Ljubljana, 15. marec 2013

Pozdravljeni klubovci in klubovke,
po uspešnem zaključku Škisove akademije v marcu vas vabimo na tretjo stopnjo škisovih
izobraževanj, Škisovo akademijo 2, ki bo 13. in 14. aprila 2013 v Rušah pri Mariboru. Vsebine so bile
ponovno izbrane na podlagi analize rešenih vprašalnikov iz klubov in individualnih pogovorov s
predstavniki regij in se tako navezujejo prav na vaše trenutne izobraževalne potrebe. Pri izbiri
smo upoštevali tudi podatke evalvacije iz prejšnje Škisove akademije.
Mesta za prijavo so omejena na 60 udeležencev, zato vam priporočamo, da se prijavite čim prej.
Prijavijo se lahko največ trije aktivisti s posameznega kluba. S prijavo se zavežete tudi k temu, da
boste spoštovali dogovore in pravila, ki jih bo skupina na začetku delavnic oblikovala. (*V
primeru nastale škode klubi sami krijete stroške.) Na izbranih delavnicah morate biti 100 % prisotni.
Prijavite se lahko na naslednji povezavi: http://bit.ly/YeqY6C. Rok za prijavo je 29. marec 2013, pri
čemer se lahko odjavite do 3. aprila 2013; po tem datumu se vaša prijava upošteva in ob tem
plačate tudi vse storitve. Prispevek na udeleženca znaša 40 €. Vsi tisti, ki bi želeli zaradi
oddaljenosti priti že v petek, lahko v prijavnici označite svojo izbiro. Je pa doplačilo za tiste 20 € na
udeleženca, v kar je vključeno spanje, turistična taksa in zajtrk naslednji dan.
Urnik
Sobota, 2. marec:
8.00: prihod in namestitev
9.00: uvod in spoznavanje
10.00–12.30: delavnica 1
12.30–14.00: kosilo
14.00– 16.30: delavnica 2
16.30–17.00: odmor
17.00–19.30: delavnica 3
19.30–21.00: večerja
21.00–22.00: organizirano druženje

Nedelja, 3. marec:
do 10.00: zajtrk
10.00–11.00: jutranje druženje
11.00–13.30: delavnica 4
13.30: kosilo
15.00: zaključek in evalvacija
15.30: pakiranje in odhod
Princip dela
Namen Škisove akademije je vam, klubom, posredovati znanja, ki vam bodo pomagala pri uspešnem
delovanju. S tem namenom smo se poslužili delavniškega načina neformalnega izobraževanja z
usposobljenimi trenerji, ki vam bodo omogočili, da obnovite in delite svoje znanje ter se naučite kaj
novega. Naj poudarimo, da je to, koliko boste odnesli od teh izobraževanj, predvsem odvisno od vas.
Bodite aktivni, sodelujte, delite svoje znanje z drugimi in se tako naučite še več.
Delavnice, ki so na voljo:
1. Dijaške sekcije (2,5 ure)
2. IT – administrativna orodja (2,5 ure)
3. Prenos znanja (2,5 ure)
4. Javno nastopanje (tehnika) (2,5 ure)
5. Javno nastopanje (vsebina) (2,5 ure)
6. Učinkovita komunikacija (5 ur)
Na voljo imate šest delavnic, izmed katerih izberete zase štiri in eno dodatno za primer prevelike
zasedenosti prvih štirih. Tisti, ki boste izbrali delavnico, ki se izvaja 5 ur skupaj (učinkovita
komunikacija), lahko poleg izberete še dve in tako kot v prejšnjem primeru eno dodatno za primer
prezasedenosti. Vsaka od delavnic traja 2 uri in pol, le učinkovita komunikacija 5 ur.
Opis delavnic in trenerjev:
1.

DIJAŠKE SEKCIJE; delavnico izvajata Saša Ljubec in Martin Retelj

Na delavnici se bomo spoznali z načini, kako dijake učinkovito vključiti v delovanje študentskega
kluba in kako prikazati smiselnost njihove aktivnosti in razvoja. Spoznali se bomo z načini, kako
postati dober mentor in postaviti dobre temelje za prenos delovanja ter dobrih praks v prihodnje.
Osredotočili se bomo tudi na konkretna vprašanja, kam in kako vključiti dijake, kako
prestrukturirati dijaško sekcijo, da zaživi in postane uspešna, in navsezadnje, kako sploh privabiti
dijake k aktivnemu delovanju, ki prinaša klubu in njim osebno napredek.
Saša Ljubec je nekdanji predsednik Kluba ptujskih študentov, Nadzorne komisije Zveze ŠKIS in Sveta
ŠOLS, LEO kluba Ptuj; vodja projektov Škisova tržnica Maribor, Vsi na ŠKIs, Bazeni energije, Kurentanc,
TerasaFest, Mladost v prastarem mestu in vodja mednarodnih projektov v sklopu EU programa Mladi

v akciji. V zadnjem letu se je udeležil treninga za trenerje Zveze ŠKIS in izvaja različne delavnice
mladinskega dela.

Martin Retelj je študent mednarodnih odnosov na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Tekom
svojega udejstvovanja je bil podpredsednik Dijaške organizacije Slovenije, zadnja dva mandata pa
je vodja odbora za dijake Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS. Pod njegovo taktirko so se dodobra uspela
vzpostaviti dijaška izobraževanja znana kot Dijaški Boomerangi, kjer dijaki pridobijo temeljna
znanja, ki so potrebna za delo v študentskem klubu, hkrati pa tudi z osvajanjem novih znanj
motivirajo dijake za nadaljnjo delo v dijaških sekcijah. Poznan je tudi kot predavatelj na programu
za dijake na večini regijskih delovnih vikendih za študentske klube.
2. IT – ADMINISTRATIVNA ORODJA; delavnico izvajata Matic Kašnik in Miha Vahčič
Na delavnici se bomo spoznali z osnovnimi računalniškimi orodji za lajšanje organizacijskega dela.
V progamu Excel, Word, Dropbox in Google Drive bomo predstavili hitre rešitve pri obdelovanju
velike količine in kompleksnosti podatkov. Konkretno se bomo osredotočili na oblikovanje Excel
tabel, spajanje podatkov in delovanje Google koledarja ter forma – oblikovanje spletnih prijavnic.
Del delavnice bo namenjen tudi odprtim vprašanjem za iskanje hitrih rešitev za konkretne dileme
in težave, s katerimi se soočate pri delovanju.
Matic Kašnik svoje oblikovalske izkušnje nabira že nekje od 12. leta naprej, ko se je prvič spoznal z
orodjem Photoshop. Od takrat je oblikoval že veliko promocijskega materiala, tako za splet, kot tudi
za medije. Poleg tega si je nabral veliko izkušenj tudi skozi študij na FRI-ju, kjer je svojo pot posvetil
multimediji. Tekom študentskih let si je različne veščine nabiral v društvih ter organizacijah. Trenutno
je aktiven v društvu AIESEC Ljubljana kot predsednik ter v Zvezi KOMISP kot podpredsednik. Udeležil
se je tudi že 4-ih mednarodnih konferenc kot trener mehkih ter trdih / tehničnih veščin povezanih z
IT-jem.
Miha Vahčič je absolvent Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani in predsednik Kluba
jeseniških študentov. Je pristaš sproščenega načina dela, kjer je vsak član kolektiva sprejet
enakovredno in kjer vsak posameznik brez sramu predstavi svoje poglede, ideje ter osebne izkušnje, s
čimer bogati celotno ekipo. S programskim orodjem Microsoft Office aktivno dela že dolgo vrsto let,
tako v študijske kot organizacijske namene. Dandanes je poleg odprtokodnega Open Office-a to tudi
najbolj vsestransko orodje, ki ga boste v takšni in drugačni obliki uporabljali še dolgo, in zato bo v tem
vikendu z veseljem prenesel svoje bogato znanje na vas in se potrudil, da se boste ob tem tudi dobro
počutili.
3.

PRENOS ZNANJA; delavnico izvajata Ana Šalgaj in Andraž Šiler

Delavnica bo osredotočena na pomembnost prenosa znanja za napredek študentskih klubov in
njihovih aktivistov. Spoznali se bomo z načini, kako prenašati znanje in kako učinkovito izkoristiti
potencial aktivistov za konstanten napredek.
Ana Šalgaj je absolventka kulturologije na Fakulteti za družbene vede, 7 let je aktivna na Klubu
študentov občine Koper, sedaj že 3. leto predsednica, pred tem je bila 2 leti podpredsednica in
programska vodja, je vodja projektov na klubu, bila je trenerka na mednarodni mladinski izmenjavi

z naslovom 'Include me!', ki je potekala septembra 2012 v Kopru, pred leti je bila tudi aktivistka
Zveze Škis (kot članica GO in tudi na projektih Zveze ŠKIS, med drugim na projektu Competitive
Edge).
Andraž Šiler je dolgoletni aktivist in bivši predsednik Kluba študentov Kranj, kjer svoje znanje že
nekaj let prenaša na nove kadre, zadnje čase kot član Nadzornega odbora na klubu. Je tudi član
odbora za izobraževanje na Zvezi ŠKIS in drugi član predsedstva ŠOS s strani Zveze ŠKIS. S svojimi
dolgoletnimi izkušnjami bo poskušal na klube prenesti učinkovito strukturo prenosa znanja na
nove ekipe študentskih klubov.
4. JAVNO NASTOPANJE (struktura); delavnico izvaja Urška Simonišek
Skozi delavnico se bodo udeleženci spoznali, kako se učinkovito pripraviti na javni nastop z
oblikovanjem jasne strukture podajanja sporočila. Delavnica bo ponudila konkretna orodja, kako
načrtovati javni nastop in oblikovati učinkovito vsebino.
Urška Simonišek je trenerka zveze mednarodnih društev in članica odbora za izobraževanje Zveze
ŠKIS, z javnim nastopanjem in pripravo mladih na le-to pa se ukvarja že nekaj let, predvsem v
študentski politiki in študentskih društvih, v letošnjem letu pa tudi kot lastnica licence za
TEDxUniversityofLjubljana. Sicer pa je lastne izkušnje na tem področju pridobivala kot predsednica
zveze mednarodno usmerjenih študentskih društev KOMISP.
5. JAVNO NASTOPANJE (izvedba); delavnico izvaja Demjan Vester
Delavnica bo osredotočena na izvajanje javnega nastopanja v praksi. Spoznali se bomo s
tehnikami obvladovanja treme, s pomembnostjo in obvladovanjem neverbalnega komuniciranja in
tudi s tem, kakšen učinek ima vse to na občinstvo/poslušalstvo.
Demjan Vester je študent Fakultete za računalništvo in informatiko. Je član društva EESTEC
(Evropsko združenje študentov elektrotehnike in računalništva), kjer je trenutno podpredsednik, v
preteklih letih pa je bil kontaktna oseba ter odgovoren za stike z javnostmi. Kot trener je bil
certificiran na prvi različici Evropskega projekta Youth Trainer's Academy, katerega glavni
organizator je bil tudi on. Izkušnje z javnim nastopanjem je dobil iz več virov. Po eni strani kot
organizator mednarodnih delavnic, kjer je potrebno pogosto podjetja prepričevati v kvaliteto
projektov in zakaj bi jih bilo smiselno sponzorirati, po drugi strani pa kot trener, kjer je veščina
javnega nastopanja ključnega pomena, če želiš predati sporočilo natančno tako, kot želiš

6. UČINKOVITA KOMUNIKACIJA; delavnico izvajata Ingrid Molan in Staša Jager
Na delavnici bomo na celosten način poskušali definirati, kako izboljšati komunikacijo na
študentskih klubih. Spoznali se bomo z dinamiko učinkovite povratne informacije in
pomembnostjo jasnih skupih pravil tima/skupine. V nadaljevanju se bomo spoznali s postavljanjem
okvirjev potreb, sistematizacijo dela in s strukturo komuniciranja. Osredotočili se bomo tudi na
obvladovanje konfliktov znotraj tima in jasno razmejitvijo med poslovnimi in prijateljskimi odnosi.
Ingrid Molan je študentka psihologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani in se od februarja 2011 ukvarja
z vodenjem delavnic in treningov v okviru Društva študentov psihologije Slovenije in sedaj tudi Zveze

ŠKIS; sodeluje pa tudi z drugimi organizacijami. Poleg tega je bivša aktivistka Društva študentov
Brežice (dve leti je na klubu delovala kot aktivna članica, potem pa dve leti kot predsednica),
trenutno pa je vodja izobraževanja na Zvezi ŠKIS.
Staša Jager je študentka druge bolonjske stopnje Fakultete za družbene vede; Sociologija –
upravljanje človeških virov in znanja, ter se že od leta 2007 ukvarja s projektnim delom. Svoje
izkušnje je najprej nabirala na Študentskem klubu mladih Šentjur, bila je vodja projekta Sejem
rabljenih učbenikov 2010 in 2011 na Zvezi ŠKIS, koordinatorka projektov na Zvezi ŠKIS 2010/2011,
predsednica operativnega dela Zveze ŠKIS 2011/2012, sekretarka Zveze ŠKIS 2012 in vodja projekta
Škisov izobraževalni seminar 2012. V zadnjem letu se je udeležila treninga za trenerje Zveze ŠKIS in
izvaja različne delavnice mladinskega dela.

