
Šola politične pismenosti

»Dolžan ni samó, kar veleva mu stan, Kar more, to

mož je storiti dolžan! ...«

Simon Gregorčič

»Šola politične pismenosti« se predstavlja kot

alternativa ustaljenim in rigidnim oblikam

izobraževanja. Za cilj ima usposobiti kritične in

odgovorne posameznike. To poskuša doseči s

pomočjo teoretičnega znanja, ki ga lahko

posameznik uporabi za refleksijo in analizo

družbe, v kateri živi in direktno akcijo, ki je

izpeljana iz teoretičnih ugotovitev in je

usmerjena v poskus praktičnega spreminjanja

okolja v katerem živimo in širše družbe.

Vse delavnice v sklopu ŠPP se bodo
začenjale ob 18. uri. Ob 20.15. bo v istem

prostoru običajno sledil še »filmozofski
večer«, ki bo obravnavane teme

ilustrativno še nadgrajeval.

Za spremljanje »filmozofskih večerov« je

dobrodošlo osnovno znanje angleškega jezika.

»Šola politične pismenosti« je seveda

brezplačna!

ŠPP pripravljamo v sodelovanju s:

Zavodom Pekarna

www.pekarna.org

Inštitutom za etiko Maribor

www.izem.si

Medijska sponzorja sta Katedra in radio

MARŠ

www.katedra-on.net in www.radiomars.si

ŠPP sofinancira Mestna občina Maribor

Druge jesenske prireditve Zofijinih

Gustaf 1.10. ob 20.15 uri »The Weather

Underground«

Gustaf 8.10. ob 20.15 uri »We. Featuring the
words of Arundhati Roy«

Kulturni inkubator 9.10. ob 19. uri
Predavanje - »Ideologija potrošništva« -

Dr. Hajrudin Hromadžić (Filozofska

fakulteta Zagreb)

Gustaf 29.10. ob 20.15 uri »This is What

Democracy Looks Like«

ŠTUK 20.11.2008 ob 18. uri (ob dnevu

filozofije) Okrogla miza – »Harry Potter in

mladi« – Darka Tancer - Kajnih z gosti.

ŠTUK 27.11.2008 ob 18. uri Okrogla miza –
»Človekove pravice in izbrisani« - (v

sodelovanju z Amnesty International ob
priliki obletnice deklaracije o človekovih

pravicah)

Kulturni inkubator 9.12.2008 ob 19. uri
Predavanje - »Progresivna vloga »stare«

šole« - Dr. Edvard Protner (Pedagoška
fakulteta Maribor)

Kulturni inkubator 16.12.2008 ob 19. uri
Predavanje - »Ali obstaja globalna

subkultura mladih?« - Dr. Bojan Musil

(Pedagoška fakulteta Maribor)

Pridržujemo si pravico do spremembe programa. Vse

morebitne spremembe in druge informacije lahko

spremljate na:

www.zofijini.net

PROGRAM

V dvorani Gustaf (Pekarna) ob
sredah med 15.10.2008 in 4.2.2009

ob 18. uri.

Za prijave in dodatne informacije pišite na
zofijini@yahoo.com ali pokličite na telefonsko

številko 051 353 281

Podrobnejši urnik in druge informacije:

www.zofijini.net




