Mladinska komisija pri Planinski zvezi Slovenije
Odbor za vzgojo in izobraževanje

NAVODILO ZA IZDELAVO SEMINARSKA NALOGE
Uspešno opravljen tečaj pomeni, da si postal PRIPRAVNIK ZA MLADINSKEGA VODITELJA. V času
pripravništva, ki traja do podelitve naziva MLADINSKI VODITELJ (predvidoma novembra 2012), se
mora pripravnik za mladinskega voditelja aktivno vključiti v delo matičnega mladinskega odseka ali
Mladinske komisije PZS, ter se v njem lotiti svoje »misije«.
Predlogi za »misije«:
• aktivno opravljati funkcijo v matičnem mladinskem odseku (načelnik, pomočnik načelnika ali
vodja planinske skupine) ,
• prevzeti organizacijsko vodenje projektov mladih v matičnem mladinskem odseku:
o poletni planinski tabor, zimovanje
o program družabnosti za večdnevne programe ali srečanja planinskih skupin
o izvajanje akcij Ciciban planinec ali Mladi planinec,
o priprava ekipe za sodelovanje za tekmovanju Mladina in gore,
o izvedba planinske šole
o izvajanje planinskega krožka
o planinsko orientacijsko tekmovanje – organizacija tekme ali priprava ekip za tekme
o spletna stran mladinskega odseka in celoletna priprava e-novic za člane,
o organizacija mladinskih srečanj in izletov, dvodnevnih planinarjenj
o izvedba kakšnega novega, izvirnega tekmovanja ali srečanja
o ustanovitev mladinskega odseka
o …
Izvedba »misije« je lahko tudi skupinski projekt več pripravnikov za mladinske voditelje, vendar morajo
biti v tem primeru njen obseg, zasnova, analiza in priprava seminarske naloge ustrezno večji.
Seminarska naloga je eden od sestavnih delov pri oblikovanju skupne ocene o uspešnosti opravljenega
tečaja za Mladinskega voditelja. Seminarska naloga naj obsega vsaj 10 strani A4 formata in naj bo
pripravljena v digitalni obliki (.doc ali .pdf).
Sestavni deli seminarske naloge so:
- Uvod in zasnova vizije (želje, ideje, metode)
- Opis priprave projekta (zasnova, načrtovanje, vključevanje, razdelitev dela)
- Opis izvedbe projekta (potek dela in realizacije zastavljenega programa)
- Zaključek in analiza (ocena uspešnosti, odstopanje od zastavljenih ciljev, pomen »misije«)
- Viri, literatura in priloge (zgibanke, vabila, razpisi, letaki ipd.)
Seminarska naloga naj bo kar najbolj izvirna ter naj vsebuje primerno grafično gradivo (fotografije, grafi,
slike ipd.)
Naloge je potrebno najkasneje do 31. avgusta (eno leto po opravljenem tečaju) poslati na el. naslov:
• mladinska.komisija@pzs.si
Vsako seminarsko nalogo oceni vodja tečaja z ocenami: 1 (nezadostno), 2 (dobro) in 3 (odlično). V
kolikor je seminarska naloga ocenjena z oceno 1 (nezadostno), ima tečajnik 1 mesec časa, da jo
skladno z navodili popravi. V kolikor je ne popravi oz. ponovno odda neprimerno seminarsko nalogo se
šteje, kot da seminarske naloge ni oddal in tako ni opravil tečaja. Vsa komunikacija med tečajnikom in
vodstvom pri seminarski nalogi praviloma poteka preko elektronske pošte. Ocenjujejo se: obseg
projekta, samoiniciativnost, izvirnost, prevzeta odgovornost, idejna podlaga, vključevanje in
združevanje posameznikov… Ocena seminarske naloge skupaj z oceno s tečajnega dela tvorita oceno
uspešnosti kandidata pri izobraževanju za mladinskega voditelja.

Gremo skupaj varno v gore!

