ŠOLSKI OTROŠKI PARLAMENT NA OŠ FERDA VESELA

V četrtek, 27. 2. 2014, je na Osnovni šoli Ferda Vesela potekal šolski otroški parlament.
Udeležili so se ga predstavniki šolske skupnosti od 6. razreda dalje ter še nekateri drugi
učenci predmetne stopnje. Letošnja debata je potekala na temo Razmere v družbi. Mladi
parlamentarci so ugotavljali, kakšna se jim zdi trenutna situacija v naši družbi ter iskali vzroke
za to. Razdeljeni v različne skupine, ki so se ukvarjale z razmerami v družini, šoli in družbi
nasploh, so izdelali tudi nekaj plakatov. Ob koncu je sledila še razprava, ki se je tako
razvnela, da je bilo časa, da bi povedali vse, veliko premalo.
Namen šolskega parlamenta je bil tudi izvoliti predstavnika šole, ki nas bo zastopal na
regijskem otroškem parlamentu v Novem mestu. Letos se ga bosta udeležila kar dva učenca,
in sicer Nikolaj Razinger iz 8. a in Lenart Lavrih iz 9. a razreda. Obema čestitamo in jima
želimo čim več iskrivih komentarjev na regijskem srečanju, s čimer si bosta morda prislužila
še udeležbo na nacionalnem otroškem parlamentu v Ljubljani.
Nekaj bistvenih sklepov šolskega otroškega parlamenta:
-

-

-

-

-

Učenci v sodobni družbi vidijo tako pozitivne (prijateljstvo, solidarnost, podpora,
sodelovanje …) kot negativne (kriza, grožnje, spori, diskriminacija …) plati.
Za trenutne razmere smo po mnenju učencev »krivi« vsi posamezniki, konkretneje
odrasli, in pa tudi politiki. Vendar pa izhajajo že iz družine, saj so se spremenile njene
vrednote. Bolj pomembni so postali uspeh, kariera, poudarek je na individualnosti. Za
spremembo v miselnosti je kriv tudi skokovit tehnološki in družbeni razvoj v zadnjih
desetletjih. Odnosi in vzgoja v družini v veliki meri vplivajo na odnose otrok do vsega
drugega; kako sprejemajo šolo, kakšno je njihovo vedenje do avtoritet, kakšni so
njihovi cilji. Učenci so se strinjali, da so se zaradi tega poslabšali tudi odnosi med
učitelji in učenci na šolah.
Mladi parlamentarci so ugotavljali, da imajo današnji učenci prenizke cilje in se ne
zavedajo dovolj pomena izobrazbe. V sodobni, bolj sproščeni šoli, si upajo izraziti
svoje mnenje in se postaviti zase, pri čemer pa večkrat prekoračijo mejo. Za ta
»pogum« so krivi tudi zgledi iz medijev.
Trenutne razmere v družbi so po mnenju razpravljalcev slabe ali nekje vmes med
slabim in dobrim. Politika je povzročila, da je prišlo do gospodarske krize, ki je
sprožila nižanje socialnega statusa ljudi, brezposelnost, izseljevanje v tujino …
Moralne vrednote niso več v ospredju. Spremenile so se razmere in miselnost v
družinah in na šolah, zato se bodo v prihodnosti še bolj spremenile tudi razmere v
družbi nasploh (individualizem, egoizem, potrošništvo …).
Kljub vsemu pa po mnenju udeležencev šolskega otroškega parlamenta v današnji
družbi vse le ni tako slabo – še vedno obstaja solidarnost (npr. pomoč ob naravni
katastrofi pred kratkim), več je možnosti za izobraževanje v tujini in druge priložnosti,
mediji imajo tudi pozitivne plati …

