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Učinki programa Erasmus+: Mladi v akciji
na participacijo mladih
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Choices of apocalypse
– interaktivna učna izkušnja participacije
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Učinki programa Erasmus+: Mladi v akciji
na participacijo mladih

Choices of apocalypse
– interaktivna učna izkušnja participacije

Aktivna udeležba oziroma participacija, kot ji radi pravimo,
mladih je vgrajena v jedro programa Erasmus+: Mladi v akciji.
Nesporno je, da projekti, ki se izvajajo v okviru programa,
vplivajo na participacijo mladih, vprašanje pa je, v kakšni meri
in kako. S temi vprašanju se ukvarja tudi ena od raziskav v
okviru raziskovalne mreže RAY. V uvodnem delu popoldanskega
dogajanja na Mladinstivalu bo za ogrevanje pred izkustveno
aktivnostjo dr. Tomaž Deželan predstavil ugotovitve raziskave
glede učinkov program Erasmus+: Mladi v akciji na participacijo
mladih.
Dr. Tomaž Deželan je izredni profesor za politologijo na Fakulteti
za družbene vede Univerze v Ljubljani, raziskovalec na Centru za
politične raziskave FDV, pridruženi raziskovalec na pravni fakulteti
Univerze v Edinburgu, raziskovalni partner slovenske nacionalne
agencije za program Erasmus + Mladi v akciji (član skupine RAY)
in svetovalec za politično participacijo mladih pri Organizaciji za
varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), Evropskem mladinskem
foruma (YFJ) in International IDEA. Njegovi raziskovalni interesi so
koncepti državljanstva, razprave in režimi, novi načini upravljanja,
parlamentarna kohezija, volilne študije, mladina, spol in civilna
družba.

Ustaljen ritem življenja je prekinil apokaliptični dogodek. Svet,
kot smo ga poznali in v katerem smo živeli ter delovali, ne
obstaja več. Prepuščeni smo sami sebi. Obstajajo pa številni
drugi, ki so pripravljeni združiti moči, da bi lažje preživeli.
Vprašanje pa je, pod kakšnimi pogoji in s kakšnimi nameni
se združujejo. Tako nastajajo skupine, katerih cilj je priti na
posebno ladjo, na kateri pa je prostor samo za omejeno število
oseb. Ključ do vozovnice za preživetje se skriva v 30 izzivih, ki
jih bodo morale opraviti skupine. Skupina, ki bo v teh izzivih
nabrala največ točk, bo zmagala.
Choices of apocalypse je interaktivna in participatorna učna
izkušnja in je ena od aktivnosti programa GAMIFY, ki ga je
razvila mladinska organizacija The Young Republic iz Švedske.
Ustanovljena je bila leta 2015 in se ukvarja s tremi področji:
raziskavami, zagovorništvom in izobraževanjem. Na področju
izobraževanja so razvili različne skupinske učne izkušnje, ki
temeljijo na različnih scenarijih, namenjenih učenju o temah,
povezanih z demokracijo in človekovimi pravicami.
Demokracija in participacija sta osrednji temi letošnjega
Evropskega tedna mladih 2019 in tokrat vam ponujamo
nekoliko drugačno izkušnjo teh tematik.
Imaš tisto, kar potrebuješ za preživetje?
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Ne čakaj s prijavo, ker je število mest na popoldanski aktivnosti omejeno na 150 udeležencev,
ki se bodo 8. maja 2018, med 14.00 in 18.00 uro, preizkusili v aktivnosti, kakršne v Sloveniji še nismo izvajali.
Aktivnost bodo izvedla ekipa iz organizacije The Young Republic, zato bo potekala v angleškem jeziku.
Prireditveni prostor je dostopen gibalno oviranim osebam.
Rok za prijavo na Mladinstival je 25. aprila 2019 oz. do zapolnitve prostih mest.
Prijave sprejemamo preko elektronske prijavnice.
Veselimo se srečanja z vami.

