
 

 
 

 

 

Vabilo k sodelovanju v debatnih aktivnostih 

 

Platforma SLOGA v sodelovanju z Zavodom Za in proti ter Inštitutom za Afriške študije v sklopu 

projekta #ClimateOfChange vabi vse mlade v starosti od 19 do 25 let k sodelovanju v debatnih 

aktivnostih. 

Sposobnost argumentirane diskusije je temeljna veščina, še posebej v navezavi na življenjsko 

pomembne teme kot so podnebne spremembe, okoljska problematike ter globalne 

spremembe vključno z migracijami, ki so rezultat teh sprememb. Kako argumentirano postaviti 

in zagovarjati svoje stališče? Kako se posluževati pravih virov? Kateri viri so sploh najbolj 

primerni? Kako te argumente najbolj učinkovito predstaviti? Kaj je slab argument? Kaj je dober 

argument? Kako pomemben je pravi vir? Pričujoča ponudba prinaša na eni strani izobraževanje 

na področju debate ter izobraževanje na področju globalnega učenja. Poleg omenjenih znanj 

pa pobuda nosi tudi dodatno iniciativo - možnost udeležbe na državnem in evropskem 

debatnem tekmovanju.   

Opis aktivnosti 

Delavnice za mlade, stare od 19 do 25 let 

Ponujamo brezplačne delavnice za mlade v starosti od 19 do 25 let, kjer se bodo udeleženci 

seznanili z vsebinami, kot so podnebne spremembe in migracije, cilji trajnostnega razvoja, 

trajnostni razvoj, itd. Spoznali se bodo tudi z osnovami prepričljivega javnega nastopanja, 

komuniciranja in argumentiranja. Naučili se bodo kako dobro strukturirati svoje argumente, 

kako se učinkovito odzvati na argumente nasprotnikov ter kako kritično analizirati novice in 

članke.  

Delavnice so namenjene študentom in študentkam vseh smeri1, mladim v mladinskih 

organizacijah, mladinskih centrih in študentskih klubih. O trajanju in načinu izvedbe se 

dogovorite individualno, prijave pa sprejemamo na elektronski naslov info@zainproti.si2. 

Nacionalno Climate of Change debatno tekmovanje za mlade 

V sodelovanju z Za in proti in Inštitutom za afriške študije bomo 19. in 20. junija 2021 

organizirali online debatni turnir, ki se ga bodo lahko udeležili udeleženci delavnic. 

 

                                                           
1 Delavnice lahko izvedemo tudi v sklopu predavanj. 
2 Delavnice so namenjene večjim skupinam, idealno z vsaj 20 udeleženci_kami, vendar je število stvar dogovora. 
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23. junija 2021 bomo organizirali finalno debato, ki bo potekala v živo v Ljubljani (v skladu z 

navodili in ukrepi za preprečitev okužb z Covid-19)3.  

Ekipe se prijavijo na nacionalno debatno tekmovanje na info@zainproti.si. 

Vseevropsko Climate of Change tekmovanje v Bruslju novembra 2021 

Tekmovalci in tekmovalke zmagovalne ekipe bodo odpotovali v Bruselj in se udeležili 

vseevropskega tekmovanja, na katerem bodo sodelovali tekmovalke in tekmovalci iz 13 držav 

Evropske unije. V okviru večdnevnega obiska se bodo ekipe mednarodno premešale in skupaj 

pripravile na finalno tekmovanje. Tekmovanje v Bruslju bo potekalo v angleškem  jeziku. 

Tekmovanje bo potekalo v formatu Exponi, za tekmovalce pa bomo predhodno organizirali 

dodatno izobraževanje o formatu in pomagali pri pripravi ekip na tekmovanje.  

Obisk države globalnega Juga in snemanje spletne serije v prvi polovici 2022 

Zmagovalci in zmagovalke vseevropskega tekmovanja bodo obiskali eno izmed držav 

globalnega Juga (Gvatemala, Kambodža, Etiopija, Senegal) in posneli svojo spletno serijo4. 

Ekipe 

Ekipe so sestavljene iz tekmovalcev/tekmovalk in asistentov/asistentk. Lahko so različno 

velike, z minimalno 3 tekmovalci in tekmovalkami5. 

Člani in članice ekipe: tekmovalci in tekmovalke, ki sodelujejo na debatnem turnirju kot govorci. 

Člani in članice ekipe – asistenti in asistentke: 

- Strategi in strateginje: sodelujejo pri pripravi strategije in argumentov, 

- Raziskovalci in raziskovalke: analizirajo vire, jih primerjajo in izberejo, pripravijo 

dokumente, ki podpirajo argumente. 

- Trenerji in trenerke: pomagajo tekmovalcem in tekmovalkam, da se izboljšajo v 

nastopanju. 

- Namestniki in namestnice: so na voljo, da vskočijo na debato v primeru odsotnosti 

tekmovalke ali tekmovalca. 

Za dodatne informacije smo na voljo preko e-pošte mateja.skrt@sloga-platform.org in 

telefonske številke 070 552 987. 

Veselimo se sodelovanja z vami! 

                                                           
3 Potne in druge stroške krijejo organizatorji, platforma SLOGA. 
4 Predhodno se bodo usposobili za delo s kamero in snemanje. 

5 Ekipe so lahko različno velike (za potrebe priprav), vendar se debatnih turnirjev udeležijo 3 tekmovalci in 
tekmovalke. 
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