VIKEND MZT 2020
Teme in vsebine debat:
1. Družbena omrežja v času COVID-19 (Petja Kos in Pina Maja Bulc)
Na nekaterih taborniških omrežjih se že skorej nabira prah ... ni novih fotk, kaj pa nej... Kako upravljati
družbena omrežja v novi realnosti spletnega tabornistva?
2. Tabu kavarna (Urban Lečnik Spaić)
Pogovarjali se bomo katere so glavne tabu teme pri tabornikih in zakaj jih ne odpiramo pogosto. Pogledali
bomo kaj lahko neodpiranje tem prinese in kaj je plus, da jse o njih pogovarjamo. Pogledali bomo še kako
jih odpirati in v pogovor vključevati čim več članov rodu. Na koncu pa bomo še skupaj odprli eno od tabu
tem po izbiri udeležencev.
3. Kako začeti z učenjem kitare in kako na taborjenju izvesti kvaliteten večer ob ognju s kitaro (Petra
Novljan)
Kje začeti z učenjem kitare? Kateri so tisti koristni nasveti, ko kitaro prvič vzamemo v roke? Na kaj paziti, ko
pripravljamo večer ob ognju, kako ga strukturirati, da bo program zanimiv in bodo vsi sodelovali.
4. Ali smo taborniki s svojim programom sami sebi namen? (Anja Novljan)
Ali z našim programom resnično vplivamo na družbo/okolico in kako? Kaj je namen našega delovanja?
5. Ali je dobro imeti približno po spolu uravnoteženo vodstvo (pa ne samo zaradi parčkanja) ali pa to ne
igra nobene vloge pri delovanju rodu? (Miha Maček – Muc)
Ali spolna raznolikost oz ravnotežje vpliva na kvaliteto delovanja rodu? Je bolj kvalitetno vodstvo tisto, ki ga
sestavlja predvsem eden izmed psolov? Kateri? Kaj lahko naredimo, da bosta tako moški kot ženski spol v
vodstvu enakomerno zastopana?
6. Program PP na daljavo (Lana Radon in Nik Keber)
Delavnica je namenjena vsem PPjem oz. PP načelnikom, ki se soočajo s problemom izvajanja svojih
aktivnosti na daljavo. Na delavnici bomo debatirali, kaj sploh je dober program PP in katere komponente
mora imeti. Pripravili bomo aktivnosti, ki jih lahko uporabite v svojih rodovih za izvajanje programa PP na
daljavo.
7. Grafično oblikovanje in CGP za rodove (Matic Lesjak in Urban Lečnih Spaić)
Kaj je cgp?, Na kaj moramo biti pozorni, kako se ga lotiti, katera so potrebna orodja, nadaljni koraki in
nadgradnje. Ga sploh potrebujemo?
8. SDG- ji pri tabornikih (Rok Pandel)
Na debatiki bi preleteli ''Če taborniki puščamo sled v družbi?'' in ali ''Bo rezultat viden skozi čas?
Če se vprašamo drugače, ''Kak rezultat bi želeli videti v svetu leta 2030?'' in ''Katere aktivnosti bi
potemtakem morali zvajati taborniki?'' V sklopu tega se lahko poslužimo SDG-jev - Ciljev trajnostnega
razvoja. Zatorej vse po malem o SDG-jih pri tabornikih.

