26. REGIJSKI OTROŠKI
PARLAMENT
23. 3. 2016

»PASTI MLADOSTNIŠTVA»

Zapisnik
1. Regijskega zasedanja otroških parlamentov Celjske regije, ki se je odvijalo 23. 3. 2014 na OŠ Antona Aškerca
Rimske Toplice, se je udeležilo 21 poslancev.
V kratkem programu sta predstavnica šolskega parlamenta 8.b razreda Andreja Guček in predsednica našega
šolskega parlamenta Amadeja Kopinšek predstavili našo letošnjo temo. Vokalna skupina Žarek nas je razvedrila s
slovenskimi popevkami mladinskih filmov, Tjaša in Nejc Ulčnik, pa sta s svojo točko zagotovila, da se imamo fajn.
2. Po uvodnem delu so se poslanci razdelili v tri skupine.
Debatirali so na tri določene teme.

Prva tema je bila »Socialna omrežja – dvorezen meč«. Poročevalka Teja Kelavić je predstavila naslednje sklepe:


ljudje se ne zavedajo, da so zasvojeni z internetom in smartpohonom,



meja, ko si otroci naredijo spletna omrežja, se spušča,



pomembna je znamka telefona, število lajkov in followerjev, ki določajo status v družbi,



internet nam omogoča lažje komuniciranje z ljudmi in spoznavanje novih ljudi,



krepi se povezanost s prijatelji,



smo ena izmed začetnih generacij spletnih omrežij,



v naši starosti se bolj uporabljata instagram in snapchat, generacije FB-ja so že zastarele,



najstniki ne občutijo več pristnih čustev, saj se vsi pogovori dogajajo preko SMS-jev.

Druga tema je bila »Stres, ko pride do stiske«. Poročevalec Klar je predstavil naslednje sklepe:


v stresni situaciji doživimo nelagoden občutek,



ocene, starši, šport, neuspehi pri hobijih, ločitev staršev, težave v zvezi povzročajo stres pri otrokih,



stres premagujemo s pogovorom s prijatelji, dihanjem, glasbo, hrano, s preusmerjanjem na boljše stvari,



pogovori zelo pomagajo, včasih pa tudi ne,

Tretja tema je bila »Želja po ugajanju in sprejetosti – pritisk vrstnikov«. Poročevalec Valentin je predstavil naslednje
sklepe:


starost kadilcev se zmanjšuje,



mlajši so vedno bolj predrzni, agresivni,



na mlajše vplivajo mediji, mislijo, da je kajenje normalno,



starši so velikokrat vzrok za odvisnost otrok,



starši imajo vedno manj vpliva na otrokov razvoj, večji vpliv imajo mediji,



mladi vidijo v reklamah popolne postave in mislijo, da se morajo spremeniti, ker če ne bodo, takšni, kot so
manekenke in manekeni v reklamah, ne bodo zaželeni,



velik problem je slaba samopodoba, ljudje niso zadovoljni s sabo,



veliko je predsodkov,



moramo sprejemati vse ljudi, biti sočutni,



sprejemati se moramo takšne kot smo,



denar je sveta vladar, ljudje so čedalje bolj materialistični,



dva glavna dejavnika za takšno stanje sta naravnanost družbe in mediji,



pritisk družbe ni več od starejših na mlajše, ampak od bolj aktivnih na tiste manj aktivne na socialnih omrežjih.

3. Predstavili smo tudi poslance, ki se bodo udeležili nacionalnega otroškega parlamenta 13. 4. 2016 v Ljubljani. To
so:
1. Gregor Lončar, OŠ Ljubečna
2. Valentin Šeško, I. OŠ Celje
3. Daša Poklič, OŠ Vitanje
4. Luka Golčman, OŠ Lava Celje
5. Timotej Klinc, IV. OŠ Celje
6. Tea Dular, III. OŠ Celje
Kot poročevalka se bo NOP udeležila Katja Lipovšek iz OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice.
Mlade poslance bodo spremljali naslednji mentorji : Bojan Poznič,-OŠ Lava, Ksenija Potočnik – OŠ
Vitanje in Dušanka Klančar- OŠ A. Aškerca Rimske Toplice.
4. Naslednje šolsko leto bo regijsko zasedanje otroških parlamentov na OŠ ob Dravinji.
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Dušanka Klančar,
mentorica šolskega parlamenta na OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice

