MEDNARODNI STROKOVNI SIMPOZIJ CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM
Na Srednji šoli za storitvene dejavnosti in logistiko je 13. In 14. oktobra potekal
7. simpozij Civilna družba in šolski sistem. Tema letošnjega simpozija je bila
Drugačnost v šoli in družbi. Tema je narekovala raznolikost in zanimivost
prispevkov in je bila dobro sprejeta, saj se je simpozija udeležilo veliko število
udeležencev iz različnih koncev Slovenije. Drugačnost ima različne obraze in
nekaj so jih orisali tudi gostje in udeleženci simpozija.
Na otvoritvenem delu je drugačnost zastopal slepi Urh Štrakl, učenec klavirja
Glasbene šole Žalec ter trio dijakov ŠCC, ki so prepevali pesmi Iztoka Mlakarja ,
ki med drugim izstopa po hudomušnih tekstih in primorskem narečju.
Udeležence sta nato nagovorila ravnatelj Srednje šole za storitvene dejavnosti
in logistiko gospod Igor Lupše in podžupanja mestne občine Celje gospa Darja
Turk.
Sledil je plenarni del v katerem je magister dr. Božo Repe, avtoriteta na
področju sodobne slovenske zgodovine, predstavil dva ključna zgodovinska
preloma; drugo svetovno vojno in osamosvojitev, ki ju je doživela Slovenija v
sodobni zgodovini. Izpostavil je vprašanja ali smo se iz zgodovine kaj naučili,
postali bolj demokratični in strpni do drugih okoli sebe.
Na plenarni okrogli mizi, ki jo je odlično vodil Peter Kavčič smo imeli čast
spoznati Saro Kolak, dobitnica zlate olimpijske medalje v metanju kopja,
trenutno živečo v Celju ter njenega trenerja Andreja Hajnška. Ob razgovoru je
bilo čutiti njuno povezanost, pozitivno energijo, vztrajnost in prepričanje v
rezultate. Kolakova vidi svoje rezultate kot posledico dobre psihične
pripravljenosti in trme in kot je sama poudarila« vse je v glavi«. Opisala nam
je tudi svoje šolanje in odzive sošolcev in učitelje na njene vsakodnevne
treninge. Trenutno študira in je opravila vse svoje študijske obveznosti kljub
napornim treningom. V Celju se odlično počuti in želi tukaj tudi nadaljevati.
Seveda v sodelovanju s svojim trenerjem Andrejem Hajnškom.
Pod vtisom plenarnega dela smo se razdelili v dve skupini, kjer so potekale
predstavitve prispevkov kar 73 udeležencev. Drugačnost se nam je dotaknila v
številnih težavah in rešitvah, ki so jih udeleženci predstavili. Drugačnost je
prisotna v vsakem izmed nas pa vendar lahko v izobraževalnem sistemu
vseeno potegnemo smernice, ki se pri pouku ponavljajo ‐ disleksija, gluhost,

begunci, nadarjenost in primanjkljaji v eni osebi; ter še številne druge
posebnosti, ki smo jih lahko slišali v predstavitvah.
V petek, 14. oktobra smo simpozij začeli z video predstavitvijo Nine
Brauckmann Babic iz Luksemburga z naslovom Multikulturna družba in šola.
Nina Brauckmann Babic je Slovenka, ki poučuje nemščino, angleščino in
trgovske sekcije na eni izmed luksemburških šol. Opisala nam je njihov način
šolanje, ki je izredno zapleten zaradi treh uradnih jezikov v državi, poleg
angleščine. V redno izobraževanje so vključeni vsi otroci, tudi tisti s posebnimi
potrebami, ter številni tujci. Pouk poteka dnevno dlje, a imajo zato več
počitnic. Delo učitelja je tudi tam naporno z mnogimi preprekami in težavami.
Po predstavitvah drugega dela prispevkov in diskusijah, smo se nasmejali in
doživeli različnost med Slovenci in Mehičani v predstavitvi Mit in resnica o
Mehiki, nadvse sproščene in pozitivne Christian Dobrajc Frias. Predstavila nam
je razlike, ki jih je doživela in jih še doživlja pri nas, v primerjavi z načinom
bivanja v Mehiki. Njena slovenščina je bila odlična, njeno razmišljanje in
predstavitev pa pozitivno in hudomušno. Z svojo energičnostjo nam je vlila kar
nekaj delovnega zagona. Pogovor z njo je vodil Dušan Vešligaj.
Ob koncu drugega dneva simpozija pa je sledila še plenarna okrogla miza z
naslovom 120% športniki. Miha Cafuta se je sproščeno pogovarjal z Brankom
Mihorkom, vodjem olimpijske odprave invalidov v Riu, Simonom Božičem,
trenerjem ženske reprezentance v sedeči odbojki in Leno Gaberšček,
kapetanko odbojkarske reprezentance. Predstavili so nam problematiko
invalidskega športa pri nas, o začetkih sedeče odbojke, o težavah pridobivanja
igralk in njihovih treningih ter potovanjem na OI. Lena Gaberšček nam je
zaupala prepreke, ki jih je doživljala v odbojkarskem klubu in tamkajšnjem
trenerju. Podobno kot pri Sari Kolak, pa je tudi ona izpostavila svojo trmo in
vztrajnost ter prepričanje vase, da zmore. Kar tudi dokazuje.
Letošnji simpozij je bil zaznamovan z drugačnostjo in uspešnostjo. Drugačnost
pušča sled; slabo ali dobro. Vse je odvisno od nas in od naših stališč kako jo
bomo sprejeli.
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