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Bakovci
Minuli četrtek je na Osnovni šoli Bakovci potekal 22. medobčinski otroški parlament, kjer so
osnovnošolci z mentorji razpravljali na temo Junaki našega časa – Kdo so in zakaj?.
Otroški parlamenti je program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblike
demokratičnega dialoga se izvajajo v vseh šolah po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na občinski
in regionalni ravni in se zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu. V programu sodelujejo ob
podpori mentorjev in prostovoljcev učenci in dijaki iz večine slovenskih šol.

Otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem otroškem
parlamentu. Pomeni tudi obliko sodelovanja otrok v družbenem dogajanju ter pridobivanje vedenj o
človekovih in državljanskih pravicah. Tema letošnjega otroškega parlamenta je bila Junaki našega
časa – Kdo so in in zakaj?.
Učencem so se predstavili junaki iz naše pokrajine
Na letošnjem, že 22. medobčinskem otroškem parlamentu je so učenci in mentorji 16. šol debatirali,
ustvarjali in spoznavali junake na različnih področjih. Po uvodnih besedah ravnateljice Vande
Sobočan, predstojnice Zavoda za šolstvo Republike Slovenije, Irene Kumer, mag. Bojana Nemca,
koordinatorja Zveze prijateljev mladine Murska Sobota, so se učencem predstavili junaki našega
časa in naše pokrajine: Vesna Radovanović, pisateljica pravljic, Dušan in Iztok Fister, mlada
vrhunska športnika, Urška Bencak in Nino Kleindienst, plesni par in Jože Denko, akademski slikar.
Spregovorili so o sebi, o svojih dosežkih in junakih, ki so zanje nekaj posebnega.

Mladi parlamentarci ustvarjali v različnih delavnicah
Gosti so se skupaj z učenci in mentorji odpravili v delavnice z naslovom: VIRTUALNI JUNAKI IN
ZVEZDNIKI, JUNAKI V ŠPORTU, JUNAKI V LITERATURI, JUNAKI V STRIPIH, POSTANI JUNAK.
Delo v delavnicah je bilo zelo zanimivo, zato so tudi predstavitve in zaključni sklepi še dodatno
popestrili zasedanje mladih parlamentarcev. Po izboru predstavnikov za regijski in nacionalni otroški
parlament se je vsem zbranim zahvalila tudi mentorica šolske skupnosti na OŠ Bakovci in
koordinatorica 22. medobčinskega otroškega parlamenta, Vanja Mladenović.

Učenci so izbrali tudi predstavnike, ki jih bodo zastopali na nacionalnem in regijskem šolskem
parlamentu, in sicer jih bosta na nacionali ravni zastopala Nino Dotto (OŠ MS III) in Mario Pezer (OŠ
Grad), na regijski ravni pa Nino Dotto (OŠ MS III), Mario Pezer (OŠ Grad), (Sara Seršen (OŠ
Tišina), Špela Kisilak (OŠ Sv. Jurij), Aljoša Gregorinčič (OŠ Tišina), Niko Farič (OŠ Bakovci) in Lan
Kovač (OŠ MS III). Regijski šolski parlament bo potekal 6. marca na OŠ Gornja Radgona.
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Prijavite se z računom

ali objavljajte kot gost

Slovenski knjižni jezik je samo naš, zato ga cenimo. Na Pomurec.com želimo vzpodbujati njegovo
rabo, zato vas naprošamo, da vaš komentar podate v slovenskem knjižnem jeziku. Pri tem sledite
tudi načelom kakovostnega komentiranja. Najboljše komentarje bomo ob koncu leta nagradili.
Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Pomurec.com. Pozivamo vas k strpni in
argumentirani razpravi brez sovražnega govora.
Po Kazenskem zakoniku KZ1 je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje
sovraštva, nasilja ali nestrpnosti ter za grožnjo, da bo napadel življenje ali telo druge osebe.
Pomurec.com bo v primeru obrazložene zahteve državnih organov, ki temelji na zakonski podlagi,
podatke o komentatorjih, s katerimi razpolagamo, tem tudi posredoval.

