PROGRAM SEMINARJA
Krizna žarišča in otrokove pravice
Sreda, 24. 9. 2014
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše
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Uvodna aktivnost
Spoznali smo se preko kartic. Vsak si je izbral kartico z besedo, ki označuje
njen/njegov odnos do UNICEF-a in zakaj je danes na seminarju. Nato smo
napisali pričakovanja od današnjega seminarja na oblekice. Tekom seminarja
smo pričakovanja, ki smo jih izpolnili, pobrali.
Delavnica 1: Krizna žarišča in UNICEF-ovi programi pomoči
Preko PPT prezentacije smo se seznanili s pojmi krizno žarišče, nujna pomoč
in spoznali države, v katerih so trenutno krizna žarišča.
odmor
Seta Pavlovič: Otroci v oboroženem spopadu
Seta nam je predstavila svojo magistrsko nalogo, v okviru katere je
obravnavala različne dokumente, ki govorijo o otrocih v spopadih. Svojo
predstavitev je obogatela s številnimi primeri, s katerimi je nakazala razliko
med teorijo in prakso. Ogledali smo si tudi tri video posnetke:
- 250 nigerijskih deklet še vedno v rokah ugrabiteljev
- 20 let po genocidu v Ruandi
- otrok vojak
odmor
Delavnica 2: Svetovni dan jezikov
Predstavili smo obliko dela v letošnjem letu in razčistili odprta vprašanja v
zvezi s sodelovanjem. Pregledali smo prvo mesečno delavnico na temo
svetovnega dneva jezikov in zapisali svoje predloge, izboljšave in misli ob teh
delavnicah.
Šolanje sirskih beguncev v libanonskem taborišču
Najprej smo se preizkusili v branju arabščine, cirilice in prekmurščine, pri
čemer smo posebno pozornost posvetili razumevanju jezika. Na primeru
sirskih beguncev v Libanonu smo spoznali, kako se otroci soočajo z
begunstvom in kako poteka njihovo šolanje. Informacije o tem nam je
posredovala Tina Prihavec, študentka mednarodnih odnosov na FDV, ki je
poleti opravljala študijsko prakso v begunskem taborišču v Libanonu.
Preberite si 2 intervjuja in pridobite informacije iz prve roke.
- Intervju o izkušnji v sirskem taborišču (na strani Startaj.si)
- Intervju o šolanju otrok v taborišču
odmor
Polona Greif: Nujna pomoč na kriznem žarišču
Polona nam je predstavila proces nujne pomoči na primeru Filipinov.
Evalvacija seminarja
Zopet smo vzeli kartice in si povedali, v kolikšni meri so bila naša
pričakovanja izpolnjena.

