
 

 

Pozdravljeni klubovci in klubovke, 

v soboto, 2. decembra, Odbor za dijake Zveze ŠKIS v sodelovanju z Odborom za 
izobraževanje za vas pripravlja Dijaško akademijo! Vsebina delavnic je prilagojena vašim 
željam, ki ste jih izrazili pri Analizi dijaških sekcij. Delavnice pa so namenjene starim in novim 
aktivistom dijaških sekcij študentskih klubov. Delavnice bodo izvajali Škisovi trenerji in 
klubovci z obilo praktičnih ter strokovnih znanj. 

Decembrska Dijaška akademija bo potekala na prvo soboto v decembru v Ljubljani (Srednja 

gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana, Dunajska cesta 102, 

https://goo.gl/gOrSda). Parkirate lahko na brezplačnih parkiriščih pred šolo, kosilo pa bo 
organizirano v restavraciji Glažuta v neposredni bližini. 

PRIJAVE 

Mesta za prijavo bodo odprta do zapolnitve mest, zato vam priporočamo, da se prijavite 
čimprej. Število prijav na klub ni omejeno; v primeru prevelikega števila prijav pa bodo klubi 
naprošeni, da med svojimi aktivisti izberejo določeno število udeležencev. S prijavo se 
zavežete tudi k temu, da boste spoštovali urnik ter na delavnice prišli pravočasno. 

Prijavite se lahko na naslednji povezavi: https://goo.gl/forms/n7Wizvj5mr1yUpEH3. Rok za 

prijavo (in odjavo) je sreda, 29. November 2017; po tem datumu se vaša prijava upošteva 
in ob tem plačate tudi vse storitve. Prispevek na udeležence znaša 5 EUR (ne glede na 

število izbranih delavnic; prispevek na udeleženca tako ni odvisen od količine izbranih 
delavnic) in dodatnih b Znesek bo poravnal klub z dotacijsko pogodbo. 

Naprošamo vas, da se izbranih delavnic res udeležite in da se jih udeležite v celoti. V 

nasprotnem primeru klub ne bo pridobil točk za izobraževanja, poleg tega pa bo poravnal 

polno kotizacijo. 

V primeru prepozne odjave oz. ne-odjave od delavnice bo na študentski klub poslana 
dotacija z zneskom 20 EUR na udeleženca; aktivistom Zveze ŠKIS pa se bo trgalo 20 EUR od 

mesečnega honorarja.  

https://goo.gl/gOrSda)
https://goo.gl/forms/n7Wizvj5mr1yUpEH3


 

URNIK  

Ura  

9.00 – 9.30 Prihod in registracija 

9. 30 – 12.30 Promocija dogodkov (Nina Miketič, Nina Plank) 

12.30 – 14.00 Kosilo 

14.00 – 17.00 Upravljanje s časom (Aljaž Zupan, Anja Fortuna) 

17.00 – 18.00 
Predavanje o konstruktivni kritiki (Aljaž Zupan, Anja 

Fortuna) 

 

PRINCIP DELA 

Namen Dijaške akademije je vam, klubom, posredovati znanja, ki vam bodo pomagala 
uspešno delovati v sklopu vaše lokalne skupnosti in  pri klubskem delovanju. S tem 

namenom smo se poslužili delavniškega načina neformalnega izobraževanja, ki vam bo 
omogočil, da obnovite in delite svoje znanje ter se naučite kaj novega. Naj poudarimo, da 
je to, koliko boste odnesli od teh izobraževanj, odvisno predvsem od vas. Bodite aktivni, 

poslušni in delite svoje dosedanje znanje z drugimi in se tako naučite še več!  

 

Delavnice, ki so na voljo: 

1. Promocija dogodkov (3 ure) 
2. Upravljanje s časom (3 ure) 

3. Predavanje o konstruktivni kritiki (1 ura)  
 

Opis delavnic in trenerjev: 

 

1. Promocija dogodkov, izvajata Nina Plank in Nina Miketič 
 

Na delavnici se boste skupaj z dvema Ninama osredotočili predvsem na to, kako dogodek 
narediti prepoznaven, kako izbrati pravo ciljno publiko in pripraviti primerno vsebino in 

grafično podobo. Dotaknili se boste tudi komuniciranja z mediji in objave prispevkov v 
lokalnih in tudi nacionalnih medijih. Ker pa je danes zalo pomembna kreativna in 

nenavadna promocija dogodkov, se boste skozi delavnico lahko tudi sami preizkusili v 
pisanju in kreativnosti. 

 
Nina Miketič je študentka novinarstva in trenutno opravlja funkcijo predsednice na Klubu 
belokranjskih študentov, na Zvezi ŠKIS pa je zadolžena za odnose z javnostmi.  
 



 

Nina Plank je absolventka študija Aplikativne kineziologinje na Univerzi na Primorske, na 
Zvezi ŠKIS pa opravlja funkcijo vodje Odbora za dijake.  

 
 

2. Upravljanje s časom 
 

Dijaki se v času srednješolskega izobraževanja velikokrat soočijo s pomanjkanjem časa in z 
dilemo, kako usklajevati šolske obveznosti in prostočasne aktivnosti.  
Na delavnici se boste s trenerjema Anjo in Aljažem skušali odpraviti to dilemo in se naučili, 
kako si učinkovito organizirati čas, da ga bo ostalo nekaj tudi za druženje s prijatelji in 
spanje.  

 

3. Predavanje o konstruktivni kritiki 

 
Kako podati pravo in utemeljeno kritiko? Zakaj sploh podati kritiko? In kako sprejeti kritiko 

nekoga? Ne nazadnje, kaj sploh je kritika? 

Na ta in še na marsikatero podobno vprašanje vam bosta s predavanjem o podajanju 
konstruktivne kritike odgovorila Anja in Aljaž. 

Aljaž Zupan že nekaj časa opravlja trenersko funkcijo na Zvezi ŠKIS, je tudi trener 
Nacionalne agencije za izvajanje programa Erasmsus+ na področju mladine. 
 
Anja Fortuna je diplomantka turizma, trenutno opravlja magisterij na Ekonomski fakulteti 

v Ljubljani. Je predsednica Kluba idrijskih študentov. 
 

 

 

 

Se vidimo na akademiji! 

 

 

Za dodatna vprašanja smo vam na voljo na dijaki@skis-zveza.si in izobrazevanje@skis-

zveza.si.  

 

Se vidimo na akademiji! 

Odbor za dijake in Odbor za izobraževanje, 
dijaki@skis-zveza.si, izobrazevanje@skis-zveza.si 
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