Pozdravljene klubovke in klubovci!
Odbor za izobraževanje Zveze ŠKIS tudi letos vabi na Decembrsko Škisovo akademijo, ki
bo potekala v soboto, 1.12. 2018 od 9.30 do 18.00 na Srednji gradbeni, geodetski in
okoljevarstveni šoli (SGGOŠ: http://www.sggos.si/ ) v Ljubljani.
Parkirali boste lahko na brezplačnih parkiriščih v bližini (poleg Fakultete za družbene
vede).
PRIJAVE NA DECEMBRSKO ŠKISOVO AKADEMIJO
Prijavite se lahko na naslednji povezavi https://goo.gl/forms/3prtqJz1btZOEiPC3 .
Prijave za delavnice bodo odprte do srede, 28.11.2018, do 20. ure oz. do zapolnitve prostih
mest na posamezni delavnici. Število prijav na klub ni omejeno, v primeru prevelikega
števila prijav bodo klubi naprošeni, da med svojimi aktivisti izberejo določeno število
udeležencev.
Prijava velja za cel sklop delavnic, z njo se zavezujete tudi, da boste upoštevali urnik in
boste na delavnice prišli pravočasno.
Udeležba na delavnicah za člane študentskih klubov in aktiviste Zveze ŠKIS znaša
5€/udeleženca, v primeru, da boste izbrali kosilo v naši režiji, pa še dodatnih
5€/udeleženca. Klubi boste znesek poravnali preko dotacijske pogodbe po akademiji.
Do 28. 11. 2018 so možne tudi odjave brez sankcije (na: izobrazevanje@skis-zveza.si ), v
primeru neopravičene odsotnosti na delavnici se izreče sankcija 20 €/udeleženca. Znesek
bo klub poravnal z dotacijsko pogodbo, aktivistom Zveze ŠKIS pa se bo trgalo 20 EUR od
mesečnega honorarja.
VSEBINA IN URNIK DECEMBRSKE ŠKISOVE AKADEMIJE
Na izbiro imate dva sklopa delavnic, ki bosta potekala istočasno, zato lahko izberete eno
delavnico v dopoldanskem delu in eno v popoldanskem delu.
V večernem delu bosta potekali dve predavanji, ki jih pripravljamo v sodelovanju z drugimi
vsebinskimi odbori Zveze ŠKIS – prav tako izberete zgolj eno predavanje. S prijavo se
zavezujete, da se boste udeležili celotnega programa v sklopu akademije. Prosimo vas, da
se izbranih delavnic in predavanj res udeležite in se jih udeležite v celoti. V nasprotnem

primeru klub ne bo pridobil točk za izobraževanja, poleg tega pa bo dolžan poravnati
sankcijo v višini 20€/udeleženca.
Urnik:
9.00 – 9.30
9.30. – 12.30
12.30 – 14.00

14.00 – 17.00

Prihod udeležencev in registracija
Design thinking
(Vid Pajek
Arambašič)

Finančna pismenost
(Matej Šavs)
KOSILO
Vse o izmenjavah
(Amanda Teršar, Zala
Zupan, Maruša
Turnšek)

Design thinking:
uporabniška
izkušnja
(Vid Pajek
Arambašič)

PREDAVANJA

17.00 – 18.00

SEVERNA KOREJA –
PUSTOLOVŠČINA ALI
PROJEKT?
(Ajda Hedžet, Katja
Miklavčič)

ZAPOSLOVANJE
MLADIH
(Doris Rojo in Nika
Bukovšek)

PRINCIP DELA
Namen Decembrske 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, odvisno predvsem od vas. Bodite aktivni, sodelujte,
delite svoje znanje z drugimi in se tako naučite čim več.

OPIS DELAVNIC IN TRENERJEV
1. FINANČNA PISMENOST, izvaja: Matej Šavs
V sklopu delavnice Finančna pismenost se bodo udeleženci spoznali z osnovnimi pojmi, ki
jih študenti potrebujejo pri upravljanju svojih financ. Pri tem se bomo osredotočili na
možnost zaslužka preko različnih oblik dela kot so študentsko delo, avtorska pogodba ter
osebno dopolnilno delo, seveda pa se bomo podučili tudi o najpogostejših odhodkih. Tu
bomo govorili o dohodnini, obveznem ter dopolnilnem zavarovanju. Pogledali si bomo
tudi nekaj aplikacij, ki nam omogočajo učinkovitejše upravljanje s financami.
V kolikor si želite, da bi v sklopu delavnice pozornost namenili še kakšni temi, predloge
trener sprejema na elektronskem naslovu matej.savs@studentska-zveza.si do 24. 11. 2018.
Matej Šavs je študent magistrskega študija Finančna matematika na Fakulteti za
matematiko in fiziko. V zadnjih letih je deloval kot blagajnik in predsednik Kluba študentov
Kranj, član Nadzorne komisije Zveze ŠKIS, Vodja Gorenjske regije Zveze ŠKIS in kot drugi
član predsedstva ŠOS.

2. VSE O IZMENJAVAH (Erasmus+ in nepoznani programi mobilnosti), izvajajo:
Amanda Teršar, Zala Zupan in Maruša Turnšek
V sklopu delavnic vse o izmenjavah boste spoznali vse o možnostih in priložnostih, ki jih
nudi tujina – od formalnega študija in prakse, do neformalnih treningov, izobraževanj in
volontiranja.
Delavnica bo smiselno razdeljena na dva dela; v prvem se boste spoznali s programom
Erasmus+ v okviru študija – naučili se boste, kako izbrati pravo fakulteto zase, kdaj in kako
se lotiti izpolnjevanja dokumentacije, kakšno naj bo vaše motivacijsko pismo, da boste v
množici študentov na želeno destinacijo izbrani prav vi.
V drugem delu boste na svoj račun vsi tisti, ki v tujino ne bi odšli za cel semester ali dva,
temveč vas zanima, kako potovati kot prostovoljec, delati v tujini ali pa nadgraditi svoja
znanja v poklicu, pa ne veste na koga bi se obrnili. Spoznali boste karakteristike
neformalnega učenja, odgovorili na vprašanje "Zakaj pa ravno to?", ter pogledali, kje vse
lahko najdemo informacije o mobilnosti v neformalnem izobraževanju, ki bo odgovarjala
tvojim potrebam.
Amanda Teršar je študentka četrtega letnika Mednarodnih odnosov na Fakulteti za
družbene vede, v okviru študija pa se je udeležila tudi Erasmus izmenjave v Belgiji. Redno
se udeležuje tudi mednarodnih konferenc, kjer pridobiva izkušnje in informacije o
študijskih in obštudijskih mednarodnih projektih.
Zala Zupan je članica mednarodnega odbora in se je v svojih gimnazijskih in študijskih letih
udeležila številnih mednarodnih izmenjav in usposabljanj za mladinskega delavca v okviru
programa Erasmus+:Mladi v akciji, veseli pa jo delo z ljudmi in alternativni pristopi k delu.

Maruša Turnšek je diplomantka mednarodnih odnosov, vodja Mednarodnega odbora
Zveze ŠKIS in aktivistka Kluba študentov občine Celje. V času dodiplomskega študija se je
na Erasmus+ podala dvakrat – prvič na študij v Francijo, drugič na prakso na Nizozemsko.
Zaradi tega točno ve, kakšne pasti vas čakajo na poti do priznavanja vseh predmetov in
svoje izkušnje z veseljem deli z vami.
3. DESIGN THINKING, izvaja: Vid Pajek Arambašič
Design thinking
Metoda design thinking-a je posebna metoda razmišljanja o rešitvah - je človeško
orientirana metoda reševanja problemov. Pomaga nam pri reševanju težkih, težko
definiranih problemih ter poda konkretne rešitve.
Na delavnici se bomo z metodo design thinking-a pogovarjali, prototipirali, raziskovali,
razmišljali, zapisovali in na koncu tudi rešili konkretni problem.
Vabljeni ste vsi radovedneži, skeptiki, lenuhi, ki radi sprašujete, ste radovedni in radi
razmišljate, ter delate stvari po svoje.
Uporabniška izkušnja
Vse umetne stvari so oblikovane. Naj bo to lokacija pohištva v sobi ali pa dogodek
študentskega kluba. Razumevanje ljudi nam omogoča oblikovati stvari, dogodke, sisteme
ki so enostavni za uporabo in zadoščajo uporabniškim potrebam.
V drugem delu sklopa se bomo pogovarjali o tem kaj uporabniška izkušnja sploh je, kako
jo merimo in kako jo apliciramo na konkretne probleme. Tekom delavnice bomo oblikovali
persone, katere vam bodo pomagale pri razumevanju vaših uporabnikov in njihovih
problemov pri uporabljanju študentskih klubov.
Vid Pajek Arambašič je univerzitetni diplomant družboslovne informatike. Aktiven je na
področju raziskovanja uporabniške izkušnje. S svojim znanjem se osredotoča na
raziskovanje uporabnikov neke storitve ali predmeta in razvoj rešitev, ki so koristne in
uporabne. Deluje kot razvijalec spletnih vsebin in uporabniške izkušnje.

OPIS PREDAVANJ IN TRENERK V VEČERNEM DELU
1. PREDAVANJE MEDNARODNEGA ODBORA: SEVERNA KOREJA –
PUSTOLOVŠČINA ALI PROJEKT?, izvajata Ajda Hedžet in Katja Miklavčič
So potovanja vedno zgolj zabavna, ali pa so lahko tudi priložnost za učenje? Seveda –
sploh kadar gremo v nepoznano! Severna Koreja se sliši kot nenavadna in fascinantna
destinacija, še bolj pa je zanimivo, kako priti do tja. To ne bo navaden potopis, temveč
predavanje o tem, kako se pripraviti na neobičajna potovanja. Kje začeti z načrtovanjem,
kako si urediti vizo in kateri so še koraki, na katere absolutno ne smete pozabiti, preden
se podate iz varne cone Schengena, vam bosta povedali Katja in Ajda.
Predavanje bosta izvedli Ajda Hedžet in Katja Miklavčič, študentki mednarodnih odnosov,
prijateljici in strastni popotnici. Letos sta obiskali manj 'eksotično' Italijo, Azerbajdžan,
Kitajsko in Severno Korejo, načrtujeta pa obisk Argentine in Nove Zelandije. Z veseljem
bosta z vami delile izkušnje, kako se lotiti priprav na »velika« potovanja.

2. PREDAVANJE ODBORA ZA SOCIALO IN ZDRAVSTVO: ZAPOSLOVANJE MLADIH
V LOKALNI SKUPNOSTI ŠTUDENTSKIH KLUBOV, izvajata: Doris Rojo in Nika
Bukovšek
Zaposlovanje mladih je v zadnjem času še vedno precej pereč problem. Dogaja se, da se
mladi izseljujejo iz svojih (sploh manjših) lokalnih skupnosti in boljše priložnosti iščejo
drugod, v večjih slovenskih mestih in celo izven meja naše države. Zato se bomo z
udeleženci predavanja dotaknili prav te teme. Pogovorili se bomo o stanju na trga dela za
mlade, ter razmislili o različnih projektih, ki bi lahko mladim pomagali k boljši zaposljivosti
in v lokalni skupnosti povečali možnost za njihovo zaposlitev. Izmenjali si bomo tudi
primere dobrih praks in projektov med klubi, ter tako dobili ideje za projekte, ki bi jih
lahko študentski klubi izvedli v svojem lokalnem okolju.
Predavanje bosta izvedli Nika Bukovšek, študentka socialne pedagogike na Pedagoški
fakulteti in vodja Odbora za socialo in zdravstvo Zveze ŠKIS ter Doris Rojo, študentka
magistrskega študija komunikologija na Fakulteti za družbene vede in članica Odbora za
socialo in zdravstvo Zveze ŠKIS.
Se vidimo na akademiji!
Odbor za izobraževanje,
izobrazevanje@skis-zveza.si

