega okolja; 

 motivacijski nagovor, preko katerega smo želeli udeležence vzpodbuditi h kreativnem 
razmišljanju o tem, kako bodo mlade pritegnili, da bodo dejansko po delavnici imeli 
željo se vključiti, postati bolj aktivni evropski državljani. 

 
 

Evalvacija usposabljanja s strani trenerjev 
 
Kljub temu, da je usposabljanje – delavnica samo enodnevna, je bilo zelo pozitivno, da je 
trenerko spremljala tudi trenerka na usposabljanju, ki je v danem primeru tudi izkušena 
trenerka, in je s tem pomembno doprinesla k vsebini usposabljanja v fazi priprav in pri izvedbi, 
kjer je pomembno razbila en pristop – pristop trenerke, na ustvarjalen način ter s tem vnesla 
drugačen fokus za udeležence. 
 



 

 

 
 

 

                                                        

                                                         

 

Predvsem v fazi priprav, kjer je poleg dejanskega usposabljana potrebno pripraviti priročnik in 
delovne liste, je lahko sodelovanje s samo enim trenerjem premalo reflektiran proces. V dani 
situaciji je bilo pomembno, da se je aktivno vključila tudi spremljajoča oseba iz Eurodeska ter že 
omenjena trenerka na usposabljanju. To ekipno sodelovanje je prineslo bolj reflektiran končni 
izdelek. 

 
Predlogi za nadaljnje aktivnosti na tem področju 
 
Predlogi s strani trenerke: 

 tudi v prihodnje omogočiti trenerja ali trenerko na usposabljanju za reflektiranje 
razvitih gradiv in pristopa; 

 vzpodbuditi regionalne partnerje da pošljejo po dve osebi, oz. da vsak partner zagotovi 
vsaj 1 osebo, ki bo delavnice z mladimi tudi dejansko izvajala na terenu.  

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

                                                        

                                                         

 

4. POROČILO O IZVEDENIH DELAVNICAH 
 

Izvedenih je bilo 17 delavnic v izvedbi sedmih različnih organizacij. Povprečno število 
udeležencev delavnic je bilo 20, tako se je delavnic skupaj udeležilo okoli 340 mladih. Delavnice 
so bile večinoma izvedene v šolah, pa tudi znotraj mladinskih centrov, programa PUM, ljudskih 
univerz, v dijaških domovih, v okviru delavnic Zavoda za zaposlovanje in podobno. To kaže, da 
se delavnice res primerne, s potrebnimi prilagoditvami s strani izvajalcev, za različna okolja, kjer 
se nahajajo in združujejo mladi.  
 
Po vsaki izvedeni delavnici so izvajalci delavnic izpolnili spletno poročilo, v katerem so evalvirali, 
kako je potekala delavnica na splošno, kako so bili zadovoljni s celotno izvedbo in posameznimi 
metodami in kako so delavnico v celoti in posamezne metode, uporabljene na delavnici, sprejeli 
udeleženci.  
 
Izvajalci delavnic so bili na splošno z zasnovo delavnice zelo zadovoljni, saj so jo ocenili s 
povprečno oceno 4.2. Izpostavili so, da so za izvedbo delavnic dobro usposobljeni, kot ključen 
element pa so poudarili uporabo neformalnih metod in ustvarjanje aktivne in ustvarjalne 
delavnice. Delovni listi so dobro zasnovani, vendar je za res uspešno delavnico potrebno 
uporabljati interaktivne in neformalne metode, ki mlade zares pritegnejo. Nekateri izvajalci so 
mnenja, da bi delovne liste lahko tudi izpustili, saj spominjajo na standardne šolske metode. 
Pomembno je tudi predznanje mladih o obravnavanih temah, ki je zelo različno.  
 
Kot dobra praksa se je izkazalo, da smo gradiva predebatirali najprej s trenerkama, potem pa še 
na usposabljanju za vodje delavnic. Na gradiva je bilo kar nekaj komentarjev, ki smo jih 
upoštevali pri finalizaciji. Tako gradiva res odgovarjajo potrebam na terenu.  
 
Vodje delavnic so najbolje ocenili sklop »Jaz aktivni državljan, jaz aktivna državljanka« 
(povprečna ocena 4,4), pri katerem mladi vstajajo, glede na izjave, povezane z aktivnim 
državljanstvom, če te za njih držijo ali ne držijo. Nekateri izvajalci so trditve prilagodili glede na 
starost in profil skupine, na splošno pa mladi pri tej aktivnosti zelo uživajo.  
 
S povprečno oceno 4,3 je bil ocenjen sklop »Moje možnosti za aktivacijo v lokalni skupnosti«, v 
katerem izvajalci delavnic najprej z izročki, potem pa na interaktiven način predstavijo možnosti 
za vključevanje v lokalni skupnosti. Za ta del bi izvajalci namenili še več časa, mlade pa so 
zanimale predvsem možnosti za vključevanje v program Erasmus+.  
 
Sklop »Moji koraki k aktivnemu državljanstvu« je bil ocenjen s povprečno oceno 4. V tem sklopu 
so mladi pri sebi razmislili, kakšni bodo njihovi naslednji koraki k aktivnemu državljanstvu, 
odvisno od časa, pa tudi delili svoje odločitve. Tudi za ta sklop bi vodje delavnic namenili več 
časa, drugače pa je uspešnost odvisna od zainteresiranosti mladih.  
 
Največji razpon pri ocenah je bil v sklopu »Kaj je aktivno državljanstvo«, kjer je bila najvišja 
ocena 5, najnižja pa 2, s povprečno oceno 3,6. V tem sklopu so mladi v skupinah iskali različne 
definicije (aktivnega) evropskega državljanstva. Nekaterim dijakom je ta sklop všeč, saj gre za 
delo v skupinah, pri njem uporabljajo telefone, drugim pa se zdijo definicije preveč toge za 
tovrstno uporabo.   
 



 

 

 
 

 

                                                        

                                                         

 

Najslabše je bil ocenjen sklop »Mladi o sebi kot aktivnih evropskih državljanih/državljankah« 
(povprečna ocena 2,6), v katerem se prikaže video, v katerem mladi govorijo o tem, kako vidijo 
sebe kot aktivne državljane. Video je bil ustvarjen kot nadomestilo za mladega gosta, ki bi 
govoril o svoji izkušnji aktivnega državljanstva, kar je bilo pri prejšnjih delavnicah zelo dobro 
ocenjeno. Vendar ta izkušnja kaže, da realnega gosta ni mogoče nadomestiti z video 
posnetkom. Sklop se, če imajo izvajalci na voljo dovolj časa, da nadomestiti z gostom. 
Nekaterim mladim se je video zdel zanimiv, večinoma pa se jim je zdel predolg.  
 
Splošni komentar izvajalcev delavnic je, da sta modul in priročnik odlično zastavljena, vsak 
izvajalec pa mora samo izvedbo prilagoditi ciljni skupini in virom, ki jih ima na razpolago 
(računalnik, gosti…). Velika večina izvajalcev je izpostavila, da je za kakovostno izvedbo 
potrebnega več časa, eden od izvajalcev je modul celo razširil na dvodnevno delavnico. Idealno 
je torej, da je na voljo vsaj 90 minut.  
 

 



 

 

 
 

 

                                                        

                                                         

 

PRILOGA 1: SEZNAM IZVEDENIH DELAVNIC 
 

 POMURSKA REGIJA - IZVAJALEC: Dvorec RIS Rakičan 

- 5. maj 2017: Ekonomska šola Murska Sobota  

- 11. september 2017: Ekonomska šola Murska Sobota 

- 26. september 2017: Ekonomska šola Murska Sobota   

 

 SAVINJSKA REGIJA - IZVAJALEC: CELJSKI MLADINSKI CENTER  

- 30. maj 2017: Višja ekonomska šola Celje 

- 14. november 2017: Gimnazija Celje – Center 

- 5. december 2017: Srednja zdravstvena šola Celje  

 

 ZASAVSKA REGIJA - IZVAJALEC: Mladinski center Zagorje ob Savi  

- 9. junij 2017: Srednja šola Zagorje 

- 26. oktober 2017: Mladinski center Zagorje ob Savi, za prostovoljce EVS  

- 5. december 2017: PUM Zasavje  

 

 OBALNO-KRAŠKA REGIJA - IZVAJALEC: KID Pina  

- maj 2017: Ljudska Univerza Koper 

- 19. maj 2017: Zavod za zaposlovanje Koper  

- 15. in 16. junij 2017: Državljanska kultura, Srednja tehniška šola Koper 

 

 PRIMORSKO-NOTRANJSKA REGIJA - IZVAJALEC: Mladinski center Postojna  

- 7. november 2017: Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna  

- 7. november 2017: Srednješolski center Postojna  

 

 OSREDNJESLOVENSKA REGIJA - IZVAJALEC: Center za mlade Domžale 

- 7. november 2017: Srednja šola Domžale 

- 8. november 2017: Srednja šola Domžale  

 

 GORIŠKA REGIJA - IZVAJALEC: Mladinski center Nova Gorica 

- 7. junij 2017: Dijaški dom Biotehniške šole Šempeter pri Gorici 

- 5. januar 2018: Mladinski center Nova Gorica 

 
 



 

 

 
 

 

                                                        

                                                         

 

PRILOGA 2: SPLETNA EVALVACIJA IZVEDENIH DELAVNIC S 
STRANI VODIJ DELAVNIC  
 
Kako ste bili zadovoljni s splošno izvedbo delavnice? 
 
OCENJEVALNA LESTVICA OD 1 DO 5, pri čemer je 1 najnižja in 5 najvišja ocena 
 

 Povprečna ocena: 4,2   

 Najvišja ocena: 5 

 Najnižja ocena: 3 

 
Kaj bi izboljšali pri izvedbi delavnice? 
 

 Sama izvedba je odvisna tudi od skupine dijakov, ki so vključeni. Naslednjič bomo pri 
izvedbi delavnice dodali energizer, da prebijemo led. V splošnem pa smo za samo 
izvedbo bili dobro opremljeni z znanjem in metodami. 

 Boljše poznavanje ciljne skupine. 

 Delavnico skušamo narediti čim bolj aktivno in ustvarjalno. Povratna informacija dijakov 
je ta, da mora biti delavnica bolj zabavna. Delovni listi se žal ne izkažejo za najbolj 
učinkovite, ker je potem zadeva precej blizu šolski. To pa jim je manj blizu. Zato se raje 
poslužujemo kakšnih bolj interaktivnih oblik: delo v skupini, pogovor, energizerji, 
uporaba barvnih listkov. Je pa tudi zelo odvisno od dijakov, njihovega interesa in 
angažmaja. 

 Bolj interaktivno, brez učnih listov. 

 Aktivno sodelovanje mladih, morda več predznanja mladih o temah, ki smo jih 
obravnavali. 

 Prostor, ki nam ga je namenila šola ni bil primeren, naslednjič bomo delali to v razredu 

 Z izvedbo smo bili zadovoljni. 

 Skrajšala sem video. 

 
 
Kako ste bili zadovoljni z gradivi, ki ste jih uporabili na delavnici? 
 
OCENJEVALNA LESTVICA OD 1 DO 5, pri čemer je 1 najnižja in 5 najvišja ocena 
 

 Povprečna ocena: 4,1 

 Najvišja ocena: 5 

 Najnižja ocena: 3 

 
Kaj bi izboljšali pri gradivih? 
 

 Z gradivi smo zelo zadovoljni. Nimamo pripomb. 

 Zelo dobro zastavljeno in sledljivo. Nimamo pripomb. 

 Gradivo je odlično pripravljeno. 



 

 

 
 

 

                                                        

                                                         

 

 Izboljšano gradivo je veliko bolj uporabno in dosledno ter pripomore k lažji fluktuaciji 
delavnice. 

 Gradivo bi mogoče bilo lahko malo bolj privlačno za udeležence. 

 Nič. 

 
Kako ste bili zadovoljni z izvedbo sklopa "Jaz aktivni državljan, jaz aktivna državljanka?" 
 
OCENJEVALNA LESTVICA OD 1 DO 5, pri čemer je 1 najnižja in 5 najvišja ocena 
 

 Povprečna ocena: 4,4 

 Najvišja ocena: 5 

 Najnižja ocena: 3 

 
Kaj bi spremenili pri sklopu "Jaz aktivni državljan, jaz aktivna državljanka?" 
 

 Ta sklop smo malo predelali glede na starost in ciljno skupino mladih, ki jim je delavnica 
namenjena. Trditve so preveč posplošene. 

 Nič, udeleženci zelo uživajo. 

 
Kako ste bili zadovoljni s sklopom "Kaj je aktivno državljanstvo?" 
 
OCENJEVALNA LESTVICA OD 1 DO 5, pri čemer je 1 najnižja in 5 najvišja ocena 
 

 Povprečna ocena: 3,6 

 Najvišja ocena: 5 

 Najnižja ocena: 2 

 
 
Kaj bi spremenili pri sklopu "Kaj je aktivno državljanstvo?" 
 

 Nimamo pripomb. 

 Pi gradivu, ki je na voljo, bi nadomestila toge in nerazumljive opise evropskega 
državljanstva. Računalniki niso vedno na voljo za iskanje definicij, tako da ta del lahko 
predstavlja izziv.   

 Ta sklop je dijakom načeloma všeč, ker je delo v skupinah in lahko uporabljajo telefone 
ter med sabo sodelujejo. 

 Dobro zastavljeno. 

 
 
Kako ste bili zadovoljni s sklopom "Mladi o sebi kot aktivnih evropskih 
državljanih/državljankah" 
 
OCENJEVALNA LESTVICA OD 1 DO 5, pri čemer je 1 najnižja in 5 najvišja ocena 
 



 

 

 
 

 

                                                        

                                                         

 

 Povprečna ocena: 2,6 

 Najvišja ocena: 5 

 Najnižja ocena: 1 

 
Kaj bi spremenili pri sklopu "Mladi o sebi kot aktivnih evropskih državljanih/državljankah?" 
 

 Nimamo pripomb. 

 Video se jim zdi zanimiv. Pri prvi delavnici smo zraven povabili našo EVS prostovoljko, 
pri tej pa žal ni bilo možno. Takrat jih je pritegnila interakcija v angleščini. 

 Zaradi kratke časovne izvedbe (45min) smo se raje poglobili na ostale sklope. 

 Video je predolg, zato ga je smiselno skrajšati. 

 Nismo uporabili, ker nismo imeli možnosti računalnika pri lokaciji, kjer je bila izvedena 
delavnica. 

 Predolg video. 

 
Kako ste bili zadovoljni s sklopom "Moje možnosti za aktivacijo v lokalni skupnosti"? 
 
OCENJEVALNA LESTVICA OD 1 DO 5, pri čemer je 1 najnižja in 5 najvišja ocena 
 

 Povprečna ocena: 4,3 

 Najvišja ocena: 5 

 Najnižja ocena: 4 

 
Kaj bi spremenili pri sklopu "Moje možnosti za aktivacijo v lokalni skupnosti?" 
 

 Nimamo pripomb. 

 Še bolj plastično bi želela približati aktivnosti in možnosti, ki so v lokalnem okolju. 
Morda spisek aktivnosti po področjih za naslednji mesec recimo.  

 Več časa za ta del. Bolj sistematično in plastično pripravit za njih relevantne podatke. 

 Predstavitev Erasmus+ programa jih je zelo zanimala, postavljali so tudi vprašanja in 
razvila se je krajša debata. Nekoliko bolj pasivni so pri iskanju možnosti za vključevanje. 
Tukaj je bilo potrebno več angažmaja s strani izvajalca in jih povabiti k razmišljanju. 

 Dobro zastavljeno. 

 Mislim, da je ta sklop v redu. 

 NIč. 
  
 
 
 
Kako ste bili zadovoljni s sklopom "Moji koraki k aktivnemu državljanstvu"? 
 
OCENJEVALNA LESTVICA OD 1 DO 5, pri čemer je 1 najnižja in 5 najvišja ocena 
 

 Povprečna ocena: 4 

 Najvišja ocena: 5 



 

 

 
 

 

                                                        

                                                         

 

 Najnižja ocena: 3 

 
Kaj bi spremenili pri sklopu "Moji koraki k aktivnemu državljanstvu"? 
 

 Nimamo pripomb. 

 Delavnica je v celoti zelo dobro zastavljena, zelo je odvisno od angažmaja udeležencev. 
Tukaj opažamo pasivnost mladih. Zato vskočimi s kratkimi energizerji. 

 Dobro zastavljeno. 

 Mladi rabijo več časa da razmislijo o tematiki. Morda v skopu naslednjih delavnic (da 
doma razmislijo o tem kaj smo obravnavali in naredijo načrt). 

 Mislim, da je ta sklop v redu. 

 Nič. 

 
Ste kakšen sklop izpustili? Če da, katerega, in zakaj? 
 

 Nobenega sklopa nismo izpustili, saj smo imeli na voljo zadosti časa da smo delavnico 
kvalitetno izpeljali. 

 Da. "Kaj je aktivno državljanstvo." Ni bilo dostopa do računalnikov. 

 Izpustila sem predvajanje video posnetka, saj sem raje besedo prepustila udeležencem, 
da so spregovorili o lastnih izkušnjah, raje kot pa da bi poslušali o tujih izkušnjah. 

 Izpustili smo video zaradi časa in ker so se bili bolj pripravljeni pogovarjati. 

 Nobenega dela nismo izpustili. Se pa prilagajamo glede na razred v katerem izvajamo. 

 Zaradi kratke časovne izvedbe (45min) smo sklop Mladi o sebi kot aktivnih evropskih 
državljanih/državljankah se raje poglobili na ostale sklope. 

 Ne, obdelali smo vse sklope, pri nekaterih smo malo pohiteli. 

 Skrajšala sem video, ker so udeleženci rekli, da smo o teh primerih in tematikah že 
govorili. 

 
Bi radi še kaj dodali? 
 

 Skupina je bila mešana, tako da smo celoten modul nekoliko prilagodili ciljni skupini. 

 Mladi so bili pripravljeni sodelovati in se pogovarjati o tej temi. 

 Res odlično pripravljen priročnik. 

 Delavnico smo prilagodili, ker smo jo izvajali za 3. letnih 3-letnega srednješolskega 
programa. Skrajšali smo del o tem, kaj je aktivno državljanstvo in film, ki zanje ni bil 
preveč zanimiv. Smo pa več časa namenili raziskovanju priložnosti za udejstvovanje  v 
lokalnem okolju. 

 Ne 

 Mislim, da je delavnica dobro zastavljena. Vsak izvajalec pa jo mora prilagoditi glede na 
skupino mladih, s katerimi izvajajo delavnice. 

 Sodelavci Kulturno izobraževalnega društva PiNA, regionalnega Eurodesk partnerja, 
smo 15. in 16. junij 2017 izvedli 2- dnevno delavnico »Državljanska kultura«, ki je 
potekala na Srednji tehniški šoli  Koper. Delavnice se je udeležilo 22 dijakov. 

 Na predlog predstavnikov Srednje tehniške šole Koper smo program Eurodeskove 
delavnice »Oblikuj. Premikaj Sodeluj.« preoblikovali in razširili na 2-dnevnega (12-urni 



 

 

 
 

 

                                                        

                                                         

 

program), in sicer na način, da smo upoštevali usmeritve Eurodeskovih delavnic ter 
predvidene korake (1. na kakšne načine vse dijaki že delujejo kot aktivni državljani; 2. 
koncepti državljanstva in participacije; 3. vpogled v možnosti, ki so dijakom na voljo v 
lokalnem okolju; 4. razmislek o njihovih naslednjih korakih, povezanih z aktivnim 
državljanstvom). 

 Na delavnici so tako dijaki in dijakinje poleg zgoraj omenjenega dobili tudi vpogled  v 
oblikovanje obstoječega odločevalskega procesa, v skupinah poizkusili izoblikovati svojo 
državo in ustavo, vzpostavljali medsebojne odnose ter se seznanili s priročniki o 
odločanju v Evropski uniji (kot dodatno gradivo za dijake in dijakinje). 

 Spremembe so se izkazale za zelo primerne, saj smo se dijakom in tematiki 
Eurodeskovih delavnic »Oblikuj. Premikaj Sodeluj.« zaradi časovne razširitve lahko 
bistveno bolj posvetili ter jim približali tematike državljanstva, evropskega državljanstva 
in njihove aktivne participacije. 

 
 



 

 

 
 

 

                                                        

                                                         

 

PRILOGA 3: SLIKOVNO GRADIVO Z DELAVNIC  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

                                                        

                                                         

 

 

 

 

 

 

 


