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Spoštovane ravnateljice in ravnatelji, učiteljice in učitelji ter druge 
strokovne delavke in strokovni delavci osnovnih šol,

pred vami je katalog delavnic za osnovne šole, ki naj vam služi kot 
navdih za obogatitev šolskega programa. 

Društva in druge nevladne organizacije na delavnicah, ki jih 
izvajajo na osnovnih šolah, delijo svoje znanje in izkušnje s področij 
človekovih pravic, varstva okolja, karierne izbire, športa itd. Izvirni 
pristopi strokovnih izvajalk in izvajalcev poskrbijo za zanimive, 
izkustvene, poučne šolske ure oziroma razne naravoslovne, tehniške, 
kulturne ali športne dneve. Odprite svoja vrata novim vsebinam in 
pristopom, ki jih do sedaj morda v vaši šoli še niste izvajali.

Katalog vsebuje izbor delavnic posameznih izvajalcev, ki so 
podrobneje predstavljene, hkrati pa so naštete tudi druge 
delavnice, ki jih posamezna organizacija še izvaja. Dodani so tudi 
kontaktni podatki in povezave na spletne strani, kjer lahko izveste 
več o izvajalcih in njihovih usposabljanjih. Kontaktirajte jih in se 
dogovorite glede vsebine, dolžine, starostne skupine ipd., saj se 
organizacije lahko prilagodijo vašim potrebam in željam.

Vabljeni k ogledu kataloga!
Ekipa Stičišča Središče
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Otrokom predstavijo bobra, ekosistemskega inženirja in ključno vrsto mokrišč. Bober je 
pomembna vrsta, ki nam lahko močno olajša prilagajanje na podnebne spremembe. 
Otrokom bodo bobra prestavili preko Powerpoint predstavitve in »Bobrovega kovčka«, 
ki je nastal v okviru projekta LIFE BEAVER – Živeti z bobrom, mokrišči in podnebnimi 
spremembami. Zbrani materiali omogočajo, da otroci spoznajo bobra z uporabo vseh 
čutil. Otrokom predstavijo bobra tudi s pomočjo nazornih ilustracij in s preparati. Skozi 
igro »Bober ne jezi se« lahko otroci spoznajo osnovne biološke in ekološke značilnosti 
bobra - našega ekosistemskega inženirja. Otroci se bodo lahko naučili tudi prepoznati 
razlike med bobrom in vidro ter sledi različnih živali.

STAROSTNA SKUPINA 1.–9. razred, vsebino delavnice prilagodijo starosti

TRAJANJE 1 šolska ura v prostorih šole, če je v bližini naravno okolje, ki 
ga vsebinsko lahko povežejo s tematiko, sledi še 30–45 min 
sprehoda in ogled obravnavane tematike v naravi (npr. gozd, 
sledovi bobrove dejavnosti ...).

CENA 100 € 

DRUGE DELAVNICE naravoslovne delavnice, prilagojene lokalnemu okolju 
oziroma okolici šole (Gozd, Vodni nevretenčarji - pokazatelji 
čiste vode itd.)

IZVAJALEC

Lutra, inštitut za ohranjanje naravne dediščine. 

Inštitut izvaja različne projekte, vezane na osveščanje ljudi 
o pomenu sladkovodnih ekosistemov in biodiverzitete.

Kontakt
Tatjana Gregorc in Brina Sotenšek
brina@lutra.si, tatjana@lutra.si
www.lutra.si

BOBER IN NJEGOVE 
SKRIVNOSTI
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BONTONČEK

Delavnice Bontonček so namenjene ozaveščanju o življenju hendikepiranih, enakih 
pravicah vseh ljudi, preprečevanju nastajanja stereotipov o hendikepiranih in odpravljanju 
že nastalih. Izvajajo jih posamezniki z lastno izkušnjo hendikepa in njihovi osebni asistenti. 
V prvi triadi se naslavlja, kako se lahko otrok ali učenec s hendikepom vključi v vrtec ali 
šolo, kako mu lahko sovrstniki ali sošolci pomagajo, na katere ovire naleti v razredu, kako 
lahko prilagodijo razred ali igralnico. V drugi triadi je tema prilagoditev širšega okolja: 
prepoznavanje ovir v širšem okolju in iskanje rešitev za premagovanje ovir. V zadnji triadi 
osnovne šole so tema etične vsebine v povezavi s hendikepom: kaj pomenijo razlike med 
ljudmi, kakšne možnosti ima hendikepirani v poklicnem in zasebnem življenju.

STAROSTNA SKUPINA 1.–9. razred

TRAJANJE 2 ali 4 šolske ure

CENA 80 eur (2-urna delavnica za skupino enega oddelka učencev)

DRUGE DELAVNICE /

IZVAJALEC

YHD – Društvo za teorijo in 
kulturo hendikepa

Izvajalec osebne asistence 
in drugih storitev, ki 
hendikepiranim omogočajo, 
da živijo neodvisno.

KONTAKT
Sašo Stojanovič-Lenčič
 01 521 22 77
yhd-drustvo@yhd-drustvo.si
www.yhd-drustvo.si
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ČLOVEKOVE PRAVICE 
DANES
Na interaktiven način bo v delavnici dan poudarek uresničevanju človekovih pravic pri 
nas in po svetu danes. V delavnici bo prav tako namenjena posebno pozornost Splošni 
deklaraciji človekovih pravic. Pomembno je, da mladi poznajo človekove pravice in tudi z 
njimi povezane odgovornosti, jih razumejo in predvsem udejanjajo v vsakdanjem življenju.

STAROSTNA SKUPINA tretja triada

TRAJANJE 2 šolski uri

CENA brezplačno

DRUGE DELAVNICE • Abeceda tolerance,
• Nasilje nad ženskami,
• Človekove pravice in podnebne spremembe

IZVAJALEC

Amnesty International Slovenije

V Amnesty International Slovenije že od leta 
1999 v šolah izvajajo številna usposabljanja 
za učitelje in strokovne delavce o uporabi 
participatornih metod pri učenju o 
človekovih pravicah ter delavnice o človekovih 
pravicah, revščini, dostojanstvu človeka ter 
diskriminaciji in strpnosti.

KONTAKT
Simona Podobnikar
01 426 93 77
sola@amnesty.si
www.sola.amnesty.si
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DELAVNICA O KAKAVU 

Namen delavnice je predstaviti pridelovanje in trgovino s kakavom, delovne razmere na
plantažah, koncept pravične trgovine kot orodje za spoznavanje globalne soodvisnosti oz. 
povezanosti. 

Globalno učenje vse bolj pronica v šole, saj so učenci del globaliziranega sveta in za 
pripadnike sodobne družbe je pomembno zavedanje globalne soodvisnosti ter kako se 
ta odraža na ravni posameznika in družbe. Kakav je način, kako na primeru vsem ljubega 
in samoumevnega živila predstavimo sovplivanje v svetu, v katerem živimo. Po želji lahko 
vsebino delavnice razširijo na druge izdelke (npr. kavo, banane, oblačila idr.).

STAROSTNA SKUPINA zadnja triada

TRAJANJE 1-2 šolski uri 

CENA  /

DRUGE DELAVNICE /

IZVAJALEC

Zavod Voluntariat 

Zavod Voluntariat je organizacija, ki nudi 
različne priložnosti za prostovoljno delo 
in druge oblike neformalnega učenja na 
mednarodni in lokalni ravni.

KONTAKT
031 813 939
zavod@zavod-voluntariat.si
www.zavod-voluntariat.si
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Izdelava kopalne soli, balzama ali mila je preprosta in enostavna, otroci lahko ob vodenju 
izdelke pripravijo sami. Ob ustvarjanju različnih izdelkov bodo spoznavali vse sestavine, 
usvojili lastnosti posameznih sestavin in se naučili, kdaj in za kakšne namene posamezne 
sestavine uporabljamo.

STAROSTNA SKUPINA za vse starosti (se prilagodi, mlajši potrebujejo več pomoči, 
starejši pa delajo že samostojno)

TRAJANJE 1-2 šolski uri (po dogovoru lahko tudi več - npr. več ur v sklopu 
naravoslovnega ali tehničnega dne)

CENA po dogovoru (potreben nakup materiala in embalaže), 
okvirno 30–50 eur

DRUGE DELAVNICE • Izdelovanje različnih izdelkov

IZVAJALEC

Društvo mladinski center svetega Nikolaja

Kontakt
Špela Fortuna
041 334 290
spela.for@gmail.com

DIŠEČA USTVARJALNICA
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Cilj delavnice je spodbujanje oblikovanja ustreznih stališč in prepričanj, kot tudi pridobivanje 
znanj o nevarnostih konzumiranja tako psihoaktivnih substanc kot tudi prekomerne uporabe 
drugih nekemičnih substanc in fenomenov (kot npr. prekomerna uporaba interneta, mobilnih 
telefonov, igranja iger na srečo, igranja računalniških igric, gledanje TV idr.). Obenem je cilj tudi 
razvoj socialnih veščin in strategij udeležencev za uspešno soočanje in obvladovanje konfliktnih 
socialnih situacij, zlasti tistih, ki so povezane s pritiski vrstnikov za udeležbo pri, za njihovo zdravje, 
rizičnem vedenju, z namenom dvigovanja starostne meje prvega kontakta s psihoaktivnimi 
substancami. Delavnica vsebuje tri aktivnosti, ki se jih izvaja v vnaprej določenem vrstnem redu. 
Vsaka izmed aktivnosti na koncu vsebuje tudi refleksijo/diskusijo, ki jih moderira voditelj delavnice. 
V prvi aktivnosti imajo udeleženci priložnost testirati in izpopolniti svoje znanje o različnih vrstah 
ne le psihoaktivnih substanc, temveč tudi o drugih pojavih, ki lahko pripeljejo do zasvojenosti/
odvisnosti. Druga aktivnost je namenjena pridobivanju novih znanj in razkrajanj predsodkov in 
stereotipov, vendar skozi debato o že vnaprej formuliranih stališčih. Pri tem eden udeleženec 
zagovarja in utemeljuje določeno stališče, drugi pa išče proti argumente in poskuša izpodbijati 
omenjeno stališče. Tretja aktivnost vsebuje opis življenjske situacije vrstnika, ki se znajde soočen 
z izzivom, da mu sovrstniki, v določeni psihosocialni situaciji ponujajo prepovedano psihoaktivno 
substanco.

STAROSTNA SKUPINA 8. in 9. razred

TRAJANJE 2 šolski uri

CENA 50 EUR/razred

DRUGE DELAVNICE • 8. razred: Spoznavanje I, Verbalna komunikacija, O prijateljstvu, 
Spoznavanje samega sebe, O odgovorni spolnosti; AIDS in spolno 
prenosljive bolezni, Nasilje in mladi, O morali, Vrednote, Tudi njim ni 
lahko, Droge in odvisnost, O družbenih omrežjih, Kako z denarjem?, 
Pogovor o spolnosti. 

• 9. razred: Spoznavanje II, O odraslih, Moja prihodnost – zame 
priložnost, Kako z jezo, Kakšne starše si želim?, O šoli, Avtoriteta, 
Alkohol in odvisnost, O zdravi prehrani, O moških in ženskah, Kdo 
sem?, Jaz sem OK, ti si OK

IZVAJALEC

Društvo za preventivno delo

Društvo ima status delovanja v javnem interesu na področju socialnega in zdravstvenega varstva 
ter vzgoje in izobraževanja - poslanstvo organizacije je delovanje na področju varovanja in 
promocije duševnega zdravja oz. pervencije na področju socialnega in zdravstvenega varstva ter 
vzgoje in izobraževanja.

Kontakt
Zoran Maksimović, 01/426-95-60, 031-314-672, drustvo.pd@guest.arnes.si, www.drustvo-dpd.si

DROGE IN ODVISNOST
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V interaktivni delavnici učenci najprej spoznajo, na podlagi česa se je sploh smiselno 
odločati in te kriterije prepoznavajo pri sebi. Nato spoznajo tehnike odločanja in dobijo 
tudi preprost obrazec, ki jim je lahko v pomoč. Učenci dobijo spodbudo za nadaljnje 
raziskovanje področja, na katerem se želijo razvijati.
Namen in cilji delavnice:
• učenci spoznajo kriterije, po katerih se je možno odločati,
• učenci spoznajo, kaj vse (lahko) vpliva na njihovo karierno odločitev,
• učenci spoznajo, skozi katere aktivnosti lahko razvijajo svoje kompetence in prepoznajo 

svoje potenciale.

STAROSTNA SKUPINA 9. razred

TRAJANJE 2 šolski uri

CENA 150 € + potni stroški, možnost prilagajanja po dogovoru 

DRUGE DELAVNICE • Karierni labirint, 
• Poklical si me po imenu (delavnica 3D modeliranja)

IZVAJALEC

Zavod Nefiks

Zavod mladim in mladinskim organizacijam zagotavlja 
ustrezno strokovno podporo pri beleženju in evidentiranju 
neformalnega izobraževanja in učinkov mladinskega dela 
z namenom njegovega priznanja v širši družbi, mladim 
pomaga pri kariernem razvoju, zaposlovanju in aktivnem 
državljanstvu ter zagotavlja pomoč in podporo pri 
organizacijskem in drugem razvoju nevladnih organizacij.

Kontakt
040 698 915
nefiks@nefiks.si
www.nefiks.si

KAKO SE ODLOČATI - 
MOJI KRITERIJI
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Vsebina je razdeljena v 4 tematske sklope: 
1. Mladinske strukture: dijaki ugotavljajo vlogo mladinskih struktur in njihovo povezovanje 

na lokalni in nacionalni ravni. Predstavitev poteka v obliki diskusije s poudarkom na 
poglavitnih značilnostih/nalogah posameznih struktur. 

2. Mladinsko delo: v obliki didaktične igre pro et contra dijaki spoznavajo pojem 
mladinskega dela, njegove značilnosti ter pomen za posameznikov razvoj in prispevek 
v družbi. Prispevek mladinskega dela v družbi spoznavajo preko trikotnika države 
blaginje. 

3. Mladinske politike: predstavitev področij mladinskih politik s poudarkom na razumevanju 
pojma in predstavitvi možnosti oblikovanja predvsem lokalnih mladinskih politik. Dijaki 
se s konkretnimi zgodbami seznanijo z ukrepi in sami ugotavljajo obstoječe in možne 
ukrepe s področja lokalnih mladinskih politik v svojem lokalnem okolju. 

4. Participacija: dijaki spoznavajo oblike participacije s pomočjo lestve participacije. 
Dijaki v skupini ugotavljajo, kdaj lahko govorimo o participaciji in kdaj ne. Sledi 
prikaz možnosti sodelovanja mladih z lokalno skupnostjo (mladinski svet, komisija za 
mladinska vprašanja, odbor za mladino).

STAROSTNA SKUPINA zadnja triada

TRAJANJE 6 ur oz. po dogovoru (možnost izvajanja le izbranih sklopov)

CENA 250 eur + potni stroški

DRUGE DELAVNICE • Pobarvajmo sivo (Kaj mi omogoča davčni sistem?),
• Pokaži mi pot do enakosti spolov, 
• Evropska unija v povezavi s slovenskim pravnim redom

IZVAJALEC

Inštitut za mladinsko politiko

Inštitut za mladinsko politiko je neprofitni zasebni zavod, 
usmerjen v analizo področja mladine v kontekstu družbenega 
dogajanja z namenom oblikovanja mladim prijaznejšega 
okolja za življenje in razvoj.

Kontakt
040 475 677, info@institut-imp.si, www.mladi-in-obcina.si

MLADI IN OBČINA
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LivadaLAB je skupnostna zelena površina in hkrati urban učni laboratorij. Namenjena je 
kreativnemu preživljanje časa, po meri mladih in s tem izboljšanju kakovosti lokalnega 
okolja ter doseganju različnih okoljskih in družbeno-ekonomskih učinkov razvoja.
Namen naravoslovno-tehniškega dneva je raziskovanje interesov mladih, preizkušanje 
njihovih sposobnosti iz pestrega nabora področij (tehniško delo, vrtnarjenje, sposobnost 
delovanja v skupini, kreativno razmišljanje), ozaveščanje ter preko izkustvenega učenja:
• spoznavanje vseh vidikov okolja v katerem živimo (družbeni in naravni pomen) in na 

kakšen način se lahko v lokalnem okolju udejstvujemo,
• spoznavanje pomena javnega prostora za kvaliteto mestnega življenja in možnosti 

sooblikovanja le tega,
• spoznavanje možnosti soupravljanja zelenih javnih površin,
• spoznavanje barjanskega sveta, njegovega biotopa in pomena Ljubljanskega barja za 

Ljubljano in
• učenje tehnik urbanega in sub urbanega vrtnarjenja.

STAROSTNA SKUPINA 1.–9. razred

TRAJANJE po dogovoru; nekajurne ali enodnevne delavnice, eno ali 
dvotedenski program

CENA /

DRUGE DELAVNICE • Učenje učenja, 
• Pogovor o spolnosti, 
• Gledališče za ustvarjalno razreševanje konfliktov

IZVAJALEC

Zavod Bob

Zavod Bob je strokovnjak za neformalno 
izobraževanje, mladinsko ulično delo, 
kulturne dejavnosti, solidarnostne ekonomije in zagotavljanje aktivne udeležbe mladih 
v družbenem dogajanju.

Kontakt
064 249 627, livada.bob@gmail.com, www.zavod-bob.si

NARAVOSLOVNO-TEHNIŠKI 
DNEVI NA LIVADALAB 
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Namen delavnice  je učencem predstaviti, kako deluje občina, kako se sprejemajo 
odločitve, ki vplivajo na njihova življenja v lokalnem okolju in kateri so mehanizmi, ki jim 
omogočajo sodelovanje.

Delavnica traja 120 minut, namenjena pa je enemu šolskemu razredu naenkrat. Vsi 
učenci dobijo svoje vloge, ki jih skozi simulacijo tudi odigrajo. Vloge so vezane na občinski 
/ mestni svet, druge organizacije v kraju in interesne skupine. Vsebinsko se simulacija 
nanaša na prostorski plan, oziroma, kateri aktivnosti nameniti zemljišče v občini. Na voljo 
so tri izbire (vse pa kraj nujno potrebuje): športni park, nakupovalni center ali stanovanja. 
Na koncu simulacije mestni / občinski  svet odloči, čemu bo zemljišče namenjeno. Tako 
se simulacija konča, sledi pa pogovor o tem, kaj se je dogajalo in zakaj je prišlo do takšne 
odločitve. 

STAROSTNA SKUPINA zadnja triada

TRAJANJE 2 uri

CENA brezplačno, izvajanje v septembru

DRUGE DELAVNICE /

IZVAJALEC

Stičišče Središče, Zavod Nefiks

Stičišče Središče deluje pod Zavodom Nefiks 
ter na ravni osrednjeslovenske regije združuje 
nevladne organizacije iz različnih vsebinskih 
področij delovanja in izvaja dejavnosti 
informiranja, svetovanja, izobraževanja, 
raziskovanja, zagovorništva, mreženja, 
promocije in podpore v korist vseh nevladnih 
organizacij.

Kontakt
040 698 915
sticisce@nefiks.si
www.sticisce-sredisce.si

NAŠ KRAJ -  
NAŠA PRIHODNOST
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Kaj je razvoj in kako ga lahko merimo? Nevzdržna gospodarska rast, denar ali zdravo življenjsko 
okolje, osebno zadovoljstvo in dobri odnosi s prijatelji in prijateljicami? Kakšno sliko razvoja nam 
riše ekonomsko naravnana družba? Ali bogastvo in revščino razumemo vsi enako? Kako lahko 
sodelujemo z ljudmi, ki živijo drugače kot mi? V okviru modula bomo kritično preučili različne 
razlage sveta in na nekatere vsakdanje, včasih povsem samoumevne koncepte pogledali z 
različnih zornih kotov. Preko spoznavanja različnih pogledov na razvoj spodbujamo preseganje 
evropocentričnosti ter razmislek o skupnem razvoju, sodelovanju, solidarnosti in razumevanju.

Delavnica poteka po načelih neformalnega izobraževanja. Program je zastavljen modularno, 
možna je prilagoditev trajanja programa, priporočljivo pa je tudi vzporedno izobraževanje učiteljev 
in učiteljic.

STAROSTNA SKUPINA zadnja triada

TRAJANJE 2–4 šolske ure oz. po dogovoru

CENA 2 šolski uri 180 €, 3–4 šolske ure 240 € 

DRUGE DELAVNICE • Skozi oči begunca, Križišča kultur, Globalna pravičnost, Moj 
življenjski slog, Podnebne spremembe in migracije, Globalni 
trg s hrano, Lažne novice in kritična medijska pismenost, 
Kultura vključevanja v razredu, Raznolikost in medkulturni 
dialog, 

• www.humanitas.si/wp-content/uploads/2022/08/HUMANITAS_
klasicna-ponudba-delavnic-2022-2023.pdf

IZVAJALEC

Društvo Humanitas - Center za globalno učenje in sodelovanje

Glavni namen društva je z izobraževanjem in informiranjem o globalnih 
izzivih ozaveščati o globalni soodvisnosti ter o vlogi, ki jo kot posamezniki 
in posameznice igramo v svetu.

Kontakt
Alma Rogina
01 430 03 43
alma@humanitas.si
www.humanitas.si

O RAZVOJU 
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Kako najti svoje mesto v svetu? S tem vprašanjem se je do sedaj soočal prav vsak. Naloga ni lahka, 
ni pa tudi nemogoča. Seveda ni dovolj, da vzameš v roke seznam vseh šol/fakultet/prostih delovnih 
mest in preprosto nekaj izbereš. V svetu, polnem besed in podob, si je treba vzeti čas za razmislek 
o oblikovanju svojih poklicnih in življenjskih ciljev. “Kakšen smisel ima torej moje življenje? čemu 
naj ga posvetim?” Mladi se slej kot prej srečamo s takimi vprašanji, zato se na tej delavnici skupaj 
soočimo z njimi in odpremo temo odkrivanje svojega osebnega poslanstva. Tako bomo na 
delavnici ugotovili: *kaj sploh je uspeh in zakaj so uspehi tako različni, *izdelali karierni načrt, ki 
bo sledil našemu namenu in postavili cilje, * poiskali načine, kako ta načrt lahko postane realnost.

STAROSTNA SKUPINA 8.–9. razred

TRAJANJE 2 šolski uri

CENA 130 € + potni stroški; po dogovoru tudi drugače 

DRUGE DELAVNICE • Pa brez zamere - o konfliktih in odpuščanju, Čutim da ... - 
upravljanje s čustvi, Enostavno težke odločitve - sprejemanje 
odločitev, Ponosen na to, kar sem - o osebi identiteti, Ljubezen 
- čustvo ali odločitev, Mir sredi nemira - upravljaje s stresom, 
Vsega pravo mero - upravljanje s časom, Poskusi znova in znova 
- upravljanje z neuspehom in učenje na napakah, Medijska 
pismenost, Odpri oči in razmišljaj kritično, Za kaj uporabljaš svoj 
mobilni telefon?, Fotografija s telefonom, Video delavnica (s 
telefoni), Stop-motion, 

• issuu.com/socialnaakademija/docs/zlozenka-predstavitve_
delavnic_sak-

IZVAJALEC

Socialna akademija

Socialna akademija je nevladna organizacija, ki deluje 
že slabi dve desetletji. Za OŠ ponujamo preskušene 
delavnice s področja osebne poklicanosti, osebnega 
razvoja, poleg tega pa tudi delavnice, ki so usmerjene v 
medijsko pismenost ter v multimedijsko ustvarjanje. 

Kontakt
Sabina Belc
068 616 004
sabina@socialna-akademija.si
www.socialna-akademija.si

OD POKLICA DO 
POKLICANOSTI



16

V 5. razredu se šolarji učijo o onesnaževanju in okoljevarstvu. Uporabljen pristop je 
gledališka pedagogika, delavnica pa je izrazito interaktivna in spodbudi učence k 
aktivnemu razmišljanju o okoljski problematiki (onesnaževanje), saj med drugim 
prevzemajo tudi vloge ključnih akterjev pri vprašanju onesnaževanja. Stopijo v čevlje tako 
tistih, ki sprejemajo odločitve, ki obremenjujejo okolje, kot tistih, ki čutijo posledice. Pri 
učencih se spodbujata radovednost in samoiniciativnost pri iskanju odgovorov. Delavnica 
je izvedljiva tudi preko spleta.  

STAROSTNA SKUPINA 5. razred 

TRAJANJE 3 šolske ure

CENA 180 EUR

DRUGE DELAVNICE • Z gledališčem proti nasilju med dejtanjem

IZVAJALEC

Zavod Azum

Zavod Azum izvaja interaktivne delavnice za 
otroke in mlade. V Azumu ustvarjajo, raziskujejo 
in učijo. Umetnost in kulturo vključujejo v 
vsakodnevno življenje. Prepoznavajo terapevtsko 
plat umetnosti.

Kontakt
Saša Hudnik
040 397 252
zavod.azum@gmail.com
www.zavodazum.com

ONESNAŽENOST
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Delavnica vsebuje interaktivno predavanje o podnebnih spremembah in trajnostnem razvoju 
ter razpravo, ki spodbuja udeležence k razmisleku ter bolj okoljsko in družbeno odgovornemu 
delovanju. V vizualno bogati predstavitvi udeleženci spoznajo pojav globalnega segrevanja in 
vpliv podnebnih sprememb na naravno in družbeno okolje ter naša življenja. Udeleženci spoznajo 
posledice podnebnih sprememb, kot so ekstremni vremenski pojavi (močna neurja, vročinski 
valovi, poplave, suše), dvig gladine in zakisljevanje oceanov, izumiranje rastlinskih in živalskih vrst, 
pomanjkanje vode, okoljske migracije in okoljski begunci itd. V drugem delu se z udeleženci 
osredotočajo na rešitve – spoznajo dobre prakse in se vprašajo, kaj lahko naredijo kot aktivni 
posamezniki in kot skupnost.

STAROSTNA SKUPINA 9. razred

TRAJANJE 2 šolski uri oz. po dogovoru

CENA 2 šolski uri 200 € + potni stroški (kilometrina) za delavnice izven 
Ljubljane

DRUGE DELAVNICE • Podnebju prijazen meni – kako in zakaj se prehranjevati na 
podnebju prijazen način?, Trajnostni dogodki, Zelena pisarna, 
Zelena delovna mesta, Kakšen turizem si želimo v naši lokalni 
skupnosti?, Spoznaj svoj življenjski slog na primeru vode 
kot skupne dobrine, Spoznaj svoj življenjski slog na primeru 
življenjskega cikla mobilnega telefona,

• www.umanotera.org/kaj-delamo/aktualne-kampanje-in-
projekti/delavnice/

IZVAJALEC

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni 
razvoj

Umanotera je strokovna organizacija, ki s 
spremljanjem novih trendov stremi k uveljavljanju 
trajnostnega razvoja v nacionalnih politikah ter 
k vzpostavljanju ravnotežja med človekom in 
okoljem. Umanotera že vrsto let izvaja predavanja 
in delavnice, na katerih izpostavlja izzive sodobnega sveta in skupaj z udeleženci išče rešitve zanje.

Kontakt
01 439 7100
info@umanotera.org
www.umanotera.org

PODNEBJE NAS 
VSE POVEZUJE
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Izvajalec zastavi delavnico primerno starosti udeležencev (med delavnico udeleženci v 
nobenem primeru ne vidijo pornografskih prizorov). Delavnica bi se lahko začela takole: 
“Ste med brskanjem po internetu naleteli na kak prizor razgaljene ženske ali moškega? 
Vas je ta slika vznemirila, vzbudila radovednost? Zakaj sploh obstajajo take slike in 
posnetki - vse to, kar  imenujemo pornografija”? Izvajalec skozi delavnico pove bistvene 
poudarke: da je želja po spolnosti naravna, kako sodelujejo različni hormoni, da se v 
možganih sprošča dopamin, ki povzroči občutek ugodja, zato pa je pornografija tudi zelo 
zasvojljiva. Če je primerno, izvajalec pove tudi nekaj statistike in kako lahko prekomerno 
gledanje pornografije škodljivo vpliva na možgane. Z udeleženci se pogovarja, kako si 
lahko posamezniki zapolnimo čas in si oblikujemo aktivno življenje, kar zviša kvaliteto in 
zmanjša možnost, da bi zapadli v iskanje ugodja s pomočjo pornografije. 
Udeleženci se razdelijo v manjše skupine in po teh skupinah se obravnavajo posamezne 
teme. Izvajajo delavnice na teme spolnosti, odnosov, odnosa do telesa, o medijih in 
družbenih omrežjih oz. drugih vplivih, ki oblikujejo današnji pogled na telo. Ena takšna 
delavnica v manjši skupini je dolga 25 minut. Pred delavnicami naredijo običajno skupen 
uvod, ki je lahko krajši (15 min) ali daljši (45 min). Na koncu se izvede krajša refleksija. 

STAROSTNA SKUPINA od 6. do 9. razreda

TRAJANJE odvisno od števila obravnavanih tem, 3–4 šolske ure

CENA po dogovoru; za 4 obravnavane teme 200 €

DRUGE DELAVNICE • Samopodoba, Moškost in ženskost,Družabna omrežja, 
Mediji in reklame, Spolne zlorabe in sexting, Vstopanje v 
spolnost, Videoigrice, Pozitivne spremembe, 

• www.institut-integrum.com/programi/delavnice-za-
otroke-in-mladino

IZVAJALEC

Inštitut Integrum 

Zavod s poslanstvom prinašati celostno in pozitivno sporočilo o telesnosti in spolnosti.

Kontakt
Mihaela Lozar, 041 878 224, mihaela.lozar@gmail.com
www.institut-integrum.com

PORNOGRAFIJA
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Medkulturna izmenjava je zmožnost, da tuje običaje vključimo v lastne kulturne navade 
in tako obogatimo vsakdan našega okolja in družbe. Na delavnici se osredotoči na kulture 
iz Etiopije, Kolumbije in Slovenije ter spozna, da navkljub medkulturnim razlikam običaji 
ljudi povezujejo na več ravneh: duhovnem, intelektualnem in sobivanjskem. Ljudje se 
radi družijo, zabavajo in širijo svoja obzorja vsepovsod. Markos in Camilo bosta povedala 
njuno zgodbo z umetniškim jezikom in pri tem uporabila klovnovske veščine, žongliranje 
in likovno ustvarjanje. 
Potek dogodka: predstavitev njunih domovin, Etiopije in Kolumbije; opis njunega življenja 
v Sloveniji; cirkuški nastop, žongliranje z žogicami in klobuki; delavnica izdelovanja žogic 
za žongliranje; delavnica žongliranja; priprava skupne povorke z izdelavo mask iz kartona; 
praznična povorka; poslovilni objem in gasilska fotografija.

STAROSTNA SKUPINA 1.–6. razred

TRAJANJE približno 4 ure

CENA 400 € (vključen honorar dveh umetnikov in potni stroški), 
cena se lahko prilagodi 

DRUGE DELAVNICE /

IZVAJALEC

Zavod APIS 
APIS skozi ustvarjalnost vzpostavlja prostor za 
sodelovanje med ranljivimi skupinami, umetniki, 
stroko in širšo javnostjo. Ustvarjalne metode dela 
uporabljajo kot orodje neformalnega učenja. 
Želijo opozarjati in spodbujati k razmisleku, 
vzpostavljati kulturo dialoga in empatije kot 
primarne vrednote človečnosti.

Kontakt
031 338 616
apis@zavodapis.si,
www.apis.center

PRAZNOVANJE 
MEDKULTURNOSTI
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V programu se učenci urijo v različnih socialnih veščinah, pridobivajo nova znanja ter spoznavajo 
drug drugega. Poleg tega se intervencije dotikajo tudi preventive na področju zasvojenosti z 
alkoholom in tobakom. Nekatere teme, vključene v program, so: grajenje skupinske dinamike, 
učinkovita komunikacija, čustvena pismenost, samopodoba, vrstniška pripadnost, vpliv medijev 
in družbenih omrežij, reševanje konfliktov, medvrstniško nasilje, stres, kreativno mišljenje in 
druge. Osnovna ideja je, da se preko interaktivnih delavnic mlade opremi s potrebnimi veščinami, 
s pomočjo katerih se bodo znali soočati z različnimi življenjskimi preizkušnjami ter nasploh 
sprejemati zdrave odločitve. Program Martin Krpan je razdeljen na tri sklope, vsak od sklopov pa 
se izvaja v enem šolskem letu (7., 8. in 9. razred). V 7. razredu so glavna tema sklopa ODNOSI. V 
8. razredu je glavna tema sklopa SPOZNAVANJE SAMEGA SEBE. V 9. razredu pa so glavna tema 
sklopa različne ZASVOJENOSTI.

STAROSTNA SKUPINA zadnja triada

TRAJANJE Program je razdeljen na tri sklope, vsak sklop pa se izvaja v enem 
od razredov - program zajema 15 obveznih in 10 izbirnih šolskih ur 
v treh letih. Na razred se torej izvede od pet do devet delavnic v 
trajanju ene ure na razred (prvih 5 delavnic je obveznih, ostale so 
izbirne); vsebine se spreminjajo glede na razred oziroma starost 
otrok. Izvedba poteka v prostorih šole.

CENA brezplačno v primeru odobrenega financiranja prek projektov, 
sicer 50 €/šolsko uro oz. 45 €/šolsko uro v primeru izvedbe več 
šolskih ur zaporedoma

DRUGE DELAVNICE • Elektronske cigarete, Konoplja, Povežimo pike, Spletne face, 
Alkohol = sprememba življenja, Hvala, Martin Krpan, #superJaz, 
Vrtoglave stave, Mladi in hazard, Lepa Vida,

• www.noexcuse.si/wp-content/uploads/2021/03/Katalog-No-
Excuse.pdf

IZVAJALEC

Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija (No Excuse) 

No Excuse je nacionalna mladinska organizacija, ki verjame v potencial mladih pri doseganju 
pozitivnih sprememb v okolju in družbi. Njen cilj je 
spodbuditi mlade k osebnostni rasti, kateri sledijo 
aktivna družbena, politična in okoljska participacija.

Kontakt
Mia Zupančič, 041 679 756, mia.zupancic@noexcuse.si ali info@noexcuse.si, www.noexcuse.si

PROGRAM MARTIN KRPAN 
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Tehniški dnevi so zasnovani na podlagi LEGO izobraževalnih programov (Simple Machines, 
WeDo 2.0, Spike PRIME), ki temeljijo na zabavnem učenju preko kock. Glavno orodje 
sporazumevanja je kocka. Skozi strukture, metode, elemente in postavitve se udeležence 
motivira, da delijo znanje, izkušnje, poglede in odprejo svoje misli izven meja. Udeleženci 
sestavljajo robote ter jih sprogramirajo na podlagi izzivov.

STAROSTNA SKUPINA 1.–7. razred

TRAJANJE 4–5 šolskih ur

CENA od 8-16€/otroka (odvisno od števila udeležencev in 
oddaljenosti lokacije)

DRUGE DELAVNICE • : Robotika 1 in 2, 
• Naredi svoj strip, 
• Podjetniški tehniški dan, 
• Kocka izziv

IZVAJALEC

Zavod 1-2-3

Vizija zavoda je pripeljati LEGO izobraževalne 
programe v vrtce, šole, izobraževalne 
ustanove, podjetja in v vsakodnevno življenje 
vseh generacij ter navduševati otroke in 
mlade nad poklici prihodnosti.

Kontakt
Mojca Grojzdek
070 295 617
info@zavod123.si
www.zavod123.si

ROBO TEHNIŠKI DAN
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Delavnica je razdeljene na tri postaje med katerimi učenci krožijo. Na eni postaji se učenci 
spoznajo z različnimi dvoživkami, ki prebivajo na Radenskem polju. V terarijih prinesemo 
več živali, običajno krastače in rjave žabe, mrest, lahko pa tudi zelene žabe, zeleno regico in 
pupka. Na drugi postaji učenci skozi igro spoznavajo prehranjevalno verigo in splet, tretja 
pa je namenjena poglabljanju vsebin o dvoživkah. Glavni namen delavnice je, da se otroci 
spoznajo z živimi živalmi in doživijo teorijo v praksi. Na podlagi lastne pozitivne izkušnje 
(še posebej s krastačami), pa jim omogočimo, da vzpostavijo bolj naklonjen odnos do 
te skupine živali in do problematike ohranjanja vrste. Z nazornim primerom vidijo, kako 
poteka prehranjevalna veriga, ki se povezuje v prehranjevalni splet. Program je sestavljen 
tako, da so učenci aktivni izvajalci programa in ne le poslušalci. K aktivnemu sodelovanju 
jih spodbujajo posamezne naloge, ki usmerjajo njihovo pozornost.

STAROSTNA SKUPINA 4. razred

TRAJANJE 2 šolski uri

CENA 4€ /učenca. Minimalna skupina je 20 učencev. Za šole izven 
Občine Grosuplje obračunajo še kilometrino po 0,18€.

DRUGE DELAVNICE • Naravoslovni dan Spoznajmo dvoživke in njihovo 
življenjsko okolje

IZVAJALEC

Preplet - ekološko, socialno in kulturno 
društvo za ustvarjalno skupnost 

Preplet otrok in odraslih, sanj in stvarnosti, 
ljudi in narave.

Kontakt
drustvo.preplet@gmail.com
www.preplet.org

SPOZNAJMO DVOŽIVKE
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Predstavitev programa MEPI, ki te resnično spremeni, pripravi na življenje in ti popestri 
šolska leta. Program MEPI je edinstven mednarodni program osebno socialnega razvoja, 
ki mlade med 14. in 25. letom vabi, da prevzamejo odgovornost za lastni osebnostni in 
poklicni razvoj. Pri tem se spopadajo z izzivi in za dosežke prejmejo priznanje mednarodne 
veljave.
Cilji:
• Mlade spodbuditi k neodvisnosti, pogumu in radovednosti pri sprejemanju novih 

izkušenj in izzivov.
• Mladi prepoznavajo svoje dobre lastnosti, sposobnosti, strasti.
• Mladi spoznajo način kako lahko odkrijejo in izkoristijo svoje potenciale, talente 

(spodbujanje neodvisnosti, poguma in radovednosti pri sprejemanju novih izkušenj in 
izzivov).

STAROSTNA SKUPINA zadnja triada

TRAJANJE 2 šolski uri

CENA /

DRUGE DELAVNICE • Predstavitev programa MEPI za učitelje

IZVAJALEC

MEPI - mednarodno priznanje za mlade, 
zavod za podporo in vsestranski razvoj 
mladih

MEPI si prizadeva večati prepoznavnost, 
širiti dostopnost in zagotavljati odličnost 
izvedbe programa  MEPI v Sloveniji.  Koncept Programa MEPI temelji na izkustvenem 
učenju in je zamišljen kot prilagodljiv in vsakemu posamezniku posebej prilagojen 
program dejavnosti v prostem času.

Kontakt
041 926 068, mepi@mepi.info
www.mepi.si/izvajalci/usposabljanja

SPOZNAVAJ SE
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ŠOLSKI ALI VRTČEVSKI 
EKOVRT
Šolski ali vrtčevski ekovrt še zdaleč ni le »tehnični« projekt. Ekipa društva vam bo pomagala, 
da se boste izzivov lotili uspešno, da bo vrt v trajno veselje otrokom in celemu kolektivu. 
S svojim znanjem in izkušnjami so doslej pomagali že prek 400 vrtcem in šolam ter si 
v 12 letih nabrali bogate izkušnje, ki jih bodo z veseljem delili z vami. Če se odločate za 
vzpostavitev ali preoblikovanje vrta, je prava odločitev posvet s šolsko-ekovrtnarskim 
strokovnjakom, ki vas bo obiskal na vaši lokaciji.

STAROSTNA SKUPINA učitelji_ce OŠ

TRAJANJE 2 šolski uri + čas za pot in pripravo

CENA  100 € + potni stroški. Člani mreže ŠEV imajo 10 % popusta na 
ceno delavnic.

DRUGE DELAVNICE www.solskiekovrt.si/ponudba-delavnic-in-predavanj/
ponudba1

IZVAJALEC

Šolski ekovrtovi 

Šolski ekovrtovi nudi strokovno in 
informacijsko podporo vsem šolam, 
vrtcem, dijaškim domovom ipd. v Sloveniji, 
ki vzpostavljajo ali negujejo svoj šolski 
ekovrt(iček).

KONTAKT
Anamarija Slabe
drustvosev@gmail.com
www.solskiekovrt.si 
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Boljši šolski uspeh. Več prostega časa. Motivacija za vizijo. 
Z udeležbo na delavnici mladi postanejo bolj učinkoviti pri in bolj motivirani za učenje. 
Kako je to možno v le nekaj urah? Z uporabo dobro premišljenih vaj, ki pripeljejo do 
boljšega spoznavanja samega sebe in svojega učnega procesa ter z oblikovanjem načrta 
za doseganje učnih ciljev. 
Vsebine: 
• Reka učenja – pregled dosedanjih učnih dosežkov.
• Spoznavanje in razumevanje učnih stilov.
• Predstavitev smiselnosti kompetence učenje učenja in notranje motivacije za 
učenje.  
• Prepletanje vloge učitelja in učenca – postavljanje jasnih vprašanj, razumevanje 
povratnih sporočil in učenje skupaj s sošolci. 

STAROSTNA SKUPINA vse starostne skupine

TRAJANJE vsaj 2 šolski uri

CENA 120 eur + potni stroški

DRUGE DELAVNICE • Osebni model razvoja,
• Ustvari svojo prihodnost,
• Šola za lajf - Pogumni. Kreativni. Podjetni.

IZVAJALEC

Zavod TiPovej!

TiPovej! je izobraževalna organizacija, ki v šolah, nevladnih 
organizacijah in podjetjih izvaja delavnice in treninge, 
s katerimi udeležencem pomaga poiskati lastno 
ustvarjalnost, jih uči ustvarjalno razmišljati in s skupinskim 
delovanjem iskati nove rešitve.

Kontakt
Sonja Čandek
041 772 705
sonja@tipovej.org
www.tipovej.org/izobrazevanja

UČENJE UČENJA 
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