POTEK DELA V UNICEF-OVEM KROŽKU
V nadaljevanju je predstavljen predlog
poteka dela v UNICEF-ovem krožku.
Mentorjem

UNICEF-ovega

krožka

predlagamo kako naj vodijo UNICEFov krožek in katere dejavnosti naj v
okviru krožka izpeljejo. Poleg tega
prilagamo svetovne dneve, ki so za
UNICEF pomembni ter predlagamo,
na kakšen način naj vključijo otroke,
kako privabijo skupnost in s kakšnimi
akcijami

sodelovati

pri

zbiranju

sredstev. Prav tako pa si želimo, da
tudi vi svoje ideje in izkušnje delite s
kolegi. Prav zaradi tega želimo, da v
prijavnici zapišete tudi svoj e-mail, ki
ga bomo vključili v skupnost učiteljev.

Cilji:
Spoznavanje organizacije UNICEF, seznanitev z njenim pomenom in delovanjem
Vzgoja za globalno solidarnost in strpno sobivanje
Spodbujanje otrok k participaciji in aktivnosti
Seznanjanje s problemi človeštva in razvijanje kritičnega odnosa do sodobnega
sveta
Spoznavanje pomena človekovih in otrokovih pravic
Vzgoja za vrednote kot so solidarnost, mir, strpnost, prijateljstvo, socialna
pravičnost, varovanje okolja, reševanje konfliktov,…

Metode in strategije podajanja vsebin:
DELO V MAJHNIH SKUPINAH
Delo v majhnih skupinah spodbuja aktivnost in
sodelovanje vseh članov skupine, izmenjavo
mnenj in timsko delo.

TEHNIKE RAZGOVORA
Pogovor se lahko odvija v parih ali v celi skupini
v krogu. Pomembno je, da dosežemo izmenjavo
mnenj tako, da ko eden govori, drugi poslušajo.

METODA ASOCIACIJ (brainstorming)
Metoda

stimulira

kreativno

razmišljanje

in

ponuja široko paleto različnih idej in možnosti.
Ideje lahko potem rangiramo, kar vodi v
poglobitev določene teme.

IGRA VLOG
Ta metoda povečuje posameznikov zmožnost
vživljanja
nadgradimo

v

pozicijo

drugega.

z razgovorom,

Metodo

kjer igralci

in

opazovalci povedo svoje mnenje.

INTERAKCIJSKE IGRE
Zabavne igre – kombinirajo resničnost in
domišljijo
Igre s področja odločanja – spodbujajo veščine
odločanja in participiranja ter oblikovanja mnenj
in stališč

Terapevtske igre – udeležencem omogočijo, da preizkusijo, kako njihovo vedenje
deluje in vpliva na druge osebe.
V krožek lahko vključimo najrazličnejše kreativne aktivnosti (priprava posterja,
razstave), zabavne igre, kviz, tematska srečanja ali okrogle mize, ogled
videoposnetkov…
Krožek je oblika dejavnosti, ki pomeni, da se z učenci redno srečujete. Krožek naj bi
potekal tedensko eno ali dve šolski uri.

KAKO POTEKA DELO V KROŽKU?
1) Seminar za učitelje, mentorje UNICEF-ovega krožka
Za vse učitelje, ki bi želeli sodelovati kot mentorji UNICEF-ovega krožka
pripravljamo v začetku šolskega leta seminar. Na seminarju podrobneje
predstavimo program dela, se pogovorimo o možnostih sodelovanja, svoje
delo nam predstavijo tudi naši prostovoljci. Na seminarju se predstavi potek
dela za tekoče šolsko leto ter predstavi obstoječa gradiva, ki so mentorjem v
pomoč.

2) UNICEF-ove delavnice
Vsako leto pripravimo delavnice, ki jih naši prostovoljci izvajajo v vrtcih,
osnovnih in srednjih šolah. Seznam delavnic in prijavnice za izvedbo delavnic
boste vsi prijavljeni vzgojitelji in učitelji prejeli v vaš elektronski poštni predal.
3) Vsaj ena šolska prireditev namenjena
UNICEF-u
V okviru UNICEF-ovega krožka na šoli si
želimo,

da

organizirate

najmanj

en

dogodek ali prireditev, ki je namenjena
UNICEF-u. Na šolskih prireditvah namreč
najlaže pridete v stik s starši učencev,
ozaveščate večje število ljudi

ter o

svojem delu informirate širšo javnost.
UNICEF lahko predstavite na katerekoli
prireditvi, ki jo pripravljate v okviru šole,
lahko

pa

organizirate

prav

poseben

dogodek. Na prireditev lahko povabite
tudi UNICEF-ove prostovoljce, vendar
vas v tem primeru prosimo, da nas o
prireditvi obvestite vsaj mesec dni pred
dogodkom.

4) Zbiranje sredstev
Možnosti zbiranja sredstev v okviru šolskih in javnih prireditev je več.
Navajamo le nekaj primerov:
Na prireditvi namenite prostor posebej za UNICEF. V okviru tega prostora
lahko prodajate UNICEF-ove artikle ali pa ročna dela, nakit in umetnine, ki
so jih izdelali vaši učenci. Izkupiček od prodaje izdelkov namenite za
UNICEF-ove dolgoročne programe pomoči v Burkina Fasu.
V okviru prireditve organizirajte srečelov, izkupiček pa namenite UNICEFu. Naj bo ta srečelov drugačen – v prazne srečke ne napišite »Več sreče
prihodnjič«, pač pa »HVALA! Omogočili ste nakup zvezka za otroka v
državi v razvoju« (ali podoben napis, s katerim se boste donatorju zahvalili
za prispevek).
Organizirajte šolski tek, ki se ga bodo udeležili tudi starši otrok. Štartnino
namenite za UNICEF-ove programe pomoči v državah v razvoju.
Organizirajte šolski piknik ali ples s starši, na katerem boste zbirali
sredstva za otroke v državah v razvoju.
Izdelajte punčke iz cunj. Punčke pošljite na UNICEF Slovenija. Za 20 EUR
jih bodo posvojili novi donatorji.

Zbrana sredstva nakažite na transakcijski račun UNICEF-a Slovenija: SI56 0201
3025 9875 526, referenca: 0041250, namen nakazila: Naziv vaše šole.

5) Sodelovanje z lokalnimi organizacijami
Želimo si, da vaša šola promovira svoje delo v okviru UNICEF-ovega krožka
tudi širši javnosti. V preteklosti so se kot dobra praksa izkazala predvsem
sodelovanja drugimi vzgojnimi in izobraževalnimi zavodi, z lokalnimi splošnimi
knjižnicami ter z domovi starejših občanov.

6) Sodelovanje z UNICEF-ovimi varnimi točkami in UNICEF-ovimi otrokom
prijaznimi mesti
V tistih mestih, kjer že imate vzpostavljeno mrežo varnih točk ali pa se vaše
mesto ponaša z nazivom Otrokom prijaznega UNICEF-ovega mesta
predlagamo, da svoje projekte in akcije izvajate skupaj z ostalimi
organizacijami, trgovinami, lekaranami in drugimi zunanjimi sodelavci, ki
sodelujejo z UNICEF-om. Prosite jih za pomoč pri promociji svojega dela,
razstavite plakate v njihovih prostorih, povabite jih k sponzorstvu za vaše
srečelove, skupaj organizirajte prireditev, omogočite jim razstavni prostor na
šolskih prireditvah...
7) Obeležitev svetovnih dnevov
V nadaljevanju pisma smo za vas pripravili koledar svetovnih dnevov, ki se
zajemajo naše vsebine. Koledar svetovnih dvnevov naj vam služi zgolj kot
opora pri delu. Želimo si, da več časa in pozornosti namenite predvsem tistim
svetovnim dnevom, ki jih obeležuje tudi UNICEF.

Za več informacij se obrnite na:
Maja Planinc, organizatorka programa Izobraževanje za razvoj:
e-mail: maja.planinc@unicef.si
tel: 01 583 80 74
mobi: 031 310 720

