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»mlaDinska amBasaDa meDkUltUrneGa
DialoGa- velenJe«
velenjskim mladinskim delavcem, skupaj s prostovoljci – ambasadorji medkulturnega dialoga,
se je ob sodelovanju s partnerjem projekta mladi
ambasadorji medkulturnega dialoga, mladinskim centrom Dravinjske doline iz slovenskih
konjic, že pred leti porodila ideja o realizaciji
prostora, fizične lokacije, ki naj simbolizirala našo
skupno sodelovanje trajno in celovito. tako smo
v Javnem zavodu mladinski center velenje, kultura in izobraževanje, kot protagonist razvoja mladinskih programov in povezovanja organizacij v
lokalni skupnosti, skupaj s narodnostnimi in mladinskimi društvi; romskim društvo Romano vozo
Velenje, srbskim društvom dr. Mladen Stojanović,
kulturnim društvo Medžimurje Velenje in Bošnjaškim mladinskim kulturnim društvom Velenje, ob
pokroviteljstvu župna mestne občine velenje, g.
Bojana kontiča in ostalimi deležniki, že v letu
2011 pristopil k izvajanju projekta »mlaDinska
amBasaDa meDkUltUrneGa DialoGa velenJe«
organizacije in strokovni delavci, splošna javnost
se j zaveda, da je zelo pomembno, da se med
vsemi občani in pristojnimi institucijami ustvarja
dober medkulturni dialog, predvsem pa ugodna
družbena klima za spoštovanje drugačnosti, ter
spoštovanje kulturne raznolikosti, kar je še posebej pomembno za velenje, kot specifično mesto,
pisane medkulturne družbe, katerega prebivalci
izhajajo iz različnih nacionalnih, religioznih, socialnih, generacijskih in drugih »življenjskih okoljih«.
ta naša skupna želja, da zavedanje nadgradimo v
dejanja in tako ustvarimo našim zanamcem »enkraten« medkulturen, družbeno aktiven prostor,
ki bo služi kot poslanski prostor – »mladinska
ambasada medkulturnosti«, se tako materializira
v projekt »ambasade velenje«, ki tako postavljeno polje bivanjske različnosti v družbi enakih,
nadgrajuje in ga trajno simboliziramo kot svetovljansko dejanje, ki se bo ob ideji po povezovanju, realiziral v skupnostni prostor, »ambasado«.
v projekt so tako vključene vse programske enote mladinskega centra velenje, ki tako predstavljajo steber tehnične in logistične organizacijske
podpore narodnostnim in mladinskim organizacijam. tako bo moč, ob infrastrukturni podpori
poslovno- programskih enot, ki jih opravlja mladinski center velenje; »emCe PlaC«, kot javni
prostora za kulturne dejavnosti mladinskih organizacij, z večnamensko avdio dvorano in projektno- informacijsko pisarno; mladinskim hotelom,
z 58 ležišči, ob 500 m2 več namenskih prostorov,
z možnostmi lastne organizacijske podpore, za
aktiven prosti čas, družbene in prostočasne dejavnosti in regionalnem multimedijskem centrukunigunda z avdio-video studiu za produkcijo
in post-produkcijo, ob pomoči profesionalnega
kadra, skrbeti za prenos uporabnih neformalno znaj na uporabnike projekta in pomaga pri
informiranju in marketingu »ambasade«. tako
lahko v povezavi z mrežnim društvom mreža
multimedijskih centrov slovenije- m3C, nastopa
kot osrednja komunikacijska platforma za identifikacijo in reševanje praktičnih razvojno-socialnih problemov v svojem okolju, kot tudi širše.
takšna oblika strukturne organiziranosti lahko
skrbi za razširitve splošnega družbenega znanja
o sožitju in medkulturnem bivanju, z poudarkom na razvoju virtualne (medijske) platforme

za sodelovanja kulturno- družbenih organizacij,
za podporo različnim kulturno umetniškim in
družbenih dogodkom in dejavnostim, namenjenim posameznikom, predvsem pa tistim ciljnim
populacijam na področju kulturnih udejstvovanj,
še posebej na področju neprofesionalnih in neuveljavljenih kultur (»sub« in »med« -kultur), ki jim
moderne, informacijsko komunikacijske tehnologije in orodja, ter draga znanja o le- teh, niso,
ali pa so slabše dostopna. ob tem bomo seveda
sodelovali s lokalnimi mediji, vtv, naš čas in spletnim medijem www.tv1.si.
Projekt tako skrbi za pestro družbeno dogajanje, realizirano v področne sklope prireditev, ki
so zasnovana kot kulturno-izobraževalni moduli
(predstavitev in izobraževanje) in ki vključujejo
več dogodkov na različnih prireditvenih prostorih v mestu, katerih namen je približati izročilo
narodnostnih kultur s pomočjo glasbe, diskurza
in razstav. nabor prireditev »ambasade« tako
vključuje glasbene dogodke, okrogle mize s predavanji in likovne in fotografske razstave, simpozije. Predavatelji bodo priznani strokovnjaki,
poznavalci narodnostnih kultur in vidni predstavniki z različnih področij družbe in politike.

Delavnice z otroci

Uresničevanje temeljnih cilj medkulturnega dialoga, kot so sožitje različnih kultur v multikulturnem svetu, v katerem le-te razvijajo skupnosti in
njihovo pripadnosti le-tej, ter gojijo vzajemno
spoštovanje in razumevanje drug drugega, je
naše temeljno vodilo projekta. tako smo, na
podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem
sektorju (ZJims), ki daje mladinskim organizacijam pogoj, da skupaj z nosilci javnega interesa
in upravnimi organi, pristojnimi za mladino sodelujemo pri oblikovanju in izvajanju mladinske
politike v lokalni skupnosti, skupaj s mladinskim
svetom velenje in ostalimi lokalnimi mladinskimi
organizacijami, pripravili programski dokument:
Lokalni program razvoja delovanja mladih v Mestni
občini Velenje, „Strategija za mlade v Mestni občini
Velenje 2010 - 2015“, ki ga je svet mestne občine
velenje, na svoji redni, 31. seji, dne 25.05.2010
sprejel kot odlok in kjer je projekt mladinska ambasada medkulturnega dialoga velenje, uvrščen
med prioritetne projekte v skupnosti, že oblikovali programske smernice, ki nas bodo vodile pri
razvoju vsebin.

Izobraževanja za prostovoljce

»Ambasada« tako razvojno zaključuje enkratno
povezanost in notranjo organizacijsko strukturno shemo, v obliki organizacije in družbene
organiziranosti, ki se ob infrastrukturni in kadrovski podpori mladinske organizacije, tipa mladinski center in državnih inštitucij na lokalnem,
regionalnem in nacionalnem nivoju, manifestira v obliki lokalnega oz. regionalnega medkulturnega mladinskega prostora, kot javnega
funkcionalnega prostora mladinskih organizacij
in narodnostnih društev in tako v lokalni skupnosti odpira dodaten programski prostor, ki bo
predstavljal rezidenco kvalitetnega preživljanja
prostega časa, hkrati pa služil neformalnim izobraževalnim vsebinam, s katerimi bodo prostovoljci- ambasadorji pomagali otrokom in mladim pri učenju medkulturnih kvalitet in metod
za vzpodbujanje aktivnosti, za krepitev in ohranjanje lastne kulture identitete, ter v povezovanju različnih organizacij, gradili družbo v aktivno,
informirano družbo, brez predsodkov.

(EVS) medkulturno učenje in obisk Sarajeva

Družbena srečanja

v tej državi je malo pravičnosti,
a vselej je preveč diskriminacije.
Gospodarski velikani pogledujejo
na lastno bogastvo in karijero,
toda že tako revne zaničujejo
z nečloveškim zasluškom
in odpovedjo dela.
le kam bo peljalo to,
če ne bomo enotni
ter spoštovanja vredni.
Diskriminacija je mutacija,
slabo razmišljajočih ljudi,
ki imajo nesramno
in hladno srce.
to so tiste osebe,
ki zaničujejo ter sovražijo.
te se verjetno ne zavedajo
smisla življenja.
invalidi smo ranljivi prav tam,
kjer nič ne veljamo
in je drugačnosti,
pomoč prispevana slabo.
so pa tudi ljudje,
ki so obratnega sposobni,
a takšnih je premalo,
saj je diskriminacija
skoraj na vsakem vogalu.
sem ubogi invalid;
to ni tako kot odide
pijanec v gostilno pit.
malo se promoviram,
malo profitiram,
a na koncu sem
diskriminiran.

Mediji
Pripravil: Mitja GREGORIČ, tehnični koordinator,
MLADINSKI CENTER VELENJE

Pa še drži
kot stena na sliki.
verzi in pesmi dijaka mišela žafrana

aktivnosti članov mreže
vikenD seBičniH
UkraJina DrUGače
ProstovolJCev

medkulturnost se dogaja tudi med pospravljanjem. mladi iz 12 držav
so veselo pospravljali. 5. in 6. novembra 2011 je CiD Ptuj organiziral na
pobudo antoina Barrauja, našega prostovoljca iz Francije mednarodno
brigadirsko delovno akcijo vikend sebičnih prostovoljcev / selfish volunteers Week end. skoraj 30 mladih iz 12 držav je pospravilo, počistilo in pripravilo na nadaljnjo uporabo dva doslej zapuščena prostora v
stavbi mestnega kina Ptuj. Geslo evropskega leta prostovoljstva “Bodi
prostovoljec, spreminjaj svet!” smo si v CiD-u raztolmačili tako, da se da
kaj konkretnega spremeniti na bolje tudi brez velikih besed in investicij
– preprosto z dovolj pridnimi rokami. ker smo vedeli, da bomo ob, med
in po delu tudi uživali, se spoznavali med sabo in se zabavali, smo stvar
poimenovali vikend sebičnih prostovoljcev.
Da bi bilo bolj zanimivo, smo k sodelovanju poleg ‘domačih’ povabili
tudi prostovoljce iz tujine. od skoraj 30 sodelujočih jih je kakšne tri četrtine prišlo iz 11 tujih držav (Portugalske, irske, rusije, litve, turčije, Finske, italije, nemčije, Francije, madžarske in avstrije), ostali smo bili Ptujčani. idejo je dal antoine Barrau, prostovoljec, ki v CiD-u Ptuj gostuje
pod okriljem evropske prostovoljske službe. tudi mnoge izmed mladih
tujih udeležencev je prav evs pripeljal v slovenijo in sosednje države.
na Ptuj so pripotovali na lastne stroške. Z ramo ob rami so pospravili
in počistili dva doslej zapuščena prostora v stavbi mestnega kina, da
bosta lahko v prihodnosti ponudila streho nad glavo mladim ptujskim
likovnim, glasbenim, plesnim in še kakšnim ustvarjalcem. največ je bilo
v večjem prostoru filmskih plakatov, ki so bili nametani brez reda. te so
skrbno sortirali in ohranili tiste, ki imajo zgodovinsko, estetsko ali kultno vrednost. kar nekaj je bilo takšnih in morda bomo v prihodnosti iz
njih sestavili razstavo. nekaj plakatov pa je tudi odpotovalo v tujino – za
spomin na koristno in prijetno druženje.
Zvečer jim je kuhal prostovoljec antoine v prostorih CiD Ptuj. večerno
druženje pa so si ob dobri hrani popestrili sami z izvedbo jam saissona.

sem milena ornik, mlada ambasadorka Ukrajine. Za Ukrajino sem se
odločila, ker moja mami prihaja od tam, tako nekako tudi jaz tja sodim.
s starši obiskujemo babico ob črnem morju na krimu.

Po končanem četrtem razredu se je šolski red spremenil. Šolske
uniforme so še vedno ostajale, a sami so morali skrbeti za red in čistočo
v razredu, sami so čistili učilnice, čistilke so čistile samo hodnike.

nikita sergejevič Hruščov, generalni sekretar komunistične partije
sovjetske zveze, je krimski polotok leta 1954 v znamenje dobre volje
prepisal Ukrajini. čigav je krim, je še vedno jabolko spora, kajti na
krimskem polotoku živi več rusov kot Ukrajincev. imajo kar šestdeset
šol, v katerih poučujejo ruski jezik in le eno šolo, v kateri poučujejo
ukrajinski jezik. krim je praktično živa podoba stare sovjetske zveze,
prevladujejo socialistična poslopja v slogu betonskih bunkerjev,
zarjavele ruske vojne ladje v pristanišču, okrogle okrasne plošče s
srpom in kladivom na železnih vratih parka Primorski. Prebivalci so
zamorjeni, odrezavi, togi, ne poznajo humorja, prav zato se turizem ni
razvil, saj ne znajo sprejemati gosta z nasmehom. Poleg Ukrajincev in
rusov živijo na krimskem polotoku tudi tatari, ki so tam živeli že od
13. stoletja vse do maja 1944, ko je sovjetska zveza zajela družine, jim
ukazala naj vzamejo stvari in izginejo. leta 1989 se je vse spremenilo,
mihail Gorbačov je dovolil tatarom, da se vrnejo na krim. kar približno
260.000 tatarov se je vrnilo in se pričelo ukvarjati s poljedelstvom in
prodajo hrane, tako je večina prodajalcev ob cestah in na tržnicah
tatarov. veljajo za lažnivce in goljufe. kot zanimivost bi izpostavila
poroko, ki pri tatarih tarja tri dni. Po mojem so to navado od njih
prevzeli Ukrajinci, saj tudi pri njih danes poroke trajajo tri dni.

mama je hodila s sošolci in sošolkami v diskoteke ali na morje. kadar si
šli na morje, so imeli mali piknik, preživela je lepo otroštvo in mladost.

življenje moje babice v Ukrajini je v primerjavi s slovenijo skromno,
njena pokojnina znaša nekako do sto petdeset evrov. Cene hrane
so približno enake kot v sloveniji, le oblačila so cenejša. Z babico
preživljam poletja, takrat me razvaja, mi pripoveduje zgodbe iz svojega
življenja, o ruski zgodovini, o sosedih in o vsem mogočim iz njenega
vsakdanjega življenja. Babica me je naučila igrati klavir. rada kuha
nacionalno hrano in svoje znanje prenaša name.

ko se prebijemo preko karpanov, nadaljujemo pot do avtoceste kijev –
odesa. Potujemo proti mikolajevu in Hersonu. v Hersonu, kjer so polja
lubenic, se vedno ustavimo.

živi v sevastopolu, na krimskem polotoku in pripada Ukrajini. veliko
domačinov sploh ne ve, kako je mesto nastalo. tudi jaz nisem vedela,
a mi je povedla moja mama, ki je tam hodila v šolo. mesto se je nekoč
imenovalo Hersones. tam so živeli tavri in skifi. Bilo je veliko trgovsko
mesto kjer so prodajali preproge, mozaike in razno orientalsko blago. v
17. ali v začetku 18. stoletja je mesto zalil cunami in ga zravnal z zemljo.
v opustošeno mesto je prišel general Potomkin in je naredil makete za
novo mesto, a ker ni imel denarja, ga ni obnavljal. Porušeno mesto je
prišla obiskat cesarica katarina velika, posodila je denar in Potomkin je
lahko zgradil mesto sevastopol kot vojaško bazo.
moja babica je živela v času sovjetske zveze. rodila se je v lvovu,
kjer si pridobila izobrazbo knjižničarke. njen oče, moj praded, je bil
veteran rdeče armade, od države je dobil trosobno stanovanje in avto,
zaporožca. njena mati, moja prababica, je delala na železniški postaji.
Babica se je poročila mlada, pri 18 letih. Z možem sta se preselila v
podnajemniško stanovanje, ko sta imela dva otroka, so jim dodelili
enosobno stanovanje v sevastopolu, ker je bil njen mož – moj dedek,
oficir.
na podeželju je bilo življenje drugačno. ljudje so živeli v lesenih hiškah.
vodo so zajemali iz vodnjakov, bili so pomanjkljivo oblečeni in pozimi
jih je zeblo. stranišča so imeli na štrbunk.
Babica mi večkrat pripoveduje o življenju v tako veliko državi, kot je bila
sovjetska zveza. njeni spomini sežejo daleč nazaj. Preživela in občutila
je večino sovjetskih vladarjev po veliki vojni.
Po smrti Josifa visarijonoviča stalina leta 1954 je postal predsednik
države nikita Hruščov, za njim je prišel leonid Brežnjev. njegovo
vladavino so ljudje poimenovali za zlate čase. v njegovem obdobju
ni ničesar manjkalo, vsega je bilo na pretek. Za krajše obdobje sta
si sledila na vladi Juri andropov in konstantin Ustinovič černenko.
Zadnji predsednik sovjetske zveze je bil mihail Gorbačov leta 1985. Bil
zelo strog in naredil je tako imenovano perestrojko, vse je spremenil.
njegova žena raisa Gorbačov je bila krimska tatarka in je predstavljala
prvo damo tedanjega časa. a ljudje so bili lačni, žejni (pivo so ukinili, v
steklenice so polnili paradižnikov sok), jezni; tedaj se je pričel dogajati
kriminal, ki še vedno traja. sovjetska zveza (sssr) je razpadla na 15
sovjetskih socialističnih republik. Z razpadom so vse republike postale
neodvisne države ali pa so ostale povezane v ohlapni zvezi, imenovani
skupnost neodvisnih držav.
moja mama se je rodila v času Brežnjeva. Bila je drugi otrok v družini.
tedaj so imeli vsega na pretek. odraščala je s prijatelji, ki so počeli
otroške neumnosti. kadar mam ni bilo doma, so šli sedet na predor
in gledali, kako se jim približujejo vlaki. kadar se je otrokom zahotelo
sadja, so šli na obrobje mesta skrivaj rabutat sadje v sadovnjake.

naj kot zanimivost spomnimo, da so Ptujčani prvo kino predstavo dobili
že 3. marca 1897 – le dobro leto zatem, ko sta brata lumière pariškemu
občinstvu predstavila kinematograf. med drugim je bil prikazan film Prihod vlaka na postajo – isti film, ki sta ga prikazala brata lumière na svoji
prvi javni predstavi…
medtem pa se že kopičijo ideje, kaj vse bi se v »novih« prostorih lahko
dogajalo. čeprav za načrtovano t.i. hišo mladinske ustvarjalnosti, o kateri se že nekaj let govori v povezavi s stavbo mestnega kina Ptuj. Za
enkrat sicer ni predvidenih investicij s strani lastnika stavbe, mestne občine Ptuj. kljub temu smo v letu 2011 uspeli novo vsebino dati že dvema
drugima prostoroma, v katerih v profesionalno opremljenem in še bolj
profesionalno vodenem studiu antoine Barrau z mladi Ptujčani ustvarja
odlično avtorsko glasbo in tudi kratke filme.
osnovna dejavnost v stavbi pa seveda ostaja kino, ki se vse bolj vključuje v svetovne trende razcveta t.i. art kinematografov.
torej, po več desetletjih je bilo nujno pospraviti. a zakaj se ob druženje
ne bi tudi spoznavali, zabavali in se medsebojno bogatili skozi različne
kulturne vzorce, ki jih s seboj nosijo in predajajo naprej mladi iz različnih
držav?

Nina Milošič, CID Ptuj

moja mama je pričela obiskovat osnovno šoli s 7 leti. nosila je šolsko
uniformo vse do četrtega razreda. v razredih so imeli lesene klopi in
mize, ki so imele predale, vanje so shranili vse, kar je bilo pomembno
za pouk.

leta 1985 je prišel na oblast mihail sergejevič Gorbačov, uvedli so
perestrojko. vse se je spremenilo na slabše. že mogoče, da so ga imeli
radi v evropi, ampak Ukrajinci ga niso marali. Hrano so začeli prodajati
na bone. imeli so težave z elektriko. moja mama se je učila ob svečah.
v Ukrajini so težave z vodo, ker je precej umazana in zastrupljena s
kemikalijami. kruh so pripeljali enkrat na teden s tovornjakom, stal si v
vrsti, če si ga sploh dobili.
k babici v Ukrajino potujemo z avtomobilom. Pot nas vodi preko
madžarske, mejo prestopimo na čopu – iz madžarske v Ukrajino. Prava
posebnost so železnice. na madžarskem so tirnice ozke, v Ukrajini pa
široke. razlika v tirih naj bi nastala v času stalina, ker je želel zaščititi
Ukrajino in sovjetsko zvezo pred sovražniki. Približno 10 km od meje
leži prvo mesto Užorod, je tipično podeželsko mesto. Pot nas vodi skozi
karpate. na karpatih se je ustavil čas: lesene hiše; poljska stranišča – v
zemljo skopljejo luknjo in jo obdajo z deskami. večinoma imajo konje,
avtomobilov je zelo malo. skozi vasi se sprehajajo krave, tudi po cestah,
za njimi pa koraka pastir.

Za potovanje po mestu uporabljam razna prevozna sredstva, trolejbusi/
tramvaji, topiki/ kombiji in avtobusi. vsa prevozna sredstva imajo
različne načine plačevanja. na trolejbusu je kontrolor, pri katerem
kupiš karto, za upokojence je vožnja brezplačna. na trolejbusu se stoji,
sedežev je približno 26, za sedeže se vedno prepirajo starejše ženske.
na topiki vozniku pred odhodom plačaš in poveš, kje naj ustavi. tudi
upokojenci plačujejo, ker je prevoz v zasebnih rokah. Cena je vedno
enaka, ni pomembno koliko kilometrov se pelješ.
večkrat gremo na obale črnega morja. od doma do obale potujemo
približno pol ure. mi obiskujemo omego.
na krimu je velika razlika med podeželjem in mestom. mesto se
spreminja, gradijo se trgovine, ki zamenjujejo velike tržnice. mlade
in starejše Ukrajinke se rade lepo oblačijo in so rade moderne in zelo
urejene. ko gredo ven, se vedno oblečejo precej izzivalno in se naličijo.
v mestih ponoči oživi kriminal, veliko ga je. tudi v okolici babičinega
doma. Babica mi je razlagala, da sta sosedov fant in dekle prihajala
domov v poznih urah. od nekod so prišli moški. Začeli so se prepirati.
Fant je branil dekle, a so ga pretepli, da je komaj ostal živ. Dekle so na
silo odpeljali v neznano.
veliko mladih Ukrajink dela v nočnih klubih, a to še ne pomeni, da jim
je to v užitek. vsaka ima svojo zgodbo. nekatere so ukradli in jih prodali
v drugo državo, da zadovoljujejo moške. nekatera dekleta, ki so iz
podeželja, se ukvarjajo s prostitucijo, ker nimajo dela in nekako morajo
preživljati sebe, starše in mlajše brate.
velikokrat se govori o dogajanju v černobilu 26. aprila 1986. Babica o
tem ne govori rada. mama mi je pripovedovala o veliki radioaktivnosti
in velikih količinah vse zelenjave in sadja na tržišču v tem času; a so ju
uživali, ker niso imeli druge izbire.
Prebivalci Ukrajine so se bali radioaktivnih oblakov, ki so prihajali iz
černobila proti krimu, oblačili so se v debele jope, s kapami na glavi in
z dežniki, tako so imeli občutek, da so zaščiteni pred sevanjem. veliko
prostovoljcev je iz Ukrajine odšlo v černobil na delo zaradi denarja,
obljubili so jim visoke pokojnine. žal je večina prostovoljcev umrla.
Zadnjo soboto v mesecu juliju je na krimu dan černomorskega flota,
ki velja za velik praznik. obstaja tudi ukrajinski dan černomorskega
flota, ki je dan pred ruskim. naša družina se udeleži vojaške parade na
ruski dan zaradi družinske tradicije, saj sta bila dedek in pradedek ruska
vojaka. Dopoldan prikazujejo plavajoče tanke, meni vojaška parada ni
všeč, ljubša mi je večerna zabava. v mestu sevastopol je več odrov, na
katerih pojejo znani ukrajinski pevci. Prodajajo različne svetlikajoče
stvari, ulično gledališče zabava otroke, okoli polnoči se vsi zberemo
ob morju in opazujemo veličastni ognjemet. najprej začnejo streljati s
čolna, nato še z dveh velikih ladij.
Po končanem ognjemetu se začenjajo ljudje vračati domov, včasih celo
koga pohodijo, previdnost ni nikoli odveč, saj so pogoste kraje, zgodi
se celo kakšen umor.
Milena Ornik, Poslovno-komercialna šola Celje

iZmenJave - Prvi korak v meDnaroDno okolJe
mladinske izmenjave niso nekaj novega. Povezave med različnimi državami in skupnostmi nastajale predvsem v času po 2. svetovni vojni z
namenom preprečevanja nadaljnjih konfliktov med narodi. obstajale
in izvajale so se tudi pri nas v času Jugoslavije, sicer v nekoliko bolj aktivistično-brigadni obliki ter s pobratenjem različnih mest. nov zagon
pa so jim dali tudi vstopi različnih držav v evropsko unijo, ki s svojimi
programi poglavitno pripomore k evropskemu sodelovanju na tem
področju. med njimi so mladi v akciji, evropa za državljane, programi
vseživljenjskega učenja itd.
nekatere povezave med različnimi organizacijami in skupnostmi obstajajo že vrsto let, preden je slovenija vstopila v Unijo. trbovlje je pobrateno z mestom sallaumines v Franciji, ki ima podobno zgodovino,
ki izhaja iz rudarske tradicije. vsako leto odhajajo naši mladi na obisk k
mladim v Francijo in obratno. na tej izmenjavi sodelujejo devetošolci.
Gimnazija in ekonomska srednja šola trbovlje letos že 19. leto zapored
na lastno iniciativo izvaja vsakoletno izmenjavo mladih z gimnazijo iz
nemškega mesta scheinfeld. to izmenjavo so izkusile že mnoge generacije mladih, ki so si na tak način prvič pridobivali izkušnje v mednarodnem okolju.
kot pa že omenjeno, se je mladim v sloveniji največ možnosti na področju sodelovanja s tujino odprlo po vstopu slovenije med članice ev-
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ropske unije. osnovne in srednje šole lahko koristijo program Comenius, ki jim omogoča izvedbo projektov z mednarodnimi partnerji ter
izmenjavo dobrih šolskih praks in povezovanja. Zadnji tak projekt je v
trbovljah izvedla osnovna šola ivana Cankarja, ki je v februarju gostila otroke in učitelje iz Poljske, estonije, norveške in Portugalske. tako
lahko že mlajši osnovnošolci v okviru svojega izobraževanja prihajajo
v stik z drugimi kulturami, jeziki, navadami. kasneje je te izkušnje moč
nadgraditi v okviru mednarodnih mladinskih izmenjav, ki jih v največji
meri izvajajo neprofitne organizacije in mladinski centri. mladinski center trbovlje skuša letno gostiti vsaj eno izmenjavo, ko k nam privabimo
tuje skupine, ter je partner v več pošiljajočih izmenjavah, ko naše mlade peljemo na projekte v tujino. v lanskem letu so tako lahko sodelovali
na izmenjavah na Cipru, v litvi, na Finskem in Poljskem.
mladi na ta način pridobijo nove veščine in znanja, postanejo strpnejši
in bolj fleksibilni v komunikaciji ter sodelovanju s tujimi partnerji, hkrati
pa pridobivajo na medkulturni in evropski razsežnosti. kot pravijo, ko
enkrat prestopiš meje in se vključiš v mednarodno okolje, se ti odprejo
nove možnosti in priložnosti, ki se jim večina ne more nikoli več odpovedati.
Rada Drnovšek, Mladinski center Trbovlje

aktivnosti članov mreže
mlaDi amBasaDorJi
mlaDi amBasaDorJi meDkUltUrneGa DialoGa na
meDkUltUrneGa DialoGa GimnaZiJi BrežiCe
na sreDnJi ekonomski Šoli na Gimnaziji Brežice smo se v šolskem letu 2011/12 priključili projektu mladi ambasadorji medkulturnega dialoga. v okviru projekta
slovenJ GraDeC
smo na gimnaziji, v mesecu oktobru, izvedli v 3. letnikih, tri delavAktivnosti so usmerjene v mlade in naše
razumevanje drugih kultur
Torej, namen projekta je, da se med različnimi kulturnimi, ki živijo skupaj,
vzpostavijo odprti odnosi, da pride do medsebojnega spoštovanja vrednot, izmenjave in vsestranskega priznavanja življenjskih slogov.
Mladi ambasadorji smo se povezali s mentorji iz raznih držav, da bi izvedeli veliko novih informacij o različnih državah. Vse od njihove vere,
načina življenja, delovnega časa in vse do zabave in njihovih navad.
tako kot mnoge šole, tudi naša srednja ekonomska šola slovenj Gradec sodeluje v projektu »Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga«.
Dijaki se želimo približati tuji kulturi, da jo bomo s pomočjo projekta
lažje razumeli in medkulturni dialog v družbi tudi uporabljali.
Pred časom smo imeli prvo delavnico v mladinskem centru slovenj
Gradec, pričakujemo še nove… Pogovarjamo se o življenju in delu
drugih, nam neznanih kultur; seveda nam je marsikaj tuje, novo, a
učimo se sprejemanja drugačnosti…
Dijaki e3a smo polni pričakovanj in novega znanja. nekateri dijaki so
podali izjave mnenj glede samega projekta.

almina skeJiĆ
Država: ŠVICA
‘’Všeč mi je, da pouk poteka tudi drugače, torej, da odidemo v MKC in
imamo tam delavnice, ki so zanimivejše od samega pouka. Tam se
počutim bolj sproščeno in izvem tudi mnenja drugih.‘‘

aleksandra Cokan in tjaša ramŠak
Država: Egipt
‘’Na MKC – ju in v delavnicah sva se imeli zelo lepo in osvojili nekaj
novega znanja. Želiva, da bi se to druženje še večkrat ponovilo.
Najina pričakovanja so, da bi spoznale veliko o drugih kulturah in to
znanje v prihodnje uporabili.’’

ines Pantner in tea kalteneker
Država: Turčija
‘’Na delavnice v MKC – ju sva komaj čakali. Radi spoznavava kulture,
običaje in način življenja drugih držav.’’

nice na temo medkulturnega dialoga, ki jih izvajajo predstavniki
mladinskih centrov. na delavnicah so se imeli dijaki možnost javiti,
da bi tudi sami postali mladi ambasadorji medkulturnega dialoga.
Za ambasadorje se je javilo pet dijakov, ki so se odločili, da bodo kot
ambasadorji prestavljali naslednje države: islandija, Hrvaška, albanija in kosovo. vsak ambasador ima pet nalog, ki jih mora opraviti
v okviru projekta. naši ambasadorji vestno pripravljajo svoje predstavitve izbranih držav. en dijak je svojo državo že predstavil v svojem razredu. Za čas po zimskih počitnicah pa načrtujemo, da bodo
vsi ambasadorji predstavili svoje države večji skupini dijakov v naši
multimedijski učilnici. Hkrati bodo ambasadorji svoj prispevek o izbrani državi objavili na spletni strani šole. v prihodnosti načrtujemo
tudi obisk dogodka na temo medkulturnega dialoga v enem izmed
naših bližnjih mladinskih centrov.
Jožica Škulj,
koordinatorka mladih ambasadorjev na Gimnaziji Brežice

srečanJe srBskiH in slovenskiH UčenCev
na pobudo slovensko srbsko kulturno humanitarnega društva srečanje, sretenje, so
v mladinskem centru Dravinjske doline, v
sklopu vsebine projekta mladi ambasadorji medkulturnega dialoga, izpeljali srečanje med učenci osnovne šole sveti sava iz
arandjelovca iz srbije in konjiškimi učenci iz
treh osnovnih šol. srečanje je potekalo pod
naslovom moja pesem – tvoja pesem, moje
mesto – tvoje mesto.
Učenci so najprej drug drugemu predstavili
svojo šolo in mesto, nato pa so srbski učenci
recitirali slovenske pesmi, slovenski pa srbske. največji aplavz je požela Huda mravljíca
v izvedbi arandjelovskega osnovnošolca. Po
recitalih pesmi, so imeli učenci likovno delavnico, po kateri so si v znak prijateljstva izmenjali izdelke, ki sedaj že krasijo šolske stene
osnovnih šol sveti sava, Pod goro, ob Dravinji in v parku.

tomaž PraZnik in aldin mUJiĆ
DržAVA: AlžIrIjA In lITVA
‘’Od delavnic pričakujeva predvsem novo znanje. Zelo rada
vzpostavljava stike preko interneta z ljudmi iz drugih držav, zato
nama je vse to še toliko bolj zanimivo.’’

Za dijake E3A Srednje ekonomske šole Slovenj Gradec,
Ines Pantner

Skozi predstavitve šol so se pokazale razlike in
podobnosti med kulturama.

Glasbena točka učencev OŠ Sveti Sava iz
Arandjelovca.
Zimska šola kreativnosti
mladinski center Dravinjske doline je v času
zimskih šolskih počitnic za mlade nadobudneže organiziral Zimsko šolo kreativnosti.
Šole kreativnosti ponujajo izobraževalne in
ustvarjalne vsebine, aktivnosti na področju
aktivne participacije, športa in medgeneracijskega sodelovanja ter vsebin za oblikovanje pozitivnega odnosa do življenja. v zadnjo
kategorijo spadajo tudi aktivnosti spodbujanja medkulturnega dialoga.
v letošnji Zimski šoli kreativnosti so mladi
v sklopu projekta mladi ambasadorji medkulturnega dialoga spoznali podobnosti in
razlike med špansko in slovensko kulturo s
pomočjo evs prostovoljcev – Carlesa Plate
in sandre martinez. Predstavilo pa se je tudi
društvo legebitra, ki deluje na področjih zagovorništva pravic za istospolno usmerjene,
biseksualne in transpolne posameznike in
posameznice (lGBt) in socialno-varstvenih
storitev za lGBt mlade.

Didaktične igre za spodbujanje sposobnosti
vživljanja v kožo drugega s predstavnicama
društva Legebitra.

Mladi pri pripravi »tapas« prigrizka.
Karmen Kukovič,
koordinatorka projekta MAMD

letos že 7. Festival ProstovolJstva v CelJU
Posebno priznanje je letos prejel Boštjan Jamnik iz
Društva salezijanski mladinski center, za vrsto let
prostovoljskega dela in nudenja pomoči šibkejšim
in pomoči potrebnim ter nenehno angažiranost in
kvalitetno vodenje svoje skupine prostovoljcev.
Podelitev je spremljal kulturni program, kjer je sodelovalo veliko organizacij, ki imajo v svojih vrstah
delovne prostovoljce in sicer studioza ples Celje
iGen, srednja zdravstvena šola Celje, Društvo sožitje s plesno skupino iskrice, Društvo tabornikov
rod ii. grupe odredov Celje, oŠ Glazija in i. oŠ.
Za neverjetne nagrade so letos poskrbeli slG Celje, Pizzerija verona, eD savinjska, mCC Hostel in
Citycenter Celje.

tegorijah izbere cello dva zmagovalca. tako sta prostovoljki leta 2011 od 12 do 15 let klara nussdorfer
(predlagatelj Društvo salezijanski mladinski center)
in Patricija Šviga (predlagatelj srednja zdravstvena
šola Celje). v drugi starostni kategoriji smo tudi podelili dva naziva za naj prostovoljca in sicer milanu
niniću (predlagatelj srednje zdravstvene šole Celje)
in Urški oprčkal (srednje zdravstvene šole Celje). v
tretji starostni kategoriji je bila zmagovalka monika
Bačič (predlagatelj klub študentov občine Celje).
naj prostovoljka leta 2011 nad 60 let pa željka vovk
(predlagatelj skupina za samopomoč starejšim ljudem iskrice).
Celjski mladinski center v okviru informacijske
točke evropske komisije europe Direct savinjska
in mestna občina Celje sta letos pripravila že 7. Festival prostovoljstva v Celju, kjer smo nagradili naj
prostovoljce leta 2011 in podelili priznanja vsem
prijavljenim prostovoljcem, in se jim seveda javno
zahvalili ter jih nagradili za njihovo nesebično delo.
letos je prispelo okoli 35 prijav. ker je odločitev komisije letošnjega natečaja bila kar precej zahtevna,
se je komisija odločila, da v nekaterih starostnih ka-

v sedmih letih je do sedaj na natečaju in festivalu
sodelovalo več kot tisoč prostovoljcev v petih starostnih kategorijah. vsako leto prostovoljstvo, še
dodatno s tovrstnimi prireditvami, pridobiva na
veljavi. v letošnjem letu pa je sam poudarek kriterijev za pridobitev laskavega naziva bil v aktivnem
staranju in medgeneracijski solidarnosti.
Prostovoljsko delo krepi kompetence na različnih
področjih in predstavlja tako tudi eno izmed oblik
neformalnega učenja in vrednoto, ki jo je potrebno
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nenehno negovati in spodbujati. Predvsem v današnjih časih, moramo še posebej ceniti vsakogar, ki
se deluje na prostovoljskem področju, ki s svojim
nesebičnim delovanjem omogoča kvaliteten jutri
tistim, ki pomoč potrebujejo.

Prostovoljstvo je kul in mi ta kul negujemo!
Sonja Majcen,
koordinator Europe Direct Savinjska

aktivnosti članov mreže
čas Za kCiJo

meDkUltUrni DialoG v PraZnovanJU

v sklopu projekta mladi ambasadorji medkulturnega dialoga smo
v mladinskem centru podrobneje opazovali problematiko na področju Bele krajine in v ta namen organizirali delavnice in posvete z
namenom spreminjati našo družbo na bolje. tako je skupina mladih
pod vodstvom Tanje radovič izdelala projekt časZakCiJo. v okviru
projekta želimo čim večji množici predstaviti romsko kulturo, jih seznaniti z romskim vprašanjem, razbijati stereotipe o romih in njihovi
nekoristnosti v družbi ter s tem prispevati k večji integraciji te marginalne skupine v lokalno skupnost. Hkrati je naš cilj ponuditi mladim
pestro izbiro delavnic, kjer lahko kvalitetno preživijo svoj prosti čas. v
ta namen bomo organizirali različne delavnice in dejavnosti, ki se dotikajo tematike romov in s tem povezane problematike njihove (ne)
zaposljivosti. Za to temo so se odločili, ker je na področju Bele krajine
delež romskega prebivalstva precej velik, ljudje z njimi sicer dobro
shajamo (glede na razmere drugod), a predvsem zato, ker smo med
seboj ločeni. verjamemo, da bo naš projekt pripomogel k medsebojnemu spoznavanju in ustvarjanju medkulturnega dialoga bolj kot je
to ponujeno s strani občine in državnih institucij (šol). Pri načrtovanju
dejavnosti, ki jih bomo izvedli v okviru projekta, smo se osredotočili
predvsem na to, da ponudimo ljudem široko paleto raznovrstnih delavnic, povezanih s spoznavanjem romske tematike in odkrivanjem
vzrokov za stereotipno obravnavo romov ter da v projekt vključimo
ljudi, predvsem mlade, z različnimi hobiji in željami (bodoče modne
kreatorje, šivilje, umetnike, bralce literature, filmarje, glasbenike, plesalce, novinarje, gledališčnike …).
Predavanja in delavnice bodo vodene prostovoljno in izključno s strani mladih, ki se ukvarjajo s posameznimi področji profesionalno ali
pa jih le-to zanima. Poudarek bo na samostojni organizaciji posameznih delavnic in na spodbujanju mladih k aktivnemu udejstvovanju v
družbi in pri ustvarjanju projektov.
naše izhodišče je, da romom ne nudimo dovolj priložnosti, kjer bi
se lahko izkazali tako, kot sami želijo, zato jih želimo v naše projekte
vključiti neposredno, saj le tako lahko pokažejo, da so sposobni delovati v raznih aktivnostih, če jim le ponudimo možnost.
v ta namen se bomo najprej dobili z vsemi sodelavci in prostovoljci,
da bomo naredili načrt, kako osebno pristopiti v romsko naselje in
motivirati rome, da se nam pridružijo pri izvajanju projektov. Z združenimi močmi in kvalitetno izpeljavo projekta nam bo vsekakor uspelo dvigniti raven ozaveščenosti romskih in ne romskih prebivalcev o
medsebojnih kulturah ter doseči majhen napredek v družbi. Potrudili se bomo, da bodo prebivalci lokalne skupnosti in širše okolice še
kako vedeli, da se trudimo in da se je mladina kljub vsemu pripravljena angažirati za napredek družbe in njenih vrednot!
Celoten projekt bo tudi avdio-vizualno podprt, povezali se bomo namreč z na novoustanovljenim avdio-vizualnim laboratorijem, ki bo
vse dejavnosti zabeležil na filmski trak, ob tem pa bo nastal kratek
dokumentarni film, prav tako predstavljen ob zaključku projekta.
Projekt je skupina pod vodstvom tanje radovič prijavila tudi na februarski razpis mladi v akciji, vendar moramo poudariti, da nam je
prav sodelovanje v projektu mladi ambasadorji medkulturnega dialoga dalo motivacijo za pripravo projekta.
Za mladinski center BIT Črnomelj, Klemen Vitkovič

Medkulturni dialog se mi zdi pomemben, saj s tem spoznavamo
nove kulture, njihove navade in jezik. V svetu, kjer imajo razlike med
ljudmi veliko vlogo in korist, se mi zdi dobro, da gojimo strpnost in ne
ocenjujemo samo po predsodkih, stereotipih. Do zdaj še nisem imela
stikov z ljudmi iz tujih držav, kar želim spremeniti.
Anja Verdev (Slovaška)
Sem Rebeka in sem mlada ambasadorka medkulturnega dialoga. Za
ta projekt sem se odločila, ker želim spoznati življenje v tujih državah,
ljudi in njihovo kulturo. Sodelujem, ker upam, da si bom pridobila nova
poznanstva, spletla nova prijateljstva ali pa celo odpotovala v izbrano
državo.
rebeka Vidali (Španija)

na Gimnaziji slovenske konjice smo letos mlade ambasadorke
medkulturnega dialoga le dekleta. 6 dijakinj 3. letnika, ki nas
še posebej odlikuje strpnost in vedoželjnost, smo po uricah
medkulturnega dialoga, mentoričini predstavitvi nalog mladega
ambasadorja in še najbolj po pogovoru z lanskimi ambasadorji
medkulturnega dialoga zlahka spoznale pomembnost vloge mamD
na naši šoli in se rade odločile za aktivno sodelovanje.
letos želimo praznovati. Praznovali bomo medkulturni dialog in ga
usmerili v tradicijo praznovanja v naših izbranih državah. raziskali
bomo, kako na švedskem praznujejo božič, če v siriji ta praznik sploh
poznajo, izvedeli, katere dni častijo v luksemburgu, če imajo Španci
ali slovaki podobno tradicijo praznovanj kot v sloveniji in podobno.
največ nam bodo lahko povedali naši mentorji, s katerimi smo že
začele navezovati stik. srečali smo se že s Pascalom lemmerjem,
nemcem, ki je na šoli prostovoljni asistent za nemški jezik. Ugotovili
smo, da nemci in slovenci praznujemo zelo podobno, brez
pretiranih ceremonij in izkazovanja navdušenja. v prihodnje pa si
želimo povabiti še kakšnega predstavnika izmed izbranih držav,
pripraviti razstavo ali morda celo organizirati okroglo mizo. skratka,
rade bi pridobile čim več pristnih informacij, da bi se tako izognile
morebitnim stereotipnim fintam povprečnega srednješolca, zapisale
kak intervju… ob tem si želimo utrjevati znanje tujih jezikov in si
prizadevamo za vzpostavljanje trdnih medkulturnih vezi. Upamo,
da sklenemo veliko zanimivih prijateljstev in upamo,da bi kakšno
praznovanje doživeli z novimi prijatelji v živo.
Mlade ambasadorke so…

Moje ime je Veronika in za program MAMD sem prvič slišala od mojega
prijatelja. Ko sem slišala, kakšen je namen mladih ambasadorjev,
sem bila takoj motivirana, da postanem tudi sama ambasadorka
medkulturnega dialoga. Sama rada spoznavam različne kulture,
sklepam nova prijateljstva, predvsem pa se zanimam za spoznavanje
različnih običajev in tradicij in se mi zdi vzpostavljanje medkulturnega
dialoga zelo pomembno, tudi v ožjem okolju. Sama imam že kar nekaj
izkušenj s potovanji v druge države, saj velikokrat sodelujem v različnih
projektih, izmenjavah.. .
Veronika Podgrajšek (Sirija)
Sem Marisa in sem letos prvič udeleženka projekta Mladi ambasadorji
medkulturnega dialoga. Za ta projekt sem se odločila, ker si želim
spoznati nove ljudi, nove kulture, nove običaje in države nasploh.
Tudi osebno rada obiščem države, saj so take izkušnje nepozabne. Pri
projektu MAMD nas pritegne tudi to, da se med nami spletejo nove
prijateljske vezi.
Marisa Mastnak (Malta)
V preteklosti sem sodelovala že v dveh mladinskih izmenjavah z Švedi,
zato sem izbrala Švedsko. Značilnosti švedske kulture se izkusila sama,
ko sem bila tam. Moj mentor bo moj znanec, zato bo sodelovanje še
lažje. Švedsko si želim ponovno obiskati. Viktorija Potnik (Švedska)
Za sodelovanje v projektu Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga
sem se navdušila, ker rada spoznavam nove države, njihovo kulturo in
običaje. Skozi praznovanje želim spoznati ljudi Luksemburga in skleniti
novo prijateljstvo.
Sara Plohl (luksemburg)
Sem Veronika in zame je postati mladi ambasador medkulturnega
dialoga razumevanje in sprejemanje tuje kulture. Razumevanje tuje
kulture je zelo pomembno za mir med ljudmi in za prijateljstvo. :)
Veronika Črešnar ( Slovaška)

Povabilo k sodelovanju pri projektu MAMD sem rade volje sprejela iz več
razlogov. Spoznavanje novih ljudi , še posebej iz drugih držav, se mi zdi
zanimivo in zabavno. Že sam občutek, da si v stiku z nekom, ki živi daleč
stran, je super. Poleg tega, da krepiš svojo angleščino, izveš mnogo
stvari iz njihovega življenja, te primerjaš s svojim, prejmeš informacije
o prostem času, zabavi, hrani, jeziku, navadah, praznovanju… Mislim,
da je na tak način možno ustvariti tudi prijateljstva ter možnosti za
potovanje v tisto državo so večje.

Zbrala in povezala: Mateja Smolar Tič
Foto: Matic Podgrajšek

Mislim, da je pomembno , da čim bolj odprto komuniciramo in se
povezujemo z drugimi narodi, sodelujemo na takšne in drugačne
načine, spoznavamo drug drugega, saj na takšen način odkrivamo
razlike in podobnosti med nami, odpravljamo razne predsodke in
»krepimo« strpnost.
katja jeseničnik (Slovaška)

PriŠla Je Pome
kdaj si se preselila v Slovenijo?
„moja mama je prišla pome v Bendere, na vzhod
moldavije, 4. junija leta 2002, in me odpeljala v
slovenijo. Preselili sva se zato, ker ji je dežela bila
zelo všeč in ker je upala, da je življenje tukaj boljše.
ko me je na začetku učila slovenščine, mi sploh ni
bilo pogodu, saj so bile črke drugačne in jezik trši.“

svojimi prijatelji iz vrtca in šole, tukaj pa so bili vsi
nepoznani in tuji.“
kje ti je bolj všeč?
„ne vem, kje mi je najbolj všeč, saj je težko izbirati
med rojstnim krajem in krajem, kjer odraščam. v
Benderah imam sorodnike, ampak tukaj obiskujem
šolo, imam prijatelje in fanta.“

Ali se je bilo težko naučiti slovensko? kako so te
ljudje sprejeli?
„v osnovni šoli mi je učiteljica narisala slikice, doma
pa mi je mama napisala, kako se čemu reče v slovenščini. v šoli so otroci težko sprejeli, da sem tujka
in kar dolgo sem rabila, da sem dobila kakšno prijateljico.“

kdaj si bila nazadnje v svojem kraju?
„nazadnje sem bila v Benderah 4 leta nazaj in najbolj ironično je bilo to, da sem bila zanje tujka. nihče od vrstnikov mi ni verjel, da sem rusinja. vsi so
mislili, da sem američanka ali kaj podobnega. kljub
temu si še vedno želim obiskati Bendere, čeprav se
vedno bolj počutim doma v sloveniji kot tam. sedaj, v srednji šoli, so me sprejeli in nihče ne jemlje
več mojega porekla kot nekaj slabega.“

kakšna je razlika med Slovenijo in tvojim rojstnim krajem?
„življenje in šola sta zelo različni, saj v sloveniji ni
toliko uniform in otroci so se prvem razredu še igrali. malce me je šokiralo, saj sem bila navajena nositi
eno in isto obleko ter sedeti vzravnano z rokami
prekritimi na mizi, ker je bilo to obvezno.“

kaj ti je najbolj všeč v Sloveniji?
„slovenija…všeč mi je, kako sprejemajo ljudi, da se
znajo zabavati ter imeti lepo. sama dežela se mi zdi
nadvse privlačna, ima toliko narečij za svojo majhnost, toliko različnosti. če danes pomislim za nazaj,
mi ni žal, da me je mama pripeljala sem, saj življenje
tukaj je boljše,
vendar iz leta v leto težje, kot kjerkoli v svetu.“

kaj si najbolj pogrešala po preselitvi v Slovenijo?
„najbolj sem pogrešala svojega brata, saj je moral
ostati tam, ker je bil že v sedmem razredu.“
kako se ti je bilo prilagoditi? Zakaj?
„Pogrešala sem ruski jezik. ko je moja mama govorila z mano samo v slovenščini, sem bila prisiljena
tudi sama govoriti samo slovensko. Prilagoditi se je
bilo težko, saj sem bila navajena biti obkrožena s

Svoji sošolki Karini se iskreno zahvaljujem za pogovor, saj mi je odprla pogled preseljevanja tudi z drugega zornega kota. Sama podpiram preseljevanje ljudi
po svetu, saj jih večino vodi potreba po boljšem življenju. Vsi smo potomci enih in istih prednikov, zato je
kazanje s prstom na soljudi zaradi barve kože, kulture
ali kakšne druge različnosti neutemeljeno. Bivanje s
priseljenci nas bogati na vseh področjih našega življenja. Vsi smo ljudje, diskriminacija, rasizem nas ne
bosta pripeljala nikamor. Potreben je dialog – medkulturni dialog.
Sara Rožanski in Karina Lauda,
Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje

4

aktivnosti članov mreže
orGaniZaCiJa
kUltUrno-GlasBeniH
PrireDitev, ki so
namenJene mlaDim
v meDkUltUrnem
DialoGU

9 meseCev v sloveniJi

v evropskem kulturnem in tehnološkem centru maribor, kratica ektC maribor, želimo mladim in mladim po srcu omogočiti spoznavanje mednarodnih
glasbenih kultur skozi glasbeno umetnost in pogovore z glasbenimi umetniki. Umetniki, ki prihajajo iz različnih okolij in potujejo po vsem svetu, lahko
mladim posredujejo izkušnje in tako prispevajo k strpnosti in razumevanju
drugačnih ter h krepitvi medkulturnega dialoga. Z atraktivnim pristopom in
aktivno participacijo želi ektC maribor mlade in druge skupine vzpodbuditi
k razmišljanju o kulturi in glasbenem ustvarjanju ter o vplivu tuje glasbe na
vrednote mladih.
Z glasbeno dejavnostjo v letu 2011, ki je bila med drugim namenjena tudi
mladim, smo želeli pozornost posvetiti preseganju lokalnih interesov ter
tako aktivno prispevati k medkulturnemu dialogu in predstavitvi umetnikov
iz slovenije in tujine. s ciklom smo poskušali mladim približati glasbo v njeni izvirnosti, a z dodanimi novimi in inovativnimi umetniškimi elementi, ki
prihajajo od vrhunskih in mednarodno uveljavljenih slovenskih ustvarjalcev
in poustvarjalcev, ki imajo svoje korenine v mariboru. Hkrati je cikel, ki ga je
sestavljalo pet koncertov komorne glasbe, pomenil uvod v evropsko prestolnico kulture 2012 v mariboru.
Prvi koncert je potekal 26. maja 2011, ko sta nas v svet violine in harfe popeljala violinist miran kolb in harfistka mojca Zlobko vajgel, nato pa smo se
prepustili glasbi slovenske vokalne skupine allegro.

iz anglije in Španije sva prišli pred 9 meseci v Brežice v okviru
evropske prostovoljne službe evs. Do sedaj sva doživeli že veliko
lepega in pridobili veliko izkušenj.

namen najinega dela v mcB je organizacija različnih dogodkov s
področja fotografije in videa, grafično oblikovanje in na splošno
vse kar je povezano z multimedijo. v času najinega evsa sva se
udeležili, in prav tako sami izvedli, veliko delavnic, tako za odrasle kot za otroke. v sklopu najinega dela pa sva prav tako organizirali dogodke in predstavitve, kjer sva predstavili najini državi
in najin jezik. v vseh aktivnostih, ki jih počneva, pa je vključena
tudi promocija evsa in medkulturnosti, še posebej pa po različnih šolah po sloveniji.
Da bi čim bolj predstavili najini državi in mladim iz lokalnega
okolja še bolj približali pojem medkulturnosti, sva organizirali fotografsko razstavo o Španiji in veliki Britaniji. vse skupaj pa
popestrili z dobro glasbo, odlično hrano in nepozabno zabavo.
kar naju je v slovenji najbolj presenetilo, so letni časi; zelo sončno in vroče poletje, barvita jesen, mrzla in bela zima. sedaj pa
komaj čakava, da spoznava tudi slovensko pomlad, za katero sva
prepričani, da je prav tako fascinantna kot vse kar sva videli in
doživeli do sedaj. Hvala sloveniji, da nas je tako lepo sprejela.

Koncert violinista Mirana Kolbla in harfistke Mojce Zlobko Vajgl
(foto: Arhiv EKTC Maribor)
ko se je koncertni cikel prevesil v drugo polovico in so nastopili jesenski
dnevi, so obiskovalce z glasbo ogreli mladi uveljavljeni mariborski glasbeni
umetniki: Godalni kvartet Feguš, flavtist martin Belič in pianist tomaž Petrač.
v zaključni del koncertnega cikla nas je ob zaključku leta popeljal še mešani
pevski zbor kUD angel Besednjak.

v času evs sva obiskali različne države, prečesali velik del slovenije, spoznali veliko čudovitih ljudi in spoznali veliko slovenskih
navad in običajev, med drugimi sva se udeležili pustovanja, trgatve, plesali na polko, okusile odlično slovensko kulinariko, med
drugimi tudi odlične krofe, ter na ta način spoznavali slovensko
kulturo.
v vsem tem času sva imeli priložnost spoznati različne zanimive
ljudi, ne samo iz slovenije pač pa tudi iz drugih držav. spoznali sva se tudi z drugimi evs prostovoljci, ki opravljajo svojo evs
službo tu v sloveniji. Prav tako pa sva v teh 9 mesecih, preko različnih mednarodnih programov, ki jih organizira mladinski center Brežice, spoznali veliko mladih iz vse evrope.

Koncert mladih mariborskih glasbenikov - Godalnega kvarteta Feguš
(foto: Arhiv EKTC Maribor)
s koncertnim ciklom nadaljujemo tudi v letu 2012, saj je cikel del programa evropske prestolnice kulture, ki jo sofinancira maribor 2012 in mestna
občina maribor. v dvorcu Betnava bomo tudi v prihodnje poskušali bogatiti
mariborsko glasbeno dejavnost. vsem mladim in ostalim prebivalcem mesta
maribora in okolice bomo poskušali z najrazličnejšimi slovenskimi in mednarodnimi glasbeniki predstaviti tuje in slovenske mlade glasbene skladatelje,
ki se v glasbenem svetu šele uveljavljajo in jim omogočiti »odskočno desko«
v svet kulture.

Sarah Bailey y Laura Losilla,
EVS prostovoljki v Mladinskem centru Brežice

Monika Gabrijan, EKTC Maribor
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aktivnosti članov mreže
tUJi mentorJi mlaDiH amBasaDorJev meDkUltUrneGa DialoGa
v vsebinskem stebru pridobivanja mladih ambasadorjev medkulturnega dialoga smo kot dodano vrednost predvideli tudi vzpostavitev neposredne komunikacije med mladim ambasadorjem določene države in
posameznikom oziroma posameznico, ki dejansko živi v državi, ki jo mladi ambasador v svojem mandatu zastopa. v dobi informacijske družbe načeloma ni težko priti do informacij o drugih kulturah. internet je
prostor s skoraj neomejenimi možnostmi in priložnostmi pridobivanja podatkov. ker pa verjamemo, da je za učinkovit medkulturni dialog kulturo potrebno tudi začutiti, ga ni boljšega načina kot spoznavati jo na
podlagi informacij iz prve roke.
v države članice sveta evrope in mediteranske države smo tako poslali poziv za mlade, ki bi z mladimi ambasadorji sodelovali prostovoljno in jim nudili edinstven način spoznavanja njihove kulture in preko komunikacije z mladimi ambasadorji seveda spoznavati tudi slovensko kulturo. nekatere izmed njih smo povprašali, kaj jim medkulturni dialog pomeni in zakaj so se odločili sodelovati v projektu mladi ambasadorji
medkulturnega dialoga.
Karmen Kukovič, koordinatorka projekta MAMD. Prevodi: Katja Dadič, projektna sodelavka.
AHMED KHALLAF, Egipt

EVELINA KVARTUNAITE, Litva

stovoljcev za nevladne organizacije »Zavod voluntariat« v ljubljani. v sklopu projekta sem s pomočjo
prostovoljcev organizirala kar nekaj medkulturnih
dogodkov: ukrajinske večere, delavnice in film na
temo promoviranja strpnosti, eko delavnice, dobrodelne koncerte za brezdomce…

meni, da lahko izzovem samega sebe in spremenim
svoja prepričanja ali jih okrepim, predvsem pa da
osebnostno rastem in se učim.

Poleg slovencev je bilo v našem klubu veliko tujcev, prostovoljcev. Ugotovila sem, da se ljudje želijo naučiti več o drugih kulturah, največkrat skozi
preproste pogovore. spomnim se tudi, kako navdušeni so bili prostovoljci, ko smo skupaj delali na
naših malih projektih, navdušenje pa je še zraslo, ko
smo dobili rezultate. ne glede na to, kaj smo počeli,
ali snemali film, ali organizirali dobrodelni koncert,
zmeraj je bil projekt uspešen.
medkulturni dialog mi omogoča, da čutim življenje! ko sem pričel z aktivnostmi, sem spoznal, da bi
morali biti vsi seznanjeni z medkulturnim dialogom
in da le-ta ne pomeni samo potovanje v tujino.
medkulturni dialog je prisoten povsod, saj po vsem
svetu, znotraj uradnih meja neke države, sobivajo
predstavniki različnih narodov in tako se posledično srečujejo različne kulture. Prav tako pa medkulturni dialog pomeni sobivanje večinskega naroda
in njihovih manjšin. Dokler se vsaj enkrat v življenju
ne srečaš z nečim kar ne poznaš ali ne razumeš, je
težko biti dovzeten in odprt za nekaj, kar je tako
zelo drugačno, od tega kar poznaš. v takšni situaciji je najpomembnejše spoštovanje in zmožnost
sprejeti različne poglede, različno razumevanje in
različna stališča. kakor sam vedno govorim: »spoštuj druge, nato jih povprašaj po njihovem znanju
in izkušnjah.« nikar tega ne spreglejte!
Za sodelovanje me je pritegnila ideja poučevanja
srednješolcev o razumevanju in vzpostavljanju stika z drugimi kulturami, tako da sem se takoj odločil
za sodelovanje v projektu. moje zanimanje za projekt pa se je okrepilo, ko sem na uradni Facebook
strani mamD-ja zasledil slike egipta, ki niso prikazovale turističnih destinacij, kot sta Hurghada in
sharm el-sheikh, temveč lokalno življenje domačinov. iskreno, pred tem projektom nisem niti vedel,
da slovenija obstaja, zato sem si zadal, kot predstavnik egipta, da predstavim, kako živi večinski del
prebivalstva, moč mladih in njihovo revolucijo ter
da pokažem kako prijazni so egipčani v resnici. in
še več, želim si, da bi pripomogel k preprečevanju
diskriminacije, ki je še posebej značilna za določene kulture, in omogočil dijakom, da strpnost in
toleranco tudi doživijo in prakticirajo, ne samo da
berejo o njej.
BELKIS OZKAN, Turčija

medkulturni dialog je zame način zavedanja, skupne osebnostne rasti in komunikacije z drugimi
posamezniki ali skupinami. to je proces odprte in
spoštljive menjave kreativnosti in enakosti, ki se
nikoli ne konča.
odločila sem se sodelovati, da bom del projekta,
ker sem vedno verjela, da je pomembno, da naredimo nekaj za svoja prepričanja in da pri tem podpiramo druge, ki želijo narediti korak v to smer. mislim, da je to vedno zabavno in pravi izziv.
INES GAMA, Portugalska

leta 2011 sem se vrnila v Ukrajino in imela sem
veliko idej za razvoj projektov v medkulturni sferi.
Po končanem magistrskem študiju socialnega dela
sem se lotila projekta »music Heals!«, kateri je nastal v sodelovanju z jazz izvajalci iz Švedske. Pevka anna Christoﬀersson, kitarist Pablo Donaldo in
saksofonist magnus lindgren so prišli v Ukrajino z
željo, da bi izvajali glasbene delavnice z ukrajinsko
mladino in nastopali na dobrodelnih koncertih, katerih izkupiček je šel otrokom z srčnimi boleznimi.
menim, da nam je projekt dobro uspel in da so se
zaradi nas ljudje počutili srečnejše. moje osebne izkušnje kažejo, da je možno, le s pomočjo dialoga
in stremenja k istim ciljem, rušiti določene stereotipe posledično pa postati dovzetnejši za pomoč
drugim. najverjetneje je to edini način, kako doseči
svetovno harmonijo.

MONICA MANO, Italija

Za delo z mladim ambasadorjem sem se odločila
zato, ker sem oseba, ki je že imela izkušnjo predstaviti svojo kulturo tuji publiki. Po mojem mnenju je
to lepa možnost deliti znanje in kompetence z drugo osebo, ki je mlajša in voljna učiti se. mislim, da je
ta projekt dobra iniciativa za spodbuditev mladih
ljudi v sloveniji, hkrati pa jim prinaša tudi veliko
novih priložnosti. Poleg vsega pa sem tudi sama
pripravljena naučiti se nekaj novega.
medkulturni dialog pomaga ustvariti komunikacijski most v razumevanju sebe in drugih, v širši
globalni perspektivi. namen mostu pa je ustvariti
prostor za kulturni in socialni razvoj med dvema ali
več osebami.
od nekdaj sem želela deliti portugalsko kulturo
z drugimi, kakor tudi spoznavati različne ljudi in
njihova kulturna ozadja. Po večih letih potovanj
sem ugotovila, kako pomemben je dialog, za mojo
osebnostno rast in kako pomembna je zmožnost
najti prijatelje v vseh kotičkih tega sveta. mentorstvo mlademu ambasadorju mi hkrati daje tudi
možnost razviti svoje družbene kompetence in veščine mladinskega dela.
JULIA MYTURYCH, Ukrajina

LIENE BUTKEVICA, Latvija
Po mojem mnenju je medkulturni dialog zelo pomemben, saj ti da priložnost boljšega razumevanja kulturnih razlik in podobnosti, prav tako pa
pripomore k boljšemu poznavanju karakteristik
določenega naroda. medkulturni dialog je eden izmed načinov, kako zmanjšati stereotipe in kulturno
diskriminacijo. medkulturni dialog je boljši način
spreminjanja mnenj posameznikov in način učenja
veliko novih stvari.

medkulturni dialog pomeni zmožnost shajati z različnimi kulturami in drugačnimi stališči. Pomeni biti
sposoben najti skupne točke, kakor tudi razlike, katere spremenimo v točke moči in obogatitve.
občutek imam, da bo to sodelovanje čudovita izkušnja, možnost za osebnostno rast in možnost za
spoznavanje novih ljudi. Prav tako pa sem vesela,
da bom lahko posredovala svoja znanja in izkušnje
mlajšim od sebe.
ORMIDA HAMZAJ, Albanija

sodelovanje v projektu je čudovita priložnost
ustvarjati medkulturni dialog. Zame to pomeni
novo izkušnjo, nova poznanstva in novo znanje. Še
posebej so mi všeč projekti v katere so vključene
različne države oz. različni narodi, saj to povzroči zanimivo vzdušje in pripomore k raziskovanju
ostalega sveta. všeč so mi izzivi in upam, da lahko
pripomorem k dobremu medkulturnemu dialogu.

medkulturni dialog je velik korak k spoznavanju
razlik med ljudmi, državami, etničnim izvorom…
itd. Prav tako pa pomeni svežo cirkulacijo mladih,
njihove energije in idej. Pomembno je, da mladi
sodelujejo v medkulturnem dialogu, s tem izražajo
svojo kreativnost in sveže ideje, kar pa pripomore
k vsesplošnemu razvoju. želim si, da bi vsi mladi
imeli možnost udeleževati se projektov, saj le-ti prinašajo veliko izkušenj in spominov, ki ostanejo celo
življenje. Zaradi vsega naštetega sem zelo srečna in
cenim možnost, da sem lahko del tovrstne akcije.
Za sodelovanje sem se odločil zato, ker želim ohraniti stike z ljudmi iz slovenije, kjer sem v lanskem
letu opravljala službo evropske prostovoljke, in jim
pomagati, kot mentor mladega ambasadorja turčije. Delo na projektih z mladimi pa je tako ali tako
vedno zabavno in dobro.

sodelovati sem se odločila predvsem zato, ker mi
je v veselje sodelovati na različnih projektih, predvsem na takšnih, kjer ne samo, da delim svoje izkušnje in znanje o svoji kulturi in svoji prelepi državi,
temveč tudi, da se naučim kaj novega, o čemerkoli.

medkulturno sožitje je najpomembneje pri medkulturnem dialogu, dialog sam pa nam pomaga
sprejeti, spoštovati in razumeti kulture drugih držav.

Dobrodošli v latviji!
sem mnenja, da je medkulturni dialog pomemben
za ohranjanje miru na svetu in obogatitev različnih kultur. Zame osebno pomeni nenehen razvoj.
vedno se izjemno rada udeležujem kakršnihkoli
medkulturnih projektov. v letu 2010 sem v sloveniji opravljala evropsko prostovoljno službo, prav
tako sem to leto delala kot koordinator kluba pro-
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LINCOLN GRIXTI, Malta
medkulturni dialog je prvi korak pri vsesplošnem
sprejemanju in ustvarjanju harmoničnega sobivanja. skozi medkulturni dialog sem se naučil o različnih tradicijah in različnih pogledih, to pa zame po-

sodelujem zato, ker želim pomagati predstaviti
kulturo svoje države. želim vzpostaviti efektivno
komunikacijo med svojo kulturo in drugimi kulturami, z namenom združiti ljudi iz različnih okolij in
jezikov.

RAJEH DANA, Palestina

BEN SEMPERE, Francija

na stališča, nove stvari, mogoče različna jezika in
različne prioritete. takšna situacija lahko povzroči
težave ali pa pozitivna čustva. nerazumevanje je
največkrat razlog za nastanek problemov in to je
za medkulturni dialog povsem normalno. Dobra
stran dialoga je, da sta vključeni samo dve strani,
torej bo vsaka stran dobila priložnost govoriti in
poslušati. takšne vrste dialog, v primerjavi z dialogi
na splošno, je dobra strategija za doseganje določenih ciljev (npr. podpisovanje pogodbe) ali ciljev
nasploh, torej spoznavanje kulture skozi človeka ali
človeka skozi kulturo. moja predstava o idealnem
medkulturnem dialogu pomeni, da si lahko to, kar
si – sprejet takšen kot si, svoboden, radoveden glede sogovornika in voljan govoriti o sebi. Zame je
to svoboden prostor, v katerem lahko eksperimentiraš, v katerem si lahko kreativen, v katerem spoznavaš druge in drugi spoznavajo tebe. to je prostor v katerem spoznavaš dobre stvari v »novem«, v
katerem presenečaš in si presenečen, kjer ugotoviš
kdo si, v primerjavi z drugimi. to je prostor, ki v tebi
spodbudi željo po spoznavanju drugih krajev in
ljudi. Predvsem pa je to prostor, kjer postaneš pomemben nekomu in ugotoviš, da so drugi postali
zanimivi in pomembni zate.

Zame medkulturni dialog pomeni deliti kulturno
kljub jezikovnim in drugim oviram.

medkulturni dialog je izmenjava informacij med
dvema različnima kulturama, ki imata različna
ozadja, besede, jezik, misli, prepričanja in različne
situacije. vse to pa omogoča razumevanje, da ne
obstajajo drugačni ljudje z različnimi mislimi, ampak je misel tista, ki dela ljudi drugačne.

s projektom me je seznanila nina strmšek iz mladinskega centra Dravinjske doline, kjer opravljam
evropsko prostovoljno službo (evs). sodelovanje
na projektu zame pomeni tudi vključitev v projekte, katerih tema je kultura.
SOFIA KOSTYUCHENKO, Nemčija

Za sodelovanje sem se odločil iz radovednosti do
osebe, ki želi spoznati mojo državo. mentor sem
bila že v prejšnjem mandatu in sem ugotovila, da
še sama nisem vedela določenih stvari o svoji državi, tako da me je to motiviralo, da sem se podučila
in da lahko zdaj dajem kvalitetnejše odgovore. všeč
mi je misel, da lahko pomagam nekomu v nečem,
kar je zame zelo enostavno. radovedna sem glede
oseb, ki mi postavljajo vprašanja, saj so to ljudje, ki
so mlajši od mene. Zanimajo me njihova zanimanja, hobiji, glasbeni okus in druge stvari. Počutim
se dobro ob misli, da bi se radi ljudje znotraj evrope
(ali celo celega sveta) zbližali s pomočjo osebnega
kontakta. iz lastnih izkušenj vem, da je to najboljši
način, kako spoznati kulturo, državo. Prav tako je
to najboljši način znebiti se strahu bred novim in

Projektu sem se priključil zaradi lakote, ki jo čutim
do spoznavanja drugačnih kulturnih ozadij, saj
imam resnično rad druge kulture in jih spoštujem.
Prav tako pa si želim, da bi drugi razumeli mojo kulturo in njeno povezavo s svetom v katerem živim.

Dialog je takrat, ko dve osebi govorita med seboj,
v primeru, da prihajata iz dveh različnih kultur, potem je to medkulturni dialog. to pa pomeni različ-

ugotoviti, da smo vsi, ne glede na to ali smo dobri
ali slabi, inteligentni ali ne, zabavni ali dolgočasni,
ljudje. ne glede na to kakšni smo je prav, da nas zanimajo potovanja, da se znebimo predsodkov in da
postanemo bolj odprti za tisto, česar ne poznamo.
TANA HOLEKSOVA, Španija

medkulturni dialog zame nujno pomeni, da je človek zmožen komunicirati in obnašati se v današnjem svetu. v tej zmožnosti se lahko urimo in jo
dnevno izpopolnjujemo. Zdi se mi zelo pomembno, da sem zmožna komunicirati v različnih kontekstih, ki jih prinaša kulturna raznolikost. medkulturni dialog vodi k zdravi osebnostni rasti in strpno
naravnani družbi.
ko sem prvič prebrala opis projekta, me je takoj
pritegnil. tema medkulturnega dialoga je zame
zelo zanimiva in veseli me, da lahko sodelujem, da
se lahko naučim kaj novega in da sem hkrati tudi
koristna, kot mentor mlademu ambasadorju. Dala
bom vse od sebe, da mu bom pomagala in se že
veselim našega prvega stika, za katerega upam da
bo obogatel obe strani.

ProJekt Comein ali CoaCHinG metoDoloGiJa Za ProFesorJe in
UčitelJe v sreDnJiH ŠolaH

v mesecu septembru 2012 bomo organizirali mednarodno delavnico,
kjer se bodo vsi, ki so zainteresirani za tovrstno coaching metodologijo, lahko brezplačno udeležili le te. Udeleženci delavnice bodo tudi
partnerji iz tujine in pa seveda vsi tisti, ki odločajo o razvoju srednjega
šolstva v sloveniji. Če niste med 15 izbranimi profesorji in učitelji
in vas projekt zelo zanima, se septembrske delavnice le udeležite in
spoznajte vaše kolege iz tujine in vse tiste, ki so tovrstno kreativno in
uspešno metodologijo tudi razvili.
Podprt razvojni projekt Comein na področju razvijanja metodologije
se nanaša na razvoj motivacije dijakov, da se učijo. namen projekta
je prispevati k preventivi predčasnega prenehanja šolanja (osipa) v
sloveniji, Bolgariji, Franciji, na Poljskem in v turčiji z namenom usposobiti profesorje s potrebnim znanjem, veščinami in orodjem, da motivirajo mlade in jih navdušijo nad učenjem.

gija bo omogočala vsem profesorjem, da uporabljajo coaching metodo v svojih učilnicah, ki bo podpirala učenje dijakov. metodologija bo
naslavljala naslednje potrebe profesorjev in učiteljev: vzpostavljanje
ustreznega odnosa z dijaki; doseganje individualnih stikov z dijaki in
nadzor nad celotnim razredom; uporaba učinkovitih pedagoških pristopov, ki vključujejo tudi kooperativne učne strategije; prepoznavanje individualnih in skupinskih potreb v učilnici; učinkovit način preučevanja dela učiteljev in profesorjev, ki temelji na konkretnih odzivih.
v okviru projekta se bo izvedlo usposabljanje 15 profesorjev in učiteljev v sloveniji po razviti coaching metodologiji s strani partnerjev,
ki so strokovnjaki na področju coachinga. kreativno usposabljanje
bo potekalo med majem in oktobrom 2012 v obliki kombiniranega
usposabljanja (blended learning). Del delavnic se bo izvedlo neposredno s strani specialistov, drugi del usposabljanja pa bo potekalo
preko spleta.
Usposobljeni profesorji bodo znanje, ki so ga pridobili, tudi uporabili
pri svojem vsakdanjem delu ter poročali o dosežkih izvajalcu usposabljanja.

Projekt izvaja konzorcij partnerjev iz Francije, Bolgarije, Poljske, slovenije in turčije, katerega partner je tudi Celjski mladinski center. v
okviru projekta bomo razvili inovativno Coaching metodologijo za
profesorje in učitelje v srednjih šolah, ki bo temeljila na poglobljeni
analizi trenutnega stanja in analizi potreb na področju motiviranja dijakov za učenje in ukrepi zmanjševanja osipnikov. razvita metodolo-

razvoj »coaching« metodologije za učitelje, profesorje bo pripomoglo k pripravi predpogojev za implementacijo učinkovite preventive
zoper predčasnega prenehanja izobraževanja. metodologija bo pripomogla profesorjem pri njihovi samozavesti v svojem profesionalnem področju, izboljšala njihove veščine za boljše odzive na nenehne
zahteve dijake in izboljšala motivacijo dijakov za učenje in za nadaljevanje šolanja.
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vljudno vabljeni septembra!
Za več informacij se obrnite na:
info.pentlja@mc-celje.si, če želite spremljati potek razvoja projekta, si
oglejte spletno stran projekta Comein:
http://www.comeincoach.eu/sl/index.htm

mnenJa mlaDiH

GrŠki večeri Z eFi

kaj po vašem mnenju evropska prestolnica kulture (ePk)
maribor 2012 prinaša na področju medkulturnega dialoga in
razumevanja drugih kultur?
MArko STAjIć, 24 lET

menim, da evropska prestolnica kulture ne prinaša
nobenega višjega razumevanja kultur, saj slovenija
sama ni pripravljena na sprejemanje tujih vrednot in
tuje kulture. slovenija je zelo zaprta dežela, ne le do
drugih kultur, temveč nasploh do drugačnosti in drugače mislečih. mislim, da se v medijih premalo govori o tem, saj ogromno ljudi sploh ne ve, da je evropska
prestolnica kulture leta 2012 maribor.

svojo prostovoljno službo v okviru evropske prostovoljne službe (evs) je zaključila efi
kesanidou iz Grčije. v času izvajanja projekta je pridobila pomembne kompetence na področju
medkulturnega dialoga in razumevanja drugih kultur ter informacijsko komunikacijske
tehnologije. tudi mladi iz Celja so na njenih grških večerih spoznali številne zanimivosti ter
doživeli nepozabne trenutke.

na žalost pa smo v veliki priložnosti spet videli zgolj
možnost za velik spor, za prepir, na izvrševanje temeljnih nalog pa pozabili. to se seveda pozna na
programu, ki nam ne omogoča nekega preobrata,
ki je bil načrtovan in pričakovan: velike, presežne, še
ne videne produkcije, gostovanja velikih imen vseh
zvrsti umetnosti,… Poleg domačih vrhuncev (črnih
mask in gostovanja maga gledališča tomaža Pandurja), nam ePk ne prinaša prebojev.
Zato menim, da veliko novih kultur ne bomo spoznali, prav tako pa veliko tujih kultur ne bo spoznalo
naše, kar je vse preveč slovensko, nič evropsko in nikakor evropsko kulturno.
maJa nikoDiJeviĆ, 22 let

taDeJ Perčič, 15 let

ePk je priložnost za boljši razvoj kulture, tako na regijskem kot na državnem področju. Je projekt, ki bo
našo državo povezal z ostalimi evropskimi državami
in nam predstavil njihove kulturne tradicije, religijo in
jezike. Zagotovo se bo izboljšalo razumevanje in spoštovanje naših sosednjih evropskih kultur. Prednost
je tudi v izobraževanju in vključevanju mladih v ta
projekt. menim pa, da bi lahko ePk namenili več medijske pozornosti.
neJC JeZernik, 21 let
menim, da ePk v mariboru močno promovira slovenijo in s tem vanjo vabi tujce, ki drugače v slovenijo
ne bi prišli. to nam omogoča, da bolje spoznamo goste iz tujine in njihove raznovrstne kulture. s tem znanjem bomo v prihodnosti lažje sodelovali in se povezovali z njimi. Poleg tega pa nas bodo drugi narodi
lažje prepoznali. menim, da nam takšni projekti, kot
je ta, na široko odpirajo vrata v svet, tako na kulturnem področju, kot tudi drugje.
lUka marCen, 17 let

ePk je bila težko pričakovana, vsaj pri ljudeh, ki jim je
kultura pomembna. s težkim pričakovanjem se pojavijo tudi velika pričakovanja – na področju količine
in raznolikosti programa, pa tudi na področju povezovanja in medkulturnega dialoga. menim, da je
širjenje razumevanja in spoštovanja medkulturnega
dialoga ena temeljnih nalog, ki jih nosi ePk (kjerkoli
že jo izvajajo), a smo se je slovenci lotili malce preveč
po domače in veliki nalogi (kakor večini njih) nismo
kos. medkulturni dialog namreč ni stvar, ki bi prišla
sama po sebi, ampak je zanjo potrebno ogromno
truda, vloženega v povezovanje in mreženje, ki omogoča predstavljanje novih kultur. Predstavljanje pa je,
kot vemo, temelj za razumevanje iz katerega se lahko
razvije medkulturni dialog.

evropska unija je prepletena z različnimi religijami,
kulturnimi značilnosti, jeziki,... in kot člani te ogromne skupnosti je naša dolžnost, da se seznanimo s
stvarmi, ki tako lepo bogatijo in delajo naše sočlane
unikatne.
menim, da ePk maribor 2012 prinaša v našo državo
raznovrstne kulturne dogodke, ki hkrati vključujejo
najširše sodelovanje lokalnih pa tudi okoliških prebivalcev ter s tem vzbujajo interes tudi pri tistih manj
zainteresiranih za kulturo in tako prispevajo k boljšemu razumevanju tujih kultur.
sam sem star 21 let in kot večina mojih sovrstnikov
rad izkoristim vsako priložnost za potovanja, spoznavanje novih ljudi, nove kulture. letos pa nam ePk
omogoča, da se o vseh teh medkulturnih razlikah
poučimo brez potovanja, kajti seznanimo se lahko v
lastni državi, samo do maribora se bo potrebno zapeljati.
kulturne razlike, jeziki in ljudje so tisti dejavniki, po
katerih se države ločujejo med seboj, zakaj se ne bi
torej začeli učiti pri sosedih!
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konzorcijski partnerji (po abecednem vrstnem redu): avantis zavod za mednarodne aktivnosti in sodelovanje (www.avantis.si);
Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport (www.mc-celje.si); Center interesnih
dejavnosti Ptuj (www.cid.si); Center za mlade ruše – CeZam (www.cezam.org); Društvo zaveznikov mehkega pristanka (www.drustvodzmp.si); evropski kulturni in tehnološki center maribor (www.ektc.si); Gimnazija Brežice (www.gimnazija-brezice.si); Javni zavod
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Število mladih, ki bodo vključeni v projekt: 2850
Število neformalno usposobljenih mladih ambasadorjev medkulturnega dialoga: 1750
Število strokovnih delavcev, ki bodo vključeni v projekt: 74
Število zunanjih partnerjev: 37

Pravna nota:
vsebine, ki so pred vami, so pripravile organizacije, članice mreže za medkulturni dialog in razumevanje drugih kultur (v nadaljevanju
članice) posebej za objavo časopisa mladi ambasadorji medkulturnega dialoga (v nadaljevanju časopis). članice bodo pri urejanju
časopisa skušale zagotavljati sprotne in točne podatke, vsebovane v časopisu. članice si pridržujejo pravico, da kadarkoli spremenijo
vsebino svojega časopisa, na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila. niti članice niti katera koli druga
pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi časopisa, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa
časopisa in uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij časopisa ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.
objavljene vsebine nimajo značaja uradnega dokumenta, razen kadar je to posebej navedeno. varstvo podatkov članice zavezuje, da
bodo spoštovale zasebnost uporabnikov in njihovih podatkov ne bodo posredovale tretjim osebam brez privolitve uporabnikov. članice
se zavezujejo k maksimalni skrbi za zasebnost vseh podatkov. osebne podatke uporabnikov bodo članice varovale v skladu z Zakonom
o varstvu osebnih podatkov.
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