
 

 
 

 

 

Vabilo k sodelovanju v debatnih aktivnostih 

 

Platforma SLOGA v sodelovanju z Zavodom Za in proti ter Inštitutom za Afriške študije v 

sklopu projekta #ClimateOfChange vabi vse, ki se formalno in neformalno ukvarjajo z 

izobraževanjem, ter mlade, stare od 19 do 25 let, k sodelovanju v debatnih aktivnostih. 

Sposobnost argumentirane diskusije je temeljna veščina, še posebej v navezavi na življenjsko 

pomembne teme kot so podnebne spremembe, okoljska problematike ter globalne 

spremembe vključno z migracijami, ki so rezultat teh sprememb. Kako argumentirano postaviti 

in zagovarjati svoje stališče? Kako se posluževati pravih virov? Kateri viri so sploh najbolj 

primerni? Kako te argumente najbolj učinkovito predstaviti? Kaj je slab argument? Kaj je dober 

argument? Kako pomemben je pravi vir? Pričujoča ponudba prinaša na eni strani izobraževanje 

na področju debatiranja s strani izkušenih mentorjev na področju debate ter izobraževanje na 

področju okoljskih tematik. Poleg omenjenih znanj pa pobuda nosi tudi dodatno iniciativo - 

možnost udeležbe na državnem in evropskem debatnem tekmovanju.   

Za učitelje in mlade, stare od 19 do 25 let, bomo organizirali brezplačna usposabljanja o 

vsebinah globalnega učenja in debatni metodologiji. Nato bodo udeleženke in udeleženci imeli 

priložnost sodelovati na nacionalnem Climate of Change debatnem tekmovanju junija 2021. 

Zmagovalci bodo novembra 2021 odpotovali v Bruselj in se udeležili vseevropskega Climate 

of Change debatnega tekmovanja. Zmagovalci bodo v letu 2022 odpotovali v eno izmed držav 

globalnega juga in postali protagonosti svoje spletne serije. 

Opis aktivnosti 

Usposabljanja za izobraževalce 

Organizirali bomo brezplačno 6-urno spletno usposabljanje, ki bo praktično zasnovano. 

Spoznali se boste z vsebinami, kot so podnebne spremembe in migracije, trajnostni razvoj, cilji 

trajnostnega razvoja, itd. Spoznali se boste tudi osnovami aktivne debatne metodologije, ki 

bodo vse udeležence opremile z znanji za nadaljne pedagoško delo in sodelovanje v projektnih 

aktivnostih. 

Usposabljanje bo potekalo od 24. februarja dalje, enkrat tedensko po 2 uri. Na voljo bo več 

terminov. Prijave za udeležbo sprejemamo na povezavi do 21. februarja 2021. 

  

https://www.1ka.si/a/325927


 

 
 

 

Delavnice za mlade, stare od 19 do 25 let, od marca do maja 2021 

V primeru večjega zanimanja ponujamo šolam, fakultetam in organizacijam izvedbo 

posebnih brezplačnih delavnic1, na katerih bodo strokovnjaki in strokovnjakinje udeležence 

usposobili za sodelovanje v debatah. O podrobnostih izvedbe se dogovorimo individualno 

glede na vaše preference in želje. Prijave sprejemamo na elektronski naslov info@zainproti.si. 

Aprila oziroma maja bomo organizirali brezplačno izobraževanje, ki bo odprto za vse mlade 

iz različnih organizacij, stare od 19 od 25 let, ki jih zanimajo debatiranje in globalna vprašanja. 

Zanimanje za udeležbo nam sporočijo na povezavi ali na elektronski naslov info@zainproti.si. 

Na delavnicah se bodo udeleženci seznanili z vsebinami, kot so podnebne spremembe in 

migracije, cilji trajnostnega razvoja, trajnostni razvoj, itd. Spoznali se bodo tudi z osnovami 

prepričljivega javnega nastopanja, komuniciranja in argumentiranja. Naučili se bodo kako 

dobro strukturirati svoje argumente, kako se učinkovito odzvati na argumente nasprotnikov ter 

kako kritično analizirati novice in članke. Na delavnici bodo dobili tudi priložnost preizkusiti se 

v debati. Delavnice so namenjene vsem, vendar bodo vsebine prilagojene zlasti tistim brez 

izkušenj v debatiranju.  

Nacionalno Climate of Change debatno tekmovanje za mlade junija 2021 

Mladi, stari od 19 do 25 let, ki bi se želeli udeležiti in preizkusiti na nacionalnem Climate of 

Change debatnem tekmovanju junija 2021, bodo imeli to priložnost. Oblikujejo ekipo in se 

prijavijo na nacionalno debatno tekmovanje na povezavi najkasneje do 31. maja 2021. 

Zmagovalci se bodo novembra udeležili vseevropskega Climate of Change debatnega 

tekmovanja, izbrani pa bodo tudi najboljši govorci in  najboljša ekipa. 

Vseevropsko Climate of Change tekmovanje v Bruslju novembra 2021 

Tekmovalci in tekmovalke zmagovalne ekipe bodo odpotovali v Bruselj in se udeležili 

vseevropskega tekmovanja, na katerem bodo sodelovali tekmovalke in tekmovalci iz 13 držav 

Evropske unije. V okviru večdnevnega obiska se bodo ekipe mednarodno premešale in skupaj 

pripravile na finalno tekmovanje. Tekmovanje v Bruslju bo potekalo v angleškem  jeziku. 

Tekmovanje bo potekalo v formatu Exponi, za tekmovalce pa bomo predhodno organizirali 

dodatno izobraževanje o formatu in pomagali pri pripravi ekip na tekmovanje.  

Obisk države globalnega juga in snemanje spletne serije v prvi polovici 2022 

Zmagovalci in zmagovalke vseevropskega tekmovanja bodo obiskali eno izmed držav 

globalnega juga (Gvatemala, Kambodža, Etiopija, Senegal) in posneli svojo spletno serijo2. 

                                                           
1 Z najmanj 20 udeleženci. Število delavnic je omejeno. 
2 Predhodno se bodo usposobili za delo s kamero in snemanje. 

https://www.1ka.si/a/325934
https://www.1ka.si/a/325938


 

 
 

 

Zakaj sodelovati? 

Udeleženke in udeleženci bodo uporabili svojo domišljijo pri pripravi debatne strategije, 

razvijali spretnosti iskanja informacij ter krepili zmogljivosti pri izražanju svojih stališč. S 

sodelovanjem v projektnih aktivnostih se bodo seznanili z globalnimi vprašanji in pomenom 

aktivne udeležbe v demokratičnih procesih ter razvijali veščine kritičnega razmišljanja. Postali 

bodo bolj samozavestni, pridobili raziskovalne in analitične veščine, se učili javnega 

nastopanja in ravnanja v stresnih situacijah. Izobraževalci se bodo na usposabljanju seznanili 

z vsebinami globalnega učenja in debatno metodologiji, ki jih lahko uporabljajo v bodoče tudi 

v svojem pedagoškem delu.  

Ekipe 

Ekipe so sestavljene iz tekmovalcev in asistentov. Lahko so različno velike, z minimalno 3 

tekmovalci in tekmovalkami3. Udeleženci bodo dobili podroben opis formata debat in skozi 

izobraževanja jih bomo ustrezno pripravili na tekmovanje. 

Za dodatne informacije smo na voljo preko e-pošte mateja.skrt@sloga-platform.org in 

telefonske številke 070 552 987. 

Veselimo se sodelovanja z vami! 

Več informacij: 

- www.sloga-platform.org 

- http://zainproti.si/ 

- https://african-studies.org/ 

- www.climateofchange.info 

 

 

                                                           
3 Tekmovanja v Bruslju se udeležijo 3 tekmovalci in tekmovalke. 
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