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PROJEKT DRUŽBA, TO SEM JAZ SO FINANČNO PODPRLI:

D RU Ž B A , TO S E M JA Z !
Znanstveniki so v večini svojih preučevanj politične participacije mladih prišli do ugotovitev, da mlade (parlamentarna) politika
ne zanima, posledično je nizka tudi udeležba mladih na volitvah.
Veliko bolj zaskrbljujoče pa je dejstvo, da mladi zaradi specifične
narave sodobne potrošniške družbe ne najdejo prave motivacije za
preizpraševanje družbenih težav, s katerimi se srečujejo, hkrati pa
nimajo pravih mehanizmov, preko katerih bi se z njimi soočali. Na
kolektivne težave tako iščejo individualne odgovore, ki so pogosto
(samo)destruktivni, od nasilja med vrstniki, drog, alkoholizma, itn.
– stvari torej, ki še poglabljajo njihov občutek socialne izključenosti
in nerazumevanja.

V kulturno umetniškem društvu Anarhiv smo se na podlagi razmišljanj o družbenem angažmaju mladih odločili, da pripravimo niz
dvournih delavnic po različnih srednjih in osnovnih šolah, na katerih bi skupaj z udeleženci reflektirali njihov položaj v družbi. Usposobljeni mentorji so v manjših skupinah (15 do 20 dijakov) preko različnih pedagoških pristopov poskušali povečati senzibilnost
mladih do družbenih težav, ki jih obdajajo, jih opremiti z orodji in
mehanizmi, preko katerih lahko socialne probleme sami detektirajo, analizirajo in ponudijo konkretne rešitve zanje. Projekt ima
že večletno zgodovino, delavnice so za to usposobljeni mentorji
izvajali na šolah po vsej Sloveniji in jih glede na odzive sodelujočih
vedno znova evalvirali in prilagajali za nadaljnje izvajanje.

Z aktivnim razmišljanjem o okolju, ki jih obdaja, se mladi (onkraj
participiranja v uveljavljenih političnih strukturah, kot so denimo
parlamentarne stranke) aktivno vključijo v civilno družbo in sooblikujejo svojo socialno realnost ter se tako iz pasivnih opazovalcev
spremenijo v konkretne akterje na lokalnem, regionalnem, državnem in globalnem nivoju. Konkretno se vsaka delavnica prične s
preizpraševanjem družbenih tematik, ki jih mladi v svojem okolju
smatrajo za najbolj pereče. Mentorji jim nato predstavijo primere
dobrih praks ter skupaj z njimi razpravljajo o metodah delovan-

ja, preko katerih lahko konkretno posežejo v družbeno dogajanje ter sestavijo konkreten načrt za tovrstno družbeno intervencijo.
Delavnice jim nudijo tudi možnost spoznavanja institucionalnega
ter izven-institucionalnega delovanja političnega sistema na lokalni
in regionalni ravni. Z boljšim poznavanjem struktur in njihovih organov, katerih del so, mladi namreč lažje razumejo možnosti lastnega delovanja in zastopanja svojih interesov v okviru skupnosti,
ki ji pripadajo.

S pomočjo različnih pedagoških metod in socialnih iger mlade
pritegnemo k razmišljanju in deljenju mnenj o načinih družbenega vključevanja. Ker program temelji na izmenjavi mladi-mladim,
delavnice vodijo za to ustrezno usposobljeni mladi predavatelji.
Igre v sklopu delavnic so zasnovane na način, ki omogoča aktivno
udeležbo dijakov in učencev, saj skozi delavnice sooblikujejo potek dogajanja, kar je še en izmed mehanizmov družbenega opolnomočenja, za katerega si prizadevamo skozi projekt. Igre zajemajo
ustvarjanje plakatov po skupinah, igranje kratkih situacijskih iger in
izmišljanje kampanj za konkreten primer problema, ki so ga sodelujoči detektirali v okviru svoje lokalne skupnosti. Spodbujamo tudi
kultivirano soočenje različnih mnenj in tako promoviramo strpen
dialog in tolerantnost kot ključni vrednoti naše družbe, hkrati pa

poskušamo promovirati medkulturni dialog ter mehanizme sprejemanja in prakticiranja človekovih pravic za boljši in pravičnejši
svet, v katerem mladi nastopajo kot enakopraven socialni partner.
Socialne veščine, pridobljene v tovrstnih delavnicah imajo multiplikativen učinek tudi širše, saj prispevajo k večjemu medsebojnemu
razumevanju in sodelovanju tako med vrstniki kot v medgeneracijskem dialogu.

P OT E K D E L AV N I C
Projekt Družba, to sem jaz! je namenjen dijakom in učencem višjih razredov osnovnih šol. Manjša skupina dijakov
oziroma učencev (gre za skupine v velikosti približno desetih do petnajstih udeležencev) je s strani moderatorja
delavnice preko psihosocialnih iger in metod spodbujena, da razmišlja o svoji vlogi v družbi.
Ogrevanje
V začetnem delu delavnic je poudarek na »ogrevanju«.
Najprej se skuša vzpostaviti toplo in sproščeno vzdušje s
predstavljanjem vseh udeležencev. Preko tega se skupina poveže in sprosti ter spozna (v kolikor se udeležen-

ci ne poznajo že od prej). Ena od metod predstavljanja
je predstavljanje v krogu. Moderator najprej predstavi
sebe in namen delavnic. Ob sodelovanju udeležencev
sprejme »pravila«, ki se jih bodo vsi udeleženci držali,
in način potekanja delavnice. Dogovori so zelo konkretni
in zajemajo čas in trajanje odmorov ter konec delavnice.
Na začetku se moderator tudi dogovori z udeleženci, na
kakšen način bo potekala komunikacija med delavnico.
Poudari, da je pomembno, da so vsa mnenja enakovredna, da govori samo eden naenkrat in drugi spregovorijo
šele, ko tisti, ki ima besedo, konča, saj si tako sodelujoči
med seboj izkazujejo spoštovanje in upoštevanje.
Spoznavanje
Začetnemu dogovoru sledi spoznavanje. Začne se v krogu na moderatorjevi desni strani. Udeleženci se nato po
vrsti predstavijo z imenom in eno svojo zanimivo lastnostjo. Nato po imenu predstavijo svojega predhodnika
in zanj navedejo eno pozitivno lastnost po lastni izbiri.
Izkušnje kažejo, da doprinesejo tovrstne igre sproščeno
vzdušje.

Asociacije
Za spoznavanjem je na vrsti igra asociacij. Moderator našteva besede, povezane z družbo in okoljem
udeležencev, kot so na primer: prijatelji, šola, država,
politika, demokracija ipd. Udeleženci dobijo navodilo, da
ob vsaki besedi povejo svoje asociacije. Igra traja poljubno časa (med petimi in dvajsetimi minutami), saj se
moderator prilagaja udeležencem in poteku razprave o
posameznih asociacijah. Namen vseh iger je odpreti in
spodbuditi razpravo med udeleženci o svojem razumevanju vloge, ki jo imajo v družbi, in možnostih aktivnega
sodelovanja v njej. Vsakič, ko se tovrstna razprava razvname, moderator spodbuja njen tok v pozitivno in aktivno smer spoznavanja in opredeljevanja vloge mladih
udeležencev v družbi ter zavedanja o možnostih sodelovanja v njej. Hkrati so teme, odprte skozi asociacije, dobra iztočnica za nadaljnji potek delavnic.
Pet prstov
Pri igri pet prstov udeleženci obrišejo svojo dlan na list
papirja. V vsakega izmed narisanih prstov nato vpišejo
problematiko, ki se tiče njihovega življenja in vključu-

je definicijo aktivnega državljanstva. Vsak izmed dijakov predstavi svoje problematične sklope in ponudi tudi
rešitve zanje. Replike in alternativne rešitve ponudijo
nato tudi drugi dijaki. Igra udeležence spodbuja k samostojnem razmišljanju o lastnem družbenem okolju in njihovi vpetosti vanj. Sodelujoči prek debate skupaj pridejo
do definicije pojma aktivni državljan in jo prek debate tudi
ovrednotijo.
Konkretizacija – razdelitev v skupine
Po igri ali pa tudi že med njo moderator spodbuja
udeležence k čimbolj konkretnemu lociranju družbenih
problematik, ki se jih direktno dotikajo. Temu navadno sledi razdelitev v več manjših skupin (po tri do pet
udeležencev). Vsaka skupina dobi nalogo, da se odloči,
kateri izmed (že načetih) problem se ji zdi najbolj pomemben in kako bi ga čimbolj konkretno rešili. Problem in
rešitev narišejo oz. opišejo. Spodbujani so k čim večji kreativnosti in k demokratičnemu pristopu reševanja
stvari. Pred pričetkom vaje dobijo tudi navodilo, naj se
opazujejo, kako delujejo kot skupina: Ali kdo prevzame
vodenje? Ali je kdo izločen? Na kakšen način poteka

odločanje? Ali se odločajo vsi skupaj?
Po koncu vsaka skupina predstavi svojo idejo, ostali jo
pokomentirajo. Skupina tudi evalvira svoje delo in našteje
svoja opažanja, na kakšen način so sprejemali odločitve
ter kako so jih izvrševali.
Pro et contra
V kolikor čas dopušča, se izvede na delavnicah še igrica
pro et ocntra ali pa imitacija parlamenta. V obeh primerih si udeleženci razdelijo vloge in opredelijo glede njim
bližnjega vprašanja. Denimo ne upoštevanje predlogov
učencev v šolskem svetu. Vsak zastopa svoje stališče,
nekdo pa prevzame nalogo moderatorja. Na koncu
skušajo najti skupno rešitev. Tako udeleženci izkusijo, da
vztrajno argumentiranje in vztrajanje na svojih stališčih za
vsako ceno ni rešitev. Prek procesa igrice demonstrirajo,
da je rešitev upoštevanje interesov vseh vključenih in integracija sprejemljive rešitve za vse, saj drugače zmanjka časa za uspešen zaključek igrice.

Evalvacija
Na koncu se izvede evalvacijski krog. Udeleženci delijo
izkušnjo, kako se jim je zdela delavnica, ali so od nje kaj
odnesli, če se jim je zdela sploh koristna in zakaj ter ali bi
kaj spremenili in kako. Razdelijo se jim tudi kratki anketni
vprašalniki.

K L J U Č N I P O U DA R K I
Sporočilo, ki ga skušajo moderatorji predati z izvajanjem delavnic, je pomembnost načela enakopravnosti
udeležencev skupnosti ter doseganja rešitev prek diskusije. Cilj delavnice je poudarjen tudi s samo porazdelitvijo udeležencev po prostoru – vsi udeleženci vključno
z moderatorjem sedijo namreč na stolih v krogu, s čimer
se nakazuje enaka teža vseh mnenj. V nasprotju s hierarhično postavitvijo klopi v razredu, ki jasno nakazuje pozicijo podajanja znanja od tistega, »ki ve« (in je v

učilnicah ponavadi postavljen pred katedrom oz. tablo) k
tistim, »ki ne vejo« in se jih mora nekaj šele naučiti. S tem
se tudi lažje doseže, da se moderator poveže s skupino
in da ga le-ta začne dojemati kot nekoga, ki je enakovreden udeleženec delavnic.
V okviru poudarjanja enakopravnosti in enakovrednosti se tudi ne dovoljuje izražanje nestrpnosti, medtem ko
se spodbuja medsebojno sprejemanje in vključevanje
vseh udeležencev na delavnicah. S takšnim načinom
dela se skuša preseči prenos neenakopravnih odnosov
iz določenih družbenih situacij v učilnico in med mlade.
Učencem se tako skuša pokazati možnosti medsebojnega sodelovanja članov družbe vključevanja v družbo. Poskuša se vzbuditi občutek pripadnosti skupnosti, katere
del so, in jih preko tega spodbuditi, da do nje prevzamejo tudi svoj del odgovornosti ter začnejo sami oblikovati
takšno okolje, kot si ga sami želijo.

M L A D I I N D E L AV N I C E
Izkušnje kažejo, da se delavnice mladim po večini zdijo
zelo pozitivne. Vpogled v izsledke evalvacije bomo orisali v naslednjem poglavju. Zdi se, da je namen delavnic
dosežen, saj je mladim predstavljena možnost, da lahko
participirajo v svojem okolju in da aktivno udeležbo v njem
sprejmejo tudi kot svojo odgovornost. Ugotavljamo, da je
izkušnja z delavnic, da je njihovo mnenje pomembno in
relevantno, zelo pozitivno odkritje. Radi se pogovarjajo in
izražajo svoja premišljevanja ter razpravljajo med seboj.
Spodbujanje dialoga med mladimi o njihovem položaju v

skupnosti se nam zdi ključno, saj le tako začutijo, da so
njen sestavni del in ne izključeni, katerih mnenje nikogar ne zanima in nima nikakršne teže. Posledično se pri
mladih tako lahko zmanjša občutek odtujenosti in poveča
občutek pripadnosti družbi. Mladi lahko tako tudi lažje
razvijejo občutek za soljudi.
Udeleženci so izkazali zelo velik interes za sodelovanje in pogovarjanje o težavah, s katerimi se vsakodnevno
srečujejo. Tako smo poleg težav, ki jih pestijo v zvezi s
šolo in medsebojnimi odnosi, govorili tudi o problemih, ki
jih mladi nasploh opažajo med vrstniki in v družbi. Tako je
bilo bilo pogosto govora o izolaciji mladih, ki se preveč zatekajo v svet družbenih omrežjih in preveč časa preživijo
na telefonih. Poleg tega so govorili tudi o revščini, brezposelnosti in brezperspektivnosti mladih. Udeleženci
pa so sami načeli tudi aktualne tematike, s katerimi se
srečujejo prek medijev in iz pogovorov s starejšimi, tako
so odprto govorili o migrantski situaciji in s tem povezano
nestrpnostjo ter rasizmom.

E VA LVAC I JA D E L AV N I C S
STRANI UDELEŽENCEV
Vsaka delavnica je bila sproti ovrednotena z vprašalniki,
prek katerih smo poskušali pridobiti povratne informacije o
uporabljenih metodah, načinu vključevanja udeležencev,
mišljenjskih vzorcih in vlogi mladostnikov v družbi, kot jo
sami vidijo. Skupen vzorec je tako zajemal približno 800
dijakov iz različnih koncev Slovenije. Z njihovo pomočjo
smo sproti evalvirali in po potrebi prilagajali vsebino ter
formo delavnic.

˝SUPER JE BILO…STVARI,
KI NAM BODO RES KORISTILE˝

Delavnice so sestavljene tako, da hkrati spodbujajo aktivno participacijo udeležencev in omogočajo moderatorjem uvideti nova spoznanja in ideje. S tem smo omogočili
dijakom svobodno in kritično premišljevanje in odločanje
o družbenih vprašanjih, političnih zadregah, ekonomskih
težavah in izobraževalnih smernicah. Vprašalniki pa nam
niso služili le kot orodje uvida v mišljenjske vzorce mladih, ampak tudi kot orodje, s katerim lahko v prihodnosti
delavnice tudi razrešimo ali spremenimo na bolje. Pri tem
so bila vselej poudarjena načela enakosti, pravičnosti in
spoštovanja.
˝…DOBILI SMO PRILOŽNOST IZRAZITI SVOJE MNENJE,
ZA KAR SE V ŠOLI V GLAVNEM NE NAJDE ČASA…˝

Izhajajoč iz evalvacijskih ocen, ki so sestavljale del anketnega vprašalnika, je bila večina udeležencev s potekom
delavnic zadovoljna. To so utemeljili z raznolikimi odgovori, pri čemer je izstopalo sporočilo, da je bilo dijakom

omogočeno izražati lastno mnenje, ki ni bilo podvrženo kritiki, ampak je bilo spodbujeno z nadaljnjimi primeri in refleksijami. Ravno s tem namenom se je dijakom
pustilo proste roke pri izbiranju želene tematike, ki se je
navezovala na njihovo aktivno vlogo v družbi.
Čeprav so bilo med udeleženci večkrat izraženi občutki
izključenosti iz širših družbenih debat, so se vsebinsko
na delavnicah vseeno osredotočili prav na aktualne probleme, ki jih srečujemo tako v medijih kot v vsakdanjem
življenju. Po njihovih lastnih besedah: »je bilo mogoče
odpirati teme, za katere drugi ne najdejo čas.« Zaradi osebne vpetosti v tematiko in kompleksnosti odprtih
vprašanj, se je od mentorjev oz. moderatorjev delavnic
zahtevalo določeno vodenje pogovora, saj obstaja vselej
možnost, da se diskusija prevesi v obtoževanje ali golo
zavračanje določenih stališč in mnenj. V izogib takšnim
zapletom je moral biti moderator vnaprej dobro pripravljen in organiziran, saj primerov in idejnih rešitev nikakor
ni mogoče vnaprej predvideti. V ospredje je bilo ravno
zaradi tega postavljeno razumevanje in poslušanje dijakov, ki posluh za njihova stališča močno pogrešajo v uč-

nem procesu.
Ideje udeležencev se je poskušalo razvijati z nadaljnjimi
vprašanji, primeri in ne zgolj pristajati na naštevanje dejstev in golih podatkov. Na podlagi tega je bila celotna
skupina spodbujena k pogovoru o problemih, vprašanjih
in dilemah, ki se tičejo vseh sodelujočih in ne zgolj posameznikov in njihovih individualnih pogledov na svet. To je
tudi tisto, kar tvori bistvo aktivnega državljana, namreč,
udejstvovanje v socialnem okolju in dejavno premišljevanje o lastnem mestu v njem.
˝SUPER, DOBRO SE JE TAKO POGOVARJATI S CELOTNIM RAZREDOM. ŠE VEČ TAKIH STVARI!˝

Vsekakor so bile s strani udeležencev prisotne tudi dobronamerne opombe in predlogi za nadaljnje izvedbe.
Pogosto je bilo izpostavljeno dejstvo, da za določene
probleme ni bilo vedno moč poiskati tudi rešitev, zaradi
česar je bilo potrebno na koncu ponuditi provizoričen sklep oziroma odgovor na posamezno družbeno zagato, v
katero so bili sodelujoči vključeni. Kot rešitev se je pred-

lagala omejitev pogovora na manj tematik. Po drugi strani
so udeleženci izražali zadovoljstvo že zaradi ponujenega
časa in mesta, kjer so lahko izrekli kritične ideje in ponudili praktične rešitve za probleme, s katerimi se srečujejo
v šoli, med vrstniki, s prijatelji in v družbi nasploh.
Poleg omenjenih pomislekov je nepripravljenost posameznikov za debato povzročilo pri aktivnih udeležencih
nezadovoljstvo, saj so dobili občutek, da nekateri niso
pripravljeni vložiti energijo v skupno dobro vseh, vrstnikov
ali vsaj celotnega razreda. Izhajajoč iz anketnih odgovorov bi razlog za to lahko iskali v naslednjih dejavnikih. V
poteku delavnic se je izkazalo, da je največja ovira pri
spodbujanju posameznih udeležencev k aktivnejšem
pristopu v družbenem okolju neinformiranost in nezainteresiranost. Podoben sklep velja tudi za tiste, ki se niso
želeli vključiti v razpravo, vendar ne smemo podcenjevati strahu ali nelagodja pri izražanju lastnega mnenja v
javnem prostoru, ki bi lahko vodila v posmehovanje ali
nerazumevanje. Iskanju načinov, kako razrešiti to težavo,
se bomo še bolj posvetili na delavnicah v prihodnje, saj bi
drugačni pristopi po vsej verjetnosti lahko pomagali k vkl-

jučevanju tudi tistih, ki se temu zaradi naštetih dejavnikov
odpovejo.
To, da so delavnice oblikovane okoli intenzivnega
pogovora, je preprečilo dolgočasenje in utrujajočnost
udeležencev – dejavnika, ki se sicer pogosto pojavita
pri formaliziranih oblikah učenja in predavanjih. Pojavilo se je tudi prepričanje, da je takšen pristop zanimiv in
celo zabaven, kar je v večji meri motiviralo sodelovanje udeležencev pri delavnici. Posamezniki se zato niso
počutili primorane sodelovati, saj niso čutili obveznosti,
temveč so se samoiniciativno, zaradi zanimivosti debate
ali ker so se identificirali s problematiko, pričeli aktivno
vključevati v reševanje odprtih težav in dilem.
Pridobljeno znanje naj bi opolnomočilo in olajšalo
mladostnikom razbrati problematične situacije, jih smiselno ovrednotiti ter se po kritičnem premisleku tudi soočiti z
njimi. Ker so v poteku delavnic dijaki izvedeli tudi nove informacije, kot je pokazala analiza anketnega vprašalnika,
so te lahko uporabili pri ovrednotenju in premišljevanju
posameznih problematik. V določenih primerih se dijaki

brez novih informacij niso znali odzvati, zato so bile te v
veliko pomoč pri njihovem razreševanju.
˝ČIM VEČ PODOBNIH DELAVNIC, KER SO NUJNO POTREBNE˝

Zaradi vseh naštetih dejavnikov se je pogosto pojavilo
mnenje, da bi bilo takšne delavnice potrebno vpeljati kot
del izbirnih vsebin v šoli, saj bi omogočil sodelujočim
okolje, kjer bi lahko izrazili svoja stališča in mnenja, o njih
diskutirali in jih kritično ovrednotili ter nadalje uporabili v
vsakdanjem življenju, s čimer bi dejansko vplivali na aktivnejšo vlogo v družbenem življenju. Eden izmed prvih
korakov k takšnemu samozavedanju bi bilo po mnenju
udeležencev uvedba takšnih delavnic na nižjih ravneh
izobraževanja. Čeprav bi bil poudarek na drugih težavah,
bi s tem korakom že mlajšim generacijam omogočili boljšo kvaliteto življenja, saj bi s pravim pojmovnim aparatom lahko že prej zaznali bistvene težave, ki jih drugače
niti ne opazijo. Težav pa ne bi le opazili, ampak bi bili
opremljeni z ustreznimi orodji, ki bi jim omogočila komunikacijo in skupno spopadanje s težavami. Mladostniki

bi na takšen način tudi prej spoznali, katere so njihove
pravice in dolžnosti ter kako jih udejanjati.
Splošne vtise s strani udeležencev lahko kljub raznolikim
pogledom in mnenjem strnemo s sledečimi besedami, ki
so jih najpogosteje uporabili dijaki za opis delavnic: pozitivno, inovativno in uporabno.
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