OTROCI IN MLADI NE PRIZNAJO MEJA – KAMPANJA 100 LJUDI 100 ČUDI
1. MEDKLUTURNE DELAVNICE
Izvedli smo naslednje delavnice :
‐ LIKOVNA DELAVNICA (mentorica METKA MANFREDA)
7. – 9. razred
‐ GLEDALIŠKA MEDKULTURNA DELAVNICA (mentor ŽIVKO BEŠKOVNIK)
7. – 9. razred
‐ LITERARNA DELAVNICA ( mentorica MILKA CONRADI)
(5. – 6. RAZRED)
‐ pisanje pesmi, proze,
‐ pisanje haikujev na temo ˇsto ljudi, sto čudiˇ ali »mladi ne poznajo meja« (o prijateljstvu,
sprejemanju različnosti,…)

-

Potek delavnic :
‐ kulturni program (pevski zbor II. OŠ Celje),
uvodne misli o projektu “Sto ljudi – sto čudi”,
predstavitev delavnic in mentorjev,
skupinsko in individualno delo v delavnicah (2 – 3 ure)
pogostitev udeležencev,
razglasitev najboljših sloganov,
učinki delavnic (literarna – zbornik del, likovna – razstava, gledališka – nastop na razstavi
likovnih del)

Vključenih je bilo 52 otrok iz 6 osnovnih šol. Udeleženci so bili stari od 12 – 15 let.
Sodelovali smo :
- s 13 OŠ (obveščanje, nabor otrok), tesneje pa s 6 OŠ, iz katerih so bili sodelujoči.
- Za sodelovanje smo prosili Javni sklad za ljubiteljske dejavnosti, kjer so nam svetovali v zvezi s
kulturnim programom in dali mentorja za gledališko delavnico.
- Z II. OŠ Celje, ki nam je ponudila prostore in del materialov za izvedbo delavnic.
- Z Mestno četrtjo Gaberje, kjer bomo pripravili razstavo likovnih del in zbornika, ki bo nastal iz
literarnih del, ki so jih ustvarili na delavnici.

2. NATEČAJ ZA NAJBOLJŠI SLOGAN PROTI NESTRPNOSTI
Natečaj smo razpisali v aprilu in ga poslali vsem šolam, v vednost pa tudi občinam, medijem,
društvom.
Sodelovali smo s 13 OŠ v občinah Celje, Vojnik, Štore in Dobrna, na katere smo poslali razpis
natečaja. K sodelovanju smo povabili tudi JSLD občine Celje (član komisije).
Prejeli smo ….sloganov.
Tričlanska komisija je izbrala dva slogana, ki najbolje izražata strpnost.

3. MEDNARODNI TABOR OTROŠKIH PARLAMENTOV
V okviru projekta čezmejnega sodelovanja s Hrvaško, katerega del je tudi MDPM Celje, je bil
tudi mednarodni kamp, oz. tabor otroških parlamentov in dječjih vijeća. Tabor je potekal od
25. do 27. maja 2012 v VIRC Poreč. Udeležilo se ga je 180 udeležencev, 150 otrok in 30
mentorjev, iz Slovenije 90 udeležencev, 75 otrok in 15 mentorjev, iz Celja pa 4 otroci.
Naši predstavniki so bili :
Lia Hofman
II. OŠ
Petra
Rebernik

OŠ Dobrna

Blaž Žnidarčič OŠ Lava
Rožle Toš

III. OŠ

Mladi so na taboru obravnavali naslednje teme : stereotipi/predsodki, sodelovanje med
otroki iz obeh organizacij (ZPMS, Naša djeca Hrvatske), participacija otrok v družbenih
aktivnostih, osveščanje lokalnega prebivalstva v obmejnem območju.

