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O AVTORJIH
Ana Munivrana je profesorica psihologije in koordinatorka programa Razvoj osebnih in
socialnih kompetenc ter koordinatorka usposabljanja v Forumu za svobodo vzgoje. Od
leta 2001 dela kot psihologinja, predavateljica in koordinatorka projektov na področju izobraževanja, otrok in mladine ter socialnega varstva. Je soavtorica Forumovega priročnika
»Od srca do srca – komunikacijski modeli kot orodje v mediaciji« in »Ali dobro vzgajam
svojega otroka?«. Ima večletne izkušnje iz psihološkega svetovanja in diagnostike (Pogumni telefon, Poliklinika za zaščito otrok) in kadrovanja (Electus d.o.o.). Zaključila je štiriletno izobraževanje za gestalt psihoterapevta. Na projektu »Spodbudi spremembo!«
je vodilna strokovnjakinja.
Marija Roth je šolska psihologinja z več kot deset let delovnih izkušenj v X. gimnaziji
»Ivan Supek« v Zagrebu. Zaključila je številna usposabljanja na področju pedagogike
in psihologije. Je diplomirana psihoterapevtka gestalt psihoterapije ter opravlja terapijsko delo z otroki in mladino. Je večletna izvajalka šolskega prostovoljskega kluba,
izvedla je več izobraževanj na področju prostovoljstva. Je izvajalka seminarja »Prostovoljstvo v delu z otroki in mladino«. Na projektu »Spodbudi spremembo!« je ena od
izvajalk usposabljanja.
Jelena Perak je koordinatorka šolskih preventivnih programov v Forumu za svobodo vzgoje. Diplomirala je iz sociologije in »kroatologije« na Hrvaških študijah in pridobila naziv profesorice sociologije in »kroatologije«. Med svojim delom v Forumu
za svobodo vzgoje je vodila niz projektov kot tudi delavnic namenjenih otrokom in
mladini na področjih sprejemanja različnosti, enakosti in nenasilnega reševanja
konfliktov. Trenutno je udeleženka izobraževanja iz realitetne terapije in terapije
izbire po metodi Williama Glasserja v organizaciji Združenja za realitetno terapijo
Republike Hrvaške. Na projektu »Spodbudi spremembo!« je ena od izvajalk usposabljanja.

Filip Gospodnetić dela v Forumu za svobodo vzgoje kot asistent na programu Demokratizacija šol. Diplomiral je iz psihologije na Oddelku za psihologijo na Filozofski
fakulteti Univerze v Zagrebu. V Forumu je delal na nizu projektov s področja državljanske vzgoje, nenasilnega reševanja konfliktov, sprejemanja različnosti in prostovoljstva. Opravil je niz kvalitativnih in kvantitativnih raziskav na področjih nenasilnega reševanja sporov, medijske pismenosti, zastopanosti družine v učbenikih, družbene
raznolikosti v izobraževalnem sistemu ter prostovoljstva. Predaval je na številnih psiholoških in pedagoških znanstvenih konferencah ter je avtor ali soavtor več publikacij
in znanstvenih člankov. Izoblikoval je seminar »Metoda ankete v izobraževanju«.Predmet njegovega doktorskega študija psihologije so akulturacijska stališča učiteljev do
učencev iz vrst beguncev. Je sodelavec na projektu »Spodbudi spremembo!«.
Višnja Pavlović je koordinatorka programa Prostovoljstvo in aktivno državljanstvo
v izobraževanju ter vodja usposabljanja za mediacijo in razvoj šolskega prostovoljstva
v Forumu za svobodo vzgoje. Ima več kot deset let izkušenj v snovanju in izvajanju izobraževalnih projektov in programov za mlade in strokovnjake za delo z mladimi. Diplomirala je na temo »Delo z mladimi v skupnosti« (ang. Community Youth Work) na Univerzi
v Jönköpingu na Švedskem in je študentka magistrskega študija iz programa Otroški
študiji (ang. Child Studies) na Univerzi v Linköpingu na Švedskem. Delala je v različnih organizacijah civilne družbe, pridobila je precejšnje izkušnje na področju skupinskega dela
z mladimi, prostovoljskega upravljanja ter dela z ranljivimi skupinami. Skozi edukacijo iz
gestalt psihoterapije razvija svetovalne in terapevtske spretnosti. Je koordinatorka projekta »Spodbudi spremembo!«.
Posebej se zahvaljujemo Eli Pijaci Plavšić in Domagoju Mariću, Forumovima strokovnjakoma na področju državljanskega izobraževanja in medijske pismenosti, za njun prispevek k
tretjemu poglavju.

Po mojem mnenju je eden glavnih problemov današnjih mladih nizko
samospoštovanje; pogosto izgubljamo veliko priložnosti v življenju in smo
nagnjeni k temu, da živimo iz dneva v dan, brez da bi oblikovali projekte za
prihodnost. (učenec_ka, Italija)
Razdelitev ljudi v skupine povzroča nesoglasje. Živeti skupaj pomeni, da ljudje
lahko shajamo drug z drugim. Lahko se učimo in preprečujemo nasilje.
(učenec_ka, Velika Britanija)
Mislim, da so obšolske aktivnosti zelo pomembne za srednjo šolo. Ne vem
še namreč, kam se bom vpisal_a naprej, zato želim izkusiti čim več stvari.
Vključen_a sem na primer v šolsko gledališko skupino in v šolski radio. /.../ Rada
torej spoznavam nove stvari, da se bom lažje odločil_a za poklic, ki mi bo všeč.
(učenec_ka, Slovenija)

Strinjam se, da je na neki način treba začeti pri sebi. Pri tem je dobro tudi ostale
malce spodbuditi k pozitivnim spremembam. Treba je vplivati tudi na samo
družbo, da bomo boljši drug do drugega, da se bomo bolj spoštovali in da bomo
komunicirali bolj učinkovito.
(učenec_ka, Hrvaška)
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UVODNA BESEDA
Pogosto slišimo, da naš svet in naša družba postajata vse bolj raznolika, da so ekonomske in
socialne neenakosti vse večje, tehnološki napredek pa tudi prinaša prednosti in slabosti. Vse
to pred nas postavlja nove izzive, na katere nam včasih kot odraslim ne uspe odgovoriti. Hitrim spremembam se vse težje prilagaja tudi formalni izobraževalni sistem.
Mediji kažejo sliko sveta, v kateri so strah, tesnoba in nevarnosti dominantne sile, ki določajo
politike do različnih družbenih skupin, zlasti tistih ranljivih. Vprašanje je, kaj in kako poučevati
in kako vključiti te teme in izzive v izobraževalni proces. Otroci in mladina so v teh vprašanjih lahko posebej ranljivi in lahko razvijejo poenostavljene, celo radikalne ideje in zaključke,
iščoč svojo identiteto in razvijajoč napačne pojme, ki lahko postanejo stalna.
Priročnik »Spodbudi spremembo!« je nastal v sklopu projekta »Spodbudi spremembo! –
sprejemanje različnosti skozi medkulturno izobraževanje in prostovoljstvo«, katerega cilj
je okrepiti učitelje, mlade in njihove starše v razumevanju in prepoznavanju kompleksnosti
in izzivov sodobne družbe ter v krepitvi njihovih osebnih, socialnih in državljanskih kompetenc. Priročnik skozi štiri tematska področja ponuja različno in bogato vsebino, ki lahko
pomaga učiteljem in strokovnjakom pri delu z mladimi, da bi jih okrepili in podprli njihov
razvoj v zadovoljne, zrele in odgovorne posameznike.
V prvem delu je opisan projekt »Spodbudi spremembo!«, ki ga izvaja Forum za svobodo vzgoje iz Hrvaške v partnerstvu z organizacijami Think Global iz Velike Britanije, Mladinskim
centrom Dravinjske doline iz Slovenije in Centrom za kreativen razvoj »Danilo Dolci« iz
Italije. Želja je, da se z opisom namena, ciljev ter aktivnosti projekta delijo primeri dobre
prakse projektov s šolami, katerih cilj je krepitev osebnih in socialnih kompetenc mladih,
spodbujanje medkulturnega razumevanja in aktivnega sodelovanja mladih v skupnostih,
v katerih živijo. Drugi del priročnika prikazuje izsledke oziroma rezultate raziskav izvedenih z mladimi v štirih partnerskih državah. Bralec se bo lahko seznanil s stališči, mnenji
in vrednotami, ki so jih mladi izpostavili in ki so povezani z izzivi, s katerimi se soočajo
oni sami in družbe, v katerih živijo. Same raziskave so obenem temelj izobraževalnega
programa »Spodbudi spremembo!«, ki je opisan v tretjem delu. Program je namenjen
pedagoškim delavcem in ponuja vsebino, ki jim bo v pomoč, da skozi svoje delo podprejo mlade v razvoju njihove »samo-odpornosti«, pozitivne slike o sebi, sposobnostih za
samoaktualizacijo, kakovostne komunikacije in izgradnje odnosov z različnimi. V tem
delu je tudi poudarjena pomembnost dela z mladimi na področjih demokracije, človekovih pravic, medkulturnosti, stereotipov in predsodkov, medijske pismenosti ter
spodbujanja njihove kreativnosti. Četrto in peto poglavje ponujata konkretna orodja
in primere dobre prakse dela z mladimi, da bi bralce spodbudili k načrtovanju in izvajanju projektov v svojih lokalnih skupnostih.
Priročnik se imenuje »Spodbudi spremembo!«, ker želi podpreti mlade in vse tiste,
ki z njimi delajo, v aktivnem delovanju in ustvarjanju okolja, v katerem želijo živeti in
promovirati vrednote svobode, nediskriminacije, spoštovanja različnosti ter razvoj
kompetenc, ki so potrebne, da se začne in izvede projekt, s katerim se želi doseči
sprememba v družbi.
9

»Spodbudi spremembo!« govori o spremembi, ki jo lahko spodbudimo v nas samih, v nas, ki delamo z otroki in mladino. Obrača se na
naše potenciale in kapacitete ter na našo motivacijo in inspiracijo
pri delu z otroki. Vse to s ciljem podpiranja otrok in mladine v spodbujanju sprememb znotraj njih, da bi lahko v današnji družbi skozi
aktivno sodelovanje v skupnosti začutili in vedeli, da je možno imeti
vpliv in biti pomemben član skupnosti.

Pripomba: Slovnična oblika moškega spola v tekstu ne predstavlja spolne oznake in ne izraža prednosti enega spola v primerjavi z drugim. Samostalniki učenci, učitelji in dr. se zaradi
lažje berljivosti teksta uporabljajo za osebe tako moškega kot
ženskega kot neopredeljenega spola.

10

V kontekstu srečanja z različnostmi nas različni bogatijo, učijo
in spreminjajo. Spodbudijo lahko tudi strah, tesnobo in jezo,
celo sovraštvo in diskriminacijo. Srečanje in dialog, pravičnost,
sprejemanje in samosprejemanje tako postajajo izziv. V
različnosti je izziv, če si svoj poseben in edinstven, velikokrat
tudi, če se aktivno zavzemaš za uresničevanje svojih
vrednot in ciljev, izgrajuješ kakovostne odnose in potpiraš
pravičnejšo skupnost.

POVZETEK
Projekt »Spodbudi spremembo – sprejemanje različnosti skozi medkulturno
izobraževanje in prostovoljstvo« je evropski projekt, ki ga Forum za svobodo vzgoje izvaja v letih 2017/18 skupaj s partnerji iz Italije, Slovenije in Velike Britanije in s podporo
Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA). Projekt
predstavlja mednarodno širitev projekta »Spodbudi spremembo! Prostovoljstvo mladih
za izgradnjo kulture in miru«, ki ga je Forum izvajal na Hrvaškem od leta 2013 do 2015.
Cilj projekta je preprečitev radikalizacije mladih v družbi ter promoviranje demokratičnih
vrednot, temeljnih pravic, medkulturnega razumevanja in aktivnega državljanstva med
mladimi v štirih evropskih državah (Hrvaška, Slovenija, Velika Britanija in Italija).
S tem projektom se učitelji, mladi in njihovi starši krepijo v razumevanju in prepoznavanju kompleksnosti in izzivov sodobne družbe, krepijo pa se tudi njihove osebne,
socialne in državljanske kompetence.
Projektne aktivnosti vključujejo:
• raziskavo o stališčih mladih (interesi, potrebe, izzivi, rešitve) s pomočjo ciljnih
skupin z mladimi v štirih državah,
• program strokovnega usposabljanja učiteljev in strokovnjakov za mlade na
področju osebne rasti in razvoja, aktivnega državljanstva in prostovoljstva,
• izdelavo publikacij o medkulturnem izobraževanju in dobrih praksah v šolah,
• podporo vključenim šolam v oblikovanju projektov, ki promovirajo dialog,
spoštovanje različnosti ter osebno rast in razvoj mladih.
V sklopu projekta se bo izvajalo in zagotovilo:
• kreativni natečaj »Pobarvaj svet« v vseh štirih državah – skozi katerega bodo
mladi kreativno izrazili svoje ideje o vrednosti sprejemanja različnosti
• spletna »knjižnica« – s koristnimi materiali v štirih jezikih, ki se lahko uporabljajo
pri delu z mladimi.
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Projekt se izvaja v partnerstvu Foruma za svobodo vzgoje iz Hrvaške z organizacijami Think
Global iz Velike Britanije, Mladinskim centrom Dravinjske doline iz Slovenije in Centrom za
kreativen razvoj »Danilo Dolci« iz Italije. Zunanji partner projekta je organizacija Network of
Education Policy Centers.

NAMEN IN CILJI PROJEKTA
S tem projektom želimo odgovoriti na zelo specifične zahteve javnega razpisa, ki ga je EACEA razpisala leta 2016, na podlagi podatkov o povečanju napetosti med različnimi kulturami, po prihodu migrantov kot tudi po terorističnih napadih v Evropi, še posebej pa na
naslednje
tri cilje:
•

Izboljšati pridobivanje socialnih in državljanskih kompetenc ter znanja,
razumevanja in sprejemanja demokratičnih vrednot in človekovih pravic.
• Podpreti učitelje in ostale izobraževalne strokovnjake pri reševanju konfliktov in
pri izzivih z različnostmi.
• Spodbuditi sodelovanje mladih v javnem in družbenem življenju, izboljšati
inkluzijo in sodelovanje z mladimi.

Raziskave kažejo vse večjo napetost med kulturami in različnimi skupnostmi in – celo v
izobraževalnem kontekstu – vse izrazitejša stališča in vedenja nesprejemanja kot tudi
nasilje spodbujeno s pripadnostjo različnim skupnostim in skupinam. Sodelujoče šole
bodo v projektu okrepljene, da bodo lahko konstruktivno shajale s temi izzivi: skupno
40 šol v štirih državah bo skupaj z lokalnimi združenji implementiralo medkulturne projekte ter projekte preprečitve nasilja in izgradnje miru.
Projekt je sodelovanje štirih mednarodnih partnerjev z bogatimi izkušnjami pri delu z
otroki, mladino in učitelji v svojih državah pri doseganju glavnega cilja javnega razpisa: preprečitvi radikalizacije mladih skozi promoviranje demokratičnih vrednot in
človekovih pravic, medkulturnega razumevanja in aktivnega državljanstva.
Več kot 2000 mladih v partnerskih državah sodeluje v šolskih projektih, ki so jih sami
izoblikovali, podpirajo in nadzirajo pa jih njihovi učitelji in mentorji ter šolski prostovoljci.
Med izvedbo bo skupno 110 učiteljev in prostovoljcev izobraženih in okrepljenih
na področju različnosti ter ozaveščanja in poučevanja mladih. Relevantne javne
inštitucije so vključene in informirane o izvedbi projekta, šole pa dobivajo konkretna
orodja za delo z mladimi na vprašanjih raznolikosti in različnosti.
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Na naši šoli obstajajo številne različnosti, najbolj poudarjene in vse večje pa so socialno-ekonomske razlike. Prisotne so tudi verske razlike, ki so jasno izražene v razdelitvi
učencev med poučevanjem verouka in etike. Prisotne so tudi razlike v kulturah in prepričanjih.
Našo šolo obiskujejo učenci, katerih starši so se med vojno priselili iz Bosne in Hercegovine, Romi, Albanci in Čehi. Veliko je učencev iz rejniških družin ter učencev, ki živijo v
težkih razmerah, katerih starši so ločeni, revni ali odvisni od alkohola.
(učitelja, Hrvaška)

EVROPSKI KONTEKST PROJEKTA
Evropska populacija postaja vse bolj raznolika, ne le zaradi selitve povezane z delom,
družino, izobraževanjem in ekonomskimi razmerami, temveč tudi zaradi prihodov
beguncev in političnih sporov v širšem okolju. Poleg obogatitve in povezovanja kultur
lahko ti procesi rezultirajo tudi v napetih odnosih med večino in manjšino, nasilju ter
radikalizaciji na obeh straneh.
• Večinska populacija tako lahko razvije ali krepi predsodke, strah, zavračanje,
zaničevanje in sovraštvo do neke manjšine.
• Manjšinska populacija je lahko izključena, radikalizirana, neprilagojena in tudi
polna predsodkov ter zavračanja večinske kulture.
Evropa je v zadnjih desetletjih priča zaskrbljujočih oblik nasilja povezanega z radikalizacijo, ki pogosto prihaja od mladih oseb, državljanov Evropske unije. Nasilna radikalizacija se v poročilu UN o terorizmu iz leta 2007 in 2014 povezuje z versko potenciranim terorizmom, etnično-nacionalističnim in separatističnim nacionalizmom ter
levičarskim in anarhističnim kot tudi desničarskim terorizmom.
Čeprav je sama nasilna radikalizacija redek pojav, pri mladih pogosto lahko zaznamo:
• ekstremna stališča,
• nesprejemanje,
• predsodke,
• diskriminacijo,
• umik v izolirane skupine ipd.
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Kaj je Pariška deklaracija iz leta 2015?
Na iniciativo francoske ministrice izobraževanja Najat Vallaud-Belkacem in predsednika
Evropske komisije za izobraževanje, kulturo, mlade in šport Tibora Navracsicsa je bila na
sestanku evropskih ministrov izobraževanja v Parizu 17. marca leta 2015 sprejeta Pariška
deklaracija. Spodbuda za to so bili predvsem teroristični napadi. Odločili so se, da zavzamejo jasno stališče in spodbudijo iniciative s prioritetami:
• zagotoviti, da mladi pridobijo družbene, državljanske in medkulturne kompetence s
promoviranjem demokratičnih vrednot, temeljnih pravic, inkluzije, nediskriminacije
ter aktivnega državljanstva,
• krepiti kompetence kritičnega mišljenja in medijske pismenosti, zlasti pri uporabi
družabnih omrežij,
• spodbujati izobraževanje otrok z manj priložnostmi in uskladiti procese v
izobraževanju z njihovimi potrebami,
• promovirati medkulturni dialog skozi vse oblike učenja v sodelovanju z vsemi
pomembnimi odločevalskimi strukturami in inštitucijami.

Izhajajoč iz dejstva, da sta vzgoja in izobraževanje ključna faktorja krepitve socialnega kapitala skupnosti lahko sklenemo, da ima ravno izobraževalni sistem veliko in pomembno vlogo pri razvoju otroka in mlade osebe v izobraženo, demokratično osebo,
širokih in argumentiranih nazorov, namesto v osebo polno predsodkov, stereotipov,
neutemeljenih stališč ali celo osebo, ki sovraži druge in v tem postaja radikalna, celo nasilna. Poleg vzgoje lahko ravno izobraževanje prispeva k večjemu zavedanju, informiranosti, poznavanju ter razumevanju sebe in drugih ter osebnem in socialno-ekonomskem
napredku, delujoč skupaj s političnim okoljem, ki mora prispevati k enakosti in socialni
pravičnosti.
Družbene, državljanske in medkulturne kompetence državljanov ter z njimi povezane vrednote kot so demokracija, človekove pravice, inkluzija, nediskriminacija ter odgovorno in aktivno državljanstvo so temelj preventive in preprečitve predsodkov in diskriminacije. Pri tem ima pomembno vlogo promoviranje medsebojnega sodelovanja in
medkulturnega dialoga na vseh ravneh, v sodelovanju z inštitucijami in odločevalskimi
strukturami.
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Ekstremna stališča se pojavijo, ko imamo tisoč ljudi na enem mestu (v šoli). Ekstremizem
se lahko zgodi tudi zaradi neinformiranosti. Ljudje so večinoma pripravljeni, da
spremenijo svoje mnenje.
(učitelj_ica, London)

Naši učenci, ki izhajajo iz nižjega socialno-ekonomskega statusa, so pogosto tarča in so
izpostavljeni stališčem nesprejemanja in diskriminatornega vedenja svojih vrstnikov.
Pripadnost romski skupnosti je ovira, s katero se soočamo vsakodnevno. Biti del razreda, v
katerem so tudi romski otroci, povzroča strah, in nezaupanje. Veliko nasilja med vrstniki je
povzročeno kot posledica pripadnosti različnim etničnim in verskim skupinam.
(učitelj_ica, Hrvaška)

Veliko število naših učencev ne vidi sveta zunaj našega mesta. Na podlagi tistega,
kar slišijo, kar jim je rečeno in na podlagi tega, kar se je nedavno dogajalo v Londonu
razmišljajo o ekstremizmu (npr. teroristični napad na Westminstrskem mostu). Veliko jih
je, ki bodo razvili predsodek, da so vsi muslimani teroristi.
(učitelj/ica, severna Anglija)

KAJ VEMO O RADIKALIZACIJI?
Čeprav je sama radikalizacija mlade osebe zgolj končni izid procesa in bodo učitelji med
šolanjem verjetno opazili le nekatere dele tega procesa, je pomembno, da vsak učitelj ozavesti in prepozna njene osnovne elemente. Učenje o radikalizaciji, zlasti v današnjem času,
nam omogoča, da izvemo več o sebi in drugih, o družbi, v kateri živimo in o tem, kako je mogoče, da še vedno obstaja toliko nasilja, nestrpnosti in medsebojnega nerazumevanja.
Sam proces radikalizacije nima splošno sprejete enoznačne definicije, toda večina obstoječih definicij poudarja, da gre za proces, skozi katerega posameznik ali skupina pridobiva vse bolj ekstremna socialna, politična ali religijska stališča oziroma ideologijo, ki
zahteva bistveno spremembo v družbi (Borum 2011). Pot do uresničevanja teh sprememb
je lahko nasilna ali nenasilna.
Treba je upoštevati, da nenasilna radikalna stališča in gibanja lahko pozitivno vplivajo na
družbo, kot je Gandijevo gibanje za neodvisnost Indije. Po drugi strani je uporaba nasilja
kot poti tudi do neke družbene spremembe, celo »pozitivne«, vedno destruktivna ali vsaj
kontroverzna. Ta za sabo lahko pušča niz tragičnih posledic in žrtev, kar je lahko sprožilec
nadaljnjega nasilja.
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McCauley in Mosalenko govorita o faktorjih individualne, skupinske, pa tudi
masovne radikalizacije (McCauley in Mosalenko 2009). Že samo poznavanje in
razumevanje teh faktorjev lahko bistveno prispeva k preprečitvi nasilja in diskriminacije.
Individualna raven radikalizacije in z njo povezanega nasilja spremlja naslednje
procese: osebno maščevanje, identificiranje z neko prizadeto skupino, počasno
navajanje na vse bolj radikalna dejanja in samoopravičevanje nasilnih postopkov,
odvisnost od sprejetja in privrženosti osebi ali skupini, ki spodbuja k radikalnim
stališčem, želja po pridobitvi statusa ali privilegija, izolacija od širše skupine itd.
Skupinska raven – skupine postajajo radikalne skozi procese notranje polarizacije
(neke vrste prisile k lojalnosti eni frakciji), izpostavljenosti le eni izolirani »resnici«
ali na primer boju za prevlado zaradi zmage in prestiža.
Masovna radikalizacija je ta, v kateri se uporabljajo mediji in masovna propaganda,
da se lahko manipulira s čustvi na krilih trpljenja in sovraštva in da se lahko »sovražnik« prikaže kot nehuman vse do ravni, na kateri ne predstavlja več človeškega bitja
(»oni«).
Zanimivo je, da kljub temu, da so vsi ti procesi neprestano prisotni v družbi okoli
nas, jih pogosto ne prepoznamo in ne ozavestimo, kako vplivajo na naša stališča
in na stališča tistih okoli nas.
Zdi se, da je za te procese najbolj ranljiva mlajša populacija (adolescenti in mladostniki
od 15 do 30 let). Pojavljajo se teorije, ki govorijo o radikalizaciji v vse bolj zgodnjih letih
(Buijs et al. 2006; Sageman 2008; Slootman in Tillie 2006). Mladi namreč lahko v procesu oblikovanja in razvoja lastne identitete ne glede na socialni status, raven izobrazbe ali morebitno manjšinsko pripadnost svet okoli sebe dojemajo kot begajoč, celo kot
preteč (Kepel, Khosrokhavar in Roy 2005). Poleg tega je v procesu razvoja tudi njihova
osebna, socialna in politična identiteta in zato vedno znova opredeljujejo svoje povezave z družino, prijatelji in okoljem ter začenjajo celoten niz novih odnosov.
Velikokrat na podlagi izboljšane sposobnosti abstraktnega mišljenja v kombinaciji z nezadostno izkušnjo lahko začnejo gojiti močna stališča, idealizirane in črno-bele predstave ter zahtevati globalne spremembe in kritizirati obstoječe sisteme (Dalgaard-Nielsen
2010).
To samo po sebi ni slabo in ravno mladi so tisti, ki so s svojimi revolucionarnimi idejami
pogosto spreminjali svet na bolje, vendar če »radikalne« ideje temeljijo na poenostavljenih, stereotipnih in nezadostnih podatkih, če jih spremljajo ideje nasilja in izključevanja, so
te ideje destruktivne in potencialno nevarne.
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Naša šola se nahaja na ruralnem območju, približno polovica učencev je pripadnikov romske nacionalne manjšine. Vsi prihajajo iz ločenega romskega naselja in govorijo romunsko-bajaški jezik. Vsakodnevna interakcija z učenci te manjšine izkazuje velike kulturne
razlike. (učitelj_ica, Hrvaška)

To so komentarji, ki jih slišiš mimogrede. Ljudje se sploh ne zavedajo, da so žaljivi. Kadar
jim rečeš: »Tega ne moreš reči, to je rasističen pojem«, odgovarjajo: »Ampak zakaj, zakaj
je rasističen? Tudi če učenci nimajo ekstremnih stališč do različnih, se v večini primerov
ne zavedajo, da so takšna stališča nesprejemljiva. Mislim, da če si odprt za diskusijo z
učenci, so tudi oni odprti za to, da diskutirajo s tabo. (učitelj_ica, severna Anglija)

Statistično gledano je naša šola precej raznolika (…) Imamo večjo muslimansko skupino in zato se pojavi težava, kadar je treba diskutirati o vprašanjih, ki predstavljajo izziv
iz perspektive islama. Na primer, kadar otroci rečejo: »V moji religiji se to pač ne more
zgoditi«, prostora za diskusijo ni. Obstajajo tudi drugi izzivi, ki izhajajo iz interakcije
med večinsko in drugimi skupnostmi. Če razmišljamo o izzivih v povezavi z različnostjo
na način, da jo želimo spoštovati in sprejeti različna stališča, potem je pred nami še
veliko dela . (učitelj_ica, London)

VLOGA UČITELJEV IN STARŠEV
Učitelji, ki poučujejo o demokratičnih vrednotah, hkrati pa tudi osebno živijo vrednote, kot so sprejemanje in spoštovanje, enakost in človekove pravice, močno prispevajo k preprečitvi radikalizacije (Davies 2009; Webber 2011; Pels in de Ruyter 2012)in
tudi drugih izzivov učencev.
Glede na aktualne izzive današnjega izobraževanja se zastavlja vprašanje, ali so
učitelji dovolj pripravljeni in izobraženi za obravnavo vprašanj na temo različnosti, nasilja in potencialne radikalizacije mladih. Veliko raziskav (Buijs et al. 2006;
Sageman 2008; Slootman in Tillie 2006; Kepel, Khosrokhavar in Roy 2005) govori o
dovzetnosti mladih za nekritično prevzemanje predsodkov, diskriminacijo, radikalnih stališč in vedenja kot tudi o neizoblikovani spretnosti učiteljev za prepoznavanje
in reševanje tega (van San, Sieckelinck in de Winter 2014).
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Čeprav državljanska vzgoja in izobraževanje pripravlja in spodbuja mlade, da se na konstruktiven način vključijo v družbeno in politično življenje (Eurydice 2005; 2012), učitelji
v večini primerov izpostavljajo, da se iz več razlogov ne počutijo kompetentne, da bi to
poučevali. Eden od razlogov je, da je za poučevanje človekovih pravic, aktivne državljanske vključenosti ter medkulturnih in inkluzivnih praks treba imeti precej široko in
poglobljeno znanje s področja družbenih in naravoslovnih ved in tudi odlične komunikacijske spretnosti v razčlenjevanju in vodenju diskusij med poučevanjem o kontroverznih
in občutljivih temah
(Guerin, van der Ploeg in Sins 2013).
Študija Oultona in sod. (2004) je pokazala, da se le 12% učiteljev počuti pripravljenih
pogovarjati se in poučevati o kontroverznih temah predvsem zato, ker pri tem ni jasnih pedagoških napotkov in standardov. Uvideli so, da je treba uporabljati interaktivne
pedagoške metode, toda niso se počutili pripravljeni, da bi jih uporabljali. Zaradi tega
razloga se v šolah zelo kompleksne teme pogosto obdelujejo precej bežno in enodimenzionalno.

Pedagoški delavci niso pripravljeni za to možnost. Velika večina jih ne želi poučevati
o temah v sklopu Izobraževanja za osebni in socialni razvoj, zdravstveno vzgojo
in ekonomsko pismenost in ne vedo, kako naj reagirajo, kadar otroci rečejo nekaj
provokativnega in nepričakovanega. Razen reči: »To je proti pravilom šole«, kar sploh
ne konfrontira otrokovih prepričanj, menijo, da ne smejo reči ničesar več. Zato imajo
otroci še naprej ista stališča. (učitelj_ica, London)

Nadaljnje analize, kot so TALIS (2013) in SWD (2015:161) kažejo, da se učitelji pogosto počutijo nezadostno usposobljene za poučevanje v multikulturnem okolju.
Izvor tega vidijo v nezadostnem prilagajanju akademskega izobraževanja bodočih
učiteljev aktualnim družbenim razmeram. V Evropi, katere populacija narašča in
hkrati postaja vse bolj raznolike sestave, je treba zelo resno pristopiti k izobraževanju bodočih učiteljev in vzgojiteljev, saj oni v šolskem okolju na področju preprečitve radikalizacije lahko naredijo zelo veliko.
To je možno doseči s promoviranjem inkluzivnih praks v izobraževalnem sistemu,
kot so izgradnja enotnosti in vključenosti, prostovoljski programi, dosledno spoštovanje vseh učencev, razvoj spretnosti preprečitve in reševanja konfliktov ter
učinkovite komunikacije.
V šolski kurikulum je tudi treba vključiti vsebine iz aktivnega sodelovanja in
državljanstva. Kadar se učenci učijo o aktivnem državljanstvu skozi direktno
sodelovanje v lokalnih prostovoljskih akcijah, razvijajo niz prepletenih znanj,
spretnosti in stališč na področju državljanskega izobraževanja in osebnega ter
socialnega razvoja.
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Pri tem je izjemno pomembna tudi vloga vzgojitelja, učitelja ali starša iz naslova, kaj ti prenašajo mladim. Če imajo sami stereotipe in predsodke in jih ne ozaveščajo ali če imajo radikalna in nasilna stališča do posameznih družbenih skupin, jih bodo najverjetneje prenesli na
mlade, za katere so odgovorni ali s katerimi delajo.
Če šola lahko ponudi demokratično okolje, dobijo mladi priložnost, da pridejo v stik z različnimi, argumentiranimi pristopi pri interakciji z različnimi in s tem razvijejo realno utemeljena in zdrava stališča (po argumentirani predstavitvi dejstev in seznanitve z raznolikimi pristopi in stališči). Če želimo otroke in mladino vzgajati v odgovorne državljane, ki so
seznanjeni in izobraženi o svojih pravicah. dolžnostih ter o zakonih in osnovah politike ter
spoštujejo pravice, prepričanja in vero drugih (Davies 2009; Webber 2011), je pomembno
zagotoviti takšno izobraževanje, ki jih naredi odporne na ekstremizem in radikalizem (Pels
in de Ruyter 2012) in na ostale negativne družbene vplive.
Pri tem sta enako pomembna vsebina in način poučevanja. Slog vzgoje in poučevanja je
pozitivno povezan z razvojem demokratičnih stališč.
Če smo odrasli:
• odprti do diskusije,
• pojasnjujemo svoja stališča in
odločitve,
• omogočamo otrokom, da se
pogajajo (kar ne pomeni, da jim je
vse dovoljeno, temveč da imajo
pravico do lastnega stališča in
mnenja) potem prispevamo k
razvoju demokratičnega stališča.

Šola, ki spodbuja inkluzijo – zlasti
če na njej sobivajo etnične in
druge različnosti – bo uspešnejša
v zmanjševanju možnosti nasilja
povezanega z diskriminacijo (Pels in de
Ruyter 2012). Kako? Skozi:
• negovanje občutka enotnosti,
• sodelovanja,
• pravičnosti (Hansen 2001;
Westheimer in Kahne 2004)
namesto poudarjanja asimilacije in
kontrole.

Kakšno pedagoško in izobraževalno podporo potrebujejo učitelji in mladi, da bi delovali v skladu s preventivo različnih vrst nasilja in kakšne programe in projekte
morajo s tem ciljem razvijati šole?
V sklopu projekta »Spodbudi spremembo!« je izoblikovan specifičen program in sistem sodelovanja učiteljev, prostovoljcev in učencev, ki si prizadevajo odgovoriti na to vprašanje in
ponuditi konkretne rešitve.
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DOBRE PRAKSE KOT SESTAVNI DEL
PROJEKTA
Da bi lahko celoten projekt imel daljnosežen učinek in ponudil celovit odgovor na zastavljene izzive, skozi projekt uporabljamo niz preverjenih dobrih praks in aktivnosti, ki so se v
predhodnih situacijah pokazale kot učinkovite. Lahko jih združimo v nekaj kategorij.
Inkluzivni pristop – upoštevanje vseh učencev in njihovih posebnosti, uporaba spretnosti preprečitve konfliktov, krepitev komunikacijskih spretnosti delavcev šole za reševanje medkulturnih izzivov. Učinkovito izobraževanje o človekovih pravicah, aktivno
sodelovanje v družbi in aktivno državljanstvo zahtevajo šolski kurikulum z dobro izoblikovanimi interdisciplinarnimi aktivnostmi (Guerin, van der Ploeg in Sins 2013).
Pomembno je začeti z razmišljanji in potrebami mladih – v projektu se najprej izvaja
kvalitativna raziskava, ki identificira izzive, s katerimi se soočajo otroci in mladina v šoli
in lokalnih skupnostih. Predvideva tudi osmislitev mogočih načinov reševanja teh. Rezultati raziskave so podrobno prikazani v naslednjem poglavju. Dobljeni rezultati so izhodiščna točka prilagoditve obstoječih metod izobraževanja in vzgoje na obravnavanem
področju glede na potrebe mladih iz štirih partnerskih držav.
Vlaganje v kompetence učiteljev, vzgojiteljev, strokovnih delavcev in ravnateljev
– izobraževalni program »Spodbudi spremembo!« razvija širok spekter kompetenc na
področju osebnega in socialnega razvoja ter državljanske vzgoje. Dodatna pomoč je tudi
publikacija »Spodbudi spremembo!«: zbirka učnih priprav«, ki omogoča pomoč pri realizaciji delavnic in učnih enot v šoli in v neformalnem izobraževanju. Priročnik »Spodbudi
spremembo!« predstavlja in ponuja tudi orodja za oblikovanje in izvajanje prostovoljskih
projektov z mladimi, »Knjiga dobrih idej« pa predstavlja dobre šolske prakse in projekte,
ki lahko služijo kot usmeritev in inspiracija šolam pri oblikovanju njihovih lastnih projektov.
Poučevanje mladih o prostovoljstvu kot državljanskem angažmaju na ravni skupnosti
ter sodelovanje v programih družbeno koristnega učenja pri učencih razvija aktivno participacijo, ki se odraža na ravni šole in lokalne skupnosti.
Iniciative in lokalni prostovoljski projekti otrok, mladine in učiteljev – krepijo
osebne, socialne in državljanske kompetence ter imajo daljnosežen vpliv na njihov razvoj in na celotno skupnost. Projekte so izoblikovali sami mladi, ki tako postajajo vodje v
svojih lokalnih skupnostih in na ta način izražajo svoje vrednote in prepričanja ter nudijo
podporo ranljivim skupinam in svojim vrstnikom.
Glas mladih in njihova kreativnost sta neprecenljiv prispevek ciljem – na kreativnem natečaju »Pobarvaj svet!« sodelujejo šole na način, da učencem zagotovijo mentorje, s katerimi učenci – uporabljajoč različne umetniške oblike – razmišljajo o temah
sprejemanja in spoštovanja različnosti. Učenci slikajo, skladajo, pišejo, fotografirajo ter
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s tem izražajo svoja čustva in ideje povezane z različnostmi in njihovim (ne)spoštovanjem. S svojimi deli tudi sporočajo, kakšen svet si želijo. Dela se pošiljajo na naslov lokalnega koordinatorja,
ki oblikuje strokovno komisijo, ki sprejme odločitev o izbiri najboljših del in jih promovira na slovesnosti organizirani za podelitev nagrad.
Delitev dobrih praks in evalvacija ponujata priložnost za osmislitev naučenega in načrtovanje novih iniciativ. Šolski koordinatorji se med implementacijo projektov v šolah
srečujejo in izmenjujejo izkušnje ter dobivajo podporo s strani koordinatorjev iz partnerskih
organizacij v obliki dodatnih predavanj, delavnic in nasvetov. Izkušnje se med izvajanjem in po
koncu posameznih celot evidentirajo, promovirajo in zbirajo. Posebna pozornost se namenja
tudi uspešnosti in kakovosti izvedbe kot tudi osmišljanju naučenega in koristnosti aktivnosti
za vse vključene.

Učencem na naši šoli želimo približati zavest, da sovraštvo do določene skupine, naroda, rase in religije opravičuje nasilno vedenje in lahko v svoji ekstremni različici rezultira v ukinitvi človekovih pravic ali z nepravično prednostjo druge skupine.
Skušamo jih naučiti, da se te ovire lahko premagajo skozi komunikacijo, medsebojno
interakcijo, razumevanje in pomoč med različnimi kulturami in etničnimi skupinami.
Pomembno je, da jih poučimo, da mentalna inercija ljudi vodi h generalizaciji in dojemanju sveta kot črno-belega. Vera v stereotipe kaže, da se je oseba odpovedala
uporabi lastne inteligence in sposobnosti percepcije in je zašla na pot »najmanjšega
odpora«.
(učitelji_ce, Hrvaška)
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AKTIVNOSTI PROJEKTA
»SPODBUDI SPREMEMBO!«
Korak 1. Izbira in ustvarjanje mreže šol
Šole, ki so izbrane za sodelovanje v projektu, so večinoma tiste, ki imajo izkušnje
pri delu z različnostmi ter pri tem želijo dodatno podporo. Na šolah se oblikujejo
skupine učencev, s pomočjo katerih se pridobijo informacije o tem, kje v sodobni družbi v povezavi s sprejemanjem različnosti vidijo izzive (analiza raziskave je
objavljena v poročilu »Če bi jaz bil nekdo«).

Korak 2. Izobraževalni program »Spodbudi spremembo!«: izgradnja kompetenc
Program, ki traja 40 ur, razvija kompetence za demokratično kulturo, ki se navezujejo na stališča, vrednote, spretnosti, znanja in kritično mišljenje učiteljev
in mladih, s katerimi delajo. Udeležuje se ga skupina učiteljev in prostovoljcev
iz projektnih šol. Področja treninga: Osebni in socialni razvoj, Kreativnost in
komunikacijska orodja v izobraževanju za sprejemanje različnosti, Reševanje
in transformacija konfliktov, Državljansko izobraževanje in človekove pravice,
Medijska pismenost ter Izvajanje prostovoljskih projektov z mladimi.

Korak 3. Na tisoče mladih ukrepa
Mladi v štirih državah samostojno in aktivno sodelujejo v ustvarjanju in implementaciji aktivnosti in projektov. V projektih rešujejo za njih bistvene izzive
medkulturnosti in raznolikosti. Poleg oblikovanja in izvajanja lastnih lokalnih
iniciativ mladi sodelujejo tudi v kreativnem natečaju »Pobarvaj svet!«, kamor
pošiljajo svoja likovna dela.

Korak 4. Barvamo svet z različnostjo
Rezultati in dobre prakse so zbrani, objavljeni in dostopni na internetu v štirih
jezikih ter so aktivno promovirani v »Knjigi dobrih idej za mir«. Spletna knjižnica z izobraževalnimi materiali v štirih jezikih in dokumentarni video film z
rezultati projekta sta v elektronski obliki dostopna vsem zainteresiranim
institucijam in zainteresirani javnosti.
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UVOD
Raziskava »Spodbudi spremembo – interesi, potrebe, izzivi mladih in rešitve teh« je aktivnost projekta »Spodbudi spremembo! – Sprejemanje različnosti skozi medkulturno izobraževanje in prostovoljstvo«. Izvedena je s ciljem pridobiti informacije o aktualnih interesih,
potrebah, izzivih učencev in morebitnih rešitvah teh v štirih evropskih državah. Raziskavo
in analizo te so izvedli timi raziskovalcev partnerskih organizacij v Sloveniji, Italiji in Veliki
Britaniji. Forum za svobodo vzgoje pa je na Hrvaškem opravil dve raziskavi.
Raziskava je vsebovala štiri tematska področja. V sklopu prvega področja so se obravnavali splošni interesi učencev, izbira in vključevanje v različne aktivnosti ter stopnja zadovoljstva, ki jim ga te aktivnosti zagotavljajo. Iz perspektive učencev se je ocenjevalo,
kako ponudba aktivnosti šole in lokalne skupnosti zadovoljuje njihove interese. Drugo
veliko področje zajeto z raziskavo so bili aktualni izzivi učencev s poudarkom na identifikaciji njihovih osebnih in generacijskih izzivov na ravni šole in lokalne skupnosti. Dodaten
poudarek je bil na ugotavljanju izkušenj učencev glede diskriminacije, predsodkov, stereotipov in spoštovanja različnosti. Tako se je v raziskovalnih skupinah razpravljalo tudi
o pomembnosti upoštevanja različnih mnenj in stališč, sodelovanja v procesih odločanja
ter občutku varnosti v šoli in lokalni skupnosti.
Tretje raziskovalno področje je bilo predlaganje rešitev aktualnih izzivov. Vključevalo je
razmislek o uporabnosti idej in aktivnosti, s katerimi bi se lahko spremenilo obstoječe
nezadovoljivo stanje. Četrto področje je vsebovalo razumevanje koncepta prostovoljstva in identifikacijo možnosti za prostovoljstvo v šoli in lokalni skupnosti.
Dognanja te raziskave so uporabljena za razvoj izobraževalnih programov za učitelje,
da bi ti dobili orodja za prepoznavanje potreb učencev in jim nato nudili podporo pri
soočanju z izzivi.
Raziskovalni tim vsake od partnerskih držav je izvedel intervjuje raziskovalnih skupin
z učenci iz šol, ki so privolile v sodelovanje v projektu. Partnerji iz Slovenije so izvedli raziskavo z desetimi raziskovalnimi skupinami, z učenci iz treh srednjih in sedmih
osnovnih šol. Te šole se nahajajo v petih različnih občinah v ruralnih krajih Slovenije,
sodelovalo pa je 109 oseb, in sicer 52 učencev in 57 učenk.
Partnerji iz Italije so izvedli intervjuje z desetimi raziskovalnimi skupinami, z učenci iz
devetih šol iz provincije Palermo. Ena je osnovna šola, ostale vključene pa so srednje
strokovne šole in srednje šole z umetniškimi, tehničnimi, ekonomskimi, znanstvenimi
in splošno izobraževalnimi programi. Vse šole razen ene so javne. Vključenih je bilo
115 učencev, in sicer 62 moških in 53 ženskih oseb.
Britanska organizacija Think Global je izvedla raziskavo v petih srednjih šolah Londona in treh iz severne Anglije. Izvedenih je bilo deset intervjujev, ki so vključili 87
učencev, 46 moških, 35 ženskih in 6 neopredeljenih oseb. Partnerji iz Velike Britanije
so izvedli tudi intervjuje z učitelji z namenom, da bi lahko dobili dodaten uvid v temo.
25

Z učenci iz osmih šol so izvedli tudi spletno raziskavo, s čimer so dobili dodatne
informacije o raziskovanih temah.
Vsaki partner je opravil analizo in pripravil poročilo. Iz teh poročil je Forum za svobodo vzgoje naredil primerjavo rezultatov ciljnih skupin po posameznih državah.
V tem poglavju so obravnavane teme zajete s raziskovalnimi skupinami in sicer iz
perspektive vsake partnerske države z namenom ustvarjanja pregleda nad morebitnimi medsebojnimi podobnostmi in razlikami. Prikazani so tudi rezultati dveh
hrvaških raziskav: »Če bi jaz bil nekdo – Raziskava o stališčih otrok in mladine na
Hrvaškem: interesi, potrebe, problemi, rešitve« iz leta 2014 ter »Če bi jaz bil nekdo
– stališča učencev srednjih strokovnih šol do prostovoljstva in aktivnega državljanstva« iz leta 2016. Obe raziskavi sta izvedeni z raziskovalnimi skupinami iz dvanajstih šol (štiri osnovne šole in osem srednjih šol različnih smeri) iz šestih različnih
županij.
Glede na specifičnost nacionalnih, etničnih, kulturnih in izobraževalnih kontekstov
partnerskih držav so za posamezno državo opisane specifične teme. Vsi zaključki
so podprti z izjavami udeležencev, na koncu pa se nahaja povzeti prikaz rezultatov
iz štirih držav.

INTERESI UČENCEV
Interesi učencev so bili prva raziskovana tema. Osnovno raziskovalno vprašanje je bilo:
Kateri so glavni interesi otrok/mladine tvoje starosti?, z naslednjimi podvprašanji: Kaj
vse te interesira v življenju? Kaj interesira tvoje vrstnike? Kako izbiraš aktivnosti, ki se jih
udeležuješ? Ali imaš pogoje za ukvarjanje s to aktivnostjo? Navedi zanimive aktivnosti
ali projekte v šoli ali lokalni skupnosti. Kako vas šola spodbuja, da se udeležite aktivnosti?
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Interesi slovenskih učencev so povezani z vsebinami v šoli in zunaj nje. Sodelovanje v športnih aktivnostih je glavni obšolski interes učencev. Temu sledijo igranje
kakšnega inštrumenta, petje v zboru ali igranje v glasbeni skupini. Sledijo učenci,
ki so v svojem prostem času zainteresirani za branje knjig in druženje, nato za aktivnosti v naravi, računalniško programiranje, igranje iger in robotiko. Nato sledi
pesništvo, gledališko udejstvovanje in risanje.
Kakovost obšolskih aktivnosti je odvisna od kompetenc in znanja šolskega osebja,
od sodelovanja šol z zunanjimi inštitucijami, združenji in posamezniki iz lokalne
skupnosti. V šoli se ob začetku šolskega leta objavi seznam obšolskih aktivnosti,
ki jih učenci izbirajo po svojih interesih. V njih se posamezniki vključujejo skupaj s
tistimi, ki jih poznajo, v njih pa ostanejo vključeni, če so jim zabavne ali če jim ustrezajo termini izvajanja. Športnih in glasbenih obšolskih aktivnosti se udeležuje največje število učencev, temu sledijo umetniške aktivnosti, kreativne delavnice ter
udeleževanje v šolskih tekmovanjih.
Posamezne obšolske aktivnosti se včasih ne izvajajo zaradi nezadostnega števila
zainteresiranih učencev. Redko se dogaja, da učitelji spodbujajo učenca k ukvarjanju
z neko aktivnostjo, če ocenijo, da za njo nima potenciala. Temu, kako učenci dojemajo pomembnost obšolskih aktivnosti, je priča naslednji citat:
Mislim, da so obšolske aktivnosti zelo pomembne za dijake srednjih šol. Ne vem
še namreč, kam se bom vpisala naprej. Želim izkusiti čim več stvari in sem zato
vključena na primer v šolsko gledališko skupino in v šolski radio. Rada spoznavam nove stvari, da se bom lažje odločila za poklic, ki mi bo všeč.
Interesi, ki prevladujejo pri italijanskih učencih so povezani s športom, glasbo ali različnimi oblikami umetniškega izražanja (ples, gledališče, risanje). Temu sledi druženje s prijatelji in odhodi v mesto. Na tretjem mestu po zastopanosti je interes, ki se
nanaša na preživljanje časa z družino. Učenci pripisujejo velik pomen medčloveškim
odnosom, relativno malo pozornosti pa namenjajo aktivnostim na družabnih omrežjih. Italijanski učenci ločujejo kariero od zabave in menijo, da šolske obveznosti ne bi
smele prevladovati nad ostalimi aspekti življenja.
Učenci srednjih šol se zavedajo pomembnosti pridobivanja formalne izobrazbe ter
hkrati razmišljajo o možnostih vključitve na trg dela z namenom zasledovanja ciljev
želene profesionalne kariere. Kot primer nam lahko služi naslednji citat:
Zelo si prizadevam, da bi končal šolanje in našel službo, ki je povezana z mojim
izobraževanjem.
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Čeprav učenci lahko pridobijo različne izkušnje s prostovoljstvom, te vrste aktivnosti ne
štejejo kot relevantne pri širitvi svojih vidikov. Le redki opravljajo prostovoljsko delo, svoje
izkušnje pa opisujejo na naslednji način:
Pogosto grem v center, ki vključuje otroke s posebnimi potrebami. To je dobra izkušnja, kajti pričakuje se, da daš veliko, a tudi dobiš veliko v zameno.
Obšolske aktivnosti in projekti, ki se razlikujejo po vsebini in značilnostih, se organizirajo
v vseh italijanskih šolah, ki so bile vključene v raziskavo. Srednje strokovne šole izvajajo
aktivnosti povezane z iskanjem dela, tehničnimi tabori ali športnimi aktivnostmi zaradi
prevladujočih učencev moškega (biološkega) spola. Srednje šole s splošnim programom
izvajajo različne socialne projekte in aktivnosti v sodelovanju s kulturnimi in izobraževalnimi inštitucijami iz lokalne skupnosti.
Učenci britanskih šol imajo podobne interese kot slovenski in italijanski učenci. Prevladujejo športne aktivnosti, ki »prispevajo k zmanjševanju stresa«. Ostali interesi so ukvarjanje z glasbo, bodisi kot igranje inštrumenta bodisi kot skladanje lastne glasbe ali poslušanje glasbe. Pomembno mesto med interesi učencev zavzemajo različne kreativne
aktivnosti z umetniškimi značilnostmi, kot so pisanje ali fotografiranje. Omenjeno je tudi
igranje računalniških iger in druženje s prijatelji. Naslednji citat omogoča vpogled v pomembnost športa v vsakodnevnem življenju učencev:
Kadar sem pod stresom, grem teč in to mi pomaga, da pri samemu sebi razčistim
neke stvari.
V hrvaški raziskavi »Če bi jaz bil nekdo – stališča dijakov srednjih strokovnih šol do
prostovoljstva in aktivnega državljanstva« (2016), opravljeni na vzorcu 39 učencev (21
moških in 18 žensk) iz štirih srednjih strokovnih šol, se interesi dijakov ujemajo z interesi dijakov in učencev iz vseh treh partnerskih držav. Pri dijakih prevladuje ukvarjanje
s športom, pri dijakinjah pa medsebojno druženje in opravljanje šolskih obveznosti. Vsi
so zelo aktivni na družabnih omrežjih in temu posvečajo veliko časa.
V ponudbah šol so najbolj zastopane športne obšolske aktivnosti, ponudba nešportnih aktivnosti pa je omejena. Obstoječe aktivnosti, kot so prostovoljske ali ekološke,
vključujejo omejeno število dijakov in zato se ne morejo vključiti vsi zainteresirani. Lokalne skupnosti omogočajo vključevanje v prostovoljna gasilska društva ali Karitas.
Pogosto sta ti dve možnosti edini v določenem okolju.
Dijaki iz ruralnih okolij se včasih ne morejo vključiti v različne aktivnosti zaradi slabe
prometne povezanosti. Usklajevanje šolskih obveznosti s termini obšolskih aktivnosti je dodaten izziv. Pasivnost in pomanjkanje interesa dijakov za aktivno preživljanje
prostega časa kot tudi preživljanje časa na družabnih omrežjih so dodatni dejavniki,
zaradi katerih mladi niso bolj aktivni v šoli in zunaj nje. Naslednji citat govori o razlogih nezadostnega angažmaja mladih v nekaterih aktivnostih:
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Mislim, da možnosti obstajajo, toda problem je v tem, da so vse aktivnosti centralizirane, v centru. Poznam dekle, ki bi se rado ukvarjalo z odbojko, kar pa
za njo ni mogoče, ker je tukaj edini trening, ki bi ga lahko obiskovala. Če bi se
treningi lahko organizirali nekje blizu, mislim, da bi se vključilo veliko več ljudi.
Lahko bi se najela kakšna dvorana ali kaj podobnega. Od gasilcev ali od koga
drugega. To bi se lahko uredilo.

IZZIVI IN MOŽNE REŠITVE
V tem delu teksta se opisujejo izzivi, s katerimi se soočajo učenci v šoli in zunaj nje.
Glavno raziskovalno vprašanje namenjeno udeležencem ciljnih skupin je bilo naslednje: Kateri so glavni izzivi učencev tvoje starosti? Temu so sledila naslednja podvprašanja: Kaj skrbi tvoje vrstnike, kateri izzivi so tipični za šolo in zunaj nje? Ali se počutite varni v šoli in zunaj nje? Ali ste bili žrtev ali priča nasilju? Ali ste doživeli kakšno
nepravičnost, bili priča nepravičnosti okoli vas ali v lokalni skupnosti? Ali se počutite
izključeni v šoli ali v lokalni skupnosti? Ali čutite, da vas drugi učenci ali učitelji izključujejo? Kako se gleda na različnost? Kako se odrasli obnašajo do nekoga, ki je različen
od večine? Ali sodelujete v reševanju izzivov v šoli in v lokalni skupnosti in kako? Kaj
vam je potrebno, da bi lahko rešili izziv, in na koga se lahko obrnete za pomoč ali nasvet? Kako vidite svojo prihodnost in koliko ste optimistični v zvezi z njo?
Izzivi, s katerimi se soočajo slovenski učenci, so povezani s šolskimi obveznostmi. Da
bi lahko dosegli želje v povezavi z nadaljevanjem šolanja, želijo imeti dobre ocene in biti
uspešni. Posledica prevelike obremenitve s šolo je pomanjkanje časa za ukvarjanje z
obšolskimi aktivnostmi. Na drugi strani pa so nekateri učenci toliko obremenjeni z obšolskimi aktivnostmi, da nimajo dovolj časa za redno opravljanje šolskih obveznosti.
Učenci menijo, da je za njih pomemben izziv ohranjanje pozitivne slike o sebi in se zato
primerjajo in tekmujejo z drugimi ter zadovoljujejo standarde idelanega telesnega izgleda. Želijo biti popularni in biti všeč drugim, biti sprejeti v drugih skupinah, bojijo se, da
bodo izgubili prijatelje, zaradi pomanjkanja časa pa se ne morejo družiti z drugimi ljudmi.
Manjše število učencev ni zaskrbljenih za lastno prihodnost, kar podpira naslednji citat:
Ne vem, kaj bi mi manjkalo doma. Imam za jest in za pit – torej za kaj bi se sekiral.
Telesno in psihično nasilje so glavni izzivi italijanskih učencev. Žrtve nasilja so pogosto
osebe, ki se od večinske skupine razlikujejo po fizičnih značilnostih, etnični pripadnosti,
nepoznavanju jezika ali zunanji značilnosti, kot je način oblačenja. Naslednji citat ilustrira
situacijo nasilja v italijanskih šolah:
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To se je zgodilo mojemu kolegu iz razreda. On je Romun, ne govori dobro italijanščine in
zato so ga ostali kolegi iz razreda izključili.
Prilagajanje vrstniškim pritiskom in doseganje zaželene slike o sebi je naslednji izziv. Učenci menijo, da ne bodo sprejeti in da bodo izključeni iz skupine, če ne bodo zadovoljili določenih standardov.
V hrvaški raziskavi je eden glavnih izzivov pomanjkanje časa za ukvarjanje z aktivnostmi v prostem času. Preobremenitev s šolo včasih povzroča tudi zmanjšanje motivacije za opravljanje
šolskih obveznosti. Primer je naslednji:
Meni osebno na primer je potrebnega več časa in počitka, saj smo v šoli cele dneve – tako
zjutraj kot popoldne. Ko se vrnem zvečer domov, bi se morala učiti, a nimam volje za učenje. Rada bi imela več počitka, spanja in časa, da bi lahko lažje dosegla svoje cilje.
Glavni izzivi hrvaških učencev se nanašajo na šolo in na sprejemanje vrstnikov. Po mnenju
večine učencev v šoli se učno gradivo poučuje »na suhoparen in nezanimiv način, s premalo
praktičnega dela«, za učence strokovnih šol pa je praktično delo najpomembnejše. Učitelji
favorizirajo posamezne učence, do ostalih pa se obnašajo kot do kolektiva. Učenci nimajo
občutka, da se njihovo mnenje šteje kot dragoceno. To izkazuje naslednji citat:
V tem stoletju prevladuje mnenje, da smo otroci grozni. Mislim pač nismo ravno
čudoviti in res včasih obnorimo kakšnega učitelja. Ampak to ni razlog, da se nekdo
obnaša do nas v smislu, da ne spoštuje naših pravic. Učitelji niso brezhibni, tudi oni
delajo napake.
Hrvaškim učencem je izjemno pomembno mnenje njihovih vrstnikov. Razlikovati se od
vrstnikov, pomeni ne biti sprejet v skupino. Nesprejemanje se lahko odraža v obliki izključevanja iz družbe, obrekovanja, posmehovanja ali nasilja. Nesprejemanje sovrstnikov je
lahko pogojeno z izgledom, načinom oblačenja, s krajem bivanja in s stališči do določenih tem. V šolah, ki jih obiskujejo tudi predstavniki nacionalne manjšine, nesprejemanje
temelji na nacionalni in verski osnovi. Da bi jih sovrstniki sprejeli, se učenci zatekajo k za
njih škodljivemu vedenju, kot sta kajenje ali uživanje alkohola. Primer za to je naslednji:
Veliko prijateljev je začelo kaditi ali piti samo zato, da bi bili sprejeti. Nekateri
celo jemljejo mamila.
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OBČUTEK VARNOSTI
Slovenske šole in lokalne skupnosti učencem dajejo občutek varnosti. Nasilje v šoli je prepovedano s šolskimi pravilniki in učitelji ga v šoli preprečujejo. Učenci se zavedajo, da obstajajo deviantni posamezniki in skupine v lokalnih skupnostih, ampak se jih izogibajo in se
družijo v skupinah s svojimi prijatelji. Njihovo stališče do vstopanja v nevarne situacije kaže
naslednji citat:
Nobenega razloga ni, da bi se morala izpostavljati nevarnim situacijam. Enostavno
se družim samo z ljudmi, ki jih imam rada in za katere vem, da me ne bodo prizadeli.
Italijanski srednješolci se počutijo varni v šoli in zunaj nje. Občutek varnosti v lokalni skupnosti se razlikuje glede na to, od kod prihajajo. Učenci doživljajo Palermo kot tipično veliko mesto, v katerem se včasih dogajajo slabe stvari. Med časom izvajanja raziskave pri
učencih ni bil izražen strah zaradi potencialnih terorističnih napadov.
Stopnja občutka varnosti na hrvaških srednjih šolah je povezana s stopnjo nasilja na posamezni šoli. V nekaterih šolah je zelo pogosto telesno nasilje in učenci se branijo z uporabo sile. K občutku nelagodnosti v šoli prispeva tudi odnos med manjšino in večino. V šolah,
na katere hodijo učenci iz nacionalnih manjšin, se učenci iz večinske skupine počutijo nelagodno zaradi vedenj manjšine. Veliko učencev strokovnih šol živi v dijaških domovih, v
katerih je frekvenca nasilja visoka.
O občutku tem govori naslednji citat:
V osnovni šoli sem hodil naokoli brez skrbi, vedoč, da mi ne bo nič, tukaj pa ne in sem
vedno pripravljen, da me nekdo napade.
Učenci v britanski raziskavi se niso eksplicitno pogovarjali o varnosti v šoli, temveč so začeli
temo o šoli kot varnem mestu za razpravo o ekstremnih stališčih in občutljivih temah.
V raziskavi so sodelovali tudi britanski učitelji, ki so šolo opisali kot varno mesto, v katerem
učenci lahko razpravljajo o občutljivih vprašanjih in ekstremnih stališčih. Tudi približno polovica učencev je šolo okarakterizirala kot varno za razpravo o občutljivih temah. Učenci šol iz
severne Anglije menijo, da šola ni varno mesto za razpravo. Nasprotno meni le manjše število
učencev. V percepciji šole kot varnega okolja je opazna razlika pri učiteljih in učencih. Učenci
doživljajo šolo kot zmerno varno mesto za razpravo o občutljivih temah, učitelji pa menijo, da
šola je varno mesto. To lahko podkrepi naslednje mnenje učitelja:
Učenci vedo, da se lahko obrnejo na svojega tutorja, predstavnika letnika, imamo pa
tudi ambasadorja proti šolskemu nasilju.
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PRIČEVANJE NASILJU V ŠOLAH
Slovenski učenci so bili priče različnemu nasilju v šoli in zunaj nje. Nekateri učenci so omenili
»prijateljske pretepe« med prijateljema ali sorojenci in jih niso šteli za obliko nasilja. Veliko
slovenskih učencev je bilo žrtev in tudi priča verbalnemu nasilju, čeprav nekateri učenci verbalno nasilje ne štejejo za obliko nasilja. Prepoznana je tudi zastopanost nasilja na družabnih
omrežjih z negativnimi posledicami za žrtev. Če so priča nasilju, se učenci obračajo na odrasle,
učitelje, starše ali socialne delavce.
Italijanski učenci so prav tako bili priče nasilju v šoli, ki je eden največjih izzivov, s katerim se
soočajo. V primerjavi s slovenskimi sovrstniki, se učenci italijanskih šol za pomoč ne obračajo
k učiteljem, temveč na starše ali brate in sestre. Kako učenci shajajo z izkušnjo nasilnega obnašanja govori naslednji citat:
Nisem ostal prijatelj z učenci iz srednje šole. To je bila slaba izkušnja, ki sem jo želel
pozabiti.
Učenci hrvaških šol so vsakodnevno obkroženi z različnimi oblikami nasilja. Poleg fizičnega
nasilja, ki prevladuje pri fantih, je prisotno tudi čustveno nasilje, kot je zmerjanje, posmehovanje ali širjenje neresnic. Razširjeno je tudi nasilje na internetu in družabnih omrežjih.
Učenci rešujejo spore s pogovorom z nekom, ki mu zaupajo, kot so tesni prijatelji in družina.
Zelo redko izberejo pogovor z učitelji o situaciji povezani z nasiljem. Tudi če se pogovarjajo
z učiteljem, so zelo zadržani, saj menijo, da ne morejo svobodno povedati tega, kar mislijo.
Učenci so razvili lastne mehanizme soočanja z nasiljem v šoli. Poudarjajo pomembnost iznajdljivosti in izbora prijateljev, s katerimi se lahko o tem pogovarjajo. Naslednji citat kaže razmišljanje učenca glede reševanja izzivov:
Kadar naletim na izziv, ga rešujem na različne načine – sprva na miren, če pa tako ne
gre, potem pač kakor pride.
Primeri ekstremizma v britanskih šolah so redki. Manifestirajo se kot udeleževanje v
protimuslimanskih protestih, kot dejansko nasilje ali izražanje ekstremnih stališč. Nasilni
incidenti so povezani z izražanjem rasističnih stališč, z zmerjanjem nekoga, češ da je terorist, z zmerjanjem na podlagi veroizpovedi, s seksističnimi komentarji, s fizično zlorabo
in s posmehovanjem glede na etnično poreklo. Naslednji citat opisuje takšne dogodke:
Nekaj stvari se je zgodilo. Eden od učencev je v šolo prinesel poster »Je suis Charlie«. Nekateri muslimanski učenci so bili razburjeni.

32

Britanski učenci menijo, da se lahko obrnejo na svoje učitelje za razpravo o občutljivih temah, kot so rasizem, seksizem ali ekstremna politična ali verska stališča.

NEPRAVIČNOST
Slovenski učenci nepravičnost povezujejo z izobraževalnim sistemom, šolskim kontekstom in pristranskim ocenjevanjem. Menijo, da finančni status učencev, spol, popularnost in trenutna dobra volja učiteljev vplivajo na ocenjevanje. Občutek nepravičnosti
se med učenci pojavlja zaradi medsebojnih lažnih obtožb ali kadar učitelji nepravično
obtožijo učence za nekaj, kar niso naredili. V takšnih situacijah se pogosto pojavi konflikt.
Provokacije brez jasnega razloga so pogoste med slovenskimi učenci, začenjajo pa jih
tisti, ki so v poziciji moči. Nekatere osebne okoliščine, kot so nacionalnost, posebne
potrebe, socialni ali ekonomski status, so lahko osnova za provociranje ali verbalne
napade. Dodaten vir občutka nepravičnosti je neenako sankcioniranje učencev za isti
prekršek. Če so učenci priča nepravičnosti, žrtvi pomagajo tako, da se z njo pogovorijo
ali iščejo pomoč odraslih oseb.
Naslednji citat kaže mnenje učencev o tem, od kod izhaja nepravičnost:
Problem je, ker se nihče več ne briga zase. Če bi se vsak brigal zase, potem bi lahko vsak dosegel svoje cilje.
Italijanski učenci se soočajo z največ nepravičnosti v povezavi s pristranskim ocenjevanjem in vedenjem učiteljev do učencev. Učitelji včasih ignorirajo nasilje, ki ga doživljajo
učenci iz družin z nižjim socialno-ekonomskim statusom ali tisti, ki se razlikujejo od večine. To učenci štejejo kot nepravično.
Učenci zaznavajo socialno nepravičnost tudi na področju trga dela ali javnega sektorja,
kar se lahko podpre z naslednjim citatom:
/…/ nepravičnost na področju zdravstva, ljudje ne zaupajo več javnemu zdravstvu, temveč gredo k privatnemu zdravniku, saj je javni sistem neučinkovit.
Britanski učenci si želijo sprememb v vedenju sovrstnikov med krajšimi odmori in odmori za kosilo. Izrazili so nezadovoljstvo, ker se dogaja, da se nekateri prerivajo preko
vrste, želijo si bolj raznoliko hrano in več aktivnosti med odmorom. Za razvoj lokalne
skupnosti so izrazili tudi potrebo po dodatnih prostorih za mlade, aktivnostih namenjenih izkoreninjenju diskriminacije in izgrajevanju družbenega razumevanja so nekatere
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od želja britanskih učencev. Učenci menijo, da jim šola daje podporo pri reševanju izzivov v šoli in lokalni skupnosti, menijo pa tudi, da potrebujejo dodatno podporo, da bi se
lahko učinkoviteje soočali s strahom pred neuspehom in pred sprejemanjem odločitev
ter ustrezneje reagirali v situacijah fizičnega nasilja.
Britanski učitelji imajo na drugi strani drugačno mnenje o glavnih izzivih v šoli. Menijo,
da sta starševska podpora in stopnja vključenosti v šolanje otrok nezadostni. Naslednji
izzivi so povezani z aktivnostjo na družabnih omrežjih, omenjajo tudi čustvene izzive,
kot je nadzor besa, storilnostni pritisk in znižano samospoštovanje. Učitelji so o tem
dejali:
Naš največji izziv je, da starše naučimo, kako naj spodbujajo učence, da si bi si
prizadevali doseči svoje cilje.

DISKRIMINACIJA
Približno polovica v raziskavo vključenih slovenskih učencev je bila žrtev diskriminacije, večina vprašanih pa je bila priča diskriminaciji. Navedeni razlogi za diskriminacijo
so spol, nacionalnost, fizične in/ali psihološke razvojne posebnosti, spolna orientacija,
socialno-ekonomski status družine in osebni interesi.
Približno polovica učencev je pomagala diskriminiranim osebam tako, da so se nekateri
obrnili na šolsko osebje, nekateri na starše, nekateri pa na svoje brate in sestre. Manjše
število učencev se je direktno pogovorilo z diskriminiranimi vrstniki kot tudi s tistimi, ki
so jih diskriminirali. Nekateri so diskriminiranega učenca vključili v skupinske aktivnosti, da bi ga lahko spoznali s svojimi prijatelji.
Slovenski učenci so imeli različne poglede na to, kako ravnati z osebami vključenimi v
diskriminacijski odnos. Predlagali so delavnice z žrtvami diskriminacije, v katerih bi delili svoja mnenja in zgodbe ter delavnice podpore za soočanje s posledicami diskriminacije. Predlagali so delavnice, v katerih bi se učenci postavili v različne vloge in se s tem
lahko vživeli v kožo drugih oseb. Menijo, da je treba imeti vpogled v obe strani, ki sta v
diskriminacijskem odnosu, kar bi lahko pojasnilo njihove predloge delavnic:
Težko je soditi v neki situaciji, če ne poznaš argumentov iz obeh strani.
Italijanski učenci trdijo, da splošno gledano dobro sobivajo drug z drugim. Nekateri
učenci se čutijo izključene zaradi hobijev ali interesov, ki jih večina nima:
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Počutim se izključen zaradi ideoloških razlogov. Zato, ker so moje misli artikulirane in obstajajo drugi, ki nimajo istih mnenj kot jaz, čutim, da me drugi ne razumejo.
Nekateri učenci se samoiniciativno izključujejo, ker nočejo pripadati določeni skupini, kar
podpira naslednji citat:
Raje se sam izključim iz skupine, kot da bi me drugi izključili, saj se ne počutim prijetno s svojimi vrstniki, temveč sem raje s starejšimi ljudmi.
Drugi se samoiniciativno izključujejo, ker ne odobravajo vedenja svojih vrstnikov. Na primer, eden od učencev se oddaljuje od vrstnikov, ki imajo probleme z alkoholom in mamili,
kar pojasnjuje tako:
V krogu svojih prijateljev vidim neprijetne situacije, ljudi, ki se na zunaj zdijo prijetni,
toda imajo problem povezan z alkoholom, mamili in kajenjem ter se jih zato izogibam.
Dogaja se, da učenci slabšega socialno-ekonomskega statusa izključujejo tiste boljšega
socialno-ekonomskega statusa. Ta primer kaže, da so diskriminacija in izključevanje lahko
usmerjeni od katerekoli skupine k članu katerekoli druge skupine, kar se lahko pojasni z naslednjim citatom:
Letos sem igral nogomet z ekipo starejših učencev, od katerih jih je veliko prihajalo iz
slabšega socialnega konteksta in so na začetku bili izključeni. Deloma so se nam posmehovali zato, ker smo bili mlajši, kot tudi zaradi naše ekonomske situacije. Po drugi
strani se je zdelo, kot da so prestrašeni in nam zavidajo. Toda potem, ko smo bili skupaj
leto dni, so se takšne stvari nehale.
V hrvaških šolah so diskriminirani učenci, ki se tako ali drugače razlikujejo od večine. Hrvaški
učenci poudarjajo vlogo izobraževanj in delavnic na temo sprejemanja različnosti. Menijo, da
bi moral obstajati nekakšen skupen prostor, kjer bi se različne skupine lahko bolje spoznale.
Nasilneže doživljajo kot osebe, ki potrebujejo podporo in katerih problemi se manifestirajo
skozi nasilje. O tem govori naslednji citat:
Od zgodnjega otroštva poslušamo svoje starše, svoje okolje, se usmerjamo po tem. Ampak to ne mora nujno biti tako. Mi se tudi učimo in sami kasneje lahko vidimo, da je to
bilo napačno. Tudi naši starši, stari starši, vsi delajo napake, njihova razmišljanja niso
popolna. Zato bi morali izgraditi sebe kot osebe ter slediti nekim moralnim in pozitivnim
stališčem.
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Britanski učenci se čutijo izključene, ker nimajo moči odločanja na ravni šole, to si razlagajo s
svojo starostjo. Vrstniki jih izključujejo tako, da jih ne vabijo na klepet na družabnih omrežjih na
podlagi zunanjih značilnosti, kot so pričeska ali oblačila. Izključevanje včasih temelji na interesih in hobijih. Primer odvzemanja moči odločanja lahko ilustrira naslednji citat:
Zaskrbljujoče je, kadar se v tvojem imenu sprejemajo odločitve, nad katerimi ti nimaš
nadzora.

PRIHODNOST
Kar zadeva prihodnost, so se pri slovenskih učencih jasno izkristalizirali cilji o zaključku šolanja, iskanja službe in ustvarjanja družine. Po drugi strani, je pri hrvaških učencih poudarjena
zaskrbljenost o prihodnosti po zaključku šolanja. Menijo, da je njihova prihodnost negotova.
Italijanski in britanski raziskovalci niso namenili pozornost tej temi, saj so obdelovali druge,
kontekstualno bolj relevantne vsebine.

PROSTOVOLJSTVO
Vprašanja v ciljnih skupinah povezana s prostovoljstvom so bila naslednja: Ali ste seznanjeni s prostovoljstvom? Kaj prostovoljstvo pomeni? Kaj je njegov namen? Katere možnosti
za prostovoljstvo vam ponuja šola? Ali ste vključeni v prostovoljstvo? Navedite, kaj še bi
radi preizkusili. Kaj vam je najbolj zanimivo v povezavi s prostovoljstvom?
Slovenski učenci opisujejo prostovoljca kot osebo, ki rada pomaga drugim, pomaga samoiniciativno in želi biti koristna, za to pa ne dobiva plačila in ne pričakuje nič v zameno.
Slovenski učenci so opravljali prostovoljsko delo v dobrodelne namene, zbirajoč ali prodajajoč predmete; najpogosteje so bili prostovoljci v družbenih, ekoloških, izobraževalnih ali
zdravstvenih akcijah, najmanj pa na področju kulture.
Slovenske šole izvajajo prostovoljske akcije zbiranja določenih materialov, kot so zamaški za steklenice, star papir, prazne baterije in kartuše s tonerjem, igrače ali šolske
potrebščine. Učenci v okviru šole sodelujejo v kampanjah čiščenja, pomoči pri učenju, pomoč učencem s posebnimi potrebami in pomoč drugim pri šolskih projektih in dogodkih.
Učenci lahko zunaj šole opravljajo prostovoljsko delo v prostovoljnem gasilskem društvu, pri zbiranju sredstev za organizacije, ki se ukvarjajo z zaščito živali, z aktivnostmi v
lokalni skupnosti, cerkvi, vrtcu ali domu za ostarele.
Pri učencih deloma obstaja konceptualna nejasnost glede narave prostovoljstva, saj
zamenjujejo prostovoljstvo z dobrodelnostjo. Nekateri so dejali, da pod prostovoljstvo
spadajo tudi gospodinjska opravila, članstvo v obšolskih dejavnostih, kot so na primer
taborniki. Kaj pomeni biti prostovoljec nam kaže naslednji citat:
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Biti prostovoljec je življenjsko pomembno in dobro vpliva na obe vključeni strani.
Italijanski raziskovalci so relativno malo časa posvetili temi prostovoljstva med intervjuvanjem fokusnih skupin, zato ni bilo možno dobiti celotne slike o prostovoljstvu v italijanskih
šolah. Le majhno število italijanskih učencev je bilo neposredno vključenih v prostovoljstvo.
Nekateri so opravljali prostovoljsko delo pri tabornikih, nekatere učenke so bile prostovoljke
v sprejemnem centru za imigrante v Palermu, večina pa ni nikoli opravljala prostovoljskega
dela.
Hrvaški učenci prostovoljstvo doživljajo kot prostovoljno prosocialno aktivnost, za katero
ne dobivajo finančne kompenzacije. Njihove definicije prostovoljstva vključujejo zgolj pomoč drugim ljudem s poudarkom na socialni dimenziji prostovoljstva. Obstaja neravnovesje med šolsko ponudbo prostovoljskih aktivnosti in percepcijo prostovoljstva pri učencih.
Medtem, ko učenci doživljajo prostovoljstvo kot aktivnost pomoči drugim, šola kot prostovoljstvo promovira zbiranje finančnih sredstev v dobrodelne namene. Naslednji citat kaže,
kako učenci dojemajo prostovoljstvo:
Mislim, da je prostovoljstvo pravzaprav spodbujanje ljudi, da počnejo dobre stvari, ne
zaradi denarja, temveč enostavno zato, ker želijo, da bi nekomu drugemu bilo bolje.
Učenci so na različne načine vključeni v prostovoljstvo. Aktivni so bodisi v šolskem prostovoljskem klubu bodisi v župniji, pri Rdečem križu ali pri prostovoljnem gasilskem društvu
kot delih lokalne skupnosti. Nekateri od njih niso vključeni v prostovoljstvo zaradi geografske oddaljenosti ali slabe prometne povezanosti, drugi pa zaradi šolskih ali športnih
obveznosti.
Neposredne prostovoljske izkušnje hrvaških učencev so povezane s prostovoljstvom z
drugimi ljudmi. Vendar opažajo, da jim šola kot inštitucija ne zagotavlja dovolj podpore
pri prostovoljstvu. Menijo tudi, da primanjkuje ljudi, ki bi začeli obsežnejše prostovoljske
aktivnosti. Učenci opravljajo prostovoljsko delo predvsem zaradi osebne izpolnitve in zadovoljstva, druženja z drugimi ter zaznavanja direktnih posledic svojega dela.
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DODATNE OBDELANE TEME IN
PROBLEMATIKE
Posamezne nacionalne skupine raziskovalcev so skozi intervjuvanje fokusnih skupin zajeli
tudi posebne teme, s katerimi so hoteli podrobneje pojasniti zastavljena raziskovalna vprašanja. Italijanski raziskovalci so preučili odnos med šolskim nasiljem in terorizmom.

POVEZAVA MED ŠOLSKIM NASILJEM IN TERORIZMOM V ITALIJI

Učenci menijo, da imajo šolski nasilneži in teroristi nekaj skupnih značilnosti. Tako eni kot
drugi zaradi slabih osebnih izkušenj razvijajo sovraštvo do vseh okoli sebe. Želijo se počutiti
močne in biti v centru pozornosti, zato uporabljajo telesno moč, nasilje ter poniževanje drugih. Imajo »zaprto mentaliteto«, izražajo konservativnost in ne sprejemajo različnosti. Šolski nasilneži in teroristi opravičujejo svoje postopke na podlagi določenih motivov. Primer
stališča, da imajo teroristi slabe osebne izkušnje, kaže naslednji citat:
Mislim, da so člani ISIS-a bili normalni ljudje, ki so imeli slabe izkušnje v preteklosti,
doživeli nasilne življenjske dogodke in so se zato želeli maščevati.
Dojemanja učencev, kdo postane terorist, gredo v dve smeri. Nekateri menijo, da šolski
nasilneži lahko postanejo teroristi, večina učencev pa meni, da se za terorizem odločijo
žrtve nasilja. Terorizem je njihova reakcija na zgodnjo izpostavljenost nasilju, ki povzroča
naraščajoči občutek trpljenja, to pa se manifestira kot terorizem.
Njihov bes narašča iz dneva v dan, ustvarjene frustracije pa prihajajo na površje.

PREGLED SPECIFIČNIH TEM OBDELANIH V BRITANSKI
RAZISKAVI

Pred in med izvajanjem intervjujev fokusnih skupin se je v Veliki Britaniji zgodilo nekaj terorističnih napadov. Prvi je bil marca 2017 na Westminstrskem mostu v Londonu, nato maja 2017 v
Manchestru, junija istega leta pa se je zgodil napad na londonski tržnici Borough. Takšen splet
okoliščin je deloma določil vsebino intervjujev fokusnih skupin in odprl prostor za razpravo
o določenih temah. Te so povezane z identiteto učencev, dojemanjem različnosti, imigracij,
razumevanjem ekstremizma ter s kontekstualizacijo identitet, raznolikosti in ekstremizma.
Britanski učenci najbolj povezujejo lastno identiteto z aktivnostmi, s katerimi se ukvarjajo.
Manjše število učencev se je identificiralo z lastno etnično, versko ali kulturno skupino, le
majhno pozornost pa so namenjali spolni identiteti. Glede na to, da je identifikacija z navedenimi identitetami šibka, jim namenjajo relativno majhno pozornost, čeprav so ravno te
identitete predmet diskriminacije.
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Učenci doživljajo različnost kot dinamično družbeno silo, ki lahko poveže, ampak tudi loči
ljudi. Različnost je dobra, saj ljudem omogoča učenje o različnih kulturah, hkrati pa so lahko
izpostavljeni rasizmu, diskriminaciji, predsodkom in stereotipom. Londonske šole, ki so raznolike na etnični, religijski in drugi osnovi, menijo, da je stopnja integracije tujcev v njihove
lokalne skupnosti relativno visoka. Dojemanje negativnih posledic etiketiranja ljudi ilustrira
naslednji citat:
Razvrščanje ljudi v skupine povzroča nestrinjanje. Ljudje lahko shajajo drug z drugim,
če živijo skupaj. Lahko se učijo in preprečujejo nasilje.

V severovzhodnem delu Anglije, v katerem ni toliko novih priseljencev, stopnja integracije
ni tako visoka. Zanimivo je, da učenci iz severne Anglije kažejo nekoliko več zaskrbljenosti
glede integracije v primerjavi z londonskimi učenci. Učenci iz obeh skupin, neodvisno od
stopnje različnosti njihovih lokalnih skupnosti, menijo, da je integracija dobra.
Učenci ne povezujejo konceptov imigracije in različnosti, ker različno dojemajo prednosti
in pomanjkljivosti teh. Kadar so govorili o imigraciji, so navajali pomembnost dovoljevanja
drugim, da vstopijo v državo iz dobrodelnih razlogov. Kadar so govorili o imigraciji, so navajali, kako pomembno je dovoliti priseljencem vstop v državo zaradi humanitarnih razlogov.
Vseeno so skeptični do imigracije, saj se bojijo prenaseljenosti države, pomanjkanja prostora in delovnih mest. O tem trdijo naslednje:
Imigracija me skrbi, saj imam občutek, da nam bodo delovna mesta omejena zaradi
ljudi, ki prihajajo iz drugih držav.
Udeleženci fokusnih skupin so zadovoljni s stopnjo integracije učencev raznolikih porekel
v svoje šole. To velja za šole z velikim številom učencev iz različnih etničnih, verskih ali
jezikovnih skupin. V šole v severni Angliji hodi belo prebivalstvo in v njih je malo učencev
pripadnikov drugih etničnih skupin. Učenci severnoangleških šol so dejali, da je pri njih
integracija nekoliko manj uspešna.
Učenci v šolah severne Anglije tako redko pridejo v stik z različnimi kulturami in pripadniki drugih etničnih skupin. Včasih se izražajo diskriminatorno brez da bi se zavedali učinka
in posledic svojega vedenja. Po drugi strani so učenci-pripadniki različnih manjšinskih etničnih skupin v londonskih šolah najpogosteje v stiku s pripadniki lastne skupine in imajo
le malo stika z britanskim prebivalstvom zunaj šole. Učenci se torej soočajo z naslednjimi izzivi: britanski učenci na severu Anglije imajo le malo stika z etničnimi manjšinami,
etnične manjšine v Londonu pa imajo le malo stika z britansko večino zunaj šole.
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RAZUMEVANJE EKSTREMIZMA

Učenci dojemajo ekstremizem kot zgodovinski fenomen in ga argumentirajo s primeri iz preteklosti. Ekstremizem povezujejo z nasiljem, sovraštvom, religijo ali rasizmom ter ga dojemajo kot spremljajočega ksenofobiji in pomanjkanju sprejemanja različnosti ljudi. Učenci niso
neposredno povezovali ekstremizma s terorizmom ali navajali specifičnih terorističnih napadov, ki jih lahko povezali z ekstremizmom. Kot primer ekstremizma so navedli le Islamsko
državo. Za ilustracijo zavesti o medsebojni povezanosti ksenofobije in rasizma pa lahko služi
naslednji citat:
Rasizem, ksenofobija, ekstremizem – vsi trije so povezani.
Učenci tolmačijo ekstremizem v širšem zgodovinskem geopolitičnem kontekstu. Aktualnih
političnih in mednarodnih napetosti ne dojemajo kot možnih sprožilcev terorističnih napadov v Veliki Britaniji. Nekateri udeleženci raziskave so povezovali ekstremizem in politiko.
Čeprav so učenci seznanjeni z ekstremističnimi nazori, političnimi skupinami, geopolitičnimi zadevami in dogodki, teh niso povezovali ne med sabo in tudi ne z ekstremizmom.

PERCEPCIJA VLOGE DRUŽABNIH MEDIJEV

Odnosi med učenci na družabnih omrežjih so bistven izziv za učitelje. Za reševanje konfliktov med učenci, ki izvirajo iz družabnih omrežjih in se zaostrujejo v šoli, porabijo veliko
časa. Zaznavajo, da se učencem zaradi aktivnostih na družabnih omrežjih zmanjša samospoštovanje, starši pa nimajo vpogleda v to, kaj njihovi otroci počnejo na družabnih omrežjih. Učenci prav tako včasih nimajo razvitega kritičnega razmišljanja do mere, da bi lahko
identificirali relevantne in verodostojne podatke na družabnih omrežjih. S tem se morajo
spoprijemati učitelji, ki škodljivost družabnih omrežij opisujejo tako:

Zloraba družabnih omrežij je največji izziv. Predstavniki letnika se ves čas spopadajo s spori, ki so začeti skozi družabna omrežja.

SKLEP
Učenci slovenskih, italijanskih, britanskih in hrvaških šol kažejo največ interesa za športne in glasbene aktivnosti (ki so jim tudi najdostopnejše). Aktivnosti organizirane v šoli
so odvisne od šolskega kurikuluma in tipa šole, aktivnosti zunaj šole pa so odvisne od
značilnosti lokalne skupnosti. Kakovost njihovega izvajanja je odvisna od šole, kapacitet učiteljev, interesa učencev in različnih logističnih dejavnikov.
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Izzivi učencev so v povezavi s šolskimi dosežki, zdravo samopodobo, z odnosom z učitelji, vrstniki in z doseganjem idealnega telesnega izgleda. Zelo močne so kolektivne
norme (Bettenhausen in Murnighan 1985), kot so telesni izgled ali nekatera rizična vedenja. Zdi se, da je prilagajanje določenim rizičnim vedenjem ali telesnemu izgledu na
podlagi normativnega družbenega vpliva (Aronson, Wilson in Akert 2005) neizogibno
za sprejetost med vrstniki.
Občutek nepravičnosti je povezan z izkušnjami, ki so jih doživeli v neki situaciji. Pristransko ocenjevanje ali neenako sankcioniranje učencev zaradi njihovih prekrškov povzroča
močan občutek nepravičnosti. Učenci menijo, da je nepravičnost lahko izhaja iz njihove
pripadnosti različnim skupinam, zaradi česar so nekateri pozitivno diskriminirani.
Očitno je, da socialna kategorizacija (Tajfel 1982) lahko služi kot upravičeno dojemanje
občutka nepravičnosti pri učencih.
Z razvrščanjem v kategorije, uporabljajoč načela socialne kategorizacije (Tajfel 1982) ter
z oblikovanjem socialne identitete (Tajfel in Turner 1979) se začenja diskriminacija med
učenci. Zelo pogosto se diskriminira na podlagi spola, nacionalnosti, etnične ali verske
pripadnosti. Te značilnosti so prisotne pri vseh intervjuvanih učencih in so lahko temelj za
diskriminacijo neodvisno od države ali tipa šole.
Učenci opisujejo prostovoljstvo kot prostovoljno aktivnost, s katero se pomaga drugim
brez finančnega povračila. Takšno dojemanje je v skladu z obstoječimi raziskovalnimi perspektivami (Wilson 2000) prostovoljstva kot prosocialnega obnašanja. Učenci navajajo,
da radi delajo neposredno z ljudmi, saj vidijo takojšnje posledice svojega dela. Kljub želji,
da se vključijo v prostovoljske aktivnosti, včasih tega ne morejo narediti zaradi pomanjkanja tovrstnih pobud na šoli, v lokalni skupnosti in logističnih izzivov.
Pozornost pritegne povezava med šolskim nasiljem in terorizmom. Pojasnitve učencev, da
nasilneži in žrtve lahko postanejo teroristi, so teoretično upravičene. Doosje, Moghaddam,
Kruglanski, de Wolf, Mann in Feddes (2016) pojasnjujejo, da se radikalne in ekstremistične
skupine priklanjajo določeni ideologiji, ki jim pomaga racionalizirati nasilje nad člani skupin,
ki so inicialno povzročili njihovo trpljenje.
Identiteta je povezana z nagnjenjem k radikalizaciji. Marginalni člani skupin so namreč z
nedefinirano identiteto lahko nagnjeni k vplivu radikalnih skupin, ki jim zagotavljajo jasen
okvir delovanja (Hogg, Kruglanski in ven den Bos 2013).
Zanimivo je, da se učenci najbolj identificirajo z aktivnostmi, ki so jim najpomembnejše, manj
pa poudarjajo etnične, religijske ali jezikovne dimenzije svoje identitete. Možno je, da na ta
način zmanjšujejo možnost medskupinske diskriminacije, kar predstavlja obliko zaščite pred
drugo skupino.
Stik med pripadniki različnih skupin prispeva k zmanjševanju predsodkov in povečevanju pozitivnih stališč med pripadniki različnih skupin (Pettigrew 1998). Neposreden stik med pripadniki različnih skupin lahko vodi k percepciji koristnosti imigracije in družbene raznolikosti za
razvoj družbe. Učenci, ki imajo največ stikov z učenci drugih etničnih ali verskih skupin menijo,
da je različnost dobra. Vendar učenci doživljajo imigracijo kot realistično grožnjo naravnim in
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materialnim virom, kar pojasnjuje teorija integrirane družbene grožnje (Stephan in Stephan
2000).
Rezultati raziskave kažejo, da je pred učitelji velik izziv. Delajo z učenci, ki pripadajo različnim
etničnim, verskim ali jezikovnim skupinam. V takšnem multikulturnem okolju je potrebno
razumeti procese razvoja identitete, medskupinske dinamike, prilagajanja normam in dela v
multikulturnih okoljih. Aktivnost mladih na različnih internetnih platformah, s katerimi učitelji
niso dovolj dobro seznanjeni, predstavlja dodaten izziv. Na tem področju je treba delati na
povečanju kritičnosti medijskih vsebin in učence spodbujati, naj različne fenomene postavijo
v širši geopolitični kontekst, da bi lahko pridobili širšo sliko o dogodkih po svetu.
Učiteljem se zato priporoča spodbujanje učencev k izražanju svojih stališč in mnenj. Učiteljeva odprtost do diskusije ter razlaganja lastnih stališč in odločitev prispeva k razvoju
demokratičnih stališč učencev. Če šola neguje občutek enotnosti, sodelovanje in pravičnost,
bo uspešnejša v zmanjševanju nasilja povezanega z diskriminacijo. Priporočljivo je, da učitelji razvijajo kritično mišljenje učencev in njihovo globlje razumevanje družbenega konteksta.
Učitelji bi si v svojem delu morali prizadevati doseči tudi zagotavljanje podpore učencem v
iskanju osebnega zadovoljstva, spoštovanja, sprejemanja ter občutka angažiranosti.
Rezultati te raziskave bodo služili razvoju izobraževalnega programa za učitelje, ki bodo
s svojim delom ustvarjali zadovoljne, zrele in odgovorne posameznike. Teme obdelane v
programu bodo učiteljem omogočile, da bolj podprejo krepitev osebnih in socialnih kompetenc mladih, lahko bodo spodbudili učence, da prevzemajo odgovornost in oblikujejo
svet okoli sebe. Vsebina izobraževalnega programa je podrobno opisana v naslednjem
poglavju.
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Včasih se počutim izključeno s strani svojih sovrstnikov, saj se čutim malce drugačen_
na od njih. (učenec_ka, Italija)

IZHODIŠČNA TOČKA
Med raziskovanjem konceptov in vsebin, ki sestavljajo osnovo izobraževalnega programa in s tem tudi celotnega projekta, je bilo nujno dodatno raziskati, kateri vzroki oziroma faktorji prispevajo k razvoju nasilnega radikalnega obnašanja mladih.
Poleg dobro znanih razvojnih faktorjev tveganja, ki se pojavljajo znotraj družine, šole in
skupnosti ter samih predispozicij ranljivosti manjšine nas je zanimalo, ali obstajajo tudi
kakšne specifične determinante, ki pridejo pred nasilnimi, celo radikalnimi stališči do
določenih družbenih skupin.
Javid Ahmad v svojem članku »Pet poti do radikalizacije« iz leta 2015, na enostaven način opisuje pet faktorjev rizika. To so:
1. osebno nezadovoljstvo, ogorčenost, prizadetost ter prepričanost v nepravičnost, ki
spodbuja k dejanju, s katerim bi se to popravilo,
2. nagnjenost k iskanju jasnih in enostavnih odgovorov na lastne sume, vprašanja in
probleme v religiji ali kakšnem drugem ideološkem sistemu prepričanj,
3. močna usmerjenost k svoji socialni mreži, odvisnost od nekoga, ki je vpliven in karizmatičen, ubogljivost in nagnjenje k sledenju skupini, vrstnikom ipd.,
4. močna želja po vplivu, po doseganju neke družbene ali politične spremembe; pripravljenost »narediti vse« za doseg cilja,
5. revnost in nezaposlenost mladih, zlasti moških; pomanjkanje priložnosti, storitev,
idej; izolacija in umik iz družbe.
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Kot protiutež zgoraj navedenemu, se lahko skriva v:
1. iskanju osebnega zadovoljstva, spoštovanja, sprejemanja ter občutka pozitivne
angažiranosti, ki spodbuja k dejanju za nek konstruktiven cilj,
2. razvoju kritičnega mišljenja in v globljem dojemanju sveta, v katerem živimo,
3. povezanosti, odločnosti, pozitivnih in močnih odnosih in povezavah ter omrežju
podpore,
4. želji, da bi vplivali na pozitivne spremembe okoli sebe na realen in konstruktiven
način (kot je aktivno državljanstvo),
5. priložnostih za izobraževanje in zaposlitev mladih; v storitvah in idejah, ki jih povezujejo.
Kot pomembno se je izkazalo, če izobraževalni program temelji na perspektivi mladih.
Zajeli smo tudi njihove vpoglede, premišljevanja o glavnih izzivih njihove generacije ter
predloge za njihovo rešitev pridobljene skozi rezultate raziskave skozi ciljno skupino
(opisano v predhodnem poglavju). Rezultati kažejo, da mladi imajo izkušnje z diskriminacijo, nepravičnostjo, občutkom negotovosti, socialne izključenosti ter radikalizma in
ekstremizma, kot tudi skrbi za prihodnost in perspektivo družbe, v kateri živijo. Izkušnja raziskovalcev, ki so se pogovarjali z mladimi, je, da imajo veliko za povedati v zvezi s
tem in da jim je bilo pomembno, da se o tem pogovarjajo.
Počutim se optimistično, saj pravzaprav začenjamo pogovor o teh vprašanjih. Veste, če
jih ignoriramo, potem se nikoli ne bodo rešila, če pa o njih govorimo, potem je to vsaj en
korak v pravi smeri. (učenec_ka, Velika Britanija)
Zato vsebina izobraževalnega programa temelji na potrebah mladih, ki so prepoznane
v raziskavi. Ponujene so determinante in orodja, ki nam lahko pomagajo, da podpremo
rast in razvoj mladih v zadovoljne, zrele in odgovorne posameznike. Program skozi različne teme obravnava pomembnost razvoja »samoodpornosti« pri mladih, razvoja
pozitivne samopodobe, sposobnosti za samoizpolnitev, kakovostno komunikacijo in
izgradnjo odnosov z drugimi. V projektu je zelo poudarjena tudi podpora mladim, da bi
lahko prevzeli aktivno sodelovanje v družbi, v kateri živijo. Mladi se skozi aktivno sodelovanje učijo prepoznati izzive v družbi, v kateri živijo in najti možne načine za njihove
rešitve. S tem prispevajo ideje za sokreiranje skupnosti.

Strinjam se, da je na neki način treba začeti pri sebi. Ampak tudi ostale je treba malce spodbuditi k pozitivnim spremembam. Treba je spremeniti tudi družbo kot tako, da
bomo boljši drug do drugega, se bolj spoštovali in učinkoviteje komunicirali.
(učenec_ka, Hrvaška)

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM
»SPODBUDI SPREMEMBO!«
Glavni cilj izobraževalnega programa je krepitev in razvoj kompetenc učiteljev, strokovnih
sodelavcev ter ravnateljev na nizu področij, kot so: komunikacija in odnosi, dialog (s poudarkom na občutljivih temah, kot so stereotipi, predsodki in medkulturne razlike), demokratični
procesi, medijska pismenost, človekove pravice, reševanje sporov in preprečevanje nasilja.
Podprti in okrepljeni so tudi za vključevanje mladih v lokalne akcije in programe prostovoljstva, vrstniške podpore, kot tudi za podporo iniciativam mladih usmerjenih k prosocialnemu vedenju, empatiji, spoštovanju razlik, kot tudi k medsebojnem razumevanju.
Socialno in emocionalno učenje, ki se razvija med temi aktivnostmi, postaja osnova za vseživljenjske lekcije, ki so mladim popotnica za življenje.
Učenci bodo namreč vključeni v konkretne aktivnosti, ki bodo razvile njihove kompetence,
kot so empatija, razumevanje, pripravljenost pomagati drugim ter za reševanje sporov in
zahtevnih situacij na konstruktiven način.
Glede na to, da se nasilje in radikalizacija pogosto pojavljata v kontekstu deprivacije (ekonomske, psihološke in socialne) znotraj iskanja lastne identitete in sta dodatno spodbujena
z osebnimi izzivi in željo po maščevanju, ta program neguje vrednote in kapacitete za:
• psihološko blaginjo in osebni razvoj,
• emocionalno pismenost,
• državljanske kompetence,
• vzpostavljanje medsebojnega sodelovanja,
• pozitivna stališča do različnosti,
• večperspektivnost,
• globlje razumevanje sveta.
Zato so razvite vsebine in aktivnosti, ki ustvarjajo priložnosti za sodelovanje med različnimi
skupinami (manjšinskimi, večinskimi), ki lahko obogatijo stik in sodelovanje z inovativnimi
idejami na področju prostovoljstva, medsebojne podpore, spoštovanja, razumevanja in kreativnosti.
Pri tem so uporabljane različne teorije in koncepti, med ostalim:
• nenasilne komunikacije in mirovnega izobraževanja,
• transformacije sporov,
• kakovostnih in pozitivnih odnosov,
• samoodločanja,
• človekovih pravic in medkulturnosti,
• predsodkov in stereotipov, diskriminacije,
• empatije.
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Glede na to, da je percepcija družbene nepravičnosti še en pomemben faktor radikalizacije, je vsebina obogatena s številnimi temami iz državljanske vzgoje in izobraževanja ter aktivnega vključevanja mladih znotraj demokratičnega okvira družbe.
Program razvija kompetence za demokratično kulturo (Barret in sod. 2016), kar vključuje vrednote, stališča, spretnosti kot tudi znanja in kritično razmišljanje. Poudarjene
so vrednote človekovih pravic, dostojanstva, kulturne raznolikosti, demokracije, pravičnosti, enakosti in pravne države.
Preverjajo in podpirajo se stališča odprtosti do različnosti ter odprtost do raznolikih
prepričanj, navad in stališč, kot tudi stališča glede spoštovanja, osebne odgovornosti,
samoučinkovitosti in kritičnega razmišljanja.
Petdnevni izobraževalni model se lahko vizualno predstavi z naslednjim prikazom:

Identiteta in
samoizpolnitev

Odnosi in
komunikacija

Razvoj potencialov
in kreativnost

Aktivno

Sodelovanje in
prostovoljstvo

Kar zadeva osebne in socialne spretnosti je cilj programa razviti spretnosti na področjih odnosov, empatije, kritičnega razmišljanja, komunikacije, sodelovanja in reševanja
sporov. Cilj je, da se udeleženci naučijo kaj več o sebi, o lastnih stereotipih, predsodkih,
prepričanjih in strahovih, da pridobijo temeljna znanja iz človekovih pravic, demokracije,
aktivnega državljanstva in medijske pismenosti.
Pomemben del programa so tudi materiali, kot je ta priročnik in Zbirka učnih priprav
Spodbudi spremembo!, ki omogoča uporabo več kot 30. različnih delavnic.
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TEORETIČNA PODLAGA IZOBRAŽEVALNEGA MODELA
»SPODBUDI SPREMEMBO!«
Sam program je kombinacija individualnega (psihološkega) in sociološkega pristopa.
Cilj je razvoj občutka osebne moči in razumevanje odnosov in družbe, vključujoč državljansko zavest in sodelovanje.
Program se v teoretičnem smislu naslanja na širok spekter teorij in konceptov. Tudi na
teorijo psiholoških potreb oziroma samoodoločitve (Deci in Ryan 2000) s poudarkom
na razvoju v adolescenci in specifičnih potrebah po povezanosti, avtonomiji in kompetentnosti. Izhodiščna predpostavka je, da je večina emocionalnih in vedenjskih motenj
najstnikov povzročena z neizpolnjenimi psihološkimi potrebami (za kar lahko obstaja
niz razlogov).
V delu izobraževanja, ki govori o odnosih in komunikaciji, so izhodiščne teorije tudi humanistični modeli, kot je nenasilna komunikacija Marshalla Rosenberga (2003), osebnega jezika T. Gordona (2008) in kakovostne šole W. Glasserja (1999). Eriksonov model
razvoja identitete je dragocen temelj v razumevanju krize adolescence (Erikson 1968),
kot tudi Bronfenbrennerjev ekološki model (1979), ki s sociološko perspektivo bogati
predhodne modele, upoštevajoč raznolike kontekstualne faktorje, ki prispevajo k razvoju (kot so družina, šola, soseska, skupnost in širše).
Izhodiščni dokumenti, na katere se naslanja del izobraževanja posvečen temam državljanske vzgoje in izobraževanja, so Pariška deklaracija (17. marca 2015), Splošna
deklaracija človekovih pravic, Evropska konvencija za zaščito človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Listina Sveta Evrope o izobraževanju za demokratično državljanstvo in človekove pravice ter publikacija Kompetence za demokratično kulturo (Svet
Evrope 2016). Navedeni materiali so temelj v razumevanju in sprejemanju različnosti,
za odpravljanje predsodkov in priprave za življenje v demokratični družbi na nacionalni
in globalni ravni.
Teme o medijih in medijski pismenosti se naslanjajo na niz teoretičnih konceptov teoretikov, kot so Walter Lipmann, Dennis McQuail, James W. Potter in na strateške dokumente, kot so Grunwaldska deklaracija o medijski pismenosti (UNESCO 1982) ali Pariška deklaracija o medijski in informacijski pismenosti v digitalni dobi (UNESCO 2014).
Teorija medijske pismenosti je obdelana skozi definicijo Evropske komisije (2013), ki jo
definira kot sklop treh pomembnih področjih: uporabe spretnosti, kritičnega razumevanja in komunikacijskih sposobnosti.

Učitelji, drugi šolski delavci in mladi prostovoljci so po sodelovanju v programu strokovnega usposabljanja okrepljeni za razumevanje in sprejemanje različnosti ter so razvili
dodatne osebne, socialne in državljanske kompetence, kar jim omogoča, da oblikujejo
trajnostni izobraževalni kontekst z zelo raznolikimi skupinami mladih.
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TABELA. KATERE KOMPETENCE BI MORALI RAZVITI UČITELJI IN DRUGI ŠOLSKI STROKOVNJAKI, KATERE PA MLADI?
Cilji izobraževanja za udeležence
programa
Kaj se bodo naučili?

Cilji izobraževanja za mlade
Kaj se bodo naučili?

–– razumeti in ocenjevati proces
oblikovanja identitete mladih
–– definirati faktorje tveganja in
zaščite v razvoju
–– razumeti osnovo krize identitete pri
adolescentih

–– razumeti in sprejeti lastno identiteto in
edinstvenost
–– prepoznati vpliv kulture, okolja in
drugih vplivov, ki jih oblikujejo

–– uporabljati znanja o psiholoških
potrebah v razvoju adolescentov v
svojem delu z mladimi

–– definirati lastne cilje ter prepoznati
svoje in potrebe drugih

–– pridobiti dodatna znanja o
samoizpolnitvi mladih skozi šolo,
hobije in druge aktivnosti
–– dajati podporo in spodbudo mladim
pri uresničevanju potencialov

–– prepoznati priložnosti v okolju in lastne
potenciale za izpolnitev ciljev

–– uporabljati kreativna orodja pri delu
z mladimi
–– uporabljati kreativnost pri
poučevanju

–– okrepiti kompetence za kreativno
razmišljanje in izražanje

–– uporabljati umetniške forme na
področju mirovnega izobraževanja

–– uporabljati kreativnost in umetniške
forme kot orodja emocionalnega
izražanja in obravnave občutljivih tem

–– razumeti pomembnost izražanja
in obvladovanja čustev v odnosu z
učenci
–– aktivno poslušati in krepiti mlade v
odnosu z njimi

–– razviti svojo emocionalno pismenost in
izražanje
–– razviti spoštovanje do različnosti in
individualnih razlik
–– uporabljati odločno komunikacijo
–– okrepiti sposobnosti empatije

–– analizirati konflikte
–– uporabljati obnovitvene metode
reševanja konfliktov
–– razumeti medkulturne faktorje v
konfliktih in njihovo pomembnost

–– bolje razumeti lastne izzive in izzive
svojih vrstnikov
–– uporabljati osnove reševanja konfliktov
in kreativnega reševanja teh
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–– pojasniti vlogo spoštovanja
človekovih pravic v šolskem
kontekstu

–– spoznati se s konceptom človekovih
pravic in generacij človekovih pravic
–– prepoznati primere kršitve človekovih
pravic in mehanizme njihove zaščite

–– uporabljati demokratične principe v
vsakodnevnem življenju šole

–– dojeti koncept demokracije
–– primerjati demokracijo z drugimi
oblikami ureditve skupnosti

–– uporabljati praktične spretnosti
v oblikovanju šolskih projektov
na področjih občutljivosti do
različnosti, vprašanja večine in
manjšine, stereotipov, predsodkov
in diskriminacije
–– motivirati učence za prepoznavanje,
sprejemanje in spoštovanje
različnosti

–– dojemati vprašanja manjšine in večine
–– definirati pozitivno diskriminacijo
–– argumentirano diskutirati o
migracijskih temah
–– razlikovati in izražati lastna stališča do
integracije, asimilacije, večkulturnosti
in medkulturnosti

–– voditi dialog z učenci na temo
stereotipov in predsodkov

–– definirati vlogo predsodkov in
stereotipov v medskupinskih odnosih,
deprivaciji in radikalizaciji

–– poučevati osnove medijske
pismenosti

–– razumeti vlogo medijev v sodobni
družbi ter koncepte lažnih novic,
populizma in družbe »post-resnice«
–– prepoznati manipulacije z
informacijami in procese ustvarjanja
novic
–– ozavestiti, da mediji ustvarjajo in
podpirajo predsodke in stereotipe o
posameznih družbenih skupinah

–– uporabljati principe kakovostnega
upravljanja s prostovoljskimi
projekti mladih

–– opisati in uporabljati orodja raziskave
potreb šolske in lokalne skupnosti
–– ustvarjati projekte, ki odgovarjajo
na določene potrebe ter vključujejo
motivacijo in spretnost prostovoljcev

KLJUČNE TEME
V programu »Spodbudi spremembo!« je močno poudarjena ravno okrepitev osebnih
in socialnih kompetenc mladih. Njihova osebnost je v najstniški dobi v veliki meri že
izgrajena, v določenem družbenem kontekstu so že odrasli s specifično identiteto,
prav tako so vzgojeni v družinskem okolju, ki jih definira v precejšnji meri.
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Nekateri od njih so:
• pridobili slabo sliko o sebi, svojem poreklu, svojih sposobnostih,
• razvili določene stereotipe in predsodke,
• razvili določene emocionalne težave ali
• razvili vedenjske motnje.
Morda so se morali soočati tudi z:
• razvojno motnjo,
• z boleznijo ali s težavami v družini,
• ločitvijo staršev,
• odraščanjem v negotovem in nasilnem okolju,
kar jih dela rizične za:
• diskriminatorno vedenje do drugih ali
• rizične, da bi tudi sami postali predmet zavračanja ali agresije.

Nekateri od naših vrstnikov se čutijo različne zaradi telesnih ali družinskih značilnosti.
Nekdo ima težave v družini in je zato različen. (učenec_ka, Italija)

Pripadnost manjšini v katerikoli obliki, še vedno predstavlja bistveno razvojno obremenitev in kompleksen proces sprejemanja sebe (in drugih). To obdobje je poleg vseh naštetih faktorjev tveganja tudi samo po sebi burno, saj se v njem dogajajo številne kognitivne, fiziološke in emocionalne spremembe, ki zahtevajo veliko soočanja in notranjega
»prerazporejanja«.
Vloga šole in različnih mladinskih organizacij ter strokovnih služb podpore s tem postaja še bolj bistvena in ključna v spodbujanju in, če je potrebno, spreminjanju poteka
razvoja mlade osebe.
V tem programu nas zanimajo tisti faktorji, ki prispevajo k temu, da se mlada oseba,
neodvisno od začetne pozicije ter možnega problematičnega odraščanja in pogojev, razvije v zdravo, samozavestno, zadovoljno in sprejemajočo osebo, ki gradi kakovostne
odnose in razvija svoje sposobnosti ter aktivno in pozitivno (so)deluje v svoji skupnosti.
Odpornost se pri tem nanaša na odpornost proti:
• tveganjem,
• slabim vplivom,
• manipulaciji,
• ekstremnim stališčem,
• odnosom in aktivnostim, ki so mamljivi, toda dolgoročno škodljivi,
• negativnim odločitvam in njihovim posledicam.
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Mislim, da je najprej treba verjeti v samega sebe, da bi lahko uresničili tisto, kar želimo.
Imeti samozavest. Samim sebi postaviti cilje in oceniti, kako lahko pridemo do njih.
(učenec_ka, Hrvaška)

V priročniku smo osredotočeni na tri determinante odpornosti, s katerimi se intenzivno ukvarja program »Spodbudi spremembo!«. To so:
1. močna in pozitivna identiteta,
2. samoizpolnitev in razvoj svojih sposobnosti ,
3. izgradnja kakovostnih odnosov z drugimi.
Te teme so obdelane v tem delu priročnika, četrta determinanta (aktivno sodelovanje
mladih) pa je posebej obdelana v četrtem poglavju, saj na njej temelji metodološki oziroma praktični del celotnega programa.

IDENTITETA IN DOŽIVETJE SEBE

Prva predpostavka je, da je jasno, celotno in pozitivno doživljanje sebe predpogoj
za uspešen razvoj mlade osebe in hkrati faktor preprečitve izključnosti, izolacije,
agresivnosti, emocionalnih težav in problemov v odnosih z drugimi in s svojim širšim
okoljem. Takšno doživljanje sebe je zlasti problem, če mlada oseba odrašča v okolju,
ki ji na katerikoli način sporoča, da ni dovolj dobra ali vredna zaradi kakšne od svojih
značilnosti, manjšinske pripadnosti, razvojne motnje ali problemov, s katerimi se
sooča. To se lahko sporoča skozi medije, širšo skupnost ali preko vrstnikov, učiteljev
in odraslih, s katerimi se mlada oseba srečuje. Program aktivno raziskuje vprašanje
identitete in njene izgradnje ter ustvarjanje okolja, v katerem osebe različnih identitet
funkcionirajo skupaj in svobodno.

ODNOSI IN KOMUNIKACIJA

Druga, izjemno pomembna determinanta tega dela programa je tema odnosov in
komunikacije. Zavzeti se zase na konstruktiven način je zelo pomembno kot tudi
izgradnja kakovostnih in tesnih odnosov. Odnosi so način, na katerega mladi izražajo
sebe, skozi njih dojemajo, kdo so in kaj želijo, posnemajo njim pomembne osebe in se
učijo izražati emocije in potrebe. Pogosti so tudi izzivi v odnosih, kot so negotovost,
zaprtost, izolacija, zamerljivost, zavračanje ter verbalna in fizična agresija. V tem delu
programa obdelujemo teme, kot so emocionalna pismenost, odločnost, spopadanje z
jezo in s konflikti ter sprejemanje drugih.

URESNIČEVANJE POTENCIALOV IN KREATIVNOSTI

Naša tretja predpostavka je, da bodo priložnosti za samoizpolnitev oziroma
smiselno in aktivno vključenost v »zunanjem svetu« še en močan faktor, ki
pozitivno vpliva na mlado osebo, ji daje priložnosti, da spozna sebe, se poveže z
drugimi in se kreativno izrazi.
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Šola je tukaj bistven dejavnik, ki mlado osebo sistematično izpostavlja nizu dognanj in
disciplin ter ponuja priložnosti za doživetje uspeha. Po drugi strani je šola lahko tudi
faktor stresa, pritiska, obremenitve in nezadostnega števila praktičnih, življenjskih
in kreativnih aktivnosti. Skozi celoten program in izobrazbo se ukvarjamo s temo,
kako naj mladim ljudem kljub vsemu temu zagotovimo priložnosti za prepoznavanje
talentov in njihovo uresničitev ter kako naj izkoristimo naravno kreativnost in
inovativnost mladih.

Največji problem zame je, da nenehno razmišljam o tem, kako se druga oseba počuti.
(učenec_ka, Slovenija)

IDENTITETA IN DOŽIVETJE SEBE
Uh , jaz bi ljudi spodbudila, da se vprašajo, kdo so! (učenec_ka, Hrvaška)
Identiteta je individualna izkušnja sebe (Tomić-Koludrović in Knežević 2004). Mlada
oseba med svojim odraščanjem razvija sliko o sami sebi predvsem skozi odnose z
drugimi. Slika o sebi obsega različne dimenzije:
• kako vidim sebe,
• kdo sem,
• kakšen sem,
• moje doživetje samega sebe,
• kako mislim, da me drugi vidijo,
• občutek lastne vrednosti.
Naša identiteta je skozi proces ponotranjenosti pod neposrednim vplivom povezovanja
z drugimi. Ta proces se začne v družini, v kateri se otroci učijo, kako jih vidijo starši in
drugi člani družine, skozi odraščanje pa se ta krog širi na vrstnike, učitelje, prijatelje,
sodelavce, nadrejene in partnerje. Ponotranjenost je proces, ki poteka skozi komunikacijo, z njo pa dognanja in informacije pridobljene od drugih o naši identiteti postajajo
sestavni del tistega, kar smo in kako se vidimo.
Skozi komunikacijo in odnose z ljudmi sprejemamo bodisi pozitivna bodisi negativna sporočila o tem, kdo smo in kakšno je naše vedenje. To, koliko bomo te informacije ponotranjili, je odvisno od povezanosti v tem odnosu in njegovi pomembnosti za otroka. Pozitivna
in jasna sporočila spodbujajo samospoštovanje, pozitivno dojemanje lastne vrednosti ter
delujejo kot podkrepitev za različna pozitivna vedenja, kot so odločnost in empatija. Če so
sporočila negativna, rahljajo otroško samospoštovanje, samozavest in lastno vrednost
ter lahko povzročijo negativna, nesprejemljiva in včasih radikalna vedenja.
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V oblikovanju otroške slike o sebi ima pomembno vlogo, poleg neposrednih odnosov,
tudi celotna družba in mediji. Otrok, zlasti adolescent (ki je naravno usmerjen k preiskovanju sebe) lahko od družbe prejme sporočilo, da kakšen od aspektov njegove osebnosti ni sprejemljiv ali cenjen (izgled, značilnost, razvojna motnja, pripadnost katerikoli
družbeni manjšini). To ima lahko negativen učinek na samodojemanje, še posebej, če
mlada oseba predhodno ni izgradila trdnega in pozitivnega doživljanja sebe. Ključna
postaja podpora družine. Šola in skupnost imata pomembno nalogo in dolžnost mladim
pomagati, da ne sprejmejo omejenih in vsiljenih slik o njih samih, ki se jim prikazujejo
skozi družbena omrežja, medije in druge javne oblike komunikacije, pogosto pa tudi
skozi (izgovorjena in neizgovorjena) sporočila širšega okolja.
Otroci in mladina, ki imajo okoli sebe odrasle (starše, družino, učitelje), ki jih podpirajo
in se veselijo njihovih uspehov, hkrati pa ne obsojajo njihovih napak ali težav, se počutijo
varne, zadovoljne in vredne. Odrasli na ta način spodbujajo njihovo pozitivno samodojemanje. Poleg različnih tipov podpore, morajo odrasli otroke in mladino tudi na pozitiven
način opozarjati na njihove napake in jim zagotoviti pomoč in podporo v njihovem obvladovanju. Najpomembneje v navedenem procesu je, da otroci in mladina čutijo, da odrasli
verjamejo v njih, saj na ta način pomagajo otrokom, da sami verjamejo vase.
Identiteta se gradi skozi celo življenje, kar je posebej izrazito v adolescenci, in sicer na
podlagi vseh predhodnih izkušenj. Erik Erikson (nav. v Jozić, 2009), psihoanalitik, ki je
znan po teoriji psihosocialnega razvoja človeka in uvajanju termina kriza identitete,
šteje identiteto kot glavni dosežek v razvoju osebnosti v adolescenci in ključen korak k
odraščanju v produktivno, srečno in odraslo osebo. Ključno vlogo v izgrajevanju identitete imajo uspešni in kakovostni socialni odnosi ter emocionalne kompetence.
Da bi otroci lahko ustvarjali pozitivno identiteto o sebi in drugih, je nujno, da se od najzgodnejše dobe spodbujajo in razvijajo njihove socialno-emocionalne kompetence in da
se jim se lastnim primerom pokaže, kako izgrajevati kakovostne odnose ter sprejemati
sebe in druge. Pomembno je tudi, da se jim zagotovijo priložnosti in da se jih podpira v
raziskovanju sveta okoli sebe ter iskanju tega, v čemer uživajo in v čemer so dobri.

EMOCIONALNO UČENJE MLADIH
Zadnje čase v naših generacijah od začetka srednje šole ali še bolj zgodaj ljudi kar precej »ujame« depresija. Ne vemo, kako sploh začeti temo o tem, kako povedati staršem.
Mislim, da nas ima veliko v šoli s tem težave. Vzrok vidim v stresu v šoli in spremembah
zaradi pubertete, prepirov doma. Če je nekdo preobčutljiv, potem ga bo vsaka malenkost prizadela, verjetno bo vse to kopičil v sebi. (učenec_ka, Hrvaška)
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Medtem ko raziskujejo svojo identiteto, iščejo svoj »glas« in se učijo, kako naj se zavzamejo zase v različnih intimnih in javnih situacijah, mladi ljudje se učijo shajanja z močnimi in vse bolj kompleksnimi emocijami. Pri tem jih pogosto skrivajo ali negirajo, ali pa
»eksplodirajo«. Učenje izražanja in spretnost gradnje kakovostnih odnosov sta eni najbolj dragocenih spretnosti, ki jih bodo razvili v tej življenjski fazi.
Ko čutijo, da so negotovi, ogroženi in prizadeti, se lahko začnejo obnašati agresivno do
svojih vrstnikov in okolja, razširjati govorice, zbadati, se posluževati spletnega in ostalih vrst nasilja. Pri tem lahko izberejo nekoga, ki ga vidijo kot slabšega – kot je pripadnik
katerekoli manjšine – ali pa nekoga, za katerega mislijo, da jim je kaj naredil, potem pa
spodbujati druge na nasilno obnašanje do te osebe.
Drugi mladi lahko agresijo obrnejo navznoter – na same sebe - postali bodo depresivni,
se izolirali, samopoškodovali in postali samodestruktivni na različne načine. Če niso razvili emocionalne pismenosti, v tem trenutku še ne vidijo, da je vse to povezano z njihovimi lastnimi izzivi, negotovostmi in z nezmožnosti, da se izpolnijo na kakšen kreativen
in pozitiven način.
Kot učitelji in vzgojitelji imamo niz orodij in priložnosti, da razvijamo emocionalno pismenost mladih, kot tudi to, da krepimo njihovo emocionalno zdravje. Poleg tega, da
smo pozitivni vzor, konstantno spodbujamo tudi odprt in podpirajoč pogovor in smo jim
na razpolago, kadar jim je težko.
Emocionalno topel in pozitiven pristop do mladih med poučevanjem vodi h konstruktivnemu obnašanju mladih (Education Development Center 2011). Ker velik del dneva
preživijo v šoli, so za razvoj socialno-emocionalnih kompetenc potrebni podpirajoči
odnosi med učiteljem in mladimi ter medsebojno med mladimi. Prav tako je pomembno udejanjiti učinkovito vodenje razreda ter prenašanje znanj in spretnosti, vključujoč
ustvarjanje priložnosti, da mladi samostojno vadijo in uporabljajo socialno-ekonomske
kompetence (Denham in sod. 2010).
Socialno-emocionalno učenje je proces pridobivanja znanja, stališč in spretnosti, ki se
nanašajo na prepoznavanje in ravnanje z emocijami, delovanje v socialnem svetu, vzpostavljanje in vzdrževanje odnosov z drugimi ter učinkovito odločanje. Drugače povedano, socialno-emocionalno učenje je proces razvijanja temeljnih socialnih in emocionalnih kompetenc pri otrocih in mladih.
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Združenje za akademsko, socialno in emocionalno učenje (The Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning, CASEL) je leta 2005 identificiralo 5 skupin temeljnih, medsebojno povezanih socialnih in emocionalnih kompetenc:
• Samozavest – ozaveščanje in prepoznavanje lastnih emocij, prepoznavanje
svojih moči in vrlin, občutek samoučinkovitosti in samozavesti,
• Samoregulacija emocij – dobra kontrola impulzov, soočanje s stresom,
zastavljanje ciljev, motivacija,
• Odgovorno odločanje – sposobnost evalvacije in refleksije, osebna odgovornost
in etičnost,
• Socialna občutljivost – empatija, spoštovanje drugih, vživljanje v tuje
perspektive,
• Odnosi – sodelovanje, iskanje in zagotavljanje podpore, komunikacija.
Emocionalna inteligenca pri mladih se lahko razvija skozi preventivne programe, ki temeljijo na socialnem in emocionalnem učenju s ciljem izboljševanja kompetenc.
Preventivni programi so usmerjeni k temu, da mlade naredijo bolj odporne proti različnim psihološkim motnjam, kot so depresivnost, delinkvenca, nasilje, zloraba mamil ipd.,
na način, da se pri mladih spodbujajo spretnosti prepoznavanja in obvladovanja emocij
pri sebi in drugih, kontrole lastnih reakcij, empatije in prosocialnega vedenja.
Programi za socialno in emocionalno učenje pri otrocih izgrajujejo spretnosti prepoznavanja in obvladovanja lastnih emocij, vzpostavitve pozitivnih ciljev, odgovornega
odločanja, učinkovitih medosebnih odnosov, hkrati pa vplivajo tudi na akademski razvoj,
ustvarjajoč pozitivno in spodbudno šolsko okolje.

VAJA: MOJ NOTRANJI GOVOR
Kaj je pomembno
drugi osebi in kako
se ona počuti?

Kaj mi v tem
trenutku roji po
glavi - kaj govorim
sam/sama sebi?

In kako se
počutim?

Kaj zdaj
potrebujem?

Podporo?

Varnost?

Spoštovanje?

Priznanje?

S to vajo (vir: Hopkins 2011) se učence vodi skozi kompetence v razvoju emocionalne
inteligence, lastne vrednosti in osebne odgovornosti. Vaja se lahko izvaja s celotnim razredom, po potrebi pa tudi individualno.
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Sodelovanje učiteljev, staršev in strokovne službe šole je vsekakor neprecenljivo pomembno. Poleg tega se lahko odločimo, da izvedemo šolski projekt (primer je projekt
»Sreča«, ki je podrobneje opisan v poglavju o primerih dobre prakse), ki bo vključeval
niz delavnic in drugih idej za socialno-ekonomski razvoj. Takšne delavnice bodo vključevale teme, kot so: samozavest, prepoznavanje čustev, verbalno in neverbalno izražanje,
empatija, spoprijemanje s konfliktnimi situacijami, motivacija, samokontrola, odločanje
in izbira. Dobro bi bilo, da se posebna pozornost nameni obvladovanju jeze, besa ter njunim vzrokom in posledicam. Tako bomo učence naučili, da imajo niz možnosti, kadar gre
za čuustva in odnose: iskreno izražanje, kazanje, samoregulacija, sprememba perspektive, odločnost, akcija in številne druge.
Zbirka učnih priprav »Spodbudi spremembo!« vam daje niz primerov in delavnic, ki jih
na to temo lahko uporabite v razredu.

KAKOVOSTNI ODNOSI ZNOTRAJ ŠOLE
Šola v kontekstu socialno-emocionalnega razvoja pri mladih igra veliko vlogo (zlasti
pri mladih iz družin z rizičnimi faktorji). Ali bo šola zaščitni faktor, zahvaljujoč kateremu
bodo mladi razvili svoje kompetence, se naučili ravnati s čustvi, spoznali sebe, gradili
svojo samoizpolnitev in samospoštovanje ter osebno odgovornost, se naučili kreativno
izražati, odločno komunicirati in se realizirati? Ali pa bo rizični faktor – kjer bodo otroci
in mladi izolirani, diskriminirani, kjer bodo razvijali nove in dodatne vedenjske motnje,
uporabljali agresivno vedenje ali se bodo umaknili in postali pasivni, depresivni?
William Glasser (1999) navaja, da so temelj kakovosti, zaupanja in prijateljstva odnosi, ki
se gradijo na relacijah učenec – učitelj (tudi učitelj – učenec – vodstvo šole – starš). Pomembno pri tem je, da učenci dobro spoznajo učitelja tudi kot osebo. Veliko bolj bomo
spoštovali in raje sodelovali s tistimi, ki jih imamo radi (potreba po ljubezni in pripadanju), s tistimi, ki jih spoštujemo in ki spoštujejo nas (potreba po spoštovanju, integriteti), s katerimi se smejimo (potreba po zabavi) in ki nam dovoljujejo, da lahko mislimo in
delujemo zase (potreba po svobodi in pravici do izbire). Vse to se lahko doseže z delom
na odnosih (z določanjem odnosov kot enako pomembnih ali celo pomembnejših od obveznosti, nalog, načrtov in programov), s potrpežljivostjo, z razumevanjem tega, da je
vsaka oseba drugačna ter z jasno, odprto in transparentno komunikacijo.
Transparentna komunikacija vključuje:
• osebni jezik, zavzemanje za svoja mnenja in potrebe,
• vodenje dialoga,
• razumevanje potreb in interesov (tako lastnih kot tudi tistih druge osebe),
• aktivno poslušanje,
• jasno izražanje pravil, dogovorov, posledic idr..
Drugače povedano, šola je mesto, ki bi otrokom in mladini moralo omogočiti razvoj sposobnosti, ki jim bodo pomagale, da se prilagodijo novim situacijam, da ustvarijo pozitivno sliko o sebi ter da uspejo kljub težavam, ki jih bodo srečali na poti.
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Zaščitni faktorji v šoli

Rizični faktorji v šoli

• pozitivni odnosi, sodelovanje in
povezanost,
• jasne in dosledne meje ter pravila in
standardi,
• pozitivna disciplina in kakovost,
• učenje življenjskih spretnosti,
• skrb in podpora v odnosu z učenci,
• visoka in jasna pričakovanja,
• smiselna vključenost v aktivnosti,
• vključevanje staršev, družine in širše
skupnosti.

slabi odnosi, pomanjkanje enotnosti,
nejasne meje in avtoritete,
usmerjenost le k šolskemu uspehu,
ni možnosti in priložnosti za vključitev
otrok in mladine v šolske aktivnosti,
• avtoritarna disciplina,
• pričakovanja niso jasno določena,
• zavestna ali nezavedna diskriminacija
posameznih skupin.
•
•
•
•

Kadar govorimo o kakovosti odnosov oziroma o kakovosti in pozitivni disciplini samega šolskega vzdušja, moramo poudariti določene kompetence, za katere bi bilo zaželeno, da jih vzgojno-izobraževalni delavec razvija pri sebi:
• aktivno poslušanje in temeljne komunikacijske spretnosti,
• empatija,
• dajanje povratnih informacij,
• spodbujanje notranje motivacije in samoocenjevanja učencev,
• reševanje problemov in sporov na nenasilen način ter spodbujanje učencev, da
sami prevzamejo aktivno vlogo v njihovem reševanju,
• vodenje učencev in njihovo usmerjanje,
• spodbujanje timskega dela in aktivne vloge vsakega učenca v razrednih in šolskih
aktivnostih,
• spodbujanje učencev h kreativnosti in spodbujanje kreativnega razmišljanja,
• razumevanje tega, da je vsako obnašanje odraz zadovoljenih ali nezadovoljenih
potreb,
• razumevanje in spodbujanje razvoja emocionalne inteligence otroka.
Z učitelji, ki imajo te kompetence in vedo, kako vzpostaviti kakovosten odnos, bodo
učenci:
• lahko izrazili svoja čustva,
• občutili varnost, spoštovanje in sprejemanje,
• pridobili znanje o poslušanju, pogajanju, medsebojnem usklajevanju in
sprejemanju drugih,
• vedeli, kako drugim dajati podporo,
• razvili zaupanje v druge,
• čutili enakopravnost, enotnost, pripadnost in enakost,
• iskali rešitve za izzive,
• zadovoljili svoje razvojne potrebe.
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Poleg glavnega učinka, ki ga boste dosegli s tem pristopom – razvoja komunikacijskih,
socialnih in emocionalnih kompetenc pri mladih – ima takšno okolje velik vplivna njihovo identiteto in sliko o sebi. Otrok in mlada oseba, ki ji pristopamo na ta način (s
spoštovanjem, avtentično in podpirajoče) bo o sebi in drugih mislila pozitivno in se bo
naučila sprejemati in ceniti svojo posebnost in različnost, kot tudi različnost ljudi okoli
sebe.

ODRASLI KOT VZOR V VZPOSTAVLJANJU
KAKOVOSTNIH ODNOSOV
On je zanimiv učitelj, zanimamo ga mi in naša mnenja. (učenec_ka, Hrvaška)
Jasper Juul in Helle Jensen (2010) navajata, da starši in vzgojitelji pogosto nimajo sposobnosti in volje, da bi se pogovarjali z otroki in mladino na način, da bi pokazali zanimanje za to, kdo otrok je ter kako doživlja svoje življenje in svet. Namesto tega je pogostejša praksa, da odrasli govorijo otrokom in mladini, jih izprašujejo, kritizirajo, zahtevajo,
poučujejo, jim očitajo in pojasnjujejo, s čimer se oddaljujejo od odnosa in ustvarjajo dodatne blokade in odpore. Zdi se, da so odprtost, zanimanje in empatija strokovnjakov
toliko manjši, kolikor se otroško obnašanje karakterizira kot naporno, problematično
ali slabo (str. 204).
Po drugi strani je ena najbolj dragocenih sposobnosti odraslih v komunikaciji z otroki
in mladino sposobnost, da trenutno kakovost odnosov štejejo kot bolj dragoceno kot
kakšno svojo namero ali cilj, sam proces pogovora pa bolj dragoceno kot vsebino. Komunikacijo kot »orodje« je treba uporabljati ravno zato, da se otroci in mladina učijo socialnih, emocionalnih in življenjskih spretnosti.
Tukaj govorimo o vprašanju vodstva odraslih in o odraslih kot vzornikih. Ključno vlogo
v razvoju otrok in mladine imajo odrasli, njihova odgovornost pa je v ustvarjanju pozitivnih in spodbujajočih pogojev za njihovo zdravo odraščanje. Z njihovim odraščanjem,
odkrivanjem sebe in sveta okoli sebe, prevzemanjem odgovornosti in z osamosvojitvijo,
odrasli morajo znova definirati vodstvo – vse bolj pomembno kot močno vodenje postaja skrbniška in svetovalska vloga ter spodbujanje k samostojnosti. Vodstvo odraslih
(Juul in Jensen 2010) je sestavljeno iz več pomembnih dimenzij.
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VAŠA AVTENTIČNOST – koliko ste sposobni in pripravljeni izraziti in pokazati svoje misli, čustva, opazovanja, vrednote, cilje in meje?
ISKRENO ZANIMANJE ZA MLADO OSEBO – koliko ste zainteresirani za tisto, kar mlada oseba je?
PRIZNANJE – ali veste, kako pohvaliti ali dati priznanje za vedenje mlade osebe?
VKLJUČEVANJE NJIHOVIH POTREB, ŽELJA IN CILJEV – ali mnenje mladih štejete kot
enakopravno in ali vas zanima njihova vključitev v skupno raziskovanje in odločanje?
DAJANJE ODGOVORNOSTI – kadar je to primerno, ali lahko mladim prepustite odločanje o stvareh, ki so jim pomembne?
OKREPITEV SKOZI KONFLIKTE – ali zares sprejemate dejstvo, da so konflikti pomembna dimenzija odnosov in ali imate temeljne spretnosti za njihovo reševanje?
Eno od pomembnih vodenj odraslih je ravno prenos znanj in spretnosti nenasilnega reševanja konfliktov.

SPORI Z MEDKULTURNO DIMENZIJO IN
NJIHOVO REŠEVANJE
Diskriminacija ali medvrstniško nasilje se lahko zgodita zaradi kulturoloških ali telesnih razlik. (učenci, Italija)

Konflikti so neizogibna kakovost odnosov. Otroci in mladina ne vstopajo v konflikte
zato, ker so neubogljivi ali želijo spodkopati avtoriteto odraslih, temveč se skoznje borijo za svoje potrebe in želje po nečem – kar je znak zdravja in absolutna nujnost v vseh
sedanjih in prihodnjih odnosih (Juul in Jensen 2010).
Kadar se mlada oseba bori, njena potreba ali želja pa se ne izpolni, bo doživela občutek
izgube. Pomembno je, da se otrokom in mladini omogoči in zagotovi dovolj časa, da se
soočijo s svojo izgubo in nezadovoljstvom, da bi lahko ponovno prišli v ravnovesje. Na ta
način bodo ohranili svoje dostojanstvo in sami odločali o sodelovanju in kompromisih
ter ustvarjanju novih skupnih rešitev (Juul in Jensen 2010).
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Pogosto je potrebno:
• ozavestiti ukoreninjene predsodke pri udeležencih konfliktov,
• preventivno vključiti več skupin, tudi celoten razred ali šolo,
• učenje in razumevanje raznolikosti s strani vseh.

Mislim, da je v šoli veliko ksenofobov. Zaradi že vnaprej ukoreninjene ideje, da samo
zato, ker je nekdo musliman, temnopolt ali pač različen od mene, ga bom iz tega razloga diskriminiral. Mislim, da bi bilo veliko več sprejemanja, če bi se učili o tem, da je
islam religija miru. (učenec, Velika Britanija)

Za mlade je tudi izjemno pomembno, da imajo osnovne kompetence razumevanja in
ravnanja v konfliktni situaciji: da se naučijo prepoznavati lastno odgovornost, svoje in
potrebe in želje drugih.
Šolski dokumenti in strategije ter procesi in politike upravljanja v šoli lahko ponudijo
odlične modele odločitve kot tudi mehanizme, da bi se spori lahko reševali humano in
pravično, s spoštovanjem vseh vključenih strani.

ZANETITI ISKRO
Bistven faktor, ki pogosto prispeva k diskriminiranju drugih, sovražnemu govoru, sporom in vrstniškemu nasilju je nemoč mlade osebe, da najde skozi neko motivirajočo aktivnost. Ne glede na to, ali postanejo prestopniki ali žrtve, imajo te mlade osebe težave
v razvoju svojih talentov in interesov. Včasih celo pripadnost neki nasilni skupini postane njihov največji vir ponosa in dostojanstva.
Po drugi strani, če najdejo nekaj, kar imajo radi in v čemer so dobri, bo to prispevalo k
njihovi blaginji, pozitivni sliki o sebi in povezanosti z drugimi, pa naj bo to šport, umetnost, spretnost, šolski uspeh ali kakšna druga kompetenca. Toda odrasli imajo pogosto
zelo ozke in omejene predstave o tem, na kateri način bi mladi morali biti uspešni (npr.
izključno v ocenah, tekmovanjih ipd.) in istočasno ne vidijo vsega tega, kar ti mladi lahko
postanejo.
Čeprav je pomembno biti dober v nečem in imeti priložnost razvijati svoje spretnosti, je
pomembno tudi, da okolje to prepozna in opazi. Pri tem je pomembna vloga učiteljev in
vzgojiteljev, da zagotovijo realne priložnosti za razvoj kompetenc in da opazijo in dajo
povratno informacijo učencem o tem, v čem vse jih lahko prepoznajo.
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William Damon, profesor in ravnatelj Centra za adolescente pri Univerzi Stanford, je
več kot 30 let raziskoval področje človeškega razvoja. Fokus njegovih raziskovanj je
med drugim tudi na tem, zakaj je mladim ljudem težko najti svoj namen v življenju. Po
Damonu (2008) mladi prepoznavajo in upoštevajo mnenje njim bližnjih oseb. Da bi mladi
sprejeli vodstvo odraslih, morajo odrasli ciljati na njihove najvišje cilje. To pa ne pomeni,
da bi morali upoštevati njihove nerealne romantične sanje o osvojitvi vesolja. Mladi nočejo biti zaščiteni pred težo realnosti, temveč se želijo naučiti uresničevanja svojih sanj
in se hkrati soočati z realnostjo. Po Damonu izobraževanje pomeni informirati mlade o
realnih korakih, ki jih morajo opraviti, da bi lahko uresničili svoje najvišje cilje.

KREATIVNOST V ŠOLI
Kreativnost je značilnost vsakega človeka in pomaga v procesu učenja na vsakem področju. Povezana je z znanjem, strokovnostjo, s samozavestjo in svobodo izražanja. Gre tudi za
dinamičen in zabaven način komunikacije z drugimi, ki je zelo naraven za mlade. Vedno se
zastavlja vprašanje, zakaj veliko otrok in mladih v šoli nima veliko priložnosti, da samostojno poskušajo ali ustvarijo nekaj novega, da pridobijo praktične spretnosti in ohranijo
kreativnost.
Glede na to, da je eden od ciljev projekta »Spodbudi spremembo!« okrepiti mlado osebo,
da lahko izgradi pozitivno identiteto in izpolni svoje potenciale, je pomembno poudariti
tesno povezavo med samoizpolnitvijo in kreativnostjo (Serotkin 2010). Serotkin v svoji
raziskavi navaja naslednje avtorje, ki so se ukvarjali s povezavo med tema dvema konceptoma, Carl Rogers (1961) kreativnost vidi kot ključni faktor v sliki mentalnega zdravja
in rasti, Abraham Maslow (1968) meni, da sta samoizpolnitev in kreativnost ista stvar,
Young (1985) pa trdi, da biti kreativen pomeni odprto in samohotno stališče do življenja
ter kreativnost izenačuje z dobrim mentalnim zdravjem (Serotkin 2010). Vse to nam kaže,
kako pomembno je na kreativen način pristopati k mladim osebam med procesom samoizpolnitve in učenja.
S pomočjo kreativnih metod se učimo in ozaveščamo tudi to, koliko znamo in kaj smo se
naučili. Zato je pomembno, da vsi učitelji pridejo v stik z lastno kreativnostjo in najdejo
načine, da bi njihovo delo postalo še bolj kreativno. Enako pomembno je, da povežejo polje
kreativnosti s potrebami mladih, s katerimi delajo in tako ustvarjajo še več možnosti za
njihovo kreativnost.
Da je mlada oseba lahko kreativna, je potrebno zagotoviti pogoje in okolje, v katerih se
kreativnost podpira. Gre za okolje, v kateri imajo mladi možnost raziskovati, aktivno sodelovati, prevzemati tveganja in delati napake, učitelji in druge odrasle osebe pa jih vključujejo v zastavljanje ciljev in pričakovanj povezanih z izvajanjem aktivnosti, sprejemajo
razlike med njimi, skušajo jih razumeti, verjamejo v njih, sodelujejo z njimi, delijo znanja
in jim dajo povratno informacijo o njihovem delu in sodelovanju. Zaradi vsega tega lahko
šola postane manj stresno mesto, v katerem se učenci radi učijo, učitelji pa radi poučujejo.
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Visoko

Vzburjenost

Izziv

Tesnoba

Psiholog Mihaly Csikszentmihaly v svoji
knjigi »Flow: The Psychology of Optimal
Experience« (1990) govori o tem, na kakšen način osvoboditi kreativnost ter
odkriva, da tisto, kar proizvaja zadovoljstvo v neki izkušnji, imenujemo FLOW –
stanje popolne vključenosti v aktivnost,
stanje kreativnosti in uživanja, v katerem
je oseba popolnoma »potopljena« v to,
kar dela (Csikszentmihaly 1990). Program
»Spodbudi spremembo!« na neki način
sledi temu, da se učitelji in odrasle osebe okrepijo v dajanju podpore mladim v
doseganju njihove »optimalne izkušnje«
in stanja »flow-a« skozi krepitev njihove
identitete, uresničevanje lastnih potencialov in spodbujanje k izgrajevanju kakovostnih odnosov z drugimi v družbi, v
kateri tudi oni postajajo aktivni državljani.
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Vir: Prilagojeno iz Csikszentmihalyi, 1990

POBARVAJ SVET: UMETNOST V SLUŽBI
IZGRAJEVANJA MIRU IN AKTIVNEGA
DRŽAVLJANSTVA
Mladi so vedno zlahka našli inspiracijo, celo tolažbo v umetnosti: glasbi, književnosti, filmu, slikah, igranju, plesu, grafitih. Vse izkušnje predhodnih projektov z mladimi kažejo,
kako imajo radi in cenijo predelavo občutljivih tem skozi umetnost, še posebej, če imajo
v tem podporo motiviranega mentorja.
Primer je kreativni natečaj Pobarvaj svet!, ki mlade vabi, da izrazijo svoja stališča in
emocije o sprejemanju in medsebojnem spoštovanju, enotnosti, izzivih, s katerimi se
soočajo, ter o njihovem reševanju. Njihovi mentorji v šoli jih spodbujajo, da uporabljajo
raznolike umetniške forme, da bi spregovorili o teh temah ter da bi lahko našli svoj glas
in se osvobodili v kreativnem izražanju. Več o natečaju lahko preberete v poglavju Primeri dobrih praks.
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Nekatere od izjav mladih iz Hrvaške med slovesno podelitvijo nagrad za natečaj »Pobarvaj svet!« v letih 2015 in 2016:

S tem delom sporočamo, da želimo svet, v katerem se ne postavljajo, temveč podirajo ograje med ljudmi. Želimo svet, v katerem se ljudi ne presoja po barvi kože ali veri,
temveč po njihovi človeškosti. Želimo, da bo vsakdo – ČLOVEK. (učenci osnovne šole
»Grigor Vitez«, Sveti Ivan Žabno)

Ali sploh lahko pokažemo nezainteresiranost do ljudi, ki preživljajo grozote vojne? Kako
sploh lahko govorimo, da smo dobre osebe, da smo pripravljeni pomagati in potem, ko ta
trenutek pride, pogledamo stran in odidemo. Prebudimo človečnost v sebi. To, da lahko
vsaj za trenutek nekomu pomagam, dam občutek varnosti, celo navidezen, je zame veliko duhovno bogastvo. (učenka 7. razreda osnovne šole »Milan Brozović« iz Kastva)

Odločili smo se, da prikažemo svoje nasprotovanje dvigovanju zidov, postavljanju
bodečih žic, sebičnosti in nestrpnosti. Namesto tega smo se odločili graditi hiše in novo
življenje. Naše dojemanje rešitve izziva je zasnovano na sprejemanju odgovornosti, solidarnosti in spoštovanju človeškega dostojanstva. Želimo živeti v Evropi, ki je združena
v raznolikosti. (učenci avtorji_ice video izdelka »The Wall«, srednja šola »Hrvaški kralj
Zvonimir«, Krk)

Za enakopravnost ni potrebno veliko. Samo ljubezen. (učenka 4. razreda Šole likovnih
umetnosti Split)

DEMOKRACIJA, ČLOVEKOVE PRAVICE IN
MEDKULTURNOST
Ne obstaja pravi način poučevanja demokracije. Edino, kar moramo, je, da jo preizkusimo. Eric Hoffer
O demokraciji se je težko učiti zgolj teoretično. Pomembno je, da demokracijo vedno
preiskujemo in iščemo »vroče« teme za diskusijo. Ali kot pravi Eric Hoffer: Ni pravega
načina za učenje demokracije, če je tudi ne prakticiramo (There is no right way to teach
democracy unless we also practice it). To je še posebej aktualno danes, v obdobju po64

litičnega populizma, vseprisotnosti medijev, številnih primerov navidezne demokracije
in niza primerov kršitve človekovih pravic: migrantskih kriz, krepitve ekstremnih desničarskih vlad, terorističnih napadov in radikalizacije.
Pojem državljanstva je za večino ljudi povezan s spoštovanjem zakonov in z glasovanjem na volitvah. Zadnje čase so fenomeni in spremembe, ki potekajo po vsej Evropi in
tudi na svetovni ravni, pod vprašaj postavili takšen model državljanstva. Soočili smo se
(Svet Evrope):
• z etničnimi konflikti in nacionalizmom,
• z globalnimi grožnjami in negotovostmi,
• z razvojem novih informacijskih in komunikacijskih tehnologij,
• s premikanjem prebivalstva,
• s pojavom novih oblik predhodno potlačenih kolektivnih identitet,
• s poslabšanjem družbene kohezije in medčloveške solidarnosti,
• s potrebo po večji osebni avtonomiji in novih oblikah enakosti,
• s problemom zaščite okolja.
Glede na novonastale izzive je evidentno, da je potrebna nova zvrst državljanov – državljanov, ki niso zgolj informirani in razumejo svoje formalne državljanske odgovornosti,
temveč so tudi aktivni – sposobni, da samostojno sodelujejo v življenju svojih skupnosti,
da aktivno delujejo na način, ki odraža njihove državljanske kompetence, in da pomagajo
v reševanju družbenih problemov (Gollob, Krapf in Weidinger 2017).
Številna raziskovanja so pokazala, da imajo države, ki imajo v šolah državljansko vzgojo
in izobraževanje ter poučujejo o demokraciji in človekovih pravicah, mlade, ki so aktivni v družbenih in političnih procesih, bolj spoštujejo različnosti, so bolj pripravljeni na
politični angažma in aktivno sodelovanje v razvoju lokalnih in javnih politik ter so odgovornejši državljani. Državljanska vzgoja in izobraževanje je eden temeljnih stebrov
demokratične družbe. Odsotnost tega pomembnega in učinkovitega elementa družbenega razvoja postavlja pod vprašaj samo demokracijo in njena načela. Umeščanje človekovih pravic in aktivnega sodelovanja državljanov v okvire izobraževalnega sistema
dela družbo pluralistično, aktivno, inkluzivno in odprto, njene državljane pa odgovorne
in polnopravne člane skupnosti, ki so se sposobni informirano in preudarno odločati o
pomembnih vprašanjih za družbo, v kateri živijo in delujejo. Vključevanje državljanske
vzgoje in izobraževanja v vse ravni izobraževalnega sistema neposredno vpliva tudi na
raven sodelovanja mladih v družbi ter na njihovo participacijo v procesih odločanja in
tako predstavlja eden pomembnejših predpogojev za spodbujanje družbenega angažmaja mladih (GOOD Inicijativa. Polazišne osnove uvođenja građanskog odgoja i obrazovanja u škole (Izhodiščne osnove uvajanja državljanske vzgoje in izobraževanja v
šole). http://goo.hr/good-inicijativa/polazista/ (dostop 1. avgusta 2017))
Prizadevajoč si »zaščititi« mlade in izogibajoč se temam, s katerimi se ne počutimo prijetno in varno, pravzaprav slabšamo situacijo in se pretvarjamo, da izzivi ne obstajajo.
Poleg tega jim pošiljamo sporočilo, da se ne moremo soočiti z vprašanji, katerim smo
vsakodnevno izpostavljeni tako mi kot oni, da ne zaupamo njihovim idejam, stališčem in
dejanjem. Tišina ustvarja temelj za diskriminacijo, radikalizacijo in nasilje.
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Donald Trump ima v sebi veliko besa; on je rasist, ampak ne vedno.
(učenec_ka, Velika Britanija)
Mislim, da je imigracija dobra stvar, saj ljudem daje novo priložnost, ampak naša
dežela hkrati postaja prepolna. (učenec_ka, Velika Britanija)
Menim, da imajo oni kot nacionalna manjšina preveč pravic v primerjavi z drugimi.
(učenec_ka, Hrvaška)
Romi in Srbi so glavne skupine, ki so diskriminirane, nihče pa se ne obrača zoper ljudi
iz Nemčije, Avstrije ali Evrope. Nihče nikoli ni dejal: »On je iz Nemčije in je slab«, za njih
vedno govorijo, da so dobri, nekateri drugi pa so slabi. Samo hujskajo ljudi zoper drug
drugega. (učenec_ka, Hrvaška)
Nekateri odrasli jemljejo diskriminacijo bolj resno kot mladi in imajo večjo moč, da jo
rešujejo. Nekateri odrasli pa diskriminirajo bolj kot mladi. (učenec_ka, Slovenija)
Malce zaskrbljujoče je, kadar nekdo namesto nas odloča, mi pa nimamo nobene kontrole. Kot tudi, kadar v vladi odločajo iz politične perspektive, ti pa odločitve dojemaš
iz perspektive skupnosti. (učenec_ka, Velika Britanija)

Obravnavo družbenih izzivov je nujno treba uvesti v sam pouk in učencem omogočiti,
da o teh temah spregovorijo odprto, z nizom argumentov in protiargumentov. Hkrati
je to močno orodje učenja, saj si učenci veliko bolj zapomnijo in razumejo dejstva, če so
aktivno vključeni v neko zanimivo razpravo, aktivnost ali diskusijo, v skladu s tem pa se
lahko spreminjajo tudi vedenja in stališča.
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Pomembno je šolo šteti kot skupnost, ki je okolje avtentične izkušnje, v katerem lahko
mladi sodelujejo v postopku demokratičnega odločanja ter v razumevanju in doživljanju konceptov demokracije, človekovih pravic in medkulturnosti. Na ta način lahko od
najbolj zgodnjih let prevzamejo osebno in državljansko odgovornost (Gollob in Weidinger 2017) skozi razvijanje naslednjih pomembnih dimenzij državljanske vzgoje in izobraževanja:
1. DRUŽBENA, skozi katero se razvijajo socialne in komunikacijske spretnosti pomembne za ravnanje z drugimi ljudmi ter spretnosti nenasilnega reševanja konfliktov,
2. ČLOVEŠKO–PRAVNA, skozi katero se uči o pravicah in odgovornostih ter o načinih zaščite svojih in pravic drugih,
3. POLITIČNA, skozi katero se uči o tem, kako se v družbi sprejemajo odločitve, zakoni in drugi predpisi, kdo se vključuje v ta proces in na kakšen način, kaj lahko naredimo, da bi lahko sodelovali v teh procesih, in kako so organizirane odločevalske
strukture,
4. KULTURNA, skozi katero spoznavamo lastno kulturo, prepoznamo prispevke različnih kulturnih vplivov na skupnost ter spoznavamo druge kulture in razvijamo
medsebojno spoštovanje,
5. GOSPODARSKA ali EKONOMSKA spodbuja premišljevanje o delu, ravnanju s financami in o vsem tistem, kar je povezano z ekonomijo in denarjem,
6. EKOLOŠKA nas usmerja k pomembnosti trajnostnega razvoja in ohranjanju naravnih bogastev.
Z ustvarjanjem in razvojem demokratičnih šol, mladim dajemo možnost za aktivno,
izkustveno učenje in »izurjenost« v demokraciji ter jih pripravljamo in usposabljamo za
aktivno sodelovanje v družbi.
KAJ JE DEMOKRATIČNA ŠOLA?
To je šola, v kateri je vsaki posameznik vključen v šolsko življenje in sodeluje v odločanju. Šola, ki temelji na spoštovanju in sprejemanju različnosti, medkulturnosti, inkluziji,
človekovih pravicah in ustvarjanju aktivnih državljanov.
Šola, v kateri se uporabljajo naslednja načela učenja in poučevanja (Gollob in Weidinger 2017):
Aktivno učenje – učenje skozi izkušnjo in samostojno reševanje izzivov,
aktivnosti usmerjene k nalogam – ali učenje skozi dejanje,
Timsko delo – učence spodbuja v razumevanju svojih izkušenj, mnenj in izzivov, s katerimi se soočajo in na ta način izboljšujejo možnosti njihovega reševanja,
interaktivne metode – vodene debate, razprave, diskusije, ki pomagajo učencem, da
argumentirajo svoja stališča, po drugi strani pa omogočajo učiteljem, da so aktivni
udeleženci svoje ure,
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Kritično razmišljanje – spodbujanje učencev, da sami razmišljajo o vprašanjih demokracije, človekovih pravic in medkulturnosti, namesto, da so jim odgovori sugerirani.
Učenci se na ta način učijo razmišljati sami zase in se krepijo, da bi lahko prevzeli odgovornost za svoje življenje,
Sodelovanje – učencem je omogočeno, da prispevajo k procesu učenja; pomembno jih
je spodbujati, da bodo v svojem učenju aktivni in ne zgolj pasivni prejemniki dejstev.
Učencem s tem pomagamo, da se naučijo aktivnega sodelovanja v svojem življenju in
zunaj šole.

STEREOTIPI IN PREDSODKI
/…/Mi se moramo spoznati. Kajti, ko zagledamo nekoga, imamo veliko predsodkov na
podlagi barve las ali nečesa drugega. (učenec_ka, Hrvaška)

Da bi lahko razumeli stereotipe in predsodke kot tudi njihove pogosto uničujoče posledice, je pomembno vedeti, kaj predstavljajo in katere mehanizme imamo na razpolago,
da jih lahko uspešno odpravljamo.
Kot je že omenjeno, ljudje svojo osebno identiteto (glej: Identiteta in doživetje sebe)
definirajo skozi odnose in komunikacijo z drugimi in si prizadevajo odgovoriti na vprašanje »kdo sem jaz?«. Skozi odnose in komunikacijo ustvarjamo tudi socialne identitete
drugih, da bi lahko sami sebi odgovorili na vprašanje »kdo so oni?«.
Tajfel in Turner (1982) sta razvila pojem socialne identitete, ki sta ga definirala kot del
samodojemanja vsakega posameznika, ki temelji na članstvu v določeni skupini ali skupinah, skupaj z vrednostjo in emocionalno pomembnostjo, ki se pripisujeta tem skupinam (Tajfel 1982, po Jelić 2009). Slika, kako vidimo sebe in/ali kako vidimo druge v
odnosu do sebe, je lahko različna, ravno ta različnost (naše družine, prijateljev, družbe)
pa vodi k poenostavljenosti in enodimenzionalnosti dojemanja drugih, iz česar se pogosto rojevajo stereotipi in predsodki, ki vodijo k nerazumevanju, konfliktom, radikalizaciji
in celo nasilju.

Predsodki so negativna ocenjevanja skupine ali posameznika, ki temeljijo na pripadnosti skupini (Crandall, Eshleman in O´Brien 2002, po Marinčić 2009).
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Sociologinja in terapevtka Anne Wilson Schaef (2006) trdi, da gre vsakdo od nas skozi
nekaj ravni »resnice«, medtem ko se osvobojujemo nekega predsodka ali stereotipa. S
pridobivanjem življenjskih izkušenj in dognanj ter z zdravimi odnosi in komunikacijo z
drugimi ljudmi ozaveščamo naša poenostavljena videnja drugih. Zavedanje nam pomaga, da bolj kakovostno komuniciramo z drugimi in da smo osvobojeni vnaprej določenih
predpostavk. Na najnižji ravni zavesti niti ne vemo, da neka različnost obstaja, na naslednji pa pogosto zavzemamo zelo negativno stališče polno strahu, prezira ali agresije
(»oni«). Včasih preidemo na naslednjo raven, ki je ekstremno liberalna in polna »ozaveščenega« sprejemanja, ki pa je lahko površna in izključna npr. glede oseb, ki so na predhodni ravni. Na predzadnji, četrti ravni postajamo resnično odprti in fleksibilni, toda
šele na peti smo zares svobodni in lahko vidimo osebo kot edinstveno človeško bitje.
Kadar mladim omogočamo, da se spoznajo z zanimivimi in interaktivnimi načini razprave o stereotipih in predsodkih, jim pomagamo, da se tudi sami osvobodijo površnih
stališč, ki so prevzeti brez premisleka, in da izgradijo svoj pogled na svet ter ga na konstruktiven način izmenjujejo z drugimi. Zbirka učnih priprav »Spodbudi spremembo!«
vsebuje nekaj odličnih delavnic, s katerimi lahko začnete pogovor o predsodkih in stereotipih s svojimi učenci.
Z učenci lahko začnete pogovor o tej temi tako, da si ogledate predavanje (platforma
TED Talk) znane pisateljice Chimamande Adichie, v katerem govori o tem, kako je našla avtentični govor svoje kulture in nas opozarja, da če poslušamo zgodbo iz ene same
perspektive, tvegamo veliko nerazumevanje. Predavanje si lahko ogledate na kanalu
YouTube (The Danger of a Single Story | Chimamanda Ngozi Adichie).

MEDIJSKA PISMENOST
Novica ni novica, če ni slaba. Kadar grem na Facebook, vidim samo črno kroniko. Nikjer ni ničesar lepega. (učenec_ka, Hrvaška)
Preveč je negativnih informacij, ki se nenehno poudarjajo – samo slabe novice, politični prepiri in vojne, politiki drug proti drugemu. (učenec_ka, Hrvaška)

Medijska pismenost vključuje vse tehnične, kognitivne, državljanske in kreativne sposobnosti in spretnosti, ki nam omogočajo, da uporabljamo, kritično razumemo ter realiziramo interakcijo s tradicionalnimi in novimi oblikami medijev. Po Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta o avdiovizualnih medijskih storitvah – Direktivi AVMS (2010/10/
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EU), se medijska pismenost nanaša na kompetence, ki potrošniku omogočajo varno in
učinkovito uporabo medijev. Zelo tesno je povezana z vključenostjo in demokracijo, aktivnim državljanstvom, neodvisnim in kritičnim razmišljanjem, s tem pa tudi s krepitvijo
odpornosti mladih proti izpostavljenosti ekstremnim stališčem in dezinformacijam.
Tema medijske pismenosti je bistvena zaradi različnih kazalcev in raziskovanj, ki nam
govorijo, da je raven kritičnega razmišljanja glede medijev izrazito nizka, po drugi strani
pa so spretnosti kreiranja vsebin zelo visoke. Natančneje povedano, mladi imajo tehnične spretnosti za uporabo medijev, toda nimajo kritične zavesti o njih samih. (Gospodnetić in Morić 2014).
Družabna omrežja in lažne novice (»fake news«) so izziv. Otroci poskušajo filtrirati, kaj
od tega je resnično, kaj pa ne. Izrael-Palestina, Donald Trump – karkoli je v medijih se
tudi omeni v šoli. Oni ne spremljajo novic. Ne vem, od kod natančno dobijo novico, vem
pa, da je z interneta. (učitelj_ica, Velika Britanija)
Tema medijske pismenosti je tesno povezana s kompetencami pomembnimi za aktivno sodelovanje v družbi, z digitalno kompetenco ter z družbeno in državljansko kompetenco, kar vključuje stereotipe, predsodke, moč, razumevanje različnih zornih kotov
iste zgodbe. Zato je medijska pismenost ena od ključnih spretnosti, ki lahko pomagajo
v preprečitvi radikalizacije. 90% gospodinjstev v Evropski uniji namreč ima dostop do
interneta, kar kaže, da družabna omrežja lahko vodijo k diskriminacijskim dejanjem ter
k psihološkim posledicam (Evropska komisija – ET 2020 Working Groups 2016). Poleg
tega o pomembnosti teme medijske pismenosti in radikalizacije kaže dejstvo, da se je
s tem ukvarjala posebna skupina, ki jo je osnovala Evropska komisija, ki je sklenila, da
mora biti tema medijske pismenosti in kritičnega premišljevanja uvedena v šolski kurikulum s posebnim poudarkom na inovativne pristope poučevanja, ki so relevantni za
vse učence (Evropska komisija – ET 2020 Working Groups 2016).
Poleg tega, da medijska pismenost pomaga v razvoju kritičnega razmišljanja, učencem
pomaga tudi povezovati učno gradivo s stvarnimi primeri, kar v učilnico prinaša stvarno
življenje. Pomembno je poudariti, da je z učenci treba delati na primerih, ki vključujejo
različne medije (npr. film, glasba, nadaljevanke). Pomembno je, da učencem zastavljamo
vprašanja, ki jih bodo spodbudila k kritičnem razmišljanju o medijskih tekstih, saj na ta
način razvijamo zavest o medijih in njihovem vplivu na naša obnašanja, stališča in vrednote.
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UPORABA V ŠOLI
Lahko sklenemo, da je temeljni cilj izobraževalnega programa razvoj kompetenc udeležencev za izgrajevanje odpornosti mladih ljudi in njihovo okrepitev. Tako udeleženci
po programu postanejo kompetentni v:
• dajanju podpore mladim v iskanju in sprejemanju svoje identitete, prepričanj in
sposobnosti,
• ocenjevanju potreb in ciljev mladih,
• razvoju empatičnega obnašanja mladih,
• spodbujanju in motiviranju mladih za aktivno vključenost v družbo,
• omogočanju širšega razumevanja družbe in sveta.
Pomembni cilji so preprečevanja problemov v obnašanju in emocionalnih problemov,
bogatenje in razvoj osebnih, socialnih in državljanskih spretnosti in kompetenc.
Orodja in znanja, ki jih pridobivajo, kot tudi z njimi povezano izvajanje šolskih projektov,
krepijo možnosti učiteljev v njihovem delu z mladimi.
Vsaka šola po izobraževanju nadaljuje z delom skupaj z mentorjem iz strokovnega tima,
ki je z njimi v kontaktu eno leto in spremlja izvajanje njihovih projektov. Vsaka šola razvija lasten projekt na podlagi idej mladih, kar šolo povezuje z lokalno skupnostjo, a tudi
omogoča iniciative pomembne za povezovanje mladih. Z aktivnim sodelovanjem v projektu, od razvoja lastnih idej do samega izvajanja projekta, se mladim omogoča izkušnja,
skozi katero lahko razvijajo različne kompetence navedene v tem poglavju.
V nadaljevanju priročnika so opisana konkretna orodja in koraki v raziskovanju potencialnih projektnih idej, načrtovanju samih projektov in njihovega izvajanja, nudijo se primeri različnih projektov, s katerimi se spodbuja krepitev osebnih, socialnih in državljanskih kompetenc mladih skozi njihovo aktivno sodelovanje.
Šole sodelujejo tudi v kreativnem natečaju »Pobarvaj svet!«, ki spodbuja kreativnost
in aktivizem mladih, v sklopu katerega izdelujejo likovno-kreativna dela, ki obravnavajo
sprejemanje in spoštovanje različnosti. Partnerske organizacije na koncu projekta zbirajo vse lokalne projekte in najboljša likovno-kreativna dela in jih objavijo v končni publikaciji »Knjiga dobrih idej«, ki bo skupaj z ostalimi rezultati na voljo za prevzem.
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PREDLOGI ZA UPORABO PROJEKTA NA ŠOLI
Pomembno je, da med projektom vsaka šola najde lastne teme in izzive in da so vse ideje plod razmišljanja mladih. Vsaka šola namreč določa svoje prioritete in način ukvarjanja z njimi, da jih lahko uvrsti v kurikulum in tako dolgoročno ustvarja svojo strategijo
in vpliv na učence.
Če se odločite za uporabo projekta »Spodbudi spremembo!« na vaši šoli, predlagamo
naslednje zaporedje korakov, ki ga lahko prilagodite svojim idejam in potrebam:
1. izbor ožjega tima motiviranih delavcev, nosilcev projekta,
2. izgrajevanje kapacitet delavcev: idealna bi bila udeležba v izobraževanju »Spodbudi spremembo!« ali kakšni drugi kombinaciji izobraževanj, ki razvijajo sorodne
kompetence (področja: državljanska vzgoja in izobraževanje, mediacija, medkulturnost in inkluzija, osebni in socialni razvoj), ter zagotavljanje literature in zbirk
učnih priprav,
3. priporočilo: vključevanje mladih – zunanjih prostovoljcev v delo na projektu,
4. raziskovanje tega, kako otroci in mladi vidijo ključne izzive v šoli, zlasti na področju
stereotipov, predsodkov, diskriminacije, različnosti, inkluzije: skozi ciljne skupine
ali kakšno drugo metodologijo,
5. formiranje skupin otrok in mladine, ki se želijo neposredno vključiti kot nosilci
šolskih projektov in iniciativ,
6. uporaba delavnic za otroke in mladino iz zbirke učnih priprav »Spodbudi spremembo!«,
7. priporočilo: vključevanje učencev v kreativni natečaj »Pobarvaj svet!«,
8. mentorstvo timov mladih, ki vodijo svoje projekte v šoli,
9. promocija in delitev rezultatov in uspehov.
Bodisi se odločite implementirati projekt samostojno bodisi v sodelovanju z organizacijo civilne družbe. Priporočeno je, da se povežete z več zunanjimi organizacijami in
inštitucijami, ki vam lahko služijo kot »mostovi« do lokalne skupnosti in vas podprejo
s sredstvi, idejami in zagotavljanjem zanimivih in navdihujočih izkušenj za mlade. Vsekakor imejte v mislih tudi povezovanje in prepletanje projektnih aktivnosti s šolskim
kurikulumom.
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Ne vem, veliko ljudi veliko govori, toda malo naredi. Po
drugi strani, tukaj nas je osem … Torej, že osem. Saj ne,
da ni nikogar. Torej že mi lahko nekaj začnemo.
(učenec_ka, Hrvaška)

POMEMBNOST VKLJUČEVANJA MLADIH
Z aktivnim vključevanjem učencev v delovanje šole skozi šolske projekte se odpira možnost, da se mladi vključijo v življenje šolske skupnosti in prispevajo k njenemu delovanju
na način, ki je za njih smiseln, kar bo zagotovo imelo pozitiven učinek na njih same in na
šolo. Osebne in socialne kompetence ter vrednote aktivnega in odgovornega državljana, učenci najbolj pridobivajo skozi neposredno izkušnjo raziskovanj o temah, ki jih zanimajo, z vstopom v lokalno skupnost in z aktivnim prispevanjem k reševanju problemov
skozi konkretne projekte. Učenci se lahko vključijo in sodelujejo v projektih na svoj način in do ravni, ki jim ustreza. Nekateri učenci bodo morda v takšni obliki dela sodelovali
minimalno, toda že sama možnost vključitve je lahko zelo pomembna.
Zavedamo se prakse, da se glas mladih ne jemlje resno, se včasih ignorira, in da se do
njih pristopa s pokroviteljskim odnosom, kar jih lahko odvrne od vključevanja. Po drugi
strani bodo učenci motivirani, ko bodo opazili, da lahko prispevajo k delovanju šole ali
k reševanju družbenih izzivov. Zato je pomembno poudariti pozitivne učinke aktivnega
vključevanja mladih na njih same, šolo in celotno skupnost.
Aktivno vključevanje otrok in mladine ima pozitiven učinek na:
Učence
• povečuje
samozavest,
• povečuje občutek
odgovornosti,
• izboljšuje
komunikacijske
in organizacijske
kompetence,
• povečuje občutek
sreče,
• prispeva k občutku
pripadnosti šoli,
• krepi se jih v
prepričanju, da
lahko spodbudijo
spremembo.

Šolo
• postaja bolj varno in
srečno mesto,
• boljša komunikacija
med učenci, učitelji in
odraslimi,
• prepoznajo se
potrebe vseh članov
šolske skupnosti,
• spoštujejo in
sprejemajo se
različnosti.

Skupnost
• mladi so podprti
za pomembnejšo
vlogo v družbi, v
kateri živijo,
• prispeva h krepitvi
demokratične
družbe,
• prispeva k
razvoju družbe
v vseh pogledih
– kulturnem,
socialnem in
ekonomskem.

Veliko nas je, ki želimo biti aktivni, toda potrebujemo vodjo, učitelja. Da pride in nas
zbere v smislu »gremo zdaj«. (učenec_ka, Hrvaška)
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Tudi tisti mladi, ki se želijo vključiti v delovanje šole in skupnosti, ne morejo vse sami,
potrebujejo podporo, zato je dobro, da se jih pouči, kako naj se vključijo. Za to so lahko idealni šolski projekti, skozi katere imajo mladi priložnost razvijati kompetence in
spretnosti, ki jih bodo potrebovali za svoje nadaljnje izobraževanje in življenje. V tej
smeri je projekte dobro voditi tako, da so mladi njihovi aktivni nosilci in ne samo uporabniki, kajti takrat so učinki veliko bolj pozitivni in daljnosežni. Če pri mladih spodbujamo
željo vplivati na pozitivne spremembe, se lahko borimo proti faktorjem, ki vplivajo na
radikalizacijo (Ahmad 2015).
V tem poglavju vas bomo vodili od ideje do realizacije projekta, od začetnega raziskovanja in načrtovanja idej do izvedbe, realizacije in predstavitve projekta, s čimer ta postaja viden širši skupnosti.
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projekta
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načrtovanje

5.

3.

Definiranje
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Izvedba
projekta

Širenje
dobre prakse

7.
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projekta

V šolskih projektih se lahko uporabijo različne metodologije dela, skozi katere se učenci
lahko učijo, razvijajo in rastejo. Neodvisno od teme, imajo mladi z vključevanjem v projekt priložnost razvijati različne kompetence, pri čemer je dobro upoštevati ravni vključevanja in prevzemanje odgovornosti med člani skupine.
Če postopoma povečujemo odgovornost mladih pri izvajanju naloge in v samem delu
v skupini, imajo boljše možnosti, da na koncu projekta razvijejo tudi kompetence, ki jih
bodo potrebovali za samostojno izvajanje posameznih nalog in vodenja projekta.
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John Huskins (1996) govori o razvojnem modelu dela z mladimi v odnosu do njihovega
napredka na ravni sodelovanja in v procesu odločanja.

ORODJE 1: RAZVOJNI MODEL VKLJUČEVANJA MLADIH
(JOHN HUSKINS 1995)
Cilj: Prepoznati faze, skozi katere gredo mladi, ki se vključujejo v projekt, v odnosu do
njihovega napredka na ravni sodelovanja in v procesu odločanja.
Opis: Delo na vsakem projektu z mladimi se začne z uvodnimi srečanji, na katerih se
mladi šele spoznavajo in na katerih koordinator zavestno dela na izgrajevanju občutka
varnosti in zaupanja v skupini (krepi se jih, da svobodno izrazijo svoje mnenje, svoje
ideje, jih testirajo, iščejo in poslušajo mnenja drugih v skupini). Projektna ideja, cilji
in aktivnosti, s katerimi se bodo ti uresničevali, v tej fazi šele prihajajo na površje.
Prav tako se začnejo kristalizirati tudi vloge, spretnosti, želje in potrebe posameznih
članov skupine. Večja angažiranost mladih v izvajanju aktivnosti in večje prevzemanje
odgovornosti se začenja šele takrat, ko se v skupini vzpostavi občutek varnosti, ko
se razvijejo odnosi med člani in se lahko čuti njihov potencial za večjo samostojnost.
Koordinator v začetni fazi naloge deli z njimi, kasneje pa vse več nalog prepušča mladim z namenom, da bi ti sčasoma v celoti prevzeli odgovornost za projekt.
Odlični primeri mladih, ki samostojno vodijo projektne aktivnosti, so šolski prostovoljski klubi, v katerih so mlade osebe, ki so sprva le sodelovale v posameznih akcijah,
postopoma prevzemale vse več odgovornosti v organizaciji prostovoljskih aktivnosti,
na koncu pa postale tudi koordinatorke klubov.

RAZVOJNI MODEL VKLJUČEVANJA MLADIH

RAVNI AKTIVNOSTI
Faza 7: VODENJE

Prevzeta vloga vodstva ali vrstniškega učenja
Intenzivno skupinsko delo, ki so ga inicirali mladi
Mladi organizirajo in vodijo prostore

Mladi prevzemajo polno odgovornost
in kontrolirajo svoja dejanja
Dosežena samostojnost

Prevzemanje odgovornosti pri načrtovanju,
v tekočih aktivnostih in v programih
Skupinsko delo, ki ga vodijo mladi
Podrobna raziskava problemov

Faza 6: ORGANIZACIJA

Mladi začenjajo zahtevati svoj delež
v procesu in prevzemati odgovornost

Faza 5: VKLJUČENOST

Aktivno sodelovanje v načrtovanju,
v tekočih aktivnostih in v programih
Mladi pripravljajo dnevni red:
vprašanja in odgovori

Sodelovanje v aktivnostih razvitih
iz interesov in potreb
Predstavljanje sodelovanja

Redna razprava, ki temelji
na zaupanju
Aktivnosti in priporočila

Redno srečanje s timom

Inicialni kontakt.

Mladi začenjajo pomagati pri opravljanju
dejanj in odgovornosti

Faza 4: VKLJUČEVANJE

Program razvit na način, da zadovolji
izražene in ugotovljene potrebe

Faza 3: SOCIALIZACIJA
Mladi začenjajo izražati svoja mnenja,
testirati ideje in iskati odgovore

Faza 2: PONOVNO SREČANJE

Osebe, ki delajo z mladimi stopajo v stik z mladimi
in se medsebojno angažirajo
Začetek zaupanja in medsebojne delitve

Faza 1: KONTAKT

Mladi imajo dostop do informacij in možnosti. Raven odnosa je nizka
Mladi niso samostojni (odvisni od drugih).

Progresivni model vključenosti oseb, ki delajo z mladimi
(po Gloucestershire Youth and Community Service)
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KAKO ZAČETI PROJEKT Z MLADIMI?
– ZAČETNO NAČRTOVANJE
Po mojem mnenju je eden glavnih problemov današnjih mladih nizko samospoštovanje. Pogosto izgubljamo veliko priložnosti v življenju in smo nagnjeni k tem, da živimo
iz dneva v dan, brez da bi oblikovali projekte za prihodnost. (učenec_ka, Italija)
Začetno načrtovanje definira celoten pristop k projektu in aktivnostim, ki bodo sprejete, da bi se projekt lahko realiziral. Zato je dobro, da se na samem začetku vzame čas
za ta korak.
Ko mlade povabimo k vključevanju v projekt ali akcijo ter formiramo skupino, se na samem
začetku priporoča izvedba začetnega načrtovanja, v katerem je najprej treba izbrati temo
in idejo projekta. Dobro bi bilo, če bi mladi sami sprejeli idejo ali, še bolje, če bi jo sami predlagali.
Verjamem, da veliko nas lahko začne pri sebi in razmišlja o tem, kaj jaz lahko naredim za ta svet, da bi bil boljši. Toda ko človek vse misli spravi na papir, dojame, da je
enostavno preveč izzivov na tem svetu. (učenec_ka, Hrvaška)
Mlade je najbolje vključiti v projekt od samega začetka in jim dati priložnost, da prepoznajo in raziščejo izzive in vprašanja v svoji skupnosti ter sami ponudijo aktivnosti,
s katerimi bodo nanje odgovorili, ki so ga prepoznali (kot je obisk pri azilantih v sprejemnem centru, organiziranje delavnic s ciljem preprečevanja vrstniškega nasilja ali
izobraževanje vrstniških mediatorjev). Večja možnost je, da bodo mladi doživeli projekt
kot svoj lasten, če imajo priložnost od samega začetka sodelovati v procesu izbire idej
in oblikovanju akcije. Na ta način bodo pripravljeni na vključevanje v delovanje lokalne
skupnosti, programe prostovoljstva in iniciativ mladih ter bodo verjeli, da lahko postanejo pobudniki sprememb, ki jih želijo videti v svojem okolju. Mladi na ta način lahko
pridobijo osebno zadovoljstvo, spoštovanje, sprejemanje in občutek pozitivne angažiranosti, ki navdihuje uresničevanje nekega konstruktivnega cilja, kar lahko prispeva k
faktorjem zaščite pred radikalnim obnašanjem mladih.
Ideje mladih lahko raziščete na razne načine. Uporabljajoč tehnike, kot so možganska
nevihta in »Rolestorming« (Orodje 2), lahko jih zaprosite, da izdelajo seznam izzivov, ki
jih zaznavajo v skupnosti in na katere bi radi reagirali. Skupaj z njimi lahko analizirate
vse ideje in poskušate izbrati tisto, ki jim je najbolj všeč in je obenem trajnostna.
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»Če bi jaz bil nekdo« – raziskava o stališčih otrok in mladine na Hrvaškem: interesi,
potrebe, izzivi, rešitve, 2014, Hrvaška)
Ali se v šoli vaše mnenje upošteva?
»Ne morem ničesar, saj me nihče ne bo vzel resno, kajti otrok se ne dojema kot odrasle
ljudi. Otroci so majhni, ne razumejo in tako naprej. Ne bo se jih vzelo resno. Mislijo, da mi
nismo še dovolj zreli, da bi lahko odločali o nečem in izražali svoja mnenja.«
»Jaz mislim, da se v šoli ne sprejema prav veliko odločitev, v katerih sodelujejo učenci. Redko iščejo naše mnenje, sploh se ne spomnim, da se je o nečem odločalo in da so
učence zaprosili, da podajo predloge in mnenja.«
Kaj bi radi spremenili pri sebi, v šoli in v lokalni skupnosti?
»Jaz bi naredil … da bi vsi ljudje bili enaki in da ne bi obstajali nobeni predsodki. Da bi vsi
imeli pravico do glasu in da ne bi bilo … da bi bilo vsega.«
»Jaz bi najraje naredil to, da bi ljudje bolj mislili na druge, saj je sebičnost velik problem v
svetu in to, da bi malce bolj mislili na druge stvari, potem bi naš svet bil boljši.«
»Narediti nekaj, da se za nas sliši.«
»Mi se moramo spremeniti in sprejeti kogarkoli takšnega, kot je, ne pa da se priključujemo osebam, ki so bolj popularne in da smo na njihovi strani.«
»Spremenila bi družbo nasploh, več sprejemanja različnosti, več zaupanja.«
»Spremenila bi družbo, saj sem jaz tudi bila tarča v osnovni. Morali bi prenehati s to popularnostjo in morali bi prenehati kritizirati.«
»Spremenila bi obnašanje do starejših oseb, jim pomagati, kadar jih vidimo, ne pa gledati kam drugam na cesti in tako naprej.«
»Izbrisati meje držav.«
»Vsem bi kupil kolo … no, tako … jaz bi zmanjšal število avtomobilov.«
»Jaz bi ljudi poslala v planine za teden dni. In potem, da se jim vzame vse to, kar zdaj imajo - da nimajo ne interneta, ne televizije, ne mobitela … da ni ničesar – in da so potem, po
tednu dni preživetja tam, hvaležni za vsaki sončni žarek.«

V začetni fazi sprejmite vse ideje mladih
Mlade spodbudite, da ponudijo čim več idej in naredite seznam idej. Med fazo zbiranja
idej jih ne ocenjujte in ne zavračajte, saj imajo lahko kasneje celo nerealne ideje vrednost. Lahko spojite podobne ali nadgradite obstoječe ideje in na ta način pri mladih gradite občutek, da projekt pripada njim.
Ciljne skupine
Da bi mlade vključili v načrtovanje projekta od samega začetka, lahko uporabljate tudi
intervjuje fokusne skupine. V majhnih skupinah, skozi strukturirano diskusijo, ki jo vodi
izurjeni koordinator, lahko dobite njihovo mnenje in veliko število informacij v relativno
kratkem času, te informacije pa vas lahko vodijo v nadaljnjem načrtovanju aktivnosti.
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V okviru začetnega načrtovanja se lahko izvede preslikava lokalne skupnosti (Orodje
3), kar mladim omogoča, da ocenijo in definirajo, kdo in kaj vse se nahaja v njihovem
okolju, katere potrebe ima skupnost in katere resurse imajo na razpolago. Ustvarjajoč
vizualno sliko prostora, lahko dobimo informacije, kje se kaj nahaja, našo šolo ali organizacijo pa lahko lociramo v odnosu na druge bistvene subjekte tako v fizičnem kot
tudi v socialnem kontekstu.

ORODJE 2: MOŽGANSKA NEVIHTA – ROLESTORMING
Cilj: Spodbuditi člane skupine, da – prevzemajoč identiteto drugega – predlagajo ideje,
kako bi bolj kreativno rešili neki problem.
Opis orodja: Rolestorming je tehnika, ki temelji na metodi možganske nevihte (»brainstorminga«), v kateri se člane skupine spodbuja da, prevzemajoč identiteto drugega
– kot je ravnatelj šole, prostovoljec v sprejemnem centru za prosilce za azil, šolska
kuharica, mestni svetnik ali astronavt – poskušajo izoblikovati čim več idej. Na ta način
se zmanjšuje inhibicija delitve lastnih idej s skupino, kar osebam pomaga, da podajo
ideje, ki jih morda v drugih situacijah ne bi vzeli v poštev. Predpostavka je, da mladi
lažje pridejo do rešitve iz tuje perspektive in pri tem razmišljajo bolj kreativno.
Metoda dela: Izberite temo ali vprašanje, o katerem se želite pogovarjati s člani svoje
skupine. Dajte možnost tudi mladim, da sodelujejo v tej izbiri in sledite naslednjim
korakom:
1. Identificirajte vloge, ki bi jih lahko dodelili članom skupine. Člani skupine lahko
predlagajo katerekoli vloge, ampak ne smejo predstavljati prisotnih članov.
Spodbudite jih, da predlagajo tudi vloge, ki na prvi pogled niso povezane z idejo
projekta.
2. Izbrane vloge lahko dodelite na način, da jih napišete na kartice, ki jih bodo
žrebali člani skupine, ali da udeleženci izberejo vlogo, ki jim je všeč.
3. Potem, ko so vloge razdeljene, udeležencem dajte nekaj časa, da se v te vloge
vživijo, s pomočjo naslednjih vprašanj:
Kakšna je oseba, kako zgleda, kje in s kom živi in kakšen je njenznačaj?
Katere so vrednote te osebe?
Kako bi ta oseba rešila izziv?
4. Izberite osebo, ki bo ideje zapisovala na poster ali kakšno drugo mesto, ki je
vidno vsem članom skupine.
5. Udeležence spodbudite, da podajo čim več idej, celo tiste drzne ali tiste, ki jih
štejejo kot nesmiselne. Pojasnite jim, da so vsi predlogi dobrodošli in da je cilj
zbrati čim več idej.
6. Članom skupine poudarite, naj se izogibajo kritiki in ocenjevanju svojih in tujih
idej.
7. Zagotovite, da ima vsak udeleženec priložnost spregovoriti in da govori iz
svojega zornega kota.
8. Ko končate, lahko udeleženci zamenjajo vloge in ponovijo postopek z novimi
vlogami.
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ORODJE 3: PRESLIKAVA LOKALNE SKUPNOSTI
Cilj: Prepoznati pomembne dele lastne lokalne skupnosti, identificirati vprašanja in
izzive, s katerimi se soočajo člani skupnosti, in ponuditi rešitve.
Opis orodja: Preslikava lokalne skupnosti se izvaja zato, da bi mladi lahko ozavestili,
kdo in kaj vse se nahaja v njihovem okolju, da bi lahko identificirali vprašanja in izzive ter
da se jih spodbudi, da poiščejo in ponudijo rešitve. Ideja je, da se udeleženci naučijo čim
več o lastnem okolju in na kakšen način to vpliva na njihovo življenje.
Metoda dela: Koordinator mladim predstavlja koncept preslikave lokalne skupnosti in
jih vodi skozi naslednje korake:
1. Na velikem kosu papirja na sredino narišite svojo šolo/organizacijo ter glavne
ulice, ki se nahajajo okoli nje. Ni treba, da je vaš zemljevid točno tak, kot je v
realnosti.
2. Na ločenem papirju naredite seznam šol, združenj, institucij ali drugih skupnosti,
ki se nahajajo v vaši bližini, in poudarite njihovo pomembnost za lokalno skupnost.
Izbrane organizacije vrišite na zemljevid.
3. Če vam razmere dopuščajo, spodbudite mlade, da gredo iz šole/organizacije,
se sprehodijo naokoli in fotografirajo okolje. Usmerite jih, naj bodo pozorni na
katerikoli izziv, ki ga opazijo, in naj ga zabeležijo (npr. zanemarjen park, razbito
steklo, nelegalno odlagališče odpadkov, mesta, ki jih štejejo kot nevarna), ta
mesta pa naj kasneje vrišejo na zemljevid.
4. Začnite diskusijo o tem, kaj so mladi odkrili o svojem okolju in katere izzive so
prepoznali.
Organizirajte možgansko nevihto, skozi katero bodo mladi ponudili ideje o tem, na
kakšen način naj pristopijo k reševanju prepoznanih izzivov.
Uporaba tega orodja je podrobno opisana v učni pripravi »Od potreb do projektnih
idej« v zbirki učnih priprav »Spodbudi spremembo!«
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Vprašanja, ki lahko pomagajo pri izbiri projektne ideje:
• Kaj želite, osebno in kot skupina dobiti z izvajanjem te projektne ideje?
• Kdo vse je zainteresiran za izvajanje projekta?
• Kdo so člani projektne skupine in kakšne so njihove vloge?
• Kdo so partnerji pri projektu in katera je ciljna skupina?
• Kje se bo projekt izvajal?
• Kako dolgo bo projekt trajal?
• Kakšen vpliv ima lahko ta projekt na lokalno skupnost?
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KAJ NAS ZANIMA?
– RAZISKOVANJE PROJEKTNE IDEJE
Potem, ko ste z mladimi izbrali projektno idejo in želite nadaljevati z načrtovanjem projekta, bi bilo dobro, da izvedete raziskavo in zberete vse potrebne informacije. Šele ko
boste dobili vse podrobnosti in zastavili smiselna vprašanja, se lahko prepustite oblikovanju projekta.
Skupaj z mladimi ugotovite, katere informacije potrebujete, da bi lahko oblikovali in
izvedli projekt. Lahko jim daste nalogo, da izvedejo majhno terensko raziskavo povezano s projektno idejo in da pri tem uporabljajo vnaprej izoblikovan načrt raziskave. Lahko
se jih razdeli v manjše skupine po interesih.
Takšna raziskava vam lahko pomaga, da definirate najpomembnejše elemente – cilje,
partnerje, aktivnosti – in po njih izdelate tudi akcijski načrt, dodelite naloge ter naredite
terminski načrt in stroškovnik.
Primjer plana istraživanja – akcija podrške tražiteljima azila i imigrantima.
Raziskati pred akcijo:

Obisk pri organizaciji, ki ima namestitev za imigrante in prosilce za azil

Katere podatke
potrebujete, da bi se ta
akcija lahko organizirala?

Poiskati kontakt upravitelja in poizvedeti, kdo je kontaktna oseba.
Katere so potrebe uporabnikov – prosilcev za azil?
Ali so zainteresirani za en dan druženja, kaj potrebujejo, kaj bi jih razveselilo? Koliko jih je, koliko je žensk
in otrok? Kateri dan bi bil najboljši za obisk, kaj bi jih
posebej razveselilo (darila, nastop šolskega zbora,
druženje, branje časopisov ipd.)?
Koliko učencev bi bilo zainteresiranih za takšno akcijo?

Od koga lahko dobite te
informacije?

Informacije z interneta, telefonski klic organizaciji,
sestanek z ravnateljem organizacije, preveriti interes
za sodelovanje neposredno pri vrstnikih ipd.
Premisliti, če je nekdo že vključen v takšne aktivnosti
in ali ima izkušnjo obiska pri podobni organizaciji.

Premislite, katera
vprašanja bi zastavili.

Na primer, upravitelja organizacije vprašati:
Kakšno je število uporabnikov? Koliko je otrok in koliko
so stari? Kakšne so njihove potrebe? Kdaj je najbolje
priti na obisk, v katerem delu dneva? Koliko mladih
lahko pride na obisk v dom? Ipd.
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Ta korak je pomemben za spoznavanje konteksta določenega izziva v skupnosti. Na
primer to organizacijo morda obiskuje kakšna druga šola ali imajo široko omrežje prostovoljcev, ki tam opravljajo določene storitve in bi se zaradi tega prostovoljska skupina rada osredotočila na nekaj, kar bolj potrebujejo. Mladi tako postopoma spoznavajo problematiko, na katero želijo reagirati, npr. na integracijo prosilcev za azil, njihovo
izključenost iz družbe. Spoznavajo se s temo, dobivajo manjše naloge in možnost, da
delajo nekaj, kar doslej niso imeli priložnosti (dogovoriti in opraviti pogovor z ravnateljem neke inštitucije ipd.). Z izvajanjem vseh teh manjših nalog izgrajujejo samozavest
ter pridobivajo nova znanja in spretnosti.
Kako usposobiti mlade za raziskovanje projektnih idej?
Vadba komunikacijskih spretnosti

Spodbujanje diskusije in kritičnega
razmišljanja

Mlade pripravite na odhod v različne
inštitucije in pogovor z neznanimi ljudmi. Mladi pogosto omahujejo pri pogovoru z neznanimi osebami in tistimi, ki
jim predstavljajo avtoriteto, vadba vlog
pa jim lahko pomaga, da se osvobodijo.
Na primer, skozi igranje vlog jih lahko
spodbudite, da vadijo sestanek z uradno osebo, telefonski klic ali neposreden
pogovor z uporabnikom.

Na sestankih predvidite čas, v katerem
lahko člani manjših skupin celotni skupini poročajo o tem, kaj so izvedeli. Po
sporočanju je pomembno diskutirati s
skupino o potencialnih izzivih, s katerimi
so se soočali, in o tem, kaj bi morda naredili drugače, da bi pridobljene informacije
lahko uporabili v nadaljnjih korakih. Z uporabo takšne metodologije jim daste jasno
vedeti, da je njihovo mnenje pomembno.

Spodbujanje kreativnega razmišljanja

Razvoj skupinske dinamike

Pomembno je, da se projekti načrtujejo
na način, da se od samega začetka
spodbuja kreativnost. Premislite, kako
lahko spodbujate kreativnost, pogovarjajte se o tem, kako izboljšati vidnost ranljive skupine in težav, s katerimi
se soočajo. Premišljujte o kreativnih
načinih izražanja čustev, vrednot in namena projekta. Mladi imajo potrebo po
akciji, po kreativnosti. Lahko se izrazijo
skozi stripe, risbe, fotografije, snemanje videa, zgodbo, pesmi ipd. S kreativnim izražanjem lahko izrazijo vse, kar
doživljajo, in to spremenijo v kreativno
otipljiv rezultat, ki vsebuje tisto, kar
želijo sporočiti svetu.

Skupno sodelovanje v raziskavi projektne
ideje prispeva k izgrajevanju skupine in
razvoju skupinske dinamike. Na začetku
dela s skupino bodite kreativni, zastavljajte veliko vprašanj, dajajte povratno
informacijo in priznanje za vsak pozitivni
korak naprej (npr. kadar izražajo ideje,
podpirajo drug drugega ipd.). Zaželeno
je, da sestanke začenjate z igrami (igre za
prebijanje ledu), da se lahko na zabaven
način spoznavate ter odkrivate medsebojne podobnosti in razlike. Na koncu
vsakega sestanka preverite, ali obstajajo
vprašanja, ki so ostala neodgovorjena, in
jih zaprosite, da na hitro ocenijo sestanek.
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In da je več pogovorov in medsebojnega govorjenja kot po mobitelu.
(učenec_ka, Hrvaška)
V šoli ne govorimo dovolj o nasilju tolp. (učenec_ka, Velika Britanija)

IZBERIMO PRAVO SMER
– DEFINIRANJE CILJA
Jasno zastavljeni cilji vodijo do večjega uspeha pri projektu. Če si vzamete dovolj časa,
da pravilno načrtujete in zastavite svoje cilje, se bodo aktivnosti, ki vodijo k uresničevanju teh, zlahka realizirale.
Potem, ko z mladimi raziščete in definirate projektno idejo, lahko začnete z zastavljanjem cilja, ki naj bi odgovoril na vprašanje: Kaj želimo doseči?
Zagotovite, da se člani skupine strinjajo glede zastavljanja ciljev in določijo, na kakšen
način bodo merili uspešnost njihovega uresničevanja (standarde meritve). Zastavljanje
ciljev je dinamičen proces. S spremembo prioritet se lahko spreminjajo tudi cilji. Čim
jasneje boste zastavili cilje na začetku, tem manj bo potrebe po reorganiziranju kasneje.
Dobro načrtovani projekti zahtevajo dobro zastavljene cilje, ki na ta način zagotavljajo
jasno strukturo in smer, v kateri projekt poteka. Mlade lahko naučite, da se med zastavljanjem ciljev uporabijo SMART metodo, ki je nastala kot akronim angleških besed: Specific (specifičen), Measurable (merljiv), Achievable (uresničljiv), Relevant (relevanten),
Time-based (časovno določen). Za kakovostno zastavljene cilje je dobro, da so zadovoljeni vsi SMART elementi.

S

Bodite jasni in konkretni v
Specifičen –
ideji, kaj želite doseči in na
Specific
kakšen način.

Organizirati druženje članov
prostovoljskega kluba z mladimi (14-18 let) v sprejemnem
centru za prosilce za azil.

Poskušajte definirati, s čim
boste merili uspeh pri doseUčenci bodo v tem šolskem
ganju cilja. Ocenjujte napreletu trikrat obiskali uporabnike
dek in ga primerjajte s cilji/
sprejemnega centra.
nalogami, ki ste si jih zastavili.

M

Merljiv –
Measurable

A

Zastavite cilje, ki so v okviru
vaših realnih možnosti, da ne bi
Uresničljiv – opustili njihovih uresničevanj.
Achiveable Razmišljajte o znanjih, spretnostih in možnostih, ki jih imajo
člani vaše skupine.
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Učenci bodo v sodelovanju s
prostovoljci, ki delajo v sprejemnem centru, organizirali
dvourna srečanja s ciljem spoznavanja in druženja.

R

Relevanten
– Relevant

Poskušajte odgovoriti na
vprašanje, zakaj je ta cilj
pomemben vam in katero
spremembo pričakujete v
življenju uporabnikov, šole ali
lokalne skupnosti z njegovim
uresničevanjem.

T

Časovno
določen
– Timebased

Določite realen časovni
okvir, predstavite ga celotni
skupini in ga upoštevajte.

Omogočiti mladim imigrantom
kontakt z lokalno skupnostjo in
spoznavanje mladih v državi, v
kateri iščejo azil. Učenci bodo
imeli priložnost spoznati vrstnike druge kulture in tako razvijati spoštovanje do različnosti
ter krepiti empatijo.
Učenci bodo organizirali druženje
v sprejemnem centru enkrat v
prvem polletju in dvakrat v drugem polletju, do 10. maja.

Za določanje ciljev vam lahko pomaga proces ozaveščanja lastnih prednosti in slabosti, priložnosti in nevarnosti, na podlagi česa lahko realno ugotovite, kaj lahko zares
dosežete. V ta namen se lahko uporablja SWOT analiza (orodje 4), ki prihaja od akronima angleških besed Strengths (prednosti), Weaknesses (slabosti), Opportunities
(priložnosti), Threats (nevarnosti).
SWOT analiza se lahko uporablja kot podlaga za ugotavljanje strategij, ki so naravnane k:
1. spreminjanju slabosti v prednosti,
2. uporabljanju prednosti za ujemanje priložnosti,
3. prizadevanju, da se nevarnosti spremenijo v priložnosti.

ORODJE 4: SWOT ANALIZA
Cilj: Raziskati in vzeti v poštev prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti posameznika ali
celotne organizacije med načrtovanjem projekta.
Opis orodja: Metoda se uporablja za prepoznavanje prednosti in slabosti ter priložnosti in
nevarnosti, s katerimi se posameznik, skupina ali organizacija soočajo med projektom ali
iniciativo mladih. S pomočjo tega orodja lahko mladim pomagamo, da se osredotočijo na
aktivnosti na področjih, v katerih so v prednosti in kjer ležijo njihove največje priložnosti. Pomembno je preiskati tudi interne (prednosti in slabosti) in eksterne (priložnosti in nevarnosti)
razmere, da bi se odkrili dejavniki, ki lahko vplivajo na projekt.
Ta analiza je koristna za sistematiziranje ciljev in dela celotne skupine, da bi lahko kakovostno razdelili naloge, obveznosti in dela v skupini, s katero delamo, ki jo vodimo in smo njeni
mentorji.
Metoda dela: Koordinator mladim predstavlja SWOT metodo in jih vodi skozi naslednje korake:
1. Na velikem plakatu naredite tabelo 2x2 in v rubrike vnesite pojme: PREDNOSTI, SLABOSTI, PRILOŽNOSTI, NEVARNOSTI.
2. Mlade povabite, da najprej individualno premislijo o zapisanih pojmih.
3. Določite osebo, ki bo zapisovala odgovore, ki bodo vidni vsem udeležencem.
4. Vse člane skupine povabite, da izpolnijo tabelo, odgovarjajoč na vprašanja ob pojmih:
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PREDNOSTI
Kaj delate dobro? Katere so vaše najboljše spretnosti? Katera sredstva imate na
voljo v svojem lokalnem okolju? Katere
so vaše prednosti v primerjavi z drugimi
organizacijami v istem okolju? Kaj drugi
vidijo kot vašo edinstveno prednost?

SLABOSTI
Kaj delate slabo? Kaj lahko izboljšate?
Katera sredstva vam manjkajo v vašem okolju? Katere so vaše slabosti v
primerjavi z drugimi organizacijami v
okolju? Kaj drugi vidijo kot vaše največje ovire?

PRILOŽNOSTI
Kje vidite dobre priložnosti? Kaj se zanimivega dogaja v delu z mladimi v vašem
okolju?

NEVARNOSTI
S katerimi ovirami se srečujete v svoji
organizaciji? Kateri so riziki in omejitve? Ali bo čas faktor, ki lahko ogrozi
uspeh projekta? Ali so vsi člani skupine na voljo da bodo enako prispevali k
projektu? Ali se člani skupine strinjajo
okoli projektne ideje? Ali želite doseči
iste cilje? Ali imate potrebna denarna
sredstva, da bi lahko postavili projekt?
Ali lahko kakšna od vaših slabosti resno
ogrozi projekt?

KAKO POSTAVITI DOBRE TEMELJE? –
NAČRTOVANJE IN PRIPRAVA PROJEKTA
Mladi so bolj zainteresirani za vključevanje v aktivnosti projekta kot v njegovo načrtovanje in jih je zato potrebno naučiti pomembnosti tega koraka. Poskušajte to narediti
čim bolj kreativno, s pomočjo vprašanj, ki lahko spodbudijo njihovo radovednost. Dobro bi bilo, da je projekt razdelan na način, da ima definirane cilje, podcilje, mehanizme
spremljanja, partnerje, aktivnosti in stroškovnik – vse tiste elemente, ki ste jih ugotovili
v predhodnih korakih, tudi če gre za manjši projekt in sama aktivnost vključuje manjše
število udeležencev.
Med tem korakom poskušajte mlade spodbuditi, da zastavijo čim več vprašanj o faktorjih, ki lahko vplivajo na projekt. Poskušajte se celo premakniti izven tega, poskušajte
načrtovati tudi tisto, kar ni načrtovano (možni izzivi).
Potem, ko zberete potrebne odgovore, premislite o njih v luči projektnega cilja, ki ste ga
izbrali in ki vam bo pomagal v izdelavi akcijskega načrta in stroškovnika projekta.

87

Večina stvari, o katerih govorimo, so povezane s tem, kar se dogaja v šoli. Lahko bi se več
pogovarjali o pomembnejših stvareh, ki zadevajo širšo skupnost.
(učenec_ka, Velika Britanija)
Vprašanja, ki lahko pomagajo med načrtovanjem in pripravo projekta:
KAJ?

Kaj želimo narediti?
Kaj je doslej narejeno?
Kaj bomo dosegli z izvajanjem projekta?
Katere so glavne komponente projekta?
Kaj manjka?
Zaradi česa je ta projekt specifičen?

KDAJ?

ZAKAJ?

Kdaj je predviden začetek projekta?
Ali je projekt kratkega, srednjega ali
dolgega trajanja?
Kateri so roki za posamezne aktivnosti?
Kdaj se bo projekt končal?

Zakaj izvajamo ta projekt?
Zakaj bi se mladi vključili v izvajanje?
Zakaj se ne bi?

KJE?

KDO?

Kje vse se projekt izvaja?
Kje so nameščeni uporabniki?
Katera je najboljša lokacija
za izvajanje projekta?
Kje so se do sedaj izvajali
podobni projekti?
Kje še se lahko projekt izvede?

Kdo je koordinator projekta?
Kdo izvaja projekt?
Kdo je ciljna skupina?
Kdo so partnerji?
Kdo je pristojna oseba?
Kdo vse je vključen?

KAKO?

S ČIM?

Kako izvesti projekt?
Kako boste zagotovili
izvajanje projekta?
Kako se to lahko naredi na
drugačen način?
Kako vam gre?

Kaj vse vam je potrebno
za izvajanje projekta?
Katera sredstva imate?
Katera sredstva
vam manjkajo?
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PRIMER OPISA PROJEKTA (OSNUTEK)
KLJUČNA VPRAŠANJA

Kaj?
Projektne aktivnosti
in opis

OSNUTEK PROJEKTA – Spoštujmo različnost v razredih
Priprava delavnic o komunikaciji, nenasilnem reševanju
sporov in mediaciji;
izvajanje delavnic z učenci mlajših razredov;
identifikacija datumov pomembnih za človekove pravice
in sprejemanje različnosti;
sodelovanje na kreativnem natečaju Foruma »Pobarvaj
svet!«, izdelava kreativnih del.

Zakaj?
Potrebe, na katere
projekt odgovarja,
motivacija

Ozavestiti pomembnost spoštovanja različnosti v razredih z izvajanjem delavnic o temah, kot so sprejemanje
različnosti, komunikacija, nenasilno reševanje konfliktov
in vrstniška mediacija ter z zaznamovanjem Mednarodnega dneva sprejemanja različnosti (16. november). Odgovoriti na vse bolj pogosto pojavljanje vrstniškega nasilja.

Za koga?
Ciljne skupine

od 5. do 8. razreda

Kdo?
Projektna skupina,
partnerji

Koordinator projekta:
Člani projektnega tima:
Strokovna služba šole:
Partnerji:

S čim?
Sredstva, proračun

Človeški viri
Likovni materiali

Kako?
Metode

5 delavnic (komunikacija, konflikti, različnost, mediacija)
2 delavnici (kreativno delo za natečaj)

Kje?
Mesto/a potekanja
aktivnosti

Šola (knjižnica)

Kdaj?
Spored

7. ura, ob petkih

Akcijski načrt tj. načrt dela mora vsebovati podrobne informacije o aktivnostih, ki jih
boste izvajali, časovni načrt njihovega izvajanja ter pristojne osebe za vsako aktivnost.
Na ta način boste imeli pregled nad vsemi nalogami, ki jih je treba izvesti, skupaj z roki
in pristojnimi osebami.
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Potem, ko ste razvili podroben opis projekta, bi bilo dobro, da identificirate sredstva in
ugotovite, kaj in koga potrebujete za izvajanje projekta. Lokalni projekt v skupnosti je
odličen način za okrepitev združevanja v vaši skupnosti. Na primer:
• premislite o sredstvih, ki so potrebna za uresničitev projekta (sredstva se lahko
nanašajo na denarna sredstva, strokovno znanje ali prostovoljce),
• identificirajte možne partnerje v skupnosti,
• kontaktirajte potencialne partnerje s ciljem skupnega vključevanja v reševanje
izzivov v lokalni skupnosti (bodite jasni glede koristi, ki bi jo oni lahko imeli v tem
partnerstvu),
• raziščite možne ovire pri izvajanju projekta.
Potem, ko ste identificirali sredstva, ki jih potrebujete, je dobro tudi natančno izračunati potrebno višino finančnih sredstev:
• napišite seznam virov prihodka za vaš projekt,
• naredite pregled in kategorizirajte stroške,
• preverite vaše izračune - vaš skupen prihodek bi moral ustrezati vašim stroškom.

Proračun
Prihodki

Skupni prihodki:
Stroški

Skupni stroški:
Dobro je, da v tej fazi projekta dobro razdelate proračun zato, da pozneje ne bi imeli
finančnih zagat. Tudi če gre za majhne finančne zneske, skupaj z mladimi izdelajte proračun, saj je to dober način vadbe kompetenc, ki jih pogosto nimajo priložnosti razvijati.
Ko iščete potencialne donatorje za potrebna sredstva, se poskušajte spomniti vseh
potencialnih donatorjev, od staršev, lokalne mestne občine, komunalnega podjetja do
bližnje trgovine. Dobro je poudariti, da bo vidnost projekta in tistih, ki so projekt podprli,
zagotovljena skozi lokalne medije in spletne strani šole.
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ORODJE 5: AKCIJSKI NAČRT
Cilj: Narediti seznam vseh nalog, ki jih skupina mora opraviti znotraj določenega časovnega okvira, da bi lahko uspešno izvedli projekt.
Opis orodja: Akcijski načrt je lahko zelo učinkovito orodje za spremljanje in uresničevanje predpisanih ciljev. Koristen je, saj daje okvir za vse tisto, kar je treba narediti, da bi
lahko izvedli projekt ali posamezno akcijo, brez da bi zgrešili ključne korake.
Metoda dela: Glavni koraki v oblikovanju akcijskega načrta so naslednji:
1. Začnite od začetka, določite, kaj želite doseči s projektom in katere cilje želite
uresničiti.
2. Uporabljajte tehniko možganske nevihte (»brainstorming«), da bi lahko definirali, katere aktivnosti je treba opraviti, da bi lahko uresničili cilje in s katero aktivnostjo boste začeli.
3. Izdelajte časovni okvir za projekt in določite roke za vsako posamezno aktivnost.
Lahko izdelate tudi dnevni načrt aktivnosti. Premislite, kateri čas je realen za
izvedbo posameznih aktivnosti.
4. Določite osebe, ki bodo pristojne za izvajanje posameznih nalog.
5. Spodbudite diskusijo med člani skupine o ovirah, s katerimi se lahko soočite med
izvajanjem projekta. Kaj vse bi lahko šlo narobe med procesom uresničevanja
predpisanih ciljev?
6. Naredite evalvacijo svojega akcijskega načrta, ki bo ponudila jasne kriterije, po
katerih boste vedeli, da ste bili uspešni v implementaciji vsakega cilja.
7. Potem, ko ste izvedli vse predhodne korake, sledite svojemu akcijskemu načrtu.
8. Na koncu premislite, kako boste proslavili konec projekta.

KAKO NAM GRE? – IZVEDBA PROJEKTA
Biti prostovoljec je življenjsko pomembno in dobro vpliva na obe vključeni strani.
(učenec_ka, Slovenija)
Do te faze je vaš projektni načrt že jasno razdelan in je določena smer njegovega poteka.
Tega dela so mladi najbolj veseli in to je razlog njihovega vključevanja v projekte. Skozi
izvajanje projekta imajo predvsem priložnosti razvijati pozitivno sliko o sebi, se samoizpolnjevati, vaditi komunikacijske spretnosti, izboljševati kompetence, kot so empatija,
razumevanje in reševanje konfliktov, ter izgrajevati odnose z drugimi, pri vsem tem pa še
vedno potrebujejo podporo odraslih. Po drugi strani, imajo učitelji priložnost, da jih poučijo o demokratičnih vrednotah, človekovih pravicah, spoštovanju in enakosti, kar močno
prispeva k preprečitvi radikalizacije in drugih izzivov, s katerimi se učenci spoprijemajo.
Mladi se tako učijo aktivnega državljanstva skozi neposredno sodelovanje v prostovolj91

skih akcijah ali drugih projektih šole. Socialne in emocionalne kompetence, ki jih pri tem
imajo priložnost razvijati, so temelj vseživljenjskega učenja, ki se nadaljuje tudi v odrasli
dobi.
Da bi izvajanje projekta potekalo uspešno, osredotočite se tudi na:
• sodelovanje članov skupine,
• spremljanje financ,
• odnose z javnostjo.
Zagotovite, da vsi mladi sodelujejo v izvajanju, da je spored njihovih dolžnosti v skladu z
njihovimi kompetencami in interesi, razdelite jih v skupine in skupaj z njimi preverjajte,
kako jim gre.
Prizadevajte si spremljati porabo sredstev med izvajanjem posamezne akcije oziroma
med celotnim projektom, spremljajte in zbirajte vse račune, prihodke iz donacij ipd. (lahko izdelate lastno evidenco in to nalogo delite s še nekaterimi člani skupine).
Pred izvajanjem projekta identificirajte, kje vse želite videti obvestilo o projektu (spletna stran šole, mesta, partnerjev, Facebook strani, lokalne TV in radio postaje). Napišite
kratek prispevek, ki napoveduje projekt, in ga posredujte želenim medijem.

TEHNIKA »ŠEST KLOBUKOV RAZMIŠLJANJA«
Verjamemo, da se zavedate, da o različnih izzivih pogosto razmišljate in odločate na
isti način. Če imate izkušnjo dela v skupini, ste lahko po določenem času natančno
predvidevali reakcije in postopke določenih članov skupine, kadar se znajdejo v
približno podobni situaciji.
»Šest klobukov razmišljanja« je tehnika, ki vam lahko pomaga, da pomembne odločitve
osvetlite iz različnih zornih kotov. Mladim osebam lahko daste nalogo, da izvedbo projekta preučijo iz različnih zornih kotov: PROCES (modri klobuk), DEJSTVA (beli klobuk),
ČUSTVA (rdeči klobuk), KREATIVNOST (zeleni klobuk), DOBIČEK (rumeni klobuk),
PREVIDNOST (črni klobuk).
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ORODJE 6: TEHNIKA »ŠESTIH KLOBUKOV«
Cilj: Preučevanje pomembnih odločitev iz različnih zornih kotov.
Opis orodja: Pomaga pri spodbujanju kreativnosti in izogibanju skupinskemu
razmišljanju v skupinskem delu. Tudi vas osebno lahko usmeri k temu, da razmišljate
zunaj običajnih okvirjev. Tehniko je izoblikoval Edward de Bono. Vsak klobuk prinaša
drugačen slog razmišljanja.
Metoda dela: Koordinator mladim predstavi tehniko »Šestih klobukov razmišljanja« in
jih vodi skozi naslednje korake:
1. Učence razdelite v šest skupin in jim dodelite barvo klobuka, skozi katero
bodo usmerjeni k izvajanju projekta.
2. Koordinator učence seznani z načinom, na katerega bodo beležili svoje
opazke.
3. Skupine na rednih sestankih predstavljajo svoje opazke, do katerih so prišle
med izvajanjem projekta iz svojega zornega kota.
4. Celotna skupina podaja mnenje na predstavljene opazke vseh šestih skupin.
Beli klobuk: usmerjen je k podatkom, dejstvom in dostopnim informacijam. Osebe,
ki jim je dodeljena bela barva, morajo pozabiti predloge, argumente in predloge ter
se osredotočiti na to, katere informacije so potrebne in dostopne in na kakšen način
lahko pridejo do njih.
Rdeči klobuk: osebe, ki jim dodelite ta klobuk, se morajo med razmišljanjem o izzivu
osredotočiti na svoja čustva in občutke ter jih predstaviti skupini brez veliko premisleka.
Črni klobuk: previdno premišljuje o tveganjih in možnih negativnih posledicah, zagovarja previdnost in poudarja vse, za kar misli, da se ne more rešiti.
Rumeni klobuk: optimist, ki razmišlja o najboljših možnih (realnih) rezultatih in kot
protiutež črnemu klobuku zagovarja pozitivne strani rešitve problema ali možnosti. Ni
intuitiven kot rdeči klobuk, temveč svoj optimizem temelji na logičnih osnovah.
Zeleni klobuk: kreativno razmišlja o možni rasti ali razvoju, o idejah, ki lahko izhajajo
ena iz druge, zastavlja vprašanje »Ali se to lahko naredi na katerikoli drugi način?«
Modri klobuk: Kadar vidite modro barvo, razmišljajte o modrini neba, o pregledu nad
situacijo z distance. Osebe z modrim klobukom obravnavajo proces razmišljanja in
kontrolirajo sestanek/delo skupine ali oddelka.
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PREVERIMO USPEŠNOST
– EVALVACIJA PROJEKTA
Da bi lahko preverili, ali je bil projekt, ki ste ga izvedli z mladimi, uspešen, je eden od korakov, ki ga je treba predvideti v njegovi izvedbi, tudi evalvacija. Dobro je, da se evalvacija
projekta vnaprej definira, eden osnovnih odgovorov, ki ga lahko dobimo skozi evalvacijo
pa je, ali so cilji projekta uresničeni. Tako v evalvaciji projekta »Spodbudi spremembo!«
lahko preverimo, ali so mlade osebe, ki so posredno ali neposredno vključene kot končni
uporabniki projektnih aktivnosti, okrepljene v razumevanju in sprejemanju lastne identitete, ali so imele priložnost okrepiti ali izboljšati svoje kompetence in katere, ali so
imele priložnost okrepiti sposobnosti empatije in odločno komunikacijo, ali so spoznale
koncept človekovih pravic, koncept demokracije in osnove reševanja sporov, ali so razumele vlogo medijev v sodobni družbi in ali so imele priložnost, da se priključijo kakšni od
prostovoljskih akcij v svoji šoli.
Dobro je, da takoj na začetku definirate informacije, ki vam lahko pomagajo pri evalvaciji oziroma preverjanju, ali ste dosegli svoje cilje. To boste najbolje naredili tako, da si
ponovno ogledate svoj opis projekta, načrt dela in proračun ter določite, kaj bi vam bilo
koristno izvedeti iz teh elementov projekta.
Evalvacija nam pomaga, da ugotovimo, kaj je bilo učinkovito v našem projektu in kaj ne,
te rezultate uporabimo v bodočih projektih in njihovem načrtovanju.
Jaz mislim, da je prostovoljstvo pravzaprav osrečevanje drugih oseb.
(učenec_ka, Hrvaška)
Kako boste vedeli, ali je vaš projekt naredil spremembo?
Primeri vprašanj za evalvacijo, ki lahko pomagajo pri zbiranju informacij in so povezani s
prostovoljsko akcijo obiska pri prosilcih za azil:
1. Koliko obiskov je realiziranih? Koliko učencev je sodelovalo? Koliko uporabnikov?
Koliko otrok in mladine vsega skupaj?
2. Ali so se mladi, ki so se udeležili obiskov, nekaj naučili o problematiki prosilcev za
azil? Koliko prostovoljcev je bilo vključenih?
3. Organizirati pogovor z upraviteljem sprejemnega centra ter preveriti njihovo zadovoljstvo s sodelovanjem.
4. Preveriti, ali so učenci zadovoljni z doseženimi rezultati in kaj so se naučili skozi
sodelovanje v projektu.
Vse informacije, ki jih pridobite skozi evalvacijo vam lahko koristijo, da okrepite skupino, identificirate dosežke in pridobite koristne informacije za načrtovanje prihodnje
akcije.
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Nekatere od običajnih metod evalvacije:
• ankete in vprašalniki – koristni za spraševanje velikega števila ljudi; lahko se
izvajajo »iz oči v oči« ali skozi elektronsko pošto; posebno pozornost je treba nameniti sestavljanju vprašanj, da bi ta bila razumljiva udeležencem,
• intervju – lahko vključuje manjše število ljudi, opravlja pa ga izurjen raziskovalec
»iz oči v oči« ali prek telefona, zastavljajoč vnaprej pripravljena vprašanja,
• ciljna skupina – podobno intervjuju, vključuje skupino oseb, ki jih je potrebno
skrbno izbrati in z njimi opraviti strukturiran pogovor,
• dnevnik projekta – uporablja se za beleženje dosežkov in spremljanje celotnega
procesa od samega začetka; lahko se spremlja tudi proces odločanja,
• skupinske aktivnosti.
Možna vprašanja za ciljno skupino prostovoljcev, ki so obiskali sprejemni center:
1. Kako aktivno ste bili vključeni med projektom? V kaj ste bili najbolj vključeni?
2. Kaj novega ste se naučili? Kakšen je, po vašem mnenju, vpliv tega projekta na
vas in na vaše vrstnike? Katere spretnosti, stališča, znanja ste razvili?
3. Kakšen je, po vašem mnenju, vpliv tega projekta na šolo?
4. Kaj mislite, ali so projektne aktivnosti bile koristne prosilcem za azil? Če da,
na katere vse načine?
5. Za konec podelite svoj vtis in razmišljanja o razvoju te in podobnih aktivnosti.

DELIMO NAŠO ZGODBO
– ŠIRJENJE DOBRE PRAKSE
Ta segment projektnega upravljanja je zelo pomemben, pogosto pa mu namenimo najmanj časa. Z mladimi izoblikujemo in izvedemo sijajen projekt, za katerega se sliši v
šoli, v organizaciji, v kateri delujemo, eventualno zanj ve uporabnik, ki je bil vključen v
projekt, potem pa se zgodba konča. Vendar je širjenje vpliva projekta treba gledati kot
bistveni del projektne zgodbe: čim več ljudi izve za projekt, tem večje možnosti so, da
se pozitivni rezultati projekta razširijo tako, da se s projektom doseže tudi več, kot je
načrtovano na začetku.
Imejte v mislih, da ste lahko s širjenjem ideje svojega projekta, inspiracija drugim za
izvajanje podobnih ali popolnoma novih projektov v njihovi skupnosti.
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Obstaja veliko načinov, kako lahko razširite vpliv projekta tudi po tem, ko se je ta
končal. Odvisno od tega, kar želite doseči, lahko uporabljate različna orodja. Na primer:
• Vidnost projekta (ko želite, da javnost izve za projekt) – uporabljajte orodja, kot
so spletne strani šole ali organizacije, Facebook strani šole ali organizacije, spletne strani pomembnih udeležencev (partnerjev, lokalne uprave itd.). Pomembno je,
da poleg kratkega teksta o ciljih in rezultatih projekta objavite tudi vizualni del
(logotip šole in projekta, fotografije). Ne pozabite poslati tudi vabila medijem ter
sporočila za medije pred začetkom posameznih akcij. V sporočilu navedite odgovore na vprašanja: Kdo? Kaj? Kje? Kdaj? Zakaj? in Kako?
• Delitev rezultatov (ko želite svoj primer deliti z drugimi) – predstavite projekt in
rezultate preko dopisnih seznamov ali z izvedbo predstavitve projekta drugim šolam in organizacijam (vrstniki).
• Uporaba rezultatov – celoten projekt se lahko prilagodi za podoben ali popolnoma nov projekt, za usposabljanje sovrstnikov za izvajanje istega projekta ali za
delitev izkušenj.
• Nadaljevanje projekta – izdelajte dolgoročni program (za nove uporabnike, za
nove udeležence), kajti neprekinjeno delo na eni temi prinaša dolgoročnejši rezultat.
• Politike (ang. Policies) – tema vašega projekta obravnava pomembne teme javnih politik (o mladih, o zdravju, o socialnem varstvu). Poizvejte, kdo so glavni udeleženci in pristojnim organom pošiljajte svoja priporočila za javne politike, ki imajo
nacionalni vpliv.
Ne glede na orodje, ki ga uporabljate, naj bo vaš cilj širjenje vpliva projekta zunaj vaše
skupine in šole. S širjenjem dobre zgodbe vašega projekta, lahko dosežete naslednje:
• motiviranje otrok in mladih, da nadaljujejo s prostovoljstvom in delom na novih projektih,
• zagotovitev financiranja prihodnjih projektov s pridobivanjem pozornosti javnosti,
• izboljšate vidnost in ugled vaše šole ali organizacije,
• izboljšate možnost, da bodo rezultati projekta dolgoročnejši,
• navdihniti druge, da delajo iste in/ali podobne projekte.

NOVICA O PROJEKTU »SPODBUDI SPREMEMBO!«, 2014
Forum za svobodo vzgoje je začel s projektom »Spodbudi spremembo!«, nedavno je
bila izvedena raziskava »Če bi jaz bil nekdo«, ki je pokazala pozitivne rezultate.
Tukaj nas je osem … torej, že osem. Saj ne, da ni nikogar. Torej, že mi lahko nekaj
začnemo. Čeprav nam ni treba narediti čudežev ali kaj takega – ampak ne vem, lahko
na primer spodbudimo šolo, da zberemo stara oblačila in jih odnesemo na primer v
Dom za otroke ali kakšno podobno inštitucijo, ali otrokom, ki nekaj potrebujejo.
- to je sporočilo učenke srednje šole o prostovoljstvu, ki je svojo stališče imela priložnost
izraziti v okviru raziskave »Če bi jaz bil nekdo« izvedene v sklopu projekta »Spodbudi
spremembo!«, nosilec katerega je Forum za svobodo vzgoje.
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Istoimenska publikacija »Če bi jaz bil nekdo«, je bila predstavljena konec januarja, Višnja
Pavlović, koordinatorka projekta »Spodbudi spremembo!« poudarja, da so otroci in
mladina iz osnovnih in srednjih šol (udeleženci raziskave) pokazali interes in motivacijo,
da izzive, ki jih sami prepoznavajo, poskušajo rešiti s prostovoljstvom oziroma s svojim
aktivnim angažmajem v skupnosti.
- Iz raziskave je vidno, da želijo pozitivno spreminjati svet okoli sebe, npr. izboljšati
atmosfero med učenci v razredu, izoblikovati boljše pogoje v šoli, podpreti ranljive
skupine v skupnostih, v katerih živijo, zagotoviti boljše storitve za prebivalce v
lokalnih skupnostih, toda hkrati govorijo, da jim je za takšne iniciative potrebna
podpora odraslih. Posebej so jih zanimale aktivnosti, kot so pomoč ranljivim skupinam, otrokom s posebnimi potrebami, invalidnim otrokom, starejšim osebam,
brezdomcem, zapuščenim živalim, vse do sanj, da želijo biti »zdravniki brez meja«.
Veliki potencial za vključevanje otrok in mladine v prostovoljske in druge projekte,
s katerimi bi spreminjali svet obstaja, toda za to prav tako potrebujejo podporo
odraslih – je poudarila Pavlovićeva ter napovedala, da po raziskavi o stališčih otrok in
mladine v njihovem vsakodnevnem življenju ter njihovih idejah o tem, kako bi jih lahko
rešili, sledi izobraževanje.

-Izobraževanje se nanaša na učitelje in strokovne sodelavce ter prostovoljce
različnih združenj o tem, kako in na katere teme lahko z otroki in mladino organizirajo prostovoljske akcije ali projekte, s katerimi bodo dosegli pozitivno spremembo v družbi. Udeleženci izobraževanj bodo potem v svojih šolah in/ali lokalnih skupnostih skupaj z otroki in mladino organizirali akcije in projekte, ki bodo
izraz želje mladih, da pozitivno vplivajo na svet okoli sebe. Poleg teh projektov
bodo otroci in mladina povabljeni, da sodelujejo v nagradnem kreativnem natečaju
»Pobarvaj svet!«, v sklopu katerega bodo lahko pošiljali svoje kreativne izdelke na
temo sprejemanja in spoštovanja različnosti in nenasilne komunikacije. Najboljši
primeri lokalnih projektov in kreativnih izdelkov bodo zbrani v skupni publikaciji »Knjiga dobrih idej«, ki bo razdeljena šolam po vsej Hrvaški - je dejala Višnja
Pavlović in dodala, da se bosta v sklopu projekta izvedli dve petdnevni izobraževanji
za strokovnjake in prostovoljce, ki delajo z otroki in mladino na temo nenasilne komunikacije, mediacije, človekovih pravic ter ostalih tem s področja državljanske vzgoje in
izobraževanja.
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ORODJE 7: SPOROČILO ZA MEDIJE
Cilj: Predstaviti lasten projekt ali akcijo širši javnosti skozi medije.
Opis orodja: Sporočilo za medije je eno osnovnih orodij komunikacije s predstavniki
medijev. To medijem zagotavlja potrebne informacije o tem, kar ste organizirali. Na
samem začetku sporočila se nahajajo pomembne informacije in se nudijo odgovori
na vprašanja: Kdo? Kaj? Kje? Kdaj? Zakaj? in Kako? Lahko je napisano tudi v obliki
določene reakcije na družbeni problem.
Metoda dela: Koordinator izbira osebo, ki bo napisala sporočilo za medije. Vsako
sporočilo za medije mora imeti naslednje sestavne dele:
1. datum in čas za objavo,
2. zvrst objave – izjava, vabilo medijem, sporočilo za medije,
3. naslov in podnaslov,
4. odgovore na vprašanja: Kdo? Kaj? Kje? Kdaj? Zakaj? in Kako?,
5. nadaljnji tekst objave,
6. zaključek,
7. kontaktni podatki – ime osebe, pozicija, naslov e-pošte, telefon,
8. dodatne informacije o vaši šoli ali organizaciji,
9. lahko dodate tudi izjavo osebe, ki jo štejete kot pomembno za temo objave –
ravnatelj, koordinator projekta ali nekdo od učencev.
Še več o idejah, kako razširiti vpliv svojega projekta, lahko skupaj s praktičnimi smernicami najdete na spletni strani: https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-1408/
MakingWaves.pdf.
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Dobro bi bilo, če bi se naš glas bolje slišal. (učenec_ka, Hrvaška)
V nadaljevanju vam predstavljamo pregled dobrih praks projektov, ki so jih izvajale šole
na Hrvaškem, v Italiji, Sloveniji in Veliki Britaniji. Toda najprej predstavljamo tri tematska področja, v sklopu katerih je Forum za svobodo vzgoje izvajal projekte s šolami na
Hrvaškem. Vsi omenjeni projekti promovirajo gradnjo kulture miru, sprejemanja različnosti in aktivnega državljanstva.

PROGRAMI MEDIACIJE V ŠOLAH
Šolska mediacija pomaga v vsakodnevnem reševanju konfliktov v šoli, predvsem pa je
izjemno uspešen preventivni program, ki razvija empatijo mladih ter socialne in emocionalne spretnosti otrok in mladine, s čimer ustvarja zdravo kulturo medčloveških
odnosov in sprejemanje različnosti.
Mediacija je hkrati tudi postopek mirnega reševanja sporov, v katerem nepristranska,
strokovna in zaupna oseba pomaga udeležencem konflikta, da zgradijo kakovostno komunikacijo, s katero bodo reševali izziv.
Med učenjem o mediaciji se otroci in mladina učijo komunikacije, odnosov, dialoga,
medsebojnega spoštovanja in reševanja konfliktov. Programi mediacije v šolah imajo
zato predvsem preprečevalno funkcijo in so v mnogih šolah sestavni del kurikuluma ali
obšolska aktivnost.
V sklopu Forumovega programa Mediacija, je več kot 1200 vzgojno-izobraževalnih delavcev pridobilo osnovne in/ali napredne spretnosti mediacije, mnogi izmed njih pa so
po izobraževanju izoblikovali programe in šolske projekte ter na različne načine implementirali mediacijo v šolske kurikulume.
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Po koncu usposabljanja iz mediacije, se v
šoli začenjajo različne aktivnosti namenjene učencem in njihovim staršem skozi:
• ustanovitev obšolskih skupin
iz mediacije, v katerih so zbrani
učenci, s katerimi se izvajajo delavnice na različnih področjih, kot
so: komunikacijske spretnosti,
načini reševanja in vzroki konfliktov,
predsodki in stereotipi idr.,
• kroskurikularni pristop,
uporabljajoč teme, sporočila in ideje
mediacije in nenasilnega reševanja
konfliktov v različnih učnih enotah
in predmetih,
• ustanovitev šolskih mediacijskih
centrov in klubov (zlasti v šolah, v
katerih je izobraženo celotno učno
osebje in strokovna služba),
• izvajanje različnih projektov, ki izhajajo iz mediacije in
demokratične, nenasilne komunikacije.

Z udeleževanjem v teh aktivnostih:
• učenci pridobivajo življenjsko
pomembne spretnosti – socialne, emocionalne, komunikacijske,
predstavitvene in upravljalne,
• vzdušje in odnosi v razredu in
tudi celotni šoli postajajo boljši,
kakovostnejši, pozitivnejši,
• pomembne odločitve, ki
vključujejo več nasprotujočih
strani, se sprejemajo lažje in bolj
kakovostno,
• deležniki pridobivajo orodje
za preprečitev, kot tudi za
reševanje konfliktov s starši,
med učenci, med sabo,
• preprečujejo se večje krize in
nasilje, saj se problemi in konflikti rešujejo pravočasno in na način,
da učenci skozi ta proces dozorevajo, da bi bodoče konflikte
lahko reševali bolj samostojno.

»POBARVAJ SVET! S PISANIMI BARVAMI
SPREJEMANJA RAZLIČNOSTI«
– KREATIVNA DELA OTROK IN MLADINE
Generalna skupščina Združenih narodov je leta 1996 povabila vse članice Združenih
narodov k zaznamovanju 16. novembra kot Mednarodnega dneva sprejemanja različnosti, ki nas spominja na spoštovanje in sprejemanje različnosti v skladu z Deklaracijo
o načelih strpnosti.
Leta 2016 je prispelo rekordno število del, in sicer 880. Več kot 1900 učencev iz 19 županij iz Hrvaške, 206 šol in 272 mentorjev je bilo vključenih v natečaj.

Forum za svobodo vzgoje od leta 2010 zaznamuje Mednarodni dan sprejemanja različnosti s podelitvijo nagrad učencem in učenkam osnovnih in srednjih šol iz vse Hrvaške,
ki so na natečaj »Pobarvaj svet!« prijavili svoje ideje o sprejemanju različnosti, človekovih pravicah, in nenasilni komunikaciji, lastno videnje ključnih problemov današnje
generacije mladih, kot tudi svoje vizije prihodnosti.
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Kreativnost in inovativnost otrok in mladine je pomembno spodbujati že v vrtcu in
šoli, takšni projekti pa tudi razvijajo njihove socialne spretnosti ter aktivno vključenost v izgrajevanje boljše družbe. Otroke in mladino vsakega leta vprašamo – Kaj je za
vas sprejemanje oziroma nesprejemanje različnosti?
Šole na različne načine uvajajo natečaj v svoje delo z učenci, organizirajo niz delavnic
na temo nenasilja in sprejemanja različnosti, učenci po delavnicah pa sledijo svoji inspiraciji in ustvarjajo lastna dela s podporo mentorjev. Včasih so to individualna dela,
včasih pa skupna; posamezniki se izražajo skozi zgodbo, pesem, strip ali risbo, skupna
dela učencev pa včasih preraščajo v dejanske šolske projekte (kot je snemanje filma o
različnostih, o katerih učenci želijo spregovoriti, odhod skupine učencev v lokalno skupnost ali promocija vrednot sprejemanja različnosti skozi različne aktivnosti).
Dela učencev vsakega leta kažejo, da se zavedajo sveta, v katerem živimo, da znajo
identificirati aktualne probleme današnje družbe (npr. begunska tematika leta 2015) in
so prav gotovo pod vplivom družbenih in političnih gibanj tako na Hrvaškem kot tudi
globalno. Učenci skozi svoja dela ponujajo kreativne rešitve, nam kažejo, da je pomembno prisluhniti njihovemu glasu, še pomembneje pa – da so pripravljeni prispevati k temu,
da bi svet postal lepše mesto. Skozi svoja dela prav tako podajajo kritiko odraslim, ker
jim s svojim primerom žal ne kažejo, da bi svet lahko bil lepše in boljše mesto za življenje.

Srce na meji, Ivan Zidarić, 8. razred, Mentor: Tibor Martan, OŠ Visoko
Kadar nam mladi predstavljajo svoja dela, nekaj sporočajo, ta sporočila pa so enako
pomembna kot sama dela.

Včasih se je lažje fokusirati na tisto, kar je črno-belo, kar nas deli in ločuje in pri tem
še bolj poudarja oddaljenost med ljudmi. Vendar pa bi svet lahko bil lepše mesto, če bi
pogosteje vrgli pogled na pobarvanost, ki obstaja in ki iz nas dela ljudi ter del nečesa
večjega in bolj pisanega.
Učenke Italijanske osnovne šole, Scuola elementare Italiana, Novigrad
Premislite, kako lahko spodbujate kreativnost mladih. Kreativno izražanje je eden najboljših načinov, da izrazijo vse, kar jih žre in da to preusmerijo v kreativen in otipljiv rezultat, ki vsebuje sporočilo, ki ga želijo izreči svetu okoli sebe.

PROJEKT »SREČNA ŠOLA«
Mislim, da bi morali vsaj eno uro na teden nameniti temu, da učitelji in učenci drug
drugemu govorijo dobre značilnosti in dobre stvari.
(učenec_ka, Hrvaška)
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O SREČI
Primerjajoč dognanja iz psihologije,
filozofije in duhovnosti, lahko sklenemo, da sreča ni zgolj odsotnost
nesreče, zgolj prijetna emocija pa
tudi ne. Sreča se nanaša na celostno blaginjo, na dobro življenje, v katerem oseba živi dostojanstveno in
v katerem lahko napreduje ter uresniči svoje potenciale in potrebe.
Niz raziskav je pokazal, da je sreča
pozitivno povezana z empatijo, kakovostjo odnosov, akademskim in
poslovnim uspehom ter s telesnim
zdravjem.

OŠ Josipa Pupačića, Omiš

Generalna skupščina OZN je leta 2011 prepoznala srečo kot eno temeljnih človekovih
pravic in je 20. marec razglasila kot Mednarodni dan sreče. Blaginja človeštva je znotraj
Globalnih ciljev za trajnostni razvoj (Sustainable Development Goals) zastavljena kot
eden temeljnih ciljev.
SREČEN UČENEC
Svetovno poročilo o sreči (Helliwell
in dr. 2015) je pokazalo, da imajo
šole, ki si kot prioriteto postavljajo
blaginjo učencev, potencial postati
učinkovitejše, kar rezultira z boljšimi izobraževalnimi in življenjskimi
dosežki učencev.
Konvencija o otrokovih pravicah
(Člen 29) poudarja, da se mora vsakemu otroku omogočiti razvoj njegove osebnosti, talentov ter mentalnih in psiholoških možnosti, da bi
lahko uresničil svoje polne potenciale (Združeni narodi 1949).

OŠ bratov Radić, Bračević

Lahko se naučimo, kako biti srečni, a lahko smo srečni tudi medtem, ko se učimo!
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PROJEKT »SREČA«
Štirideset šol na Hrvaškem se je med letom 2017 priključilo projektu »Srečnih šol« Foruma za svobodo vzgoje. V srečnih šolah obstajajo timi učiteljev in strokovnih sodelavcev,
ki med šolskim letom oblikujejo niz povezanih aktivnosti usmerjenih k psihološki blaginji učencev. Vsi ti učitelji so opravili tridnevni program usposabljanja »Srečen otrok«, da
bi lahko izboljšali svoje kompetence na področju izboljšanja psihološke blaginje učencev in lastne blaginje.
Ti šolski projekti sreče se lahko razvrstijo v nekaj kategorij aktivnosti:
• delavnice sreče in psihološke blaginje namenjene učencem in učiteljem,
• oblikovanje okolja in pogojev za učenje ter metodologij poučevanja, ki prispevajo
k optimalnem učenju učencev,
• zagotavljanje pogojev za izkušnjo popolne vključenosti in visoke motiviranosti
učencev,
• prepuščanje iniciative samim učencem, da oblikujejo delavnice in projekte sreče
za svoje vrstnike.

OŠ don Lovre Katića, Solin

OŠ A.M. Reljkovića, Bebrina

SREČNA ŠOLA
Po UNESCO-vem modelu, so determinante srečne šole:
1. dobri odnosi in prijateljstva v šoli,
2. kakovostne razmere in metode za učenje,
3. svoboda, kreativnost in zainteresiranost učiteljev in učencev,
4. timsko delo in skupinske aktivnosti, kot so šport ipd.,
5. pozitivni in motivirani učitelji.
Seveda obstaja tudi »recept« za nesrečno šolo, ki vključuje: 1. nasilje med vrstniki, 2.
obremenjenost in stres učencev, 3. slabo atmosfero in odnose v šoli, 4. slabe metode
in razmere poučevanja, 5. učitelje z negativnimi stališči in odnosom do učencev in šole.
To so izzivi, ki bi jih vsaka šola, ki si prizadeva biti srečna, morala pravočasno prepoznati
ter na njih pravočasno in premišljeno reagirati.
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RAZVOJ ŠOLSKIH PROSTOVOLJSKIH
PROGRAMOV
Prostovoljski programi za učence so neprecenljivo pomembni za njihov razvoj. Učenci z
opravljanjem prostovoljskega dela razvijajo samospoštovanje, pridobivajo nova znanja
in spretnosti ter nova poznanstva, čutijo se koristni in koristno preživljajo svoj prosti
čas, nekateri od njih pa s prostovoljstvom pridobivajo svoje prve profesionalne izkušnje. Prostovoljstvo je pomembna vrednota v izgradnji demokratične družbe in je kot
taka prepoznana na Hrvaškem v Zakonu o prostovoljstvu (NN 58/07, 22/13), s katerim
se vzgojno-izobraževalne inštitucije zavezujejo za spodbujanje razvoja prostovoljstva
in občutka solidarnosti med učenci.
Po drugi strani, šole z uvajanjem prostovoljskega programa dobijo šolski kurikulum
obogaten z novimi vrednotami in spretnostmi (zlasti v kontekstu državljanske vzgoje
in izobraževanja) in zvišano kakovost dela ter odnosov med učitelji in učenci. Prostovoljstvo v šoli se lahko razvija na veliko načinov, od promocije in informiranja učencev o
prostovoljstvu in možnostih prostovoljstva do samostojnega prostovoljstva učencev v
lokalni skupnosti (za učence srednjih šol). Prostovoljstvo se lahko znotraj šole razvija na
različne načine odvisno od starosti učencev, potrebah šole in lokalne skupnosti, v kateri
se šola nahaja.
Forum za svobodo vzgoje je skozi različne projekte, kot so »Šolski prostovoljci«, v zadnjih štirih letih podprl osnovne in srednje šole pri začenjanju prostovoljskih programov.
Šole so v sklopu svojih prostovoljskih programov organizirale prostovoljske aktivnosti v
različnih oblikah: prostovoljske akcije, ki trajajo krajši čas in prispevajo k reševanju konkretnih problemov (kot so urejanje okolja, akcije posvojitev zapuščenih živali ali zbiranje
dobrodelnih prispevkov) kot tudi prostovoljski projekti, ki trajajo dlje časa in predstavljajo dolgoročno delo prostovoljcev z uporabniki prostovoljskega dela (kot so projekti
vrstniške pomoči pri učenju ali druženje z uporabniki lokalnega doma za starejše osebe).
Prostovoljski klub ali prostovoljska skupina – eden od načinov razvijanja prostovoljskega dela v šoli je zagotovo ustanavljanje prostovoljskega kluba ali skupine, čigar člani
načrtujejo in organizirajo prostovoljske aktivnosti za člane kluba ali skupine, ali pa celotno šolo vabijo na sodelovanje. Na ta način se učenci tudi sami vključujejo v načrtovanje in oblikovanje razvoja prostovoljstva v šoli.
Prostovoljstvo učencev zunaj šole – v skladu z Zakonom o prostovoljstvu, učenci
srednjih šol lahko samostojno sodelujejo v prostovoljskih programih drugih inštitucij
in združenj. V tem primeru te inštitucije in združenja prevzemajo odgovornost kot organizatorji prostovoljskega dela ter s prostovoljci sklepajo prostovoljske pogodbe, s
katerimi se definirajo njihove pravice in obveznosti. Učenci opravljajo prostovoljsko
delo bodisi samostojno bodisi kot člani šolskega prostovoljskega kluba, najpogosteje
pa sodelujejo v aktivnostih z uporabniki.
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POSAMEZNI PRIMERI ŠOLSKIH
PROJEKTOV
V nadaljevanju si bomo ogledali nekatere primere in kratko predstavili njihovo
dobro prakso v implementaciji projektov, ki promovirajo sprejemanje različnosti in
nediskriminacijo v življenju in delu šole:
»MAJHNI MEDIATORJI«
OSNOVNA ŠOLA LUKA, ZAGREB
Vrstniška mediacija omogoča otrokom in mladini, da medsebojno sodelujejo z aktivnim
in odgovornim reševanjem skupnega izziva ter z učenjem novih spretnosti. Izboljševanje
spretnosti učencev skozi vrstniško mediacijo (socialne spretnosti, aktivno poslušanje,
sodelovanje, kontrola impulzivnosti in skupno reševanje problemov) je več kot razvijanje prakse učinkovitega reševanja sporov, saj razvija tudi prakso preprečitve nasilnega
reagiranja v konfliktu in v bodočih podobnih konfliktnih situacijah ter vpliva na boljše
odnose med učenci, učitelji in tudi med starši.
Osnovna šola Luka je razvila celovit program za 70 učnih ur iz mediacije ter ga je uspešno
implementirala v 1. in 5. razredih. Mediacija je celotnemu kolektivu, vsem učencem in
staršem, predstavljena skozi delavnice in predstavitve.
V šoli delujejo obšolske aktivnosti »Majhni mediatorji« in »Mladi mediatorji«, ki so
sestavni del šolskega kurikuluma, delavnice iz mediacije pa se skozi leto izvajajo med
časom razredne skupnosti.
Cilj dela mediatorjev je razvoj znanja in spretnosti učencev za nenasilno reševanje konfliktov skozi vrstniško mediacijo in delavnice za učence od 1. do 4. razreda, kot tudi delo
z otroki predšolske starosti, ki hodijo v vrtec.

Učenci vsak dan izražajo svoja čustva s pomočjo barv in oblik ter
se na ta način učijo pomembnosti emocij v življenju in odnosih.
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»KLUB MEDIATORJEV«
OSNOVNA ŠOLA MATIJE GUBCA, ZAGREB
Strokovna služba šole že vrsto let izvaja izobraževanje učencev o šolski mediaciji, da
bi lahko učencem omogočili dragoceno izkušnjo posredovanja v reševanju vrstniških
konflikotv brez pomoči učiteljev in drugih odraslih oseb.
Projekt se izvaja v treh ključnih korakih:
1) izbor in ožja izbora učencev 6. razredov s pomočjo posebno izoblikovanega
sociometričnega vprašalnika,
2) izbrani učenci se udeležujejo ciklusa »senzibilizacijskih« delavnic, ki jih krepijo
in pri njih razvijajo občutek enotnosti in sodelovanja ter jih usmerjajo k uporabi
nenasilnega načina reševanja sporov v vsakodnevnem življenju,
3) potem se udeležujejo ciklusa »formativnih« delavnic, v katerih imajo učenci –
bodoči mediatorji priložnost pridobiti pomembne komunikacijske spretnosti pri
pogajanju, poslušanju, razumevanju ter reševanju izzivov in konfliktov.
Tekom projekta je poseben poudarek namenjen pripravi in usposabljanju celotnega kolektiva šole. Za učitelje je organiziran seminar o mediaciji, bodočih učencih-mediatorjih
ter ustanovitvi mediacijskega kluba v šoli. Vrstniški mediatorji so leta 2013 posneli tudi
oddajo o svojem klubu na šolski radijski postaji (dostopno na: https://www.youtube.
com/watch?list=UUP55tnyhTqVTF4mzbZP7h5Q&v=_fNG6I9ejmU).
FACEBOOK-AKCIJA »MLADI PIŠEJO, RIŠEJO IN VPIJEJO PROTI NASILJU«
SREDNJA ŠOLA AMBROZA HARAČIĆA, MALI LOŠINJ, HRVAŠKA
Facebook akcija »Mladi pišejo, rišejo in vpijejo proti nasilju« je akcija, iz katere je
nastala potujoča razstava, ki je svoje potovanje začela v Malem Lošinju. Povezana je s
preprečitvijo vrstniškega nasilja in zaznamovanjem Mednarodnega dneva sprejemanja
različnosti. Večje število šol v otočnih naseljih se je vključilo na način, da se je mlade,
starše, učitelje in vzgojitelje povabilo, da si ta dan vzamejo čas, da se pogovarjajo na
temo nasilja in njegove škodljivosti, in da otroci rišejo in pišejo na to temo. Učenci so
povabljeni, da pošljejo svoje misli, verze, risbe. Nato se organizira razstava, ki jo ponavadi spremlja »delavnica« za otroke. Otroci iz vrtca in ostali zainteresirani (npr. starši) ustvarjajo nova dela, ki se skupaj z že obstoječimi, pošljejo v naslednje mesto. Dela
potujejo vse do končne razstave v Zagrebu v prostorih posvetovalnice »Luka Ritz«.
Namen in ideja razstave je razširjati duh enotnosti nekega kraja, razširjati idejo sprejemanja različnosti in nenasilja.
»Face v frki« je eden ključnih projektov, za kateri je bila šola tudi nagrajena.
Gre za projekt preprečitve in izkoreninjenja nasilja med otroki in mladino, ki
poteka že dve leti. Nosilci so srednješolci in Društvo Naši otroci Mali Lošinj,
ki za osnovnošolce pripravljajo cikluse
izobraževalno-kreativnih delavnic, kot
je na primer forum gledališče, parla-
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ment mladih, poster delavnica. Ob koncu vsakega šolskega leta se organizirajo tri javne
velike delavnice, na katerih otroci zbirajo kose sestavljanke po načelu ena delavnica –
en kos sestavljanke. Trije zbrani kosi sestavljanke so brezplačna vstopnica za koncert
glasbenika ali skupine proti nasilju, ki se organizira ob obletnici smrti Luka Ritza. Takšen
način sodelovanja se je pokazal kot izvrstna spodbuda in je sprejet med mladimi.
»INTERNET SECURITY – VARNOST NA INTERNETU«
OSNOVNA ŠOLA LUKA, SESVETE, ZAGREB
Šolski pedagog je skupaj s skupino učencev sedmih razredov začel projekt s ciljem
ozaveščanja učencev o sprejemljivem vedenju na internetu.
Učenci so razvili igro »Z igro do varnosti
na internetu«, ki je sestavljena iz kartic
s sporočili in z nalogami, igralne plošče,
po kateri se premikajo figure ter meče
kocka. Učenci sedmih razredov so igro
predstavili učencem četrtih razredov.
Izdelan je tudi plakat z nasveti o
ravnanju na internetu v primeru nasilja,
učenci pa so imeli v šestih razredih
informativna predavanja ter so tako
tudi svoje mlajše vrstnike spodbudili k
vključevanju v aktivnosti.
»HUMANS OF RIJEKA«
ŠOLA: PRVA REŠKA HRVAŠKA GIMNAZIJA, REKA
AVTORICA: ROMA ĐURIĆ; 4. RAZRED
Humans of Rijeka je Facebook stran narejena po vzoru podobnih strani po vsem svetu
(Humans of New York), na kateri se objavljajo ulični portreti in intervjuji zbrani na ulicah
Reke. Avtorica strani je osemnajstletno dekle, učenka 4. b Prve reške hrvaške gimnazije.
V nasprotju z večino svojih vrstnikov, si je Roma pogosto zastavljala vprašanja o tem,
koliko različnih ljudi vsakodnevno srečamo po ulicah brez, da bi pomislili, kdo oni
pravzaprav so, katere še neizrečene zgodbe skrivajo njihove obleke, koliko skritih,
lepih in manj lepih resnic čepi v njihovih glavah?
Roma je do danes, v dobre pol
leta, zbrala okoli 9000 sledilcev, objavila veliko kratkih
zgodb o ljudeh svojega
mesta, fotografirala znane
in manj znane obraze reških
ulic. Po lastnih besedah, si
niti predstavljati ni mogla,
da bo med prvim tednom
zbrala več kot 5000 všečkov.
Vendar jo vsakodnevno
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presenetijo nove človeške zgodbe in resnice, iz katerih se lahko veliko naučiš in
sicer kako različni smo in kako lepi smo v svoji različnosti. Njen osnovni namen je
promoviranje sprejemanja raznolikosti med ljudmi, predvsem med mladimi.
ČASOPIS »TOLERANCA«
PRVA EKONOMSKA ŠOLA, ZAGREB
Skupina učencev je oblikovala
časopis, ki je vseboval tisto, kar
mediji vsebujejo le redko - pozitivne
zgodbe iz življenja s sprejemanjem
različnosti. Črno-belo ozadje časopisa
prikazuje današnji svet, še vedno
poln želja. Sporočila na tem ozadju so
pisma iz sveta, ki prikazujejo različne
načine diskriminacije, na katere so
avtorji odgovarjali, namigujoč, da
diskriminacije ne podpirajo. Ta pisma
so pogosto črna kronika običajnih
časopisov. V časopis so z barvami
napisali novice, ki prikazujejo idealen svet - svet, ki sprejema raznolikost. Dodatek
časopisu je tudi zabaven kotiček, v katerem je predstavljen strip, ki kaže, kako se
konflikti lahko rešijo na miren način. Sporočilo: Ne toleriramo diskriminacije!
PROSTOVOLJSKI PROGRAM »JOŠKO TE POTREBUJE«
OSNOVNA ŠOLA JOSIPA ZORIĆA, DUGO SELO
Šola je v sklopu projekta »Šolski prostovoljci« izvedla naslednje prostovoljske aktivnosti:
Skupina »Majhni prostovoljci« – organizacija in izvajanje različnih delavnic o prostovoljstvu za majhne prostovoljce in izvajanje prostovoljske akcije »Majhne stvari za velik nasmeh« (kreativne delavnice, sejem in zbiranje prispevkov za sklad podpore vrstnikom iz
družin z nižjim ekonomskim statusom).
»Upoštevajmo različnost v razredih« – izvajanje delavnic v razredih o komunikaciji in
upoštevanju ter sprejemanju različnosti.
»Upoštevajmo različnost v lokalni skupnosti« – obisk učencev v Dnevnem centru »Stančić«, Stanovanjski skupnosti Centra za rehabilitacijo »Stančić« in Stanovanjski skupnosti Centra za rehabilitacijo Zagreb.
Podpora integraciji učencev s posebnimi potrebami – šolske prostovoljke so zagotovile
individualno pomoč pri učenju učencem s težavami.
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PROMOCIJA SPOŠTOVANJA RAZLIČNOSTI SKOZI VIDEO IZDELKE
SREDNJA ŠOLA »HRVAŠKI KRALJ ZVONIMIR«, KRK
Skupina učencev je s podporo
mentorice premišljevala o nasilju,
različnosti, medijih, skupnostih, v katerih živijo ter o šoli. Na podlagi svojih
idej so izoblikovali sporočila, v kreativni vsebini v nadaljevanju pa je zbrano
tisto, kar so želeli sporočiti svetu.
The Wall – kot reakcija na begunsko
krizo (delo je zmagalo na natečaju »Pobarvaj svet!« leta 2015)
Sporočilo učencev in učenk:
Odločili smo se, da prikažemo svoje nasprotovanje dvigovanju zidov, postavljanju
bodečih žic, sebičnosti in nestrpnosti. Namesto tega smo se odločili graditi hiše in
novo življenje. Naše dojemanje rešitve izziva je zasnovano na sprejemanju odgovornosti, solidarnosti in spoštovanju človeškega dostojanstva. Želimo živeti v Evropi, ki je
združena v raznolikosti.
(Dostopno na: https://www.youtube.com/watch?v=YZAIDI8ahP4)
Tolerance Cake – zgodba o pomembnosti sprejemanja raznolikosti pripovedovana
skozi pripravo torte, ki je v barvah mavrice in ki jo na koncu pojejo vsi učenci v avli šole.
Glavna misel video izdelka Tolerance Cake je Sharing tolerance is a piece of cake!
Domiselne učenke 2. letnika gimnazije so izdelale torto v barvah mavrice iz posebnih
sestavin – pozitivnosti, sreče, ljubezni, razumevanja, individualnosti in ostalih skrivnostnih sestavin.
Torto so prekrile z belo smetano in pripomnile, da je bistvo očem nevidno, se pravi, da
se tisto, kar je pomembno, nahaja znotraj. Torto so delile učencem med velikim odmorom ter izzvale začudenje, radovednost, veselje in navdušenje.
(Dostopno na: https://www.youtube.com/watch?v=mgtGAsJhOLQ)
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MOJA DEŽELA, MOJ GLAS
SREDNJA DEKLIŠKA ŠOLA BATLEY, BATLEY
SREDNJA ŠOLA WESTBOROUGH, DEWSBURY
MOOR END ACADEMY, HUDDERSFIELD
Projekt »Moja dežela, moj glas« zbira
mlade v lokalnih srednjih šolah v skupine za začetek kampanj o lokalnih,
nacionalnih in mednarodnih problemih, podpirajoč volitve, katerih se
je udeležilo na stotine učencev. Projekt spodbuja strastno in predano
sodelovanje mladih, z mladimi muslimankami v ospredju. Spodbuja povezanost v skupnosti med in znotraj
šol ter kaže moč demokratičnega
sodelovanja mladih ljudi.
Učenci iz šol, vključenih v projekt, so imeli edinstveno priložnost začeti lastne kampanje v šolah povezane z različnimi problemi. Ti problemi so vključevali priložnosti za boljše
delovne izkušnje, zbiranje sredstev za storitve mladih, dvig minimalne plače v državi na
raven, ki zadostuje za življenje, pravico do evtanazije ter sklad za šolnine za mlade od
16. do 19. leta.
(Dostopno na: https://mycountrymyvote.wordpress.com/)
THE POWER OF POSITIVE: MOČ POZITIVE
OSNOVNA ŠOLA DUGOPOLJE, DUGOPOLJE
Šola je implementirala serijo delavnic namenjenih učencem četrtih razredov, ki so
zajemale teme - čustva in njihovo izražanje, moč pozitivnih misli, skupinsko delo,
kreativnost in iskanje lastnih talentov ter spretnosti.
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Med evalvacijo so poudarili, da se je veliko otrok začelo zavedati jeze, še posebej
pa jeze na samega sebe zaradi nezadostnega učenja in tega, da jim ni treba iskati
krivca v drugih osebah. Drugi otroci so dojeli, da je v težkih trenutkih treba nekomu
pustiti, da ima prostor in čas, da lahko samostojno reši svoj notranji spor in se
zbere, uporabljajoč moč pozitivnih misli. Navajajo, da je metoda izjemno dobra,
učinkovita, in jo je treba prenesti vsem otrokom, saj pomaga vsem v vsakodnevnih
situacijah.
HAPPY KIDS: SREČNI OTROCI
OŠ RETFALA, OSIJEK
Šola je izoblikovala Skupino za kakovost in izdelala SWOT analizo sreče v šoli kot
predpogoj za strateško načrtovanje aktivnosti med šolskim letom. Skupina je razmišljala
o vseh aktivnostih na ravni celotne šole in je vse učitelje spodbudila, da razmišljajo,
načrtujejo in predložijo svoje ideje, s katerimi bi lahko izboljšali medsebojne odnose in
komunikacijo ter te spremembe uvedli v šolski kurikulum. Poudarek je na spremembah,
s katerimi bi v razredih med učenci ustvarjali bolj kakovostne medsebojne odnose,
naloga vsakega učitelja pa je, da prilagodi metode in pristope njihovim potrebam.
Potem se je organiziral niz aktivnosti in majhnih šolskih projektov, kot so: Spretnosti in
talenti učencev, Posebno darilo v slovo učencu, ki odhaja iz šole, Razredni sestanki
z medsebojnimi delitvami, Dogovori učencev za šolske projekte.
Organizirane so bile tudi delavnice za učence s temami: Pozitivna slika o sebi, Moje
potrebe in potrebe drugih, Temelji komunikacije, Reševanje sporov, Rizična
obnašanja ipd.
PROJEKT OTHERNESS / ITALIJA
I.I.S. BENEDETTO CROCE
I.I.S.S NAUTICO GIOENI TRABIA
EDUCANDATO STATALE „MARIA ADELAIDE”
Projekt OTHERNESS obdeluje spretnosti pomembne za socialne
in državljanske kompetence, dvig kulturne zavesti in njeno izražanje. Učenci se udeležujejo izobraževanja o sprejemanju raznolikosti, razumevanju različnih perspektiv, varnosti pri izražanju in
pogajanju ter vzajemni empatiji.
Cilj projekta je podpreti razvoj učencev, da bi lahko postali odgovorni državljani, ki upoštevajo različnosti ter spoštujejo kakovosti
teh. Cilj je, da jih se okrepi za premagovanje predsodkov in za gradnjo sveta, ki temelji na
sodelovanju, odločnosti in integriteti.
V sklopu projekta bo narejeno digitalno orodje za učitelje, sestavljeno iz različnih medijskih kanalov, dokumentarnih filmov, video predavanj in ostalih relevantnih elektronskih
vsebin. Ta bo komplementaren s »Priročnikom za učitelje«, poudarjajoč integracijo digitalnih materialov med učenjem.
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Projektne aktivnosti:
• raziskava o prikazu različnosti v šolskih učbenikih in učnih materialih ter o stališčih učencev do različnosti,
• s priročnikom za učitelje, sestavljenim iz 48 aktivnosti, se bodo zajele človekove
pravice, različnosti ter etnična, spolna, medgeneracijska in socialna vprašanja. Cilj
priročnika je promoviranje zavesti o vlogi aktivnega in zavestnega sodelovanja v
življenju skupnosti ter spoštovanja okolja in ljudi,
• mednarodni trening za učitelje: srednješolski učitelji iz štirih držav so se udeležili
treninga, ki ga je organiziral Centro Sviluppo Creativo »Danilo Dolci«, na katerem
so se učili neformalnih metod izobraževanja, ki jih lahko uporabijo pri poučevanju
učencev o različnosti, človekovih pravicah in aktivnem državljanstvu. Nekatere od
njih so gledališče zatiranih, igranje vlog in simulacija, skupinsko delo, nevihta idej,
vodena debata, gledališče, preučevanje primerov in recipročni majevtični pristop
razvit v Danilo Dolciju,
• razvoj izobraževalnega programa za ozaveščanje učencev o različnosti,
• vodenje programa med šolskim letom 2016/2017,
• zaključna implementacija programa med šolskim letom 2017/2018.
Projekt OTHERNESS je triletni projekt (2015–2018) financiran iz programa Erasmus
+, ključne aktivnosti 2: Sodelovanje za inovacijo in izmenjavo dobrih praks – Strateško
partnerstvo za izobraževanje šol. Več o projektu lahko najdete na spletnem naslovu:
http://othernessproject.eu/en/home/.
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KONČNA BESEDA: SREČNA, KAKOVOSTNA
IN DEMOKRATIČNA ŠOLA
Srečna, kakovostna in demokratična šola
Preprečitev radikalizacije, nesprejemljivega obnašanja in različnih socialno-emocionalnih težav, možnosti odgovorov na zahteve in pričakovanja sodobne družbe, izgrajevanje lastne integritete in identitete, izgrajevanje samozavesti in medkulturne zavesti,
dekonstrukcija predsodkov in kritično razmišljanje – je možna skozi ukrepom v vzgoji
in izobraževanju ter okrepitvi same skupnosti, da bi ta lahko postala zaščitni faktor in
medkulturni »proizvajalec« aktivnih in odgovornih državljanov.
Šola kot eden od elementov skupnosti ima pomembno vlogo v zagotavljanju zdravega in
kakovostnega razvoja otrok in mladine, da lahko postanejo izobražene, odprte, medkulturne in demokratične osebe. Lahko rečemo, da je šola medkulturna, demokratična
skupnost v majhnem, v kateri se mladi vzgajajo, izobražujejo in pripravljajo za aktivno
sodelovanje v družbi, v kateri živijo, ki promovira demokratično izobraževanje, hkrati pa
(p)ostaja bolj srečna, kreativna in uspešna inštitucija (Bäckman in Trafford 2007).
Kako lahko dosežemo, da učenci znotraj šol razvijejo svoje polne potenciale in da šole
(p)ostanejo srečne, kakovostne in demokratične?
Prvi pomemben faktor je, da se na mlade ne gleda več kot na objekte, temveč kot na
aktivne subjekte v ustvarjanju lastnega življenja. Odgovornost odraslih je vodenje in
ustvarjanje pogojev za razvoj njihovih polnih potencialov in razumevanja, da so odnosi
eden najpomembnejših predpogojev za izpolnjeno in kakovostno življenje, kot tudi za
same demokratične procese.
Poleg tega je pomembno, da učitelji med poučevanjem državljanske vzgoje in izobraževanja upoštevajo, da se ne poudarja toliko teorij, konceptov ali načel demokracije,
temveč da se poudari tudi praksa. Tako se na vprašanje: »Kako mlade ljudi pripravljamo,
da postanejo odrasli, demokratično orientirani udeleženci v družbi?« Odgovor se glasi:
»Tako, da jim zagotovimo izkustveno doživljanje demokracije, blaginje in kakovosti v
vsakem segmentu in na vsaki ravni življenja v šoli« (Bäckman in Trafford 2007).
Zadnji pomembni faktor je izobraževanje in vzgoja učencev za prispevanje k medkulturni šolski skupnosti, ki temelji na sprejemanju različnosti, upoštevanju, enakosti, pravičnosti, solidarnosti, odgovornosti, sodelovanju in participaciji. Oziroma – na izgrajevanju
zaupanja v pripadnike šole (skupnosti) ter razvoju odgovornosti do sebe in ostalih udeležencev (Sablić 2014).
Svetovno poročilo o sreči in blaginji iz leta 2015 (Helliwell in dr. 2015) je pokazalo, da imajo šole, ki kot prioriteto postavljajo blaginjo učencev, potencial postati učinkovitejše z
veliko boljšimi izobraževalnimi dosežki in tudi s splošno boljšimi življenjskimi dosežki
svojih učencev.
Sreča, blaginja in vključenost otrok in mladine so močno odvisne od vodstva, podpore
in razumevanja odraslih. V kontekstu šole, ravno demokratično upravljanje, ki temelji
na spoštovanju različnosti, medkulturnosti, človekovih pravicah, pooblastitvi in sodelovanju učencev, osebja in ostalih udeležencev sprejemanja pomembnih odločitev v šoli,
ustvarja temelje za kakovostno delo, ki je orientirano na blaginjo vsakega posameznika
(ne le na učence, temveč tudi na vzgojno-izobraževalne delavce, starše, posledično pa
tudi na lokalno skupnost).
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Nekoristno je govoriti o demokraciji, blaginji in kakovosti znotraj šol, če navedenih
vrednot tudi sami ne uporabljamo.
Srečna, kakovostna in demokratična šola je orientirana na ljudi, procese in okolje
(Happy Schools, UNESCO, 2016.):

Ljudje:
prijateljstvo in
medčloveški odnosi
na ravni šole,
pozitivna stališča
učiteljev,
spoštovanje in
upoštevanje
različnosti,
pozitivne vrednote,
sodelovalne prakse,
spretnosti in
kompetence učiteljev.

Procesi:

Okolje:

razumna delovna
obremenitev,
timsko delo in
sodelovalno učenje,
učenje skozi zabavo,
kreativnost, vključenost
in svoboda,
občutek za doseganje
rezultatov in napredovanje,
široka izbira obšolskih
aktivnosti,
relevanten kurikulum,
fokus na blaginjo
vsakega posameznika
upravljanje stresom.
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prijateljsko in zaupno
okolje,
varno okolje, v katerem
se počutite zaščiteni
pred ustrahovanjem
skupna definirana
vizija šole,
kompetentno
upravljanje ,
pozitivna disciplina,
demokratično
upravljanje s šolo.

Šola skozi navedeno postaja mesto kontinuiranega učenja, sožitja, sodelovanja, sprejemanja različnosti, enakopravnosti, zaupanja, podpore in spodbujanja, v katerem aktivno
sodelujejo učenci, vzgojno-izobraževalni delavci, starši in lokalna skupnost.

Srečna šola – šola, ki kot prioriteto
zastavlja blaginjo učencev, ustvarjanje
spodbujajočega okolja za učenje ter
orientiranost na osebni razvoj vsakega
posameznika, ki vključuje
socialno-emocionalni razvoj, krepitev
otroške samozavesti in
samospoštovanja, odpornosti ter
kreativnega izražanja.

Kakovostna šola – šola, v kateri
vsak učenec zadovoljuje lastne
potrebe in ki je orientirana na
vzpostavljanje in izgrajevanje
kakovostnih odnosov in komunikacije
ter ustvarjanje pogojev za razvoj
vsakega posameznika.

Demokratična šola – šola, v kateri je vsak učenec
vključen v življenje šole in sodeluje v sprejemanju
odločitev. Šola, ki temelji na spoštovanju in
upoštevanju različnosti, medkulturnosti, inkluziji,
človekovih pravicah ter ustvarjanju
aktivnih državljanov.

Kompetence:
odgovornost in samoučinkovitost,
socialne in emocionalne kompetence,
empatija
komunikacijske spretnosti,
spretnosti za mirno reševanje sporov,
sodelovalne spretnosti,
fleksibilnost
iniciativa in podjetništvo,
kritično razmišljanje,
kreativnost
odprtost do različnih kultur, prepričanj,
pogledov na svet in praks
znanje in kritično razumevanje sveta: politike,
pravic, človekovih pravic, kulture, religije,
zgodovine, medijev, ekonomije, okolja, trajnosti,
aktivno sodelovanje v družbenih dogodkih
in skrb za interese skupnosti,
državljanska odgovornost, angažiranost.
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