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OTROŠKI PARLAMENTI 2016
na temo PASTI MLADOSTNIŠTVA

SPLOŠNO
Otroški parlamenti so program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblike
demokratičnega dialoga se izvajajo v vseh šolah po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na
občinski in regionalni ravni in se zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu. projekt
izvajamo že od leta 1990 in pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju
lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po demokratičnem postopku izberejo sami. V programu
sodelujejo ob podpori mentorjev in prostovoljcev učenci iz večine slovenskih šol.
Otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem
otroškem parlamentu. Pomeni tudi obliko sodelovanja otrok v družbenem dogajanju ter
pridobivanje vedenj o človekovih in državljanskih pravicah.
V otroškem parlamentu sodelujejo osnovnošolci, ki so jim v šolah v pomoč ravnatelji,
mentorji, učitelji, svetovalni delavci... izven šole pa sodelavci Društva prijateljev mladine.
Osnovnošolci zaključujejo svoje razprave na državnem otroškem parlamentu. Organizator
nacionalnega programa otroškega parlamenta je Zveza prijateljev mladine Slovenije.
Nastal je na pobudo učencev, da bi lahko javno spregovorili, predstavili svoja mnenje, ideje,
dileme o vprašanjih, ki so pomembna v obdobju odraščanja v okolju, kjer živijo, se šolajo ali
preživljajo prosti čas. Ob tem pričakujejo pozornost teko šolskih kot lokalnih oblasti ter
vladnih in nevladnih organizacij, ki morajo prisluhniti pobudam mladih.
Otroški parlament deluje v obliki zasedanj, ki omogočijo sodelovanje vsem osnovnošolcem.
Zasedanja potekajo v osnovnih šolah v razrednih skupnostih in na šolskem parlamentu. V
vsaki šoli učenci izberejo delegacijo za občinski otroški parlament. Na občinskem otroškem
parlamentu pa zberejo delegacijo za regijski otroški parlament, kjer predstavniki zastopajo
interese vrstnikov na državnem otroškem parlamentu, ki poteka v dvorani Državnega zbora v
Sloveniji.
Otroški parlament je zaščiten projekt ZPMS, deluje na vseh OŠ, mentorjem v OŠ pa Zavod za
šolstvo prizna dodatne točke k rednemu programu dela.

POROČILO
V mesecu septembru je MDPM Celje poslalo na vse osnovne šole navodila v zvezi z izvedbo
otroških parlamentov in predlagano temo, ki so jo poslanci določili na predhodnem
parlamentu, in sicer temo PASTI MLADOSTNIŠTVA..
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S projektom smo seznanili tudi sredstva javnega obveščanja.
Prav tako smo v mesecih oktobru in januarju organizirali skupno z ZPMS za mentorje
otroških parlamentov dva seminarja, na katerih smo posvetili osrednjo pozornost nekaterim
strokovnim vprašanjem izbrane teme otroških parlamentov. Odločili smo se, da bomo
pozornost posvetili zlasti najpogosteje omenjenim vprašanjem, o katerih želijo mladi
spregovoriti, izraziti svoje mnenje in predloge. Prepričani smo, da so obravnavane temne
prispevale k večji strokovni pripravljenosti pri zagotavljanju vseh pogojev za pripravo,
organizacijo in izvedbo otroških parlamentov v osnovnih šolah ter pri vzpodbujanju otrok k
razpravi in izražanju njihovih mnenj.
Učenci so imeli do januarja čas, da so razmišljali o temi OP in so :
-

-

v oddelčnih skupnostih po razpravah na razrednih urah in ob navodilih DPM (interni
teksti za mentorje, sestanek mentorjev) razpravljali o vlogi parlamenta in načrtovani
temi (november, december).
Razprava se je nadaljevala na šolskih parlamentih (december, januar).

17. februarja smo skupno z OŠ Lava organizirali OBČINSKI PARLAMENT v dvorani Narodnega
doma v Celju, ki so ga spremljale tematske razstave v prostorih DPM in okrogla miza Kluba
staršev na temo MLADOSTNIKI V DRUŽBI..
23. marca smo povabili izbrane poslance na REGIJSKI PARLAMENT, ki je bil organiziran za
občine CELJE, DOBRNA, VOJNIK, ŠTORE, SLOVENSKE KONJICE, ŠENTJUR PRI CELJU, VITANJE,
LAŠKO, ZREČE, DOBJE in popestren s kulturnim programom in pogostitvijo na OŠ v Rimskih
Toplicah. Iz celjskih OŠ se je parlamenta udeležilo 9 otrok z mentorji. Organizator parlamenta
je bila MDPM Celje v sodelovanju z OŠ Laško.
11. aprila smo na regijskem parlamentu izvoljene poslance in novinarje – učence OŠ celjske
občine odpeljali v DRŽAVNI PARLAMENT v Ljubljano, kjer so sodelovali v teamskih
delavnicah in poročali o sklepih parlamenta iz Celja. Srečali so se s predsednikom države,
parlamenta in z ostalimi vidnimi predstavniki političnega življenja.
April in maj bosta namenjena pregledu in uresničevanju sklepov .
V mesecih juliju in avgustu bomo oblikovali navodila in smernice za naslednji otroški
parlament (po predlogu parlamentarcev bo tema Izobraževanje in poklicna orientacija) , ki
jih OŠ prejmejo takoj ob začetku naslednjega šolskega leta.
Zaključno vrednotenje projekta bomo izvedli še v juniju. Glede na zastavljene cilje in
vrednotenje se rezultati upoštevajo pri organizaciji parlamentov v naslednjem letu.
Evalvacijo so izvedli mentorji s pripravo poročil ter strokovni delavci ter regijska
koordinatorica na MDPM Celje.
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