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1. Mladinski promotor

Mladi spoznajo: 
• Program in spletno aplikacijo “Nagradi se” 
• Mladinskega promotorja in njegovo vlogo 
• Vrline - svoje osebnostne moči in kako jih razvijati
• lgre, ki v mladinskem delu povezujejo in gradijo skupnost 
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 Aktivnost 1: SPOZNAVANJE

Košarica nasprotij - v košarici so listki z napisi nasprotij. Na enem listku je zapisano noč, na 
drugem dan; sladko - kislo; svetlo - temno … Vsak udeleženec izvleče en listek in najde svoj par. 
Naloga para je, da skozi pogovor najde skupne lastnosti, ki ju povezujejo. Na list papirja skupaj 
narišeta simbol njunih skupnih lastnosti ali pa jih samo zapišeta. Nato se pari  sprehodijo po prostoru. 
Predstavljajo se drug drugemu in iščejo par, ki jim je najbolj blizu. Po končanem sprehodu vsak par 
predstavi svoj simbol in pove, s katerim parom se je po lastnostih najbolj ujel. 

Ujemi prst - udeleženci se postavijo v krog. Desno dlan imajo v višini pasu obrnjeno navzgor. Levo 
dlan pa navzdol, s tem da imajo kazalec 1 cm nad odprto dlanjo levega soseda. Po znaku 1, 2, 3 je 
naloga vseh, ki imajo dlan obrnjeno navzgor, da ulovijo kazalec soseda. Sosed kazalec umika. Igra 
se lahko ponavlja dokler je zanimiva, vmes pa menjujejo tudi dlani.  

Najdi nekoga, ki ima brata ali sestro, rad matematiko, govori vsaj tri jezike … Pripravi se tabela z 
opisi želenih lastnosti. Naloga udeležencev je, da v najkrajšem času najdejo osebo, ki ima to lastnost 
in pridobijo njen podpis. Ena oseba je lahko na enem listu podpisana največ dvakrat. 

 Aktivnost 2: PREDSTAVITEV SPLETNE APLIKACIJE 
      “NAGRADI SE”
 
“Nagradi se” je program in spletna aplikacija Mladinskega centra Šentjur, ki mladim ob aktivnem 
preživljanju prostega časa omogoča zbiranje točk, ki jih lahko zamenjajo za nagrado.

Ko so mladi aktivni (npr. so člani kakšnega društva, se udeležijo usposabljanj ali delavnic, pripravljajo 
svoj projekt ...), svoje aktivnosti vpisujejo v aplikacijo “Nagradi se” in tako zbirajo točke, ki jih lahko 
kasneje zamenjajo za izbrano nagrado. 

Ob tem mlada oseba:
      • Pridobiva nove izkušnje in znanja ter osebnostno raste.
      • Širi svojo mrežo poznanstev ter se ob tem zabava.
      • Krepi svoje veščine ter sama izbira in odloča, s čim se bo ukvarjala in kako bo zbirala točke. 

Točke lahko zbira na petih tematskih področjih:
     1.  Aktiven občan  (prostovoljstvo)
     2.  Moja zanimanja (članstva v društvih, tabori, izmenjave, usposabljanja ...)
     3.  Moj projekt  (uresničitev lastnega projekta, samostojno ali skupaj z drugimi)
     4.  Omrežen občan (organizirana druženja in mreženje z vrstniki)
     5.  Megafon (preko različnih medijev mladi sami širijo vest o programu)

Več na https://nagrada.mladi-sentjur.si/.



7

 Aktivnost 3: MLADINSKI PROMOTORJI

Mladinski promotorji so mladi, ki v programu “Nagradi se” delajo z vrstniki ter pomagajo mladinskemu 
centru pri delu z otroki in mladimi:
      • Sodelujejo pri vključevanju mladih v program “Nagradi se”.
      • Komunicirajo z uporabniki programa in mladim priporočajo aktivnosti, v katerih lahko sodelujejo.
      • Pripravljajo srečanja mladih “Omrežen občan”.
      • Delajo z otroki in mladimi na terenu.
      • Prav tako vpisujejo svoje aktivnosti in zbirajo točke v aplikaciji “Nagradi se”. 

Delovanje:
Mladinski promotorji so povezani v mrežo, ki redno komunicira in se srečuje mesečno. Promotor skrbi 
za komunikacijo z mladimi, vključenimi v aplikacijo. Nudi jim podporo in informacije pri vpisovanju 
aktivnosti v aplikacijo ter je v redni komunikaciji z administratorjem aplikacije, ki potrjuje in preverja 
vnešeno aktivnosti in potrjuje točke.  
 

 Aktivnost 4: VRLINE

Vrline so naše osebnostne moči. Vsak od nas ima vrline, vendar nekatere bolj, druge manj izražene. 
Razvite vrline omogočajo mladi osebi lažje delovanje in doseganje ciljev, večje zadovoljstvo s sabo 
in v komunikaciji z okolico, odkrivanje novih možnosti v življenju, dajejo občutek smisla in zavzetosti. 
Z razvitimi vrlinami lahko bolj učinkovito rešujemo probleme in lahkotneje ter naravneje delujemo v 
življenju.  

KAKO RAZVITE SO MOJE VRLINE
Namen vaje je prepoznati svoje vrline ter premisliti, kje se lahko posameznik okrepi in kje lahko malo 
popusti, da bo bolj srečen in uspešen v življenju. 

Po prostoru so po stenah razvrščene vrline z opisi ter razlago, kdaj se z vrlino pretirava in kdaj je 
šibka. Udeleženci dobijo rdeče, oranžne in zelene nalepke. Gredo od vrline do vrline ter poleg lepijo 
nalepke. Zeleno prilepijo poleg vrline za katero menijo, da jo imajo zelo razvito ali da velja zanje, 
oranžno nalepko, če včasih velja, včasih ne in rdečo nalepko, če menijo, da te vrline nimajo razvite. 
Na nalepke lahko narišejo svoj znak ali ime, da bodo vedeli, katere so njihove (npr. piko, karo, sonce, 
drevo…).

Ko označijo vrline, se najprej pogleda katere vrline so močno in katere manj zastopane v 
skupini in kaj to morebiti pomeni. Kje so plusi in šibkosti te skupine.

Nato gredo v pare in drug drugemu samo predstavijo, katero vrline menijo, da imajo najbolj 
razvite in katere bi po njihovem morali še bolj razviti. In ali s katero vrlino pretiravajo.

Več na https://nagrada.mladi-sentjur.si/mladinski-promotor/.



8

Vrline so lahko pretirano razvite, kar pomeni, da lahko postanejo naša šibkost in z njimi delujemo 
v lastno škodo ali pa so premalo razvite, kar pomeni, da lahko imamo težave pri delovanju in 
vzpostavljanju stika z okolico. 

Bolj so vrline uravnoteženo razvite, bolj zadovoljivi in kakovostni so lahko naši odnosi.

NAČINI RAZVIJANJA IN KREPITVE OSEBNOSTNIH MOČI
Udeleženci vzamejo novo barvo pisala, gredo z njim po prostoru in na stenah označijo sedem vrlin za 
katere menijo, da so izjemno pomembne za delo z mladimi in vrstniki. Nato pa skupaj naredijo presek 
osmih vrlin, ki so bile največkrat označene. Vsaka skupina dobi dve vrlini. Najprej razmisli, kako se 
ta vrlina odraža v komunikaciji oz. v mladinskem delu in kaj pomeni, če ta vrlina ni dovolj razvita. 
Nato pa še skupaj navedejo nekaj aktivnosti oz. načinov, kako se posamezna vrlina lahko namerno 
razvija. Poročajo in svoje razmišljanje predstavijo drug drugemu. 

Uporabljeno klasifikacijo vrlin sta pripravila Martin Seligman in Christopher Peterson. Na spletu 
je vprašalnik: https://www.viacharacter.org/survey/account/register, kjer lahko mladi podrobneje 
preverijo, katere vrline imajo razvite in katere manj.

Za izvedbo aktivnosti so uporabljene vrline na https://www.srecolovke.si/vrline.html 

Vrline modrosti
     1.  Ustvarjalnost, originalnost: Ena vaših glavnih značilnosti je, da se vedno znova domislite novih
 rešitev naloge ali problema. Ko se nečesa lotite, raje uporabite svojo ustvarjalnost, kot da bi
 opravili nalogo po običajni poti.

     2.  Radovednost: Zanima vas veliko različnih področij. Postavljate veliko vprašanj, saj se vam 
 zdijo skoraj vse teme zelo zanimive. Uživate v raziskovanju in odkrivanju novega.

     3.  Kritično mišljenje, odprtost: Ena vaših glavnih značilnosti je, da stvari dobro razmislite in jih
 preučite iz vseh zornih kotov. Pri svojih zaključkih ste preudarni. Ko se odločate, se zanašate
 na trdne dokaze. 

     4.  Ljubezen do učenja: Radi se učite novih stvari, pri pouku ali sami zase. Že od nekdaj ste imeli
 radi šolo, branje in muzeje. Kjerkoli in kadarkoli obstaja priložnost za učenje, jo izkoristite.

     5.  Perspektiva (modrost): Čeprav se morda nimate za modro osebo, vas prijatelji opisujejo kot
 tako. Cenijo vaše mnenje in se na vas obračajo po nasvete.
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Vrline poguma
     1.  Pogum: Ste pogumna oseba. Ne ustrašite se groženj, izzivov, težav ali bolečine. Vedno se
 zavzemate za pravičnost, tudi kadar vam drugi nasprotujejo. Trdno stojite za svojimi prepričanji.

     2.  Vztrajnost: Vedno se potrudite, da zaključite začeto delo. Ne glede na vrsto projekta uspete
 svoje naloge izpeljati do konca v doglednem času. Ko delate, vam misli ne odtavajo. Zadovoljni 
 ste, kadar naloge uspešno dokončate.

     3.  Pristnost, avtentičnost, iskrenost: Ste iskrena oseba, kar se ne kaže le v vaših besedah,
 ampak tudi v vsakem vašem dejanju. Ste z nogami na trdnih tleh in se ne pretvarjate. Ste 
 pristni.

     4.  Vnema, entuziazem, energija: Ne glede na to, kaj delate, se stvari lotevate z navdušenjem
 in energijo. Nikoli ne naredite stvari na pol, svojih nalog se lotite s srcem. Življenje je za vas 
 pustolovščina.

Vrlina humanosti, dobrohotnosti, človečnosti
     1.  Ljubezen: Cenite iskrene in tople medosebne odnose, še posebej tiste, v katerih sta skrb in
 pozornost recipročna. Ljudem, ki so za vas pomembni, ste tudi vi pomembni.

     2.  Prijaznost in radodarnost: Ste prijazni in radodarni. Nikoli niste toliko zaposleni, da ne bi
 mogli pomagati prijatelju. Uživate, ko naredite kaj dobrega za druge, tudi če jih ne poznate.

     3.  Socialna inteligentnost: Zavedate se občutij drugih ljudi in razumete vzroke njihovih dejanj.
 V različnih socialnih situacijah se odlično znajdete. Znate poskrbeti, da se v vaši družbi tudi 
 drugi počutijo dobro.

Vrlina pravičnosti
     1.  Timsko delo, pripadnost skupini: Odlično delujete v skupini. Ste zvest in predan
 sodelavec. Vedno opravite svoj delež. Za uspeh vaše skupine se vedno potrudite po 
 najboljših močeh.

     2.  Poštenost, pravičnost: Eno vaših glavnih načel je, da vse ljudi obravnavate pravično.
 Vašim osebnim občutkom ne dovolite, da bi vplivali na odločitve o drugih ljudeh.
 Vsakemu ponudite priložnost.

     3.  Vodenje: Odlično se znajdete v vlogi vodje. Člane skupine znate spodbujati in voditi
 pri učinkovitemu reševanju nalog. V vaši skupini se vsak počuti vključenega, saj 
 posebno pozornost namenjate dobrim medosebnim odnosom.

Vrline zmernosti, samokontrole
     1.  Odpuščanje in usmiljenje: Sposobni ste odpustiti ljudem, ki so vam naredili kaj slabega.
 Niste maščevalni in redko komu kaj zamerite. Ljudem vedno ponudite drugo priložnost, da 
 popravijo svoje napake.



10

     2.  Skromnost: Ne želite biti v središču pozornosti. Ne hvalite se s svojimi dosežki, raje vidite, da
 govorijo sami zase. Nimate se za nekaj posebnega. Prijatelji cenijo vašo skromnost.

     3.  Previdnost: Ste previdna oseba. Vaše odločitve so vedno dobro premišljene. Nikoli ne rečete
 ali naredite stvari, ki bi jih kasneje lahko obžalovali.

     4.  Samokontrola, samouravnavanje: Zavestno uravnavate vaše občutke in dejanja. Ste 
 disciplinirana oseba. Sposobni ste obvladati svoja čustva in želje in ne pustite, da bi oni 
 obvladali vas.

Vrline duhovnosti
     1.  Cenjenje lepote in odličnosti: Na vseh področjih življenja opazite in občudujete lepoto,
 odličnost in/ali dobro izvedbo. Lepe stvari najdete v naravi, umetnosti, matematiki, znanosti ali 
 v vsakdanjih izkušnjah.

     2.  Hvaležnost: Zavedate se lepih stvari, ki se vam zgodijo, in jih ne jemljete kot samoumevne.
 Vaši prijatelji in družinski člani vedo, da ste hvaležna oseba, saj si vedno vzamete čas za 
 zahvalo.

     3.  Upanje, optimizem: V prihodnosti pričakujete najboljše in delate s ciljem, da boste to dosegli.
 Verjamete, da je prihodnost nekaj, nad čemer imate nadzor.

     4.  Duhovnost, občutek smisla: Imate močna prepričanja o nečem višjem, o smislu in namenu
 življenja. Vaša prepričanja vodijo vaša dejanja in vam predstavljajo vir opore in tolažbe.

     5.  Humor: Življenju pristopate igrivo, druge spravljate v smeh in opremljeni ste s humorjem tudi 
 v težkih in stresnih časih. 

 Aktivnost 5: IGRE V MLADINSKEM DELU
 
Igra je v mladinskem delu orodje s pomočjo katerega se mladi spoznavajo, zabavajo, sproščajo, 
vzpostavljajo odnose zaupanja, se učijo sodelovanja in timskega dela, rešujejo konflikte in različne 
izzive …

Mladi se seznanijo z igrami za:
      • ogrevanje, sproščanje in vzpostavljanje stikov,
      • spoznavanje,
      • vzpostavljanje zaupanja in povezovanja,
      • gradnjo skupine ali tima,
      • evalvacijo (preverjanje počutja, oceno naučenega in izvedene delavnice)

Ogrevanje, sproščanje in vzpostavljanje stika
      • Izvozlaj se - udeleženci naredijo krog, dvignejo desno roko, stopijo v krogu drug proti drugemu
 in se primejo z desnimi rokami. Nato dvignejo levo roko in se primejo z levimi rokami. S komerkoli,
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        samo ne s sosedom na levi ali desni strani. Njihov cilj je, da se izvozlajo in naredijo krog brez
 spuščanja rok.

      • Impulz - naredijo krog, primejo se za roke. Moderator rahlo stisne roko osebi na svoji desni
 strani. Ta nadaljuje s stiskom roke naprej. V krog lahko dajo nov impulz na levo, da se impulza 
 srečata. Če oseba ob prejemu impulza, z isto roko naredi dvakratni rahel stisk, pomeni, da je 
 spremenila smer impulza in ta potuje nazaj v smer iz katere je prišel impulz.  

      • Poglej v moje noge - udeleženci naredijo dve vrsti. Postavijo se tako, da ima vsak nekoga
 pred sabo. Vsi udeleženci gledajo v noge udeleženca pred sabo. Na znak 1,2,3, ZDAJ, si vsak 
 izbere osebo, ki jo pogleda v oči. Če se osebi srečata s pogledom, sta opravili nalogo in gresta 
 iz vrste. Ostali nadaljujejo, dokler ne ostane samo en par. 

      • Kroženje okoli - udeleženci stojijo v krogu. Vsak si samo v mislih, brez da bi nakazal, izbere 
 nekoga v krogu. Na moderatorjev znak tečejo proti izbrani osebi in naredijo tri kroge okrog nje. 
 Ko končajo se usedejo. 

      • Vsi moji prijatelji - udeleženci sedijo v krogu. Oseba, ki stoji na sredini reče: “Vsi moji prijatelji,
 ki imajo radi čokolado.” Ob tem vsi, ki imajo radi čokolado zamenjajo stol. Usedejo se lahko
 na katerikoli stol razen na sosednjega, na levi ali desni strani. Med tem, ko se vsi presedajo,
 oseba na sredini poskuša najti svoj stol. Če ji ni uspelo, ponovi npr. “Vsi moji prijatelji, ki imajo
 lase; ki imajo bele nogavice; ki so kdaj v šoli dobili petko, enko … Oseba, ki ni uspela zasesti 
 svojega stola nadaljuje z igro. 

      • Škarje, kamen, papir - udeleženci se postavijo v dve vrsti. Kažejo si znake škarje, kamen,
 papir, s posebnimi znaki. Škarje - dajo roki pred sabo v obliki črke V in strižejo z rokami; kamen -
 naredijo počep; papir - dvignejo obe roki nad glavo. Vsaka skupina se dogovori, kateri znak
 bo pokazala nasprotni skupini. Skupini se postavita v dve vrsti, iz oči v oči in na moderatorjev 
 znak pokažeta svoj znak. Škarje premagajo papir, papir premaga kamen, kamen premaga 
 škarje. Lahko se dogovori za pet izvedb in se beležijo zmage. 

      • Igra evolucije - igralci so razporejeni po prostoru. Svoj pohod začnejo kot piščanci, ki čivkajo
 in hodijo naokoli. Njihov cilj je, da napredujejo v stopnjo kura, to pa naredijo tako, da si poiščejo
 drugega piščanca in se gredo z njim igro kamen, škarje, papir. Tisti, ki zmaga napreduje v
 naslednjo stopnjo. Cilj je čim hitreje priti do stopnje človeka. Stopnje so piščanec, kura, 
 dinozaver, opica, človek. Da napredujejo je potrebno najti isto vrsto, jo premagati in napredovati.   

      • 1, 2, 3 sonce - ena oseba stoji pri steni in govori 1, 2, 3, sonce. Ostali udeleženci so npr. 15
 metrov stran. Medtem ko oseba ob steni govori 1,2,3, sonce, se lahko skupina za njo premika.
 Ko reče SONCE se obrne in v momentu, ko se obrne, če zagleda, da se kdo premika, vrne to 
 osebo na začetek. Oseba, ki se uspe dotakniti osebe, ki vodi igro zmaga in jo lahko zamenja. 

      • Krik živali - vsak udeleženec izvleče list na katerem je napisano ime živali. Teh živali je več.
 Na znak se vse živali začnejo oglašati, da se najdejo in oblikujejo skupino. Namesto oglašanja, 
 lahko kažejo gibe živali.

      • Reši me - glede na velikost skupine se določi število lovilcev. Za deset oseb se določita dve
 osebi, ki lovita. Tistega, ki ga ulovita otrpne. Reši ga lahko soigralec, ki še ni ulovljen in sicer 
 tako, da se ga dotakne (možne so tudi druge variante rešitev). Ko so vsi polovljeni je igre konec.
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Spoznavanje
      • Vzdevek - udeleženci stojijo v krogu. Vsak pove svoje ime in si izmisli vzdevek, ki se začne s 
 prvo črko imena.

      • Baloni - vsak dobi svoj balon. Nanj napiše/nariše eno stvar, ki ga označuje, svojo najljubšo
 številko in svoj podpis. Naredijo dve vrsti. Osebi, ki si stojita nasproti si izmenjata balone in se 
 predstavita. Ko končajo se ena vrsta premakne v levo ali desno in naredijo se novi pari. 

      • Zmenkarije - vsak dobi list papirja in nanj nariše uro s številkami, od 1 do 12. Ob vsaki uri 
 (številki) si v skupini dogovori zmenek z enim udeležencem in poleg številke zapiše ime te 
 osebe. Ob vsaki uri z drugo osebo in samo z eno osebo. Ko imajo vsi urejene zmenke, 
 moderator reče ura je 1. Vsak se najde z osebo, ki jo ima zapisano ob tem času. Moderator 
 postavlja vprašanja in teme o katerih se na zmenku pogovarjajo. Ko je konec zmenka, 
 moderator reče ura je 2. Vsak najde svoj zmenek ob tem času in moderator predstavi temo.
 Teme so lahko npr. najbolj nore počitnice; družina; hobiji; najbolj zanimivo ali odštekano darilo;
 šola; najljubša hrana; film ali risanka; zadnji pogledan film; kam bi v tem trenutku najraje šel
 na dopust … Lahko so tudi bolj konkretna vprašanja. Igra se zaključi, ko se odvrti vseh 12 zmenkov. 

      • Razvrsti se - udeleženci se v tišini, od leve proti desni razvrstijo po svoji starosti (barvi oči,
 las, številki noge…).  Pomagajo si lahko le z mimiko. 

      • Šus po glavi - udeleženci se postavijo v krog. Ena oseba gre na sredino. Moderator pove ime
 in oseba na sredini teče proti imenovani osebi. Če jo doseže in rahlo udari po glavi, preden 
 ta oseba izgovori ime nekoga drugega v krogu, potem se zamenjata. Če pa imenovana oseba 
 uspe pred tem reči ime nekoga drugega, mora oseba na sredini teči proti novo imenovani 
 osebi in jo doseči preden se le ta znajde in pove drugo ime, ene izmed oseb udeležene v igri. 

      • Kdo je na drugi strani - udeleženci se razdelijo v dve skupini. Usedeta se na tla druga proti
 drugi. Mednje se položi odejo, ki preprečuje, da bi se ekipi videli. Na moderatorjev znak, se 
 pred odejo, iz vsake skupine, usede ena oseba. Ko se odeja spusti, je naloga obeh, da čim 
 prej izgovorita nasprotnikovo ime. Oseba, ki zmaga dobi drugo osebo v svojo skupino. 

      • Bonbončki - vsak si izbere poljubno število bonbonov ali čokoladic. Po izboru izvedo, da toliko
        kolikor imajo bonbonov, toliko še neznanih dejstev povedo o sebi. 

      • Ponovi za mano “Ime in gib” - udeleženci se postavijo v krog. Vsak si izbere lasten gib.
 Začne moderator, ki pove svoje ime in pokaže gib. Nato vsi udeleženci pozdravijo “Zdravo …”
 in ponovijo njegov gib. Nadaljuje oseba poleg moderatorja. Najprej pove moderatorjevo ime in 
 njegov gib, nato pa reče “Jaz sem …” in pokaže svoj gib. Tako se nadaljuje dokler ne pride na 
 vrsto zadnja oseba, ki preden pove svoje ime, ponovi gibe in imena vseh predhodnikov. 

Zaupanje in povezovanje
      • Jaz sem … drugi pravijo, da sem - vsak dobi list papirja z nedokončanimi stavki. S svojim
 parom podeli, kaj je in kaj mislijo drugi, da je. 

      • Ogledalo - dve osebi se premikata kot bi bilo med njima ogledalo. Ena vodi, druga ji sledi,
 nato zamenjata vlogi. Vodja ima magnetni prst in se npr. dotakne roke svojega partnerja, ta 
 pa sedaj s svojo roko sledi magnetnemu prstu. Oseba, ki vodi, z gibi pokaže drugi osebi, kaj 
 hoče od nje. 
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      • Risba - udeleženci so razdeljeni v pare. Vsak par dobi A3 papir. V krogu so barvice, ki si jih
 lahko izposojajo in uporabljajo Naloga vsakega para je, da v popolni tišini brez dogovarjanja, 
 ustvari skupno sliko. Imajo npr. 10 minut časa. Lahko se naredijo tudi večje skupine. Na koncu 
 se lahko razvije pogovor, kaj se je dogajalo, kdo je vodil, kdo je morebiti omahoval, čemu, kdo 
 je nadaljeval, kako so se sprejemale odločitve...kako so zadovoljni s svojim delom. 

      • Čas za ime - naloga udeležencev, ki stojijo v krogu, z zaprtimi očmi, je da eden za drugim
 brez, da bi se dogovorili, povedo svoje ime. Če rečeta dva naenkrat svoje ime, gredo od začetka. 

      • Jaz tako, kako pa ti - udeleženci se postavijo na sredino polja. Ena stran polja je označena z
 DA, druga stran z NE. Moderator podaja izjave na izbrano temo, udeleženci pa se opredelijo 
 tako, da se postavijo na določeno stran polja. Npr. izleti so zanimivejši kot obisk kina … Lahko 
 tudi povedo razlog svoje odločitve. 

      • Breza v vetru - skupine po 8 oseb. Postavijo se v krog. Ena oseba gre na sredino. Oseba na
 sredini se sprosti in se prepusti rokam ostalih udeležencev, ki skrbijo za njeno varnost in varno 
 kroženje v krogu od roke do roke. 

      • 60 sekund - udeleženci krožijo po prostoru. Ko zaslišijo glasbo najdejo par, ki mu zrejo 60
 sekund v oči. Ko glasba preneha spet prosto hodijo in ponovno najdejo par, ko zaslišijo glasbo. 

      • Mavrica - udeleženci imajo pred sabo polno košaro različnih čokoladic, ki si jih lahko izberejo, 
 kolikor želijo. Glede na izbrano barvo potem npr. povedo, če imajo rdečega - kaj jih žalosti, 
 druge barve pa npr. kaj te razveseli, kaj razjezi, kaj motivira, kaj vse si danes naredil narobe 
 in bi želel popraviti, tvoja najboljša izbira oz. odločitev danes …

      • Moje drevo - vsak nariše svoje drevo, ki ga predstavlja ter predstavi ostalim. 

 
Gradnja skupnosti
      • Gradnja stolpa - vsaka skupina po štiri člane dobi enak material (časopisni papir, škarje,
 slamice in selotejp). Naloga vsake skupine je, da v 15 minut naredi čim višji, samostoječi stolp. 

      • Zavaruj svoje jajce - vsaka ekipa prejme material s pomočjo katerega zavaruje svoje jajce,
 da ostane celo, ko ga vržejo iz višine cca 10 metrov (dobijo časopis, vato, slamice, selotejp).

      • Mashmellow stolp - iz zobotrebcev in plastelina naredijo čim višji stolp.

      • Poberi in zadeni - naredijo se skupine po vsaj šest oseb. Člani vsake skupine se kot četica
 postavijo en za drugim, da se lahko primejo za rame osebe pred sabo. Vsi razen zadnje osebe 
 imajo čez oči prevezo. Naloga skupine je, da pobere stvar na tleh in jo skupaj odnese do 
 vedra. Zadnja oseba usmerja ekipo z neverbalnimi znaki in gibi. Ko skupina pobere predmet 
 in ga da v vedro, gre prva oseba na zadnje mesto in začne se nov krog iskanja predmeta, 
 katerega lokacija se je spremenila. 

      • Preobrni list - naloga skupine je, da obrne podlago na kateri stoji, tako, da vsi ostanejo na njej
 in se pri tem izognejo dotiku tal. Podlaga je velika glede na velikost skupine, da je ravno pravšnji
 izziv. 



14

Evalvacija oz. vrednotenje :
     • počutja udeležencev,
     • izvedene aktivnosti,
     • samorefleksija naučenega.

Preverjanje počutja udeležencev
Uporaba:
     • drevesa počutja, kjer označijo pozicijo možička in povedo, čemu so ga označili,
     • različnih kart/fotografij/predmetov, s pomočjo katerih opišejo svoje počutje (izberejo 
 predmet in pojasnijo svoj izbor),
     • če bi bil v tem trenutku žival/rastlina/sladica/knjiga…, katera bi bil in zakaj (glede na počutje),
     • z eno besedo v krogu povedo, kako se počutijo,
     • opišejo svoje počutje kot vremensko napoved ...

Evalvacija izvedene aktivnosti
Preveri se ali je doseženo želeno, kaj je/ni delovalo, kaj bi spremenili, izboljšali, popravili, da se v 
prihodnosti doseže želeno. 

Primeri aktivnosti:
Tarča - ob zaključku aktivnosti se pozornost udeležencev usmeri na tarčo, ki je narisana na steni. 
Udeležencem se postavijo vprašanja v zvezi z aktivnostjo. Vsak dobi toliko barvnih nalepk kot je 
vprašanj (max. šest vprašanj). Moderator prebere vprašanje npr. kako so bili zadovoljni s podajanjem 
teme - vsak glede na svoje zadovoljstvo označi pozicijo v tarči. Sredina tarče je maksimum, bolj se 
oddaljuje od sredine, manj zadovoljstva je bilo z omenjenim. In podobno naprej.  
Moderator na stolu - podobno kot pri tarči, samo da sedaj moderator predstavlja sredino tarče in bolj 
kot so zadovoljni z izvedbo in bolj kot je aktivnost zadovoljila njihova pričakovanja, bliže moderatorju 
se postavijo. Na začetku naredijo velik krog okrog moderatorja. In se mu približujejo in oddaljujejo 
glede na svoje zadovoljstvo. Vprašanja so vezana na področja, ki zanimajo izvajalca.
Škatlice s predlogi - pripravijo se barvni samolepilni lističi. Na ena barvo zapišejo vse pluse, na 
drugo pomanjkljivosti, na tretjo svoje predloge za izboljšavo. Lističe vržejo v škatlo s predlogi. 

Ocenjujejo lahko:
     - zabavnost oz. zanimivost,
     - jasnost navodil podanih nalog
     - čas trajanja nalog
     - sem se naučil/a kaj novega o sebi in delovanju v timu
     - sem se počutil/a varno
     - sem se lahko svobodno izražal/a in ustvarjal/a
     - povezanost skupine

Samo refleksija
Udeleženci odgovarjajo na izbrana spodnja vprašanja in se potem v skupini ali v parih pogovorijo o 
učni izkušnji:
     - Kako ocenjujem svoje sodelovanje in prispevek? 
     - Kaj sem prispeval_a?
     - Kaj sem se naučil_a?
     - Kaj je bil moj največji izziv?
     - Moj dosežek?
     - Kje lahko naučeno ponovno uporabim?
     - Kako dobro mi je šlo? Kaj bi lahko naredila drugače?
     - ...
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2. Motiviranost

Mladi: 
• ozavestijo pet potreb, ki jih vseskozi zadovoljujemo in so razlog 
   našega delovanja ter jih je pomembno upoštevati pri vključevanju 
   mladih v aktivnosti.
• spoznajo pomen socialne mreže in dobrih odnosov za zadovoljujoče 
   življenje. 
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 Aktivnost 1: RAZLOG MOJE VKLJUČITVE

Vsak član skupine na samolepilne lističe napiše razloge za vključitev med mladinske promotorje.

Nato vse razloge za vključitev med mladinske promotorje, ovrednotijo od 5 (najpomembnejši) do 1 
(najmanj pomemben). V skupinah podelijo svoje razloge in njihovo oceno.

 Aktivnost 2: LJUBEZEN, MOČ, SVOBODA, ZABAVA,
      PREŽIVETJE 
 
Na steno je prilepljenih pet različnih simbolov, ki prikazujejo MOČ (veščine in kompetence),  
LJUBEZEN (povezovanje in sodelovanje), ZABAVO (raziskovanje, radovednost in učenje), 
SVOBODO in preživetje.

Vsak svoj, predhodno ovrednoten razlog prilepijo k enemu izmed simbolov na steni. Po seštevku 
točk ugotovijo, kateri razlog (simbol) prevladuje pri vključitvi med promotorje v tej skupini.

 Aktivnost 3: KAJ POTREBUJEM ZA SREČO V 
      ŽIVLJENJU? 
 
V skupinah naredijo seznam vsega, kar jih osrečuje in dela zadovoljne v življenju. Nato pa razvrstijo 
vse navedeno v pet skupin in prilepijo k simbolom, h katerim menijo, da spadajo. 

Ko končajo z razvrščanjem, skupaj z moderatorjem pregledajo svoje delo in spoznajo pet potreb, ki 
nas ženejo k delovanju oz. so razlog našega delovanja. 
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Potreba po:
     - Preživetju (varnost, zdravje, hrana, prenočišče …), vse povezano s telesom. 

     - Ljubezni, povezovanju in pripadanju (žene nas, da iščemo poti, kako bi se povezali in ostali
 povezani z drugimi). V praksi je bližina in povezanost z ljudmi, ki nam nekaj pomenijo, 
 predpogoj za zadovoljitev drugih potreb.

     - Moči (samopotrjevanju - obvladovanju razl ičnih veščin - občutek kompetence, 
 samospoštovanje - zadovoljstvo zaradi dobro opravljenega dela). 

     - Zabavi (veselje, smeh, učenje in spoznavanje novih stvari). Doživeti dogodivščine, učiti se z 
 drugimi in se zabavati ter smejati. Ustvarjalna radovestnost. 

     - Svobodi (prostost, svobodna izbira zadovoljevanja svojih potreb). Svoboda ustvarjanja in
 izbiranja. Biti svoboden in dopustiti svobodo izbire tudi drugi osebi.

 Aktivnost 4: KAKO ZADOVOLJUJEM SVOJE POTREBE? 
 
Za izhodišče imajo seznam iz Aktivnosti 3, kaj jih osrečuje in dela zadovoljne v življenju. Na list papirja 
zapišejo vloge, v katere so vstopali, da so bili srečni in zadovoljni ter so skoznje zadovoljevali svoje 
potrebe. Npr. planinka, sestra, hčera, plesalka, prijateljica, članica hokejskega društva, zaposlena, 
šahistka, udeleženka delavnic ...

Nato pomislijo katero potrebo ali potrebe so s to vlogo zadovoljevali in vpišejo to vlogo pod ustrezno 
potrebo. Med sabo v skupini podelijo.

OSNOVNE POTREBE

Ljubezen & povezovanje Komptence & potrjevanje

Zabava Svoboda

Preživetje
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V družbi, doma, v družini, v službi, v šoli … ob drugih, ko izbiramo in vstopamo v različne vloge 
(prijatelj, član društva, sodelavec, šahist, baletka, partner/ka, starš …), zadovoljujemo svoje potrebe.
  
Ker želimo, da smo srečni in zadovoljni (to pomeni, da se počutimo ljubljeno in povezano, da vemo, 
da smo kompetentni in da zmoremo, da imamo možnost se svobodno odločati in početi kar želimo, 
in se zabavati), vstopamo in delujemo v različnih vlogah. Delovanje v vlogah nam omogoča 
zadovoljevanje teh petih potreb. Ko so te potrebe zadovoljene, tako kot smo si sami zamislili, smo 
srečni in zadovoljni. 

 Aktivnost 5: SKRBIM ZA SVOJO SREČO IN 
      ZADOVOLJSTVO 
 
Na podlagi prejšnje aktivnosti, mladi ocenijo, od 1 do 10, kako skrbijo za zadovoljevanje posamezne 
potrebe pri sebi. Za katero dovolj skrbijo, za katero manj ali pa sploh ne, oziroma bi bilo potrebno 
zanjo bolje poskrbeti, zaradi lastne sreče in zadovoljstva.

Skrb za svoje potrebe je kot kolo. Če ni dovolj okroglo se ne bo kotalilo. To pa pomeni, da če je katera 
od teh potreb premalo zadovoljena, smo lahko nesrečni.

V parih predstavijo svoje kolo in s katerimi aktivnostmi bi lahko bolje zadovoljevali svoje potrebe, če 
je to potrebno. 

Moč - kompetence

Preživetje

SvobodaZabava (raziskovanje, 
radovednost)

Ljubezen - povezovanje
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 Aktivnost 6: VKLJUČUJEM SE, DA ZADOVOLJIM 
      SVOJE POTREBE 
 
Dejstvo je, da se vključujemo v različne aktivnosti in različna področja, ker imamo potrebo/e, ki jo 
želimo zadovoljiti. 

Posamezniku se je smiselno vključiti le v tisto, za kar meni (podzavestno ali zavestno), da mu bo 
pomagalo zadovoljiti njegove potrebe in dvigniti kakovost življenja.

Mlada oseba v aktivnostih išče smisel zase (korist) in z izbiro aktivnosti stremi k zadovoljevanju 
svojih potrebe, čeprav se tega pogosto ne zaveda. 

Dobijo tri tekste in iz teksta povedo, katero/e potrebo/e bi lahko zadovoljili, če bi se udeležili opisane 
aktivnosti. 

Tekst 1: Vključi se v tečaj robotike, kjer se boš naučil konceptov programiranja, robotike, tehnike in 
drugih znanj prihodnosti...

Tekst 2: Sproščeno vzdušje, majhne skupine. Učenje, ki prinaša obilo informacij in zabave. Povezuje 
mlade iz različnih krajev. Po zaključenem usposabljanju boš imel_a veliko novih poznanstev, 
obvladal_a boš načrtovanje dogodkov in imel_a eno referenco več za svoj CV. 

Tekst 3: Koncert …. znanega izvajalca pop rocka, ki vas bo zabaval ob zvokih kitare, bobnov in 
izvrstnega vokala. 

Aktivnost 7: KORIST
 
Osebo lahko pritegnemo, da se vključi in ostane v aktivnostih, če imamo z njo dober stik in če ji znamo 
pokazati, čemu je zanjo pomembno, da se vključi v aktivnosti. Da vidi smisel in korist v sodelovanju.
 
Lahko se zgodi, da s svojim načinom delovanja ali oglaševanja aktivnosti, zadovoljujemo samo eno 
potrebo ali pa potrebo, katera pri osebi trenutno  ni v ospredju ali pa ji je trenutno manj pomembna. 

Na podlagi Aktivnosti 5 smo ugotovili, da če je katera od petih potreb premalo zadovoljena, smo 
lahko nesrečni, vsi pa stremimo k temu, da bi bile naše potrebe čim bolje zadovoljene. 

Naloga udeležencev je, da pripravijo opis aktivnosti oz. skozi vabilo pritegnejo pozornost mlade 
osebe, da bo zaznala, da lahko z vključitvijo v aktivnost zadovolji svoje štiri ali vseh pet potreb. 

Predlog aktivnosti:
     - vključitev med mladinske promotorje
     - vključitev v program “Nagradi se” 
     - udeležba na mesečnem srečanju “Omrežen občan”
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Delo v skupinah. Vsaka skupina pripravi predlog povabila na dogodek, z upoštevanjem predstavljenih 
potreb. Pripravijo plakate in predstavitve. 

Če ugotovimo, kaj potrebuje mlada oseba, jo lahko motiviramo od znotraj, da vidi smisel v tistem, 
kar ponujamo in pripravljamo. Hkrati pa je pomembno, da smo pozorni, da je v naši organizaciji, 
izmenoma ali hkrati, mogoče zadovoljiti vse štiri potrebe (izpuščamo preživetje).

Kako delujemo, kam se vključujemo, kakšne prijatelje si izbiramo, službo ali aktivnosti, je odvisno 
od naše notranje motivacije oz. želje po zadovoljitvi določene potrebe. Pri zadovoljevanju potreb so 
izjemno pomembne vloge, v katere stopamo in odnos, ki ga imamo v izbranih vlogah. Pomanjkanje vlog 
oziroma stikov in socialne mreže pa povzroča nesrečnost in različne (duševne) stiske posameznika. 
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3. Skupinsko delo

Mladi spoznajo delovanje skupine, kako lahko vsak 
član doprinese k delovanju skupine ter kaj je vloga 
osebe, ki prevzame vodenje skupine.

Mladi pridobivajo svoje izkušnje na različnih mladinskih aktivnostih, kjer so pogostokrat naključno 
razporejeni v skupine, kjer ne poznajo drugih članov skupine. Zaradi pomanjkanja izkušenj, kako 
delovati v skupini, se:
     - izogibajo nalogi vodenja/usmerjanja dela skupine,
     - ne dogovorijo, kdo bo za kaj odgovoren in kaj bo prispeval,
     - ne poslušajo drug drugega,
     - ne podpirajo pri uresničevanju naloge.
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 Aktivnost 1: ZAGRABI PREDMET

Vsaka skupina določi člana, ki mu zavežejo oči. Naloga skupine je, da ga ob pisku moderatorja, čim 
hitreje vodijo do predmeta na drugi strani sobe. Na poti do tja so postavljene ovire. Če oseba stopi 
na oviro, se vrne na začetno točko. Pričnejo ob pisku moderatorja.

Ko zaključijo, se pogovorijo, kako se je počutila oseba, ki je bila vodena in kako so se med igro 
počutili ostali člani skupine. Naredijo pluse in minuse svojega delovanja ter se pogovorijo, kako bi 
lahko izboljšali vodenje in usmerjanje do predmeta.

 Aktivnost 2: ZABIJ GOL 
  
Naloga skupin je, da izbranega člana skupine, s prevezo čez oči, usmerjajo do žoge, s katero mora 
zadeti gol. Preden začnejo imajo 3 minute časa, da se dogovorijo, kako bodo delovali. 

Pogovorijo se, kako se je počutila oseba, ki je bila vodena in kako so se počutili ostali člani skupine 
ter o razliki delovanja v Aktivnosti 1 in 2. 

Vsaka skupina pripravi plakat: Kaj je pomembno za dobro sodelovanje v skupini ter kako lahko k 
delovanju skupine, prispevajo njeni člani. 

 Aktivnost 3: LOKOMOTIVA 
 
Vodenje in sledenje. Člani skupine stojijo v vrsti, drug za drugim in se držijo za ramena. Vsi, razen 
vodje (prvi v vrsti) imajo prevezo čez oči. Vodja pelje skupino naokoli, ob tem pa si izmišljuje različne 
aktivnosti. Npr. cela skupina skoči v zrak na 1,2,3. Ko rečem zdaj, vsi počepnejo …  Vodje se menjujejo 
in si pri tem izmišljujejo različne aktivnosti. 

Ko zaključijo, vsak dobi dvobarvne samolepilne lističe in nanje napiše, kaj mu je bilo pri vodenju 
lokomotive všeč in kaj ne. Prilepijo jih na steno, na plakat. 

 Aktivnost 4: KDO JE VODJA 
 
Skupina se posede v krog. Izberejo osebo, ki za par minut zapusti prostor. Med tem se dogovorijo, 
kdo bo vodil skupino. Izbrana oseba se vrne v prostor in se postavi na sredino kroga. Njena naloga 
je, da ugotovi, kdo je skriti vodja. Skriti vodja nenehno spreminja svoje gibe, ostali člani pa mu pri tem 
sledijo. Aktivnost nekaj krat ponovijo. Zamenjajo se vodje in tisti, ki ugotavljajo, kdo je skriti vodja.
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 Aktivnost 5: OBLIKUJ LIK

Naloga skupine, ki stoji v krogu in katere člani imajo prevezo na očeh, je da z vrvjo, ki jo držijo v 
rokah, oblikujejo lik po navodilu moderatorja (trikotnik, štirikotnik, pravokotnik …) 

Ko zaključijo z aktivnostjo se pogovorijo o prevzemanju vloge vodje, dogovarjanju, poslušanju drug 
drugega, o svojem počutju ob izpolnjevanju naloge in kako bi lahko skupno delovanje izboljšali.  

 Aktivnost 6: OBRNI ODEJO 
  
Naloga skupine je, da čim hitreje obrne odejo, na kateri stoji, brez da bi stopila iz odeje. 

 Aktivnost 7: VODENJE SKUPINE 
 
Vsak dobi post listke in 3 minute, da napiše vsaj 7 predlogov, kaj je zanj dobro vodenje skupine. V 
skupini podelijo svoje predloge in misli o dobrem vodenju skupine. Vsaka skupina naredi plakat in 
svoje ugotovitve predstavi ostalim skupinam.  

 Aktivnost 8: KDO JE VODJA 
 
Ko se skupina poveže oz. oblikuje je pomembno, da:
     - ve čemu se je povezala in kaj je njen (trenutni) namen ali cilj
     - definira fokus (namen) vsakega sprotnega srečanja,
     - ima jasna navodila in naloge (če teh ni, vpraša zanje),
     - ima osebo, ki prevzame vodenje skupine in drži zlato nit (ve, kaj je cilj, drži smer skupine ter 
 sproti ali pa vsaj na koncu povzame, kaj so se dogovorili in kakšne odgovornosti so člani 
 skupine morebiti prevzeli),
     - si člani delijo naloge in so pripravljeni prevzemati odgovornosti po svojih močeh,
     - jasno komunicira (člani skupine poslušajo in spoštujejo mnenja drug drugega, vedo kaj so 
 njihove naloge in odgovornosti).

Naloga: Ste posamezniki, ki želite biti aktivni v svoji lokalni skupnosti. Povezali ste se, ker imate 
željo pomagati starejšim krajanom, ki ne morejo sami v trgovino in potrebujejo pomoč pri hišnih ali 
zunanjih opravilih; ali pa želite organizirati druženje osamljenih ...
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Skupaj določite: 
     - Moderatorja ali vodjo skupine, ki bo skrbel za čas in usmerjanje dela skupine ter da se v 
 proces vključujejo vsi člani skupine.
     - Namen in fokus vaše skupine ali srečanja.
     - Navedite vrednote (kvalitete), ki vas bodo vodile pri delu.
     - Poimenujte skupino.
     - Ustvarite moto/vodilo skupine.
     - Sestavite predlog aktivnosti vaše skupine.

Vsaka skupina se predstavi. 
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4. Vodenje skupine

Mladinski promotor spoznava metodo 6 klobukov 
razmišljanja in se uri:
• sodelovanja in vodenja v strukturiranemu procesu,
• razmišljati ciljno in osredotočeno,
• delovanja v danih časovnih okvirjih, 
• ustvarjati produktivna in učinkovita srečanja, 
• analizirati izzive usmerjeno in iz različnih zornih kotov...
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 Aktivnost 1: 6 SLEPIH MOŽ IN SLON

Mladim se skozi zgodbo šestih slepih mož in slon, prikaže dva različna načina razmišljanja. 
Tradicionalnega, ki je vezan na konfrontacijo in argumente ter paralelnega razmišljanja, ki ga 
predstavlja tehnika Edwarda de Bona, 6 klobukov razmišljanja, ki jo mladi spoznajo na srečanju. 

“Nekoč je v vasi živelo šest slepih mož. Nekega dne je k njim prišel vaščan in jim povedal, da je v 
vasi slon. Slepci niso imeli pojma, kaj je slon. Odločili so se, da ga gredo potipat, če ga že videti ne 
morejo. Tako so šli in vsak od njih je otipal slona.“Hej, slon je kot steber,” je rekel prvi mož, ko je 
potipal nogo. “Kje pa, kot vrv je,” je trdil drugi, ki je otipal slonov rep. “Ni res, kot debela veja je,” je 
bil prepričan tisti, ki je otipal rilec. “Ah ne, kot velik list je,” je omenil ta, ki je otipal slonov uhelj. “Ne, 
tak je kot velikanska stena,” je presodil tisti, ki je otipal slonov trebuh. “Kot trda cev je,” je odločil 
šesti, ki je otipal slonov okel. Začeli so se prepirati in vsak je bil prepričan, da ima prav.”

Delo v skupini: Kako bi rešili dilemo teh mož? Vsaka skupina se pogovori in poda svoje predloge.
 
Nadaljevanje zgodbe:
Mimo je prišel modrec in opazil besen prepir slepcev. “Kaj se dogaja?” je vprašal. “Ne moremo se 
dogovoriti o tem, kakšen je slon,” so mu odgovorili slepci. Vsak med njimi mu je povedal, kaj si misli 
o slonu. Modrec je presodil: “Vsi imate prav. Razlog, da se ne strinjate, je zgolj ta, da se je vsak od 
vas dotaknil drugega dela slona. V resnici ima slon vse te lastnosti, ki ste jih našteli.”

Vsak izmed mož je imel prav in je izhajal iz svojih izkušenj, iz svojega zornega kota, zanemarjal pa 
je izkušnje drugih, ki so bile prav tako resnične, vendar iz njihovega zornega kota. 

Z de Bonovo metodo razmišljanja bomo pri našem delu, če vzamemo primer slona, vsi naenkrat 
stopili pred njegovo glavo in opisali njegovo glavo. Nato se bomo skupaj postavili k njegovi zadnjici in 
opisali zadnjico, enako velja za vse ostale njegove dele. Takšno razmišljanje je de Bono poimenoval 
paralelno oz. vzporedno razmišljanje.
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Vsi bomo istočasno in osredotočeno razmišljali v naprej določeno smer. S tem se bomo izognili 
nesporazumom, dokazovanju svojega prav in namernemu gledanju iz različnih bregov ter oporekanju 
drug drugemu. 

“Nekoč je v vasi živelo šest slepih mož. Nekega dne je k njim prišel vaščan in jim povedal, da je v 
vasi slon. Slepci niso imeli pojma, kaj je slon. Odločili so se, da ga gredo potipat, če ga že videti ne 
morejo. Tako so šli in vsak od njih je otipal slona.“Hej, slon je kot steber,” je rekel prvi mož, ko je 
potipal nogo. “Kje pa, kot vrv je,” je trdil drugi, ki je otipal slonov rep. “Ni res, kot debela veja je,” je 
bil prepričan tisti, ki je otipal rilec. “Ah ne, kot velik list je,” je omenil ta, ki je otipal slonov uhelj. “Ne, 
tak je kot velikanska stena,” je presodil tisti, ki je otipal slonov trebuh. “Kot trda cev je,” je odločil 
šesti, ki je otipal slonov okel. Začeli so se prepirati in vsak je bil prepričan, da ima prav.”

Namesto kontradiktornega in nasprotujočega razmišljanja

bomo uporabili

paralelno oz. vzporedno razmišljanje. 
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 Aktivnost 2: 6 KLOBUKOV RAZMIŠLJANJA

Z uporabo klobukov se mladinski promotor izogne:
     - Izgubi fokusa in zapravljanju časa. S klobuki se drži fokus in jasen namen. 
     - Zmedi, ker iz vseh strani letijo različne ideje in ocenjevanje teh idej (zagovarjanje ali pa 
 nasprotovanje idejam). S klobuki se jasno določi smer razmišljanja. 
     - Prepirom, katera ideja je boljša in neskončnim dokazovanjem in argumentiranjem. S klobuki 
 se premika naprej proti cilju in vsi razmišljajo v isto smer.

S klobuki je vodenje skupine pri iskanju rešitev ali načrtovanju aktivnosti usmerjeno, lahkotno, 
preprosto in jasno.

Modri klobuk: Usmerja razmišljanje            
Rdeči klobuk: Daje prostor občutkom in intuiciji
Beli klobuk: Zbira in daje informacije (podatke in številke)
Zeleni klobuk: Išče rešitve, možnosti in ideje (klobuk ustvarjalnosti)
Rumeni klobuk: Podaja prednosti in koristi danega predloga ali ideje. 
Črni klobuk: Preverja, išče in opozarja na slabosti.

Vsak klobuk ima svojo barvo in smer razmišljanja.

Modri klobuk vodi in usmerja proces. Rdeč, rumen in 
črn klobuk so klobuki vrednotenja. Beli klobuk je logika 
in dejstva. Zeleni klobuk je klobuk ustvarjalnosti.
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Klobuki omogočajo usmerjeno razmišljanje, ki vodi do rezultatov. Z njimi se razmišlja enostavno in 
jasno. Vsak klobuk se ukvarja z eno stvarjo naenkrat:

     - Ko je čas za čustva je fokus samo na čustvih in se lahko vsakdo izrazi brez prikrivanja čustev. 

     - Ko se zbirajo informacije je fokus samo na informacijah. 

Sledenje razmišljanju s klobuki prepreči prepire. Ko je čas za iskanje idej, se iščejo samo ideje in 
se z njihovim ocenjevanjem počaka, dokler ni čas za rumeni in črni klobuk. Klobuki dovoljujejo 
preklop v razmišljanju in omogočajo, da se uporabi določen način razmišljanja, ki je potreben 
za izpeljavo procesa. 
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 Aktivnost 3: USMERJENO RAZMIŠLJANJE

Po prostoru so razporejeni klobuki (moder, bel, rdeč, zelen, rumen in črn). Pri vsakem klobuku je 
navodilo za delo. Cilj je spoznati smer razmišljanja posameznega klobuka. 

Vaja 1:

Beli klobuk: 
Opiši prostor, v katerem smo.
Podaj dejstva in informacije o njem. 

Rdeči klobuk:
Opiši prostor, v katerem smo. Kako se počutiš v 
prostoru, kakšne občutke ti daje?

Zeleni klobuk:
Podaj predloge, kako bi lahko izboljšali prostor, 
v katerem smo.

Rumeni klobuk: 
Opiši prostor, v katerem smo.
Podaj dejstva in informacije o njem. 

Črni klobuk:
Podaj predloge, kako bi lahko izboljšali prostor, 
v katerem smo.

Modri klobuk:
Podaj predloge, kako bi lahko izboljšali prostor, 
v katerem smo.

Vaja 2:

Modri klobuk:
Naredite čim bolj natančna navodila, za pripra-
vo toplega sendviča. 

Beli klobuk: 
Katere informacije potrebuje, če želite pripraviti 
mesečno srečanje za uporabnike spletne aplik-
acije “Nagradi se”, v okviru “Omrežen občan”. 
Katere informacije že imate?

 
Naredite rumeni klobuk za spletno 
aplikacijo “Nagradi se”

Naredite črni klobuk za spletno 
aplikacijo “Nagradi se”

Zeleni klobuk:
Podajte predloge izboljšave spletne aplikacije 
“Nagradi se”.

Rdeči klobuk:
Kako se počutite ob vseh teh nalogah in idejah, 
ki ste jih dobili?
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 Aktivnost 4: UGANI KLOBUK

Udeleženci ugibajo za kateri klobuk gre:

     1.  Sestavni deli avtomobila so karoserija, 4 kolesa, hladilnik, krmilo, motor … BELI KLOBUK

     2.  Danes bomo pregledali naše dosedanje delo, potem bomo naredili program dela za jutri in se 
 pogovorili o pripravi projekta “Kolo”. MODRI KLOBUK

     3.  Čutim, da bo tole načrtovanje šlo po zlu. Naš projekt mi ne deluje učinkovit. RDEČI KLOBUK

     4.  Meni se zdi da (jaz mislim, da), bo to delovalo zato ker, naslavljamo pravo ciljno skupino, smo 
 dobra ekipa, ki ve kaj počne, imamo dovolj sredstev in nismo našli pomanjkljivosti v našem 
 načrtu. RUMENI KLOBUK

     5.  Zdi se mi, da to ni prava aktivnost za mlade. Mladim takšne aktivnosti niso všeč. Preveč je 
 športno in preveč gibanja. ČRNI KLOBUK

     6.  Lahko bi še narisali luno, dodali več modre barve, v prostor dali kakšno rastlino, zamenjali 
 osvetlitev … ZELENI KLOBUK 

 Aktivnost 5: NAČRTOVANJE

Po prostoru so razporejeni klobuki. Naloga promotorjev je načrtovanje družabnega srečanja 
mladinskih promotorjev. Pri vsakem klobuku so podana navodila oz. smer razmišljanja.

MODRI KLOBUK (namen/cilj družabnega srečanja): 
Cilj je dogovoriti aktivnosti dvournega srečanja, 20 mladinskih promotorjev, ki bo čez 14 dni, v 
mladinskem prostoru. 

BELI KLOBUK: 
Katere informacije in dejstva so pomembna za načrtovanje srečanja? Kaj že vemo in katere informacije 
še potrebujemo?

ZELENI KLOBUK: 
Katere aktivnosti želite na srečanju? Podajte svoje predloge brez vrednotenja (3 minute). 

RDEČI KLOBUK:
Izmed predlaganih aktivnosti označite X aktivnosti (odvisno od števila udeležencev in števila podanih 
idej). Tiste, ki so označene največkrat, se izbere za nadaljnji proces (vrednotenje). 

RUMENI KLOBUK: 
Kaj so dobre plati izbranih aktivnosti? Kaj so njihovi plusi in prednosti? Za vsako izbrano aktivnost 
posebej. 
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ČRNI KLOBUK: 
Katere pomanjkljivosti ali slabosti vidite v izbranih aktivnostih? Kaj lahko gre narobe, če izberemo te 
aktivnosti? Za vsako izbrano aktivnost posebej. 

ZELENI KLOBUK:
Kako lahko presežemo pomanjkljivosti/slabosti? 
Če se katere od slabosti ne more odpraviti in je zelo pomembno, da se jo upošteva, potem se predlog 
aktivnosti odstrani. 

RDEČI KLOBUK: 
Kako se počutite glede izbora aktivnosti?

MODRI KLOBUK:
Torej dogovorili smo se, da bodo te aktivnosti. Podrobneje jih načrtujemo prihodnjič. Kdaj se dobimo? 
In kaj lahko do takrat storimo?

Modri klobuk povezuje ostale klobuke ter usmerja uporabo določenega klobuka oz. določa smer 
razmišljanja. 

 Aktivnost 6: UPORABA 6 KLOBUKOV V NAŠEM 
      PROCESU

Usmerjevalec PROCESa:

 
Seznani skupino z namenom in potekom dela.
Usmerja in skrbi za konstruktivno (v isto smer) razmišljanje.
Skrbi za čas.
Je nevtralen (izogne se vrednotenju idej in predlogov).

 

  

Preveri počutje udeležencev.
Izvede kratek energiser ali ledolomilec, da je vzdušje lahkotno in 
sproščeno. 

  

Predstavi ali pozove k predstavitvi ali iskanju informacij (preverjenih 
podatkov in številk), pomembnih za predmet pogovora.

 
  

PROCES

OBČUTKI

DEJSTVA
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Povzema informacije, drži zlato nit, nadaljuje s potekom dela in 
pozove k:

 

  

Iskanju predlogov in rešitev obravnavane teme.
Generiranju novih idej in predlogov. 
Novim smerem, potem in konceptom. 

 
Vseskozi skrbi, da skupina drži smer. Če se uporablja zelen klobuk, 
se uporablja samo zelen. Brez primesi drugih barv ali spreminjanja 
smeri razmišljanja. Iščejo se samo ideje, brez vrednotenja. 

Pozove k:
 

Izbiri podanih predlogov in idej. 
Udeleženi izberejo najbolj všečne ideje in se po izboru pomaknejo k:

 

vrednotenju in preverijo najprej pozitivne vidike, pluse in koristi 
predlogov, situacije, idej, procesa ...

 

In nato še preverijo pomanjkljivosti izbrane ideje. Kaj lahko gre narobe, 
katere so slabosti in negativni vidiki obravnavanega.  

 

Modri klobuk lahko pozove k predlogom za preseganje pomanjkljivosti. 
Vse obdržimo ali kaj damo ven, spremenimo? Kaj naredimo, da bo 
delovalo. 

 

Kako se počutite ob sprejetem, ob izbranih aktivnostih? 

 

PROCES

IDEJE

PROCES

OBČUTKI

PLUSI

PREVIDNOST

IDEJE

OBČUTKI
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Povzetek in zaključek
Povzame delo skupine, dogovorjene aktivnosti in prevzete odgovornosti. 

 

  

Vrstni red oz. uporaba klobuka se sproti prilagaja procesu oz. namenu srečanja.  Pomembno je, da 
se istočasno uporablja samo en klobuk. To pomeni, da ko je čas za ideje, se iščejo samo ideje, brez 
vrednotenja. Ko se vrednoti je pomembno, da se najprej naredi rumeni klobuk. Ko z njim zaključimo, 
uporabimo še črn klobuk.

PROCES
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5. Stil in motiv mojega
    delovanja

Mladi spoznajo in znajo razločiti 3 stile in motive 
lastnega delovanja in delovanja drugih. 
Ozavestijo:
• kateri stil uporabljajo v sproščenih situacijah in kako se morebiti njihov
   stil spremeni v stresnih situacijah.
• svoje vrline in šibkosti (tudi, kako šibkost prevesiti v vrlino). 
Spoznajo:
• okoliščine, v katerih se oseba s posameznim stilom počuti dobro.
• kakšno (delovno) okolje ali komunikacijo potrebuje oseba z določenim stilom. 
Znajo:
• prilagoditi svojo komunikacijo stilu in motivu delovanja drugega.
• sestaviti tim, v katerem se člani tima z različnimi stili med sabo dopolnjejo
   in skupaj lažje dosežejo želeno.
• delovati v timu z različnimi stili.

Delujem kot lev, lisica ali bernardinec?
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 Aktivnost 1: OKOLJE V KATEREM DOBRO DELUJEM

Na steni so opisana tri različna okolja. Vsak napiše svoje ime pod okolje, ki ga najbolj pritegne in 
misli, da bi v njem najbolje deloval. Kateri od navedenih pogojev so najbolj pomembni zanje in če jih 
ne bi bilo, bi bili dolgoročno nezadovoljni. 

Okolje 1:
 - možnost za osebni napredek
 - priložnost, da se izkaže
 - možnost materialnih nagrad
 - možnost izpostavljanja hitrih   
   odzivov
 - tekmovalnost, ustvarjalnost

Okolje 2
 - jasnost in natančnost
 - dovolj časa za premislek
 - učinkovita uporaba virov
 - organiziranost
 - jasni tehtni in zanesljivi
   kriteriji delovanja
 - logičnost

Okolje 3
 - odprtost
 - prijaznost
 - pozornost
 - zaupljivost
 - iskrenost

 Aktivnost 2: MOJ STIL KOMUNIKACIJE

Ko spoznaš svoj stil komunikacije, kaj te žene, kaj ti je v odnosih z ljudmi pomembno, lahko 
prepoznavaš tudi svoje šibkosti in močne plati. To pomeni, da veš, kje se lahko izboljšaš ali pa malo 
“reprogramiraš”, da si bolj zadovoljen s sabo in s svojim načinom delovanja. 

Super pa je tudi, da lahko prepoznaš stil komunikacije ljudi, s katerimi se družiš, živiš, jih srečuješ 
v šoli ali drugje ter to izkoristiš sebi v prid. Če veš kaj jih žene, kaj jim je pomembno, jih posledično 
bolje razumeš in lažje komuniciraš z njimi.

Ko razumeš drugo osebo in njen motiv delovanja
 

lahko
 

prilagodiš svoj način komunikacije in lažje skomuniciraš želeno. 

     1.  Poglej po prostoru, kjer so slika lisice, leva in bernardinec. Pomisli nase, na svoj značaj in 
 način delovanja in se postavi k sliki živali, za katero meniš, da ti je njen način delovanja najbližji.

     2.  Vsak na plakat, ki je poleg slike živali, zapiše, zakaj se je odločil za to žival in zakaj se ni za 
 preostali dve. Lahko delajo kot skupina in se med sabo pogovarjajo. 

 Skupine med sabo delijo svoje zapise in ugotovitve. 
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     3.  Pomembno je vedeti:
    - vsak ima svoj stil,
    - stil nakazuje potrebe oz. kaj je osebi pomembno pri njenem delovanju,
    - stili so enakovredni (ni boljšega ali slabšega stila),
    - vsak stil ima svoje šibkosti in vrline,
    - šibkosti so pretirane ali pa napačno uporabljene vrline. 

     4.  Vsak prejme svoj vprašalnik in odgovori nanj. Glede na točke se razporedijo pod ustrezno 
 sliko živali in povedo, če so po izpolnjenem vprašalniku pristali pod drugo živaljo. Prvi stolpec 
 je bernardine, drugi stolpec je lev, tretji stolpec je lisica. 

 V posamezne okvirčke, v vrsticah od A1 do B3, zapišite števila, katerih vsota bo skupaj 10. 
 Na primer v vrstici A1 lahko v posamezne okvirčke zapišete števila 3, 3, 4 ali 1, 0, 9 ali 2, 1, 7. 
 Pomembno je, da je njihova vsota vedno 10. 

     5.  Predstavijo se jim trije različni stili, imenovani lev, lisica in bernardinec.  

A1 Najbolj uživam takrat, ko ...

pomagam drugim delati 
tisto kar oni želijo.

mi uspe, da drugi delajo
kar jaz želim.

delam tisto, kar jaz želim,
ne da bi pri tem računal 
na druge.

A2 Sebe bi opisal kot osebo, ki je večino časa ...

prijateljska, odprta 
in vidi nekaj dobrega 
skoraj v vsakem.

energična, samozavestna 
in vidi priložnosti, ki jih 
drugi ne vidijo.

oprezna in pravična; se 
postavi za tisto v kar 
verjame.

A3 Najraje ...

podpiram močnega 
voditelja, v katerega 
verjamem.

sem vodja in mi drugi 
sledijo.

Nisem ne vodja, ne tisti, 
ki sledi. Grem po svoji 
neodvisni poti.

Skupaj stolpec 1A Skupaj stolpec 2A Skupaj stolpec 3A

Vroč rdeč lev

 
AMBICIOZEN
TEKMOVALEN

SAMOZAVESTEN
UČINKOVIT / ODLOČEN /PREPRIČLJIV

HITRO UKREPA

 
NEUSMILJEN
BOJEVIT / BORBEN
AROGANTEN
NASILEN / TIRANSKI / GROB
PRENAGLJEN

Kreposti Šibkosti
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     6.  V situacijah, ko smo sproščeni delujemo drugače, kot pa v stresu. Z izpolnitvijo drugega
 vprašalnika mladi ozavestijo, kateri interakcijski stil imajo, ko so v stresu. Prvi stolpec je 
 bernardinec, drugi je lev in treji je lisica. Po izpolnitvi povedo, ali se jim stil v stresnih situacijah 
 spremeni oz. se razporedijo pod svojo žival. 

B1 Ko naletim na nasprotovanje pri svojem delu, največkrat ...

odneham in dam svoje 
želje na stran, da lahko 
pomagam drugim.

postanem močan in 
pritiskam, da je po moje 
in opravim svoje delo.

postanem dvakrat bolj 
previden in zelo oprezno 
preverim svoj položaj.

B2 Pri sporazumevanju s težavnimi ljudmi, ponavadi ...

mi je lažje, da v danem 
trenutku za nekaj časa 
upoštevam njihove želje.

so mi kot izziv, ki ga 
moram premagati.

spoštujem njihove 
pravice in zahtevam, da 
tudi oni spoštujejo moje 
pravice in interese.

B3 Če v odnosu ne dobim tistega kar želim, ponavadi ...

še vedno upam in 
zaupam, da se bodo 
stvari sčasoma same 
uredile.

postanem nasilen in 
prepričljiv in pritisnem 
močneje, da dobim kar 
hočem.

končam z odnosom in 
poiščem drugje tisto kar 
želim.

Skupaj stolpec 1B Skupaj stolpec 2B Skupaj stolpec 3B

Hladna zelena lisica

 
PREVIDEN

METODIČEN
POŠTEN / NAČELEN

ANALITIČEN

 
SUMNIČAV / NEZAUPLJIV
OKOREL / NE FLEKSIBILEN
BREZČUTEN /KRUT
DLAKOCEPSKI / MALENKOSTEN

Kreposti Šibkosti

Topel moder sv. Bernard

 
POMAGA / PODPIRA / USTREŽLJIV

ZAUPAJOČ / ZVEST
OPTIMISTIČEN
PRILAGODLJIV

 
UBOGLJIV / PODLOŽEN / VSILJIV
LAHKOVEREN / SLEP
NEPRAKTIČEN
BREZ HRBTENICE / PODCENJUJOČ 
DO SEBE

Kreposti Šibkosti
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 Aktivnost 3: MOTIVI MOJEGA STILA

Spoznajo, kaj je posameznemu stilu pomembno in kaj je motiv njegovega delovanja, ko so sproščeni 
in kaj ko so morebiti v kakšni stresni situaciji. 

V sproščenem stanju:
 Leva žene: izvedba - želja po REZULTATIH
 Lisici je pomemben: proces - želja po vzpostavitvi REDA
 Bernardincu so pomembni: ljudje - želja POMAGATI drugemu

V stresni situaciji:
 Lev je odločen … da premaga ovire
 Lisica analizira … in upočasnjuje stvari, da lahko premisli in preudarno opravi
 Bernardinec se želi prilagoditi … in ohraniti harmonijo 

LEV: SKRBI ZA ORGANIZACIJO LJUDI, ČASA, DENARJA 
… Pomembni so mu IZVEDBA in REZULTATI. 

V svojem delovanju in odnosu z drugimi:
   -  tekmuje za avtoriteto, odgovornost in mesto vodje
   -  sprejema tveganje kot nujno in želeno
   -  sprejema izzive
   -  zahteva zasluženo nagrado
   -  preži na priložnosti

LISICA: SKRBI ZA VZPOSTAVITEV ali OHRANJANJE 
REDA in natančen PREMISLEK. Pomemben ji je PROCES.

V komunikaciji z drugimi je:  
   -  je oprezna in resna
   -  natančna in načelna
   -  objektivna
   -  je sam svoj razsodnik
   -  čustva ima pod nadzorom
   -  je pravična
   -  preden ukrepa, skrbno premisli

BERNARDINEC: SKRBI ZA ZAŠČITO, RAZVOJ  IN 
DOBROBIT DRUGIH. Pomembni so mu LJUDJE. 

 V svojem delovanju:
   -  išče načine, kako pomagati
   -  nesebično podpira druge, da lahko razvijajo svoj potencial
   -  zagovarja pravice drugih
   -  se izogiba, da bi bil drugim v breme
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 Aktivnost 4: OKOLJE V KATEREM SE DOBRO POČUTIM
      IN DOBRO DELUJEM

Raziščejo in ozavestijo, v katerem OKOLJU se kateri stil oz. oni sami dobro počutijo. Kakšne 
okoliščine jih pritegnejo in v njih dobro delujejo. Ali so se v Aktivnosti 1, na začetku, vpisali pod svoj 
prevladujoči stil:

Lev za svoj razvoj, delovanje in dobro počutje potrebuje:
     - možnost za osebni napredek
     - priložnosti, da se izkaže
     - možnost materialnih nagrad
     - možnost izpostavljanja hitrih odzivov
     - tekmovalnost, ustvarjalnost

Lisica potrebuje okolje, kjer vlada:
     - jasnost in natančnost
     - imajo dovolj časa za premislek
     - učinkovita uporaba virov
     - organiziranost
     - jasni tehtni in zanesljivi kriteriji
     - logičnost

Bernardinec, okolje, kjer vlada:
     - odprtost
     - prijaznost
     - pozornost
     - zaupljivost
     - iskrenost
     - spoštljivost
     - zvestoba

 Aktivnost 5: PRETIRAVANJE S SVOJIMI VRLINAMI

Šibkosti so pretirane ali pa napačno uporabljene vrline. Vsak naj premisli, s katerimi svojimi vrlinami 
je že kdaj:
     - pretiraval v jakosti (premočni uporabi), pogostosti (preveč vztrajno ali predolgo), da so se te
 vrline prevesile v šibkost ali pa se je izkazalo, da je bila vrlina uporabljena v neprimernih 
 situacijah. 

Navedejo 2 primera, ko so morebiti pretirano uporabili svoje vrline in kakšen je bil rezultat te uporabe.
Vsak pomisli, kateri vrlini in njeni pretirani uporabi, bi se želel posvetiti v prihodnosti in čemu. 
Delijo v paru ali pa v skupini. 
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 Aktivnost 6: UGANI ZA KATERI STIL GRE

Vsaka skupina dobi simbole leva, lisice in bernardinca ter izjave, ki jih je potrebno razvrstiti pod 
določen stil na treh področjih:

A. Način vzpostavljanja odnosov …
     - BERNARDINEC
 ... je odkritosrčen in dovzeten za potrebe drugih. Išče načine kako pomagati ljudem. Trudi se 
 drugim olajšati življenje. Noče biti drugim v breme. Zagovarja pravice drugih.

     - LISICA
 … je objektiven in pošten. Je načelen in ima čustva pod kontrolo. Je praktičen, pazljiv in 
 natančen. Je pravičen in odločen. Je resen in samosvoj. Sam svoj razsodnik. Preden ukrepa 
 - skrbno premisli.

     - LEV
       … tekmuje za avtoriteto, odgovornost in mesto vodje. Prepričuje. Preži za priložnostmi. Zahteva
  zasluženo nagrado. Prizadeva si za takojšnje ukrepanje. sprejema izzive in je tekmovalen.

B. Izjemno nelagodno se počuti ob ljudeh, ki …
     - BERNARDINEC 
 … se do njega obnašajo sovražno, mu pravijo naj se ‘’briga zase’’ ali le počasi spoznajo njegov 
 trud za izboljšanje dobrobiti.

     - LISICA
 … ga obtožujejo preračunljivosti in ne načelnosti ali mu vsiljujejo pomoč, kadar je ne želi.

     - LEV
 … vedno vse oprostijo in se nikoli ne borijo zase; mu ne povedo, kaj hočejo v zameno in nato 
 prelomijo zvestobo ali ga celo izdajo.

C. Najbolje se počuti kadar …
     - BERNARDINEC 
 … lahko pomaga tistim, ki jim pomoč resnično koristi.

     - LISICA
 … lahko svoje interese zadovolji sam in mu ni treba upoštevati navodil ali sprejeti pomoči drugih.

     - LEV
 … je na položaju vodje in lahko drugim postavlja cilje ter usmerja njihovo delovanje.
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 Aktivnost 7: DOPRINOS POSAMEZNEGA STILA TIMU

Udeleženci razmišljajo v treh skupinah: Kako in kaj doprinese posamezen stil s svojim delovanjem v 
timu? Kakšne naloge bi mu dali opravljati pri načrtovanju in izvedbi projekta?

Vsaka skupina prevzame en stil in potem poroča. 

 Aktivnost 8: IZDELAJ PROFIL

Vsak skupina dobi nalogo, da izdela profil za:
     - osebo, ki ima zelo visoko razvitega leva in nizko bernardinca? Kaj so plusi in kaj morebitne 
 šibkosti? Kako se obnaša, kakšno okolje ji ustreza. Kaj to lahko pomeni za ekipo, v kateri deluje?

     - osebo, ki ima zelo visoko razvito lisico, malo bernardinca, pa zelo šibkega leva. Kaj so plusi 
 in kaj morebitne šibkosti? Kako se obnaša, kakšno okolje ji ustreza. Kaj to lahko pomeni za 
 ekipo, v kateri deluje?

     - oseba, ki ima zelo visoko razvitega bernardinca, malo leva in zelo šibko lisico. Kaj so plusi in 
 kaj morebitne šibkosti? Kako se obnaša, kakšno okolje ji ustreza? Kaj to lahko pomeni za 
 ekipo, v kateri deluje?

V pomoč so jim lahko rezultati Aktivnosti 6, ko so s pomočjo pripravljenih opisov ugotavljali 
za kateri stil gre.  



43

6. Flow - delovanje 
    brez omahovanja

Mladi spoznajo:
• močno stanje duha FLOW ali zanesenost,
• aktivnosti, ki lahko privedejo v flow,
• dejavnike flowa, ki jih je pomembno upoštevati pri 
  pripravi aktivnosti.
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Flow je stanje popolne osredotočenosti in usmerjene pozornosti. Ko smo v flowu se zlijemo z 
aktivnostjo, imamo občutek popolne koncentracije in v celoti izkoriščamo svoj potencial. Počutimo 
se odlično in smo izjemno produktivni. Izgubimo občutek za čas in misli v glavi utihnejo (zmanjša se 
občutek zavedanja sebe). Vse gre z lahkoto in okolica izgine. 

V flow lahko pridemo med izvajanjem aktivnosti, ki so nam v veselje in užitek npr. v športu, plesu, 
med poslušanjem glasbe, med igranjem igric ...

Delavnico začnemo z igrami, ki lahko vodijo v flow, če so za sodelujoče ravno pravšnji izziv.

 Aktivnost 1: IGRE FLOWA

ENA, DVA, TRI
Oblikujejo se pari. Par izmenično govori številke od 1 do 3. Prva oseba reče 1, druga 2, prva 3, druga 
1, prva reče 2 in tako naprej. To počneta 30 sekund. Poskušata tekoče in hitro, kot se le da. Nato 
se številka 3, nadomesti s ploskom rok. Po kratkem času se z gibom nadomesti številka dve - npr. 
s počepom in na koncu se tudi številka 1, nadomesti z gibom, npr. igralca si z obema rokama data 
petko. Igra se vsaj pet minut. 

Pare se pozove, da povedo, kako so se počutili med igro. Ali jim je bilo zanimivo ali zahtevno. Na 
grafu označijo zahtevnost igre in stopnjo veščine, ki jo je od njih zahtevala igra. 

RDEČA, MODRA, RUMENA ŽOGICA
Pari prejmejo tri različno obarvane žogice. Izmenično si podajajo žogice in ko jo vržejo, povedo njeno 
barvo. Tako si par izmenjuje žogico do 3 minute. Nato pa recimo rdečo žogico preimenuje v zlato. 2 
minuti igra tako. Nato zeleno preimenuje v rumeno. Ponovno nekaj minut igrata in potem še zadnji 
žogici zamenjata barvo in tako igrata par minut. 

Pare se pozove, da povedo, kako so se počutili med igro. Ali jim je bilo zanimivo ali zahtevno. Na 
grafu označijo zahtevnost igre in stopnjo veščine, ki jo je od njih zahtevala igra. 

A, B, C, D … 3, 6, 9, 12 ...
Pari prejmejo tri barvno različne žogice (žonglerska velikost). Par si izmenično podaja žogice. Med 
podajanjem žogic govorita ali abecedo ali poštevanko npr. 3-6-9-12-15, pa spet  a,b,c,d,.. 10-20-
30-40-50, a,b,c,d,e …Začne oseba, ki v rokah drži dve žogici. Reče A, ob tem pa poda žogico. 
Druga oseba jo prejme, vrže svojo in reče B in tako naprej. Enako je pri številkah. Ob vsakem pisku 
zamenjata dejavnost,  iz poštevanke v abecedo in obratno. 

Potek igre je na tej povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=RLwjEcVTtPI . 

Pari ponovno povedo, kako so se počutili med igro. Ali jim je bilo zanimivo, zahtevno... Na grafu 
označijo zahtevnost igre in stopnjo veščine, ki jo je od njih zahtevala igra. 
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Značilnost teh iger je, da aktivirajo in “obremenijo” zaznavne kanale (aktivni smo vizualno, slušno in 
s telesom - gibi). Ko jih izvajamo, ustvarimo močno stanje, v katerem smo sproščeni, brez notranjega 
dialoga in misli, ki bi drugače lahko bile ovira naši učinkovitosti. Naši možgani preidejo v alfa stanje 
(lahko tudi theta), to pa pomeni, da podzavestno delujemo na zelo visokem nivoju odličnosti/
učinkovitosti, brez zavestnega vmešavanja naših misli. 

V stanje sproščenosti lahko igralec preide samo v primeru, da aktivnost zanj ni prezahtevna. Če 
igralcu ne gre kot želeno (npr.. žogice padajo iz rok, moti  se pri abecedi in poštevanki) je lahko 
rezultat igre tudi rahel stres oz. nelagodje. 

 Aktivnost 2: USTVARI SVOJO IGRO

Na sredini prostora so postavljeni različni predmeti in material. Naloga vsake skupine je, da si izmisli 
novo igro, ki jo bodo lahko igrali vsi udeleženci. Imajo 15 minut časa, da ustvarijo novo igro. 

Vse ustvarjene igre se preizkusijo. V primeru, da je igra predolga ali da se ne konča, jo ustrezno 
zaključi moder delavnice. 

FL
OW

Zahtevnost

Dolgočas

Nelagodje

Sp
re
tn
os
t

NIZKA

VISOKA

VISOKA
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 Aktivnost 3: EVALVACIJA USTVARJENIH IGER

Po preizkusu iger, vsak udeleženec oceni zanimivost in zahtevnost igre ter pove, katera igra mu je 
bila najbolj všeč in čemu. Pove tudi, kaj bi spremenil pri igri. 

Pomembno je, da se udeležence opozori, da je namen analiza, da skupaj ugotovijo, katera igra jih 
je najbolj pritegnila in da ugotovijo čemu. Ne gre za ocenjevanje, katera igra je bila boljša, katera 
slabša, gre za učenje. Cilj je ozavestiti in prihodnjič pri načrtovanju aktivnosti ali iger upoštevati 
dejavnike oz. lastnosti, ki naredijo aktivnost zanimivo in ravno prav zahtevno, da lahko udeleženci 
uživajo ali preidejo v flow.

Skupaj povzamejo ugotovitve. Pomembno je, da so aktivnosti:
     - lahkotne in zabavne,
     - vključujejo vse,
     - spodbujajo mreženje in povezovanje prisotnih,
     - udeleženci so osebno izpostavljeni samo, če to želijo,
     - čim manj tekmovalne,
     - zanimive in po spretnostih ravno toliko zahtevne, da je zabavno, čim manj stresno in da jih 
 večina zmore,
     - časovno omejene,
     - z jasnimi in jedrnatimi navodili. 

 Aktivnost 4: RAZLAGA FLOWA

FLOW ni stanje, ki se zgodi samo “po naključju”. Lahko ga sprožimo, če poznamo njegove sprožilce. 
Jackson in Csikszentmihalyi (1999) sta na podlagi ugotovitev, pridobljenih v študijah, oblikovala 
model FLOWa. Ugotovila sta, da se lahko stanje FLOWa doseže le, ko:
     - posameznik nalogo dojema kot izziv in se hkrati čuti sposobnega izvesti nalogo.
     - je aktivnost prilagojena posameznikovim sposobnostim, zahtevnost aktivnosti pa ravno
 tolikšna, da mu je v malenkosten izziv, da se lahko ob njej tudi sprosti in jo ima še vedno pod 
 nadzorom. 

Pomembno je, kako posameznik dojema nalogo, sebe in okolje:
     - Če doživlja nalogo kot zahtevno in meni, da je ni sposoben izvesti, bo namesto v flow prišel v 
 stanje tesnobe in zaskrbljenosti.
     - Če je naloga premalo zahtevna in je ne doživlja kot izziv (zahteva nizko sposobnost), lahko to 
 sproži občutek apatije (brezbrižnost, pomanjkanje zanimanja za nalogo) in dolgočasje.
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Pri pripravi aktivnosti je pomembno, da:
     - ima ta konkreten namen in cilj (kaj se želi doseči in kdaj je je konec),
     - razumljiva in jasna pravila,
     - se upošteva zahtevnost aktivnosti in potrebne veščine (aktivnosti ustrezajo igralčevim 
 sposobnostim),
     - je časovno omejena,
     - ima ustrezne pogoje (brez zunanjih motilcev).

 Aktivnost 5: NAČRTOVANJE Z UPOŠTEVANJEM 
      FLOWA

Skupine razmislijo, kaj bi v svojih igrah spremenile, da bi ustrezale zakonitostim flowa (npr. dolžino 
igre, da bi se prej zaključila, da bi bili vsi aktivno vključeni…) in poročajo. 



48

7. Timsko delo

Mladi dobijo izkušnjo dela v timu.
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 Aktivnost 1: IGRA
Udeleženci naredijo krog. Moderator drži v rokah žogico, ki jo vrže nekomu nasproti sebe. Ob metu, 
izgovori ime prejemnika žogice. Prejemnik žogice nadaljuje, izreče ime nekoga pred sabo, ki še ni 
dobil žogice in mu jo vrže. Tako nadaljujejo, da so v krog vključeni vsi. Zadnji vključeni vrže žogico 
moderatorju in vzklikne moderatorjevo ime. 
Naloga skupine je, da vsaj 3-krat v enakem vrstnem redu, ponovi isto zaporedje - vrže žogico in 
vzklikne ime prejemnika žogice. Po treh krogih. Vključijo v igro drugo žogico. Začne nekdo drug, 
ki ni moderator in s to žogico naredijo nov krog prejemnikov. Vrže se žoga in pove ime prejemnika. 
Ko gredo ta krog dvakrat skozi, vključijo nazaj v igro prvo žogico. To pomeni, da sedaj potekata 
istočasno dva kroga, z različnim vrstnim redom prejemnikov in metalcev žogice. 

 Aktivnost 2: POTISK
Aktivnost na zelo eleganten način razkrije naraven odziv osebe na stres, konflikt, tekmovanje ali 
spremembo. Oblikujejo se pari. Partnerja si stojita nasproti, iz oči v oči. Nato dvigneta vsak svojo 
desno dlan in ju v zraku, nad glavo, povežeta kot bi si dala petko. Najprej oseba s temnejšimi očmi, 
na znak moderatorja, previdno, a hkrati močno in hitro, potisne roko druge osebe naprej, dokler ta ne 
reče, da je dovolj. Nato se zamenjata in ponovita aktivnost. 

Pogovor: 
     1.  Kaj si naredil in kaj je bil tvoj notranji odziv ob ukazu, da potisni partnerjevo roko naprej?
     2.  Kaj je bila tvoja naravna reakcija, ko si bil potisnjen?
     3.  Lahko to situacijo kakorkoli primerjaš s situacijo, ko se znajdeš v stresni situaciji ali konfliktu?
 Kako takrat deluješ? Je kakšna podobnost s to umetno ustvarjeno situacijo?
     4.  Kako bi želel delovati in  se odzvati v stresni situaciji?
Aktivnost lahko ponovijo in izberejo drugačen odziv.

 Aktivnost 3: PAPIRČKI
Za izvedbo so potrebne slamice, lepilni trak, papir, blokci, flumastri, ravnilo in škarje. Vsaka skupina 
ima od 3 do 5 članov. V skupine se jih razdeli po 3 stilih - lev, bernardinec, lisica, da so v vsaki skupini 
(če je le mogoče) prisotni vsi trije interakcijski stili.

 Aktivnost 4: MOST DO USPEHA
Za izvedbo so potrebne slamice, lepilni trak, papir, blokci, flumastri, ravnilo in škarje. Vsaka skupina 
ima od 3 do 5 članov. V skupine se jih razdeli po 3 stilih - lev, bernardinec, lisica, da so v vsaki skupini 
(če je le mogoče) prisotni vsi trije interakcijski stili.

Naloga vsake skupine je, da zgradi MOST, ki prenese težo izbranega predmeta. 

Navodila:
     - most je dolg 50 cm in povezuje dva stola 
     - ne sme biti prilepljen ali pritrjen na stol
     - uporablja se samo dan material
     - pomembno je, da naloga uspe vsem skupinam
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Trdnost MOSTU se preverja 3-krat. Prvič po 15 minutah. Nato imajo čas 10 minut, da popravijo, kar 
so zaznali, da še ni vredu in nato še 5 minut, da naredijo zadnje popravke. 

Pogovor:
     - Katere podobnosti gradnje MOSTU, vidite z delovanjem v svojem vsakdanu? Kaj vse je gradnja
 MOSTOV v vašem vsakdanu? 
     - Katere spremembe ste naredili, da zgradite močan MOST?
     - Ali delate v svojem vsakdanu premisleke, da preverite, kje ste in kakšne izboljšave lahko 
 naredite v svojem delovanju, da dosežete  želen cilj?
     - Kaj ste se naučili iz te aktivnosti?

 Aktivnost 4: KAKO ČEZ MOST

Njihova naloga je prečkati most v vsakdanjem življenju. MOST je povezava med točko, kjer so in 
točko kamor želijo priti. 

Čez skupno ustvarjen MOST, vsaka skupina, po njegovi dolžini nalepi korake, ki jih je potrebno 
narediti, da pridejo do cilja oz. čez most do želenega. 

Cilj: Organizacija dogodka za mlade, kjer se predstavi program “Nagradi se”. 

Kaj vse je potrebno premisliti in pripraviti, da pridejo čez MOST. Na katera vprašanja je potrebno 
odgovoriti?

CILJ 
Želim priti sem

IZHODIŠČNA TOČKA
Tu sem sedaj
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Imajo vnaprej pripravljene in napisane korake, ki jih skupaj zložijo v zanje logično zaporedje, ki  jih 
bo kasneje vodilo pri načrtovanju. Ob tem lahko ponovijo klobuke:

     - Kaj je naš cilj, kaj želimo doseči? (modri klobuk)
     - Katere informacije imamo in katere potrebujemo za pripravo dogodka? (beli klobuk)
     - Katere dejavnike in okoliščine je potrebno upoštevati pri pripravi dogodka? (beli klobuk)
     - Srečanje traja 2 uri. Kako ga bomo strukturirali? Na katere dele, ga bomo razdelili in koliko
 časa bo trajal posamezni del? (modri klobuk)
     - Priprava posameznih delov srečanja. Predlog aktivnosti, ki so lahko v posameznem delu
 dogodka. (zeleni klobuk)
     - Izbor in nabor aktivnosti, ki bodo v posameznem delu srečanja. (rdeči klobuk)
     - Morebitne prednosti in slabosti izbranih aktivnosti v posameznem delu srečanja. (naprej
 rumeni in nato črni klobuk)
     - Če so slabosti, kako jih lahko premostimo? (zeleni klobuk)
     - Kako se počutim glede pripravljene strukture srečanja? (rdeči klobuk)
     - Priprava načrta izvedbe. (modri klobuk)

Vsaka skupina predstavi svoje zaporedje. 

 Aktivnost 5: DOGODEK “NAGRADI SE”

Izbrano sosledje korakov jih v tej aktivnosti vodi pri pripravi strukture dogodka “Nagradi se”.

Imajo 30 minut časa za pripravo strukture srečanja in predstavitev idej. Sledijo postavljenemu 
zaporedju in odgovarjajo na vprašanja.
 
Pomembno je, da mladi naredijo načrt izvedbe, brez obremenjevanja, kdo bo kaj izvedel. To se bodo 
dogovorili pozneje in koristili vire celotne skupine mladinskih promotorjev.
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8. Kako do idej?

Mladi spoznajo:
• tehnike za generiranje velikega števila idej in sicer 
  3-6-9 brain writing, naključno spodbudo, slikovno 
  asociacijo, magična idejo in provokativno tehniko. 
• 3P pravila pomembna pri generiranju idej. 
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 Aktivnost 1: AMPAK in IN LAHKO BI

Vsak pripravi 3 komplimente za drugo osebo, ki pa jih konča z ampak …
Npr. Imaš lepo obleko, ampak bolje bi bilo, če bi bila roza barve. 

Kaj naredi AMPAK ?                         KRITIZIRA

Sedaj pa uporabijo prvi del prejšnjih treh komplimentov in jih zaključijo s in lahko bi …
Npr. Imaš lepo obleko in lahko bi ji dodala še odtenek roze. 

Kaj naredi IN LAHKO BI?                 PRISPEVA

 Aktivnost 2: ZAKAJ in ČEMU

Zakaj si prestavila stol? Zato, da nisi padla. 
Zakaj si Petru kupila bundo? Zato, da ga ni zeblo. 

Zakaj daje RAZLOG in gre v PRETEKLOST.

Čemu si prestavila stol? Zato, da udobno sediš.
Čemu si Petru kušila bundo? Da ga ne bo zeblo. 

Čemu daje NAMEN in gre v PRIHODNOST.

Dve besedi, ki posebej uničujeta ustvarjalnost oz. razmišljanje in odnose sta:
     - AMPAK (namenjeno kritiziranju) … namesto nje bomo uporabili … JA IN LAHKO BI … (prispevamo).

     - ZAKAJ - ne zanima nas razlog, ampak namen. Ne gremo nazaj, gremo naprej. Namesto zakaj
 uporabimo ČEMU.

 Aktivnost 3: KAKO NAPREJ?

Ko ne vemo več, kako naprej in ostanemo brez idej, lahko rečemo OK, tukaj smo, KAJ ŠE, KAJ JE 
ŠE možno, da pridemo do rešitve? Zagotovo je še precej drugih možnosti. 

Stremeli bomo k čim večjemu številu idej, pri tem pa bomo upoštevali 3P pravilo:
     - Vsak predlog, ideja, se vzame kot dobronamerno, brez ocenjevanja in kritiziranja. 
 Vsako idejo se zapiše. POZITIVNO 
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     - Gremo v širino. Več je idej, bolje je. Gradimo na idejah drug drugega. PLODNO 

     - Iščemo in ustvarjamo provokativne, nemogoče, nepraktične, nespodobne … ideje.
 Smo predrzni. POREDNO 

 Aktivnost 4: GENERIRANJE IDEJ

Za pridobitev novih predlogov in idej bomo spoznali PET različnih tehnik. 
     - Prvi izziv bo: Kako se z loparjem za tenis rešiti iz samotnega otoka. 
     - Drugi izziv pa: Kako narediti program “Nagradi se” promocijsko tako zanimiv. 
 Namen: Predstaviti projekt “Nagradi se” tako, da se bodo zanj zanimali mladi. 

1. Brainwriting 6 - 3 - 5 - tehnika zapisovanja misli in idej 
Omogoča aktivno sodelovanje vseh članov skupine, ki v vsakem krogu prispevajo 3 nove ideje ali 
predloge, hkrati pa imajo možnost dobiti in graditi nove ideje na idejah drugih članov skupine, ki so 
pred njimi na list zapisali svoje ideje. 

6 - 3 - 5
6 članov skupine

3 ideje podane v vsaki novi podaji
5 minut časa za pisanje idej v vsaki novi podaji   

6 - 3 - 5 se lahko prilagodi glede na okoliščine in izziv, ki je pred skupino. 

2. Slikovna asociacija 
Z naključno izbrano sliko spodbudimo nove asociacije, z namenom, da pridemo do novih predlogov, 
vezanih na naš izziv. 



55

3. Naključna spodbuda 
Pri iskanju možnih rešitev si pomagamo z naključno izbrano besedo. Če imamo več skupin, lahko 
vsaka skupina dobi drugo naključno besedo. Naključno izbrana beseda spodbudi nove zamisli, nove 
možnosti in poti. 

4. Magična ideja 
Z magično idejo nemogoče pretvorimo v mogoče. Naš cilj je dobiti čim več idej, ki se na prvi pogled 
zdijo nesmiselne, nemogoče, neuresničljive. Ob njej se nasmejiš, zgroziš , zdrzneš, namrščiš … In 
če nam jo uspe pretvoriti v nekaj uresničljivega ali izvedljivega, postane kreativna rešitev.  

Naš prvi korak je, da si najprej zamislimo nemogoče in odgovarjamo na vprašanje: “Ali ne bi bilo 
čudovito, noro dobro, magično, če bi …”
Npr. “Ali ne bi bilo čudovito, če bi nam mladi plačevali, da se vključijo v program, tako želen in iskan 
bi bil.

Drugi korak pa je potem pa najti izvedljive rešitve za magične ideje. 
Npr. mlada oseba pred vstopom v program, vloži 10€ ali zastavi neko stvar, ki se ji ob pridobitvi 
določenega števila točk, pomnoži oz. spremeni v nekaj drugega. 

5. Po ogrevanju možganov s predhodnimi tehnikami, pa lahko poskusimo s posebno 
provokacijsko tehniko Edvarda de Bona, ki se na kratko imenuje PO.

Pri našem izzivu lahko najprej naštejemo vse klasične načine spodbujanja mladih, da se vključijo 
v program, nato pa naredimo provokacijske izjave, ki bodo povsem nesmiselne in nezaslišane. Ko 
imamo nabor teh provokativnih izjav, pa je pomembno, da se tako kot pri magični ideji, premaknemo 
naprej. Najprej sprožimo nove ideje, potem pa začnemo razmišljati, kako bi jih lahko preobrnili v 
uresničljive. 

Magična ideja in provokacijska operacija sta super, ko se nam zatakne in nimamo več idej, in se 
potem lahko z uporabo teh dveh tehnik pomaknemo naprej. Od norih idej izberemo tiste, kjer se 
potem premikamo naprej in razmišljamo, kako bi bile uresničljive. 

Npr. Mladi sami delajo reklamo za program. Kako bi to lahko bilo uresničljivo?

Z uporabo omenjenih tehnik bodo lahko generirali veliko število idej. Postali bodo bolj elastični v 
svojem razmišljanju in osvojili zavedanje, da v danih okoliščinah obstaja več možnosti in da je na 
voljo več poti. Če ena stvar ne deluje, lahko poskusijo drugo, in drugo, in drugo … 

“Kreativnost je sistematičen in strukturiran proces, odvisen od veščine in uporabe različnih tehnik.
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9. Raziskovanje izziva
     in iskanje rešitev   
     zanj
Mladi se učijo, kako:
• identificirati izziv,
• postaviti vizijo (kaj želijo namesto obstoječega 
  stanja),
• generirati predloge rešitev, jih ovrednotiti in 
  predvideti dolgoročne učinke njihove uresničitve,
• izbrati predlog, ki ga želijo v prihodnje uresničiti.   
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 Aktivnost 1: IZZIVI MLADIH V LOKALNEM OKOLJU

Na vsaki mizi je plakat. Na enem piše lokalna skupnost, na drugem prosti čas, na tretjem prijatelji. Ob 
vsakem pisku (na 3 minute) skupine zamenjajo mizo in na nov plakat, na dano temo, pišejo težave 
mladih, ki se jih spomnijo.
 
Ko končajo se sprehodijo od mize do mize in vsak, od vseh izzivov, označi tri izzive, ki ga zanimajo 
in bi na njih želel delati. Skupaj izberejo izziv, ki je bil največkrat označen in bodo na njem delali v 
nadaljevanju. V našem primeru je to “osamljenost mladih”. 
  

 Aktivnost 2: IZZIV OSAMLJENOST MLADIH

Delamo na izzivu Mladi so osamljeni. 

Ste skrbni mladi, ki vam je mar za sočloveka. V lokalnem okolju ste zaznali, da je veliko mladih, ki 
so zaradi pomanjkanja socialnih stikov in kakovostnih odnosov osamljeni. Vrstnikom želite omogočiti 
druženje in aktivnosti, ki jih bodo pritegnile, da se jim bodo pridružili. Aktivnosti, kjer bodo lahko 
sklepali vezi in kasneje gojili prijateljstva. Pri tem pa je potrebno upoštevati, da gre za sramežljive 
posameznike, ki pogosto ne zaupajo vase in svoje sposobnosti. 

Lotimo se obravnave izziva:

 1. Kaj vemo o problemu? Zapišejo čim več dejstev in informacij, ki jih vedo o osamljenosti mladih. 
 
 2. PROBLEMSKO DREVO – s pomočjo problemskega drevesa raziščejo problem.

POSLEDICE   
Kaj so posledice 
osamljenosti?

PROBLEM   
MLADI SO OSAMLJENI

VZROKI   
Čemu so mladi osamljeni? 

Vzrok osamljenosti.
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Posledice: depresija in povečano tveganje za samomor; samopoškodovanje; stiske (tesnoba, strah, 
žalost, nemoč, brezizhodnost ...); prehranjevalne motnje - prenajedanje, opijanje, zasvojenosti; 
težave z zdravjem, z imunskim sistemom; apatija in zatiranje čustev; občutek praznine, da si sam in 
nezaželen (posledično zavračanje druženja z vrstniki); brezvoljnost; antisocialno obnašanje – npr. 
nasilje; nespečnost; zmanjšanje produktivnosti; povečan stres; 

Vzroki: nimajo razvitih hobijev in interesov; nimajo razvitih socialnih veščin; nimajo dobrih odnosov 
oz. vezi z drugimi; ne zaupajo ljudem; nimajo prijateljev in znancev v novem okolju; niso samostojni; 
nimajo finančnih možnostih udejstvovanja; nimajo dobre samopodobe; nimajo razvite socialne mreže;  
 

Vzroke osamljenosti pišejo v negativni obliki. Npr. Mladi so osamljeni, ker nimajo prijateljev … ker 
nimajo pozitivnega mnenja o sebi ... Podajo vsaj 7 razlogov in tudi predloge členijo dalje s vprašanjem 
Čemu prihaja do tega.

S pomočjo problemskega drevesa so podrobno spoznali OSAMLJENOST, vzroke in posledice. Sedaj 
poznajo problem. Od tu naprej se usmerjajo v rešitve, s pomočjo drevesa rešitev. 

 3. DREVO REŠITEV je sestavljeno iz: 
     - VIZIJE. Kaj želimo namesto osamljenosti? Zapišejo v enem stavku. Npr. Mladi imajo mrežo 
 vrstnikov, ki jih podpira; mlada oseba ima razvito socialno mrežo; mlada oseba ima vsaj enega 
 prijatelja … 

     - REŠITVE. Pri koreninah pišemo rešitve. V pomoč so jim vzroki osamljenosti, ki so jih 
 prepoznali v problemskem drevesu. Če je bilo v problemskem drevesu pod vzroki zapisano: 
 “Mladi se ne družijo”, to v rešitvah zamenjajo z npr. “Enkrat mesečno se udeležijo srečanja 
 mladih”. Da dobijo več rešitev in da členijo naprej se vprašajo: “Kako bi se lahko mladi družili?  
 oz. Kako bi lahko … in podajo nove predloge. 

     - UČINKOV predlaganih rešitev. Razmišljajo o učinkih predlaganih rešitev. 

Učinki predlaganih 
rešitev

Problem

Rešitve problema
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VIZIJA: Mlada oseba ima razvito socialno mrežo in dobre odnose z vrstniki. 

REŠITVE: Uvedba zdravega življenjskega sloga; razvoj dobrih odnosov; delovanje v skupnosti; 
ustvarjanje socialne mreže; mladi se mrežijo in ustvarjajo prijateljstva; zaposlitev; učenje samostojnosti; 
druženje; razvijanje hobijev in interesov; sodelovanje na različnih brezplačnih aktivnosti; 

UČINKI: Zdrav življenjski slog; mentalno zdrava mlada oseba; volja do življenja in lahkotno izražanje 
čustev; dobri odnosi; radostna mlada oseba, povezana z drugimi; sproščena mlada oseba, ki je 
motivirana za delovanje in produktivna...

 4. MOŽNI NAČINI URESNIČITVE PREDLOGA (zeleni klobuk) 
Pregledajo rešitve in označijo tiste, ki so jim najbolj zanimive. Izberejo rešitev, ki je dobila največ točk. 
Izbrana rešitev na kateri želijo delati je: “Mladi se mrežijo in ustvarjajo prijateljstva”. 

Naš cilj je: Omogočiti mladim širjenje socialne mreže in vzpostavljanje kakovostnih stikov z vrstniki. 

 5. IZBOR REŠITVE, KI JO ŽELIJO RAZVIJATI (rdeči klobuk) 
Kateri so možni načini uresničitve predloga, ki bo rešil osamljenost mladih? Postavijo si vprašanje: 
“Kako bi lahko mladim omogočili širjenje socialne mreže in vzpostavljanje kakovostnih stikov 
z vrstniki?”

Za generiranje idej uporabijo že znane tehnike:
     a) Tehniko zapisovanja misli in idej (brainwriting 6-3-5). Vsak si vzame list papirja. Ima 2 
 minute, da zapiše 3 ideje. Po 2 minutah, preda svoj list z idejami sosedu na levi strani. 
 Postopek se ponovi tolikokrat kot je članov v skupini. Lahko se naredi več skupin, zaradi 
 časovne omejitve. Člani skupine lahko navezujejo svoje predloge na predloge drugih članov 
 in jih dopolnjujejo ali nadgrajujejo po želji ali pa z njihovo pomočjo prihajajo do novih idej. 

     b) Slikovno asociacijo - z naključno izbrano sliko spodbudijo nove asociacije in tako pridejo do  
 novih predlogov.

     c) Naključno besedo – spomnijo se 2 ali 3 naključni besedi in z njihovo pomočjo pridejo do novih 
 predlogov.  

     d) Magično besedo - z magično idejo se nemogoče pretvori v mogoče. Cilj je dobiti čim več idej, 
 ki se na prvi pogled zdijo nesmiselne, nemogoče, neuresničljive. Ob njej se nasmejijo, 
 zgrozijo … 7 minut za ideje, naslednji korak pa je za vsako idejo najti rešitev, ki je uresničljiva. 
 Najprej si zamislijo nemogoče, potem pa izhajajo iz novih predlogov in razmišljajo, kako bi ti 
 lahko bili uresničljivi. Iz tega se pogosto rojevajo inovacije. 

 6. IZBOR NAČINA URESNIČITVE (rdeči klobuk) 
Vsak udeleženec označi x predlogov, ki so mu najbolj všeč. Izberejo 2 predloga, ki dobita največ točk 
in ju v naslednji fazi ovrednotijo in odločijo, katerega bodo realizirali. 

 7. VREDNOTENJE PREDLOGOV 
Oba predloga vrednotijo:
     - Kaj je dobrega in kaj so prednosti predloga? (Rumeni klobuk)
     - Kaj so pomisleki, šibkosti in slabosti predloga? (Črni klobuk)
     - Kako slabosti preseči in odpraviti? (Zeleni klobuk)
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Pomembno je, da ločeno raziščejo najprej prednosti in nato še pomanjkljivosti predloga ter kasneje 
premislijo, kako morebitne pomanjkljivosti preseči. Določijo čas vrednotenja, npr. vsako področje 
obravnavajo 3 ali 4 minute. Ko razmišljajo o prednostih so fokus samo prednosti. Po 4 minutah 
preidejo na pomanjkljivosti in tako dalje. 

 8. KONČNI IZBOR (rdeči klobuk)
Vsak udeleženec številčno ovrednoti obravnavana predloga, od 1 do 3. Izbere se predlog, ki prejme 
največ točk. Skupaj bodo v nadaljevanju načrtovali njegovo uresničitev. 

Področje vrednotenja
Predlog 1

(1 - 3)

Predlog 2

(1 - 3)

Predlog 3

(1 - 3)

Kako lahko je alternativo uresničiti in izpeljati?

Imamo kapacitete in sredstva za izpeljavo ideje?

Imamo znanja in veščine za izpeljavo ideje?

Rešitev je zanimiva za mlade

Rešitev je nekaj posebnega

 Aktivnost 3: POVZETEK PROCESA (modri klobuk)

Naredijo kratek povzetek celotnega procesa, da lahko nadaljujejo z načrtovanjem projekta:
     - Jasna in kratka VIZIJA, ki daje fokus. V enem stavku navedejo, kakšno vrednost prinaša 
 projekt ciljni skupini in lokalni skupnosti. 

     - Problem, ki ga rešujejo. Navedejo s kakšnim namenom se lotevajo projekta (Čemu?).

     - Navedejo koristi in učinke, ki jih bo izvedba aktivnosti oz. projekta prinesla ciljni skupini. 

     - Kateri so pričakovani rezultati projekta?
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10. Načrtovanje 
    projekta

Mladi se učijo:
• predvideti korake, potrebne za uresničitev 
   projekta
• narediti časovni načrt izvedbe projekta,
• predvideti rezultate in učinke projekta. 
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 Aktivnost 1: KAM GREMO - VIZIJA

Načrtovanje priprave in izvedbe projekta ter upoštevanje različnih dejavnikov, vplivov in učinkov 
projekta na ciljno skupino, druge skupine ter na lokalno okolje.
 

VIZIJA (cilj, dosežek) v enem stavku:
Kaj bomo prinesli, dosegli z našim projektom, kaj bo sedaj drugače, novo v lokalni skupnosti ali pa 
ciljni skupini na katero se nanaša projekt. 

PROBLEM, KI GA REŠUJEMO:

ČEMU? S KAKŠNIM NAMENOM?

PREDLAGANA REŠITEV: projektni predlog, ki ga bomo uresničili

PRIČAKOVANI NEPOSREDNI (oprijemljivi, merljivi) REZULTATI, ki jih načrtujemo z izvedbo 
projekta. 

ČASOVNA IZVEDBA: predviden začetek in zaključek projekta

KOGA VSE ZADEVA uresničitev projekta. 
     - Ciljna skupina na katero se projekt nanaša
     - Ostali dejavniki oz. skupine na katere bo projekt neposredno in posredno vplival in jih je 
 potrebno upoštevati pri načrtovanju izvedbe projekta. Tu se upošteva vse, ki bodo morebiti 
 vključeni v pripravo, izvedbo in koriščenje rezultatov projekta

Koga zadeva uresničitev projekta Njihov pogled/stališče

 

VPLIV PROJEKTA NA CILJNO SKUPINO IN OKOLJE, V KATEREM BO IZVEDEN
Kratkoročno in dolgoročno. 

INFORMACIJE IN DEJSTVA, KI JIH IMAMO in jih je potrebno ob implementaciji upoštevati. 
Mladi naštejejo vse dejavnike in informacije, katere menijo, da so pomembne pri pripravi projekta in 
jih je potrebno upoštevati pri pripravi ali izvedbi. 
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 Aktivnost 2: KOGA BOMO POTREBOVALI

V tej aktivnosti mladi razmišljajo, koga bodo potrebovali pri pripravi in izvedbi projekta ter kako bi jih 
povabili k sodelovanju in našli načine, kako bi jih prepričali. 
 

Koga vse se projekt tiče? Kako bi jih lahko pritegnili k sodelovanju?

 

 Aktivnost 3: AKCIJSKI NAČRT

Kratek opis ideje:

AKTIVNOSTI
(koraki)

KDO? KDAJ?

PRIPRAVA

IZVEDBA

PROMOCIJA PROJEKTA

STIK S CILJNO SKUPINO
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