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SPOMLADANSKI POTEPI 

PROGRAM MOBILNEGA MLADINSKEGA CENTRA »LETEČI AVTOBUS« 

1. POTEP  

KDAJ:  14. – 16. 5. 2018, od 17.00 do 20.00  

KJE:  SK8 PARK (Nova vas, OŠ Leona Štuklja)  

2. POTEP 

KDAJ:  23. – 24. 5. 2018, od 15.00 do 18.00  

KJE:  Prometna šola Maribor 

3. POTEP 

KDAJ: 30. 5.  – 1. 6. 2018, od 17.00 do 20.00 

KJE: MČ TEZNO (Plavo igrišče) 

! Urnik delavnic je na zadnji strani ! 

KAJ: 

1. Pogovori: »Družabna omrežja na ulici« 

Pogovarjali se bomo, kako uporabljamo družabna omrežja, kaj objavljamo, kolikšno stopnjo  

zasebnosti delimo z našimi prijatelji, kaj želimo sporočiti in zakaj toliko časa preživimo z njimi. 

«Kakšno zgodbo iz ulice boš danes objavil/a na SNAP-u?« 

«Kakšno zgodbo iz ulice boš danes objavil/a na INSTAGRAMU-u?« 

«Kakšno zgodbo iz ulice boš danes objavil/a na FACEBOOKU-u?« 

«Kakšno zgodbo iz ulice boš danes objavil/a na LINKEDIN-u?« 

Predstavitev LinkedIna (nasveti za prostovoljce in vse, ki jih zanima iskanje službe na sodoben način, 

povezovanje s podjetji in izgradnjo lastnih interesov, učenje, predstavitev izobrazbe, sposobnosti, 

izkušnje itd.) 
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2. Predstavitev in igranje družabne igre »KAJ PA TEBE MUČI?« 

Današnja družba temelji na komunikaciji med ljudmi preko novih tehnologiji in socialnih omrežjih. 

Hitro širjenje novic, trendov in povečana možnost javnega izražanja svojega mnenja, so s seboj 

prinesli številne težave na področju medčloveških odnosov. 

Preko družabne igre odpreti diskusijo in ljudi ozavestiti o težavah posameznika v sodobnem svetu. 

Pokazati, kako se počutijo ljudje, na katere vsakodnevno vplivamo tako in drugače. Poudariti 

problematike, kot so diskriminacija, nasilje, homofobija in tudi težave s katerimi se srečujejo današnji 

mladostniki: social anxiety, iskanje (eksperimentiranje) spolne usmerjenosti, depresija. 
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3. Glasbene delavnice: (KUD KODA) 

Mentor: Alien (Andrej Partljič) 

Pridi in zaigraj! Instrumenti, ki bodo na voljo: KOHON, KITARA, BOOMWACKERS.  

4. Cunjami na ulici – kdo je izdelal vaša oblačila? 

»Who made my clothes?« Fashion Revolution Week - Cunjami 

Misliš, da imaš stil? Poišči nas in se sprehoditi po pisti skozi Leteči avtobus, kjer te bomo slikali in 

objavili na Instagramu s ključno besedo #cunjami, oseba z največ srčki bo lahko svoj modni stil 

predstavila na modni reviji v sklopu EKO TEDNA, ki bo 4. – 8. 6. 2018, na Glavnem trgu v Mariboru. 

Pogovarjali se bomo o modi med mladimi in odkrivali, kdo je naredil naša oblačila in od kod izvirajo, 

potem pa deželo izvora označili na svetovnem zemljevidu (mimogrede, to bo tudi ponovitev znanja iz 

geografije).    

5. Delavnica: ZAVEŽI SE KREATIVNOSTI (kreativno vezanje vezalk)  

 



 

 

Več informacij:  
Maša Dobrina, 051 363 351, masa.dobrina@zpm-mb.si 

 

6. Španščina na ulici - Kaj pomeni: »Despasito?«  

Mentorica: Sira Diallo 

Tujega jezika se najlažje naučimo, če govorimo z »native speakerjem«, v sproščenem okolju. 

Pridružite se nam pri učenju španščine s prostovoljko Siro, ki prihaja iz Španije. 

Na avtobusu imamo veliko iger, frisbije, hodulje, žonglerske rekvizite, gumitvist, energetskega stolpa 

(team building).  

Vabljeni na druženje na ulicah! 
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Ideje: 

Prijaznost je brezplačna - potrosimo jo povsod! IZZIV 3 dni naključnih prijaznih dejanj! 

Spreminjanje sovražnih grafitov v lepa, navdihujoča sporočila (špreje imamo)  

Druženje, risanje skic za grafite, ogled avtobusa in raziskava med mladimi, kako bi jim bilo všeč 

avtobus kot soba pobega. 

Dobra volja je najbolja: PRIDI PO KOMPLIMENT! – ZPM prostovoljke (škatla s komplimenti, vsak 

potegne ven laskajočo misel). 

Center plesa – akcija? Flash mob in povabilo na zaključno produkcijo || (Amy) 

 

 

Program se ponovi na vseh treh lokacijah. 

 


