
MLADIGITALNI (PRE)SKOK  
NA SPLET
DIGITALNO MLADINSKO DELO 
V ČASU EPIDEMIJE

Datum: 15. 12. 2020

Delo bo zaradi lažje organizacije poteka-
lo v treh skupinah: THE BEATLES, PINK 
FLOYD in THE ROLLING STONES. Vsebi-
ne bodo v vseh skupinah enake, tako da 
boste vsi udeleženci pridobili enaka zna-
nja. Predavatelji bodo rotirali med posame-
znimi skupinami.

Z vami bodo trije izkušeni predavatelji 
Šole retorike Z&Z, s katerimi boste krepili 
kompetence: 

• Dobre in slabe plati spletnega 
sporazumevanja (kamere vidijo 
vse, mikrofoni vse slišijo, kako 
navdušiti občinstvo, orožja v 
bojevanju za pozornost navzočih),                             
dr. Zdravko Zupančič

• Temeljita vsebinska priprava na 
spletni dogodek, vodenje dogodka, 
odnosi na spletnih sestankih, 
časovni okviri, vodenje z besedo, 
prijave in skakanje v besedo,                  
Aleksandra Zupančič, mag. govora

• Glas – gospodar komunikacije, vaje za 
govorno jasnost in prepričljivost, trema 
in nelagodje pri nastopanju preko 
spleta, prof. Tomaž Gubenšek   

PROGRAM SREČANJA:

Digitalno mladinsko delo v času epidemije 9.00–9.40

9.40–10.20
Delo v skupinah: 
The Beatles, Pink Floyd, The Rolling Stones 

10:20–10:40  Odmor za okrepčila iz lastne domače kuhinje

11:20–11:30 Odmor za okrepčila iz lastne domače kuhinje

10:40–11:20  
Delo v skupinah: 
The Beatles, Pink Floyd, The Rolling Stones

11:30–12:10   
Delo v skupinah: 
The Beatles, Pink Floyd, The Rolling Stones

12:10–12:30    Povzetki delavnic in zaključek

Veselimo se srečanja z vami in pridobivanja novih znanj sodobnega časa. 
Dodatne informacije: info@movit.si 

Prijave so obvezne. Sprejemamo jih do 
8. 12. 2020 na TEJ POVEZAVI. 

Vabimo vas na četrto spletno srečanje mla-
dinskega sektorja, ki ga Movit organizira v so-
delovanju z Uradom RS za mladino, Mladin-
skim svetom Slovenije in Mrežo MaMa. 

V prvem delu posveta boste spoznali, kako 
postopati v digitalnem svetu z roko v roki z 
mladinskim delom v času epidemije in kaj smo 
se naučili na področju digitalnega mladinske-
ga dela iz prvega vala koronavirusa. Pregledali 
bomo tudi področja digitalnih kompetenc za 
mladinske delavce in delavke (informacijska 
pismenost, komuniciranje in sodelovanje, izde-
lovanje digitalnih vsebin, varnost in reševanje 
problemov).

V drugem delu posveta boste okrepili svoja 
znanja za izvajanje spletnih dogodkov z orga-
nizacijskega, psihološkega in komunikacijske-
ga vidika. 

Kdor v živo predava in poroča udarno 
in zanimivo, lahko svojo veščino povsem 
prelije na spletne odre. Ko bo korona že 
zdavnaj poginila in bo zrak čist, bomo še 
zmeraj sestankovali na daljavo, hkrati pa 
ne bomo zanemarili sporazumevanja v živo, 
saj brez neposrednih stikov sčasoma ugasne 
človekova družabna narava. Potrebna bo 
zgolj prava mera obojega.  Vabimo vas, da 
izmenjamo izkušnje o spletnem nastopanju in 
sestankovanju. 

Predavatelji ŠR Z&Z
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