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Predgovor 

Delavnice za državljansko usposabljanje so nastale v okviru projekta MyPart – 

Sodelovalni pristopi v državljanskem izobraževanju z ljudmi z intelektualno oviro 

in zanje. V okviru programa ERASMUS+ je projekt od novembra 2019 do aprila 

2022 prejel sredstva Evropske komisije, izvedle pa so ga štiri organizacije iz 

različnih evropskih držav: 

 

LEBENSHILFEN SOZIALE DIENSTE GMBH iz Avstrije je pomembna 

organizacija, ki podpira in spremlja osebe z intelektualno oviro in/ali z drugimi 

socialnimi oviranostmi pri delovanju v družbi ter pomaga pri odstranjevanju ovir 

za vključujočo družbo. Temelji delovanja organizacije na invalidskem področju 

segajo v leto 1960.  V zadnjih dveh desetletjih so razširili paleto storitev za mlade 

ranljive ljudi (nezaposleni, ki niso vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, 

osipniki) in se danes v splošnem osredotočajo na ljudi, ki jim grozi socialna 

izključenost ali so že socialno izključeni.  

 

ZAVODA RISA, CENTER ZA SPLOŠNO, FUNKCIONALNO IN KULTURNO 

OPISMENJEVANJE iz Slovenije je nevladna organizacija, ustanovljena za potrebe 

neodvisnega in uporabniškega raziskovanja ter razvojnih, svetovalnih, 

komunikacijskih, kulturnih in izobraževalnih dejavnosti za osebe z intelektualno 

oviro ter sorodnimi ovirami. Organizacija deluje tudi na področju človekovih 

pravic. Glas dajejo ljudem, ki najpogosteje molčijo ali v družbi niso slišani. RISA 

je prva organizacija v Sloveniji, ki sistematično razvija koncept lahkega branja v 

slovenščini. 

 

FENACERCI s Portugalske  predstavlja več kot 50 društev CERCI, ki so razširjene 

po vsej državi. Organizacija je bila ustanovljena s ciljem objektivnega zastopanja 

uporabnikov in sodelovanja z deležniki ter skupnostjo na splošno. Svojim  članom 

nudi pravno pomoč in tehnično svetovanje, zagotavlja širok spekter informacijsko-

tehničnih in pedagoških informacij ter izvaja številne dejavnosti usposabljanja in 

raziskovanja. S sledenjem potrebam otrok, mladostnikov in odraslih z 

intelektualno oviro si FENACERCI prizadeva oblikovati pogoje za razvoj raznolikih 

rešitev, ki so namenjene predvsem njihovemu šolanju, socialni in poklicni 

integraciji ter polnemu državljanskemu sodelovanju. 

 

LATERNA MAGICA z Madžarske je bila ustanovljena leta 1998 za ustvarjanje 

zahtevnih in edinstvenih kulturnih ter izobraževalnih projektov na Madžarskem in 

v tujini. Poleg zbiranja (zbirka diapozitivov) organizacija pomaga kulturnim in 

izobraževalnim ustanovam učinkovitejše dosegati njihove cilje. Med izvajanjem 

svojih projektov in programov Laterna Magica posveča posebno pozornost 

mednarodnemu sodelovanju in čezmejnemu skupinskemu delu. 
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Cilj projekta MyPart je izboljšati politično udeležbo ljudi z intelektualno oviro.  

29. člen Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov določa, da imajo 

osebe z intelektualno oviro pravico do popolnega sodelovanja v političnem in 

javnem življenju. Kljub temu se ljudje z intelektualnimi ovirami zaradi različnih 

dejavnikov soočajo s številnimi omejitvami pri uveljavljanju svojih državljanskih 

in političnih pravic. Eden od razlogov je pomanjkanje ustreznega in dostopnega 

gradiva, informacij. Eden izmed najpomembnejših predpogojev za politično 

udeležbo je, da razumemo sebe kot državljana s pravico do aktivnega sodelovanja 

v javnem in političnem življenju. 

Projekt poudarja državljansko vlogo vseh ljudi in krepi  razumevanje ljudi z 

intelektualno oviro med ljudmi in v družbi.  

Vodilni načeli projekta sta bili sodelovanje in vključenost. Osebe z intelektualno 

oviro so bile skozi celoten projekt vključene v razvoj vseh izdelkov in rezultatov. 

Vsaka  partnerska organizacija je ustanovila skupino svojo sodelovalno skupino. 

V teh skupinah so ljudje z intelektualno oviro s projektnimi partnerji sodelovali pri 

razvoju štirih temeljnih izdelkov: 

 

• myPart - Učni načrt delavnic državljanske vzgoje in usposabljanja; Priročnik 

vključuje teme, kot so državljanska pravica, osnove demokracije, evropske 

vrednote, procesi izbire in odločanja, politična udeležba in glasovanje. 

Delavnice so razdeljene na 5 modulov.  

• myPart - Priročnik Državljansko učenje in sodelovanje (lahko branje); 

Priročnik je praktično orodje, ki ga lahko uporabimo na delavnicah 

državljanskega usposabljanja ali za samoučenje. Pripravljen je v lahkem 

branju.  

• myPart – Kratki filmčki; Pet zgodb pokriva teme delavnic. Namen je  

življenje ljudi z intelektualno oviro predstaviti splošni javnosti.  

• myPart – Priporočila za oblikovanje politik; V priporočilih odločevalcem so 

zbrane informacije in priporočila za državljansko udeležbo oseb z 

intelektualno oviro na regionalni, državni in evropski ravni. 
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Uvod 

Delavnice za državljansko vzgojo in usposabljanje myPart  temeljijo na 

pričujočem priročniku.  Namenjene so ljudem z intelektualno oviro, ki želijo 

pridobiti in/ali se naučiti novih državljanskih veščin. S tem orodjem bodo ljudje z 

intelektualno oviro imeli možnost... 

 

• ... okrepitve svojih državljanskih kompetenc; 

• ... učenja kritičnega razmišljanja; 

• ... pridobitve spretnosti za reševanje problemov, razvijanje argumentov in 

odločanje. 

 

Delavnice za državljansko vzgojo in usposabljanje myPart so prilagojene potrebam 

ljudi z intelektualno oviro in vsebujejo vidike eksperimentalnega učenja, skupnega 

učenja in skupinskega dela. 

Delavnice so razdeljene na pet modulov, ki jih je mogoče izvesti v celoti ali v obliki 

ločenih delavnic. 

 

Teme, ki jih učni načrt vsebuje, so: 

 

1. Človekove pravice in državljanske pravice (Moje pravice) 

2. Kaj je demokracija? 

3. Evropske vrednote 

4. Postopki izbire in odločanja (Moja izbira, moja odločitev) 

5. Politična udeležba (Sodelovati, imeti glas) 

 

Za celostni pristop priporočamo, da ta učni načrt uporabljate skupaj s priročnikom 

Državljansko učenje in sodelovanje (lahko branje), ki je bil razvit sočasno z 

delavnicami. Vsebina priročnika je usklajena s posameznimi moduli. Priročnik je 

primeren tako za samoučenje kot pripomoček v skupini.  

 

Za utrditev vsebin priporočamo tudi uporabo kratkih filmčkov. Videi z vprašanji za 

razpravo so v vsakem posameznem modulu na voljo kot ločena vaja ali dodatek. 

Nekatere vrste eksperimentalnega učenja (igra vlog, improvizacijsko gledališče) 

boste najučinkoviteje uporabili v situaciji ''iz oči v oči''. Večina vsebin priročnika 

se lahko učinkovito prilagodi delu na spletu. Projekt myPart je bil v veliki meri 

izveden v različnih fazah pandemije COVID-19, zato je bila večina funkcij s strani 

sodelovalne skupine testirana prek spleta.  
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SMERNICE ZA MODERATORJE 

Učni proces delavnic temelji na načelih izobraževanja odraslih. Cilj je udeležencem 

zagotoviti znanja, veščine in vrednote, ki jim bodo omogočila, da bodo postali 

aktivnejši državljani. 

 

Posamezne teme so obravnavane v različnih modulih, v katerih priporočamo 

različne načine, dejavnosti in metode. Delavnice imajo po 4 korake. 

 

 

ŠTIRJE KORAKI V DELAVNICAH DRŽAVLJANSKE VZGOJE IN USPOSABLJANJA 

 

Korak 1. Začetni talilci ledu: Prvi korak vsebuje dejavnosti ''teambuildinga'' s 

podporo članom skupine. Gre za začetno fazo spoznavanja in pričetek skupnega 

učenja. 

 

Korak 2. Reflektivno učenje: Moderatorji predajajo informacije v zvezi z 

vsebino ter jih podprejo s predstavitvijo ali vajo. Udeleženci prinašajo in svoje 

znanje navezujejo na to, kar so se naučili z lastnega življenja, izkušenj. 

 

Korak 3. Osrednje učenje: Udeleženci v skupini na podlagi osebnih izkušenj,  

skupnem razvoju študije primera ali v igri vlog preizkušajo in uporabljajo 

pridobljena znanja . 

 

Korak 4: Končno učenje: Zadnji del vsakega modula je namenjen utrjevanju 
znanja in poglabljanju učnih vsebin. S pomočjo eksperimentalnih učnih metod, 
kot sta improvizacijsko gledališče ali aktivni razvoj kampanje, lahko udeleženci 

izkusijo možnosti aktivnega sodelovanja v javnem in političnem življenju. 
 

 

VSEBINA DELAVNIC DRŽAVLJANSKE VZGOJE IN USPOSABLJANJA  

Vsak modul prinaša opis vsebine. Opise v posameznem modulu najdete pod 

oznako »Vsebina« ali v obliki predstavitve v Microsoft PowerPointu.  

Vsebina modulov je celovito opisana v priročniku in predstavljena s pomočjo 

drsnic. Če je potrebno, lahko obseg predstavitve skrajšate in prilagodite znanju in 

veščinam vaših udeleženk in udeležencev – tako bodo lahko dosegli svoje 

potenciale. 

  



 

 
 

 

Delavnice državljanske vzgoje in usposabljanja  8 

NAČRTOVANJE DELAVNIC DRŽAVLJANSKE VZGOJE IN USPOSABLJANJA 

Celotno trajanje delavnic je približno 30 ur ali 6  ur na modul. 

Serijo delavnic lahko izvedemo v enem kosu, kot celoto, možno pa je izvesti zgolj 

posamezne module.  

 

V primeru, da izvajate celotno serijo delavnic, je priporočljivo na začetku vsakega 

novega modula pregledati vsebino prejšnjega modula. Pregled bo olajšal 

vzpostavitev logičnih povezav med moduli.  

Priporočljivo je, da se delavnice naenkrat udeleži največ 10 oseb. 

Vsak modul se začne s pregledom načrta delavnice, ki vsebuje povzetek, cilje, 

predviden potek in trajanje ter priporočene vire. 

Pred začetkom usposabljanja morajo moderatorji preveriti predviden potek 

vsakega modula, ki mora biti usklajen z vsebino in vajami, ter pripraviti gradivo 

za vse udeleženke in udeležence. 

Priporočljivo je,  da načrtujete zadostno število odmorov, ki v učnem načrtu niso 

opredeljeni; določite jih glede na potrebe  udeležencev. 

Gradiva in vaje so prilagodljivi in jih lahko uporabite večkrat. 

Na koncu vsakega modula imajo udeleženci možnost izpolniti ocenjevalni obrazec. 

 

MODERATORJI 

Delavnice naj bi izvajali strokovnjaki, ki imajo znanje s področja  človekovih 

pravic, demokratičnih procesov in politike.  Za celostni pristop je priporočljivo 

uporabiti orodja myPart: priročnik v lahkem branju, kratke filmčke   in priporočila 

odločevalcem. Priporočila niso neposredno vezana na izobraževanje in učna 

gradiva,  dobimo pa z njimi vpogled v politične razmere v Evropi.  

 

Moderatorji naj bi imeli usvojena pedagoška znanja in spretnosti: 

• Znanja o tem, kako odraslim z intelektualno oviro  zagotoviti dostop do 

vsebin usposabljanja. 

• Komunikacijske spretnosti, zlasti v smislu lažjega jezika, lahkega branja.  

• Sposobnost iskanja in prilagajanja ustreznih rešitev ter vsebin, če je to 

potrebno.  

• Sposobnost prilagajanja tempa in pristopa k poučevanju.  
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UDELEŽENCI 

Delavnice so namenjene odraslim z intelektualno oviro, ki želijo pridobiti nove 

državljanske kompetence. 

Udeleženke in udeležence naj bi zanimalo: 

 

• ... razumevanje in utrjevanje lastnih pravic,  

• ... govoriti zase, postaviti se zase, 

• ... sodelovanje v javnih zadevah,  

• ... razvijanje zmožnosti kritičnega razumevanja politike,  

• ... razvijanje vrednot pravičnosti in socialne pravičnosti. 

 



Modul 1:  
 

Človekove in državljanske pravice  
(Moje pravice) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vsebina Modula 1 
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Povzetek 

Udeleženke in udeleženci bodo pridobili osnovno znanje s področja človekovih 

pravic. Skozi igro vlog bodo razvijali zmožnost ocene situacij, v katerih so 

človekove pravice ogrožene, in preizkušali odzive na te situacije.  

Cilji  

• Aktivnosti ''teambuildinga'' uporabiti v namen medsebojnega spoznavanja;  

• Spoznati področje človekovih in državljanskih pravic; 

• Prepoznati povezavo med lastnimi življenji in človekovimi pravicami; 

• V ospredje postaviti dejanja, s katerimi uveljavimo svoje pravice;  

• Razvijati odprt um, smisel za pravičnost in pridobivati znanje iz zgodovine; 

• Poudariti sodelovanje ljudi z intelektualno oviro v državljanskem in 

političnem življenju.  

 

Načrt in trajanje srečanja 

Srečanje (z odmori in evalvacijo) traja 6 ur, a  lahko čas prilagodimo udeleženkam 

in udeležencem.  

 

Dobrodošlica: 

Prihod,  kratka seznanitev s potekom delavnice 
 

10 min 
 

Začetni talilec ledu:  

Možnost 1: Štirje koti 

Možnost 2: Res/ni res? 

30 min 

 

Reflektivno učenje: 

Splošna deklaracija človekovih pravic 

Vaja: Dobro življenje s človekovimi pravicami 

 

60 min 

 

Osrednje učenje:  

Kako lahko uveljavim svoje pravice? 

Kratek filmček ''Mizarska delavnica'' 

 

60 min 

 

Končno učenje: 

Prvi del: Igra vlog: Človekove pravice 

Drugi del: Borke in borci za človekove pravice 

 

120 min 
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Učne vsebine 

• Splošna deklaracija človekovih pravic  

• Državljanske in politične pravice 

• Boj za človekove pravice 

 

Priporočeni viri in pripomočki 

• Tabla ''flipchart'', markerji, samolepljivi listki;  

• ilustracije scenarijev za prvi talilec ledu; 

• kartice za igre vlog;  

• Splošna deklaracija človekovih pravic (SDČP) v lahkem branju; 

• Konvencija ZN o pravicah invalidov (KPI, tudi ilustracije in plakati);  

• priročnik Državljansko učenje in sodelovanje (lahko branje); 

• zemljevid sveta; 

• prenosnik/tablica, projektor.  
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Korak 1. Začetni talilec ledu 

Predlagamo dve različni možnosti talilcev ledu, vi pa za potrebe delavnice izberite 

med obema. Prva različica je primerna za udeležence in udeleženke, ki se še ne 

poznajo med seboj. V tej aktivnosti se premikajo po prostoru. Drugo različico 

priporočamo v skupinah, kjer se ljudje med seboj že poznajo. Premikanje ni 

potrebno.  

TALILEC LEDU: ŠTIRJE KOTI 

TRAJANJE:  

30 minut 

POTREBUJEMO:  

Sobo s 4 koti in ilustracije (risbe ali fotografije) scenarijev, ki jih omenjamo. 

 

Izjave, med katerimi izbiramo:  

• Rojen-a sem spomladi; poleti; jeseni; pozimi.  

• Moja barva oči je: modra; rjava; zelena; druga. 

• Moja priljubljena hrana je/so: pica; testenine; ribe; jabolčna pita. 

• Moje najljubše vreme je: deževno; sončno; vetrovno; sneženje. 

CILJI: 

Spoznavanje med udeleženci in udeleženkami, premikanje.  

KLJUČNE IDEJE:  

Moderator-ka opozori na štiri kote sobe in razloži, da naj se udeleženci in 

udeleženke postavijo v tisti kot, na katerega moderator-ka kaže, ko bere izjavo. 

Najbolj pomembno je, da ljudi aktiviramo in da se med seboj seznanijo.  

POTEK: 

• Moderator-ka ima za vsako temo oz. izjavo ilustracije s štirimi možnostmi. 

Ilustracije ali (izpisane možnosti) so pričvrščene v pripadajočih kotih. 

• Moderator-ka po vrsti prebere izjave in udeležence prosi, da se 

premaknejo v ustrezen kot.  

• Na primer, pri prvi izjavi: En kot predstavlja pomlad, drugi poletje, tretji 

jesen, četrti zimo. Osebe, ki so rojene spomladi, se premaknejo v prvi kot, 

osebe, rojene poleti, v drugi kot in tako dalje.  

• Ko so ljudje zbrani po ustreznih kotih, imajo nekaj minut časa, da se 

sprostijo in poklepetajo o izbiri. 

• Moderator-ka po nekaj minutah prične brati drugo izjavo, udeleženci pa 

ponovno izberejo ustrezno možnost in kot. 

  



 

 
 

 

Delavnice državljanske vzgoje in usposabljanja  

Modul 1 14 

TALILEC LEDU 2: RES/NI RES? 

TRAJANJE:  

30 minut 

POTREBUJEMO:  

Prostor s stoli in papir. 

CILJI: 

Udeleženci in udeleženke se med seboj seznanijo in spoznajo. 

KLJUČNE IDEJE: 

Ta talilec ledu je primeren za skupine, v katerih se nekateri med seboj že poznajo, 

saj je tako še bolj zabavno iskati neresnične izjave. Moderator-ka lahko v tej 

aktivnosti sodelujoče podpre tako, da jih vzpodbudi k iskanju smešnih zavajajočih 

izjav.  

POTEK: 

• Moderator-ka vsakega prisotnega naprosi, da se predstavi in o sebi pove 

(na glas) ali na list papirja napiše tri stvari. Dve izjavi naj bosta resnični 

dejstvi, ena izjava pa mora biti neresnična.   

• Skupina glasuje, katera izjava je neresnična.  
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Korak 2. Reflektivno učenje 

DOBRO ŽIVLJENJE S ČLOVEKOVIMI PRAVICAMI  

TRAJANJE: 

60 minut 

• Prvi del: zbiranje predstav in idej na temo  

• Drugi del: Splošna deklaracija človekovih pravic 

• Vaja: Dobro življenje s človekovimi pravicami 

POTREBUJEMO:  

Tablo ali ''flipchart'' tablo, na katero lahko pritrdimo samolepilne listke; 

samolepilne listke/kartice; izvod Splošne deklaracije človekovih pravic  (SDČP) v 

lahkem branju1 ali kartice/listke s posameznimi členi deklaracije v lahkem branju 

ali plakate s sličicami SDČP (obešene na stene)  

Vsebino modula, s predstavitvami v PowerPointu. Moderator lahko izbere tudi 

druga ustrezna orodja in pristope.  

CILJI:  

Seznanitev s pričakovanji udeležencev in človekovimi pravicami. 

KLJUČNE IDEJE: 

Človekove pravice je potrebno dobro poznati. Čeprav se z njimi srečamo v skoraj 

vseh modulih, je pomembno, da znotraj tega modula strnemo osnovne vsebine 

na temo.   

POTEK:  

• Pričakovanja: Moderator-ka prosi udeležence in udeleženke, da izrazijo 

svoja pričakovanja v zvezi s temo Modula 1. Pričakovanja zapisuje na 

''flipchart'' tablo.  

• Moderator-ka zagotovi izvod Splošne deklaracije človekovih pravic  

(SDČP) v lahkem branju2 ali kartice/listke s posameznimi členi deklaracije 

v lahkem branju ali plakate s sličicami SDČP (obešene na stene). 

• Moderator-ka vsebine na temo človekovih pravic predstavi s pomočjo 

''flipchart'' table ali PowerPoint predstavitve. Osnovne informacije, ki naj 

bi jih podali, skupaj s podrobnejšimi opisi najdete v poglavju VSEBINA (na 

koncu modula).  

  

 

 

 
1 V slovenščini maja 2022 deklaracije v obliki lahkega branja še nimamo. Poenostavljen povzetek 
deklaracije je na spletu: https://www.echr.coe.int/Documents/Simplified_Conv_SLV.pdf  
2 V slovenščini maja 2022 deklaracije v obliki lahkega branja še nimamo. Poenostavljen povzetek 
deklaracije je na spletu: https://www.echr.coe.int/Documents/Simplified_Conv_SLV.pdf 

https://www.echr.coe.int/Documents/Simplified_Conv_SLV.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Simplified_Conv_SLV.pdf
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VAJA:  

Dobro življenje s človekovimi pravicami 

• Dobro življenje in Splošna deklaracija človekovih pravic. 

• Skupaj z udeleženci raziščite, katere stvari pripomorejo k temu, da je 

naše življenje zdravo in srečno.  

• Udeleženci naj dopolnijo poved: ''Da bi bili srečni, bi morali vsi...''. Med 

odgovori se lahko znajdejo dopolnitve, kot so: ''…imeti možnost delati,'' 

''…imeti dovolj hrane,'' ''…imeti prostor za življenje,'' ''…imeti prijatelje in 

družino''; ''….imeti možnost povedati svoje mnenje''; ''imeti možnost 

obiskati običajne prostore''… 

o Njihove odgovore zapišite na listke/kartice in jih pritrdite na tablo.  

• Vsakemu udeležencu dajte kopijo SDČP in zagotovite, da so kartice ali 

plakati na vidnem mestu.   

• Preberite SDČP v lahkem branju. Ko prebirate člene, udeležence prosite, 

da pravice iz SDČP povežejo s seznamom stvari, za katere menijo, da so 

potrebne za srečno življenje.  
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Korak 3. Osrednje učenje  

KAKO LAHKO UVELJAVIM SVOJE PRAVICE? 

TRAJANJE:  

45 minut 

POTREBUJEMO:  

Konvencijo ZN o pravicah invalidov v lahkem branju.3 

CILJI:  

Udeleženci in udeleženke razumejo pomen političnih in državljanskih pravic kot 

najpomembnejšega zagotovila človekovih pravic ter priložnosti v skupnosti.  

KLJUČNE IDEJE:  

Izbrati določeno pravico in pretehtati možnosti, kako to pravico uveljaviti. 

Moderator-ka naj spodbuja miselni proces o možnostih, ki jih prinašajo 

državljanske in politične pravice za ljudi z ovirami.  

Na primer: 27. člen KPI: Države pogodbenice priznavajo invalidom pravico do dela 

enako kot drugim, ki vključuje pravico do možnosti za preživljanje s svobodno 

izbranim ali sprejetim delom na trgu dela in v delovnem okolju, ki je odprto, 

vključujoče in dostopno invalidom. 

POTEK: 

• Udeleženkam in udeležencem predstavite KPI v lahkem branju. V ta 

namen uporabite kartice - združite jih na tabli.   

• Posamezni udeleženec ali udeleženka lahko izbere pravico, ki je zanj-o v 

tistem trenutku najpomembnejša.   

• Izbrane pravice zapišite na tablo. 

• Udeleženke in udeleženci naj razmislijo o svojih izkušnjah in tem, kako 

lahko prispevajo kot državljani.  

• Skupini predstavite državljanske in politične pravice. Pri tem uporabite 

gradivo v lahkem branju – Modul 1 (Moje pravice) Priročnika Državljansko 

učenje in sodelovanje. 

• V skupini se pogovorite o sledečih vprašanjih: 

o Že imamo to pravico ali se moramo zanjo boriti?  

o Kaj lahko naredimo mi kot državljanke in državljani? 

o Ali obstaja varuh človekovih pravic ali pravno svetovanje, kjer lahko 

dobimo nasvet?  

 

 

 
3 V lahkem branju v slovenščini je dostopna na spletu: https://www.zveza-

sozitje.si/media/uploads/files/konvencija_invalidi_lahki_vodnik.pdf  

https://www.zveza-sozitje.si/media/uploads/files/konvencija_invalidi_lahki_vodnik.pdf
https://www.zveza-sozitje.si/media/uploads/files/konvencija_invalidi_lahki_vodnik.pdf
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o Bi želel kdo deliti izkušnje z javnim zastopanjem pravic na 

zborovanju?  

KRATEK FILMČEK ''MIZARSKA DELAVNICA'' 

Na spletni strani projekta myPart najdete video "Mizarska delavnica". Uporabili ga 

bomo v tej vaji.   

POTEK:  

• Skupini pokažite filmček.  

• Postavite sledeča vprašanja:  

o Ali takoj razumemo, kaj se dogaja?  

o Kaj se je zgodilo? 

o Prvi odziv na video! 

o Zakaj Brane Petru vzame orodje?  

o Zakaj je pomembno, da Peter Branetu razloži, da želi delati in ima 

pravico do dela?  

o Kako ste se počutili ob ogledu? Kako bi se vi počutili, če bi bili v tej 

situaciji?  

• Začnite skupinsko razpravo. 
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Korak 4. Končno učenje 

PRVI DEL: IGRA VLOG: ČLOVEKOVE PRAVICE 

TRAJANJE:  

60 minut, posamezna igra vlog traja približno 25 minut.  

POTREBUJEMO:  

Kartice za igro vlog, Konvencijo ZN o pravicah invalidov v lahkem branju. 

CILJI:  

Udeleženke in udeleženci v različnih vlogah razvijajo, reflektirajo ali spremenijo 

svoj odnos do človekovih pravic.  

KLJUČNE IDEJE:  

Igra vlog naj bi odražala realistične situacije in posamezniku omogočila, da 

pretehta človekove pravice. Udeleženke in udeleženci se bodo učili asertivnosti in 

spoznavali različne načine zavzemanja za lastne pravice.  

POTEK:  

• Razlaga za skupino: Če so z osebo ravnali slabo ali nepošteno, moramo 

prepoznati človekovo pravico, ki je bila kršena.   

• Pojasnite, kaj je igra vlog in da bodo udeleženci odigrali lastno enostavno 

zgodbo.  

• Skupaj izberite idejo za zgodbo. Lahko si pomagate s karticami, lahko pa 

zgodbo predlaga nekdo iz skupine; pogoj je zgolj, da se nanaša na 

človekove pravice.  

• Najdite prostovoljce in prostovoljke, ki bodo zgodbo odigrali pred skupino. 

Na voljo naj imajo dovolj časa, da se pripravijo na svoje vloge. Podprite 

jih tako, da jim pomagate razmisliti, kaj bi lahko govorili.  

• Prepustite jim, da izberejo konec z razrešitvijo situacije ali brez.  

• O predlagani rešitvi se pogovorite v skupini. Skupina lahko predlaga še 

druge rešitve.  

• Udeleženci in udeleženke naj povedo, ali je bila v igri vlog kršena katera 

izmed človekovih pravic.  

• Skupaj poskusite ugotoviti, katere izmed človekovih pravic so bile morda 

kršene v posameznih primerih. 
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KARTICE ZA IGRO VLOG:  

 

Zdravstvena oskrba 

Igralka: ženska, ki uporablja invalidski voziček in potrebuje zdravniško oskrbo  

Soigralec ali soigralka: prijatelj-ica, ki jo spremlja 

Soigralec ali soigralka: zdravnik/zdravnica 

Prizorišče: lokalna bolnišnica 

Ženska potrebuje oskrbo manjše rane na roki. Ima ureznino, ki se ne celi dobro. 

Zdravnik/zdravnica se ozira zgolj na spremljevalko/spremljevalca. Ne sprašuje 

ženske na vozičku. Ženska želi oditi, zdravnik/zdravnica pa še vedno govori zgolj 

s spremljevalcem/spremljevalko.   

 

 

Pravičnost 

Igralec: mladenič (18 let) s kapo in tetoviranimi rokami 

Soigralec ali soigralka: policist-ka  

Soigralka: starejša mladeničeva sestra (24- letna študentka)  

Prizorišče: policijska postaja 

Mladenič želi policiji prijaviti, da je bil, ko se ni želel prenehati rolkati v parku, grdo 

napaden s strani moškega. Policist-ka očitno ne želi sprejeti prijave in poskuša 

mladeniča prepričati, da nihče ne verjame njegovi zgodbi. Starejša sestra bratu 

pomaga uveljaviti pravico.  

 

 

Poroka 

Igralca: moški in ženska z intelektualno oviro, ki se želita poročiti  

Soigralec ali soigralka: matičar-ka 

Prizorišče: matični urad 

Par živi skupaj eno leto, od tega sta pol leta zaročena.  

Trenutno na matičnem uradu opravljata prvi razgovor. Matičar-ka običajno ne 

sprašuje glede poroke. Tokrat želi par odvrniti od tega, da bi se poročila, saj imata 

intelektualno oviro.  
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DRUGI DEL: BORKE IN BORCI ZA ČLOVEKOVE PRAVICE  

TRAJANJE:  

60 minut 

POTREBUJEMO:  

Zgodbe, slike ali videoposnetke bork in borcev za človekove pravic;  velik 

zemljevid sveta.  

CILJI: 

Splošni cilj četrtega koraka je razvoj odprtega uma in občutka za pravičnost ter 

pridobivanje zgodovinskega znanja. Ta aktivnost naj bi v ospredje postavila 

pomen in pomembnost človekovih pravic.  

KLJUČNE IDEJE:  

Sprejetje človekovih pravic ne bi bilo mogoče brez aktivistk in aktivistov, ki se 

zavzemajo ter borijo zanje. Udeležencem posredujte zgodbe teh junakinj in 

junakov.  Zgodbe nam pokažejo, da so se ljudje skozi zgodovino zavzemali za 

pomembne pravice. V učnem načrtu omenjamo pet bork in borcev za človekove 

pravice, skupini jih lahko predstavite še več.   

POTEK:  

• Na podlagi izvedene vaje s skupino razmišljajte o pomenu zavzemanja za 

lastne pravice.  

• S skupino delite zgodbe o aktivistkah in aktivistih, ki so se borili za 

človekove pravice.  

• Udeleženke in udeležence vprašajte, če želijo prispevati svoje znanje na to 

temo, predstaviti še druge aktivistke in aktiviste.  

• Zgodbe dopolnite s slikami in biografijami znanih bork in borcev za 

človekove pravice.  

• Na zemljevidu pokažite, iz katerih držav prihajajo omenjeni ljudje.  

• V skupini se pogovorite o sledečih vprašanjih: 

o Kakšnih družbenih lekcij se lahko naučimo od njih?  

o Kaj smo se naučili o boju za človekove pravice? 

o V katerih državah in na katerih celinah so te borke in borci živeli oz. 

živijo?  

o Na kakšen način so se borili? Boj, pogovori, govori… 

o Se lahko od njih naučimo česa, kar nam bo pomagalo v življenju? 

 

Poiščite informacije v vsebinah poglavja: Borke in borci za človekove pravice.   
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Vsebine 

SPLOŠNA DEKLARACIJA ČLOVEKOVIH PRAVIC 

POMEMBNI DOKUMENTI 

• Splošna deklaracija človekovih pravic (1948) 

• Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah (1966) 

• Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (1966) 

• Konvencija o pravicah invalidov (2006) 

• Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic (1950) 

NAČELA ČLOVEKOVIH PRAVIC 

1. člen Deklaracije o človekovih pravicah: Vsi ljudje se rodijo svobodni ter 

imajo enako dostojanstvo in pravice.  

Človekove pravice so temeljne pravice in svoboščine,  ki pripadajo vsem ljudem 

na svetu. Pokrivajo najbolj osnovne potrebe ljudi po varnem in dobrem življenju 

ter polnem sodelovanju v skupnosti.  

Do človekovih pravic smo upravičeni vsi ljudje, neglede na to, kdo smo, kje smo 

se rodili in kje živimo. To pomeni, da so  po naravi univerzalne. 

Človekove pravice ne morejo biti odvzete, so torej neodtujljive. Vse človekove 

pravice so enako pomembne, brez hierarhije, nedeljive. 

Imajo dolgo zgodovino (s pričetkom v antični Grčiji), mednarodna prioriteta pa so 

postale po drugi svetovni vojni.   

ZAKAJ SO ČLOVEKOVE PRAVICE TAKO POMEMBNE?  

Ljudi ščitijo in postavljajo merila za obnašanje v družbi.  

KDO JE ODGOVOREN ZA ČLOVEKOVE PRAVICE? 

• Vlade, ministrstva in sodišča v državah  

Vse vlade in javne oblasti držav članic so zavezane k zaščiti teh pravic z 

zakoni.  

• Evropski sistem/steber človekovih pravic 

o Evropsko sodišče za človekove pravice 
o Evropski odbor za socialne pravice 
o Komisar za človekove pravice 

 
• Združeni narodi:  

o Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice 

o Svet OZN za človekove pravice: sestavlja ga 47 članic 
o Mednarodni odbori za človekove pravice 
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DEKLARACIJE ČLOVEKOVIH PRAVIC IN PAKTI O ČLOVEKOVIH PRAVICAH 

POMEMBNI DOKUMENTI 

Splošna deklaracija človekovih pravic je bila leta 1948 sprejeta na pobudo 

OZN. Podpisalo jo je 50 držav članic 

Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah je bil sprejet leta 

1966. Pakt določa spoštovanje državljanskih in političnih pravic posameznikov, 

vključno s pravico do življenja, svobodo veroizpovedi, svobodo govora, svobodo 

zbiranja, volilno pravico ter pravico do ustreznega postopka in poštenega sojenja. 

Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah je bil prav 

tako sprejet leta 1966.  Države zavezuje k prizadevanju za zagotavljanje 

ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic, vključno s pravicami delavcev in delavk 

ter pravico do zdravja, pravico do izobraževanja in pravico do ustreznega 

življenjskega standarda. 

Splošna deklaracija človekovih pravic in oba pakta skupaj tvorijo 

Mednarodno listino človekovih pravic. 

 

Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic (EKVČV):  

V Evropi obstaja tudi Evropska konvencija o človekovih pravicah, ki je bila sprejeta 

leta 1950. S to konvencijo so bili narejeni prvi koraki Evrope k zagotovitvi 

temeljnih državljanskih in političnih pravic vsakemu posamezniku. 

ZAKAJ SO ČLOVEKOVE PRAVICE TAKO POMEMBNE?  

Ljudi ščitijo in postavljajo merila za obnašanje v družbi.  

KDO SKRBI ZA URESNIČEVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC? 

• Vse vlade in javne oblasti držav članic so z zakonom obvezane k 

zaščiti teh pravic. V večini držav so pravice opredeljene v ustavi.  

Ustava je najpomembnejši dokument države. V njej so opredeljeni 

osnovni ustroj države, pravila vladanja in temeljne pravice državljanov in 

državljank. Ustavo je precej težko spreminjati, saj morajo biti temeljna 

pravila v državi stabilna.   

• Evropsko sodišče za človekove pravice.  

Če država krši človekove pravice, se je potrebno najprej pritožiti na 

nacionalni ravni in izkoristiti domača pravna sredstva in postopke. Naslednji 

korak je pritožba neposredno na Evropsko sodišče za človekove pravice v  

Strasbourgu.  

• Združeni narodi. 

o Svet OZN za človekove pravice. 

Svet za človekove pravice je najpomembnejši organ Združenih 

narodov za spodbujanje in zaščito človekovih pravic po vsem svetu. 

Je medvladni organ, ki ga sestavlja 47 držav članic. Njegova glavna 

naloga je varstvo človekovih pravic. Vsaka štiri leta pregleda 

mednarodne obveznosti vseh držav članic ZN in daje priporočila. 

 



 

 
 

 

Delavnice državljanske vzgoje in usposabljanja  

Modul 1 24 

o Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice. 

Urad visokega komisarja za človekove pravice je vodilni organ ZN za 

človekove pravice. Ima edinstven mandat za spodbujanje in zaščito 

vseh človekovih pravic za vse ljudi. 

o Varnostni svet OZN ima odgovornost za zagotavljanje miru po 

vsem svetu. Varnostni svet odloča o uporabi mirovnih sil modrih 

čelad) ali kaznovalnih ukrepov proti določenim državam, ki ogrožajo 

mir. 

 

COVID 19: KAJ SE JE S ČLOVEKOVIMI PRAVICAMI ZGODILO MED KORONA 

KRIZO? 

V zadnjih dveh letih je pandemija COVID-19 v številnih evropskih državah 

povzročila izredne razmere in sprožila globalno tveganje na področju zdravja. 

V izrednih razmerah, ki ogrožajo preživetje naroda, lahko države sprejmejo 

ukrepe, ki omejujejo določene človekove pravice. 

Vlade so morale uporabiti izjemne ukrepe in omejiti nekatere človekove pravice, 

da bi ljudi zaščitile pred virusom COVID-19. 

Ukrepi so bili potrebni za zaščito človeških življenj, a je Visoka komisarka za 

človekove pravice (Michelle Bachelet Jeria) v tem kontekstu navedla pravila, ki so 

pomembna za zaščito človekovih pravic:  

• Omejitve morajo biti potrebne, sorazmerne glede na potrebe, 

nediskriminatorne in časovno omejene. 

• Nekaterih pravic – vključno s pravico do življenja, prepovedjo mučenja in 

slabega ravnanja, zaščito pred suženjstvom, pravico do priznanja z 

zakonom, pravico do misli, vesti in svobode veroizpovedi ter pravico, da 

nismo samovoljno pridržani – ni dopustno omejiti. 

https://www.unmultimedia.org/tv/unifeed/asset/2543/2543770/ 

 

Poleg Splošne deklaracije o človekovih pravicah obstajajo še druge mednarodne 

deklaracije: 

 

KONVENCIJA ZDRUŽENIH NARODOV O PRAVICAH INVALIDOV: 

Konvencija o pravicah invalidov je bila sprejeta 13. decembra 2006. Veljati je 

začela 3. maja 2008. To je prva konvencija o človekovih pravicah, ki so jo lahko 

podpisale organizacije za regionalno povezovanje.  

Cilj konvencije je spremeniti odnos in pristop do ljudi z ovirami, invalidnosti. Na 

ljudi z ovirami se ne gleda več kot na "objekte" dobrodelnosti, zdravstvene oskrbe 

in socialne zaščite, temveč se nanje gleda kot na "subjekte" s pravicami, ki so te 

pravice sposobni uveljavljati in sprejemati življenjske odločitve na podlagi 

svobodnega in informiranega soglasja ter biti aktivni člani družbe. 

https://www.unmultimedia.org/tv/unifeed/asset/2543/2543770/
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KONVENCIJA ZDRUŽENIH NARODOV O ČLOVEKOVIH PRAVICAH: 

Konvencijo o otrokovih pravicah je leta 1989 sprejela Generalna skupščina 

Združenih narodov. V njej so priznane človekove pravice otrok, ki so opredeljeni 

kot osebe do 18. leta starosti. Države pogodbenice zagotavljajo, da so vsi otroci - 

brez kakršne koli diskriminacije - upravičeni do posebnih zaščitnih ukrepov in 

pomoči; imajo dostop do storitev, kot sta izobraževanje in zdravstveno varstvo; 

lahko razvijajo svojo osebnost, sposobnosti in talente; odraščajo v varnem okolju, 

sreči, ljubezni in razumevanju. Konvencija priznava vlogo otrok kot družbenih, 

gospodarskih, političnih, civilnih in kulturnih akterjev.  

KONVENCIJA O STATUSU BEGUNCEV IZ LETA 1951 IN PROTOKOL IZ LETA 1967:  

V konvenciji so opredeljeni izraz "begunec", pravice beguncev in pravne 

obveznosti držav, da jih zaščitijo. Osnovno načelo je nevračanje, ki določa, da se 

begunca ne sme vrniti v državo, če sta resno ogrožena njegovo življenje ali 

svoboda. 

DUNAJSKA DEKLARACIJA IN AKCIJSKI PROGRAM:  

Dunajska deklaracija je rezultat svetovne konference o človekovih pravicah. 

Dunajsko deklaracijo je 25. junija 1993 sprejelo 171 držav. Z njo se je po vsem 

svetu okrepilo delo na področju človekovih pravic. 

DRŽAVLJANSKE IN POLITIČNE PRAVICE 

Državljanske in politične pravice zagotavljajo svobodo posameznika pred 

kršitvami s strani vlade, družbenih organizacij in posameznikov. Zagotavljajo 

možnost sodelovanja v civilnem in političnem življenju družbe brez diskriminacije 

ali zatiranja. 

Državljanske pravice so pravice državljanov.  Nanašajo se na pravice 

posameznikov in svoboščine državljanov. 

Nekatere izmed državljanskih pravic so: 

• Pravica do svobode. 

• Pravica do življenja. 

• Pravica do verske izbire. 

• Pravica do zasebnosti. 

• Pravica do lastnine. 

Vsak državljan in državljanka države bi moral-a imeti enake pravice. 

Politične pravice zagotavljajo, da lahko vsak-a državljan-ka sodeluje v družbi, 

politične pravice pa vključujejo naravno pravičnost (postopkovno pravičnost) v 

pravu. 

• Volilna pravica. 

• Pravica do poštenega sojenja. 

• Pravica do pravnega sredstva. 

• Pravica do zbiranja (shoda). 

• Pravica do peticije. 
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• Pravica do pravičnega postopka. 

BORCI IN BORKE ZA ČLOVEKOVE PRAVICE 

MARTIN LUTHER KING MLAJŠI:  

Dr. Martin Luther King mlajši se je rodil leta 1929 v Atlanti v Georgii in postal 

pridigar. V času njegove mladosti je veljala segregacija, poseben zakon, ki je 

zapovedoval ločevanje ras na mestih, kot so šole, avtobusi in restavracije. Izkusil 

je rasne predsodke, zato je svoje življenje posvetil doseganju enakosti in 

pravičnosti za Američane vseh barv. Verjel je, da je mirno zavračanje najboljši 

način za doseganje družbenih sprememb. King in njegova žena Coretta Scott King 

sta vodila velike demonstracije. Imel pa je tudi zelo pomembne govore.  Avgusta 

1963 je bil organiziran "Pohod na Washington'', na katerem je imel Martin Luther 

King svoj najpomembnejši govor: "Imam sanje,'' (angleško ''I Have a Dream,"), 

ki je bil zelo pomemben za razvoj gibanja za državljanske pravice. Na teh mirnih 

demonstracijah je sodelovalo več kot 250 000 ljudi, med njimi tudi belci. Ta govor 

je bil pomemben tudi za uresničevanje državljanskih pravic po vsem svetu.  

Martin Luther King je bil v svojem življenju večkrat aretiran. Nazadnje je politike, 

zlasti predsednika Johna F. Kennedyja, prepričal, da so se zavzeli za enakost in 

pravičnost za vse ljudi. Rasna segregacija je postala nezakonita.  

Zakon o državljanskih pravicah je bil sprejet 2. julija 1964. Istega leta je Martin 

Luther King prejel Nobelovo nagrado za mir, ameriška časopisna revija "The 

Times" pa ga je imenovala za "človeka leta". 

Martin Luther King je bil umorjen 4. aprila 1968, verjetno s strani belih rasistov. 

ROSA PARKS:  

Rosa Parks se je rodila 4. februarja 1913 v Alabami (ZDA). Aktivno je sodelovala 

v gibanju za državljanske pravice, ki se je med drugim zavzemalo za 

enakopravnost temnopoltih ljudi. Zaslovela je, ko leta 1955 na avtobusu v 

Montgomeryju v Alabami svojega sedeža ni hotela prepustiti belcu.  

V tem času je rasna segregacija prevladovala tudi na javnih avtobusih. Prve štiri 

vrste so bile namenjene samo belcem. Ljudje drugih ras so lahko uporabljali 

srednje vrste. Če je belski potnik želel sedeti tam, so se morali vsi ljudje drugih 

ras umakniti v zadnje vrste avtobusa. 

Rosa Parks je sedela v eni od srednjih vrst avtobusa, ko se je prav na to mesto 

želel usesti beli potnik.  Rosa bi morala vstati in se umakniti nazaj, vendar tokrat 

tega ni hotela narediti. Bila je aretirana in obtožena "motenja javnega reda in 

miru". Njena aretacija je privedla do tako imenovanega "bojkota avtobusov v 

Montgomeryju" (angleško "Montgomery Bus Boycott"), ki ga je podprl Martin 

Luther King.  

Ljudje, razen belcev, se niso več vozili z avtobusom, ampak so hodili peš ali se 

vozili z avtomobili. Taksisti različnih ras so, da bi podprli to kampanjo, znižali cene 

prevozov. Temnopolti prebivalci ZDA so želeli pokazati, da se ne strinjajo z rasno 

segregacijo.  
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Ustanovljene so bile različne organizacije in zadeva je bila predložena zveznemu 

sodišču. Sodišče je 13. novembra 1956 odločilo, da je segregacija na avtobusih v 

Alabami prepovedana. To je bil pomemben mejnik gibanja za državljanske pravice 

temnopoltih in povod za številne druge proteste. 

Leta 1965 je Rosa Parks pričela delati kot članica ameriškega parlamenta. Pozneje 

se je pridružila združenjem, ki so se zavzemala za pravice ljudi in boljše šole. Tudi 

druge ljudi je želela spodbuditi, da se borijo za pravico. 

Rosa Parks je umrla 24. oktobra 2005 v starosti 92 let. Njena zgodba ni 

pozabljena; obstaja celo znan muzikal Rosa, ki temelji na njenem življenju.  

ELEANOR ROOSEVELT: 

Anna Eleanor Roosevelt se je rodila leta 1884 v New Yorku, se leta 1905 poročila 

s Franklinom D. Rooseveltom in začela delovati v javnosti. Ko je Roosevelt leta 

1933 kot predsednik prišel v Belo hišo, je bila prav ona prva dama, ki se je dejavno 

borila za človekove pravice in vprašanja socialne pravičnosti. 

Zavzemala se je za enake pravice žensk na delovnem mestu, državljanske pravice 

Afroameričanov in Azijcev ter pravice beguncev iz druge svetovne vojne. Tudi po 

moževi smrti leta 1945 je Eleanor Roosevelt ostala dejavna.  

Leta 1946 je predsednik Harry Truman Eleanor Roosevelt imenoval za delegatko 

pri Združenih narodih. Kot vodja Komisije za človekove pravice je zelo sodelovala 

pri oblikovanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah, ki jo je Generalni 

skupščini Združenih narodov predložila s temi besedami: "Danes stojimo na pragu 

velikega dogodka tako v zgodovini Združenih narodov kot v zgodovini človeštva. 

Ta deklaracija lahko postane mednarodna Magna Carta za vse ljudi po vsem 

svetu." 

NELSON MANDELA: 

Nelson Mandela je bil južnoafriški revolucionar in politični voditelj, ki je bil med 

letoma 1994 in 1999 izvoljen za predsednika Južnoafriške republike.  

Južnoafriško gibanje proti apartheidu je končalo rasno prevladujočo vlado, v kateri 

so imeli nebelci manj pravic. 

Mandela je bil prvi temnopolti predsednik v Južni Afriki in prvi, ki je bil izvoljen na 

demokratičnih volitvah. 

Nelson Mandela se je rodil leta 1918 v Transkei v Južnoafriški republiki kot sin 

plemenskega poglavarja, pozneje pa se je izšolal in pridobil univerzitetno diplomo 

iz prava. Leta 1944 se je pridružil Afriškemu nacionalnemu kongresu (ANC) in si 

dejavno prizadeval za odpravo politike apartheida vladajoče Nacionalne stranke.  

V svojem življenju je bil zaradi politične dejavnosti več let zaprt. Kljub zaporu je 

Nelson Mandela postal pomemben simbol upora za rastoče gibanje proti 

apartheidu. Nazadnje je bil izpuščen februarja 1990. 

Maja 1994 je bil Mandela izvoljen za prvega temnopoltega predsednika 

Južnoafriške republike, na tem položaju pa je ostal do leta 1999. Njegova vlada 

se je osredotočila na odpravo dediščine apartheida z odpravo rasizma, revščine in 

neenakosti ter na izboljšanje rasnega razumevanja v Južni Afriki. 
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Leta 1996 je sprejel novo južnoafriško ustavo, ki prepoveduje vsakršno 

diskriminacijo na podlagi jezika, vere, hendikepa (invalidnosti) in spolne 

usmerjenosti, ne le na podlagi rase. Mandela je umrl 5. decembra 2013 na 

posestvu Houghton v Južni Afriki.  

EUNICE MARY KENNEDY SHRIVER 

Eunice Mary Kennedy Shriver, članica ameriške družine Kennedy, se je rodila leta 

1921. 

Šole je obiskovala v Angliji; na znani univerzi je študirala sociologijo, ki jo je z 

diplomo zaključila leta 1943. 

Eunice Kennedy Shriver je imela sestro Rosemary. Rosemary je imela 

intelektualno oviro. Sestri sta odraščali skupaj v družini. Ukvarjali sta se s 

športom. Plavali sta, jadrali, smučali in skupaj igrali nogomet. A v tistih časih so 

bili programi in možnosti za ljudi s potrebami, kot jih je imela Rosemary, omejeni. 

Eunice Mary je bila prepričana, da bi ljudje z intelektualno oviro, če bi le imeli 

enake možnosti in izkušnje kot vsi drugi, lahko v življenju dosegli veliko več, kot 

si je kdor koli mislil, da je mogoče. 

Zato je mlade z intelektualno oviro povabila na poletni dnevni tabor na svojem 

dvorišču. Poimenovala ga je "Camp Shriver" (slovenko ''Kamp Shriver''). Njen cilj 

je bil, da bi otroke naučila spretnosti v različnih športih in telesnih dejavnostih. 

Nekaj let pozneje, leta 1968, je bila v Chicagu ustanovljena prva največja 

svetovna prireditev za ljudi s posebnimi potrebami, igre specialne olimpijade. 

Eunice Kennedy Shriver je za svoje prizadevanje za ljudi s posebnimi potrebami 

prejela številna priznanja doma in tudi v Evropi. 
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Ocena 

V delavnicah sem užival-a.  
 

Naučil-a sem se pomembnih stvari o 

človekovih pravicah.   

Zdaj razumem, da so človekove in 

državljanske pravice pomembne zame.   

Zdaj vem, da lahko za svoje pravice 

veliko naredim.   

Vaje so se mi zdele koristne.   
 

Po delavnici vem veliko stvari o borkah 

in borcih za človekove pravice, njihovi 

preteklosti.  
 

Komentarji: 
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Povzetek 

Udeleženci in udeleženke bodo pridobili osnovno znanje o zgodovini demokracije 

ter načelih demokracije. Predstavljeni in preizkušeni bodo postopki odločanja. 

Udeleženci in udeleženke bodo dobili vpogled v praktične demokratične procese in 

povezavo med močjo, pravicami ter odgovornostmi. 

Cilji 

• Dobiti predstavo o zgodovini demokracije in njenih glavnih načelih. 

• Razumeti, kako deluje demokracija. 

• Posebno pozornost nameniti predstavniški demokraciji. 

• Ogledati si demokracijo v praksi. 

• Posebno pozornost nameniti državljanskim pravicam. 

• Razviti razumevanje pomena pravil in zakonov. 

• Povezati državljanske pravice z odgovornostmi. 

• Sodelovati in kritično obravnavati postopke odločanja. 

Načrt in trajanje srečanja  

Srečanje (z odmori in evalvacijo) traja 6 ur, a  lahko čas prilagodimo udeleženkam 

in udeležencem.  

 

Dobrodošlica: 

Prihod,  kratka seznanitev s potekom delavnice.  
 

10 min 
 

Začetni talilec ledu: 

Možnost 1: Visoka zgodba 

Možnost 2: Dobra vprašanja 

30 min 

 

Reflektivno učenje: 

Kaj je demokracija? 

 

60 min 

 

Osrednje učenje:  

Prvi del: Moje pravice, moja odgovornost  
Drugi del 2: Odločitve 

 

80 min 

 

Končno učenje: 

Možnost 1: Otok preživelih  

Možnost 2: Kratek filmček "Nočni klub" 

 

90 min 

 



 

 
 

 

Workshops for Civic Education 

Module 2 34 

Učne vsebine 

• Zgodovina demokracije 

• Razumevanje delovanja demokracije 

• Načela demokracije 

• Participativna demokracija 

• Posredna in neposredna demokracija 

• Okvir demokracije 

• Porazdelitev moči 

• Postopek odločanja 

• Državljanske pravice in odgovornosti  

Priporočeni viri in pripomočki 

• PowerPoint predstavitev myPart Demokracija; 

• priročnik Državljansko učenje in sodelovanje (lahko branje);  

• kartice z vprašanji;  

• ''flipchart'' tabla, flomastri in prazni listi;  

• prenosni računalnik/tablica, projektor.  
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 Korak 1. Začetni talilec ledu 

TALILEC LEDU 1: VISOKA ZGODBA 

TRAJANJE:  

30 minut (odvisno od velikosti skupine).  

 

POTREBUJEMO:  

/  

CILJI: 

Skupaj ustvariti dobro zgodbo. 

KLJUČNE IDEJE:  

Ta talilec ledu je primeren za povezovanje skupine in medsebojno poslušanje.  

POTEK: 

• Moderator-ka prične pripovedovati kratko zgodbo. Uporabite lahko ta 

primer: 

''Bila je hladna zimska noč. Pravkar je bil zazvonil telefon in stekel/stekla 

sem, kolikor sem le mogel/mogla...'' 

• Vsak udeleženec mora zgodbi dodati en stavek. 

• Zgodba se nadaljuje, dokler vsi ne prispevajo stavka. 
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TALILEC LEDU 2: DOBRA VPRAŠANJA 

TRAJANJE:  

30 minut 

 

POTREBUJEMO:  

Kartice z vprašanji. 

CILJI: 

Spodbuditi domišljijo. 

KLJUČNE IDEJE: 

Spoznavanje drug drugega; pridobivanje specifičnih informacij drug o drugem. 

POTEK: 

Moderator-ka podpira udeležence in udeleženke, da se odprejo drug drugemu. 

Postavimo nekaj zabavnih vprašanj, ki posameznikom omogočajo, da izrazijo 

svojo osebnost ali zanimivosti o sebi. Kopije vprašanj lahko razdelimo v skupine 

2 ali 3 oseb ali pa jih preberemo pred celo skupino. Nato lahko udeleženci (v 

manjših skupinah) razpravljajo o svojih najljubših odgovorih ali pred celotno 

skupino razpravljajo o enem samem vprašanju. 

 

• Kdo je bil v otroštvu vaš najljubši superjunak in zakaj? 

• Kaj najraje počnete poleti? 

• Če bi kdo posnel film o vašem življenju, o čem bi bil in katerega igralca ali 

igralko bi si želeli, da odigra vašo vlogo? 

• Če bi lahko obiskali katerikoli kraj na svetu, kam bi se odločili iti in zakaj? 

• Če bi se morali opisati s tremi besedami, bi te tri besede bile... 
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 Korak 2. Reflektivno učenje  

KAJ JE DEMOKRACIJA? 

TRAJANJE:  

60 minut 

POTREBUJEMO:  

PowerPoint predstavitev myPart - Demokracija 

CILJI:  

Spoznavanje zgodovine in glavnih načel demokracije. 

KLJUČNE IDEJE: 

Posredujemo osnovno znanje o demokraciji. Predstavitev  je izhodišče za razpravo 

o demokraciji. 

POTEK:  

Predstavite drsnice PowerPoint 1 - 7. Po drsnici "Predstavniška demokracija" 

razložite sistem v vaši državi. 

 

Politične razprave o političnih strankah v vaši državi bi lahko  naslovili z 

razlago zelo splošnih ideologij:  

• Liberalizem: Klasični liberalizem se zavzema za individualizem, svobodo 

in enake pravice. Liberalizem se zavzema za svobodno gospodarstvo z 

minimalnim vmešavanjem države. 

• Konservatizem se zavzema za tradicijo in nasprotuje radikalnim 

spremembam. Prizadeva si za ohranitev družbenih institucij, kot so 

religija, parlamentarna vlada in lastninske pravice. 

• Socializem daje prednost političnemu in gospodarskemu sistemu, v 

katerem načine proizvodnje, distribucije in menjave delno nadzoruje javni 

sektor ali vlada. Nekatere oblike gospodarsko dragocenega premoženja ali 

virov so v lasti javnega sektorja ali države.  

• Zelena politika ali ekopolitika krepi ekološko trajnostno družbo, ki 

temelji na ekologiji, nenasilju, socialni pravičnosti in ljudski demokraciji. 

 

Predstavite drsnice PowerPoint 8 - 15. 
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 Korak 3. Osrednje učenje  

PRVI DEL: MOJE PRAVICE, MOJE ODGOVORNOSTI 

TRAJANJE:  

60 minut 

POTREBUJEMO:  

29. člen Konvencije ZN o pravicah invalidov v lahkem branju; 

kartice z vprašanji – glej spodaj (Potek, 3.); flomastri.  

CILJI:  

Z izvajanjem vaje udeleženci in udeleženke dobijo ter posredujejo informacije in 

dobijo različne priložnosti. Razmišljajo o svojih državljanskih pravicah in 

odgovornostih. 

KLJUČNE IDEJE:  

Udeleženci in udeleženke pridejo do razumevanja, da za uresničevanje 

državljanskih pravic potrebujejo informacije in da državljanske pravice vključujejo 

tudi odgovornosti. 

POTEK:  

• Delajte s celotno skupino. Udeležence spomnite na njihove državljanske 

pravice (Konvencija ZN o pravicah invalidov v lahkem branju, osredotočite 

se na 29. člen.).  

• Skupino seznanite z 29. členom Konvencije ZN o pravicah invalidov v 

lahkem branju. Uporabite plakat ali natisnjene kartice. 

• V štiri vogale sobe dajte velike liste ''flipchart'' papirja z naslednjimi 

vprašanji: 

 

''Flipchart'' 1: Katere informacije potrebujemo, da lahko 

glasujemo/volimo? Kje lahko najdemo informacije? 

 

''Flipchart'' 2: Kako se lahko vključimo v politično stranko ali nevladno 

organizacijo? Ali je to mogoče v mojem kraju? Kje lahko najdemo 

informacije o strankah ali organizacijah? 

 

''Flipchart'' 3: Ali v mojem kraju obstajajo državljanske pobude ali javna 

srečanja? Kje lahko najdemo informacije o njih? 

 

''Flipchart'' 4: Na koga se lahko v svoji organizaciji obrnemo, če se 

počutimo prizadete zaradi zakona? Kako lahko objavimo svoje mnenje?  
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• Udeležence razdelite v štiri skupine in jih prosite, naj poiščejo nekaj 

informacij v zvezi z vprašanji in jih zberejo na ''flipchartih''. Skupine imajo 

za iskanje informacij/odgovorov 5 do 10 minut časa. Če je potrebno, 

udeležencem pomagajte, da naredijo zapiske na ''flipchart''. 

• Po izteku časa se skupine premaknejo v naslednji kot/ na naslednji 

''flipchart'' in delajo na naslednjem sklopu vprašanj. Zamenjajo se še 

dvakrat, tako da ima vsaka skupina možnost delati na vseh temah. 

• Skupine prosite, naj po vrsti predstavijo svoje delo. Razložite 

rezultate/odgovore in se pogovorite. 

• Postavite dodatna vprašanja in spodbudite razpravo.  

 

VSEBINA: 

Kaj Konvencija ZN o pravicah invalidov pravi o političnem življenju? 

 

29. člen: Udeležba v politiki 

 

• Tako kot vsi drugi, imamo pravico sodelovati v politiki. 

• Imamo volilno pravico. Če je potrebno, imamo pravico, da nam nekdo 

pomaga pri glasovanju. Postopek glasovanja je enostaven in razumljiv. 

• Imamo pravico do tajnega glasovanja/tajnih volitev. 

• Če želimo, lahko sodelujemo v nevladnih organizacijah in političnih 

strankah. 

• Če so organizirana javna srečanja, moramo o njih dobiti informacije. 

• Vključimo se lahko v invalidske organizacije. 

• Morali bi imeti možnost odločanja o politikah in zakonih, ki vplivajo na 

naše življenje. 

• Imamo pravico kandidirati na volitvah. 
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DRUGI DEL: ODLOČANJE V SKUPINI 

TRAJANJE:  

30 minut 

POTREBUJEMO:  

Kartice z razlago o različnih načinih odločanja; ''flipchart'', flomastre.  

CILJI:  

(Pre-)izkusiti procese odločanja; povezati pravice in odgovornosti v vsakdanjem 

življenju. 

KLJUČNE IDEJE:  

Kategoriziranje in razvrščanje možnih načinov odločanja.  

POTEK:  

• Na začetku skupini razložite tri načine sprejemanja odločitev v skupini: 

o AVTOKRATIČEN: ena oseba odloča namesto vseh (namesto 

skupine). 

o DEMOKRATIČEN: vsakdo ima pravico do besede ali glasu, vendar je 

končna odločitev odvisna od mnenja večine.  

o KONSENZ(-US): člani skupine razpravljajo o možnostih in vsi se 

morajo strinjati, da na koncu sprejmejo odločitev, ki je v 

najboljšem interesu celotne skupine. 

• V naslednjem koraku skupini predstavite situacije in jih vprašajte, katera 

oblika odločanja bi bila primerna za posamezno situacijo. 

• Udeleženci in udeleženke naj izberejo dve situaciji in ju odigrajo kot igro 

vlog. Na koncu igre vlog je potrebno sprejeti odločitev..  

• Skupaj z udeleženci preučite prednosti in slabosti različnih postopkov 

odločanja. Na ''flipchart'' tablo z uporabo spodnje predloge naredite 

zapiske. 

• O dejavnosti premislite s pomočjo sledečih vprašanj:  

o Katera od oblik odločanja je (bila) najlažja? 

o Katere vrste pravil in odločitev potrebujejo ljudje, ki živijo v 

skupnosti (npr. izobraževanje/šole, ceste in prometni predpisi, 

zdravstveno varstvo/bolnišnice)? 

o Kdo je odgovoren za sprejemanje odločitev v skupnosti? 

o  ... 
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VSEBINA:  

Možne situacije (za 2. in 3.):  

• Popoldne se s prijatelji odločate, ali boste igrali karte ali pa se boste 

skupaj odpravili na sprehod. 

• Skupaj s še dvema kolegoma ste bili napoteni, da se udeležite delavnice 

za samozagovorništvo. Skupaj morate pripraviti govor. Vsak od vas ima 

zelo dobre zamisli, vendar so mnenja različna. Delavnica se začne jutri, za 

pripravo govora pa imate na voljo le današnje popoldne. 

• Danes je filmski večer z družino ali prijatelji. Odločiti se morate, kateri 

film boste izbrali. Na srečo je veliko dobrih možnosti. Za izbiro filma imate 

le 10 minut časa. 

• S sodelavci načrtujete skupinsko dejavnost. Na voljo je le en avtomobil. 

Nekateri od vas želijo iti na sprehod in nato v restavracijo na podeželju. 

Drugi želijo iti v termalni pokriti bazen in zdravilišče.  

• Za skupinsko delo na delavnici kupujete tablo za plakate. V trgovini lahko 

izbirate med dvema barvama, odločitev pa je treba sprejeti hitro, ker se 

trgovina zapira. 

 

Predloga za razpravo o prednostih in slabostih (za 4.): 

 

 AVTOKRATIČEN DEMOKRATIČEN KONSENZ 

prednosti 

 

 

 

  

slabosti 
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 Korak 4. Končno učenje 

MOŽNOST 1: OTOK PREŽIVELIH 

TRAJANJE:  

90 minut 

POTREBUJEMO:  

En večji prostor ali dva prostora/sobi, dve ''flipchart'' tabli.  

CILJI:  

• Izkusiti demokratični proces; 

• Povezati pravice in odgovornosti v vsakdanjem življenju; 

• Poudariti sodelovanje pri oblikovanju in zaščiti pravic; 

• Oblikovati dogovorjen sklop pravil in odgovornosti za skupino. 

KLJUČNE IDEJE:  

Kategoriziranje in razvrščanje možnih rešitev vodenja. To igro vlog je mogoče 

izvesti na različnih stopnjah težavnosti. Priporočljiva je obravnava vprašanj a, b, 

d in f. Za poglobitev v procese odločanja je mogoče neobvezno nasloviti točki c in 

e. 

POTEK:  

• Na začetku skupini razložite, da se bodo znašli v novi izmišljeni situaciji, v 

kateri se bodo morali odločati.  

• Skupini povejte sledečo zgodbo:  

Otok preživelih 

Vaša skupina se z ladjo odpravlja na počitniško potovanje na čudovit velik 

otok. Ladja naleti na hudo nevihto. Obtičite na oddaljenem otoku. Trajalo 

bo več tednov, da vas rešijo. Posadka ladje in nekateri vaši pomočniki so 

se odločili, da odpotujejo na najbližji otok po pomoč. Kot skupina morate 

zdaj ugotoviti, kako boste vsi skupaj poskušali živeti in preživeti. 

• S skupino se dogovorite, kako boste odgovorili na naslednja vprašanja: 

o Ali bo skupina pri iskanju hrane in nočnega zavetja (na primer 

postavitev šotora) sodelovala kot ekipa ali v manjših skupinah? 

Razložite razloge za svojo izbiro. 

o Ali boste potrebovali vodjo/vodstveno skupino? Če da, kako boste 

izbrali vodje?  

o Kaj se zgodi, če se skupina ne strinja z vodjo? Kdo ima zadnjo 

besedo? (neobvezno) 

o Ali so potrebna pravila? Če da, katera pravila so potrebna?  

o Kako oblikujete pravila? Kdo sodeluje pri sprejemanju odločitev? 

(neobvezno) 

o Ali bodo posledice za tiste, ki kršijo pravila? 
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Refleksija dejavnosti 

Udeležence prosite, naj razpravljajo o svojih izkušnjah pri tej dejavnosti. 

 

• Ali je bilo za vašo majhno skupino enostavno oblikovati pravila in prevzeti 

odgovornosti? Ali ste morali imeti vodstvo?  

• Ali je bilo enostavno sodelovati v skupini? Katere so prednosti in slabosti 

sodelovanja v skupini? 

• Ali ste imeli kakšne zamisli o pravicah ali odgovornostih, o katerih se 

celotna skupina ni strinjala? Zakaj se nekateri niso strinjali? 

• Kaj ste storili z idejami, o katerih se niste strinjali? Ali je kdo poskušal 

prepričati preostale člane skupine, da bi dosegel soglasje? Ali so bile 

katere ideje ponovno obravnavane? 

• Kaj ste se pri tej dejavnosti naučili o sebi? Kaj ste se naučili o pravilih in 

odgovornostih? 

• Kako so stvari, ki smo se jih naučili, povezane z demokracijo? 

MOŽNOST 2: KRATEK FILMČEK ''NOČNI KLUB'' 

Na domači strani projekta myPart najdete videoposnetek "Nočni klub". 

Videoposnetek uporabimo pri tej vaji.  

POTEK:  

• Skupini pokažite videoposnetek na spletni strani. 

• Postavite vprašanja o videoposnetku:  

o Ali sem takoj razumel-a, o čem govori videoposnetek?  

o Kaj se je zgodilo? 

o Moje prve reakcije na videoposnetek! 

o Zakaj varnostniki Adamu ne dovolijo vstopa v nočni klub? 

o Kako se lahko Adam brani pred tem neenakopravnim obravnavanjem? 

o Kako ste se počutili, ko ste videli videoposnetek? Kako ste se počutili 

glede te situacije?  

• Razpravljajte z udeleženci.  
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Ocena 

V delavnicah sem užival-a. 
 

Spoznal-a sem glavna načela 

demokracije.  

Zdaj razumem, kako pomembna so 

pravila in pravice.   

Zdaj vem, da imam v demokraciji tudi 

dolžnosti.   

Vaje so se mi zdele koristne.  
 

V delavnici smo imeli možnost preizkusiti 

različne načine odločanja.   

Komentarji: 
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Povzetek 

Modul 3 prinaša osnovno znanje o evropskih vrednotah. Udeleženci in udeleženke 

bodo pridobili sposobnost obvladovanja situacij, v katerih so te vrednote zanikane.  

Naučili se bodo uspešno odzvati na te situacije. 

Cilji 

• Pridobiti informacije o Evropski uniji in evropskih vrednotah; 

• Razumeti povezavo med lastnim življenjem in varovanjem teh vrednot; 

• Posebno pozornost nameniti evropskim vrednotam človekovega 

dostojanstva in enakosti/nediskriminacije; 

• Razviti in razmisliti ali spremeniti stališča v zvezi z dostojanstvom; 

• Prepoznati diskriminatorno vedenje; 

• Spoznati razloge za diskriminacijo; 

• Ustrezno se odzvati na primere; 

• Povečati ozaveščenost o enakosti. 

Načrt in trajanje srečanja  

Srečanje (z odmori in evalvacijo) traja 6 ur, a  lahko čas prilagodimo udeleženkam 

in udeležencem. 

 

Dobrodošlica: 

Prihod,  kratka seznanitev s potekom delavnice 
 

10 min 
 

Začetni talilec ledu:  

Možnost 1: Izvor imen  

Možnost 2: Pakiram kovček 

30 min 

 

Reflektivno učenje: 

Evropske vrednote in Lizbonska   

 

60 min 

 

Osrednje učenje:  

Prirojeno dostojanstvo, Filozofija in študija primera 

 

60 min 

 
 

Končno učenje: 

Možnost 1: Improvizacijsko gledališče 
Možnost 2: Igra vlog: Voznik taksija 

Možnost 3: Kratek filmček ''Zaposlitveni intervju''  

 

90 min 
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Učne vsebine 

• Temeljne evropske pravice: 

o spoštovanje človekovega dostojanstva in človekovih pravic, 
o svoboda, 

o demokracija, 
o enakost in  
o pravna država. 

• Osebne/individualne vrednote; 

• Lizbonska pogodba; 

• Listina Evropske unije o temeljnih pravicah.  

Priporočeni viri in pripomočki 

• PowerPoint predstavitev myPart - Evropske vrednote; 

• priročnik Državljansko učenje in sodelovanje (lahko branje);  

• Konvencija ZN o pravicah invalidov v lahkem branju; 

• ''flipchart'' tabla, flomastri, samolepilni listki;  

• slike/fotografije s primeri;  

• prenosni računalnik/pametni telefon/tablica, projektor.  
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 Korak 1. Začetni talilec ledu 

TALILEC LEDU 1: IZVOR IMEN 

TRAJANJE:  

40 minut 

POTREBUJEMO:  

Prenosni računalnik/pametni telefon/tablica; ''flipchart'' tabla.  

CILJI: 

Udeleženci in udeleženke se med seboj spoznajo in spoznajo izvor svojih imen.. 

KLJUČNE IDEJE:  

Vaja je povezana s temo enakost in nediskriminacija. Udeležence in udeleženke 

poslušajo drug drugega ter pridobivajo informacije o svojih imenih, aktivno 

ugotavljajo pomen svojih imen in njihov izvor. Z vajo se udeleženci in udeleženke 

seznanijo med seboj. 

POTEK: 

• Vaja vključuje izvor in pomen vašega imena. Razložite, da obstajajo 

različne razsežnosti diskriminacije, med njimi na primer kulturno poreklo. 

• Udeleženke in udeležence vprašajte: 

o Kako vam je ime? 

o Imate vzdevek? 

o Kaj veste o svojem imenu? 

o Kdo vam je dal ime?  

o Od kod izvira vaše ime? 

o Kakšen je pomen vašega imena? Ga poznate? 

• Udeležencem in udeleženkam naročite: 

Prosimo, odgovorite na vprašanja. Če potrebujete pomoč pri odgovarjanju 

na vprašanja, lahko raziskujete na pametnem telefonu, tablici ali 

prenosnem računalniku. Moderator-ka vam bo pomagal-a, če boste 

potrebovali pomoč.  

Odgovor povejte moderatorju, ki bo odgovore zapisal na kartice. 

• Vsak v skupini pove zgodbo o izvoru svojega imena.  
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TALILEC LEDU 2: PAKIRAM KOVČEK  

TRAJANJE:  

30 minut  

POTREBUJEMO:  

/ 

CILJI: 

Udeleženci se spoznajo in seznanijo med seboj. 

KLJUČNE IDEJE: 

Udeleženci in udeleženke poslušajo eden drugega. Talilec ledu bo med njimi 

ustvaril prijetno/radovedno vzdušje. Ljudje dobijo informacije o drugih ljudeh. 

POTEK: 

Udeleženkam in udeležencem razložite:  

Predstavljajte si, da se odpravljate na potovanje. S seboj lahko vzamete tri stvari. 

Če bi se zdaj odpravili na potovanje:  

• Kam bi želeli odpotovati?  

• Katere so vaše tri najljubše stvari, ki bi jih vzeli s seboj, in zakaj?  

 

Igro začnite z besedami "Odhajam v ... in pakiram prtljago".  

Vsak udeleženec ali udeleženka pove zelo kratko zgodbo, kam potuje in katere tri 

stvari bi vzel-a a s seboj ter zakaj bi jih vzel-a s seboj. 
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 Korak 2. Reflektivno učenje  

EVROPSKE VREDNOTE IN LIZBONSKA POGODBA  

TRAJANJE:  

60 minut 

POTREBUJEMO:  

PowerPoint predstavitev myPart – Evropske vrednote;  

priročnik Državljansko učenje in sodelovanje (lahko branje). 

CILJI:  

Dobiti predstavo o evropskih vrednotah in spoznati najpomembnejše evropske 

institucije. 

KLJUČNE IDEJE: 

Modul posreduje osnovno znanje o Listini EU o temeljnih pravicah in evropskih 

vrednotah. Vaje in igre vlog v zvezi s svobodo in demokracijo so na voljo v modulih 

1 in 2. 

POTEK:  

• Predstavite drsnice 1-10 v PowerPointu.  

• Udeležencem in udeleženkam razložite, da bodo na tej delavnici poglobili 

svoje izkušnje o naslednjih evropskih vrednotah: dostojanstvo in enakost 

/nediskriminacija. 

Za poglobljeno obravnavo pomena vrednot uporabite priročnik v lahkem branju.  
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 Korak 3. Osrednje učenje  

ŠTUDIJA PRIMERA - ČLOVEKOVO DOSTOJANSTVO 

TRAJANJE:  

60 minut: 10 minut to za predstavitev primera, 40 minut za razpravo o vprašanjih, 

10 minut za povzetek. 

POTREBUJEMO:  

Zgodbo, Konvencijo ZN o pravicah invalidov v lahkem branju.  

CILJI:  

Udeleženci razvijajo, pretresejo ali spremenijo odnos do človekovega 

dostojanstva.  

KLJUČNE IDEJE:  

Študija primera bo udeležencem in udeleženkam omogočila, da s pomočjo 

informacij o ozadju raziščejo zahtevno situacijo. S prejemom informacij in 

usmerjenih vprašanj bodo poiskali svoja mnenja in rešitve za primer. 

POTEK:  

Skupini razložite pojem človekovega dostojanstva:  

Človekovo dostojanstvo je nedotakljivo. Treba ga je spoštovati in varovati (1. člen 

Listine Evropske unije o temeljnih pravicah). Človekovo dostojanstvo je bistvo 

človekovih pravic. 

Koncept človekovega dostojanstva je prepričanje, da imamo vsi ljudje posebno 

vrednost, ki je povezana izključno z našo človeškostjo. Nima nobene zveze z našim 

družbenim razredom, raso, spolom, veroizpovedjo, sposobnostmi ali katerim koli 

drugim dejavnikom, razen tega, da smo ljudje. 

• Povejte zgodbo ''Očeta sem morala peljati v bolnišnico''. 

• Podajte toliko informacij, kolikor jih udeleženci in udeleženke potrebujejo 

za razumevanje zgodbe. 

• Med pripovedovanjem zgodbe ne poskušajte vplivati na ljudi, kaj naj si 

mislijo o zgodbi. Svoje mnenje si bodo ustvarili sami. 

• Odgovorite na vsa vprašanja o vsebini zgodbe, saj je to ključnega pomena 

za razumevanje, kaj se je zgodilo.  

• Postopek razmišljanja začnite z naslednjimi vprašanji:  

o Kaj se je zgodilo?  

o Kakšno je vaše mnenje o tem, kar se je zgodilo? 

• Če želite poglobiti razpravo, postavite naslednja vprašanja:  

o Ali so policisti ravnali v skladu z zakonom? 

o Kaj v tej situaciji za Emilijo in Tima predstavlja problem? 

o Zakaj se počutita tako prizadeta? 

o Ali bi se lahko policisti odzvali drugače? 
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o Kaj bi lahko storili namesto tega? 

o Če bi sodili v tem primeru, kako bi se odločili? 

• Skupini razložite:  

Tudi kadar policija v primerih, kot je ta, upravičeno posreduje, je potrebno 

biti pri posredovanju spoštljiv in previden. Zaradi zaprtja (''lokcdowna'') 

so nekatere situacije, ki so sicer del običajnega življenja, postale 

nezakonite. Državni organi morajo biti pripravljeni na določene situacije in 

razviti občutljivost za ocenjevanje razmer, kot je bila ta. Človekovo 

dostojanstvo je nedotakljivo in ga je treba ohraniti, kar velja za vse 

primere uradnih posegov.  

ZGODBA: 

Emilija, mlada ženska z učnimi težavami, živi z očetom v stanovanju v mestu. Ima 

fanta Tima, ki ima prav tako učne težave. Tim pri Emiliji pogosto ostane čez noč 

ali pa pri njej preživi nekaj dni. Zaljubljena sta. 

Marca 2020 je v mestu zaradi krize s korono zaprtje javnega življenja 

(''lockdown''). 

Zaradi Covida 19 so torej v veljavi določena pravila: 

 

• Ljudje brez utemeljenega razloga ne smejo zapuščati svojih hiš. 

• Dejavnosti na prostem so dovoljene le posamič ali v družbi ljudi, ki živijo v 

istem gospodinjstvu. 

• Kadar se na prostem srečajo ljudje iz različnih gospodinjstev, je potrebno 

upoštevati varnostno razdaljo dveh metrov. 

 

Emilijin oče je star približno 70 let in trpi za srčno boleznijo. Neke noči, ko sta 

Emilija in Tim doma, doživi srčni napad. Srčni infarkt pomeni, da v srce ne doteka 

dovolj krvi. To lahko resno poškoduje srčno mišico in ogrozi življenje. 

Emilija in Tim sta šokirana zaradi situacije. Oče težko diha in se počuti šibkega. 

Emilija in Tim v dani situaciji naredita najboljše, kar lahko - pokličeta reševalno 

vozilo.  

Reševalci očetu nudijo nujno pomoč in ga prepeljejo v najbližjo bolnišnico. Emilija 

lahko gre z njim v reševalno vozilo. Tim želi biti s svojim dekletom in se odloči, da 

bo šel v bolnišnico s taksijem. Emilija in Tim morata v bolnišnici čakati več ur.  

Dobita dobre novice. Emilijin oče bo okreval, a mora nekaj dni ostati v bolnišnici. 

Zato se želita Emilija in Tim zgodaj zjutraj vrniti domov v stanovanje. Odločita se, 

da se bosta odpeljala z avtobusom. Na avtobusni postaji se usedeta. Emilija začne 

jokati, saj je pritisk popustil, ona pa je zelo utrujena in izčrpana. Tim jo vzame v 

naročje in jo poskuša pomiriti.  

Pripelje policijski avto. Iz njega izstopita dva policista. Ne pozdravita, ampak le 

zelo glasno in grobo rečeta: "Zaprtje je. V tem času ne smete zapustiti hiše." Tim 

poskuša razložiti situacijo z Emilijinim očetom in bolnišnico, vendar ga eden od 

policistov prekine z besedami: "Ne pripovedujte mi zgodb. Sta poročena? Živita 

skupaj?" Emilija pove, da je Tim njen fant in da ji je pomagal v tej težki noči. 
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Policistom ni mar za Emilijo, ki je še vedno razburjena. Eden od policistov zahteva 

dokument, s katerim bi Emilija in Tim dokazala, da sta zakonito prijavljena v 

skupnem stanovanju.  

Ko Emilija in Tim povesta, da takega papirja nimata, policista izjavita, da bosta, 

ker nista upoštevala pravil o medsebojni razdalji, dobila kazen. Policista jima 

izrečeta globo v višini 300 EUR. Brez dodatnih vprašanj ali razprave Emiliji in Timu 

naročita, naj gresta domov in upoštevata pravilo varne razdalje. 

Emilija in Tim sta razburjena, ker ne razumeta, kaj se je zgodilo. Slišala sta za 

kazni med zaprtjem, a ne vesta, zakaj sta bila kaznovana. Bila sta v izredni 

situaciji. Ne razumeta, kaj sta storila narobe. 
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 Korak 4. Končno učenje 

DISCKRIMINACIJA 

Vsi ljudje smo enakovredni in moramo imeti enake možnosti. Ljudje ne smemo 

biti diskriminirani na podlagi spola, spolne usmerjenosti, etnične pripadnosti, vere, 

oviranosti (invalidnosti), narodnosti, državljanstva ali drugega statusa. 

Diskriminacija je, kadar oseba nima enakih možnosti, je nepravično obravnavana 

zaradi spola, starosti, etničnega porekla, kulture, vere, oviranosti, spolne 

usmerjenosti, družbenega razreda ali katere koli druge značilnosti. 

Ljudje z ovirami so pogosto izpostavljeni diskriminaciji v vsakdanjem življenju in 

pri delu. 

 

TRAJANJE:  

40 minut 

POTREBUJEMO:  

• Slike na izbiro: s primeri; 

• videoposnetke; 

• ''flipchart'' tablo.  

CILJI:  

Namen vaje je pokazati na široko paleto možnosti za prepoznavanje 

diskriminatornega vedenja in ukrepanja proti diskriminaciji. Razprava z udeleženci 

bo verjetno pokazala, da so imeli v svojem življenju podobne izkušnje ali da so 

bili priča podobnim situacijam. Vaja bo razkrila različne primere diskriminacije, 

posledično pa bodo udeleženci spoznali razloge za diskriminacijo in načine 

odzivanja v teh situacijah. 

KLJUČNE IDEJE:  

Predlagane praktične metode morajo odražati realno situacijo in udeležencem 

omogočiti razmislek o diskriminatornem vedenju in enaki obravnavi. Udeleženci in 

udeleženke se bodo naučili, kako prepoznati diskriminacijo in da obstajajo različni 

načini nasprotovanja diskriminatornemu vedenju ter opozarjanja na nepravično 

obravnavo, izključevanje in neenakost. Ta dejavnost naj bi pripomogla k 

zavedanju o enaki obravnavi. 

POTEK:  

• Moderator-ka pripravi scenarij. Skupini razloži, da gre za diskriminacijo, 

če oseba ni obravnavana pravilno ali z njo zaradi različnih razlogov grdo 

ravnajo. Skupaj lahko nastopimo proti različnim oblikam diskriminacije.  

• Razložite razloge/razsežnosti diskriminacije na podlagi (Lizbonska 

pogodba 2009):  
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o starosti, 

o oviranosti (invalidnosti), 

o etničnega porekla, 

o spola, 

o verske usmerjenosti, 

o spolne usmerjenosti, 

o ali druge okoliščine. 

• Udeležence in udeleženke vprašajte:  

o Kateri so kazalniki napačnega vedenja? Kako lahko prepoznamo 

nepravično vedenje?  

o Razložite vidne in nevidne lastnosti/značilnosti ljudi (kot so barva 

kože, oviranost/invalidnost, spol, starost ali inteligenca, spolna, 

verska ali kulturna usmerjenost). 

• Udeležencem in udeleženkam razložite, od kod izvira diskriminacija, ter 

pojasnite predsodke in stereotipe.  

o Od kod izvira diskriminacija? 

Izvor in pomen besede diskriminacija: Beseda diskriminacija izvira 

iz latinskega "discriminare" in pomeni "razlikovati". Diskriminacija 

je praksa različnega obravnavanja ljudi na podlagi določenih 

značilnosti, npr. barve kože.  

o Kaj so predsodki in stereotipi?  

Predsodek je sodba/odnos do ljudi ali stvari brez kakršnega koli 

osnovnega znanja. Ljudje npr. na podlagi zunanjih značilnosti 

drugim ljudem pripisujejo negativne lastnosti. Predsodki so 

družbeno pridobljeni in vodijo v diskriminacijo ter so pogosto 

povezani s strahom. Diskriminacija v vsakdanjem življenju je tesno 

povezana s predsodki in z nevednostjo.  

Beseda "stereotip" izvira iz grščine in pomeni "ustaljen/nepremičen 

tip/vzorec". Stereotip je napačna predstava ali prepričanje, ki ga 

imajo ljudje o neki stvari ali skupini. Ta predstava temelji na tem, 

kako stvar/skupina izgleda navzven, kar je lahko neresnično ali le 

delno resnično. 

• Udeležence in udeleženke vprašajte, ali so že kdaj opazili kakšno situacijo, 

v kateri so nekoga obravnavali nepravično ali slabo zaradi njegove ali 

njene drugačnosti.  

• Prosite jih, da situacijo na kratko opišejo. 
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MOŽNOST 1: IMPROVIZACIJSKO GLEDALIŠČE 

• Razložite osnove improvizacijskega gledališča. Improvizacijsko gledališče 

je oblika gledališča brez produkcije. V improvizacijskem  gledališču 

udeleženci s skupnim delom spontano ustvarjajo svoje like in prizore.  

• V našem primeru so predmetna področja na "razvojni točki 2" 

(podlage/razsežnosti diskriminacije).  

Opomba: Moderator-ka odloči, ali je ta možnost za udeležence in 

udeleženke mogoča. Moderator-ka jih podpre pri njihovem izboru. 

• Sledi možganska nevihta: Skupina zbira ideje. Ideje zapišite.  

• Ideja za zgodbo temelji na možganski nevihti. Skupaj izberemo like in 

situacijo.  

• Najdemo prostovoljce in prostovoljke, ki bodo pred skupino odigrali igro. 

• Odigrali bodo preprosto zgodbo. 

• Po izvedenem prizoru spodbudimo razmišljanje in skupinsko razpravo.  

Za pričetek procesa refleksije postavite naslednja vprašanja: 

o Igralce povprašajte: 

• Kaj se je zgodilo v tej situaciji? 

• Kako ste se počutili? Je bila situacija za vas prijetna ali 

neprijetna? 

• Kako ste ravnali z drugimi? Pravično ali nepravično? 

o Vprašanja postavite celotni skupini: 

• Kaj mislite o tem prizoru? 

• Je to diskriminacija?  

• Kakšne vrste diskriminacija je to? 

• Kakšni so lahko razlogi za diskriminacijo in zakaj so ljudje 
različno obravnavani? 

o Kaj lahko storimo, če je nekdo obravnavan diskriminatorno?  

Skupaj poskušajmo najti pristop, kako ukrepati proti diskriminaciji 

in katera možnost je prava. 

• V procesu refleksije zbiramo ideje o odigranem prizoru. Zdaj ga bomo 

poskušali razrešiti.  

o Kaj lahko skupaj naredimo proti diskriminaciji? 

o Kateri so naši viri? Na primer: V našem primeru se lahko odločimo, 

ali bomo delali s svojimi viri, kot so moralni pogum, komunikacijske 

veščine, izkušnje, znanje, samozavest, odgovornost, podpora. 

o Kaj bi lahko rekli ali storili v podobni situaciji? Na primer: Iščemo 

predloge in argumente v primeru diskriminacije. Osebo ozavestimo 

o napačnem vedenju, ji npr. sporočimo, da je njeno vedenje 

napačno. 

• Ideje zberite na tabli ''flipchart'':  

Ideje zberite s pomočjo možganske nevihte in jih zapišite. 

• Združimo ideje. Na koncu imamo plakat z možnimi rešitvami.  
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MOŽNOST 2: IGRA VLOG: VOZNIK TAKSIJA 

Zakaj obstaja tudi možnost 2? Igra vlog je načeloma enostavnejša od 

improvizacijskega gledališča, ker ima igra vlog vnaprej določen scenarij. 

 

• Skupini povejte naslednjo zgodbo:  

 

Starejša gospa pokliče taksi. Ko pride prvi taksi, noče vstopiti vanj, ker je 

taksist "temnopolt". Razdražena gospa pokliče nov taksi. Po dolgem času 

pripelje nov taksi. Za volanom taksija sedi ženska (svetle polti). Gospa se 

srečna usede v avto. Začne tarnati nad prejšnjim taksistom. Nato začne 

govoriti taksistka, ki govori z naglasom... 

 

• Najdite prostovoljce in prostovoljke, ki bodo igro odigrali pred skupino.  

• Po izvedenem prizoru spodbudimo razmišljanje in odpremo skupinsko 

razpravo.  

Postavimo naslednja vprašanja: 

o Igralce povprašajte:  

• Kaj se je zgodilo? 

• Kako ste se počutili? Je bila situacija za vas prijetna ali 

neprijetna? 

• Kako ste ravnali z drugimi? Pravično ali nepravično? 

o Vprašanja postavite celotni skupini: 

• Kaj mislite o tem prizoru? 

• Je to diskriminacija?  

• Kakšne vrste diskriminacija je to? 

• Kakšni so lahko razlogi za diskriminacijo in zakaj so ljudje 

različno obravnavani?4  

• Kaj lahko storimo, če je nekdo obravnavan diskriminatorno?  

Skupaj poskušamo najti pristop, kako nastopiti proti diskriminaciji 

in katera možnost je prava. 

• V procesu refleksije zbiramo ideje o odigranem prizoru. Zdaj ga bomo 

poskušali rešiti. 

o Kaj lahko skupaj naredimo proti diskriminaciji? 

o Kateri so naši viri? Na primer: V našem primeru se lahko odločimo, 

ali bomo delali s svojimi viri, kot so moralni pogum, komunikacijske 

veščine, izkušnje, znanje, samozavest, odgovornost, podpora. 

o Kaj bi lahko rekli ali storili v podobni situaciji? Na primer: Iščemo 

predloge in argumente v primeru diskriminacije. Osebo ozavestimo 

 

 

 
4 Ljudje so diskriminirani zaradi svojih osebnih/individualnih značilnosti (npr. barve kože, 

kulturne značilnosti, kot sta ime ali jezik). 
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o napačnem vedenju, ji npr. sporočimo, da je njeno vedenje 

napačno. 

• Ideje zberite na tabli ''flipchart'':  

Ideje zberite s pomočjo možganske nevihte in jih zapišite. 

• Združimo ideje. Na koncu imamo plakat z možnimi rešitvami.  

 

MOŽNOST 3: KRATEK FILMČEK ''ZAPOSLITVENI INTERVJU''  

Na spletni strani projekta myPart najdete videoposnetek "Zaposlitveni intervju". 

Ta videoposnetek uporabimo kot možnost 3 v tej vaji.  

• Skupini pokažite videoposnetek na spletni strani. 

• Postavite vprašanja o videoposnetku:  

o Ali sem takoj razumel-a, o čem govori videoposnetek?  

o Kaj se je zgodilo? 

o Moje prve reakcije na videoposnetek! 

o Ste prepoznali vrste diskriminacije? 

o Kako ste se počutili, ko ste videli videoposnetek? Kako ste se počutili 

glede tej situacije?  

• Razpravljajte z udeleženci in udeleženkami. 
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Ocena 

V delavnicah sem užival-a.  
 

Spoznal-a sem Evropsko unijo in 

evropske vrednote.  

Zdaj razumem, da je vrednote potrebno 

varovati.   

Zdaj vem več o človekovem dostojanstvu 

in diskriminatornem obnašanju.  

Spoznal-a sem razloge za diskriminacijo.  
 

Vaje so se mi zdele koristne.  
 

V delavnici smo imeli možnost preizkusiti 

odzive na primere diskriminacije.   

Komentarji: 
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Povzetek 

V Modulu 4 so podana osnovna znanja o izbiri in procesu odločanja. Udeleženci in 

udeleženke bodo spoznali, da je sprejemanje odločitev in izbir v življenju zelo 

pomembno. 

Cilji 

• Uporabiti dejavnosti za krepitev skupine, da se bodo ljudje med seboj 

bolje spoznali. 

• Pridobiti informacije o postopkih izbire in odločanja. 

• Razumeti pomen sprejemanja lastnih odločitev in razmišljanje o izidih. 

• Posebno pozornost nameniti načinom in strukturam sprejemanja 

odločitev. 

• Razmišljati o pravici do izbire.  

• Opredeliti osebne kompetence za sprejemanje lastnih odločitev. 

• Posebej opisati potrebe po podpori in informacijah v zvezi z odločitvami. 

• Pridobiti vpogled v delo v volilni kampanji. 

• Razmišljati o aktivnem sodelovanju v družbi (kot politični 

kandidat/politična kandidatka). 

• Drugim ljudem posredovati pomembno sporočilo. 

• Ozaveščati, da je mogoče z razvijanjem lastnih vizij ustvariti spremembe 

in izboljšave. 

Načrt in trajanje srečanja  

Srečanje (z odmori in evalvacijo) traja okoli 6 ur, a  lahko čas prilagodimo 

udeleženkam in udeležencem. 

 

Dobrodošlica: 

Prihod,  kratka seznanitev s potekom delavnice 
 

15min 
 

Začetni talilec ledu:  

Zabavna novica o meni 

30min 

 

Reflektivno učenje: 

Razvajeni pri izbiranju - postopek odločanja 

 

60 min 

 

Osrednje učenje:  

Bi rajši…? 

Kratek filmček “Kavarna” 

 

 

 

 

 

60 min 
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Končno učenje: 

Gremo se volilno kampanjo 

120 min 

Učne vsebine 

• Izbira in proces odločanja; 

• Odločiti se moram;  

• Volilna kampanja;  

• Vizija in sporočilo. 

 

Priporočeni viri in pripomočki 

• Jajčke presenečenja za vsakega udeleženca/udeleženko; 

• PowerPoint predstavitev Postopki izbire in odločanja;  

• priročnik Državljansko učenje in sodelovanje (lahko branje); 

• ''flipchart'', flomastri, samolepilni lističi; 

• delovni list;  

• slike s primeri;  

• prenosni računalnik/tablica; projektor. 
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 Korak 1. Začetni talilec ledu 

TALILEC LEDU 1: ZABAVNA NOVICA O MENI…  

TRAJANJE:  

30 minut 

POTREBUJEMO:  

Jajčke presenečenja (za vsakega udeleženca, udeleženko). 

CILJI: 

Udeleženci se spoznavajo med seboj, spoznavajo svoje osebnosti.  

KLJUČNE IDEJE:  

Namen te vaje je povedati nekaj o svoji osebnosti - kaj vas zaznamuje in kaj lahko 

poveste o sebi, ko pogledate figuro, ki je v vašem jajčku presenečenja. Udeleženci 

in udeleženke razmišljajo o sebi in poskušajo v kratki izjavi povedati nekaj o sebi. 

Prisluhnejo drug drugemu in pridobijo informacije drug o drugem. Namen te vaje 

je, da se udeleženci med seboj spoznavajo.  

POTEK: 

• Udeležencem razložite, kako bo vaja potekala.  

• Moderator-ka vsakemu da jajček presenečenja. 

• Vprašajte, kdo želi začeti z vajo. 

• Če ni prostovoljcev, vajo začne moderator-ka:  

• "Na kaj najprej pomislim, ko vidim to sliko? Ali bi lahko bila slika kako 

povezana z mano ali mojim življenjem? Kaj me opredeljuje?" 

• Vsi udeleženci pridejo na vrsto in spregovorijo o sebi v povezavi s figuro iz 

jajčka presenečenja. 
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 Korak 2. Reflektivno učenje 

RAZVAJENI PRI IZBIRANJU - POSTOPEK ODLOČANJA  

TRAJANJE:  

60 minut 

POTREBUJEMO:  

MyPart PowerPoint-predstavitev Postopki izbire in odločanja: Informacije in 

osnovno znanje o temi in slikah. 

CILJI:  

Sprejemanje odločitev ni vedno enostavno, zato potrebujemo strukturo in/ali 

korake, ki privedejo k sprejetju odločitev. Udeležence je potrebno v procesu 

odločanja podpreti. 

KLJUČNE IDEJE: 

Proces odločanja je kognitiven proces. Običajno do odločitve privedeta dva 

dejavnika: 

1. Želja izkoristiti novo priložnost. 

2. Rešiti težavo. 

Ta vaja nam pokaže, da je pomembno razmisliti o tem, kaj želimo in zakaj nekaj 

želimo, ter da obstajajo podporni načini (npr. koraki) za lažje sprejemanje 

odločitev. Na začetku procesa odločanja moramo ugotoviti, kaj želimo. Le tako se 

lahko na koncu odločimo. 

 

Teoretični prispevek in osnovno znanje/orodja za sprejemanje lastnih odločitev: 

Gre za doseganje cilja ali reševanje problema. Zavedati se moramo, da se moramo 

odločiti. V ta namen poiščemo ustrezne informacije o problemu, vključno z 

osebnimi pomisleki in drugimi informacijami. Vključeno je tudi vprašanje, zakaj 

želimo ta problem rešiti in zakaj je za nas pomembno, da ta cilj dosežemo. Pri 

odločanju lahko uporabljamo različne tehnike in orodja. 

POTEK:  

Opis: Moram se odločiti. 

Te metode nam omogočajo, da podrobneje razmislimo o prednostih in slabostih 

različnih možnosti ter opredelimo prednosti posamezne možnosti. 

• Da bi se odločili, morate najprej analizirati razmere.  

Analiza razmer. (Moderator-ka vpraša udeležence in udeleženke):  

o Kaj želite? 

o Kaj od tega pričakujete?  

o Kaj lahko izvedete? 

• Udeležencem in udeleženkam razložite, da bodo na tej delavnici lažje 

sprejemali odločitve s pomočjo naslednjih korakov:  
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Predstavitev in opis uporabne metode: 

o UVD – Upoštevaj vsa dejstva: Ta metoda je lahko v pomoč.  

Govorimo o metodi sprejemanja odločitev Edwarda de Bona. 

To je pripravljalna metoda. V angleščini ji rečemo metoda CAF 

(''Consider all factors''). 

Gre za nekakšen kontrolni seznam Edwarda de Bona, v katerem so 

zbrani vsi (vplivni) dejavniki za odločitev (kot so problem, 

vprašanje in situacije). 

o PMZ – Plus Minus Zanimivo: Cilj je ugotoviti in zabeležiti pozitivne 

in negativne vidike ter jih nato pretehtati. Tudi to je metoda 

Edwarda de Bona. V angleščini ji rečemo metoda PMI (''Plus Minus 

Interesting''). 

o Najprej uporabite metodo UVD, nato pa metodo PMZ s kontrolnim 

seznamom in prišli boste do odločitve. Uporabne opredelitve in 

razlage poiščite v PowerPoint predstavitvi. 

Primer:  

Situacija: Želim se politično angažirati. Rad-a bi aktivno sodeloval-a v politiki. 

Vprašanje: Ali želim postati politik/političarka? Kaj moram storiti v zvezi s tem? 

 

UVD: Upoštevaj vsa dejstva:  

✓ časovna obveznost (Tam moram biti vsak teden.);  

✓ cilj (S katerimi političnimi cilji se lahko poistovetim?) 

✓ stranka (Kateri politični stranki želim pripadati?) 

 

PMZ:  

PLUS +++ MINUS --- 

• sodelovanje 

• zanimive teme 

• socialna interakcije in mreženje 

• predanost 

• velik časovni vložek (tedenska 

obveznost, dogodki…) 

 

Nadaljnji koraki/napotki v pomoč: 

✓ Seznam za in proti (argumenti za vsako možnost; število argumentov). 

✓ Naključne odločitve (metanje kovanca). 

✓ Dober občutek/intuicija. 

✓ Dodelitev točk (merila). 

Ti nadaljnji koraki so primerni za določene situacije in odločitve, o katerih še niste 

povsem prepričani in potrebujete nekaj podpore, npr. met kovanca.  
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 Korak 3. Osrednje učenje  

BI RAJŠI…? 

TRAJANJE:  

60 minut 

POTREBUJEMO:  

''Flipchart'' tabla, delovni list (za vsakega udeleženca oz. udeleženko). 

CILJI:  

Udeleženci in udeleženke razvijajo zavest o vsakodnevnih odločitvah in 

pomembnih izbirah ali odločitvah za življenje. Zavedajo se, da bodo pri 

pomembnejših odločitvah morda potrebovali podporo, vendar jih to ne sme 

ustaviti, da se ne bi odločali sami. 

KLJUČNE IDEJE:  

Udeleženci razmislijo o svoji pravici do izbire in opredelijo osebne kompetence za 

sprejemanje lastnih odločitev. Na koncu bodo znali konkretno opisati morebitne 

potrebe po podpori pri odločanju. 

POTEK:  

• Na ''flipchart'' tablo in na samolepilne lističe napišite vprašanja na temo 

izbire. 

Primeri:  

o Želite živeti na podeželju ali v mestu? 

o Želite živeti daleč stran ali v neposredni bližini svoje družine? 

o Bi živeli v stanovanju sami ali skupaj s prijatelji? 

o Ali bi se radi odpravili na potovanje ali pa bi za naslednje počitnice 

ostali udobno doma? 

o Bi se raje vozili z javnim avtobusom ali s taksijem? 

o Bi se raje sprehajali ali plavali? 

o Ali bi šli zvečer raje v gledališče ali kino? 

o Ali bi se radi naučili novih veščin za novo službo ali bi šli takoj v 

službo? 

o Bi se raje učili glasbeni inštrument ali obiskovali tečaj slikanja? 

o Ali bi danes raje jedli meso ali zelenjavo? 

o Ali bi prijatelje raje povabili k sebi domov ali se z njimi srečali v 

mestu? 

o Bi raje jedli čokolado ali piškote? 

o Bi raje pili pivo ali vodo?? 

• Udeležencem in udeleženkam pokažite seznam in jih spodbudite, da ga 

nadaljujejo.  

• Skupini razložite razliko med majhnimi in velikimi odločitvami. 
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• Na steno nalepite plakat z dvema velikima krogoma. Razložite razliko med 

majhnimi in velikimi odločitvami. 

 

 

 

 

 

 

 

Velike odločitve so odločitve, pri 

katerih je potreben daljši razmislek, 

kot so: 

''Ali se bom šolal-a dalje?' 

 

 

 

 

 

 

 

Majhne odločitve so vsakodnevne 

odločitve, kot so: 

''Kaj si želim za zajtrk?'' 

''Kaj naj danes oblečem?'' 

• Udeležence in udeleženke prosite, da samolepljive lističe pritrdijo v 

ustrezen krog. 

• Začnite razpravo z udeleženci in udeleženkami ter poudarite naslednje 

pomembne teme: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Velike 

odločitve 

Majhne 

odločitve 

Govorim 

lahko z 

drugimi 

ljudmi 

Lahko se 

odločim 
Morda 

obstajajo 

omejitve  

Prosim lahko 

za 

informacije 

ali podporo 

Učim se lahko 

tako, da 

preizkušam 

stvari 
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Možnost: 

• Predstavite vajo, v kateri razmišljamo o tem, kako sprejemamo odločitve. 

• Vsem udeležencem in udeleženkam razdelite list z vajo. 

• Glavna ideja je, da udeleženci razmislijo o tem, kako sprejemamo majhne 

ali velike odločitve in kaj je pri tem pomembno. 

• Pri tej vaji naj udeleženci razmislijo o odločitvah ali izbirah, ki jih poznajo 

iz svojega vsakdanjega življenja. 

• Vsak udeleženec/udeleženka naj opiše situacijo, v kateri je moral-a 

sprejeti odločitev. 

• Skupaj z udeleženci in udeleženkami povzemite naslednje vidike njihovih 

odločitev: 

o Razmišljam o znanju ali izkušnjah, ki jih že imam. 

o Katere informacije potrebujem? 

o Koga lahko v tej situaciji prosim za informacije? 

o Kje lahko dobim najboljšo podporo za to odločitev? 

o Ali obstajajo omejitve pri moji odločitvi in ali so te omejitve zame 

sprejemljive? 

o Ali obstajajo podobne omejitve za vse ljudi?  

• Spodnjo tabelo predstavite na ''flipchart'' tabli ali na papirju. 

• Udeležence in udeleženke prosite, da uporabijo spodnjo tabelo in združijo 

svoje zamisli. 

 



 

 
 

 

Workshops for Civic Education 

Module 4 72 

 
 

Prositi za 

informacije 
Koga prositi  

Možne omejitve 
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KRATEK FILMČEK “KAVARNA” 

Na spletni strani projekta myPart najdete videoposnetek "Kavarna". 

Videoposnetek uporabimo pri tej vaji.  

POTEK:  

• Udeležencem pokažite videoposnetek.  

• Postavite vprašanja o videoposnetku:  

o Ali sem takoj razumel-a, o čem govori videoposnetek?  

o Kaj se je zgodilo? 

o Moje prve reakcije na videoposnetek! 

o Zakaj drugi odločajo namesto mene? 

o V katerih situacijah drugi odločajo namesto mene?  

o Kako se lahko odločam sam-a? 

o Kako ste se počutili, ko ste videli videoposnetek? Kako ste se 

počutili v tej situaciji?  

• Razpravljajte z udeleženci in udeleženkami. 
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 Korak 4. Končno učenje 

GREMO SE VOLILNO KAMPANJO 

Volilna kampanja je pomembna in je neločljiv del naše demokracije. Glasovanje 

je zelo pomembno, če želimo v naši družbi imeti glas. V tej vaji razmišljamo o 

tem, kako uspešno voditi volilno kampanjo. 

TRAJANJE:  

60 minut.  

POTREBUJEMO:  

• Prenosni računalnik/projektor; 

• slike/fotografije; 

• ''flipchart'' tablo. 

CILJI:  

Namen vaje je pokazati, kako pomembna sta za volilno kampanjo vizija in 

sporočilo. 

Ta dejavnost bo udeležencem in udeleženkam pokazala, kaj lahko z aktivnim 

sodelovanjem v družbi osebno izboljšajo in spremenijo. Udeleženci in udeleženke 

razmišljajo o tem, kako se lahko predstavijo in zakaj so prave osebe za to. 

KLJUČNE IDEJE:  

Namen kreiranja volilne kampanje je predstaviti realno situacijo in dati 

udeležencem priložnost, da razmislijo o svojih vizijah in prihodnjih ciljih ter o tem, 

kako bi želeli, da jih vidijo drugi volivci.  

Udeleženci in udeleženke naj bi se naučili, kako drugim ljudem posredovati 

pomembno sporočilo. Pridobili bodo zavedanje, da lahko z lastno vizijo 

pripomorejo k spremembam in izboljšavam.  
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POTEK:  

Če želite biti izvoljeni, potrebujete prepričljive argumente - in dober promocijski 

material! 

 

• Moderator-ka vpraša udeleženke in udeležence: 

o Kaj potrebujemo za uspešno volilno kampanjo? 

o Kako lahko ljudi seznanite s svojimi zamislimi? 

• Udeležencem in udeleženkam razložite: Vsaka volilna kampanja potrebuje 

sporočilo in vizijo. 

o Razložite: Vizija in sporočilo (za razlago v lahkem branju uporabite 

PowerPoint predstavitev Postopki izbire in odločanja). 

Za volilno kampanjo je pomembno najti smiselno sporočilo. 

Sporočilo je na primer izjava, ki jo oseba/kandidat-ka izbere, da bi 

opozoril-a nase in na to, zakaj je prava oseba. 

o Sporočilo se oblikuje na začetku volilne kampanje. Kot osnovo za 

iskanje in oblikovanje tega sporočila moramo imeti vizijo (vizija je 

ideja) in zbrati informacije o osebi. 

▪ Kaj je dobro sporočilo?  

▪ Kaj želim sporočiti? 

o Razložite: Koraki v pripravi kampanje… 

 

• Najdemo sporočilo/vizijo. Pripravimo vprašanja. 

Vprašanja naslovite na udeleženke in udeležence in jim dovolite, da 

najprej sami poiščejo odgovore, preden nastopijo pred skupino: 

o Zakaj želite kandidirati na volitvah? 

o Kaj bi vi osebno spremenili ali izboljšali v mestu?5 

o Kaj je vaša tema? 

o Zakaj ste prav vi prava oseba?  

 

• Sledi nevihta možganov: skupaj razvijamo argumente.  

Zberite ideje vseh udeležencev. 

Moderator-ka podpira udeležence in udeleženke pri njihovih odločitvah/pri 

izbiri argumentov.  

Zapišite ideje.  

• Kako/kje razširim svoje sporočilo? Kako želimo razširjati sporočilo?6 

o Predlog 1: S pametnim telefonom naredimo kratek videoposnetek. 

▪ Skupaj izdelamo posnetek osebe (kandidata ali kandidatke) – 

v videoposnetku se oseba predstavi z izjavo. (Trajanje 

videoposnetka je pribl. 1-2 minuti.) 

 

 

 

 
5 Odvisno od skupine. 
6 Moderator-ka se skupaj s skupino odloči, katero možnost bodo izbrali za predstavitev 

sporočila. 
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o Predlog 2: Naredimo plakat.  

▪ S skupino naredimo (volilni) plakat. 

o Druge (dopolnilne) možnosti: Tiskani mediji, družbeni mediji, 

dogodki (npr. nagradna igra). 

• Predstavimo rezultate. 
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Ocena 

V delavnicah sem užival-a.  
 

Spoznal-a sem procese izbire in 

odločanja.  

Zdaj razumem, da je pomembno 

sprejemati lastne odločitve in razmisliti 

o izidih.  
 

Zdaj vem več o načinih in lastnostih 

odločanja.    

Dobil-a sem vpogled v delo v volilni 

kampanji.   

Vaje so se mi zdele koristne. 
 

V delavnici smo se imeli možnost 

preizkusiti v vlogi kandidata na volitvah.   

Komentarji: 
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Povzetek 

Modul govori o političnem sodelovanju in izražanju lastnega mnenja. Omogoča 

vpogled v samozagovorništvo in je osredotočen na posameznika. Udeleženci in 

udeleženke bodo spoznali, kako pomembno je imeti lasten glas. Naslovimo 

vprašanje: Kako naj prepoznam in uveljavim svoje interese? 

Cilji 

• Uporabiti dejavnosti za povezovanje skupine, da se bodo ljudje bolje 

spoznali. 

• Pridobiti informacije o temi samozagovorništva. 

• Razumeti povezavo med samozagovorništvom in lastnimi interesi. 

• Poseben poudarek nameniti metodam, osredotočenim na 

posameznika/osebo. 

• Spoznati aktivno učenje.  

• Osredotočiti se na aktivno povezovanje in na to, kje najti podporo. 

• Spoznati, kako pomembno je postaviti se zase ali govoriti zase. 

• Razvijati občutek za samoodločanje. 

• Ozaveščati o potrebah. 

Načrt in trajanje srečanja  

Srečanje (z odmori in evalvacijo) traja 6 ur, a  lahko čas prilagodimo udeleženkam 

in udeležencem. 

 

Dobrodošlica: 

Prihod, kratka seznanitev s potekom delavnice 
 

10 min 
 

Začetni talilec ledu: 

Vaja na temo mojih občutkov 

30 min 

 

Reflektivno učenje: 

Meditacija 

 

60 min 

 

Osrednje učenje:  

Samozagovorništvo in samozavedanje 

 

80 min 

 

Končno učenje: 

Krog prijateljev, ki nas podpirajo. 

Kratek filmček ''Na razstavi'' 

 

 

90 min 
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Učne vsebine 

• Politična udeležba; 

• Samozagovorništvo, samozavedanje; 

• Imeti glas; 

• Posredovanje - samozavedanje; 

• Načrtovanje, osredotočeno na osebo. 

 

Priporočeni viri in pripomočki 

• Kartice z vprašanji; 

• priročnik Državljansko učenje in sodelovanje (lahko branje);  

• gradivo za krog odnosov; 

• ''flipchart'' tabla, flomastri;  

• košara; 

• fotografije/slike in kuverte;  

• prenosni računalnik/tablica, projektor.  
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 Korak 1. Začetni talilec ledu  

TALILEC LEDU 1: VAJA NA TEMO MOJIH OBČUTKOV 

TRAJANJE:  

30 minut  

POTREBUJEMO:  

Fotografije v kuvertah, košaro.  

CILJI: 

Namen te vaje je pomagati udeležencem, da se med seboj spoznajo in se 

pripravijo na razpravo o vprašanjih. 

KLJUČNE IDEJE:  

Osrednji pojmi modula so politična participacija, samozagovorništvo in izražanje 

lastnega mnenja, saj je za to, da se lahko zavzamemo zase in za druge, 

pomembno, da poznamo sami sebe. Najti želimo svoje prednosti in značilnosti ter 

opisati svojo osebnost, za to pa so zelo pomembna tudi lastna čustva.  

POTEK: 

• Udeležence prosite, naj naredijo krog - stojijo ali sedijo v krogu. 

• Košara s kuvertami naj potuje od udeleženca do udeleženca. Vsak 

udeleženec ali udeleženka vzame dve. 

• V vsaki kuverti je fotografija/slika. Posameznik ali posameznica naj si ti 

dve fotografiji mirno ogleda. 

• Udeležence in udeleženke vprašajte, ob kateri fotografiji se počutijo bolj 

prijetno. 

• Udeležence in udeleženke prosite, naj pojasnijo, zakaj so izbrali to 

fotografijo/sliko in zakaj se ob njej počutijo prijetneje. S to 

fotografijo/sliko lahko izrazijo svoje trenutne občutke, prišlo bo do osebne 

izmenjave in vsak udeleženec ali udeleženka bo povedal nekaj o sebi. 
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 Korak 2. Reflektivno učenje  

MEDITACIJA 

TRAJANJE:  

80 minut 

POTREBUJEMO:  

Predvajalnik zvoka, prenosni računalnik, tablica, projektor, zvočna posoda itd.  

CILJI:  

S to nalogo želimo bolje spoznati sebe, na drugačen način. Znano je, da ima 

mediacija pozitiven učinek na razvoj osebnosti ter samozavedanje in sprejemanje 

same-ga sebe. 

KLJUČNE IDEJE: 

Meditacija je tehnika za izboljšanje duševnega in telesnega počutja. Modul je 

namenjen tudi spoznavanju same-ga sebe, zato smo namenoma izbrali vajo 

meditacije. Tudi študije kažejo, da meditacija povečuje zmožnost učenja in 

spomin, izboljšuje samozavedanje, povečuje možgansko aktivnost, izboljšuje 

pozornost in zavest ter pomaga ohranjati čustveno zdravje. V našem primeru je 

pomembno, da nam meditacija pomaga bolje spoznati sebe. Osredotočamo se na 

samozavedanje in samopodobo. 

POTEK:  

Predstavitev koncepta meditacije 

• Razložite, kaj je meditacija. 

Meditacija je splošni izraz za trening in vaje pozornosti.  

V preteklosti so jo pripisovali ezoteriki in jo povezovali z religijo in 

duhovnostjo. Številne študije s področja nevroznanosti kažejo, da redna 

meditacija pozitivno vpliva na kognitivne procese. Znano je, da se 

meditacija zelo pogosto uporablja za zdravljenje telesnih in duševnih 

bolezni. Z njo izboljšamo veščine zavedanja. 

• Udeležencem razložite, da je meditacija primerna metoda za boljše 

spoznavanje lastne osebnosti in samega sebe ter za usmerjanje 

pozornosti nase. Omeniti velja, da je prednost meditacije v tem, da jo 

lahko uporabljamo kadar koli in kjer koli. 
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• Razložite, da obstajata dve glavni vrsti meditacije: 

o Meditacija osredotočene pozornosti: Pozornost je usmerjena na en 

sam predmet, misel, zvok ali vizualizacijo. Pri tej vrsti meditacije 

vadimo osredotočanje in koncentracijo.  Pri tej meditaciji se na 

primer osredotočimo le na dihanje, mantro ali pomirjujoč zvok. 

o Meditacija z odprtim opazovanjem: Spodbuja razširjeno zavedanje 

vseh vidikov okolja, urjenje mišljenja in samozavedanje. Pri tej 

obliki gre za zavedanje misli, občutkov ali impulzov. 

• Po razlagi pojma meditacija moderator-ka poudari, da so naše vaje 

meditacijske vaje. 

• Na začetku vadbe poiščemo ustrezno obliko meditacijske vaje, ki mora 

ustrezati vašim osebnim ciljem. 

• Moderator-ka glede na udeležence in udeleženke izbere ustrezno vrsto 

meditacijske vaje. Pri tem je pomembno omeniti, da gre v našem primeru 

za vaje v meditaciji; meditacijo strokovno vodi strokovnjak. 

• Vsi udeleženci izvajajo enako meditacijo. Samo ena je vodena. To izbere 

moderator-ka. 

 

 

Meditacija 

V naslednjem razdelku so predstavljene tri možnosti za meditacijo. Izberite eno 

od njih. Udeležence in udeleženke vodite z zvokom, s pomočjo avdio posnetka 

in/ali preberite naslednje besedilo. Vaje so vodene korak za korakom. Moderator-

ka prikaže vajo in tako aktivno sodeluje. 

Možnost 1: Vaja dihanja 

To je vaja osredotočenega dihanja. Z nadzorovanim dihanjem lahko bolje 

začutimo svoje telo. Želimo doseči sprostitev. 

• Zavzemite udoben položaj, v katerem lahko prosto dihate. 

• Zaprite oči. 

• Dih je naše sidro - nanj usmerimo vso svojo pozornost.. 

• Globoko vdihnite in izdihnite, zavedajte se svojega dihanja, začutite, kako 

se vaš trebuh spreminja z vsakim vdihom. 

• Poskusite se odklopiti in pozabiti na pretekle dogodke dneva. 

• Globoko vdihnite in pustite, da dih zdrsi skozi telo. 

• Med izdihom razločno občutite svojo sapo. 

• Ponovite vdih in izdih. 

• Odprite oči in se vrnite v sedanjost. Počutite se dobrodošle in sproščene. 

Možnost 2: Vaja čuječnosti 

To je vaja čuječnosti. Z njo želimo izboljšati svoje zavedanje in pozornost. 

• Zavzemite udobno držo (postavite se v udoben položaj). 

• Za eno minuto zaprite oči. 
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• Globoko vdihnite in izdihnite. 

• Poskusite se odklopiti in pozabiti na pretekle dogodke dneva. 

• Potujte skozi miren prizor. Počutite se zelo udobno in kot del prizorišča. 

• Po nekaj minutah odprite oči in se vrnite v sedanjost. 

Možnost 3: Vaja čuječnosti z vodeno domišljijo 

Ta vaja zahteva nekoliko več časa in pozornosti. Skupaj se odpravimo na vodeno 

potovanje. Izostrimo svoje čute in zaznavanje. Doživimo nove vtise in si dovolimo 

občutke. 

Vaja, ki smo jo izbrali, je vaja čuječnosti. Vodene predstave lahko izvajate s 

posnetkom - poslušate nekoga, ki vas vodi skozi miren prizor. 

• Zavzemite udobno držo. Zaprite oči. Dihanje je vaše sidro - nanj usmerite 

vso svojo pozornost. 

• Poskusite se odklopiti in izpustiti pretekle dogodke dneva. Z mislimi bodite 

prisotni v prostoru.  

• Vzemite si minuto časa in se prepustite. 

• Zdaj gremo skupaj v srečen kraj na kratke počitnice. 

• Prišli smo: 

Predstavljajte si, da sedite na plaži in poslušate valove ter šumenje morja. 

Ali ga slišite? 

Ali čutite vonj morja? Ali ne diši čudovito? 

Ali lahko v ustih čutite okus po soli? 

Naj vaše roke drsijo po drobnem pesku. Ali čutite pesek pod nohti? Čutite, 

kako mehak in fin pesek je to? 

• Uživajte v miru in se prepustite valovom. 

• Zdaj se osredotočite na gledanje, naj vaš pogled drsi po okolici. Dobro si 

oglejte okolico. Kaj vidite? Na čem so se ustavile vaše oči? Je to svetlo 

modro nebo? Ali rdeča jadrnica ... (?) 

• Zdaj se vrnite na izhodišče naše vaje. Globoko vdihnite in izdihnite. 

Dihanje je naše sidro. 

• Ste mirni ali nekoliko vznemirjeni? 

• Sprejmite svoje trenutno počutje in počasi odprite oči. 
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 Korak 3. Osrednje učenje  

SAMOZAGOVORNIŠTVO IN SAMOZAVEDANJE 

TRAJANJE:  

100 minut 

POTREBUJEMO:  

Prenosni računalnik; kartice z vprašanji.  

CILJI:  

Prvi cilj je ta, da udeleženci ugotovijo svoje prednosti in interese. Drugi cilj je 

ugotoviti, kaj poleg tega še potrebujejo, da bi lahko delovali samostojno. Poudarek 

je na skupnih značilnostih, skupni podpori, interesih, zastopanju lastnih interesov, 

timskem delu, strpnosti in zavzemanju za druge. Vaja prikazuje, kako ugotoviti 

svoje prednosti in interese. Ta del, korak 3, je sestavljen iz dveh delov. Prva vaja 

nakazuje, da je samozagovorništvo mogoče doseči s samospoznavanjem, druga 

vaja pa uporablja orodje/vprašalnik za delo na svojih prednostih in 

samozavedanju. 

KLJUČNE IDEJE:  

Vaja nam pokaže, kako pomembno je zavedanje samega sebe. Preko vprašanj 

udeleženke in udeleženci najdejo svoje prednosti in interese. Osrednji element 

modula je povezovanje teh prednosti in interesov s skupnimi interesi. Na ta način 

udeleženci ugotovijo, v kolikšni meri lahko govorijo/se zavzemajo za svoje 

interese in interese drugih. 

V myPart modulih od 1 do 4 bile podane pomembne osnove in prispevki o 

pomembnih temah, kot so človekove pravice, demokracija, odločanje, volitve. 

Modul 5 to znanje  razširja z metodami samorefleksije in opolnomočenja v smislu 

na posameznika osredotočenega pristopa. 

POTEK:  

Prvi del: Samozagovorništvo 

Razložite, kaj je samozagovorništvo in kaj zanj potrebujemo. Pri 

samozagovorništvu gre za neodvisne skupine ljudi z ovirami, osredotočiti 

pa se moramo tudi na individualno samozagovorništvo, in sicer zato, ker 

je politična participacija individualno dejanje, skupno delo za pravičnost 

pa pomoč. Pokazati je potrebno, kako sprejemati odločitve, ki vplivajo na 

življenje ljudi, da lahko postanejo bolj neodvisni. Ljudje se izobražujejo o 

svojih pravicah, hkrati pa se naučijo, kakšne so njihove odgovornosti. 

Naučijo se postaviti zase na način, da se podpirajo med seboj in imajo 

potrebno samozavest, da se postavijo za svoja prepričanja (prim. 

Theunissen 2001, 1n; Dybwad 1996, 2). 
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Samozagovorništvo in proces odločanja sodita skupaj. Ljudje a aktualno 

oviro morajo biti prepričani, da njihov glas šteje in je slišan. 

 

''Vključujoče skupnosti so temelj vključujočega političnega sodelovanja. 

Dokler ne bomo odpravili temeljnih vzrokov marginalizacije, bodo osebe z 

intelektualno oviro še naprej imele nizko stopnjo politične 

participacije.''(Inclusion International 2015, 26). 

 

Življenje in sodelovanje v skupnosti: Skupnosti je potrebno 

preoblikovati na način, da bodo vključujoče. Osebe z intelektualno oviro in 

njihove družine so nam povedale, da gre pri življenju in vključevanju v 

skupnost za: izbiro, podporo in vključenost v skupnost. Izbira o tem, kje 

in s kom želijo živeti; podpora posameznikom in družinam; in da so 

skupnosti (izobraževalni sistemi, zdravstveni sistemi, rekreacija, promet 

itd.) organizirane na vključujoč način (prim.: Inclusion International 2015, 

27).  

 

• Udeležence vprašajte, kaj lahko dosežemo s samozagovorništvom. Zamisli 

združite na ''flipchart'' tabli. 

o Skupaj želimo: postati politično aktivni, govoriti v svojem imenu, 

uveljavljati interese, sami organizirati interese… (primeri) 

 

• Udeležence vprašajte, katere veščine so potrebne za samozagovorništvo. 

Zamisli združite na ''flipchart'' tabli. 

o Opolnomočenje, priznanje, medsebojna podpora, izobraževanje, 

samostojnost, potovanja, politično delovanje, informacije (ti primeri 

so lahko moderator-ki v pomoč).  
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Drugi del: Samozavedanje 

Samozavedanje je ključna sestavina socialno čustvenega učenja. Samozavedanje 

pomeni, da se naučimo spoznavati sebe, vključno s svojimi interesi, močmi, 

dražljaji, čustvi, vedenjem, identiteto, simpatijami, občutki in možnostmi. 

 

• Na začetku udeležence in udeleženke vprašajte, kaj menijo o veščinah, ki 

so potrebne za samozavedanje. Zamisli združite na ''flipchart'' tabli. 

o Pogum, priznanje, odločnost, izobraževanje, samozavest, 

medsebojna podpora, ponos in dobra obveščenost (primeri). 

• Razložite, da ta vaja vključuje vprašalnik. Ko želite ugotoviti svoje 

prednosti, to storite tako, da se vprašate o svoji osebnosti. S tem orodjem 

zberete osnovne informacije o sebi. Tako se boste bolje poznali. 

• Začnite z vprašanji o občutkih. 

o Kako se počutite? 

o O čem razmišljate? 

o Kaj potrebujete? (Ta tri vprašanja so povezana s trenutkom - lahko 

jih prilagodite tako, da vam ustrezajo.) 

• Razložite, da bi si morali zastavljati ta vprašanja.  

Naslednja vprašanja vodijo do bistvenih informacij o osebnosti. 

o Kaj je za vas pomembno? 

o Kaj vas dela posebne? 

o Katere stvari so vam všeč? 

o Zakaj so vam všeč? 

o Opišite svoje sposobnosti. 

o Opišite svoje prednosti. 

o Zakaj ste pogumni? 

o Ali imate kakšen cilj za prihodnost? 

• Opišite korake za prihodnost (v 3 korakih)! 

• Opišite, kje bi radi živeli v prihodnosti. 

• Pojasnite, da boste, ko boste prepoznali osnovne informacije o sebi, videli, 

kako enostavno je najti skupne točke, interese in poglede, kar vam bo 

pomagalo tudi pri zavzemanju za druge. 

o Vprašajte: Kako se počutite zdaj? Prosite prostovoljce, da podajo 

povratne informacije.  
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 Korak 4. Končno učenje 

KROG PRIJATELJEV, KI NAS PODPIRAJO 

TRAJANJE:  

100 minut 

POTREBUJEMO:  

Izročke za krog odnosov.  

CILJI:  

Udeleženci in udeleženke spoznajo osnove načrtovanja, osredotočenega na osebo, 

in izkusijo, kako lahko te osnove podprejo proces samozagovorništva. 

KLJUČNE IDEJE:  

Vsak človek ima želje ali sanje za prihodnost, včasih pa si želi spremeniti svoje 

življenje in ne ve, kje začeti. V tej vaji lahko udeleženci in udeleženke izberejo, ali 

bodo delali na svojih sanjah ali pa bodo podprli kolega ali kolegico, da se približa 

uresničitvi svojih želja za prihodnost. 

POTEK:  

1. Udeležence in udeleženke vprašajte o njihovih željah, sanjah ali 

spremembah, ki jih načrtujejo v svojem življenju. Ta del vaje je povsem 

prostovoljen. Če udeleženec ali udeleženka ne prispeva z nobeno željo ali 

sanjami, to sprejmemo. 

• Zberite te želje ali sanje na karticah in jih zberite na ''flipchart'' tabli. 

• Udeležence in udeleženke vprašajte, ali bi želeli nadaljevati z delom na 

svoji želji ali sanjah. 

• Pojasnite jim, da se bodo v tem primeru o tem pogovorili s skupino in tudi 

izdelali načrt ali risbo, ki bi jim lahko pomagala. 

• Skupini razložite, da za to vajo potrebujete tudi nekaj 

zagovornikov/zagovornic, ki bodo podpirali proces s poslušanjem, 

razmišljanjem in podporo drugim pri uresničevanju njihovih želja. 

• Če imate s strani udeleženk in udeležencev na voljo enega ali dva 

primera, prosite za zagovornike, ki bodo podprli ta primer. 

• Skupini predstavite krog prijateljev, ki bodo podprli željo ali načrt. 

• Razložite, da naj udeleženci in udeleženke poskušajo najti razloge, zaradi 

katerih bi osebe lahko podprle željo. 

• Nosilec primera skupaj s svojimi zagovorniki oblikuje krog prijateljev, ki 

ga podpirajo. 

• Ugotovita, kdo so prijatelji in zakaj bodo podprli željo osebe. 

 

Možnost 1: Mala skupina razišče, ali je zadeva povezana s katero od človekovih 

pravic. 
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Možnost 2: Če nihče v skupini ne želi govoriti o svoji veliki želji ali sanjah, skupini 

predstavite naslednji primer: 

 

Mark je moški z intelektualno oviro, ki obiskuje dnevni center. Njegova želja 

je, da bi postal kuhar. Mark je slišal za možnost, da bi lahko opravljal 

štiritedensko pripravništvo v bližnji restavraciji. To bi se lahko spremenilo v 

vajeništvo, če bi se med pripravništvom izkazal za primernega. Njegove 

sanje so, da bi opravil pravo vajeništvo in nato dobil pravo službo. 

 

Krog prijateljev, ki nas podpirajo  

Krog bo pokazal, kako blizu so ljudje določeni osebi. V prvem krogu v bližini 

osebe so ljudje, ki so z njo v tesnem odnosu, ali ljudje, ki se z njo redno 

srečujejo v prostem času in skupaj kaj počnejo. V drugem krogu so ljudje, 

ki so z osebo v delovnem odnosu. V tretjem krogu so lahko osebe, ki jih 

oseba pozna iz prejšnjih časov ali se z njimi srečuje le občasno. 

Mama: Zelo pogosto kuhava skupaj, saj ve, da znam kuhati, in ima nove 

ideje.  

Sestra: Vedno me je podpirala, ko sem se želel naučiti kaj novega. 

Pavel: Zna napisati dobro prošnjo za službo. 

Jan, asistent: Ima izkušnje z organiziranjem stvari zame in je nekdo, ki me 

zelo dobro pozna. 

Teta Marija:Vem, da je moja prijateljica: Preden se je upokojila, je delala v 

restavraciji. 

Gostilničar v priljubljeni gostilni: Je moj vzornik. 

Nogometni trener: Vseskozi verjame v moje prednosti in me motivira, da 

sem vedno močan in odločen. 

 

• Skupaj s skupino ugotovite, kako lahko prijatelji podprejo načrt. 

• Osredotočite se na to, kako lahko prijatelji osebi pomagajo govoriti in se 

zavzemati za zadevo. 

• Naj manjše skupine predstavijo svoje rezultate. 

 

Zaključna refleksija na vajo: 

Razpravljajte o tem, kako koristno je, če kot samozagovorniki za dobre argumente 

dobimo podpornike. 

Udeležence in udeleženke povprašajte o njihovih izkušnjah. 

  



 

 
 

 

Workshops for Civic Education 

Module 5 91 

 

Markov krog prijateljev, ki ga podpirajo  
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Krog prijateljev, ki me podpirajo 
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KRATEK FILMČEK ''NA RAZSTAVI''  

Na spletni strani projekta myPart najdete video "Na razstavi". Uporabili ga bomo 

v tej vaji.  

POTEK:  

• Skupini pokažite filmček. 

• Postavite sledeča vprašanja:  

o Ali takoj razumemo, kaj se dogaja?  

o Kaj se je zgodilo? 

o Prvi odziv na video! 

o Zakaj je varnostnik šokiran? 

o Zakaj je pomembno imeti svoj glas in ali se vedno izražamo z 

govorom? Katere druge možnosti imamo?  

o Kako ste se počutili ob ogledu? Kako bi se vi počutili, če bi bili v tej 

situaciji?  

• Začnite skupinsko razpravo. 
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Ocena 

V delavnicah sem užival-a.  
 

Spoznal-a sem stvari o 

samozagovorništvu in samozavedanju.  

Zdaj vem, zakaj je politično sodelovanje 

pomembno za moje življenje.    

Zdaj vem, kaj moram narediti, če želim 

aktivno sodelovati.   

Vaje so se mi zdele koristne 
 

Zdaj vem, kako so povezani 

samozagovorništvo in moji interesi.    

Komentarji: 
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