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Izjava o omejitvi odgovornosti

»Podpora Evropske komisije pri izdelavi te publikacije ne 
pomeni, da Komisija potrjuje njeno vsebino, prav tako 
ni odgovorna za kakršno koli zlorabo informacij, ki jih ta 
publikacija vsebuje Vsebina dela izraža izključno stali-
šča njenih avtorjev.«
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Projekt FYCIC »Od mladinskih cen-
trov do medkulturnih centrov« se je 
rodil iz potrebe po izvajanju inovativnih ukrepov vklju-
čevanja, sodelovanja in aktivnega državljanstva mi-
grantske populacije na področju mladinskega dela, iz-
hajajoč iz dejavnosti, ki jih je v zadnjih letih preizkusilo 
več evropskih neprofitnih organizacij.

Potreba se je pojavila kot odziv na migracijski pojav, ki je 
zaznamoval Evropo v zadnjih letih. Od devetdesetih let, 
ko je evropske države v Sredozemlju prečkal tok migra-
cij v severozahodno Evropo, je na evro-sredozemskem 
območju vse več migrantov.

Italija je igrala glavno vlogo v tem pomembnem pre-
hodu skupaj z drugimi državami južne Evrope, kot so 
Španija, Portugalska in Grčija. Danes ta preobrazba 
vpliva na države vzhodne in srednje Evrope (nekatere 
med njimi so se nedavno pridružile EU), ki so, čeprav je 
še vedno zaznati precejšen pretok emigracij v zahodno 

Uvod
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Priročnik vsebuje inovativne metode in prakse, orodja, 
smernice, ki temeljijo na neformalnem izobraževanju in 
medkulturnem dialogu. Sestavljen je iz dveh odsekov in 
šestih poglavij.

Prvi del - Teorija
Prvi del predstavlja okvir za medkulturnost in medkul-
turne mladinske centre, ki združuje raziskave na tem 
področju, direktive, teorije in metode Unije, medkultur-
ne izkušnje v programih skupnosti, zlasti Erasmus +.

Drugi del - Prakse, orodja, smernice
Ta del vsebuje vrsto dejavnosti, ki temeljijo na nefor-
malnem izobraževanju in medkulturnem dialogu, da bi 
mladinskega delavca usmerili k prehodu iz mladinskih 
centrov v medkulturna središča. Dejavnosti so razdelje-
ne v tri sklope: Učenje, Izmenjava in Aktivno sodelova-
nje ter zaključni del, imenovan Škatla navdiha.

in severno Evropo, čedalje bolj privlačne za državljane 
številnih sosednjih držav nekdanje Sovjetske zveze, nek-
danje Jugoslavije in srednje Azije.

Projekt FYCIC je glede na te značilnosti, povezane z no-
vimi tokovi stalnega priseljevanja, vključil organizacije 
iz štirih držav. Med njimi so tri iz evro-sredozemskega 
območja: Italija, Portugalska, Španija in ena vzhodno-
evropska država, Slovenija, ki je pred kratkim vstopila v 
EU.

Priročnik »Od mladinskih centrov do medkulturnih sre-
dišč« želi teoretično in praktično usmeriti mladinske 
delavce v evolucijo v smislu medkulturnosti mladin-
skih dejavnosti, predvsem z namenom olajšati prehod 
mladinskih centrov v medkulturne centre. Medkulturni 
centri so namenjeni opolnomočenju mladih, ki živijo v 
vedno bolj večkulturnem okviru, in imajo namen pove-
čati stopnjo socialne vključenosti v lokalnih skupnostih 
Evropske unije.
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Priročnik vsebuje inovativne 
metode in prakse, orodja, 
smernice, ki temeljijo na 

neformalnem izobraževanju 
in medkulturnem dialogu.

Priročnik je bil preizkušen v državah, ki izvajajo projekt, 
pri čemer so neposredno vključeni mladi Evropejci in 
mladi priseljenci.

Priročnik so uporabili kot vodilo, ki je zaznamovalo 
agencije, te pa so držale eksperimentiranja. Kasneje 
so ga v skladu s koledarjem promovirali skozi dogodke 
razširjanja v različnih državah. Orodje je na voljo brez-
plačno na spletni strani projekta v digitalni obliki.

 



16

F Y C I C



17

F Y C I C

PRVI DEL
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Kaj je kultura?
Po besedah enega najvidnejših očetov kulturne an-
tropologije, sira Edwarda B. Tylorja, je kulturo mogoče 
opredeliti kot »(...) tisto kompleksno celoto, ki vključuje 
znanje, prepričanja, umetnost, moralo, zakon, običaje in 
vse druge zmožnosti in navade, ki jih je človek pridobil 
kot član družbe.«

Ta opredelitev je precej obširna in vključuje veliko stvari:

• miselne sposobnosti (misli) in vedenje (dejanja);

• kulture se naučimo in jo pridobivamo skozi proces, ki 
se od družbe do družbe razlikuje;

• kultura je skupna ljudem, ki si jo delijo, in je po naravi 
socialna, torej obstaja znotraj skupin kot celota;

• kultura ni biološka lastnost niti se ne prenaša z geni. 
Ljudje se torej ne rodijo z dano kulturo, ki se s časom 
ne bi spreminjala.

Kultura je jedro individualne in družbene identitete in 
je glavna sestavina oblikovanja skupinskih identitet. To 
je osnova, na kateri temeljijo vsi dejavniki, ki določajo 
način razmišljanja, prepričanja, občutja in ravnanja po-
sameznika kot člana družbe.

Dejavniki so: odnos do vrednot, tradicij, konfliktov, kohe-
zije, vojne in miru.

Zato je kultura bistvenega pomena za spodbujanje 
družbene blaginje in mirnega sobivanja. Hkrati je pove-
zana z drugačnostjo in raznolikostjo. Danes je največji 
izziv spoprijeti se z nekaterimi napetostmi, ki nasta-
nejo pri usklajevanju konkurenčnih svetovnih nazorov. 
Takšne napetosti odražajo raznolikost vrednot, ki so-
obstajajo v večkulturnem svetu. Ta izziv vpliva na več 
vidikov našega življenja.

Ena najpomembnejših je izobrazba.
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Kaj je izobrazba?
Izobrazba je »instrument tako vsestranskega razvoja 
človekove osebnosti kot tudi udejstvovanja te osebe v 
družbenem življenju«. Lahko poteka v kateri koli starosti 
z delovanjem številnih ustanov, kot so družina, skupnost 
ali delovno okolje. Poteka lahko tudi preko interakcije z 
naravnim okoljem, zlasti kadar je takšna interakcija 
družbeno in kulturno določena.

Šola je izmed vseh teh dejavnikov najvidnejša izobra-
ževalna ustanova in njena vloga je osrednja za razvoj 
družbe. Namen šolske izobrazbe je razviti potencial 
učencev s prenosom znanja in ustvarjanjem kompe-
tenc, stališč in vrednot, ki jih učenci potrebujejo za živ-
ljenje v družbi.

Delorsovo poročilo iz leta 1996 izpostavi štiri stebre 
učenja. Formalno izobraževanje pa pogosto daje pred-
nost nekaterim vrstam učenja pred drugimi, ki so bi-
stvenega pomena za vzdrževanje človekovega razvoja. 

Izobrazba je »instrument 
tako vsestranskega razvoja 
človekove osebnosti kot tudi 

udejstvovanja te osebe v 
družbenem življenju«. 

Ti stebri učenja so:

• Učiti se, da bi vedeli: široko splošno znanje z 
možnostjo poglobljenega dela na majhnem številu 
predmetov. 

• Učiti se, da bi znali delati: pridobiti ne le poklicne 
spretnosti, temveč tudi kompetence za reševanje 
številnih situacij in za delo v timih.

• Učiti se, da bi znali biti in živeti s seboj: razvijati svojo 
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osebnost in biti sposoben ravnati z naraščajočo sa-
mostojnostjo, presojo in osebno odgovornostjo.

• Učiti se, da bi znali živeti v skupnosti in eden z dru-
gim: z razvijanjem razumevanja drugih ljudi in spo-
štovanjem soodvisnosti.

Ključne besede v dokumentu so: strpnost, spoštovanje, 
prijateljstvo, razumevanje, spoštovanje človekovih pra-
vic in temeljnih svoboščin. Nanašajo se tako na odnose 
med narodi (mednarodni odnosi) kot na odnose med 
skupinami različnih verskih, kulturnih in etničnih okolij 
znotraj držav (znotrajnacionalni, medkulturni odnosi).

Medkulturno izobraževanje
Internacionalizacija izobraževanja s postopki globali-
zacije ima neposredne učinke na pedagogiko in njene 
teorije, med drugim na medkulturni kurikulum.

Izraz medkulturno se nanaša na vrsto izobraževanja, 

ki zagotavlja pravico do drugačnosti, spodbuja enake 
možnosti in pripravlja vse ljudi na sobivanje v demokra-
tični družbi.

Medkulturno izobraževanje je nepogrešljiv dejavnik v 
procesu spoznavanja in razumevanja drugih kultur. Pri 
vzpostavljanju pozitivnih odnosov je to nujno, izvira pa 
tudi iz potrebe po organiziranju večkulturnih družb po 
načelih kulturnega pluralizma (ki zajema medsebojno 
razumevanje, strpnost in dialog, pa tudi doživljanje raz-
ličnih kultur in njihovo kombiniranje z lastno), univer-
zalizem (nanaša se na skupne interese, prepričanja in 
običaje) in socialni dialog (združevanje kulturne poseb-
nosti s skupnimi povezovalnimi elementi).

Skupni razvoj medkulturnega izobraževanja temelji na 
izkušnjah ljudi: njihovem znanju, spretnostih, vrednotah 
in stališčih, ki jim pomagajo razumeti najprej sebe, nato 
druge, odkriti podobnosti in razlike, podvomiti v pred-
sodke in razviti sodelovanje za doseganje skupnih ciljev.
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Cilj medkulturnega izobraževanja ni znanje kot takšno, 
temveč odnos do njega, nova konstrukcija in raven zna-
nja o medkulturni izobraževalni (šolski) skupnosti.

Izziv za medkulturno izobraževanje je vzpostaviti in 
vzdrževati ravnovesje med skladnostjo s splošnimi vo-
dilnimi načeli in zahtevami posebnih kulturnih okoliščin.

Kot pravi Gianna Pasquale:

»Glavni cilj medkulturnega izobraževalnega modela je 
spodbujati resnično interakcijo med različnimi kultu-
rami, to je povezavo med kulturami, izraženo z besedo 
"interkulturalizem".«

Glavna zamisel tega izobraževalnega modela je dina-
mična povezava, ki jo vsebuje predpona »inter«: to po-
meni enako povezavo med vzajemno priznanimi kultu-
rami. Z drugimi besedami, medkulturno izobraževanje 
namerava učence usmeriti k zavedanju raznolikosti 
identitet in kultur, da bi uresničilo zavest in spoštovanje 
vedenja ter dialoško odprtost do drugačnosti.

Ta novi izobraževalni model pomeni, da je treba na 
novo opredeliti celoten koncept »identitete«, ki razgra-
juje idejo, da je osebna in kulturna identiteta stroga, 
statična in določljiva, medtem ko je identiteta nesta-
bilna, kompleksna in večplastna (sestavljajo jo različne 
stvari, ki imajo korenine v zgodovini in se izboljšujejo v 
vsakdanjih izkušnjah).

Prav tako je treba skrbno razmisliti o pomenu besede 
»drugačnost«. Da bi identiteta obstajala in se izbolj-
ševala, jo je treba v bistvu prepoznati in primerjati z 
drugo (osebo ali kulturo). To primerjavo, ki poteka skozi 
komunikacijo, je treba izpolniti kot medkulturni odnos. 
Večkratna identiteta (osebna ali kulturna) se odpre za 
enak dialog z drugo, pri čemer prepozna in sprejme 
svojo raznolikost (tudi večplastno) kot element, ki ga je 
treba ceniti, saj bogati svojo identiteto. To so osnove, na 
katerih temelji medkulturna pedagogika, da se gradi 
in ponuja model »globalnega izobraževanja«, ki je mo-
del izobraževanja za vse moške po vsem svetu in mora 
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voditi do sprememb. To je vzgojna in politična naloga 
medkulturne pedagoške refleksije, ki sovpada z vlogo 
šole in s tem legitimira zatekanje k medkulturni peda-
gogiki. Po podaji nekaterih izobraževalnih konceptov v 
podporo izobraževalnemu modelu, ki bi ga morala šola 
promovirati in uveljaviti, je treba opredeliti nekatere 
značilnosti, ki prispevajo k boljšemu prikazovanju tega 
modela.

Izobraževanje študentov z medkulturnim modelom po-
meni uresničitev »Kopernikove revolucije«, spremembe 
njihovega načina bivanja in mišljenja. Treba je priznati 
eksistencialno zapletenost in zapletenost moških, saj s 
svojimi številnimi dimenzijami (fizično, čustveno, kogni-
tivno, etnično in kulturno) živi v prav tako zapletenem 
svetu z njegovimi protislovji. Izhajajoč iz tega zaveda-
nja je bistveno spremeniti način razmišljanja in življe-
nja moškega. Študentje morajo učiti, kako razviti forma 
mentis, ki jim bo omogočil ujeti dinamične povezave v 
svetu, sprejeti in obvladovati protislovja ter obstojne 

paradokse. To je edini način, da človeku, čeprav živi na-
sprotujoč si obstoj, uspe ustvariti življenjske načrte in 
sprejeti ključne odločitve za svoje projekte.

Z drugimi besedami to pomeni izobraževati in razmi-
šljati na kompleksen način. Glede tega je treba razviti 
»migrantsko misel« kot odgovor na vse bolj zaznamo-
vani multikulturalizem in »fizični, intelektualni in kultur-
ni nomadizem«, misel, ki mora biti dinamična in nestal-
na, sposobna premagati svoje stališče in spoznati eno 
od drugih, nato pa se vrniti vase, obogatena s konfron-
tacijskimi izkušnjami.

V ta namen je najprej treba dekonstruirati in razbi-
ti misli, strukturirane po dolgi etnocentrični tradiciji in 
šele nato je mogoče uvesti »medkulturni um«, ki je spo-
soben prehodnosti in lahko preklopi iz načina znanja v 
drugega, z vidika na drugega, um, ki lahko "decentrali-
zira". Decentralizacija je kognitivni in afektivno-odnosni 
proces, ki omogoča premagovanje načina gledanja in 
interpretacije sveta. Omogoča razumevanje in poslu-
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šanje, odprtost in solidarnost ter resnično operativno 
spoštovanje in sporazumevanje, soočenje in izmenjavo 
z drugačnostjo.

Poudariti je treba, da navedeno ne vodi v tveganje za 
kulturno asimilacijo, ker se v medkulturnih izkušnjah 
lahko pojavi kognitivna dezorientacija v zvezi z različ-
no mislijo, tako daleč od misli, da jo je težko razumeti. 
Ko v mislih drugih dobimo to razhajanje, smo dosegli 
»jedro interkulturalizma«. Medkulturne izkušnje so po-
dobne le, če se ego vsake osebe premakne proti enemu 
od »drugega«, kar pomeni, da ustvarja prostor za svet 
drugega. Vsekakor je nagnjenost enega k temu, da se 
odpre drugemu, bistvenega pomena za medkulturno 
izobraževanje.

Treba je dodati, da to vedenje odprtosti ne zadeva le 
kognitivnega polja, temveč tudi področje 'čustvene in-
teligence'. Povezava z drugimi zahteva z dvomom ču-
stveno naložbo. Vendar ta naložba ne sme biti omejena 
na zgolj nenavadno radovednost do ljudi z različnim 

kulturnim poreklom, temveč mora biti empatična iz-
kušnja druge. Empatija je »bistveni vzgojni habitus«, 
ki omogoča zbiranje »življenjskih izkušenj drugih« kot 
»domačih življenjskih izkušenj«. Na ta način se zdi em-
patična izkušnja zelo pomembna za izgradnjo globljih 
odnosov z drugačnostjo. Ti odnosi presegajo teoretično 
znanje in temeljijo na človeškem in eksistencialnem ra-
zumevanju.

Zdaj je jasno, da je izobraževanje ljudi za »skupni obču-
tek« namen medkulturnega izobraževanja. Globalizira-
ni svet je povzročil »soodvisnost« med moškimi, zato je 
zdaj treba to soodvisnost prepoznati in ji dati vrednost. 
Vzgoja do »medsebojne odvisnosti« (ekonomske, ču-
stvene, kulturne, okoljske itd.) pomeni vzgajati, da se ne 
prepoznamo kot osamljena entiteta niti kot del omeje-
ne skupine ljudi, temveč kot človeštvo.
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Vizija medkulturnega izobraževanja
Medkulturno izobraževanje temelji na viziji sveta, v ka-
terem se spoštujejo človekove pravice in kjer je vsem 
zagotovljena demokratična udeležba in pravna država.

Praktični izid te globalne vizije je skrbnejša družba, ki 
kaže več solidarnosti in je sposobna odpraviti negativ-
ne učinke individualizma, marginalizacije in socialne 
izključenosti. To je družba, za katero je značilna visoka 
raven socialnega kapitala, solidarnosti in sodelovanja. 
V tej družbi demokracija ni le politična organizacija ali 
oblika upravljanja. Nanjo gledajo kot na način življenja 
ali kot je rekel Dewey »asociativno življenje«, ki temelji 
na skupnosti, komunikaciji in soodvisnosti (Svet Evrope, 
2003, str. 18).

Da bi demokracije delovale in bile trajnostne, je izo-
braževanje ključnega pomena. Gospodarska trajnost 
potrebuje delovno silo z nenehno širitvijo kompetenc in 
veščin; okoljska trajnost potrebuje zavedanje in znanje 

o medsebojni povezanosti narave in človekovega delo-
vanja ter stalne inovacije; družbena trajnost potrebuje 
demokratične strukture in institucije, predvsem pa po-
sameznike, ki so opolnomočeni za demokratično delo-
vanje (Huber, 2008).

V večkulturnih družbah mora eden od osrednjih vidikov 
izobraževanja za demokratično državljanstvo s poudar-
kom na »učenju in življenju skupaj, demokratično« biti 
izobraževanje za medkulturno kompetenco, če naj se 
uresniči naša vizija trajnostnih demokratičnih družb.

Glede na zgoraj opisane dramatične spremembe med-
kulturnega izobraževanja ne moremo več šteti za zgolj 
dodatek kurikulumu v občasnih projektih, temveč mora 
razširiti in sčasoma nadomestiti monokulturno, enoje-
zično okolje naših šol in pripeljati do spremembe mi-
selnost v tradicionalnem izobraževanju. Da bi to lahko 
potekalo, mora medkulturno izobraževanje bistveno 
napredovati v zmožnosti izobraževalnih delavcev, da 
ustvarjalno in sodelovalno delujejo v smeri sprememb, 
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tako da se osredotočijo na šolsko prakso, bodisi v učil-
nici bodisi v šoli kot celoti. Medkulturno izobraževanje 
je usmerjeno k dolgoročnim spremembam v šolah in 
kurikulumu ter služi kot okvir za razvoj novih metod in 
praks poučevanja in učenja v učilnici.

Medkulturno izobraževanje temelji na viziji sveta, v ka-
terem se spoštujejo človekove pravice in kjer je vsem 
zagotovljena demokratična udeležba in pravna država.

Po nedavnih družbeno-političnih dogodkih se je »izo-
braževanje spet spektakularno vrnilo v središče pozor-
nosti« (Svet Evrope, 2003, str. 53) in dobilo nove per-
spektive: »V svetu, ki se hitro spreminja in kjer kulturni, 
politični, ekonomski in socialni preobrati izzivajo tradici-
onalne načine življenja, ima izobraževanje pomembno 
vlogo pri spodbujanju socialne kohezije in mirnega so-
bivanja.« (UNESCO 2007, p. 8)

Vloga in razsežnosti medkulturne-
ga izobraževanja
Samoumevno je, da so odnosi med ljudmi, ki so gene-
racijo nazaj morda imeli zelo malo stikov, zdaj običaj-
ni. V zmanjšanih prostorskih in časovnih razsežnostih 
sodobnega sveta se morajo medsebojno sporazumeti 
in razumeti na podlagi medsebojnega spoštovanja in 
medkulturne kompetence (Byram 2003, str. 13).

Če sta na ravni družbe zaželena socialna kohezija in mi-
roljubno sobivanje, je treba oblikovati filozofijo medkul-
turnega izobraževanja kot vizijo zaželenega prihodnje-
ga družbenega razvoja in izpeljati izobraževalni okvir, ki 
nam bo pomagal doseči te cilje (Svet Evrope, 2003. str. 
19).

V šestih desetletjih svojega obstoja je Svet Evrope izde-
lal in uporabil poseben "model izobraževanja za učenje 
demokracije" (Svet Evrope 2003) po številnih načelih, 
med katerimi so najpomembnejša:
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• izobraževanje, usmerjeno v vrednote;

• državljanske kompetence za vse;

• neposredno izvajanje demokracije.

Ker so to temeljna načela za medkulturno izobraževa-
nje, jih je primerno navesti v celoti (Svet Evrope, 2003).

Izobraževanje, usmerjeno v vrednote
Politični cilji, ki jih opredeli Svet, temeljijo na vrednotah. 
Izhajajo iz treh temeljnih vrednot Sveta Evrope, in sicer 
spoštovanja človekovih pravic, pluralistične demokraci-
je in pravne države. Posledično izobraževalne politike, 
ki jih spodbuja Svet, izrecno podpirajo te demokratič-
ne vrednote. To vodi do posebnih političnih ciljev, kot so 
izobraževanje za demokratično državljanstvo, večjezič-
no in medkulturno izobraževanje, kritično razumevanje 
zgodovine, gradnja zaupanja, demokratična varnost itd.
Glede na to vrednote, vključene v izjave o izobraževalni 
politiki, postanejo merilo in namen ukrepanja.

Državljanske kompetence za vse
Demokracija ni omejena na sklop vrednot, vključenih 
v skupno dediščino evropskih družb. Te vrednote mora 
razumeti in prevzeti vsaka generacija državljanov. Zato 
so ne glede na cilje in posebne vsebine ( jeziki, zgodo-
vina ali državljanska vzgoja) izobraževalne dejavnosti 
Sveta vedno imele v mislih kompetence, ki omogoča-
jo aktivno sodelovanje državljanov. Te kompetence so 
nepogrešljive pri utrjevanju in izboljšanju demokracije 
kot zgodovinskega projekta. So del državljanske kulture 
vsake osebe in jih skozi vse življenje pridobivajo v proce-
su vseživljenjskega učenja.

Neposredna praksa demokracije
Demokracije ni mogoče množično dostaviti v učilnico 
s prenosom, podobnim prenosu klasičnih šolskih pred-
metov. Nasprotno, demokracija izhaja iz osebnih izku-
šenj, neposrednih praks v vsakdanjem življenju.
V tem smislu ima obvezni učni načrt, ki poteka od zgoraj 
navzdol (npr. z državljansko vzgojo ali podobnimi pred-
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meti) omejen vpliv na demokratično vedenje učencev. 
Demokratično izobraževanje ima malo možnosti, da se 
bo zgodilo v standardiziranem, močno formaliziranem 
učnem okolju. Da bi odkrili in znova izumili demokracijo, 
morajo učenci sodelovati pri kolektivnem odločanju, se 
organizirati v samoupravnih organih, se pogajati in ko-
municirati, argumentirati in upoštevati argumente dru-
gih, uresničevati lastne pravice in svoboščine, ne da bi 
to prizadelo svoboščine drugih. To pomeni neposredno 
prakso demokracije v izobraževalnih ustanovah skozi 
izkustveno učenje, aktivno sodelovanje, članstvo, kolek-
tivna pogajanja, kritično razmišljanje, igro vlog, reševa-
nje problemov in sodelovanje skupnosti, in sicer z vidika 
participativne demokracije v izobraževalnih ustanovah, 
spodbujanja okvirov človekovih pravic v šolskem okolju, 
razvijanja demokratične organizacijske kulture, spod-
bujanja pravičnosti (vključno s enakostjo spolov), spod-
bujanja celotnega šolskega pristopa k demokratične-
mu izobraževanju itd.

Medkulturno izobraževanje in izo-
braževanje danes
Zamisel o »izobraževanju za vse«, torej o izobraževa-
nju, prilagojenem potrebam vsakega učenca, učitelja 
naproša, da se prilagodi raznolikosti učencev, podpira 
njihove pridobitve, motivacijo za doseganje večje us-
pešnosti in razvoj sposobnosti stalnega izobraževanja. 
Razlike v zvezi z drugim se nanašajo na več področij: 
kulturo, jezik, religijo, tradicijo, družbeno prakso komu-
niciranja, mreženje itd. Odvisno od tega ima posame-
znik v interakciji z neznancem zapleten sklop reakcij, kot 
so kognitivne, čustvene in vedenjske. Ti učinki so lahko 
sprejetje ali zanikanje drugega. Problem sožitja se v tej 
raznoliki sodobni družbi vedno pogosteje pojavlja.

Kulturna raznolikost ni težava, ampak resničnost, ki jo je 
treba v šoli izkoristiti. Kulturna pluralnost se ne pojavlja 
le pri težavah z razlikami, temveč tudi v kulturnem dia-
logu, ki priznava, da mora vsak prispevati k obogatitvi 
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človeške izkušnje in vsak od njih predstavlja napor uni-
verzalnosti določene izkušnje.

Po besedah C. Bennetta (1998, str. 121) je »medkul-
turno izobraževanje pristop učnega sistema, ki temelji 
na demokratičnih vrednotah in prepričanjih, ki posku-
ša spodbujati kulturni pluralizem v kontekstu raznolike 
družbe in soodvisnega sveta«.

Medkulturna perspektiva izobraževanja o oblikovanju 
lahko vodi v ublažitev konfliktov in izkoreninjenje nasilja 
v šoli z oblikovanjem vedenj, kot so: sposobnost komu-
niciranja, sodelovanje in vzpostavljanje zaupanja znot-
raj skupine, spoštovanje do sebe in drugih, strpnost do 
različnih mnenj, demokratično odločanje, sprejemanje 
odgovornosti do drugih, medosebno reševanje proble-
mov, obvladovanje primarnih čustev, sposobnost izogi-
banja fizičnim prepirom.

Po mnenju C. Cucosa (2000, str. 56) se v tem okviru na 
splošno in zlasti v smislu medkulturnega izobraževanja 

prenova vloge učitelja osredotoča na vprašanja, kot so:

• izvajanje človekovih pravic v šoli, dajanje prednosti 
sodelovalni pedagogiki in gradnji;

• zaupanje v učilnici;

• obravnavanje vprašanj z vidika študenta;

• napotitev in sprejemanje podobnosti in razlik med 
študentom  in drugimi ter med študenti;

• spoštovanje pravic študentov in izražanje stališč 
občutljivosti na potrebe in interese;

• reševanje zapletenih problemov in dvoumnih situa-
cij v razredu ali šoli;

• sposobnost, da se vidijo kot študenti, kot aktivni čla-
ni lokalne, nacionalne in svetovne skupnosti;

• sposobnost integriranja lastnih prednostnih nalog 
v skupni okvir vprašanj in vrednot ter ukrepanje na 
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podlagi odločitev študentov;

• upoštevanje družbenega in globalnega konteksta, 
spodbujanje skupnih pristopov med učitelji za reše-
vanje problemov;

• spodbujanje strpnih odnosov, odprtosti, sprejema-
nja in razumevanja naravnega odnosa med seboj 
in ideje o tujcih;

• prepoznavanje in spoštovanje kulturnih razlik z 
gradnjo pozitivnih odnosov med ljudmi in ne z upo-
rabo polarnosti superior/inferior;

• kapitalizacija šolskih politik, ki spodbujajo enake 
možnosti v izobraževanju;

• strategije za obnovo kulturnih razlik za njihovo pre-
oblikovanje v učne vire.

S sintezo novih vlog učiteljev namerava v okviru med-
kulturnega izobraževanja v vsakem od nas razviti urav-

notežen odnos do raznolikosti, okrepiti zaupanje v svoje 
kulturno ozadje in odprtost do drugih. Takšen odnos 
in veščine, primerne za določeno raznolikost, pogosto 
imenujemo medkulturne kompetence ali zmožnosti 
medkulturnosti. Medkulturna kompetenca ima tri di-
menzije (Cucos C., 2000, str. 73):

a) kognitivna kompetenca (sposobnost poznavanja 
kulture in jezika ljudi, s katerimi pridejo v stik, zgodo-
vine, institucij, predstav o svetu, prepričanj, običajev, 
pravil mreženja ...);

b) čustvena kompetenca (razpoložljivost medkulturne 
prilagoditve z dokazovanjem čustvenih in motivacij-
skih sposobnosti ter empatije);

c) operativna kompetenca (sposobnost vedenja na 
določen način za eksperimentiranje medkulturne-
ga pozitivnega vedenja, kombiniranje verbalnega in 
neverbalnega vedenja itd.).
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V osnovi se komunikacijske veščine in medkulturna in-
terakcija oblikujejo oz. razvijajo s pristopom, osredoto-
čenim na (Nedelcu, A., 2004, str. 64):

• Znanje – najprej se moramo seznaniti s kulturo dru-
gih. Potrebno je notranje znanje, prilagojeno z em-
patično projekcijo.

• Sprejemanje – tudi če kode, jezikovni ali simbolni za-
pisi ne sovpadajo, moramo znati poslušati drugega, 
začutiti njegovo prisotnost in poznati njegove moti-
ve, zahteve, sanje.

• Nebesedna komunikacija – sposobnost komunicira-
nja izhaja iz znanosti o dekodiranju nadsegmental-
nih značilnosti besednega jezika, ki poroča v konte-
kstu  izdaje sporočila.

• Stik z okoljem – gibanja v kontekstu fizičnih, družbe-
no-kulturnih vrednot so odlično učenje pri komuni-
kaciji med kulturami.

• Poročanje času drugega – odkrivanje vesolja dru-
gega je pristop, s katerim se skuša približati drugi 
dimenziji časovnosti, ki jo živi drugi. Medkulturne 
kompetence spodbujajo vzpostavljanje in razvoj 
medkulturnih odnosov. Medkulturni odnos se na-
naša na odnos med predstavniki dveh ali več kultur 
in je sestavljen iz uporabe znanja, zmožnosti, veščin, 
stališč, vpletenih za lažjo komunikacijo, razumeva-
nje in prenos informacij med njimi.

Medkulturna vzgoja želi razviti pedagoški pristop h kul-
turnim razlikam, strategijo, ki upošteva splošne ali du-
hovne specifikacije, in se skuša čim bolj izogniti tvega-
njem, ki izhajajo iz neenakih sprememb med kulturami. 
Tako želi medkulturno izobraževanje razviti izobraževa-
nje za vse v duhu priznavanja razlik v isti kulturi.

Medkulturno izobraževanje je pravzaprav izobraževa-
nje o medosebnih odnosih, ki vključuje člane iz različnih 
kultur. Kljub številnim definicijam ima večkulturno izo-
braževanje naslednje cilje:
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• povečati učinkovitost medkulturnih odnosov, pove-
čati stopnjo odprtosti, strpnosti in sprejemanja dru-
gačne osebe;

• priprava človeka, da živi različnost kot vsakodnevno 
dejstvo, jo najde in razloži;

• vzgoja odnosa do različnosti, da je ne bi dojemali 
kot grožnjo ali šok, temveč kot vir zanimanja in ra-
zvoja.

Od kompenzacijske pedagogike do 
medkulturne pedagogike v Evropi
V preteklosti so bili v mnogih evropskih državah prvi 
ukrepi v zvezi z akademskim premajhnim dosežkom 
študentov v bistvu kompenzacijski. Izobraževalni pred-
log, tako imenovana pedagogika za tujce, je temeljil na 
perspektivi primanjkljaja, ki je šolski neuspeh otrok pri-
pisoval zaznanim primanjkljajem pri otrocih, njihovih 
družinah in kulturah. Ta pristop pa se je izkazal za popol-

noma neustreznega in ni mogel rešiti ali vsaj zmanjšati 
neizogibnega slabšega položaja, ki je posledica izkušenj 
družbeno-kulturne migracije. To ni bilo nepomembno 
pri spodbujanju pedagoške znanosti, da znova razmisli 
o svojih izobraževalnih kategorijah in paradigmah v okvi-
ru nove hermenevtične logike, katere cilj je premagati 
»asimilacijski model«, ki je do tedaj »namerno ignoriral 
razlike manj prestižnih družbenih skupin in jih ocenil kot 
negativne elemente ali znake manjvrednosti, da bi jih 
izbrisal«.

Oglejmo si, kako je v treh evropskih državah potekal pre-
hod iz kompenzacijske pedagogike v medkulturno.

Glede socialnih in izobraževalnih politik, ki so jih sprejele 
različne države članice, je treba omeniti, da različni pris-
topi k migracijam najdejo utemeljeno razlago v politič-
nih in družbenih dogodkih, ki so zaznamovali zgodovino 
posameznih držav.

V Franciji, kjer je vladno migracijsko politiko vedno zaz-
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namoval asimilacijski pristop, je bil postopek integracije 
in zagotavljanja tako imenovane naturalizacije (tj. dode-
litve državljanstva) vedno predmet opuščanja etnične in 
kulturne identitete priseljencev, kar je posledično vodilo 
do asimilacije kulture, jezika in nacionalnih običajev.

Asimilacijski model je tu zlasti predstavljal »odziv, ki še 
zdaleč ni bil občasen zaradi prevladujoče nacionalne po-
litične kulture. Ta pa se v migracijski politiki od prejšnjega 
stoletja uporablja za reševanje ne le začasnega pomanj-
kanja delovne sile, temveč kronične demografske krize.«

Kar zadeva izobraževalno politiko glede prisotnosti mi-
grantskih učencev, je treba upoštevati, da se je do se-
demdesetih let prejšnjega stoletja »asimilacija zdela 
legitimni cilj institucionalne politike in si je šola močno 
prizadevala, da bi izravnala razlike in zanikala izvirnost 
različnih kultur in jih včasih celo očrnila.«

Od šestdesetih let prejšnjega stoletja pozornost priteg-
nejo izključno jezikovne pomanjkljivosti in možnost za-

polnitve teh vrzeli v tako imenovanih oddelkih za začetek, 
kjer so bili »nefrankofonski učenci vpisani na pripravljalni 
tečaj, da bi izvedli in pospešili njihovo učenje francošči-
ne v ustreznem kontekstu in jih tako čim hitreje vključiti v 
gostiteljski izobraževalni sistem.«

Ustanovitev posebnih razredov pa je pokazala števil-
ne omejitve. Ti so bili po eni strani posledica neizogibne 
marginalizacije, ki je še bolj radikalno poostrila razlike 

Medkulturno izobraževanje 
je pravzaprav izobraževanje 

o medosebnih odnosih, ki 
vključuje člane iz različnih 

kultur.
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med domačimi in tujimi učenci, po drugi strani pa zaradi 
številnih težav, ki so nastale zaradi pomanjkanja interak-
cije med vrstniki ali odsotnosti vseh vidikov potrebnih za 
globalno izobraževanje učencev priseljenskega izvora 
(Perotti, 2003: 35–36).

Nov način razmišljanja o kulturni raznolikosti se je poka-
zal šele v sedemdesetih letih. Kulturni kapital in izkušnje, 
ki jih priseljenci prinesejo v učilnice, so videti bolj pozitiv-
no. Ta sprememba ni bila le posledica »procesa demo-
kratizacije« v državi in pokolonialnega prehoda na naci-
onalno in kulturno neodvisnost. Dejavnosti Sveta Evrope 
in Unesca na področju izobraževanja so prav tako igra-
le pomembno vlogo pri rušenju številnih stereotipov in 
predsodkov v učnih načrtih šolskih sistemov držav članic 
(Portera, 2003: 3–23).

V zadnjem času je francoski sistem šolske uprave zaradi 
številnih pobud in zahtev Sveta Evrope ter zaradi neneh-
nega nelagodja in akademskih težav, ki jih kažejo prise-
ljeni učenci, medkulturnost obravnaval kot učno orodje 

za razvoj razumevanja francoske kulture. V tem pogledu 
se je prvi projekt medkulturnega izobraževanja za učen-
ce vseh narodnosti in vseh šolskih stopenj prvotno začel 
leta 1978, ko so Centre za oblikovanje in informiranje 
za migrante (CEFISEM) pozvali, naj razvijejo v kulturo 
usmerjene metode poučevanja in izobraževanja. V tem 
obdobju je »koncept elitne, abstraktne kulture ('druga 
kultura') še vedno razširjen«. Vendar pa od osemdesetih 
let prejšnjega stoletja »izkušnje medkulturnosti temeljijo 
na resničnosti« (Campani, 2008: 46–49).

V zgodnjih osemdesetih letih smo bili priča ustanovitvi 
prioritetnih izobraževalnih con (ZEP) in promociji njihovih 
izobraževalnih akcijskih projektov (PAE), ki jih je spodbu-
jala »pedagogika projekta«, katere cilj je bil osredotočiti 
se na družbene in kulturne razlike ter izvajanje izobraže-
vanja v skupnosti.

Zlasti je cilj prioritetnih izobraževalnih območij in pro-
jektov izobraževalnih akcij „popraviti neenakosti s ciljno 
usmerjeno krepitvijo izobraževalnega ukrepanja. Peda-
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gogika mora biti osredotočena na potrebe študenta ob 
upoštevanju družbene in kulturne stvarnosti, v kateri se 
študent nahaja.«(Campani, 2008: 46–49)

V devetdesetih letih je postopno premišljevanje franco-
skega izobraževalnega sistema postavilo nov poudarek 
na osrednjo vlogo francoske kulture in jezika, kar dokazu-
jejo novi osnovnošolski programi (1995).

Trenutno je razprava še bolj polarizirana z razpravo med 
učenjaki, ki ugotavljajo slabosti in grožnje, povezane z 
medkulturnim izobraževanjem, in tistimi, ki poudarjajo 
pomen medkulturnega pristopa.

Kar zadeva Britanijo, je bilo podobno kot v Franciji in dru-
gih evropskih državah za šolsko politiko do otrok migran-
tov značilno obdobje »nevednosti in zanemarjanja«, v 
katerem je britanska vlada raje ignorirala precej veliko 
prisotnost otrok migrantov, ki prihajajo večinoma iz nek-
danjih kolonij.

Od šestdesetih let prejšnjega stoletja je ideja, da prise-

ljevanje predstavlja problem, ki nujno zahteva rešitev, 
oblasti spodbudila, da so sprejele izobraževalne politi-
ke, ki so jasno asimilativne in kompenzacijske po nara-
vi. Spodbujali so zlasti nekatere kompenzacijske ukrepe, 
s katerimi so učence, ki pripadajo etničnim manjšinam, 
prepričali, naj opustijo svojo prvotno kulturo in se izena-
čijo z britansko. V zvezi s tem so se sprožile številne pobu-
de za spodbujanje učenja angleščine kot drugega jezika. 
Zato sta bila jezik in kultura izvora popolnoma prezrta.

Občasno so poskušali poučevati izvorne jezike z edin-
stvenim namenom, da znova izboljšajo učenje angleške-
ga jezika.

Poleg tega so intenzivni programi angleščine kot dru-
gega jezika namenjeni učencem migrantom z omejeno 
angleščino, »da bi izboljšali njihovo integracijo«. V letu 
1966, po besedah ministra za notranje zadeve Roya 
Jenkinsa, integracija ne sme potekati po sploščenem 
procesu asimilacije, temveč kot enakovredna možnost, 
ki jo spremlja kulturna raznolikost v ozračju medsebojne 
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strpnosti.

Od sedemdesetih let prejšnjega stoletja je Združeno 
kraljestvo že pred drugimi evropskimi državami razvijalo 
večkulturne kurikulume, katerih namen je bil spodbujati 
integracijo avtohtonih in priseljencev. To jasno dokazuje 
objava Delovnega dokumenta Šolskega sveta z naslo-
vom Večkulturno izobraževanje: potrebe in inovacije leta 
1973, katerega cilj je bil podpreti večkulturni model v iz-
obraževanju.

Vendar je v Veliki Britaniji, tako kot v Franciji, večkultur-
ni model, sprejet v tej zgodnji fazi, učence seznanil z bolj 
površnimi in folklornimi vidiki kulture, tako da je dal pred-
nost tako imenovani različici multikulturalizma 3S (sari, 
samose in jekleni trakovi). Z drugimi besedami pozornost 
usmerja na stereotipne in površne kulturne vidike, kot so 
oblačila, indijska kuhinja in karibska tolkala. Da bi to po-
trdili, je dovolj, da se spomnimo, da je bilo v učni načrt 
uvedeno preučevanje navad in običajev manjšin, kar je 
povzročilo poudarjanje kulturnih razlik.

V osemdesetih letih je postalo očitno, da tovrstni izo-
braževalni pristop ne samo, da ni naklonjen konstruktiv-
nemu soočenju med avtohtoni in priseljenci, temveč je 
pogosto služil za poudarjanje kulturnih razlik med njimi. 
Večkulturnemu pristopu so očitali, da je preveč osredoto-
čen na kulturne razlike, kar vodi v problem skrite družbe-
ne in politične diskriminacije. Iz tega razloga so nekateri 
znanstveniki predlagali vključitev protirasističnih načel v 
večkulturni program.

Konservativna izobraževalna reforma Margaret Tha-
tcher je svoj vrhunec dosegla leta 1988 z zakonom o 
izobraževalni reformi. Uvedel je celo vrsto sprememb, 
med drugim uvedbo nacionalnega učnega načrta od 5 
do 16 let, pa tudi nadaljnje krčenje večkulturnih vsebin: 
raznolikost je omenjena le v opombi, manjšinski jeziki so 
še naprej odsvetovani in financiranje projektov omejeno.

Od poznih osemdesetih let je bila razprava o multikul-
turalizmu napisana kot dvostransko soočenje: zagovor-
niki večkulturnega izobraževanja in radikalni zagovorniki 
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"protirasistične vzgoje", ki jim je uspelo premagati razlike 
in sodelovati proti nevarnostim etnocentrizma v nacio-
nalnem kurikulumu, ki so ga uvedle konservativne vlade.

Zaradi širjenja rasnih nemirov in bombardiranja v Lon-
donu 7. julija 2005 je nujna potreba po ponovnem pre-
misleku o »multikulturni družbi« in gradnji novih modelov 
integracije postala nujna.

Tako kot v Veliki Britaniji in Franciji lahko tudi na osno-
vi nemškega migracijskega načrta določimo specifično 
politično perspektivo, ki je v tem primeru tesno povezana 
z dejstvom, da je bila Nemčija zadnja večja evropska dr-
žava, ki je postala nacionalna država, oblikovanje nacio-
nalne zavesti (kot v primeru Italije) pa se je zgodilo daleč 
pred formacijo države. Ta zamuda je privedla do pojava 
koncepta, katerega cilj je »zaščititi kot temeljno vrednoto 
uveljavljeno etnično-kulturno homogenost Nemcev in 
na kakršen koli možen način preprečiti njeno razpustitev«.

V zvezi z razvojem medkulturne pedagogike v tej državi 

lahko upoštevamo tri pomembne faze. Prvo fazo, ki se 
začne v sedemdesetih letih, v kateri, kot smo že omenili 
za drugi dve državi, se v bistvu pojavi pedagoški pristop, 
povezan z obliko asimilacijskega in kompenzacijskega 
izobraževanja, katerega namen je bil pokriti jezikovni 
primanjkljaj in prenesti kulturne vsebine države gostite-
ljice, po drugi strani pa pustiti odprto možnost vrnitve v 
državo emigracije (kar je zahtevalo poučevanje jezika in 
kulture izvora s pomočjo domačih učiteljev).

V tem pogledu je ob upoštevanju, da je stalna konferen-
ca ministrov za izobraževanje (Kulturministerkonferenz) 
naklonjena doseganju teh ciljev, tako da je dala ura-
dna priporočila za Doppelstrategie, kar pomeni, da daje 
prednost integraciji v Nemčiji in ohranjanju »kulturne 
identitete« ali Rückkefähigkeit (možnost vrnitve). Iz tega 
razloga se je začelo veliko število tečajev za učitelje, tako 
imenovani Ausländerpädagogik je bil vključen v splošne 
in specializirane učne načrte za učitelje in vzgojitelje.

V drugi fazi, ki se je začela konec sedemdesetih let, se je 
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politični in intelektualni svet zavedal »neposrednega raz-
merja med ekonomskimi problemi (recesija, naftna kriza) 
in naraščanjem težav in diskriminacije tujih državljanov 
in njihovih družin«. Poleg tega je zavedanje znanstve-
nega sveta, da je Nemčija postala država priseljevanja, 
četudi ne legalnega, prispevalo tudi k poglobljenemu 
razumevanju sodobnega konteksta. Zato o gostujočih 
delavcih (gastarbajterjih) ni bilo več mogoče govoriti: 
priseljevanje in priseljence je bilo treba obravnavati kot 
nekaj trajnega.

V zgodnjih osemdesetih letih prejšnjega stoletja se je 
v tretji fazi razvoja medkulturne pedagogike v Nemči-
ji znanstvena razprava osredotočala na »tekočo pro-
cesnost kultur! in trdila, da »ni treba spoznavati kulturnih 
razlik priseljencev«. Nasprotno pa je zelo pomembno 
vedeti, da so kulture rezultat dinamičnih in razvijajočih 
se procesov. Poudarek ni več na enostranski asimilaciji, 
temveč na dvosmernem procesu, ki omogoča enakost in 
dialog med kulturami (Portera, 2003: 15–16).

Trenutno ima nemška medkulturna pedagogika korist 
od visoke stopnje institucionalizacije, pri vzgojni praksi 
pa je treba upoštevati, da nemški izobraževalni sistem 
ni popolnoma homogen, saj je organizacija specifična 
za posamezno upravno deželo. Dejansko lahko vsaka 
dežela določi svoje prioritete usposabljanja in se odlo-
či, katere programe bo izvajala. To pomeni, da obstajajo 
velike razlike med različnimi medkulturnimi pristopi, ki so 
jih sprejele posamezne šole. Lahko se razlikujejo od tra-
dicionalnih oblik do bolj inovativnih in proaktivnih oblik.

Od novega tisočletja lahko trdimo, da si Nemčija bolj pri-
zadeva za spodbujanje integracije priseljencev. To pos-
tane precej očitno, če upoštevamo številne pomembne 
projekte, izvedene med letoma 2005 in 2007. Zlasti se 
je treba spomniti na vrsto pomembnih ukrepov, kot je 
institucija dodatnega ministrstva za priseljevanje in in-
tegracijo pri Zveznem kanclerstvu; zadnja izdaja novega 
zakona o priseljevanju, ki je prvič zagotovil standarde za 
integracijo in z ekonomskega vidika vzpostavil odločilno 
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podporo integraciji priseljencev, in končno odobritev na-
cionalnega načrta za integracijo, ki dokazuje zavezanost 
spremembam z vrsto pobud, ki jih je treba izvesti v različ-
nih družbenih sektorjih.

Medkulturno izobraževanje v Italiji
S problematiko medkulturnega izobraževanja se itali-
janska izobraževalna politika in znanost ukvarjata že od 
leta 1989. Znatno povečanje priseljevanja v Italijo je bilo 
povod za začetek razprav o spremembah in različnih pri-
stopih, ki bi jih morali uvesti v šolstvu, da bi se soočili s 
pomembnimi družbenimi spremembami, ki jih migracije 
prinašajo v italijanski prostor, družbo, institucije in go-
spodarstvo.

O medkulturnem izobraževanju se razpravlja tudi v po-
vezavi z regionalnimi jezikovnimi in kulturnimi manjšina-
mi in povezanimi političnimi vprašanji, in sicer v Trenti-
no-Alto Adigeju (Južna Tirolska), kjer v šolah govorijo in 

poučujejo italijanščino, nemščino in ladinski jezik. Vse več 
pa se govori tudi o medkulturnosti v evropskih progra-
mih mobilnosti za študente. 

Vsekakor pa priseljevanje ostaja glavni izziv za izobra-
ževalni sistem, ki se spopada z več oblikami raznolikosti. 
Ustava Republike Italije izrecno omenja manjšine ( jezi-
kovne, verske, kulturne in druge) in zavezanost institucij k 
spoštovanju različnosti.

Že v začetku je italijanska vlada (Italija ima centraliziran 
izobraževalni sistem) predlagala koncept medkulturne-
ga izobraževanja, ki bi moral biti namenjen vsem študen-
tom, ne le učencem migrantom.

Italijanski šolski sistem je vključujoč; raznolikost je 
osrednji pojem v pedagoških strategijah, pojem, ki zaje-
ma kulturne, jezikovne, verske in individualne značilnosti, 
kot je na primer invalidnost.

Na nacionalni ravni sta Ministrstvo za pouk, univerzo 
in raziskave (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 
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della Ricerca) in Ministrstvo za šolstvo (Ministero del-
la Pubblica Istruzione) objavila uradne dokumente, ki 
obravnavajo raznolikost kot družbeni pojav in medkul-
turno izobraževanje kot pedagoško posledico, vključno s 
smernicami. V tem okviru prisotnost učencev migrantov 
v vsakdanjem šolskem življenju ni le prepoznana kot res-
ničnost, temveč je tudi priložnost za spremembe celot-
nega šolstva.

Vendar pa se v resnici v šolah ideja o medkulturni vzgoji 
ni vedno izvajala na način, ki so ga razglašali dokumenti 
politike. Najverjetneje zato, ker v prvih poskusih pojmo-
vanja medkulturnega izobraževanja osnovni koncept 
kulture ni bil dovolj dobro izražen. Kulturo so imeli na-
mreč za nekaj statičnega.

Mnogi učitelji so na primer medkulturno vzgojo napač-
no razumeli (in jo še vedno) kot posebno pedagogiko, ki 
zadeva samo otroke migrante. Trenutno se medkultur-
no izobraževanje razlikuje od mesta do mesta, od šole 
do šole in celo od razreda do razreda. Nadzora nad iz-

vajanjem medkulturnega izobraževanja pa praktično ni. 
Poenostavljeno povedano: če učitelj noče izvajati med-
kulturnega izobraževanja, mu tega ni treba in nobena 
oblast ne bo ugovarjala.

Če povzamemo, obstaja jasna vrzel med politiko na eni 
in prakso na drugi strani. Smernice in strategije, ponuje-
ne na nacionalni ravni, kako je treba uresničiti italijanski 
medkulturni pristop, pogosto ne ustrezajo dejanskemu 
dogajanju na mikroravni. Razloge lahko najdemo v po-
manjkanju ustreznega vodenja kakovosti, ki bi vključeva-
lo nadzor in vrednotenje, pa tudi pomanjkljivosti v zače-
tnem in službenem izobraževanju učiteljev.

Kar zadeva učni načrt, je italijanski šolski sistem v pre-
hodnem obdobju, saj so bili Indicazioni Nazionali (smer-
nice za nacionalni kurikulum) revidirani leta 2007. Novi 
Indicazioni Nazionali veljajo od začetka šolskega leta 
2007–2008. Zato je prezgodaj komentirati njihovo 
učinkovitost v zvezi z medkulturnim izobraževanjem. V 
prejšnjih Indicazioni Nazionali je bila svetovna raznoli-
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kost zelo podcenjena.

V znanstvenih razpravah je medkulturno izobraževanje 
videti kot prečna dimenzija, ki vključuje vse discipline 
in predmete. V šolski praksi pa je  težnja zgolj k uvedbi 
posebnih ukrepov za vključevanje učencev migrantov, 
namesto da bi medkulturno izobraževanje učili transver-
zalno. Nedavna revizija učnega načrta ponuja možnost 
uvedbe medkulturnega pristopa. Njegovo učinkovitost je 
mogoče oceniti le, ko in če je dokončno uvedena.

Po eni strani medkulturno izobraževanje v Italiji vključuje 
zagotavljanje jezikov v jezikih priseljencev ali skupnosti. 
Vendar ni niti strukturiran niti usklajen na nacionalni rav-
ni. Njegova organizacija je prepuščena posamezni šoli in 
je zelo odvisna od zavez skupnosti, zasebnih in verskih 
organizacij ter katoliške cerkve.

Po drugi strani pa se poučevanje drugega jezika (italijan-
ščina) veliko bolj osredotoča kot jezik skupnosti. Razlog 
za to ni pomanjkanje zavedanja o pomenu poučevanja 

maternega jezika, temveč izredne razmere, ki izhajajo iz 
hitro naraščajočega števila učencev migrantov, števila 
različnih jezikov, ki se govorijo zaradi tega pojava, in or-
ganizacijskih težav.

Tečaje v italijanščini kot drugem jeziku delno financirajo 
izobraževalne oblasti (ministrstvo, provinca) na kvantita-
tivni osnovi, kar pomeni, da se financirajo le šole z velikim 
številom priseljencev. Druge jezikovne ukrepe financirajo 
lokalne oblasti. Posledično se financiranje od mesta do 
mesta razlikuje. Poučevanje drugega jezika je vedno or-
ganizirano kot del vključujočega pristopa. Učenci z mi-
gracijskim ozadjem so vključeni v običajno učilnico (ne 
v ločene učilnice) in po potrebi in če je mogoče, dobijo 
dodatna navodila v italijanščini.

Predšolsko izobraževanje (scuola materna) je običajno 
na voljo od tretjega do šestega leta (z nekaj regionalnimi 
razlikami v dejanski razpoložljivosti in kakovosti) in deluje 
po celodnevnem urniku in brezplačno. Stopnja udeležbe 
je dokaj visoka, vendar v okviru te študije ni bilo mogoče 
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preveriti, ali obstajajo pomembne razlike med učenci mi-
granti in domačini glede obiskovanja predšolske vzgoje. 
Očiten je pomen tega segmenta izobraževanja za zgo-
dnjo podporo v L 2 (italijanščina) in za socialno integra-
cijo.

Pri začetnem izobraževanju učiteljev je odvisno od po-
samezne univerze, ali je medkulturno izobraževanje del 
učnih načrtov različnih vključenih disciplin. Poleg tega 
so vprašanja, ki jih obravnavajo predavanja in seminarji, 
odvisna od posameznega predavatelja ali profesorja. V 
skladu s tem obstajajo tečaji, ki se bolj ukvarjajo z različ-
nimi pristopi na področju medkulturnega izobraževanja, 
drugi pa bolj poudarjajo vidike, kot so predsodki in stere-
otipi ali vloga učencev migrantov pri pouku.

Trenutno se medkulturno izobraževanje (ali z njim pove-
zani pristopi) poučuje na številnih oddelkih in univerzah 
po vsej Italiji. Tako je na primer na Milanski univerzi in na 
Università del Sacro Cuore di Milano. Drug primer naj-
boljše medkulturne prakse na terciarni ravni je Univerza 

v Veroni, ki ima Center za medkulturne študije.

To kaže, da so perspektive izobraževanja generacije 
učiteljev in drugih strokovnjakov, ki so bolj ozaveščene 
od generacije, ki je trenutno v službi, dokaj spodbudne, 
čeprav omejene na določeno število univerz. Vendar je 
to povsem nov razvoj, zato učitelji, ki so se izobraževali v 
prejšnjih desetletjih, niso dovolj pripravljeni.

Po mnenju strokovnjakov v sedanjih razmerah dejstvo, 
da medkulturno izobraževanje ni dovolj prisotno v izo-
braževanju učiteljev, povzroča zmedo med učitelji glede 
tega, kaj pojem medkulturnega izobraževanja v resnici 
vključuje. Pogosto je omejeno na odkrivanje drugih kul-
tur ali spoštovanje drugačnih običajev in hrane, še po-
sebej, če so eksotične. To seveda ni dovolj, saj bi moralo 
medkulturno izobraževanje vključevati več dejavnosti in 
vidikov, predvsem pa naj bi bil splošen pristop, ki bi moral 
zajemati vse ali večino predmetov v kurikulumu.

Med usposabljanjem na delovnem mestu pa obstaja-
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jo pobude, ki zajemajo nacionalne in lokalne projekte o 
medkulturnem izobraževanju. Skratka, medkulturno izo-
braževanje še ni široko razširjeno med učitelji, kar je tes-
no povezano z nezadostno povezavo med nacionalnimi 
politikami (ki dejansko trdijo, da spodbujajo medkulturno 
izobraževanje in spoštovanje raznolikosti in to počnejo že 
zadnji dve desetletji), in vsebino izobraževanja učiteljev 
na univerzah ter v institucijah za poklicno usposabljanje.

Kot v mnogih drugih državah priseljevanja tudi učenci 
migranti večinoma pripadajo manj privilegiranim druž-
benim skupinam in družinam. V Italiji večina migrantov 
prihaja iz neevropskih držav, zato jih običajno imenujejo 
zunaj skupnosti. Učenci z migracijskim ozadjem zelo po-
gosto govorijo jezike, ki jih dojemajo kot zelo oddaljene 
od italijanskega in drugih evropskih jezikov: mandarinšči-
na in drugi kitajski jeziki so med najbolj prisotnimi.

Na splošno učenci migranti običajno dosegajo slabše re-
zultate kot domači italijanski učenci. Vendar je italijanski 
šolski sistem organiziran po načelu vključenosti. Obve-

zna šola traja do štirinajstega leta in šele po nižjem sre-
dnješolskem izobraževanju so učenci razdeljeni v različ-
ne tipe srednje šole. To je rezultat reforme, dosežene leta 
1962. Posebno izobraževanje se je z reformo leta 1977 
zmanjšalo na absolutni minimum (le za najhujše ovire).

Skladno s tem ni nevarnosti, da bi učenci migranti ali 
manjšine razglasili za duševno zaostale ali socialno pri-
zadete, kot je to v Nemčiji in na Madžarskem ali v drugih 
državah, ki imajo ločene razrede za posebno izobraže-
vanje. Vendar pa problem socialne izključenosti obstaja 
tudi v vključujočem šolskem sistemu in učenci migranti 
so zaradi svoje barve kože ali vere zaradi socialne izklju-
čenosti bolj trpežni kot domači Italijani. Rasizem in etnič-
ni predsodki na žalost zaznamujejo segmente italijanske 
družbe in posameznikov kot v vseh drugih državah.

Primeri najboljše prakse v Italiji se lahko razvrstijo v dve 
glavni smeri. Po eni strani obstajajo posebni projekti za 
vključevanje učencev migrantov. To področje vključuje na 
primer italijanščino kot drugi jezik, kvalificirane kulturne 
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Italijanski šolski sistem je 
vključujoč; raznolikost je 

osrednji pojem v pedagoških 
strategijah, pojem, ki zajema 
kulturne, jezikovne, verske in 
individualne značilnosti, kot 

je na primer invalidnost.

jezikovne posrednike, ki zagotavljajo jezikovno pomoč, 
zagotavljanje poenostavljenih besedil in sodelovanje 
staršev. Glede slednjega obstajata dve vrsti posredova-
nja.

Prva zadeva spodbujanje dostopa do staršev in zago-
tavljanje informacij, druga pa zagotavljanje kulturnih 
jezikovnih posrednikov. Po drugi strani obstaja področje 
delovanja, ki se ukvarja z medkulturnim izobraževanjem 
za vse učence. Z drugimi besedami, pedagoški pristop, 
ki se uporablja transverzalno in zajema skoraj vse pred-
mete. Namenjen je povečanju medkulturne odprtosti 
ter izboljšanju razumevanja med različnimi kulturami in 
etnične ali verske skupine.

Ta diskurz znotraj kurikuluma pa še zdaleč ni izveden po 
vsej Italiji, razen nekaterih projektov. To še vedno zahteva 
čas, bolj usposobljeno in razširjeno izobraževanje učite-
ljev, revizijo učbenikov in predvsem pripravljenost za oza-
veščanje o kulturnih spremembah v družbi, ki je pluralna, 
ne samo glede priseljevanja.

Primer šole z jasnim profilom, usmerjene v medkulturno 
izobraževanje in vključevanje migrantov, je Istituto Com-
prensivo Thouar-Gonzaga v Milanu, osnovna in srednja 
šola. Ta šola je bila vključena v primerjalno preiskavo 
sredi devetdesetih let. Takrat so bili v središču »otroci, 
ki prihajajo od daleč«. Začetni medkulturni projekt se je 
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postopoma razširil in zdaj vključuje medkulturno izobra-
ževanje za vse učence, vključevanje učencev migrantov, 
odprtost za državljansko vzgojo o raznolikosti in ekolo-
ško zavest.

Medkulturno izobraževanje na 
Portugalskem
Portugalska je zaradi svoje zgodovine država priselje-
vanja, tja prihaja veliko ljudi, je pa tudi veliko ljudi, ki za-
puščajo državo in se kasneje vračajo z družinami, ki so 
jih ustvarili drugje. To v šole pripelje veliko tujih študen-
tov in ustvarja nove izzive za učitelje in samo skupnost.

Za reševanje tega vprašanja so vlada, šole in skupnosti 
uporabile različne strategije, tehnike in pristope.

Leta 1991 je ministrstvo za šolstvo ustvarilo prvi politič-
ni odgovor za upravljanje raznolikosti v izobraževalnem 
sistemu. »Secretariado Coordenador dos Programas 
de Educação Multicultural« (Koordinacijski sekretariat 

za večkulturne izobraževalne programe) je nastal kot 
odgovor na kulturno in jezikovno raznolikost v izobra-
ževalnem okolju, ki usklajuje in spodbuja programe ter 
ukrepe za izobraževanje vrednot skupne rabe, strpnosti, 
dialog in solidarnost med ljudmi, narodnostmi in kul-
turami. Zbrali so tudi podatke o prisotnosti otrok mi-
grantov v portugalskem izobraževalnem sistemu. Kas-
neje so ga poimenovali »Secretariado Entreculturas« 
(Sekretariat med kulturami), promoviral je »Projecto 
de Educação Intercultural« (Projekt medkulturnega 
izobraževanja), ki je ustvaril in izvajal izobraževalne in 
medkulturne programe v različnih šolah ter z jasnimi 
izboljšavami šolskih rezultatov za tuje učence v osnovni 
šoli. Ustanovljen je bil tudi »Associação de Professores 
para a Educação Intercultural« (Združenje učiteljev za 
medkulturno izobraževanje), projekt »A escola na di-
mensão intercultural« (Šola v medkulturni dimenziji), 
pobuda »Pelas Minorias« (Za manjšine), institucionali-
zacija verske raznolikosti v javnih šolah in oblikovanje 
delovne skupine kulturnih mediatorjev.
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Leta 2001 je »Secretariado Entreculturas« postal del 
ministrstva za izobraževanje, leta 2004 pa je bil tudi del 
Visokega komisariata za priseljevanje in etnične manj-
šine, ki se danes imenuje Visoki komisariat za migracije 
(Alto Comissário para as Migrações – ACM) in posredo-
vanje je bilo osredotočeno na usposabljanje učiteljev in 
drugih izobraževalnih akterjev v medkulturnem učenju 
ter na izdelavo, objavljanje in promocijo pedagoških in-
strumentov.

Aventura Marao Clube – AMC (projektni partner s 
Portugalske) je v naslednjih letih ustvaril različne po-
bude, ena izmed njih je bila »Kit Intercultural Escolas« 
(Medkulturni šolski priročnik), ki zbira vrsto materialov, 
povezanih z medkulturnostjo in so bili zasnovani »En-
trescolas«. Ta je na voljo vsem strokovnjakom v izobra-
ževalnem sektorju. Ustvarili so tudi »Bolsa de Formado-
res« (štipendija za trenerje), ki ponuja izobraževanja in 
vire za državljane, strokovnjake in pravne osebe, javne 
ali zasebne, ki so nekako povezani z medkulturnostjo ali 

migracijami. Gradiva temeljijo na spodbujanju pozitiv-
nega in bogatejšega upravljanja kulturne raznolikosti 
z medkulturnim in medverskim dialogom. Imajo zase-
danja za informiranje in ozaveščanje in tudi seminarje 
s ciljem spodbujanja boljšega razumevanja kulturne 
raznolikosti, ozaveščenosti o sprejemanju in vključe-
vanju priseljencev na Portugalskem ter usposabljanja 
za medkulturnost. Leta 2012 je bil uveden medkultur-
ni pečat medkulturne šole »Selo Escola Intercultural«, 
ki šolam podeljuje nagrade za promocijo medkulturnih 
projektov, ki prepoznavajo in valorizirajo raznolikost kot 
priložnost in vir učenja za vse. Nagrada »Prémio Comu-
nicação Pela Diversidade Cultural« (nagrada za komu-
niciranje kulturne raznolikosti) priznava delo, objavljeno 
v tradicionalnih in digitalnih komunikacijskih sredstvih, 
z ustreznim prispevkom za spodbujanje kulturne ra-
znolikosti, boj proti diskriminaciji temelji na narodnosti, 
veri ali dokumentarnem položaju in zlasti za vključeva-
nje migrantskih in romskih skupnosti na Portugalskem. 
(https://www.om.acm.gov.pt/-/575233)
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Vlada je za šole oblikovala tudi politiko, imenovano 
»Programa Escolhas« (programske izbire), ki je bila us-
tanovljena leta 2001 za delovanje na področju socialne 
vključenosti. Cilj tega programa je spodbujati socialno 
vključenost otrok in najstnikov, ki prihajajo iz ranljivega 
okolja, moških, potomcev staršev migrantov in rom-
skih otrok. Spodbuja enakost, nediskriminacijo in kre-
pitev socialne kohezije s spodbujanjem izobraževanja, 
usposabljanja, kvalificiranega zaposlovanja in podje-
tništva, pa tudi z dinamiko skupnosti, udeležbo in drža-
vljanstvom.
Zaradi tega je program instrument za odpravo stere-
otipov in boj proti vsem oblikam diskriminacije, pove-
zane z narodnostjo, barvo kože, raso in tudi socialno 
usmerjenostjo, identiteto ter izražanjem spola in ovir. 
Ta program sledi ciljem in strategijam na nacional-
nem področju državljanstva, enakosti in izobraževanja 
ter mednarodnim sporazumom za agendo 2030 za 
trajnostni razvoj. (https://cidadania.dge.mec.pt/pro-
jectos-e-iniciativas/interculturalidade)

Julija 2020 je ACM z Generalnim direktoratom za izo-
braževanje (DGE) in fundacijo Aga Khan (AKF) Portugal-
ska začela program »Rede de Escolas para a Educação 
Intercultural«, REEI (Programska mreža šol za medkul-
turno izobraževanje), ki bo trajal od leta 2020 do 2023.

To je mreža med javnimi in zasebnimi šolami, vključe-
nimi v preobrazbo, organizacijo in pedagoški pristop, 
ki uporabljajo medkulturnost v povezavi z drugimi po-
dročji, ki delujejo na področju državljanstva in razvoja, 
z osnovo za izobraževanje za državljanstvo in strategijo 
za izobraževanje za državljanstvo v šolah. Cilji mreže so 
spodbujanje gostovanja, vključevanja in šolskega us-
peha vseh otrok in najstnikov od predšolske vzgoje do 
srednje šole, razvijanje spoštovanja razlik, ustvarjanje 
varnih, zdravih, miroljubnih in demokratičnih odnosov 
med integracijo in pristop med učenci in drugimi člani 
izobraževalne skupnosti.
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Medkulturno izobraževanje v Slo-
veniji
Medkulturnost se izraža na več načinov; tako kot indivi-
dualna kot kolektivna pravica, v nekaterih členih Usta-
ve Republike Slovenije (npr. 39., 61., 64., 65. člen). Po-
leg tega je medkulturnost pomembna pri oblikovanju 
družbene zavesti, da je vsaka družba večkulturna in da 
je ta večkulturnost koristna za vse. Izražanje identitete 
v kulturi je lahko dinamičen proces v nenehnem razvoju 
– ne samo za tujce, pomembno je za celotno populaci-
jo. Njegov pomen dosega tako razvoj otroka v procesu 
razvoja njegove osebnosti kot tudi med odraslimi, ki se 
že želijo posredno ali neposredno soočiti z medkultur-
nostjo.

Po priseljevanju v Slovenijo so se v slovenski izobraže-
valni proces vključili tudi otroci prve generacije prise-
ljencev in v zadnjem času pogostejši na novo priseljeni 
otroci, katerih materni jezik ni slovenščina ali niso bili 

Povezavi:
www.om.acm.gov.pt/-/575233

www.cidadania.dge.mec.pt/projectos-e-i-
niciativas/interculturalidade

http://https://www.om.acm.gov.pt/-/575233
www.cidadania.dge.mec.pt/projectos-e-iniciativas/interculturalidade
www.cidadania.dge.mec.pt/projectos-e-iniciativas/interculturalidade
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Poleg medkulturnega izobraževanja v šolskem sistemu, 
kjer se zdi, da je proces dobro organiziran in je medkul-
turno izobraževanje učinkovito vključeno v učni načrt, 
se moramo osredotočiti tudi na medkulturno izobraže-
vanje odraslih. Mladi in odrasli so na splošno del dolo-
čenega sistema, ki mu pripadajo. V tovrstnih sistemih 
pogosto ne najdemo prostora ali možnosti, da bi se 
mladi obvezno udeležili tečajev medkulturnega izobra-
ževanja. 

Na to vrsto prebivalstva tako precej vplivajo mediji in 
stereotipi, literatura in misli, ki ne zagotavljajo vedno 
resničnih informacij in ne spodbujajo nujno dobre strani 
multikulture. Medkulturno izobraževanje je del procesa 
socialne vzgoje. Zato mora biti glavni cilj medkulturne-
ga izobraževanja krepitev odnosov tako med različnimi 
družbami kot med različnimi večinskimi in manjšinskimi 
kulturnimi skupinami.

Številne nevladne organizacije v Sloveniji obravnavajo 
medkulturni pomen in delujejo tako, da promovirajo 

rojeni v Sloveniji. Učitelji se soočajo z izzivi poučevanja 
otroka, ki po vpisu v slovensko šolo ne zna slovensko, ka-
dar izobraževalni proces večinoma deluje v slovenščini.

Šele pri druženju z ljudmi različnega porekla se 
vzpostavi in razvija medkulturni dialog ter v izobraže-
valnem procesu za razvoj medkulturnega izobraževa-
nja v okviru formalnega izobraževanja. Vendar je šola 
takoj za družino glavno gonilo socializacije, ki otrokom 
ne zagotavlja le formalne akademske izobrazbe, tem-
več jih tudi veliko nauči o kulturnem kodeksu, v katerem 
odraščajo. Ta kulturna koda mora biti odprta za druge 
kulture, religije in življenjski slog. Šolski sistem ima pri 
tem pomembno vlogo.

V Sloveniji je ZRC SAZU razvil model medkulturnega 
izobraževanja v vzgoji in izobraževanju, ki temelji na 
pomembnosti vseh akterjev, vključenih v proces, in tako 
razvil celostni pogled. (Marijanca Ajša VIŽINTIN: Model 
medkulturne vzgoje in izobraževanja: Za uspešnejše 
vključevanje otrok priseljencev, ZRC SAZU, 71–89.)
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medkulturnost kot pozitivno stvar in ponujajo progra-
me in tečaje, ki temeljijo na razumevanju, sprejemanju, 
aktivnem državljanstvu, kako se boriti proti neenakosti 
in diskriminaciji in tudi ponujajo priložnosti za vključitev 
v ta proces kot organizirana struktura. Poleg tega po-
gosto izvajajo projekte, v katere so na primer vključeni 
ljudje iz različnih okolij ali kultur, na primer projekt »Ča-
zakcija«, katerega rezultat je čudovit belokranjsko-rom-
ski slovarček. 

(Dostopno na: http://mc-bit.si/wp-content/upload-
s/2015/05/%C5%BDepni-slovar%C4%8Dek-belo-
kranjske-rom%C5%A1%C4%8Dine.pdf (pridobljeno 
30. 7. 2020).)

Za nagovor čim večjega števila ljudi, ki se lahko udeleži-
jo medkulturne promocije, so zagotovo zanimivi dogod-
ki, kot je Teden kultur, ki ga vsako leto junija organizira 
DRPDNM (projektni partner iz Slovenije). Dogodek traja 
en teden vsak delovni dan in je sestavljen iz različnih 
dejavnosti (glasba, hrana, ples, filmi na prostem, delav-

nice, koncerti) narodnosti in manjšin, ki živijo v Novem 
mestu v Sloveniji. Dogodek je vsako leto zelo uspešen in 
doseže veliko ljudi.

Dodatek – Unescove smernice o med-
kulturnem izobraževanju
Unesco je priporočil smernice o medkulturnem izobra-
ževanju. Ugotovljen je bil niz ponavljajočih se načel, ki 
lahko vodijo mednarodne ukrepe na področju medkul-
turnega izobraževanja.

Povezava:
http://mc-bit .si/wp-content/upload-
s/2015/05/%C5%BDepni-slovar%C4%-
8Dek-belokranjske-rom%C5%A1%C4%8Di-
ne.pdf 
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Načelo I
Medkulturno izobraževanje spoštuje kulturno iden-
titeto učenca z zagotavljanjem kulturno ustrezne in 
odzivne kakovostne izobrazbe za vse. 

To načelo je mogoče doseči z:

- uporabo učnih načrtov in učnih gradiv: 

• skozi gradnjo raznolikih sistemov znanja in izkušenj 
učencev;

• z vključevanjem svoje zgodovine, znanja in tehnolo-
gije, sistemov vrednotenja ter nadaljnje družbene, 
gospodarske in kulturne težnje;

• učence seznaniti z razumevanjem in spoštovanjem 
njihove kulturne dediščine;

• cilj je razviti spoštovanje do kulturne identitete, jezi-
ka in vrednot učencev;

Dodatek
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• izkoristiti lokalne vire.

- razvojem učnih metod, ki:

• so kulturno primerne, na primer z vključevanjem 
tradicionalne pedagogike in uporabo tradicionalnih 
oblik medijev, kot so pripovedovanje zgodb, drama, 
poezija in pesem;

• temeljijo na praktičnih, participativnih in kontekstu-
aliziranih učnih tehnikah, ki vključujejo: dejavnosti, 
ki izhajajo iz sodelovanja s kulturnimi institucijami; 
študijska potovanja in obiski najdišč in spomenikov; 
produktivne dejavnosti, povezane s socialnimi, kul-
turnimi in gospodarskimi potrebami skupnosti.

• razvojem kulturno ustreznih metod ocenjevanja

• izbiro učnega jezika, ki po možnosti vključuje mater-
ni jezik učencev

- ustreznim izobraževanjem učiteljev, katerega cilj je:

• seznanjanje učiteljev s kulturno dediščino njihove 
države;

• seznanjanje učiteljev s praktičnimi, participativnimi 
in kontekstualiziranimi metodami poučevanja;

• ozaveščanje o izobraževalnih in kulturnih potrebah 
manjšinskih skupin;

• dajanje sposobnosti prilagajanja izobraževalnih 
vsebin, metod in pripomočkov/gradiva potrebam 
skupin, katerih kulture se razlikujejo od večinske 
skupine;

• olajšanje uporabe raznolikosti kot orodja v učilnici v 
korist učenca.

• spodbujanjem učnih okolij, ki spoštujejo kulturno 
raznolikost, na primer z ozaveščanjem o prehran-
skih potrebah, spoštovanjem pravil oblačenja in do-
ločitvijo področij za molitev ali meditacijo.
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- interakcijo med šolo in skupnostjo ter vključeva-
njem učencev in/ali njihovih skupnosti v izobraže-
valne procese:

• z uporabo šole kot središča za družbene in kultur-
ne dejavnosti, tako za izobraževalne namene kot za 
skupnost;

• s sodelovanjem tradicionalnih obrtnikov in izvajal-
cev kot inštruktorjev;

• s priznavanjem vloge učencev kot nosilcev kulture;

• z decentralizacijo za razvoj vsebin in metod, da se 
upoštevajo kulturne in institucionalne razlike med 
regijami;

• s sodelovanjem učencev, staršev in drugih članov 
skupnosti, učiteljev in skrbnikov iz različnih kulturnih 
okolij pri upravljanju šole in nadzoru, odločanju, na-
črtovanju in izvajanju izobraževalnih programov ter 
razvoju učnih načrtov in učnih gradiv.
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bami, kot so otroci delavcev migrantov;

• zagotavljanje enakih možnosti za sodelovanje v uč-
nem procesu;

• zagotavljanje učnega okolja, ki je nediskriminator-
no, varno in mirno; izvajanje posebnih ukrepov za 
reševanje kontekstov, v katerih zgodovinski zao-
stanki omejujejo sposobnost učencev in učiteljev, 
da sodelujejo enako kot vsi ostali v družbi.

- uporabo učnih načrtov in učnih gradiv, ki:

• večinskim skupinam posredujejo znanje o zgodovi-
ni, tradiciji, jeziku in kulturi obstoječih manjšin;

• posredujejo znanje o celotni družbi manjšinam;

• so namenjeni odpravi predsodkov o kulturno različ-
nih skupinah prebivalstva v državi;

• s predstavijo znanja iz različnih kulturnih perspektiv 
vključijo različne kulturne sisteme;

Načelo II 
Medkulturno izobraževanje vsakemu učencu nudi 
kulturno znanje, stališča in veščine, potrebne za 
aktivno in polno sodelovanje v družbi.

To načelo je mogoče doseči z:

- zagotavljanjem enakih in pravičnih možnosti v izo-
braževanju:

• zagotavljanje enakega dostopa do vseh oblik izo-
braževanja za vse kulturne skupine prebivalstva;

• odprava vseh oblik diskriminacije v izobraževalnem 
sistemu;

• zagotavljanje izobraževalnih kvalifikacij za zagoto-
vitev enakega dostopa do srednje- in višješolskega 
izobraževanja ter poklicnega usposabljanja;

• sprejetje ukrepov, ki olajšajo vključevanje v izobra-
ževalni sistem skupin s posebnimi kulturnimi potre-
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• ustvarijo celovito razumevanje branja, pisanja in iz-
govorjene besede, ki državljanom omogoča dostop 
do informacij, jasno razumevanje položaja, v kate-
rem živi, izražanje svojih potreb in sodelovanje v de-
javnostih v socialno okolje.

- izbiro ustreznih metod poučevanja, ki:

• spodbujajo aktivno udeležbo učencev v izobraže-
valnem procesu;

• vključujejo formalne in neformalne, tradicionalne in 
sodobne metode poučevanja;

• spodbujajo aktivno učno okolje, na primer z izved-
bo konkretnih projektov, da bi demistificirali knjižno 
znanje in dali ljudem občutek samozavesti in prido-
bili kulturne veščine, kot sta sposobnost komunici-
ranja ali sodelovanja z drugimi .

• jasno opredelitvijo in natančno oceno učnih rezul-
tatov, vključno z znanjem, spretnostmi, stališči in 

vrednotami

• ustreznim poučevanjem jezika: vsak učenec bi 
moral imeti sposobnost komuniciranja, izražanja, 
poslušanja in dialoga v svojem maternem jeziku, 
uradnem ali nacionalnem jeziku ali jezikih svoje dr-
žave in v enem ali več tujih jezikih .

• ustrezno začetno izobraževanje učiteljev in stalno 
strokovno usposabljanje, ki učiteljem zagotavlja:

• poglobljeno razumevanje medkulturne paradigme 
v izobraževanju in njene posledice za preoblikovanje 
vsakdanje prakse v učilnicah, šolah in skupnostih;

• kritično zavedanje vloge, ki bi jo moralo imeti izo-
braževanje v boju proti rasizmu in diskriminaciji;

• pristop k izobraževanju in učenju, ki temelji na pra-
vicah;

• kompetence za oblikovanje, izvajanje in vrednotenje 
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lokalno določenih šolskih programov glede na pot-
rebe in želje učencev in skupnosti, ki jim pripadajo;

• veščine vključevanja učencev iz prevladujočih kultur 
v učni proces;

• spretnosti za upoštevanje heterogenosti učencev;

• obvladovanje metod in tehnik opazovanja, poslu-
šanja in medkulturne komunikacije, več kot enega 
delovnega jezika, kjer je to primerno, in nekaterih 
pojmov antropološke analize;

• ukaz ustreznih ocenjevalnih postopkov in odprtost 
do stalnega ocenjevanja, vrednotenja in ponovne 
opredelitve metod.
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Načelo III
Medkulturno izobraževanje vsem učencem zagota-
vlja kulturno znanje, stališča in veščine, ki jim omo-
gočajo, da prispevajo k spoštovanju, razumevanju 
in solidarnosti med posamezniki, etničnimi, social-
nimi, kulturnimi in verskimi skupinami in narodi.

To načelo je mogoče doseči z:

- razvojem učnih načrtov, ki prispevajo k:

• odkrivanju kulturne raznolikosti, zavedanju pozitiv-
ne vrednosti kulturne raznolikosti in spoštovanju 
kulturne dediščine;

• kritičnemu zavedanju boja proti rasizmu in diskrimi-
naciji;

• znanju o kulturni dediščini s poučevanjem zgodo-
vine, geografije, književnosti, jezikov, umetniških in 
estetskih disciplin, znanstvenih in tehnoloških pred-

metov;

• razumevanju in spoštovanju vseh ljudi, njihovih kul-
tur, civilizacij, vrednot in načinov življenja, vključno 
z domačimi etničnimi kulturami in kulturami drugih 
narodov;

• zavedanju naraščajoče globalne soodvisnosti med 
ljudmi in narodi;

• zavedanju ne le o pravicah, temveč tudi o dolžno-
stih posameznikov, družbenih skupin in narodov 
drug do drugega;

• razumevanju potrebe po mednarodni solidarnosti 
in sodelovanju;

• zavedanju lastnih kulturnih vrednot, na katerih te-
melji interpretacija situacij in problemov, pa tudi 
sposobnost razmisleka in pregleda informacij, obo-
gatenih z znanjem različnih kulturnih perspektiv;
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stitucijami iz različnih držav z namenom reševanja 
skupnih problemov;

• vzpostavitev mednarodnih mrež učencev, študen-
tov in raziskovalcev, ki si prizadevajo za enake cilje;

• pridobivanje sposobnosti za reševanje konfliktov in 
mediacijo;

• poučevanjem in učenjem tujih jezikov ter krepitvijo 
kulturnih komponent pri poučevanju jezikov;

• ustreznim začetnim izobraževanjem učiteljev in 
stalen poklicni razvoj s ciljem ustvariti:

• zavedanje pozitivne vrednosti kulturne raznolikosti 
in pravice človeka do drugačnosti;

• kritično zavedanje vloge, ki jo imajo lokalne skup-
nosti in lokalni sistemi znanja, jeziki in družbene 
prakse v učnem procesu in konstrukciji osebe v na-
cionalnih, regionalnih in globalnih družbah;

• spoštovanju različnih vzorcev mišljenja.

• ustreznimi metodami poučevanja in učenja, ki:

• obravnavajo dediščino, izkušnje in prispevke različ-
nih etničnih skupin s primerljivim dostojanstvom, 
integriteto in pomenom;

• zagotavljajo učenje v egalitarnem okviru;

• ustrezajo naučenim vrednotam;

• zagotavljajo interdisciplinarne projekte.

• pridobivanjem veščin za komuniciranje in sodelova-
nje preko kulturnih ovir ter za skupno rabo in sode-
lovanje z drugimi skozi:

• neposredne stike in redne izmenjave med učenci, 
študenti, učitelji in drugimi vzgojitelji v različnih dr-
žavah ali kulturnih okoljih;

• izvajanje skupnih projektov med ustanovami in in-
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• poznavanje zgodovine civilizacije in antropologi-
je, da bi olajšali boljše razumevanje in sposobnost 
posredovanja ideje pluralne, dinamične, relativne in 
komplementarne narave kultur;

• socialne in politične kompetence in odprtost, ki vo-
dijo k trajnemu spodbujanju aktivne družbene ude-
ležbe pri upravljanju šol ter pri oblikovanju, izvaja-
nju in vrednotenju šolskih projektov in programov;

• razvoj sposobnosti, da kar najbolje izkoristijo obiske 
muzejev in drugih ustanov za učinkovito medkultur-
no poučevanje;

• odprtost in sposobnost študenta zainteresirati za 
učenje in razumevanje drugih;

• usvajanje tehnik opazovanja, simpatičnega poslu-
šanja in medkulturne komunikacije.
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Uvod
Evropska unija je družba, ki jo tvorijo vse bolj sestavlje-
ne in večkulturne lokalne skupnosti.

V zadnjih petih letih se Evropa sooča z velikim migra-
cijskim valom. Po podatkih Eurostata v Evropi živi 35,1 
milijona prebivalcev, rojenih zunaj EU. Po drugi strani pa 
se evropski državljani vse pogosteje odločajo za življe-
nje v državah Unije, ki niso države njihovega rojstva: po 
podatkih Eurostata je bilo teh državljanov 1. januarja 
2016 19,3 milijona. Poleg tega živimo v zgodovinskem 
obdobju, za katerega so značilni impresivni migracij-
ski tokovi prosilcev za politični azil iz afriških in azijskih 
držav, ki bežijo pred vojno in bedo.

Sredozemske države, zlasti Italija, so zelo izpostavlje-
ne priseljencem, ki v Evropo prihajajo po morju – teh 
je bilo samo v letu 2017 171 635 (podatki IOM, 2018) 
– poleg migracijskih pritiskov na vzhodne meje Unije. 
Ob upoštevanju teh podatkov lahko rečemo, da obsta-

ja velika mobilnost migracij, zlasti v novih generacijah. 
To se zgodi iz dveh razlogov: da so nove generacije bolj 
nagnjene k preseljevanju in da na to gledajo kot na izziv 
in priložnost za izgradnjo medkulturne Evropske unije.

Mladi so tisti, ki se lažje gibljejo znotraj Unije: desetletja 
programov Mladi, Mladi v akciji, Erasmus in Erasmus + 
so olajšala mobilnost mladih, kar je privedlo do vse več-
jega števila mladih, ki so pripravljeni živeti v drugi državi 
in se srečevati tudi z vrstniki izven EU.

Kulturna raznolikost je »sestavni del vrednot Evropske 
unije« (JOIN / 2016/029 final), ki označuje njen razvoj in 
strateško vlogo v svetu.

Zato se zdi bistveno začeti razvijati različne dejavnosti 
v smislu medkulturnosti za mlade, začenši od organiza-
cije prireditev, športnih in rekreacijskih dejavnosti, lokal-
nega prostovoljstva, z namenom ustvariti kontinuiteto 
vrednot, metod in perspektiv s programoma Erasmus + 
in Evropska solidarnostna služba.
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Medkulturna perspektiva je obzorje te poti, vendar jo 
je treba v vsakdanjem življenju mladih vpeljati, da bo 
postala trdna in obrodila dolgotrajne sadove. Priročnik 
»Od mladinskih centrov do medkulturnih središč« želi 
izboljšati kakovost dela na mladinskem področju s po-
speševanjem razvoja mladinskih centrov v medkultur-
ne centre znotraj EU. V tovrstnih centrih bi mladi lah-
ko živeli v medkulturnih okvirih in sodelovali v številnih 
dejavnostih, za katere je značilen medkulturni element.

Iz tega razloga je prvi cilj orodja spodbujanje kakovosti 
dela na mladinskem področju z njegovo medkulturno 
opredelitvijo. Drugi cilj je socialna vključenost, ki je te-
meljna za naraščajoči pritok prosilcev za azil in priselje-
vanja, priložnost za solidarnost in vključenost lokalnih 
skupnosti v EU. Mladi, postavljeni v ta okvir, potrebujejo 
opolnomočenje (zadnji cilj), da povečajo takšne spret-
nosti, ki jim omogočajo, da se spoprimejo z izzivi in bolje 
izkoristijo priložnosti, ki jih predstavljajo epohalni pro-
cesi mobilnosti v Evropi.

Namen tega orodja je uvesti inovacijo v okviru Mladin-
skega dela iz štirih držav: Italije, Portugalske, Španije in 
Slovenije. Štiri partnerske organizacije delujejo v lokal-
nih skupnostih, kjer mladi domačini živijo z vrstniki pri-
seljenci, vključno s prosilci za azil in begunci. Ta položaj, 
ki bo vse bolj zaznamoval lokalne skupnosti v EU, zahte-
va razvoj klasičnega mladinskega centra v medkultur-
no središče. Izhajajoč iz izkušenj partnerjev, je cilj pre-
dlagati novost v metodah in praksah, ki lahko različne 
dejavnosti mladinskih centrov spremeni v medkultur-
nem smislu: z igrivimi sodelovalnimi delavnicami, jav-
nimi prireditvami, lokalnim prostovoljstvom, športnimi 
aktivnostmi ...

Cilj je prispevati k izboljšanju mladinskega dela z orod-
jem, ki ga lahko sprejmejo mladinski delavci in postopo-
ma gradi evropsko mrežo medkulturnih središč. Cilj te 
poti je konkretno olajšati socialno vključenost mladih, 
pri čemer moramo biti pozorni na mlade z manj prilo-
žnostmi. Ta karakterizacija mladinskih dejavnosti, ki se 
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izvajajo v lokalnem kontekstu, omogoča opolnomoče-
nje vloge mladih, bolj pripravljenih na soočanje z izzivi 
in priložnostmi večkulturnega konteksta. V naraščajoči 
večkulturni sestavi Evrope postaja problem navala ti-
sočih prosilcev za azil, ki v sredozemskih državah in dr-
žavah vzhodne Evrope pogosto postane nujna situacija.

Pretekle izkušnje v različnih državah odražajo različne 
družbeno-kulturne okoliščine, različne profile priselje-
vanja in različne učinke pritoka prosilcev za azil. Podob-
no so bili preizkusi, ki so bili izvedeni za potrditev orodja, 
primerjani z raznolikostjo nacionalnih okoliščin. Tako 
ima model, razvit in predlagan na ravni EU, potrebno 
prilagodljivost in orodja za prilagajanje različnim oko-
liščinam.

Priročnik nato predlaga vrsto dejavnosti za spodbuja-
nje inovacij v mladinskih centrih, ki ukrivljajo vse njihove 
»klasike« v medkulturnem smislu: športne, agregatne in 
ludične delavnice, prireditve, lokalno prostovoljstvo ...

To naj bi zagotovilo stabilno in trajno podlago za 
ustvarjanje lokalnih medkulturnih skupnosti v Evropi, 
spodbujanje socialne vključenosti, krepitev vloge mla-
dih in gradnjo mostov s skupnostnimi programi, ki omo-
gočajo prelomne izkušnje (Erasmus +, Evropska solidar-
nostna enota itd.).

Metodologija
Projekt FYCIC »Od mladinskih centrov do medkultur-
nih centrov« izhaja iz potrebe po izvajanju inovativnih 
ukrepov vključevanja, sodelovanja in aktivnega drža-
vljanstva migrantske populacije na področju mladin-
skega dela, ki jih je v zadnjih letih preizkusilo več evrop-
skih neprofitnih organizacij.

Potreba po izvajanju ukrepov se je pojavila kot odgo-
vor na migracijski pojav, ki je v zadnjih letih zaznamoval 
Evropo.

Že od devetdesetih let prejšnjega stoletja je evropske 
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države, ki mejijo na Sredozemlje, začel prehajati tranzit 
migracijskih tokov v severno Evropo. V preteklih letih je 
na evro-sredozemskem območju vedno več migrantov.

Italija je bila glavni akter tega pomembnega prehoda, 
skupaj z drugimi državami južne Evrope, kot so Španija, 
Portugalska in Grčija.

Danes zaradi migracij prihaja do preoblikovanja tudi v 
državah Srednje Evrope, kot je na primer Slovenija. Gre 
za državo, ki se nahaja na tako imenovani Balkanski 
poti, torej je tranzitna država za ljudi, ki iz Srednje Azi-
je potujejo v države Severne Evrope. Po drugi strani pa 
je Slovenija ciljna destinacija veliko ljudi, ki so se v zgo-
dnjih devetdesetih letih prejšnjega stoletja priselili iz 
držav nekdanje Jugoslavije, se v Sloveniji ustalili in si v 
tej novi državi s svojimi družinami gradijo prihodnost.

V naraščajoči večkulturni sestavi Evrope je v zadnjih le-
tih prišlo do težav, saj zaradi navala tisočih prosilcev za 
azil v sredozemskih in vzhodno-srednjeevropskih drža-

vah pogosto pride do izrednega stanja.

Projekt FYCIC je zaradi teh značilnosti, povezanih z novi-
mi tokovi ustaljenega priseljevanja, vključil organizacije 
iz štirih držav: treh iz evro-sredozemskega območja, Ita-
lije, Portugalske, Španije, in Slovenijo kot državo srednje 
Evrope. 

Štiri organizacije, ki jih združujejo izkušnje z izobraževal-
nimi, agregacijskimi in socializacijskimi dejavnostmi, se 
ukvarjajo tudi s priseljevanjem in spodbujajo vključe-
vanje, sodelovanje in priznavanje pravic različnih skup-
nosti, ki živijo na njihovih ozemljih.

Štiri partnerske organizacije delujejo v lokalnih skupno-
stih, kjer domači mladi živijo z vrstniki priseljenci, vključ-
no s prosilci za azil in begunci.

Ta položaj, ki je vse bolj značilen in bo zaznamoval lo-
kalne skupnosti v EU, zahteva razvoj klasičnih izobra-
ževalnih in zbiralnih središč na ozemljih, odprtih za 
raznolikost, ki spodbujajo dialog, primerjavo in razvoj 
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bolj prijetne in odprte skupnosti, ki se lahko odzove na 
spremembe.

Cilji FYCIC »Od mladinskega centra do medkulturnega 
centra« so razmisliti o tej nujni kulturni preobrazbi, ra-
zumeti, katere izkušnje je mogoče izkoristiti in prenesti 
v Evropi, kakšen koristen nasvet dati izobraževalnim in 
zbiralnim resničnostim ter katera orodja lahko upora-
bimo za lajšanje in spodbujanje nujne transformacije.

Izhajajoč iz primerjave izkušenj partnerjev, so bile razvi-
te in izmenjane inovativne prakse, strategije in metode, 
da bi se različne dejavnosti mladinskih centrov poveza-
le v medkulturnem smislu. Dejavnosti so bile zasnova-
ne tako, da jih je mogoče izvajati v različnih kontekstih 
in na različne načine: od igrivo-agregativnih delavnic, 
javnih prireditev, lokalnega prostovoljstva do športnih 
dejavnosti.

Ta pot študije in primerjave s partnerji nam je poleg ra-
zvoja prenosljivih dejavnosti za promocijo omogočila, 

da delimo in izboljšamo inovativno metodo, ki jo bomo 
uporabili tudi v prihodnje.

Z neformalnim izobraževanjem in učenjem skozi deja-
nja so se strategije, ki so se uporabljale za strukturiranje 
in opisovanje dejavnosti orodja, osredotočale na spod-
bujanje odnosov, sodelovanja in aktivnega sodelovanja.

Posledično so dejavnosti razdeljene na:

• učenje: z namenom izboljšanja medkulturnega uče-
nja so dejavnosti osredotočene predvsem na zago-
tavljanje priložnosti za odkrivanje in razumevanje 
kulturnih raznolikosti z razvojem odnosnih veščin;

• izmenjave: namenjene pospeševanju medkulturne 
izmenjave; te dejavnosti ustvarjajo priložnosti za 
spodbujanje konfrontacije in sodelovanja;

• aktivno sodelovanje: v procesu odnosa in sodelova-
nja te dejavnosti pomagajo spodbujati medkulturo 
z ustvarjanjem priložnosti za državljansko zavzetost 
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in aktivno državljanstvo za ljudi iz različnih kultur;

• škatla navdiha: dejavnosti, ki jih različne organiza-
cije uspešno izvajajo v določenih okvirjih, so lahko 
navdih drugim mladinskim centrom za izvajanje 
inovativnih dejavnosti za promocijo medkulture.

S projektom FYCIC je bilo mogoče obravnavati vpraša-
nje raznolikosti v vseh njegovih vidikih, od kulturnega do 
družbenega, geografskega, verskega, političnega itd.

Projektna skupina je razvila tudi nabor orodij in nasve-
tov za zagotovitev fizičnih prostorov in splošnih pobud 
za spodbujanje dobrodošlice, vključevanja in sodelova-
nja ljudi z različnimi potrebami v mladinskih centrih.

Načela, ki so vodila projektno skupino pri oblikovanju 
metod, orodij in nasvetov, ki jih vsebuje ta priročnik, so 
določena v Splošni deklaraciji človekovih pravic Združe-
nih narodov in v Beli knjigi o medkulturnem dialogu, ki 
jo je promoviral Svet Evrope.

Različne dejavnosti, predlagane v priročniku, so bile 
preizkušene v različnih lokalnih kontekstih z različnimi 
ciljnimi skupinami. Ta faza potrjevanja je projektni sku-
pini omogočila prepoznati prednosti in slabosti vsake 
od njih; dejavnosti so bile nato izboljšane in izpopolnje-
ne, da so prilagodljive najširšemu obsegu možnih sce-
narijev in kontekstov. Vsak partner je lahko prispeval k 
prilagodljivosti dejavnosti zaradi posebnosti in različnih 
izkušenj, pridobljenih v njegovem lokalnem kontekstu.

Raznolikost teh organizacij je spodbudila dialog med 
partnerji, ki je omogočil zasnovo in izboljšanje vsakega 
ukrepa v skladu z različnimi posebnostmi in potrebami, 
ki so se pojavile. To delo je olajšalo uporabnost različ-
nih predlaganih dejavnosti v različnih kontekstih in tako 
dalo prednost njihovi ponovljivosti.
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CANTIERE GIOVANI (CG) ima dvajset let izkušenj s po-
segi in dejavnostmi, povezanimi s podporo in vključeva-
njem tujcev v lokalno skupnost. Natančneje se ukvarja z 
mladoletniki, odraslimi in tujimi družinami z delovnimi, 
ekonomskimi in birokratskimi težavami, ki se poskušajo 
naseliti v obrobnih urbanih okoljih. Referenčno območje 
intervencije je regija Kampanija, južna Italija, zlasti gosto 
naseljeno urbano območje, ki sega od Neaplja do Caser-
te. Vrsta migracije je zelo raznolika, glavne skupnosti, ki 
so tu zastopane, pa so: Maroko, Tunizija, Alžirija, Nigeri-
ja, Burkina Faso iz Afrike; Poljska, Romunija, Albanija in 
Ukrajina iz Evrope ter Rusija, Kitajska, Indija, Pakistan, 
Bangladeš iz Azije. Cantiere Giovani se ukvarja s pou-
čevanjem italijanskega jezika, podporo in usmerjanjem, 
kulturnim posredovanjem v šolah, organizira pobude in 
prireditve, ki spodbujajo znanje, spoštovanje in krepitev 
kulturne raznolikosti na tem območju.

AVENTURA MARAO CLUBE (AMC) ima 27 let izkušenj 
z mladinskim delom, zadnja leta pa je koordiniral prib-

ližno 70 projektov, ki vključujejo več kot 600 mladih v 
prostovoljstvo in mednarodno mobilnost. Z dejavnostmi 
Casa da Juventude de Amarante AMC spodbuja prakso 
zdravega načina življenja (zlasti hrane in športa), ozaveš-
ča o trajnostnem razvoju (podpora ekološkim prideloval-
cem v regiji in spodbujanje pravične trgovine), spodbuja 
prostovoljstvo, izobraževanje o človekovih pravicah in 
medkulturni dialog.

DRUŠTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA 
NOVO MESTO (DRPDNM) ima sedež v Novem mestu 
(Slovenija) in ima 25 let izkušenj na področju izobraževa-
nja, mladine, državljanstva, migrantov, beguncev, žensk, 
družin, opolnomočenja, mednarodnega sodelovanja 
in drugih dejavnosti, ki služijo ciljem njihovim projektov. 
Spodbuja vrednote solidarnosti, strpnosti, prostovoljstva, 
aktivnega življenja, čistega okolja, ozaveščenosti o drža-
vljanstvu in medkulturnega dialoga ter participacije dr-
žavljanov. Vodi pa tudi dnevni center za romske otroke, ki 
spodbuja vključevanje v lokalno skupnost.
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ASOCIACIÓN KULTURNI ESPACIO PLAZA SAREAN 
KULTUR ELKARTEA (SAREAN)

se nahaja v San Franciscu v Bilbau, območju z velikim od-
stotkom migrantskega prebivalstva. Organizira različne 
dejavnosti, kot so pogovori, delavnice, razstave, koncerti 
ali večerje v sodelovanju z migrantskimi združenji in jav-
no objavljanje del umetnikov in mislecev iz drugih držav. 
Je medgeneracijski prostor in organizira dejavnosti za 
otroke, mladostnike in starejše.

Končne dejavnosti, obdelane v priročniku, so upoštevale 
primerjavo med temi resničnostmi, vrednotenje poseb-
nih izkušenj in prilagodljivost posamezne dejavnosti v 
različnih specifičnih kontekstih.

Ta postopek je poleg pozornosti dialogu med različnimi 
komponentami omogočil obogatitev metod in strategij, 
ki jih je treba uporabiti, in ustvaril instrument, ki ima večje 
možnosti za uporabo v različnih evropskih resničnostih. 
Priročnik je preveden v različne jezike z namenom, da bi 

bil uporaben priročnik za organizacije, ki delujejo v različ-
nih krajih in okoliščinah, da bi spodbudil sodelovanje in 
vključevanje v širšem obsegu.

Namen tega orodja je prispevati k izboljšanju dela na 
mladinskem področju, zato se je to orodje tudi ustvarilo. 
To je priročnik, ki ga bodo sprejeli mladinski delavci par-
tnerjev, njihove nacionalne in evropske mreže ter se bo 
nato razširil po Evropski uniji in tako postopoma gradil 
Evropsko mrežo medkulturnih središč.

Priročnik lahko tako uporabijo organizacije, ki sodelujejo 
v projektu, in njihove mreže z namenom konkretno poe-
nostaviti socialno vključenost mladih, pri čemer se daje 
poudarek na mlade z manj priložnostmi, kot so begunci 
ali ljudje z drugačnim kulturnim ozadjem.

Ta zamisel o opredelitvi mladinskih centrov v medkultur-
ne centre ima kot vmesni cilj tudi opolnomočenje mladih, 
da bodo bolj pripravljeni na soočanje s sodobnimi izzivi, 
pripravljeni izkoristiti nove priložnosti za lokalni razvoj v 
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večkulturnem okviru in bolj odprti za razumevanje kom-
pleksnosti sveta, v katerem živimo.

Medkultura v programu Erasmus+
Evropa potrebuje bolj kohezivne in vključujoče druž-
be, ki državljanom omogočajo, da igrajo aktivno vlogo 
v demokratičnem življenju. Evropska unija meni, da je 
medkulturni dialog in poznavanje ter sprejemanje raz-
ličnosti in strpnosti v družbi vrednota. Izobraževanje, 
usposabljanje, mladinsko delo in šport so ključni za 
spodbujanje skupnih evropskih vrednot, pospeševanje 
socialne integracije, krepitev medkulturnega razume-
vanja in občutka pripadnosti skupnosti ter za prepre-
čevanje nasilne radikalizacije. Erasmus+ je učinkovit 
instrument za spodbujanje vključevanja ljudi, ki so za-
postavljeni, vključno z novoprispelimi migranti. Druga 
prednostna naloga je opolnomočenje vloge mladih in 
njihova sposobnost aktivnega sodelovanja v družbi v 
skladu z določbami Lizbonske pogodbe za spodbujanje 

sodelovanja mladih v demokratičnem življenju v Evro-
pi. Ta problem je mogoče usmeriti tudi z neformalnimi 
učnimi dejavnostmi, katerih cilj je izboljšati spretnosti in 
kompetence mladih ter njihovo aktivno državljanstvo.

Program Erasmus Plus podpira aktivno državljanstvo in 
etiko skozi vseživljenjsko učenje, pospešuje razvoj soci-
alnih in medkulturnih kompetenc, kritičnega mišljenja 
in medijske pismenosti. Prednost daje je aktivnemu so-
delovanju v demokratičnem življenju, družbenem in dr-
žavljanskim udejstvovanjem s formalnimi ali neformal-
nimi učnimi dejavnostmi. Poudarek je na ozaveščanju in 
razumevanju okvira Evropske unije, zlasti glede skupnih 
vrednot EU, načel enotnosti in raznolikosti ter njihove 
družbene, kulturne in zgodovinske dediščine.

Socialna vključenost je glavna prioriteta v vseh sek-
torjih programa. Spodbujati – zlasti z inovativnimi in 
integriranimi pristopi – lastništvo skupnih vrednot, ena-
kopravnost, socialno vključenost, raznolikost in nedis-
kriminacijo. Prioriteta je podpora in ocena novih pristo-
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pov za zmanjšanje razlik pri dostopu do formalnega in 
neformalnega izobraževanja ter vključevanju v formal-
no in neformalno izobraževanje, pa tudi projektov, ki se 
spopadajo z diskriminacijo, segregacijo in rasizmom. 
Program podpira vključevanje ljudi z migrantskim pore-
klom, vključno z zbiranjem in razširjanjem dobrih praks 
na tem področju.

Prednost programa je tudi izboljšanje ravni ključnih 
kompetenc in veščin mladih, vključno s tistimi z manj 
priložnostmi, pa tudi spodbujanje udeležbe v demokra-
tičnem življenju v Evropi in na trgu dela, aktivno drža-
vljanstvo, medkulturni dialog, socialna vključenost in 
solidarnost, zlasti skozi večje možnosti za učno mobil-
nost za mlade, tiste, ki so dejavni v mladinskem delu ali 
mladinskih organizacijah, in mladinske voditelje ter ok-
repiti povezave med področjem mladine in trgom dela.

S programom Erasmus+ komisija financira projekte in 
druge dejavnosti za vključevanje migrantov v vse sek-
torje izobraževanja in usposabljanja. Strateška par-

tnerstva so namenjena razvoju inovativnih izobraževal-
nih praks in spodbujanju večnacionalnega sodelovanja. 

Kateri so predpogoji za medkultur-
ni center?
To orodje lahko mladinski delavci uporabijo za lažji pre-
hod mladinskih centrov v medkulturne centre. Za lažji 
prehod pa so tu zbrani pogoji za pripravo prostora za 
odprto okolje in odnos do raznolikosti.

»Kulturne razlike nas ne smejo ločevati med seboj. Kul-
turna raznolikost prinaša kolektivno moč, ki lahko koris-
ti celotnemu človeštvu. Medkulturni dialog je najboljše 
zagotovilo za bolj miren, pravičen in trajnosten svet.«

Ko govorimo o različnih kulturah, ne govorimo le o ge-
ografskih razlikah, temveč se moramo osredotočiti tudi 
na politične, generacijske in družbene razlike ter različ-
ne okuse in trende. Da bi v celoti zajel te razlike, bi mo-
ral mladinski delavec nenehno dvomiti o svoji zamisli o 
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tem, kakšen naj bo mladinski center. Medkulturnost tu 
ne pomeni le mesta, kjer so razlike dobrodošle in kjer 
razlike povezujemo le z različnimi narodnostmi. Spreje-
majoče in medkulturno mesto bi moralo biti mesto, na-
menjeno spodbujanju in spoštovanju človekovih pravic.

Glavne dejavnosti, ki spodbujajo medkulturnost (zara-
di lastne narave neformalnega druženja in ustvarjanja 
spontanih odnosov), so lahko zabave in izleti ali vse tis-
te družabne akcije s hrano in glasbo, vključno z obiski in 
izleti. Tovrstne aktivnosti so osnova medkulturnosti, saj 
resnično povezujejo ljudi.

Poleg tega bi moral center spodbujati enakost spolov, 
začeti dialog in ustvariti modele za promocijo v različ-
nih kulturah. Spodbujati mora sodelovanje v boju proti 
stereotipom in namesto tega zagotoviti različne infor-
macije o kulturah, da se prepreči stigmatizacija.

Struktura centra mora biti fleksibilna in pripravljena, 
da se po potrebi spremeni in prilagodi razmeram, ki jih 

predlaga kulturni kontekst.

Prostor bi moral biti zastavljen tako, da se bodo različne 
kulture tam dobro počutile. Namen je rasti skupaj, ob 
spoštovanju različnosti.

Vsi imamo skrita prepričanja in predsodke o svetu, ki jih 
oblikujejo naše izkušnje in kultura. Predpostavke so kot 
nošenje očal, ki jih niti ne opazimo, dokler nas nekaj ne 
pripravi do tega, da zagledamo leče. Lastne domneve 
moramo vedno znova preverjati ter o njih premišljevati, 
da lahko razumete svoja prepričanja. Z razumevanjem 
lastnih prepričanj se lahko izognete projiciranju na dru-
ge. Izhajajoč iz zakonov in predpisov v kontekstu, olaj-
šajte razpravo o temah, kot so droge, alkohol ali ena-
kost spolov, pri tem pa upoštevajte, da je medkulturni 
dialog pomemben vir za premagovanje ovir.

Spodaj je več namigov in napotkov za pomoč pri vzpo-
stavitvi odprtega okolja, ki sprejema raznolikost.

• Imejte jasno poslanstvo (zakaj je center medkultu-
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ren, kaj pomeni medkulturnost). Naj bo koncept za-
pisan nekje v mladinskem centru. Lahko postavite 
tudi plakate s citati, povezanimi s človekovimi pra-
vicami.

• Poskusite pretvoriti znake, informacije in oznake v 
svojem središču v različne jezike. To je pomembno, 
da ljudje na prvi pogled razumejo in dekodirajo kon-
tekst, zlasti tisti, ki prihajajo prvič.

• Ustvarite primer mednarodnega slovarja (dejav-
nost, predlagana v poglavju), kjer lahko ljudje v svoj 
jezik zapišejo različne standardne stavke.

• Poskusite v videz centra vstaviti različne mednaro-
dne kulturne reference, ki temeljijo na skupnostih, 
ki so najbolj pogoste v centru. Na primer, postavite 
plakate mednarodnih športnikov, glasbenikov, pisa-
teljev, pesnikov itd.

• Izdelajte koledar, ki opiše različne praznike in pra-
znovanja različnih religij in kultur. Poskusite se osre-

dotočiti ne samo na verska praznovanja (tj. katoli-
ško in pravoslavno veliko noč), ampak spodbujajte 
sprejetje laičnega koledarja, v katerem so dogodki 
povezani s kulturno pobudo, okoljem, človekovimi 
pravicami itd.

• Upoštevajte kulturno in versko ozadje svojih skup-
nosti. V času ramadana ni smiselno pripraviti dejav-
nosti, ki vključuje hrano.

• Ponudite, da skupnost organizira svoje dejavnosti v 
prostorih mladinskega centra.

• Poskusite ponujati različne informacije, da boste 
lahko povezali različne skupnosti na podlagi sku-
pnih interesov ali potreb.

• Poskusite se osredotočiti ne samo na mladinski 
center, ampak spremljajte, kaj se dogaja v vašem 
okolju, in stopite v stik z različnimi kulturami. Z opa-
zovanjem dogodkov, ki so jih spontano organizirale 
različne skupnosti, lahko predlagate, da ljudje na-
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domestijo njihovo dejavnost v vašem centru. Ne 
čakajte samo, da pridejo, ampak predlagajte svoj 
center za sodelovanje.

• Spodbujajte vrednote raznolikosti, zato ne dovoli-
te, da bi v mladinskem centru prišlo do prevlade le 
ene kulture. Poskusite posredovati pri spodbujanju 
medkulturnega in skupnega prostora.

• Vzpostavite prostor, kjer lahko ljudje prejemajo 
mednarodne novice o dogajanju v svetu. Organizi-
rajte tudi priložnosti za poglabljanje določenih no-
vic/tem s forumskimi aktivnostmi, seminarji, konfe-
rencami. To različnim kulturam omogoča izmenjavo 
idej o isti temi z različnimi stališči.

• Če imate to možnost, organizirajte dostopno kuhi-
njo, kjer lahko različne kulture kuhajo skupaj. Spod-
bujajte ljudi, naj delijo svoje spretnosti in preizkusijo 
nove stvari preko druženja z medkulturno hrano.

• Spodbujajte ozaveščanje proti diskriminaciji in ra-

sizmu znotraj in zunaj centra. Organizirajte aktiv-
nosti, ki povežejo ljudi, ki prihajajo iz različnih okolij 
(npr. športne aktivnosti – nogometne tekme itd.).

• Če je mogoče, poskusite sodelovati s šolami, na ta 
način lahko vzpostavite tesne vezi z okoljem in mla-
dimi iz lokalne skupnosti ter spodbujate medkultur-
nost.

• Če je izvedljivo, omogočite brezplačne jezikovne te-
čaje.

• Če promovirate nekaj, kar je povezano z religijo, po-
skušajte zastopati vse religije in ne vsiljevati svojega 
mnenja/vere/kulture drugim.

• Organizirajte info točko, kjer boste obiskovalcem 
priskrbeli informacije o storitvah v kraju (zavod za 
zaposlitev, bolnišnica, pisarne itd.). To bo pomaga-
lo spodbujati povezovanje med skupnostmi in oko-
ljem.
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• Uskladite obratovalni čas mladinskega centra gle-
de na različne potrebe ljudi, da bodo vsi lahko upo-
rabljali prostor. Organizirajte dejavnosti centra v 
skladu s časovnimi zahtevami udeležencev. Posku-
site na primer ostati odprti tudi popoldne po konča-
nem delovniku, ne pripravite jutranjih dejavnosti za 
šoloobvezne otroke itd.

• Zagotovite vključujoče in sprejemajoče okolje za 
določitev pogojev srečanj s skupnostmi z namenom 
ustvarjanja varnih prostorov.
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Kako brati in uporabljati priročnik
Priročnik vsebuje inovativne metode in prakse, orodja 
ter smernice, ki temeljijo na neformalnem izobraževa-
nju in medkulturnem dialogu.

Tukaj je vodnik za branje predlaganih aktivnosti, ki so 
namenjene teoretičnemu in praktičnemu usmerjanju 
mladinskih delavcev in njihovemu razvoju v vodenju 
medkulturnih dejavnosti za mlade. Predvsem je priroč-
nik namenjen enostavnejšemu prehodu iz mladinskih v 
medkulturne centre.

Vse predlagane dejavnosti so razdeljene med tri pod-
ročja, ki predstavljajo tri glavna področja, v sklopu ka-
terih se dejavnost izvaja: učenje, izmenjava in aktivno 
sodelovanje. Obstaja pa še zadnja kategorija, škatla 
navdiha, ki vsebuje predloge in dobre prakse za izvedbo.

Mladinski delavec bo izbral dejavnost glede na podro-
čje, ki ga zanima.

Ne glede na predmetno področje imajo vse predlagane 
dejavnosti enako strukturo.

Kratek opis dejavnosti:
ta del vsebuje kratek povzetek dejavnosti, tako da lahko 
hitro pregledate, kakšna je predlagana dejavnost.

Teme, cilji in metode:
Ta del vsebuje temo dejavnosti, cilj, h kateremu stremi 
aktivnost, in uporabljene metode. Če je aktivnost na-
menjena otrokom, ta del vsebuje tudi predlagan peda-
goški pristop. Če je aktivnost sestavljena iz več kot ene 
faze, ta oddelek vsebuje metode, uporabljene za vsak 
posamezen korak.

Trajanje:
Ta odsek vsebuje napotke o tem, kako dolgo naj traja 
aktivnost. Če je aktivnost sestavljena iz več kot ene faze, 
vsebuje namige o trajanju posamezne faze.

Kraj izvedbe:
V tem poglavju je opisano, kakšno je idealno mesto za 
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dejavnost, skupaj z minimalnimi zahtevami, ki jih mora 
imeti izbrana lokacija za izvedbo dejavnosti.

Pripomočki:
Ta razdelek vsebuje seznam pripomočkov in sestavin, ki 
jih potrebujemo za izvedbo aktivnosti. Za nekatere ak-
tivnosti ne potrebujemo nobenih pripomočkov.

Izvajalci in morebitne posebne spretnosti:
Tu najdete je opis posebnih veščin, ki jih člani kolekti-
va potrebujejo za izvajanje dejavnosti, če so potrebne. 
Za nekatere aktivnosti namreč potrebujemo posebno 
usposobljenega mladinskega delavca (npr. umetnik, 
vrtnar).

Udeleženci: 
Tu je opisano okvirno število udeležencev in vrsta cilj-
ne skupine, ki lahko sodeluje v aktivnosti. Tukaj izveste, 
ali je aktivnost namenjena mladini, otrokom, odraslim, 
večkulturni skupini, lokalni skupnosti na splošno itd.

Koraki:
To je poglavje, v katerem je dejavnost podrobno razlo-
žena. Zapisan je vsak korak aktivnosti in v celoti opisuje 
vse vpletene ukrepe. Razdeljen je na tri dele:

1. pred aktivnostjo: ta del vsebuje navodila za pripra-
vo aktivnosti, tako praktična kot teoretična. Poja-
snjuje, kako pripraviti skupino udeležencev, lokacijo 
in potreben material pred začetkom aktivnosti;

2. med aktivnostjo: tu najdete podroben opis dejav-
nosti, korak za korakom, z oceno trajanja vsakega 
koraka, kjer je to primerno. Ta del v bistvu vsebuje 
vsa navodila za izvajanje dejavnosti;

3. po aktivnosti: v tem delu so navodila, kako po ak-
tivnosti izvedete čas za posvet/razmislek. Ker pre-
dlagane dejavnosti niso le seznam iger in vadb, je 
treba ta del vedno izvajati, saj ponuja trenutek za 
posvet z udeleženci. V tem oddelku so podrobno 
opisani načini vodenja razmisleka o dejavnosti.
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Na kaj morate biti pozorni:
Kjer je to mogoče, so navedeni nasveti, ki jih predlaga 
avtor, potem ko je v fazi potrjevanja projekta praktič-
no preizkusil predlagano dejavnost. Ta del na podlagi 
prejšnjih izkušenj opozarja na to, kaj gre lahko med de-
javnostjo narobe, in predlaga, kako se s tem spoprijeti.

Inovativni vidiki spodbujanja medkulturnosti:
V tem poglavju so izraženi inovativni vidiki aktivnosti. 
Aktivnost je lahko inovativna glede na kontekst, v ka-
terem se izvaja, lahko je inovativna glede upravičencev, 
na katere je naslovljena (posebne ciljne skupine s po-
sebnimi potrebami ali značilnostmi), ali inovativna gle-
de uporabljene metodologije. V tem poglavju je razlo-
ženo tudi, kako dejavnost spodbuja medkulturo, saj je 
cilj orodja promocija in razlaga inovativnih pristopov za 
prehod iz mladinskih centrov v medkulturna središča.

Možno nadaljevanje ali povezava z drugimi dejav-
nostmi: 
Vse igre, vaje, dogodki in delavnice, predstavljene v 
tem priročniku, niso mišljene kot kratkotrajne enkratne 
aktivnosti, ampak kot iskrice, ki vžgejo pozitivno dina-
miko v vašem mladinskem centru in lokalni skupnosti 
na splošno, ki olajšajo ustvarjanje bolj medkulturnega 
okolja. Iz tega stališča so v tem odseku podani nekateri 
predlogi, kjer je to možno, za nadaljevanje, ponovitev in 
povečanje obsega dejavnosti ter sprožitev zgoraj ome-
njene dinamike. Kjer je primerno, se predlaga povezava 
z drugimi dejavnostmi tega orodja, ki jih je treba izvajati 
pred dejavnostjo ali po njej.
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LEARNING POGLAVJE 3 
UČENJE 
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Kratek opis aktivnosti 
Ta igra vlog udeležencem pomaga razmisliti o globalni 
neenakosti in spodbuja vrednote, kot so enakost, spo-
štovanje in vključenost.

Ta igra, v kateri lahko uživajo tako mladi kot odrasli, raz-
iskuje nepravično naravo svetovnega trgovanja in de-
luje kot uvod v Fairtrade. Udeleženci se razdelijo v vrsto 
različnih držav, pri čemer upoštevamo realne podatke. 
Aktivnost je povsem prevzemajoča, hkrati pa udeležen-
ce uvaja v realno stanje:v občutek, ko poskušaš preživeti 
v zelo nepravičnem svetu.

Udeležence postavi v nasprotujoča občutja, bogate in 
zatiralne ter revne in zatirane, z namenom, da v njih 
spodbudimo odnos do reševanja problemov in občutek 
enakopravnosti.

Igra svetovnega 
trgovanja (s stoli)
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Igra svetovnega trgovanja (s stoli)

Teme, cilji in metode:

Razvoj, gospodarstvo, enakost, človekove pravice, industrija, 
mednarodni odnosi, revščina, socialna pravičnost, pravično 
trgovanje, trgovina.

Cilji:

• Ponazoriti, kako lahko trgovina koristi ali ovira gospodar-
ski razvoj različnih držav ali trgovskih blokov.

• Pojasniti, kako delujejo trgovinski odnosi.

• Igralcem omogočiti, da izkusijo nepravičnost neenakih 
trgovinskih odnosov.

• Ustvariti zanimanje in razpravo o svetovnem trgo-
vinskem sistemu in migracijskem svetovnem sistemu 
(begunci, manjšine in prosilci za azil)

Trajanje:
Predviden čas: 50 minut

Stroški:
Skupni stroški so povezani s pripomočki: največ 10 €.

Kraj izvedbe: 
Prostorna soba s stoli.

Pripomočki:
Potrebni pripomočki in prostor:
• 5 plakatov, od katerih vsak predstavlja eno celino (nari-

san zemljevid, ime ali oboje),
• lepilni trak,
• barvni markerji,
• sedeži, enaki številu udeležencev.

Pripomočki:
• barvni markerji,
• sedeži, enaki številu udeležencev.

Udeleženci:
Od 10 do 50 oseb.
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Prilagoditev za otroke:
Če nameravate to aktivnost izvajati z otroki, upoštevajte, da boste morali 
uvesti nekaj prilagoditev. Na primer: bonboni lahko nadomestijo stole; pred 
začetkom pa predstavite celine (kje je Afrika, kdo tam živi, po čem je Afrika 
poznana ...) itd.

Koraki:

Preden začnete, je pomembno, da moderatorju poveste, da:

• mora vedno ostati nevtralen. Moderator ne sme obsojati ali komentirati 
procesa aktivnosti, ker bi lahko pri udeležencih ustvaril občutek manjvred-
nosti

• izogibajte se dajanju preveč informacij na začetku, da bi ohranili element 
presenečenja in nevtralnosti.
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Koraki:
Pred aktivnostjo

Kako uporabljati podatkovni list (glej Prilogo 1):

Razporeditev udeležencev:

Prvi stolpec predstavlja število udeležencev. Glede na 
število udeležencev, ki jih imate, preverite ustrezne po-
datke v vrstici.

Naslednji stolpci predstavljajo porazdelitev udeleženca 
na celino

Primer: če imate 10 udeležencev, enega postavite v 
Evropo, 1 Severno Ameriko, 1 V srednjo Latinsko Ame-
riko itd.

Zadnji stolpec predstavlja število prebivalcev, ki jih 
predstavlja vsaka oseba.

Distribucija stolov:

V prvi stolpec napišite število stolov, ki jih imate.

Naslednji stolpci predstavljajo razporeditev stolov po 
celini

Primer: če imate 10 stolov, postavite 3 v Evropo, 3 Se-
verno Ameriko, 1 V srednjo Latinsko Ameriko itd.

Zadnji stolpec pove koliko milijonov dolarjev, predsta-
vlja vsak stol.

Stoli so postavljeni sredi sobe. Koordinator na oddaljene 
stene nalepi plakate z imeni petih celin: Evrope, Srednje 
in Latinske Amerike, Severne Afrike, Azije in Oceanije.

Med aktivnostjo

Koordinator udeležence obvesti, da predstavljajo sve-
tovno prebivalstvo, in jih prosi, naj se razširijo po petih 
celinah, kot se jim zdi primerno z resničnostjo, in stojijo 
na robu svojih plakatov. Ko bodo vsi na svojem mestu, 
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bo koordinator povedal dejanske vrednosti in po potre-
bi preselil udeležence.

Nato koordinator reče, da stoli predstavljajo bruto sve-
tovni proizvod, in kot prvič prosi vsako skupino, da prev-
zame število stolov, ki se jim zdi v skladu z kapitalom 
njihove celine. Na stole se ne vsedejo. Ko so stoli raz-
deljeni, koordinator poda dejanske vrednosti razdelitve 
bogastva in, če je treba stole premakni z ene celine na 
drugo.

Zdaj koordinator pove, da bo vsak, ki ne bo dosegel 
bogastva, ki ga simbolizirajo stoli, življenjsko ogrožen: 
noben stol ne sme ostati neuporabljen in noben udele-
ženec ne sme biti na tleh. Na stolih lahko sedijo, stojijo, 
ležijo...(odvisno od število, ki jim je na voljo).

Razmere v Aziji so lahko še bolj realne, če so udeleženci 
skupine in stoli Japonske izolirani. Na tej točki imamo 
pogled na položaj različnih celin. Koordinator to situaci-
jo vzdržuje 5–10 minut, udeležence vpraša, kako se po-

čutijo, zbira in razpravlja o vseh komentarjih in idejah, ki 
se lahko pojavijo.

Po aktivnosti

1. Ko udeleženci zavzamejo končni položaj, prosite 
vsakega, naj ostane na svojih sedežih in opazuje si-
tuacijo okoli sebe.

1. Vprašajte jih:

• Kako se počutiš? Kakšna so bila vaša čustva med 
igro? Se kdo počuti žalostnega, užaljenega, močne-
ga, močnega, šibkega itd.?

• Ali menite, da so distribucije pravične in enakovred-
ne? Ali spoštujejo človekove pravice?

2. Predlagajte jim, da razporedijo prebivalstvo in bo-
gastvo kakor želijo, in jim za to dajte dovolj časa. Po-
membno je, da v postopek ne posegate ali vplivate 
nanj, da lahko skupina deluje samostojno.
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3. Po preoblikovanju vprašajte, ali je zdaj stanje boljše 
ali slabše, in razumite, da lahko obstajajo ljudje, ki 
se še vedno počutijo šibke.

4. Za zaključek vprašajte udeležence:

• Ali mislite, da ta igra odraža dinamiko resničnega 
sveta?

• Ali obstajajo neenakosti na svetu?

• Kako bi lahko posegli v situacijo neenakosti?

Je kdo v resničnem življenju doživel podobno situacijo? 
(delovni okvir, šolski okvir itd.)

Spodbudite jih, da razmislijo o položaju beguncev, pro-
silcev za azil in mladoletnikov: Kako lahko pomagamo 
tej situaciji?

Na kaj morate biti pozorni?
Obvladovanje konfliktov med dejavnostjo:

Vedno je pomembno, da koordinator ostane nevtralen. 
Če pride do konflikta, naj koordinator povabi skupino, 
naj nekaj sekund molči, in predlaga mirni in organiziran 
začetek razprav o vprašanjih, ki so sprožila konflikt.

Inovativni vidiki spodbujanja med-
kulturnosti
Trenutni svetovni trgovinski sistemi pomagajo ohranjati 
vrzel med bogatimi in revnimi državami.

To so sistemi, ki bolj kot revnejšim državam pomagajo 
močnim dobro organiziranim državam, kot so ZDA in 
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države EU. Ta igra je zabaven in razburljiv uvod v vpra-
šanja trgovine, ki ponuja preprost oris nekaterih zelo 
zapletenih odnosov. Je dragocen uvod v osnovna vpra-
šanja, ki določajo, kako se ohranja vrzel med bogatimi 
in revnimi državami.

Z nekaterimi prilagoditvami je lahkoaktivnost name-
njena različnim ciljnim skupinam. Je popolna začetna 
aktivnost za pogovor o družbeni neenakosti. To je de-
javnost, ki jo je mogoče razširiti tudi v družabni igri o 
družbeni neenakosti znotraj prebivalstva lokalne skup-
nosti (večina v primerjavi z različnimi manjšinami).

Udeleženci se lahko zabavajo in hkrati izrazijo svoje ide-
je o svetovnih razmerah in razmislijo o glavni temi raz-
poreditve prebivalstva in bogastva. Zahvaljujoč tej igri 
nastane med udeleženci pozitivna dinamika, ki začenja 
nove odnose.

Možno nadaljevanje dejavnosti
Z udeleženci se pogovorite o tem, kako si lahko priza-
devajo za spremembo vprašanja trgovine. Kot primere 
ponudite naslednje ideje, ki jih lahko uporabimo kot na-
daljevanje dejavnosti:

Pišite pisma ali e-poštona sporočila z vprašanji podje-
tjem, ki trdijo o etičnosti svojih izdelkov. Morda se vam 
zdi, da vaše samostojno pismo ali e-pošta ni pomemb-
na, vendar velika podjetja želijo poslušati svoje stranke. 
Več ljudi, ki dajo isti komentar ali postavijo isto vpraša-
nje, bolj verjetno bo sporočilo.

• Preverite in izberite. Morda si ne boste mogli pri-
voščiti ali morda ne boste imeli izbire, da kupuje-
te etično, vendar uporabite nekatere razpoložljive 
možnosti pravične trgovine in poskusite povečati 
svojo zavest o tem, kje so stvari, ki jih zaužijete, za-
čele svojo pot do vašega doma. V vašem supermar-
ketu bo blago za pravično trgovino na zalogi le, če 
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ga bo kupilo dovolj ljudi.

• Organizirajte zbiranje sredstev, ki morda prodaja iz-
delke pravične trgovine, in izkupiček namenite orga-
nizaciji, ki se ukvarja s trgovinsko pravičnostjo.

Video, povezave in zunanji viri
Kako uvesti pravično trgovino:

Če želite spoznati pravično trgovino:

https://www.youtube.com/watch?v=JoIZWd2q2Ec

https://www.youtube.com/watch?v=aetw560Xjhg

https://www.youtube.com/watch?v=o6pcJxFen8Y

How to explain fair trade to kids: 

https://www.youtube.com/watch?v=VeUGv-
hINwHw

https://www.youtube.com/watch?v=o6pcJxFen8Y

https://www.oddizzi.com/teachers/explore-the-
-world/food-and-farming/fair-trade/

https://schools.fairtrade.org.uk/resources/type/acti-
vities-and-games/#page-1

Tukaj raziščite pravično trgovanje:

https://www.youtube.com/user/Fairtradefoundati-
on/videos

Podatki o prebivalstvu:

Seznam celin po prebivalstvu:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_continents_
by_population

Svetovni pregled prebivalstva: https://worldpopulati-
onreview.com/continents/ 
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Bibliografija
Igro ustvaril: ITECO, belgijska organizacija za razvojno 
izobraževanje

Video Pogovor Miguela Pinta o pravični trgovini.
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Prilogi 1
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Kratek opis dejavnosti
Izobčena Evropa je delavnica, ki je koristna za analizo 
nedavne preteklosti evropskih narodov, ki je ljudi spod-
budila k iskanju boljšega življenja drugje, pobegu od 
stvari, ki jih niso mogli več tolerirati in iskanju varnega 
zatočišča. Z neverbalno komunikacijo pomaga spodbu-
diti razmišljanje in empatijo o teh temah v skupini.

Izobčena Evropa
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Teme:
medkulturni dialog
Strpnost, spoštovanje in solidarnost

Metodologija:
Delavnica neformalnega izobraževanja.

Cilji:
• izboljšati pogoje za medkulturni dialog
• spodbuditi državljansko udeležbo
• spodbuditi kritično razmišljanje
• ustvariti udoben in "varen" prostor za izmenjavo izkušenj.

Trajanje:
Delavnica ima različne faze:
1. razlaga igre in delitve skupine: 15 minut
2. opazovanje, medskupinska refleksija: 20 minut
3. opazovanje dela ostalih skupin: 20 minut

4. razprava med skupinami: 20 minut
5. informativni sestanek: 15 - 20 minut
6. Skupaj: 1h30 

Stroški:
Vsi stroški so povezani z materialom: ne več kot 20€

Kraj dogajanja:
Prostor ali zunanji prostor, ki sprejme približno 25 udeležen-
cev in omogoča mir in sproščujoče okolje (nizka glasnost in-
strumentalne glasbe, dovolj prostora za vse itd.)

Pripomočki:
• Stojala z listi (flipchart) ali plakati (1 na skupino),
• pisala, markerji,
• natisnjene fotografije predmetov,
• listi z osnovnim opisom predmeta (izvor, ki ga ponuja pot 

predmeta).

Izobčena Evropa
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Tako fotografije kot osnovni opis predmetov najdete na 
https://outcasteurope.eu/

Izvajalci in morebitna posebna znanja:
• en povezovalec
• en opazovalec

Udeleženci: 
Udeleženci: do 25 udeležencev, razdeljenih v enake skupine 
(najboljše je, če je 5 skupin po 5 udeležencev).
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Pomembno:

Ta dejavnost je primernejša za mlade odrasle ali starejše najstnike (sta-
rejše od 15 let).

Če želite aktivnost izvajati z otroki (od 10 do 14 let), upoštevajte, da uve-
dete nekaj sprememb in prilagoditev dejavnosti. Skupino lahko na primer 
razdelite na najmanjše skupine, 3 otroke na skupino, da spodbudite sode-
lovanje in prispevek vseh otrok v skupini. Lahko si tudi omislite, da bi aktiv-
nost skrajšali, da bi ohranili osredotočenost mladih udeležencev do faze 
poročanja. Izberite tudi sliko, ki jo bodo otroci zlahka razumeli (na primer 
lutke, papirnati denar, igrače itd.).

Upoštevajte tudi, da bi lahko za tiste, ki ne govorijo skupnega jezika, pisni 
pogovor (notranje razmišljanje o skupinah) postalo ovira. Temu se lahko 
izognete, če v skupino uvedete prevajalca, ki lahko prevede, kaj piše oseba. 
Če izberete to možnost, bodite pozorni, da boste skupinam dali več časa v 
vsakem koraku dejavnosti.
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Med aktivnostjo

Udeležence prosite, naj se razdelijo v skupine. Glede na 
skupno število udeležencev lahko skupino razdelite v 
majhne skupine s 4 ali največ 5 osebami. Prosite osebo 
zunaj skupine udeležencev, da bo opazovalka.

Po oblikovanju skupine prosite, da se postavijo na raz-
lična področja sobe. Ko so na svojem mestu, dajte vsaki 
osebi stojalo z listi in markerje različnih barv.

Nato prosite prostovoljca iz vsake skupine, da izbere fo-
tografijo med kopico fotografij, ki jih imate v rokah. Po 
izbiri fotografije vse povabite k popolni tišini. Nato po-
vabite vsako skupino, naj začne pisni pogovor o izbra-
nem predmetu. Spodbujajte razmislek, ne da bi vplivali 
na postopek. Recite, naj uporabijo listestojalo z listi 
(flipchart), da začnejo razpravo, in da naj vsaka skupina 
piše z drugačno barvo.

Po 5 minutah predstavite nov element: osnovni opis 
predmeta (izvor, kje je bil najden in čas iskanja). Nato 

Koraki: 
Ta dejavnost je priredba projekta »Outcast Europe«. 
Preberite o projektu in zberite potrebno gradivo na 
www.outcasteurope.eu

Pred začetkom aktivnosti

Pred začetkom aktivnosti pripravite prostor: poskrbite, 
da bo dovolj prostora za delo v skupinah. Lahko delate 
za mizami ali na tleh. Stoli v prvi fazi niso potrebni.

Pripravite pripomočke:

Vsaka skupina dobi stojalo z listi ali plakat ter pisale 
različnih barv.

Na spletni strani izberite fotografije, ki jih želite dati 
udeležencem, predhodno natisnite skupaj z napisi z nji-
hovim osnovnim opisom (fotografije in napise imejte na 
ločenih papirjih), da bodo pripravljene med razlago igre.
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prosite za ponovni zagon razprave, napisane o tem 
predmetu.

Po 10 minutah ustavite pogovor in prosite vse, naj gre-
do in v tišini preberejo pogovore drugih.

Povabite skupino, da se po 10 minutah usede.

Po aktivnosti:

Vprašajte vsako skupino, kako so se počutili, kako so se 
poistovetili s predmetom na fotografiji in ali so razume-
li, kaj je predmet predstavljal.

Povabite jih, da razmislijo o dinamiki pogovora svoje 
skupine in drugih skupin. Na koncu opazovalca prosite, 
da opiše, kaj je opazil v prvi fazi in nato v drugi fazi.

Po tej prvi fazi povabite vse, da preberejo zgodovino 
svojega predmeta na: https://outcasteurope.eu/ (ali pa 
jih projicirajo na steno).

Še enkrat vprašajte, ali pogled na predmet in njegovo 

zgodovino ostaja enak in ali pomaga pri razmisleku o 
skupinah mladoletnikov, prosilcev za azil in beguncev, ki 
potujejo v Evropo in iz nje, v iskanju boljše prihodnosti.

Pomembno za razpravo:

Ker lahko aktivnost postane resnično čustvena in so ne-
kateri udeleženci lahko bolj občutljivi kot drugi na dano 
temo, lahko nekateri izmed njih monopolizirajo fazo 
razprave ali nihče ne želi sodelovati v skupini.

Da bi se temu izognili, je tu nekaj predlogov za uspešno 
poročanje:

Ljudje potrebujejo čas za pogovor in izmenjavo mnenj 
v nadzorovanem, strukturiranem okolju. Zato se lahko 
razprave z nekaterimi skupinami (zlasti mladimi) zdijo 
kot zbiranje črede mačk - razpršile se bodo povsod, če 
jim ne damo boljše strukture.

Naslednje nasvete je koristno upoštevati, če želite, da 
vaša skupina razmisli o tem, kaj se je naučila iz svojih 
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izkušenj. Natančnih pravil ni, toda te točke vam bodo 
pomagale, da iz svojih razprav iztisnete več.

Kako izpeljati razmislek

1. Nehajte govoriti ljudem in začnite govoriti z ljudmi
V pogovor povabite ljudi, ne pa jim le povejte, kaj mo-
rajo vedeti. Primerjajte na primer "Tako držiš desko za 
deskanje" z "Jesse, kaj misliš, da je najboljši način, da 
držiš desko za deskanje?"

2. Razporedite razpravo, da pripravite svojo skupino 
na pogovor

Na enak način, kot uporabljate ogrevanje in raztezanje 
pred bolj naporno vadbo, morate tudi ljudi ogrevati, da 
jih pripravite na diskusijo.

Tu je hiter model v treh korakih, kako izpeljati poročilo, 
ki se obnese:

• Vprašajte vprašanja »kaj«: ta vprašanja se nanašajo 

na dogajanje med vajo in se uporabljajo za dober 
začetek razprave. Na primer: »Kaj se je zgodilo po 
tem, ko se počutite izpuščenega?«

• Vprašajte vprašanja »zakaj«: ta vprašanja aktivnost 
povezujejo s cilji vašega programa in ji dodajo po-
men. Na primer: »Zakaj mislite, da so ljudje nenado-
ma prenehali govoriti?«

• Vprašajte vprašanja »kaj pa zdaj«: ta vprašanja 
vodijo do ciljev učne ure z razpravo o prihodnjem 
vedenju in ciljih. Na primer: »Kako lahko naslednjič 
preprečite, da bi vaša razprava ušla izpod nadzo-
ra?«

3. Zastavite veliko odprtih vprašanj
Vprašanje »Kako se počutiš?« je močnejši od »Ali te 
zebe?« Odprta vprašanja bodo verjetneje zagotovila 
večji vpogled in možnosti za sodelovanje ljudi v dvo-
smernem pogovoru.
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4. Uporabite različne formate, da ohranite svojo skupino 
angažirano
Povzetek informacij je več kot le to, da prosite svojo 
skupino, naj se zbere, in ji zastavite nekaj vprašanj. Prvi 
korak pri učenju je vključevanje možganov, zato izberi-
te različne tehnike razprav, ki so zabavne, interaktivne 
in pomembne, da pritegnejo pozornost ljudi. (https://
www.playmeo.com/type/debriefing-activities/ in 
https://www.playmeo.com/type/debriefing-activiti-
es/) 

5. Olajšajte si gledanje in poslušanje
Razmislite o uporabi krogov za vodenje pogovora in 
približevanju, da se slišite. Zavedajte se tudi vpliva vetra 
in sonca na sposobnost vaše skupine, da vas vidi in sliši. 
Na primer, priporočljivo je, da se obrnete proti soncu in 
ne proti svoji skupini, sicer bo to ljudem samo še en iz-
govor, da bodo iskali drugje. In bodite pozorni na mote-
nje drugih ljudi, zanimive panorame in druge dogodke, 
ki jih bodo zlahka odvrnili od vašega pogovora.

6. Uporabite nevtralen odgovor na komentarje
Ljudje razvijejo številne obrambne mehanizme, da pred 
vrstniki ne bi izgledali neumno. Nekateri ljudje na pri-
mer raje počakajo, da se drugi odzovejo, namesto da bi 
se takoj vključili v razpravo. Torej, če podate svoje mne-
nje o njihovih odgovorih z »odlično«, »dober odgovor« 
ali »pravilno«, lahko nekatere ljudi spodbudite, da odlo-
žijo svoj odziv ali se sploh ne odzovejo, ker bodo verjeli, 
da je pravi odgovor že bila podan. Seveda to ni nujno, 
vseeno pa, če želite spodbuditi več odgovorov iz svoje 
skupine, razmislite o svojih komentarjih.

7. Uporabite tisto, kar vam ustreza, in spremenite 
tisto, kar ne

Vse, kar preberete tukaj, prilagodite starosti, potrebam 
in značilnostim vaše skupine, vremenu, okolju, času in 
seveda vaši osebnosti.
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Na kaj morate biti pozorni?
Ta igra veliko deluje na čustveni del udeležencev in 
ustvarja občutek žalosti in nemoči po razpravi. Zato po-
skusite takoj po razpravi organizirati aktivnost, ki spod-
buja pozitivno energijo.

Inovativni vidiki spodbujanja med-
kulturnosti
Živimo v resničnosti, kjer ljudje veliko govorijo o položaju 
mladoletnikov, beguncev in prosilcev za azil, vendar pre-
malo razumejo njihovo življenje in zgodbe. Ta dejavnost 
predlaga spremembo stališča glede tega vprašanja in 
sprehod v njihovih čevljih skozi predmete, ki jih nosio s 
seboj, ko gredo z upanjem na boljšo prihodnost. 

Možno nadaljevanje aktivnosti
Projekt Outcast Europe s svojimi pomembnimi podoba-

mi pričevanja življenja in potovanj je lahko navdihujoč za 
organizacijo razstav v vašem mladinskem centru, da bi 
temo migracij predstavili s perspektive potovanja. Tudi 
pisni pogovor, kot je predlagano pri tej dejavnosti, je lah-
ko močno orodje za začetek dialoga o občutljivih temah, 
ko želite, da so vaši udeleženci zbrani in odločni.

Video, povezave in zunanji viri
https://outcasteurope.eu/ 

Bibliografija
Nasveti za povzetke: 
https://www.playmeo.com/  
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Kratek opis dejavnosti
Zgodovino in geografijo različnih skupnosti je mogoče 
raziskati z organizacijo delavnice o tradicionalnih špor-
tih in igrah

Ta dejavnost je namenjena vsem, ki živijo v večetnični 
skupnosti, kjer ljudje, ki tam živijo, prenašajo številne 
tradicije, tudi prek tradicionalnih iger in športa.

Gre za odlično neformalno aktivnost, ki jo lahko organi-
zirate v mladinskem centru ali rekreacijskem centru, ki 
gosti in sprejema večkulturne skupnosti.

Cilj delavnic je omogočiti prebivalcem določene loka-
cije, da delijo svoje tradicije preko športa in iger z na-
menom ustvarjanja učenja, dialoga in izmenjave med 
skupnostjo. S to dejavnostjo skušamo tudi druge gene-
racije mladoletnikov, beguncev in migrantov vključiti v 
učenje lastnih tradicij.

Delavnica 
zgodovine in 
geografije športov 
in iger
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Teme:

Fizična aktivnost

Tradicionalni športi in igre

Medkulturni dialog

Cilji:

Cilj dejavnosti je izvedeti več o športu in tradicionalnih igrah 
ter jih uporabiti kot orodje za medkulturni dialog z namenom:

povečati znanje udeležencev o športnih in tradicionalnih 
igrah, ki obstajajo v neki skupnosti

olajšati izmenjavo izkušenj in resničnosti o športu in 
tradicionalnih igrah

spodbujati kulturno raznolikost in kulturno identiteto

Trajanje:

Priprava: od 2 tednov do 1 meseca

Izvedba: 1 dan/4 ure

Kraj izvedbe:

Na splošno je bolje, če imate lokacijo, ki omogoča prostore za 
sedenje (v primeru, da boste igrali kakšne namizne igre) ali za 
razvijanje športnih aktivnosti (na primer nogometni tabor).

Pripomočki:

Slike iger

Informacije o poimenovanju, pravilih in načinu igranja igre, 
državi iz katere prihaja, in ali obstaja podoben šport/igra v 
drugih državah.

Zemljevid sveta, kjer lahko oseba, ki je odgovorna za razlago 
igre, pokaže, iz katerega dela sveta prihaja.

Izvajalci in morebitna posebna znanja:

• Koordinator dogodkov,

• predstavniki za igre/športe, ki jih izberete za predstavitev,

• podporna skupina (prostovoljci, uporabniki centra itd.).

Delavnica zgodovine in geografije športov in iger
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Udeleženci: 

Ta aktivnost je primerna za otroke in odrasle.
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Koraki: 
To aktivnost bi lahko vključili tudi v daljši kulturni pro-
gram, ki bi udeležencem omogočil, da sodelujejo pri 
ustvarjanju več vrst delavnic, posvečenih tradicional-
nim športom in igram njihovih matičnih držav.

Pred aktivnostjo

1. Določite cilje
Ko veste, kakšno vrsto dogodka boste izpeljali, ne poza-
bite, da še vedno ostanete prilagodljivi. Pustite si nekaj 
prostora za spreminjanje in razvoj ideje glede na zbrani 
material.

2. Odločite se, kdo bo sodeloval pri aktivnosti
Vedeti, kdo se bo udeležil aktivnosti, je neposredno 
povezano z vašim ciljem. Če je vaš cilj osredotočen 
na izmenjavo tradicije, bo morda bolj primerna večja 
skupino udeležencev, ki se razdeli v manjše skupine za 
razpravo.

Za začetek je dobro preeveriti med uporabniki vašega 
mladinskega centra in tujimi skupnostmi, ki živijo na 
tem območju, ali obstajajo ljudje, ki se ukvarjajo s tra-
dicionalnimi športi ali igrami. Ko prepoznate ambasa-
dorje za šport ali igre, jih vprašajte, ali so pripravljeni 
to predstaviti na javni prireditvi/delavnici. Pri tem naj se 
osredotočijo na to, kaj posamezna aktivnost predsta-
vlja za njihovo kulturo in zgodovino. To bo tudi vašemu 
"ambasadorju" pomagalo razmisliti o lastni kulturi in 
povečati njihovo kulturno zavest.
Nato skupaj preverite kaj potrebujete za izvedbo aktiv-
nosti in naredite načrt, kako jih pridobiti (kraj, material, 
igralci ...)

3. Izberite pravo lokacijo
Če imate 10 udeležencev, bo konferenčna soba ver-
jetno zadostovala. Če pa imate 50 ljudi, boste morda 
morali poiskati zunanjo lokacijo, ki je dovolj velika za iz-
vedbo aktivnosti.
Ko izbirete lokacijo, razmislite o logistiki in praktičnih 
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podrobnostih svojih delavnic. Ali bodo vsi lahko videli 
vaše zemljevide? Če potrebujete določeno tehnologijo, 
jo bo lokacija podpirala? Ali bodo vsi lahko prišli do pri-
zorišča? Ali boste morali organizirati prevoz za ljudi, ki 
prihajajo od daleč? In kakšne gostinske objekte ponuja 
prizorišče?

4. Obikujte dnevni red
Zdaj, ko poznate svoj glavni cilj in kdo se bo udeležil de-
javnosti, lahko začnete razvijati plan, kako boste dosegli 
cilj delavnice.

5. Promocija dogodka na družabnih medijih:
Pokličite skupnost za zbiranje tradicionalnih iger. V tem 
primeru je koristno ustvariti spletni obrazec za prijavo 
in/ali papirnate obrazce, ki jih date na voljo v svojem 
centru.
Če želite zbrati čim več iger in večnacionalnih športov, 
poskusite promovirati namen te zbiralne akcije v dru-
žabnih medijih in z letaki (na primer: po zbiranju iger 
boste vabljeni, da igro predstavite na kulturnem do-

godku xxx day xxx).

Po izboru iger in tradicionalnih športov::

• organizirajte predstavitev/delavnice iger (poiščite 
lokacijo, datum in material, ki ga potrebujete)

• razmislite, da bi nekatere igre izvedli ljudje, ki so jih 
promovirali, in povabite udeležence delavnic k so-
delovanju.

Med aktivnostjo 

Ko imate pripravljen plan dela, ugotovite, kako v dogo-
dek vnesti pozitivno razpoloženje (bodite veseli in po-
kažite svoje navdušenje in osebno motivacijo, dvignite 
razpoloženje udeležencev, predvajajte motivacijsko 
glasbo, organizirajte skupino navijačev ali ustvarite na-
vijaške skandiranje ...).

Poskusite vključiti vse, tako da sami začnete igrati, in 
nato povabite obiskovalce, da se pridružijo igri ali vsaj 
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poskusijo nekaj korakov.

Ustvarjanje skupinskih aktivnosti drugačno je za vsako 
delavnico. Upoštevajte te nasvete:

• Veliko ljudem je neprijetno delati določene stvari v 
javnosti, ali v skupini nepoznanih ljudi. Če načrtujete 
skupinske aktivnosti/igre, naj bo velikost vsake sku-
pine majhna, da bodo ljudje lažje govorili in komu-
nicirali.

• V vsaki skupini pomešajte različne tipe ljudi. Ker gre 
za dogodek, kjer spodbujate kulturno izmenjavo, 
lahko, če je to mogoče, pomešate ljudi različnih na-
rodnosti.

Ne pozabite, posvetite se ustvarjanju zabavnih in zani-
mivih skupinskih aktivnosti. Te bodo verjetno vse zani-
male in sodelovale.

Po aktivnosti

Edini način, da ugotovite, ali je bila vaša delavnica uspe-
šna, je učinkovita evalvacija. Ustvarite vprašalnik, ki ga 
boste na koncu delavnice razdelili vsem udeležencem 
in jim dali priložnost, da bodo delili svoja mnenja o sami 
izvedbi. Čeprav je to lahko nekoliko zastrašujoče, je to 
edini način, da se naučite in izboljšete.

Pomembno je tudi, da imate načrt za sporočanje odlo-
čitev, ki so bile sprejete med delavnico. Ali boste vsem 
poslali množično e-poštno sporočilo s podrobnostmi? 
Ga boste dali na intranet vaše organizacije? Ljudje mo-
rajo vedeti, da je njihovo trdo delo dejansko privedlo do 
odločitve ali dejanja, zato jih obveščajte o dogajanju po 
koncu delavnice.
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Na kaj morate biti pozorni?
Če je cilj vaše delavnice obravnavati težko ali občutljivo 
temo (na primer boj proti diskriminaciji), je pomembno, 
da se skupina pred začetkom počuti udobno. Eden od 
načinov je povedati zgodbo, ki je tesno povezana s 
temo, preden začnete razpravljati o težkem vprašanju.

Inovativni vidiki spodbujanja med-
kulturnosti
Ta dejavnost je dober način za promocijo medkulture v 
vašem mladinskem centru, saj z medkulturnimi igrami 
spodbuja vrednote udeležencev, hkrati pa preučuje kul-
turne razlike.

Možno nadaljevanje aktivnosti
Najuspešnejše igre in športi na vaši delavnici so lahko 
izhodišče za zbiranje mladih in organiziranje ekipe, tre-

ningov ali dni, ki so namenjeni posameznemu športu/
igri. To je takojšen in učinkovit način, da se vključijo tisti, 
zlasti najmlajši, ki se neradi ukvarjajo s teoretičnimi de-
javnostmi in morda raje "vadijo" medkulturo, kot da bi o 
njej govorili.

Kratek opis aktivnosti 
Cilj te dejavnosti je razmisliti o ustvarjanju predsodkov 
in stereotipov tako, da jih udeleženci občutijo v prvi ose-
bi. aktivnost ima dva koraka:

• Igra vlog

• Debata po ogledu filma

Oba koraka sta neodvisna in se lahko izvedeta skupaj ali 
ločeno, skladno s razpoložljivim časom.
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Ustvarjanje 
predsodkov in 
stereotipov
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Kratek opis aktivnosti:

Cilj te dejavnosti je razmisliti o ustvarjanju predsodkov in stere-
otipov tako, da jih udeleženci občutijo v prvi osebi. aktivnost ima 
dva koraka:

• Igra vlog

• Debata po ogledu filma

Oba koraka sta neodvisna in se lahko izvedeta skupaj ali ločeno, 
skladno s razpoložljivim časom.

V večkulturni in medkulturni družbi je ključnega pomena, da 
mladi prepoznajo pomen medkulturnega dialoga, integracije 
in, da nihče ni boljši ali slabši od drugega. Priznavamo pravice in 
odgovornosti do sebe in drugih. Pridobivanje informacij in aktiv-
no sodelovanje sta ključnega pomena za odpravo stereotipov, 
predsodkov in posledično diskriminacijskih dejanj.

Pripomočki in kraj izvedbe:

• Za dejavnost 1: pisala in papir;
• za aktivnost 2: IKT oprema (za predvajanje filma).

Z aktivnostjo povezanih stroškov ni. Potrebujete le prostor, kjer 
boste izvedli dejavnost. Lahko je v mladinskem centru ali v ka-
varni, ki jo lahko najamete za nekaj ur. Poskusite narediti toplo in 
prijetno vzdušje za udeležence. Prostor lahko okrasite s slikami, 
ki predstavljajo nenasilje/nasilje, enakost/neenakost, migracij-
ske tokove, meje, ograje ob meji ... Slike lahko najdete na inter-
netu. Vse to vam lahko pomaga pri izvedbi, da se mladi lažje in 
bolj realistično postavijo v situacijo/vlogo.

Izvajalci in morebitna posebna znanja:

Dejavnost lahko vodijo strokovnjaki za to temo, mladinski de-
lavci ali drugi ljudje, ki spodbujajo enakost in nediskriminacijo. 
Glede na znanje in zmožnosti socialnega dela in dela z mladimi 
je potrebno osebje. Praktično ena oseba lahko vodi dejavnost 
sama s nepotrebno pomočjo asistenta.

Ustvarjanje predsodkov in stereotipov
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1. Igra vlog

Trajanje: 2 uri

Pred aktivnostjo:

Na več kosov papirja zapišite naslednje vloge/scenarije

1. Predstavljajte si, da ste begunec. Zaradi vojne ste 
prisiljeni pobegniti in ste se znašli v tuji državi, med 
ljudmi, ki so domačini v tem okolju. To pomeni, da 
ste zaradi svojega statusa zapostavljeni.

2. Ste mati samohranilka. Ljudje gledajo, prežijo na 
vas polni predsodkov o vaši izobrazbi, vašem statu-
su. Razložite jim, zakaj ste ostali sami in zakaj sami 
skrbite za svoje otroke. Nekateri ljudje vas bodo ra-
zumeli, vendar vas bodo vseeno pogosto neupravi-
čeno obsojali.

3. Priča ste fizičnemu nasilju. Trije mladoletniki prete-
pajo fanta, ker je gej. Kaj storite?

4. Zaljubiš se v črnca. Želite ga predstaviti staršem, a 
ne veste kako?

5. Opazite, da muslimanski študent moli drugače kot 
ste vajeni. Kako se odzovete?

Med aktivnostjo

Udeležence razdelite v majhne skupine

Glede na število dodelite vsaki skupini papir z vlogo/
scenarijem, ki ste ga predhodno pripravili.

Dajte udeležencem nekaj minut, da si zamislijo situaci-
jo, izhajajoč iz scenarija, nato pa jih prosite, naj jo odi-
grajo pred drugimi skupinami.

Spodbudite druge skupine, naj komentirajo videno 
predstavo: igra vlog spodbuja razmišljanje o predsod-
kih in stereotipih, ki jih imamo. Z razpravo se bodo ude-
leženci zavedali morebitnih predsodkov/stereotipov.
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2. Ogled filma in razprava
Trajanje: 2 uri

Pred aktivnostjo

Glede na število udeležencev pripravite liste papirja/
kartona različnih barv (bele, črne in rumene), in jih ena-
komerno porazdelite.

Priskrbite film (Die Welle, Dennis Gansel, 2008), sinhro-
niziran ali podnaslovljen v jeziku, ki ga občinstvo lahko 
razume.

Med aktivnostjo

Pojasnite udeležencem, kako dolgo bo delavnica trajala 
in kaj je njen cilj.

Predvajajte film.

Po ogledu filma udeležence naključno razdelite v tri 
skupine. Prva skupina prejme bele, druga rumene in 

tretje črne liste. Vprašajte udeležence, kakšna občutja 
je v njih vzbudil film. Odgovorijo lahko samo tisti, ki so 
vprašani. Sprva vprašajte samo posameznike z belimi 
listi, kasneje vključite tudi tiste z rumenimi, da pomaga-
jo prvi skupini pri odgovorih. Tretja skupina je izključena 
in ne more sodelovati.

S pomočjo tovrstne dejavnosti udeleženci na konkreten 
način spoznajo razlike, predsodke, diskriminacijo (razli-
kovanje, izključitev, omejitev ali umestitev v neenak po-
ložaj) glede na narodnost, barvo kože (beli, rumeni in 
črni letaki).
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Inovativni vidiki spodbujanja med-
kulturnosti
Ta dejavnost pomaga spodbujati medkulturnost skozi 
razumevanje pojma predsodkov, stereotipov in diskri-
minacije; ob pomoči konkretnih primerov, igre vlog in 
skupinskega dela. Pomaga nam prepoznati, kako lahko 
slabe informacije in nepoznavanje konteksta oblikuje-
jo naše mišljenje, in kako lahko to vodi do ustvarjanja 
predsodkov in stereotipov. Hkrati, pa nam ta aktivnost 
pomaga prepoznavati različne oblike diskriminacije.

Na kaj morate biti pozorni? 
Tema je zelo občutljiva in lahko vodi do globokih razprav 
brez konca, zato jo mora osebje/mentor prevzeti in na 
vljuden način končati takšno razpravo.
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Kratek opis dejavnosti
Pogosto se zgodi, da imajo mladi priseljenci in prise-
ljenke, ki prihajajo iz različnih krajev sveta, določeno 
znanje, vendar z njim ne morejo stopiti na trg dela, saj 
je morda zastarelo ali premalo strokovno. Možno pa je 
tudi, da nimajo nobenega (poklicnega) znanja, saj v nji-
hovi državi niso bili veliko poučeni.

Šiviljska delavnica je odlična priložnost za pridobivanje 
delovnih izkušnjah, hkrati pa lahko udeleženci in udele-
ženke vadijo doma. Če so v skupini z domačini in doma-
činkami, lahko ustvarijo stike in prijateljstva, pri tem pa 
se medkulturno izobražujejo.

Šiviljska delavnica
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Teme:

Cilj delavnice je naučiti udeležence, kako ustvariti moder-
na oblačila po principu kombinacije kosov rabljenih oblačil, 
ki bodo odražala kulturo, v kateri so odraščali. S tem želimo 
spodbuditi njihovo individualno ustvarjalnost, prepoznati 
osebni stil skozi raziskovanje različnih stilov, kosov oblačil in 
kulture drugih ljudi. Hkrati je način poučevanja šivanja odli-
čen način za učenje lokalnega jezika na zelo sproščujoč na-
čin. Udeleženci skozi delavnico razvijajo šivalne sposobnosti, 
se učijo jezika in odkrivajo svoje kompetence in potencial, ki 
se ga do sedaj morda niso zavedali, oziroma ga niso imeli 
možnosti odkriti.

Trajanje:

Celoten sklop delavnic lahko traja do 100 ur, razdeljena je 
na osnove šivanja (8 ur), prilagajanje oblačil (20 ur), kreativ-
no šivanje (20 ur), obdelava oblačil v nove kose oblačil (20 ur), 
etnodimenzija oblačil v novem slogu (32 ur).

Stroški:

Od države je odvisno, koliko stane naveden material in koliko 
lahko dobite kot donacijo ali sponzorstvo.

Kraj izvedbe

Predlagamo, da se delavnice izvajajo v sobi ali drugem za-
prtem prostoru, kjer je na voljo elektrika in dovolj prostora za 
10 ljudi, da lahko vadijo šivanje. Zavedajte pa se, da material 
zavzame veliko prostora. Najbolje bi bilo, če bi šivalni stroji 
ves čas izvajanja delavnice ostali na enem mestu, brez da bi 
jih premikali, saj bi s tem povzročili veliko nereda in dodatne-
ga (težkega) dela.

Pripomočki:

•   Šivalni stroji,
•   nit različnih barv,
•   igla različnih dimenzij in velikosti, 
•   nekaj škarij,

Šiviljska delavnica
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•   kreda,
•   likalnik in likalna miza, elektrika, 
•   veliko različnih kosov oblačil, ki jih več ne potrebujete 
(udeleženci jih lahko prinesejo od doma, lahko jih kupite v 
trgovini z rabljenimi oblačili ... Uporabite res tista oblačila, ki 
so raztrgana ali se jih ne da več nositi).

Izvajalci in morebitna posebna znanja:

• Učitelj: oseba, ki ima potrbno šivilsko znanje, da lahko ude-
ležence nauči osnovnih veščin šivanja. Nekateri udeleženci 
morda ne bodo imele nobenega predznanja. Ta oseba jih bo 
ves čas vodila skozi celoten proces delavnic.

• Socialni posrednik: Lahko se zgodi, da bodo udeleženci z 
različnim poreklom in iz različnih kultur, ki se med seboj ne 
bodo razumeli ali sprejeli. Naša organizacija je imela te teža-
ve z Albanci in Romi, zato je dobro, da imamo nekoga, ki lahko 
ves čas posreduje v situaciji, za čas izvajanja delavnic.

• Koordinator: Ta oseba bo pomagala učitelju pri izvajanju 

in razvoju delavnice ter imela nadzor nad uspešnostjo izva-
janja delavnice. 

Najbolje je, da so vedno prisotni ti trije. Če med udeleženci 
ni veliko konfliktov, lahko koordinator prevzame tudi vlogo 
socialnega posrednika. Nihče izmed osebja, razen vodja de-
lavnice – učitelj, naj ne bo amater, nestrokovnjak, ampak mo-
rajo imeti potrebno znanje, oziroma biti sposobni obvladati 
situacijo.
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Udeleženci:

Ciljna skupina mora biti mešana skupina, ki jo sestavljajo mi-
granti in lokalno prebivalstvo, moški ali ženske. Slednji lahko 
migrantom pomagajo pri potrebni dokumentaciji, izmenjavi 
znanja o lokalni tradiciji in hrani, lokalnih nevarnostih in le-
potah itd.

Lahko so mladi ali srednjih let. Na splošno je večina ljudi, ki 
ostanejo brez službe v državi kamor so se priselili novih v 
lokalni skupnosti in želijo razširiti svoje znanje, graditi prija-
teljstvo in biti del družbe.
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Koraki:
Pred začetkom delavnic

Povabite udeležence. Brez udeležencev delavnice ni 
smiselno izvajati, zato je ta del izredno pomemben. V 
lokalni skupnosti poiščite ljudi, ki imajo šivanje za hobi, 
upokojene krojače, pa tudi priseljence, ki imajo kakršno 
koli strast, izkušnje ali znanje o tem. Začnite pri udele-
žencih jezikovnih tečajev, če jih organizirate.

• Priprava prostora. Ko najdete udeležence in določi-
te začetek delavnic, je čas, da določite kraj. To po-
meni, da izberete kraj, kjer se bo delavnica odvijala, 
in prostor opremite z vsem šivalnim materialom ter 
ga pripravite na začetek dejavnosti. Na tej točki je 
koristno, če je poleg koordinatorja tudi učitelj, da 
lahko še enkrat vse preveri, kaj še potrebujete, ali je 
kraj primeren za izvedbo šivanja, itd. Zato je najbo-
lje, da imeti ves čas pri roki strokovnjaka.

Med izvajanjem delavnic

Pogovor. Pred začetkom šivanja je izredno pomembno, 
da se učitelj in koordinator, ki vodi celoten postopek, 
pogovori z udeleženci, da vidi, koliko znanja o šivanju 
že imajo in kakšne so njihove želje. Za tem lahko učitelj 
poda pojasnila in pravila v skladu z znanjem, ki ga ude-
leženci že imajo. Glede tega najbolje ve strokovnjak.

• Zagotavljanje informacij o uporabi šivalnega stroja. 
Verjetno bodo prisotni udeleženci, ki nimajo nobe-
nega predznanja o šivanju, in izredno pomembno je, 
da jih poučite o stroju samem. Temu  je namenjenih 
prvih 8 ur delavnic. Število ur pa se lahko prilagodi 
glede na hitrost učenja udeležencev.

• Sestavljanje skupin. V posamezni skupini naj bo 
do 10 ljudi (odvisno od števila šivilnih strojev, ki jih 
imate na voljo). Najbolje je da sestavite 3 skupine, 
vendar je to odvisno od udeležencev. Vsak dobi svoj 
šivalni stroj.
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• Začnite z osnovami – uporabite metodo učenja sko-
zi delo. Večina udeležencev se bo tako učila hitro, 
zaradi nezahtevne vrste dela.

• Izvedba delavnice s šivanjem novih stvari iz rablje-
nih materialov (koordinator naj spodbudi udele-
žence, naj prinesejo toliko materiala, kot ga imajo 
doma ali ga dobijo pri prijateljih. Lahko so to ženske 
nogavice, srajce, kavbojke, obleke, spodnje perilo, 
kopalke itd.). 

Pod izvedbo spadajo naslednji koraki:

• krojenje (krojenje, šivanje, dodelava oblačil); 

• kreativno šivanje (spoznavanje značilnosti posame-
znih vrst materialov, možnost kombiniranja različ-
nih vrst materialov, dodatki, izboljševanje z ročnimi 
in strojni šivi, kombiniranje z drugimi ročnimi deli 
(vezava, kvačkanje, pletenje), uporaba tehnike šiva-
nja iz krp/zaplat); 

• predelava starih oblačil v nove (uporaba starih ko-
sov oblačil na nove načine, spoznavanje različnih 
tehnik in kreativnih pristopov); 

• etnična dimenzija oblačil na sodoben način (pre-
gled stilističnih in drugih karakteristik oblačil in mo-
dne kulture posameznih držav udeležencev, izbira 
posebnih simbolov, kako prenesti etnična specifi-
kacije oblačil/blaga na moderne kose oblačil? Kako 
prilagoditi proces produkcije ob upoštevanju kultur-
ne dediščine?)

Po končani izvedbi delavnic

Obdarovanje prijateljev in družine s končnimi izdelki: z 
udeleženci organizirajte dogodek za prodajo izdelkov, 
ustvarjenih med delavnicami.
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Na kaj morate biti pozorni?
Čeprav šivanje v mnogih delih Evrope velja za »dejav-
nost žensk ali gospodinj«, pa je to zelo ozkogleda trdi-
tev. Šiviljstvo ali krojaštvo je poklic, ki ga lahko opravlja-
jo tako moški, kot ženske. Ta vidik izpostavite svojim 
udeležencem, da bi odvrnili stereotipe o tej dejavnosti 
na podlagi spola. Stereotip najlažje ovržemo tako, da 
imamo mešano skupino moških in žensk.

Noben korak delavnice ne zahteva posebnega znanja 
ali previdnosti s strani udeležencev ali učitelja. Delo s 
šivalnim strojem ni posebno zahtevno. Udeleženci mo-
rajo biti le natančni in slediti navodilom, če želijo, da je 
njihov končni izdelek res tak kot želijo. Vseeno pa mora-
ta koordinator in organizacija biti previdna in pozorna 
na odnose med udeleženci.

Ne smemo pozabiti, da kadar imamo skupino mešanih 
narodnosti in tradicij, obstaja še večja možnost, da pri-
de do nesporazumov in posledično neželenih situacij. Iz 

tega razloga je mediator dobrodošel. Lahko pa se poja-
vijo tudi težave z razumevanjem jezika, zato bo morda 
dobro, da najdete prostovoljnega prevajalca.

Inovativni vidiki spodbujanja med-
kulturnosti
Ta dejavnost vam pomaga pri spodbujanju medkultur-
nosti, saj udeleženci v zelo sproščujočem vzdušju odkri-
vajo nove kulture in se prilagajajo različnim navadam. To 
delavnico lahko uporabite predvsem za lažje ustvarjanje 
novih stikov in prijateljstev ob pridobivanju novih veščin. 
Na splošno bodo udeleženci med projektom promovirali 
lastno kulture, in poučili druge o njihovih navadah in obi-
čajih. Preko pogovora z domačini bodo našli način, kako 
prenesti svoje tradicije v novo okolje. Šivanje novih obla-
čil iz recikliranega materiala je odlična metafora za real-
no situacijo, ko priseljenci v novo državo prinesejo svojo 
kulturo in jo prilagodijo novi, hkrati pa ohranjajo svoje 
navade in tradicije.  
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Možno nadaljnje ukrepanje
Ko je skupina osvojila osnove šivanja in ste v predstav-
nikih sprožili pozitivno izmenjavo znanja, lahko razmisli-
te o ponovitvi dejavnosti, pri čemer se lahko udeleženci 
prvega sklopa delavnic postavijo v vlogo učiteljev v novi 
izvedbi, v metodi vrstniškega izobraževanja.

Video, povezave in zunanji viri
https://anietnomacija.org/za-zenske/
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Kulturni forum Kratek opis dejavnosti
Poleg edinstvene osebne identitete vsak človek pripada 
različni kulturi in/ali skupinam, kot so družina, prijate-
lji, vera ali etnična skupina. Ta dejavnost je namenjena 
prepoznavanju sebe prek sodelovanja v pogovorih in 
dejanjih z ljudmi iz drugih okolij. Svojo identiteto lahko 
prepoznamo po stopnji razumevanja druge kulture in 
tradicije.
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Teme:

Identiteta je edinstvena osebna struktura vsakega posameznika. 
Kako posameznik gleda nase, s čim se poistoveti, kaj ga opre-
deljuje ...To je tisto kar ga dela posebnega in s čimer se razlikure 
od drugih. Gre za nezavedni proces, na podlagi katerega ustvar-
jamo svoje misli, občutke in dejanja. Identiteta je lahko osebna 
(posameznik si jo lasti), lahko pa je tudi pogosta (skupna več lju-
dem). Skupno identiteto imajo različne skupine, kot so družina, 
prijatelji, predstavniki iste religije ali etnične skupine. Vsak človek 
pripada določeni skupini in na podlagi tega ustvarjamo posebne 
občutke, ugotovitve, dejstva, misli. Ta skupna identiteta izvira iz 
kulture. Kot narod se hitro povežemo z nečim kar nam je tradici-
onalno, skupno.

Namen te aktivnosti je odkriti, kako je zgrajena naša identiteta, 
ali temelji na določeni kulturi, odkriti, ali lahko določeno obna-
šanje ogrozi medkulturni dialog. Navsezadnje pa želimo najti 
ustrezne ukrepov za uspešen medkulturni dialog. Uporabljena 
metodologija bo sodelovanje.

Trajanje:

Aktivnost je mogoče prilagoditi glede na možnosti izvedbe igre.

Celotna aktivnost lahko traja do 7 ur. Če se vam zdi to predolgo 
za en dan, se lahko faze igre razdelijo na različne dni tekom ene-
ga ali dveh tednov.

Stroški:

Ni posebnih stroškov. Ves material je običajno na voljo v mladin-
skemu centru

Lokacija:

Aktivnost bi bilo najbolje izvesti nekje v naravi ali na nekem zu-
nanjem prostoru ,ki pa je vseeno blizu mesta. To je lahko igrišče, 
travnik, dvorišče ... Glavno je, da gre za prostor, kjer se bo skupina 
lahko zbrala brez motečih dejavnikov. Uporablja se tudi notranji 
prostor, če v njem ni motečih dejavnikov. V drugem delu izvedbe 
dejavnosti pa je pomembno, da ste blizu ljudem, ker je potrebno 
opraviti raziskave s pomočjo ljudi iz okolja.

Kulturni forum
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Pripomočki:

•     Ena kamera na skupino, 
•   en prenosnik na skupino (ni nujen, vendar dobrodošel),
•    projektor (ni nujen, vendar dobrodošel),
•    dva plakata na skupino,
•    pisala in barvice, flomastri
•    lepilo,
•    škarje, baloni,
•    samolepilni lističi različnih barv za glasovanje.

Izvajalci in morebitna posebna znanja:

Za vodenje dejavnosti sta potrebna vsaj 2 koordinatorja, vendar 
niso potrebna posebna znanja. Dobro pa je imeti tudi nekoga, ki 
bo pomagal urediti/zmontirati video.

Udeleženci:

Med 15 in 30 udeleženci.
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Koraki:
Pred aktivnostjo 

Priprava gradiva, določitev kraja

Med aktivnostjo

Udeleženci se razdelijo v skupine. Koordinator pripravi 
posodo s papirčki različnih barv, iz katere vsak udeleže-
nec izžreba eno barvo. Koordinator jih po barvah razdeli 
v 3 do 6 skupin. To je prvi del naloge.

Ustvarjanje identitete. Vsaka skupina ima 30-50 mi-
nut časa, da ustvari identiteto svoje skupine. Pri izbiri 
ni nobenih omejitev omejitev. Bolj ko so kreativni, bolje 
je. Lahko se odločijo, kakšna je njihova kultura in način 
vedenja. 

Koordinator mora udeležencem dati sledeča pravila:

• imate 30-50 minut časa, da ustvarite svojo kulturo 
in ustvarite svojo identiteto

• določite ime skupine, izvor vaše kulture in obdobje 
v katerem je 

• kaj predstavlja vaša skupina vaša skupina: npr. 
skupnost, posameznika itd.

• kakšna je vaša religija, prepričanje, filozofija?

• kateri so vaši največji prazniki in kako jih praznujete?

• kako trgujete, ali sploh trgujete? Imate denar ali tr-
gujete na drug način?

• kako se obnašate v vsakdanjem življenju: pozdravi, 
komunikacija, pravila, norme.

• ustvarite simbole, ki predstavljajo vašo kulturo - 
zastavo, običaje ali karkoli drugega

• soočate pa se s težavo - nimate dovolj prebivalstva, 
zato ustvarite način promoviranja, s katerim boste 
prepričali druge, da se vam pridružijo. Za to boste 
imeli 6 minut časa, da se predstavite, seveda na svoj 
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način, in pridobite nove pripadnike.

Eno uro kasneje (ko vse skupine pripravijo svojo identi-
teto) vse skupinejo pridejo na tako imenovan "kulturni 
forum", ki predstavlja skupni medprostor, kjer se sreču-
jejo in predstavljajo vse kulture.

Kulturni forum. Ko se vsi udeleženci zberejo na kultur-
nem forumu, eden od koordinatorjev pozdravi udeležen-
ce in jim pove, da so se zbrali, da bi podelili nagrado za 
najboljšo predstavitev nacionalne kulture in identitete. 
Vrstni red je naslednji: najprej koordinator izbere skupi-
no, ki se bo prva predstavila, ta skupina pa potem izbere 
naslednjo. Vsaka skupina ima 10 minut za predstavitev. 
Po predstavitvah imamo na voljo 20 minut za razpravo, 
vprašanja, mnenja itd. Koordinator vodi celoten posto-
pek. Če ni vprašanj, lahko ta korak preskočimo.

Glasovanje in razglasitev rezultatov. Koordinator razloži 
sistem glasovanja. Vsak posameznik dobi eno nalepko, 
s katero lahko glasuje tako, da jo prilepi na temu na-

menjen plakat. Člani vsake skupine dobijo enako barvo 
nalepke. Udeleženci ne smejo glasovati za svojo skupi-
no. barve nalepk preprečujejo goljufanje. Koordinatorji 
preštejejo glasove in objavijo rezultate. Koordinatorji ga 
poskušajo narediti čim bolj slovesno in pripravijo sim-
bolično darilo, povezano s temo. Mogoče izdelek iz lo-
kalne trgovine. Sledi odmor.

Po aktivnosti

Razprava po skupinah. Koordinator naredi skupine dru-
gačne kot za ustvarjanje kulturne identitete. Koordina-
tor razloži pravila: v skupinah imajo na voljo 10 minut 
časa za razpravo:

• Kaj je bilo zame najbolj zanimivo?

• Se je bilo težko živeti vlogo? zakaj?

• Kaj zdaj vem o narodih, česar prej nisem vedel?

• Katere ugotovitve so me najbolj presenetile?
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• Kaj  bi spremenil, če bi ponovno dobil isto nalogo?

• Kaj je bilo enostavno raziskati? Kaj težko? Zakaj?

Ustvarite plakate. Na prvem plakatu predstavite naj-
pomembnejše ugotovitve dneva. Koordinator povabi 
udeležence, da si ogledajo vse plakate, preberejo ugo-
tovitve drugih skupin in tako dobijo nove ideje. 

Koordinator določi pravila za naslednjih 20 minut za iz-
delavo naslednjega plakata:

• Katere so bile najpomembnejše ugotovitve?

• Kaj me je najbolj presenetilo v drugih skupinah - kaj 
so ugotovili, kar je moja skupina spregledala?

• Kako gledamo na pripadnike drugih kultur?

• Mislite, da so vsi prebivalci, ki tu živijo, enaki? Ali 
imajo enako kulturo?

Sledi razprava vseh sodelujočih, ki jo vodi eden od ko-

ordinatorjev. Ta mora razpravo voditi tako, da ne dovoli 
žalitev ampak ustvarja konstruktiven dialog. Takšen 
pogovor je pomemben za razumevanje podobe druge 
kulture. Do kakšnih idej in ugotovitevste prišli s pomočjo 
plakatov, kaj ste se naučili? Kaj je tisto, kar ustvarja kul-
turo, identiteto določenega naroda? Ali kdo želi spre-
meniti svoja dejanja? Če je odgovor na to ja, kako in 
zakaj?

Na kaj morate biti pozorni?
Ni lahko biti del skupine, ki razmišlja drugače, in ni lahko 
sprejeti, kako drugi ljudje gledajo nate. Nekateri posa-
mezniki ali kulture so bolj spoštljive in vključujoče kot 
druge. Koordinatorji naj nenehno opazujejo vedenje 
mladostnikov, njihove občutke, in stopnjo sprejetosti. Ko 
začutite ali vidite, da prihaja do trenj in nestrpnosti, si 
vzemite trenutek in ustavite celoten scenarij, da prekini-
te nepravilnosti, nespoštovanje, nestrpnost ...
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Inovativni vidiki spodbujanja med-
kulturnosti
S to aktivnostjo mladim omogočimo, da neposredno iz-
kusijo različne običaje, kulturo in tradicijo, in preko tako 
spodbujamo medkulturnost. Mladi v lastni koži preiz-
kusijo določeno kulturo in hkrati spoznajo druge kultu-
re. Hkrati pa damo mladim dajo dovolj prostora, da z 
lastno kreativnostjo ustvarijo svojo kulturo in tako vidijo, 
kateri vidik kulture jih najbolj moti in kaj je zanje najbolj 
pomembno.

Aktivnost je primerna za daljši 'energizer', miselno igro, 
delavnica za kateri koli dogodek ali aktivnost na mla-
dinski izmenjavi, kjer so tema enakost, kulturne razlike, 
sprejemanje in podobno. S pomočjo te igre odpremo 
veliko aktualnih tem, in postavimo vsakega udeleženca 
v kožo nekoga drugega.

Bibliografija
Blazinšek A., Kronegger S.: Govoriš Medkulturno?, pri-
ročnik, CNVOS, Ljubljana 2008



136

F Y C I C



137

F Y C I C

Jezikovne ovire Kratek opis dejavnosti
Dejavnost predstavlja simulacijo težav beguncev med 
postopkom prošnje za azil. Izpostavljene teme so nas-
lednje: frustracija in čustveni dejavniki, s katerimi se 
soočajo begunci, premagovanje jezikovnih ovir, diskri-
minacija v procesu prošnje za azil. S to aktivnostjo se 
osredotočamo na pravico do azila in nediskriminacije.
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Teme:

Diskriminacija, človekova varnost, izobraževanje in ksenofobi-
ja. Cilji dejavnosti so ozaveščanje o vrstah diskriminacije, s ka-
terimi se spopadajo pristojne institucije pri obravnavi prošenj 
za azil, prikaz pomena jezika in medkulturnega učenja ter raz-
vijanje empatije z zavedanjem frustracij, s katerimi se soočajo 
begunci, ko zaprošajo za azil.

Trajanje:

30 minut.

Stroški:

Brez stroškov, razen za kopije in pisala.

Kraj izvedbe:

Zaželeno je, da se aktivnost izvaja v zaprtem prostoru. Lah-
ko uporabite majhno in neprijetno sobico, da bolj učinkovito 
ustvarite vzdušje in dobite rezultate. Ta soba je lahko v mla-
dinskem centru ali kjer koli drugje.

Pripomočki:

En izvod „Prošnje za azil“ na udeleženca in svinčniki. Pro-
šnjo lahko prilagodite po svoji želji. Pozorni bodite še, da je 
napisana v nekaj jezikih, ki so nerazumljivi ali niso podobni 
jeziku udeležencev. Na primer: če imate udeležence, ki govo-
rijo špansko, ne uporabite prijave v španščini, italijanščini ali 
portugalščini, torej v jeziku, ki je podoben španščini, ampak 
uporabite bodisi arabsko, hindujsko, kitajsko abecedo ali slo-
venski jezik, ki je spet popolnoma drugačen.

Izvajalci in morebitna posebna znanja:

Koordinator in asistent, ki razdelita gradivo udeležencem. V 
prvi fazi je zaželeno, da se vključi le koordinator, ki bo gradi-
vo izročil udeležencem in nadaljeval s prijavami. Pomočnik 
lahko stoji ob strani sobe in opazuje postopek. Potem ko se 
simulacija konča in začne razprava, se asistent lahko pridruži 
debati. Dobro je, če vsaj koordinator pozna pravice do azila in 
človekove pravice na splošno, da lahko vodi nadaljnjo razpra-
vo o človekovih pravicah.

Jezikovne ovire



139

F Y C I C

Udeleženci:

Neomejeno, vendar po možnosti do 20 oseb, da razprava 
lahko poteka v razumnem času.
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Koraki
Pred aktivnostjo - Priprava prostora/sobe. Prostor 
mora biti pripravljen tako, da lahko koordinator sedi za 
mizo in deluje kot strog birokratski uradnik.

Med aktivnostjo - Ko udeleženci pridejo v sobo, jim na 
začetku ne posvečajte nobene pozornosti. Ne povejte 
jim, kaj se bo zgodilo. Po nekaj minutah jim izročite foto-
kopije dokumenta »prošnja za azil« in svinčnike. Pojasni-
te jim, da imajo na voljo pet minut, da izpolnijo prošnjo. 
Bodite tiho in ignorirajte vsako vprašanje in morebitne 
pritožbe, ki jih podajo. Če že morate komunicirati, storite 
to v njim nerazumljivem jeziku (ki ga lahko v tistem tre-
nutku ustvarite sami) in uporabite kretnje.

Vsako komunikacijo zmanjšajte na minimum in ne po-
zabite - težave beguncev niso vaše težave. Vaša naloga 
je samo nadzor pri izpolnjevanju prošenj in da jih po pe-
tih minutah poberete. Do vseh, ki bodo zamujali, bodite 
še posebno osorni (na primer: »Zamujate. Tukaj je vaša 

prijava, hitro jo izpolnite. Imate le eno minuto!«) Po pe-
tih minutah zberite vse prošnje. Bodite natančni glede 
časovne omejitve in se izogibajte osebnim stikom ali 
kakršni koli komunikaciji.

Sedeč za svojo mizo pokličite vsakega prosilca po nje-
govem priimku, enega za drugim. Oglejte si njegovo 
prošnjo in ustvarite zgodbo ali si izmislite nekaj glede 
njegove prošnje (na primer: »Niste odgovorili na 8. vpra-
šanje.« ali »Vidim, da ste na 6. vprašanje odgovorili z ne. 
Vaša prijava je zavrnjena.«) Ne začnite in ne  dovolite 
nobenih pogajanj in takoj pokličite drugega prosilca, da 
se ta korak hitro nadaljuje. To dejanje ponovite nekaj-
krat/z nekaj prosilci. Ni vam treba preveriti vseh aplika-
cij. To simulacijo ponavljajte, dokler ne bodo vsi prosilci/
udeleženci razumeli, kaj se dogaja. Na koncu ustavite 
simulacijo in povabite udeležence, da se usedejo za 
vašo mizo in se pogovorijo o situaciji, ki so ji pravkar bili 
priča.
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Po aktivnosti - Najprej vprašajte udeležence o njihovih 
občutkih in nato začnite razpravo o tem, kaj se je doga-
jalo in kaj so se naučili.

Vprašajte jih: Ali razumete razliko med migrantom, 
beguncem in prosilcem za azil? Glej definicijo, ki je na 
voljo na:

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-wedo/
networks/european_migration_network/glossary_
search/migrant_en

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/
networks/european_migration_network/glossary_
search/refugee_en

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/
networks/european_migration_network/glossary_
search/asylum-seeker_en

• Kako ste se počutili, ko ste morali izpolniti vlogo, ki 
je niste razumeli?

• Mislite, da je ta simulacija resničnost tega, s čimer 
se v resnici soočajo prosilci za azil?

• Ali menite, da so prosilci za azil v vaši državi obrav-
navani bolje? Zakaj? Zakaj ne?

• Kakšne so posledice za osebo, katere prošnja za azil 
je bila zavrnjena?

• Ste bili kdaj v situaciji, ko ste se znašli pred državnim 
organom (na primer policijo) in niso govorili vašega 
jezika? Kako ste se takrat počutili?
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Na kaj morate biti pozorni?
Aktivnost je zelo preprosta. Za izvedbo ne potrebujete 
veliko materiala ali denarja. Za uspešno izpeljavo aktiv-
nosti je pomembno, da je koordinator dovolj »močan«, 
ko se postavi v svojo vlogo, biti mora čim bolj strog in 
birokratski.

Če pri aktivnosti sodelujejo tudi migranti, bodite pre-
vidni, saj lahko v njih vzbudite čustveno šibkost in stres. 
Z aktivnostjo želite ozavestiti udeležence o pravici do 
azila kot človekovi pravici in s tem opozoriti, da je treba 
s prosilci ravnati humano. Zavedajte se tudi, da zaradi 
občutljive teme lahko pride do konfliktov med udele-
ženci.

Sledi nekaj vzorcev prijavne vloge za azil v različnih je-
zikih. Izberite tistega, ki bolj ustreza vaši skupini udele-
žencev.
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TYPE OF TRAVEL DOCUMENT:______________________________________NUMBER OF TRAVEL DOCUMENT:_______________________________________

DATE AND PLACE OF ISSUE:________________________________________________VALID UNTIL:_________________________________________________
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Inovativni vidiki spodbujanja 
medkulturnosti
Spoštovanje človekovih pravic je eden najpomemb-
nejših vidikov medkulturnosti. Spoštovanje pravice do 
azila pomeni priznavati, da zakon spoštuje medkultur-
nost, enakost ne glede na raso, barvo kože, vero in spol. 
To pomeni, da mora biti država prejemnica, kadar ima 
nekdo pravico zaprositi za azil, spoštljiva in sprejemljiva 
do druge kulture in osebe z drugačnim poreklom. Med-
kulturnost in enakost se spoštuje tako, da se tej osebi 
omogoči, da izrazi potrebo po prošnji za azil. Ravno zato 
pa je ta aktivnost dober pripomoček, s katerim lahko 
udeleženci iz prve roke dobijo zelo empatično izkušnjo o 
zgoraj omenjenih občutljivih vidikih.

Možno nadaljevanje ali povezave z 
drugimi dejavnostmi
S to aktivnostjo lahko udeleženci zlasti domačinom 
zelo dobro prikažemo, kako se počutijo ljudje, ki zaradi 
jezikovnih ovir nimajo enakih možnosti, da bi se soočili 
z birokratskimi procesi. Aktivnost lahko ponovite z dru-
gimi obrazci/vlogami, če imate možnost dobiti vzorce - 
na primer v mestni hiši - in zagotoviti nekaj prevedenih 
različic - glede na udeležence.

Tej aktivnosti lahko sledi delavnica Mednarodni slovar.
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Kitolov plemena 
Makah 

Kratek opis dejavnosti
Živimo v večkulturni družbi z različnimi običaji in tra-
dicijami, zato je tako pomembno spodbujati uspešen 
medkulturni dialog. Ta aktivnost vključuje delo v manjših 
skupinah, igro vlog, razprave in oblikovanje konsenza o 
pravicah ljudi do njihove kulture in razvoja, pravico do so-
delovanja v kulturnem življenju, pravico ljudi do proste-
ga razpolaganja s svojim naravnim bogastvom, pravico 
do razvoja in uporabe naravnih virov, trajnostno rabo 
morskih virov.



152

F Y C I C

Teme:

Teme, ki se jih dotakne ta aktivnost, so okolje, globalizacija, člove-
kove pravice, kulturne razlike, medkulturni dialog in solidarnost. 

Cilji te delavnice so: 

raziskovanje konfliktov med pravico do razvoja in kulturnega 
življenja ter varstvom okolja, 
razvijanje medkulturnih veščin in hkrati razmišljanje o pred-
sodkih, 
razvijanje stališč brez predsodkov do kulturnih razlik, 
spodbujanje medkulturnega dialoga, spoštovanja človeko-
vih pravic in kulturnih razlik.

Trajanje:

150 minut.

Stroški:

Brez stroškov, razen za papir, kopije (gradivo za branje) in 
pisala.

Kraj izvedbe:

Najbolje v zaprtem prostoru, kjer se lahko mladi osredotočijo 
na delo in aktivno sodelujejo.

Pripomočki:

Kopije gradiva za branje, papir in pisala.

Izvajalci in morebitna posebna znanja: 

Dejavnost lahko vodita 1 ali 2 koordinatorja, ki poznata temo 
(indijansko pleme Makah, Mednarodna komisija za kitolov (IWC) 
in nekaj ozadja iz teme človekovih pravic, kulture in okolja). Koor-
dinator udeležencem izroči gradivo in se po potrebi tudi pridruži 
razpravi.

Udeleženci:

14 ali več udeležencev. Primerno za mlade in vse, ki jih za-
nima ta tema in bi se radi naučili novih vidikov. Zaradi kom-
pleksnosti vprašanj, ki jih obravnava, pa je ta aktivnost pri-

Kitolov plemena Makah 
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mernejša za zrelejšo skupino z dobrimi sposobnostmi za 
razpravo/debato. Veliko je podatkov, ki jih je treba usvojiti, 
besedilo na karticah z vlogami pa zahteva določeno raven 
poznavanja človekovih pravic in okoljske terminologije. Aktiv-
nost bi bilo verjetno dobro izvesti v dveh sejah in skupinam 
dati čas, da preberejo kartice z vlogami in razmislijo o obrav-
navanih temah.
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Koraki: 
Pred aktivnostjo

Preberite izročke, da se seznanite z informacijami o 
obravnavanih temah. Med aktivnostjo se bodo udele-
ženci po potrebi obrnili na vas za dodatno razlago.

Naredite kopije kart z vlogami za vsako skupino. Vsak 
udeleženec mora imeti svoj kartonček z vlogo.

Priprava lokacije – prostora s potrebnim materialom 
(papir, kopije kart z vlogami in pisala). Razlaga udeležen-
cem, kako dolgo bo delavnica trajala in kakšen je njen cilj. 
Morda bo treba preveriti, ali udeleženci v celoti razumejo 
pomen nekaterih izrazov in konceptov, ki so predstavljeni 
na kartah vlog. Na primer: domorodno prebivalstvo, pre-
vidnostno načelo, obnovljivi/trajnostni viri.

Med aktivnostjo

Aktivnost je razdeljena na dva dela: prvi del (30 minut) je 

uvod v delavnico ter okoljska in kulturna vprašanja, ki se 
jih dotika; drugi del (90 minut) pa je simulirano zborova-
nje, na katerem se obravnava zahtevo plemena Makah 
na Mednarodni komisiji za kitolov (IWC) za nadaljevanje 
kitolova. Po končani aktivnosti pustite čas za razpravo, 
poročanje in vrednotenje.

1. del: Uvod v okoljska in kulturna vprašanja (30 minut)
Pojasnite, da gre pri tej delavnici za okoljske in kulturne 
pravice. Aktivnost se osredotoča na zahtevo, ki jo je ple-
me Makah vložilo na IWC (Mednarodna komisija za kito-
lov), da nadaljuje s kitolovom, ter nasprotovanje naravo-
varstvenikov in drugih.
Razložite skupini, kdo so Makah. (Glej izročke.)
Predstavite vprašanja, obravnavana v tej delavnici. Pro-
site udeležence, naj odgovorijo na naslednja vprašanja 
tako, da stojijo »visoko ali nizko«.
Preberite naslednje izjave eno za drugo:

• »Ljudske navade je treba spoštovati, če ne kršijo člo-
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vekovih pravic.« 

• »Spoštovati moramo pravico ljudi, da lahko svobod-
no izbirajo, kaj jedo; da imajo možnost odločiti se, da 
so vegani, vegetarijanci ali mesojedci ...« 

• »Hrana, ki jo jemo, mora biti proizvedena po okolju 
prijaznih metodah.« 

• »Reja živali ne sme vključevati krutih metod, kot so 
intenzivno rejenje ali kruti načini zakola.«

• »Kulturne tradicije so za ljudi zelo pomembne in jih je 
treba spoštovati.«

• »Kitov se ne sme loviti, niti v kulturne namene.«

2. del: Simulirano zborovanje z namenom obrav-
navati prošnjo plemena Makah pri Mednarodni 
komisiji za kitolov (IWC) za nadaljevanje kitolova 
(90 minut)
Spomnite skupino, da je pleme Makah zaprosilo Med-

narodno komisijo za kitolov (IWC), da ponovno začne s 
kitolovom, in da več okoljskih skupin temu nasprotuje. Ta 
aktivnost je simulirano srečanje namišljene organizaci-
je, imenovane Crest (Kultura, pravice, okolje, trajnost in 
pogovor). Crest je neodvisna organizacija, ki si prizadeva 
približati vidik človekovih pravic okoljskim vprašanjem. 
Zavzemajo se za spodbujanje razumevanja skozi dialog. 

Aktivnost simulira srečanje organizacije Crest s štirimi 
skupinami - vsaka skupina lahko izdela zastavo, kostume, 
poslika obraz ali karkoli, po čemer bo prepoznavna:

a) Pleme Makah želi predstaviti svojo zahtevo za po-
novni zagon kitolova.

b) High North Alliance: krovna organizacija, ki zastopa 
kitolovce in lovce na tjulnje. HNA se zavzema za pri-
zadevanja za prihodnost obalnih kultur in trajnostno 
rabo virov morskih sesalcev. HNA podpira Makah.

c) Sea Shepherd: organizacija, ki preiskuje in dokumen-
tira kršitve mednarodnih zakonov, predpisov in po-
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godb o zaščiti morskih vrst prosto živečih živali. Na-
sprotujejo zahtevi Makah.

d) Greenpeace: okoljski aktivisti, ki nasprotujejo kitolovu.

Vloga organizacije Crest je posredovanje med skupina-
mi. Razprave bodo osredotočene na štiri vprašanja:

• Naj bo kitolov dovoljen?

• Ali obstaja izjema za kitolov kot del kulturne tradicije?

• Če naj bo kitolov dovoljen, do katere ravni naj se do-
voljuje?

• Kakšno vodenje ravnanja je potrebno?

Med udeleženci naj se javita dva, ki bosta zastopala 
Crest, ostale pa razdelite v štiri manjše, enako velike sku-
pine. 

Razdelite karte z vlogami. Skupine imajo na voljo 30 mi-
nut, da se pogovorijo o informacijah in se pripravijo na 

zagovor svojih stališč na zahtevo Makah. Ko so skupine 
pripravljene, jih pokličite na plenarno zasedanje. Prosite 
par, ki predstavlja Crest, da organizira simulirano sreča-
nje, ki naj traja približno 60 minut. Namen zasedanja je 
izmenjava informacij in razprava o temi ter dosega spo-
razuma glede štirih vprašanj. Crest naj začne srečanje 
s kratko izjavo o človekovih pravicah in okolju v okviru 
razprav. Pleme Makah sledi z navedbo svojega primera. 
Nato se začne razprava. Na koncu razprave izvedite še 
poročilo in vrednotenje.

Po aktivnosti

Prosite skupine, naj razmislijo o procesu razprave in o 
tem, ali je bilo mogoče doseči dogovor. Zaključite za-
sedanje in izvedite še en krog »visoko ali nizko«, da pre-
verite, ali so udeleženci spremenili svoja stališča glede 
problematike kitolova. Ponovite ista vprašanja, kot ste jih 
postavili v 1. delu.
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Na kaj morate biti pozorni?
Na začetku je dobro preveriti, ali udeleženci v celoti ra-
zumejo pomen vseh izrazov in konceptov, ki so predsta-
vljeni na kartah vlog. Zaradi kompleksnosti vprašanj, ki 
jih obravnava, je ta aktivnost primernejša za zrelejšo sku-
pino z dobrimi sposobnostmi diskutiranja.

Veliko je podatkov, ki jih je treba usvojiti, besedilo na kar-
tah z vlogami pa zahteva določeno raven poznavanja 
človekovih pravic in okoljske terminologije.

Aktivnost lahko izvajate v dveh delih in tako skupinam 
omogočite, da med vmesnim premorom preberejo kar-
te z vlogami in razmislijo o problematiki. Tema delavnice 
je zelo občutljiva in lahko vodi do globokih razprav z na-
sprotujočimi mnenji, konflikti, in/ali negativnimi odnosi; 
zato je vloga osebja/koordinatorja zelo pomembna. Raz-
pravo mora voditi na način, ki ni škodljiv. 

Če želite, lahko delavnico  prilagodite lokalnemu okolju, 

tako da izberete vloge, vprašanja in razprave, ki se pojav-
ljajo v vašem okolju.

Inovativni vidiki spodbujanja med-
kulturnosti
Aktivnost »Kitolov plemena Makah« sooča mlade z ome-
jitvami njihovih lastnih kulturnih perspektiv in jih spodbu-
di, da razmislijo in morda spoznajo nove vidike n mnenja 
glede problematike trajnostne rabe prosto živečih živali. 
Kitolov je za marsikoga zelo čustveno vprašanje, do kate-
rega imajo pogosto zelo močna stališča. Zaradi tega je 
to zelo zahtevna in težka tema.

S skupinskim delom, igro vlog in diskusijo udeleženci s 
konkretnim primerom spoznajo kulturne razlike in pravi-
ce ljudi do njihove kulture. S tem, ko se postavijo v raz-
lične vloge, imajo udeleženci priložnost izkusiti njihove 
razlike, kar jim posledično pomaga, da začno sprejemati 
drugačne kulture. 
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S to aktivnostjo in vprašanjem plemena Makah pa ima-
mo priložnost obravnavati tudi druga vprašanja, kot so 
okolje in podnebne spremembe. Pomembno je, da razu-
memo različne vplive na naše okolje in zakaj se soočamo 
s temi težavami. Tudi različne kulture imajo lahko razli-
čen pogled na okoljska vprašanja.

Možno nadaljevanje aktivnosti
Po aktivnosti bi lahko napisli članke o okoljskih vpraša-
njih, kot je izumrtje nekaterih živali, in jih objavili v različ-
nih ustreznih platformah. Tovrstno ozaveščanje je javno 
in lahko doseže veliko število ljudi ter jim da misliti o po-
menu medkulturnosti.

Video, povezave in zunanji viri
Spletna stran High North Alliance: www.highnorth.no, 

The Sea Shepherd International: www.seashepherd.com, 

Mednarodna komisija za kitolov (IWC): www.iwcoffice.org,

Spletna stran za zaščito plemena Makah 
http://content.lib.washington.edu/aipnw/renker/con-
temporary.html , 

Spletna stran organizacije Greenpeace: www.greenpe-
ace.org

Bibliografija
http://arhiv.zofijini.net/zofijini.org/Drzavljanska%20
vzgoja%20in%20etika%20-%20metoda%203.pdf

Brander Patricija, idr., Kompas. Priročnik za učenje mladih 
o človekovih pravicah, DZS, založništvo in trgovina, d. d.
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Odigraj Kratek opis dejavnosti
To je dramska aktivnost, ki spodbudi udeležence, da raz-
mislijo o svojem splošnem dojemanju človekovih pravic 
in poiščejo različne načine, kako prikazati ta dojemanja. 
Gre za predstavitev s pantomimo, kjer morajo udele-
ženci predstaviti različne človekove pravice na način, ki 
je razumljiv ljudem različnih kultur in ki govorijo različ-
ne jezike. Uporabljajo lahko le kretnje, med prikazom ne 
smejo uporabljati govora.
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Teme:

Aktivnost zajema naslednje tematike: splošne človekove pra-
vice, državljanstvo, kulturne razlike, medkulturni dialog. 
Cilj dejavnosti je preveriti, kaj udeleženci vedo o človekovih 
pravicah, razvijati medkulturne in komunikacijske veščine, 
razvijati sodelovanje in ustvarjalnost med udeleženci ter 
spodbujati medkulturni dialog.

Trajanje:

90 minut.

Stroški:

Stroški so nizki, potrebno je le kupiti rekvizite, kot so papir, 
barvni flumastri, barvice, lepilo, vrvica in karton. Odvisno je 
tudi od tega, koliko gradiva lahko dobite kot donacijo ali prek 
sponzorstev.

Kraj izvedbe:

Najbolj primeren je zaprt prostor, kjer se mladi lahko osredo-
točijo in aktivno sodelujejo.

Pripomočki:

• Rekviziti: oblačila, igrače, gospodinjski predmeti itd.,
• papir in barvni flumastri, barvice,
• lepilo, vrvica in karton.

Izvajalci in morebitna posebna znanja 

Dejavnost lahko vodita 1 ali 2 koordinatorja/posrednika, ki 
poznata temo (ozadje o človekovih pravicah in kulturi). Koor-
dinator izroči gradivo udeležencem.

Udeleženci

Devet ali več udeležencev. To so lahko mladi ali kdorkoli, ki 
mu je tema všeč in bi se rad naučil novih vidikov. 

Odigraj
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Koraki: 
Pred aktivnostjo

Pripravite lokacijo, opremite prostor s potrebnim ma-
terialom.

Razložite udeležencem, kako dolgo bo delavnica trajala 
in kakšen je njen namen.

Pojasnite, da je namen vaje dramatično predstaviti 
splošno idejo ali koncept človekovih pravic, tako da je 
razumljiv ljudem iz različnih kultur, ki govorijo različne 
jezike.

Pojasnite pravila delavnice: da ne smejo uporabljati be-
sed, lahko uporabljajo le kretnje, predstavitev  mora biti 
skozi pantomimo. Skupine pa lahko uporabijo materia-
le ali rekvizite, ki so jim na voljo.

Prosite ljudi, da se razvrstijo v manjše skupine  od 4 do 
6 oseb. Vsaka skupina dobi večji list papirja in komplet 

barvic/flumastrov.

Med aktivnostjo

Na začetku dajte skupinam na voljo 10 minut, da raz-
mislijo o temi človekovih pravic in kaj vse zajemajo, ide-
jah, ki jih imajo na to temo, nato pa naj izberejo dve ali 
tri glavne ideje, ki bi jih želeli predstaviti s pantomimo.

Nato pa imajo skupine 30 minut časa, da oblikujejo 
in vadijo svojo igro - pantomimo. Pojasnite, da gre za 
skupinsko prizadevanje, zato  morajo vsi imeti vlogo pri 
produkciji.

Po preteku 30 minut zberite skupine, da si lahko vsi 
ogledajo predstave drug drugega.

Po vsakem nastopu namenite nekaj minut za povratne 
informacije in razpravo.

Prosite gledalce, naj ponudijo svoje interpretacije tega, 
kar so pravkar videli, in poskusijo prepoznati ključne 
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ideje, ki jih je skupina uprizorila.

Nato dajte skupini možnost, da na kratko razloži vse 
točke, ki se med povratnimi informacijami niso pojavile. 
To ponovite za vsak nastop.

Po aktivnosti

Proučite dejavnost:

• Kako so udeleženci občutili dejavnost? Je bilo težje 
ali lažje, kot so sprva mislili? Kateri vidiki so bili naj-
zahtevnejši, najtežji za prikaz?

• So se udeleženci naučili kaj novega o človekovih 
pravicah?

• Kje so bile podobnosti in razlike med skupinami? Ali 
je prišlo do temeljnih nesoglasij glede ideje človeko-
vih pravic? Zakaj?

Na kaj morate biti pozorni?
Jasno jim razložite, da je njihova naloga upodobiti »člo-
vekove pravice na splošno«, ne pa ponazoriti ene ali 
več posameznih človekovih pravic. Lahko izberejo po-
samezno pravico, da predstavijo splošne točke, vendar 
je namen aktivnosti uprizoriti, kaj je skupnega različnim 
človekovim pravicam. Na koncu delavnice bi morali 
udeleženci znati (ali vsaj začeli razumeti, kako!) odgovo-
riti na vprašanje, kaj so človekove pravice.

Ne dovolite, da tisti, ki menijo, da niso dobri igralci, ne 
igrajo aktivne vloge. Pojasnite, da je vlog dovolj za vse in 
da morajo predstaviti nekaj, s čimer se celotna skupina 
strinja. Uporaba zanimivih/nenavadnih rekvizitov lah-
ko predstave oživi in pripomore k ustvarjanju kreativ-
nih idej: vse od ponev, avtomobilčkov, klobukov, blazin, 
kamnov, pokrova smetnjaka ...

To aktivnost lahko izvedete tudi v obliki risanja names-
to pantomime, kjer vsaka skupina riše na plakat – prav 
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tako brez besed – in na ta način izrazi glavne ideje o 
človekovih pravicah.

Inovativni vidiki spodbujanja med-
kulturnosti
Udeleženci morajo predstaviti različne človekove 
pravice na način, ki je razumljiv ljudem različnih kultur 
in ki govorijo različne jezike. Sploh ne smejo uporab-
ljati besed, uporabljajo lahko le kretnje - pantomimo. 
S to aktivnostjo se udeleženci naučijo, da imajo ljudje 
z različnim kulturnim ozadjem enake človekove pravi-
ce. Človekove pravice veljajo za vse nas. Ta dejavnost 
ponuja drugačen, inovativen pristop k razumevanju 
človekovih pravic in pomena medkulturnega dialoga.

Bibliografija
Brander Patricija, idr., Kompas. Priročnik za učenje mla-
dih o človekovih pravicah, DZS, založništvo.
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Kaj me dela 
takšnega, kot sem?

Kratek opis dejavnosti
Animacijska tehnika »stop motion« je nastala iz potre-
be po pripovedovanju zgodbe. Uporabna je za različne 
skupine ljudi, od mladih do odraslih migrantov, ki želijo 
biti slišani. S pomočjo te aktivnosti imajo možnost po-
vedati svojo zgodbo. Zgodbo o svojem migracijskem 
procesu, ki jo povejo s pomočjo animacijskega videopo-
snetka, vključno z risanjem in fotografiranjem, s tehni-
ko »stop motion«. Aktivnost bo veliko bolj učinkovita, 
če bodo sodelovali tudi domačini. Med ustvarjalnim 
procesom izdelovanja stop-motion animacije se bodo 
udeleženci učinkovito učili in izmenjevali izkušnje. V tem 
kontekstu se želimo osredotočiti na migrante v širšem 
pomenu besede - ekonomske migrante, prosilce za azil 
ali nekoga, ki ima migracijsko ozadje. 

Definicija migranta je na voljo na: https://ec.europa.
eu/home-affairs/what-wedo/networks/european_
migration_network/glossary_search/migrant_en 
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Teme:

Cilji dejavnosti so ustvariti animirani video, ki predstavlja 
zgodbe, kot so opisane zgoraj, dvigniti zavest o življenju mla-
dih migrantov ob prihodu v tujino, razbiti stereotipe, dvigniti 
zavest mladim, ki prihajajo v tujo državo, in promovirati mla-
dinsko delo, ki mladim migrantom pomaga pri vključevanju. 
Animacijski film se je začel iz potrebe po pripovedovanju 
zgodbe. Cilj je prenesti izkušnjo in zgodbo migrantov doma-
činom. Ta metoda je odličen način za pripovedovanje zgodb, 
še posebej za tiste, ki se soočajo z jezikovnimi ovirami. Ustvar-
ja prepričljivo vzdušje za pogovor v slikah in ustvarja varno 
okolje za skupinsko delo, saj vsi delijo podobne izkušnje. Pred-
vsem pa je najpomembneje, da ta dejavnost vključuje mla-
de iz različnih kultur, ustvarja kreativno vzdušje in jih nekako 
opolnomoči, da postanejo bolj samozavestni.

Trajanje:

Delavnica traja približno 4 tedne, odvisno od velikosti skupi-

ne (število udeležencev) in časa urejanja. Osredotočanje na 
zgodbo, čas za pripravo - en teden (pisanje scenarija, brain-
storming in zapis idej, misli), en dan za snemanje in en do dva 
dni za sestavljanje videa (kot končni izdelek).

Kraj izvedbe:

Lahko ga izvedemo na kateri koli lokaciji, kjer obstaja mož-
nost za ustvarjalno delo in uporabo računalnika.

Pripomočki: 

Papir, pisala (risalni materiali),
drugi predmeti, ki jih je mogoče uporabiti za animacijo zgod-
be (npr. lego kocke),
fotoaparat/kamera,
prenosni računalnik.
Priskrbite lahko tudi drugo gradivo, ki bi jim pomagalo pri 
lažjem izražanju zgodbe, kot so rabljena oblačila, nahrbtniki, 
plastične vrečke, odeje, šotori, polomljeni čevlji in podobno.

Kaj me dela takšnega, kot sem?
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Izvajalci in morebitna posebna znanja

Mentor za pisanje in mentor za izdelavo videa. Mladinski de-
lavec, da razloži cilj in pripravi pripovedovalca zgodb na pri-
povedovanje zgodbe.
Dober fotograf (dobrodošel, ni pa nujno) za bolj kakovostne 
fotografije.

Udeleženci:

Pripovedovalec zgodb mora biti vključen na vseh ravneh so-
delovanja: pisanje zgodbe/scenarija (po potrebi s pomočjo 
mladinskega delavca), izdelava risb in animacije. Glede na 
to, kakšne spretnosti ima oseba, ki pripoveduje zgodbo, lah-
ko celotno delo opravi sama ali s pomočjo mentorja/učitelja 
animacije.
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Koraki:
Pred aktivnostjo

Sodelovanje. V skupino udeležencev vključite ljudi z mi-
gracijskimi izkušnjami. Lahko je dejanski migrant ali do-
mačin z zgodbami o migraciji v svoji preteklosti. 

V primeru, da je pripovedovalec zgodbe migrant, poskr-
bite, da dobro in v celoti razume obseg ter cilj delavnice, 
in da imate njegovo/njeno dovoljenje za delitev zaradi 
občutljivosti teme.

Določite kraj, kjer boste izvajali dejavnost. To so lahko 
mladinski center, šola, morda celo azilni centri ali do-
movi za migrante. 

Raziščite potrebe. Pomislite, kaj vse potrebujete, da 
ustvarite kakovosten animacijski video. Poleg udeležen-
cev in materiala boste morda potrebovali več pomoč-
nikov ali pa boste morali najeti sobo, morda boste dobili 
idejo za video na prostem ... (odvisno od pripovedovalca 

zgodb). Pogovorite se individualno. Ko imate asistente, 
udeležence, mentorja, učitelja, fotografa, mladino in 
socialne delavce, si naloge razdelite, da ustvarite kako-
vosten in uspešen izdelek.

Izvedite delavnice, na katerih boste predstavili metodo. 
Lahko ustvarite kratko delavnico, ki vam bo pomagala 
zbrati vse sodelujoče ter predstaviti metodo in cilje. Na 
tej stopnji je pomembno opozoriti vsakega od njih, da 
so migranti ranljiva skupina ljudi in je z njimi treba rav-
nati previdno. Zavedati se morajo, do kje lahko gredo z 
vprašanji, ki jih želijo zastaviti pripovedovalcu. Dobro je 
postaviti neko mejo zaradi osebnih omejitev in spošto-
vanja človekovih pravic.

Med aktivnostjo

Pisanje. Napišite zgodbo in celoten scenarij. To traja 
približno dve uri. Namen je prikazati zgodbo, ki pove, kaj 
je pripovedovalca pripeljalo do tega, kar je zdaj; kaj ga 
dela takšnega, kot je. Pomagate si lahko z naslednjimi 
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vprašanji, ki jih postavite pripovedovalcu:

• Kako ste se soočili s situacijo? Pripovedovalec mora 
biti natančen in ustvarjalen, da poveča sentimen-
talnost videoposnetka. Spoštujte njegove/njene od-
ločitve.

• Kakšen je scenarij; kdaj ste se začeli počutiti osvobo-
jeni situacije, v kateri se niste dobro počutili?

• Kakšni so načrti za prihodnost? Pomembno je, da 
spodbudimo pripovedovalca, mu damo samoza-
vest. Z njegovo zgodbo bomo morda spodbudili 
druge.

Nasvet. Morda bo  lažje najprej napisati zgodbo/
osnovni zaplet. Na ta način lahko dobimo glavno idejo 
zgodbe. Nato se lahko osredotočimo na podrobnosti in 
pomagamo izčrpati več, tako da pripovedovalcu posta-
vimo vprašanja, kot je predlagano zgoraj.

Ustvarjanje. Pripovedovalec pripoveduje zgodbo v 

skladu z dogovorjenim scenarijem. Medtem fotograf 
naredi fotografije in videoposnetke, ki jih bo pozneje 
uporabil.

Nasveti za fotografiranje: Okvir naj se konča z risbo. 
Fotografija od blizu. Osredotočite se na glavno gibanje. 
To naj bi trajalo približno 1 uro.

Urejanje in montiranje posnetka. Digitalni animator 
bo nato zbral slike. Če za to nimate strokovnjaka, lahko 
uporabite brezplačne Photoshop Lightroom, Stop Mo-
tion Studio, Stop Motion Maker, Stop Motion, PicPac 
Stop Motion + TimeLapse, iMotion, I Can Animate. Te 
aplikacije lahko enostavno prenesete v računalnik ali 
celo v mobilni telefon. Video naj bo dolg največ 3 mi-
nute. Z udeleženci se odločite, ali naj bodo na začetku 
videoposnetkov kakšni podnapisi ali opis, ki bi razložil 
video.

Tu so povezave z navodili za uporabo aplikacije Stop 
Motion Studio:
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• https://www.cateater.com/

• https://www.cateater.com/support/en/stopmo-
tion/stopmotion-main.html

Po aktivnosti

Predstavitev. Najbolje je, da končno različico video po-
snetka naložite na Youtube, da ga lahko vidi čim več ljudi 
(bodite pozorni na GDPR in dovoljenje pripovedovalca 
za objavo), video predstavite tudi v vašem mladinskem 
centru, delite ga z drugimi nevladnimi organizacijami 
ter ga objavite na družbenih medijih (GDPR) .

Razprava in povratne informacije. Pogovorite se z ude-
leženci in delavci v vašem mladinskem centru ter ustva-
rite ocenjevalni Googlov obrazec.

• https://www.makeuseof.com/tag/10-advanced-
-tips-tricks-for-google-forms/

• https://zapier.com/learn/google-sheets/how-to-
-use-google-forms/

Pri evalvaciji si lahko pomagate z naslednjimi vpra-
šanji:

• Je bilo težko govoriti o osebnih izkušnjah?

• Kako ste se počutili, ko ste govorili o tem?

• Kako se vam je zdel končni izdelek – video anima-
cija?

• Mislite, da lahko vaša zgodba spremeni mnenja 
ljudi?
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Na kaj morate biti pozorni?
Bodite pozorni na varstvo osebnih podatkov (GDPR) in 
strinjanje vseh sodelujočih. Osebi, ki nastopa v videu, po 
potrebi zameglite obraz.

Metoda »stop motion« animiranega posnetka prebudi 
ustvarjalnost in svobodo. Je zelo preprost in se lahko 
uporablja v različnih situacijah za mladino vseh sta-
rosti. Lahko se uporablja tudi za kakršen koli izobraže-
valni namen. Mladi se lahko med risanjem in uporabo 
tehnologije bolje odprejo in izrazijo svoja čustva. Zelo 
pomembno je vedeti, da morajo udeleženci animacije 
stop-motion vedeti nekaj več o računalniškem znanju 
in udobni uporabi tehnologije.

Zaradi kompleksnosti tematike bodite pozorni na ob-
čutke pripovedovalca v vseh fazah, spoštujte osebne 
zadržke in ne postavljajte vprašanj, ki so preveč osebna 
ali preveč občutljiva.

Inovativni vidiki spodbujanja med-
kulturnosti
Aktivnost je zelo kreativna in zelo obširna. Vključuje lah-
ko veliko osebnih zgodb, ki jih je mogoče  povedati na 
več različnih načinov. To pomeni, da lahko oseba govori 
o svoji kulturi in jo v ozadju riše, narekuje, slika. Posame-
znik lahko predstavi svojo kulturno tradicijo, navade in 
običaje, prav tako je mogoče prikazati tradicionalne ob-
leke, ljudske plese, hrano, načine življenja, pravzaprav 
vse, kar dodaja vrednost njegovi identiteti in osebnemu 
bogastvu. Pomeni tudi, da si človek lahko predstavlja 
navade in talente, ki se morda drugje počnejo drugače. 
Od življenja v vizualni dobi se lahko animacija uporablja 
kot odlično orodje za doseganje javnosti, širjenje sporo-
čila o strpnosti znotraj medkulturnosti in vplivanje na 
lokalno skupnost. Inovativne vidike je mogoče videti v 
metodologiji zbiranja idej (šest razmišljajočih klobukov), 
možganskem napadu, učenju z delom in izboljšanju di-
gitalnih veščin.



172

F Y C I C

Možno nadaljevanje aktivnosti ali 
povezava z drugimi dejavnostmi
Poleg ustvarjalnosti in uresničevanja pravice do svo-
bode lahko dejavnost vodi do številnih potencialnih 
pogovorov o sprejemanju drugačnosti, ozaveščanju 
o enakosti in podobnem. Poleg tega lahko kratke vi-
deoposnetke kot produkcijo dejavnosti predvajate in 
prikazujete v številnih omrežjih, spletnih časopisih kot 
oglas določenega dogodka, ki obravnava temo migracij 
in svobode.
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Umetniška 
razstava

Kratek opis aktivnosti
Umetniška razstava je prikaz umetniških del. Predsta-
vimo lahko slikarska, kiparska ali fotografska dela. Raz-
stava bo obravnavala teme medkulturnosti in prikazala 
različne vidike kulturne raznolikosti
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Teme:

Namen aktivnosti je omogočiti umetniško vizijo kultur, ki so 
drugačne kot vaša, in razbiti stereotipe o umetniškem ali 
ustvarjalnem delu v migrantskih skupinah ter prepoznati 
umetnost kot skupni jezik med ljudmi in kulturami. Povezova-
nje medkulturnosti z umetnostjo nam pomaga preprečevati 
diskriminacijo in izboljšati sobivanje različnih kultur, hkrati pa 
pripomore k boju proti negativnim predsodkom do tujcev.
Nasploh pa nam da misliti o več vidikih medkulturnosti.
Metoda, ki jo uporabite pri tej dejavnosti, je umetniška raz-
stava. Gre za razporeditev umetniških del v prostoru, kjer si 
jih lahko ogleda večje število ljudi, ter posledično ustvarjanje 
refleksije vsebine in umetniškega medija.

Trajanje:

1 mesec.

Kraj izvedbe:

Vaš mladinski center (ali kak drug prostor, ki lahko gosti razstavo).

Pripomočki:

• Računalnik za organizacijsko delo,

• računalnik in kamere za komunikacijsko delo,

• material za postavitev razstave (orodje, vrtalnik itd.).

Izvajalci in morebitna posebna znanja: 

Ena oseba z osnovnimi vodstvenimi veščinami za usklajeva-
nje dejavnosti in komunikacijsko delo. Druge veščine, ki jih 
morajo imeti organizatorji, so:  poznavanje lokalnih medijev, 
pisanje sporočil za javnost, upravljanje s fotoaparatom ali vi-
deo kamero, poznavanje delovanja socialnih omrežij in zna-
nje o uporabi orodij (za postavitev razstave).

Udeleženci:

Ljudje, ki si pridejo ogledat razstavo.

Umetniška razstava
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Koraki: 
Pred začetkom dejavnosti 
Poiščite umetnika v skupnostih ljudi iz različnih okolij ali 
v skupinah priseljencev. Lahko izvedete tudi javni razpis. 
Organizirajte sestanek, na katerega povabite umetni-
ške in migrantske skupnosti na tem območju, da zbe-
rejo ideje in se pogovorijo o tem, kako bi lahko izvedli 
razstavo.

Pogovorite se z umetnikom, če želite izvedeti več o 
njegovem/njenem predlogu. Za kaj bo šlo na razstavi, 
kakšna dela bodo razstavljena v prostoru, kako bodo 
dela prilagojena in kateri kraj je najbolj primeren za 
vsakega? V tem koraku je zelo koristno, če imate načrt 
prostora vašega mladinskega centra, v katerem bo raz-
stava, in da lahko načrt, ob upoštevanju ukrepov, pre-
gledate z umetnikom.

Postavitev. Govorimo o majhni razstavi, ki bo v sobi. En 

dan bi moral zadostovati za postavitev, čeprav je to 
odvisno od vrste del, ki bodo razstavljena. Recimo, da 
bodo to slike ali fotografije. Postavljanje je enostavno, 
to lahko storita sama koordinator in umetnik. V stene 
bo treba vrtati šele po odločitvi o postavitvi del in obe-
šanju okvirjev.

Ko je razstava postavljena, je priporočljivo, da se foto-
grafira, naredi video umetnika, ki razlaga svoje delo. 
To gradivo bo zelo koristno za širjenje po družabnih 
omrežjih in spodbujanje ljudi k ogledu dela. Prav tako je 
priporočljivo napisati sporočilo za javnost, ki ga pošljete 
lokalnim medijem in razširite razstavo.

Ko je projekt končan, je potreben čas, da ocenite, kako je 
potekala aktivnost: koliko ljudi je prišlo na ogled razsta-
ve, kakšne povratne informacije ste prejeli od njih. Tudi 
od umetnice, kako se je počutila, če je bila izkušnja zanjo 
zanimiva itd. Preglejte opravljeno delo, da ugotovite, kaj 
bi lahko naredili bolje.
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Na kaj morate biti pozorni?
Bodite pozorni, da delate po načrtu. Predhodna razpo-
reditev del, če dobro vemo, katere vrste so, preden jih 
popeljemo v vesolje, lahko prihrani veliko dela, saj je 
učinkovitejša.

Inovativni vidiki spodbujanja med-
kulturnosti
Ta dejavnost spodbuja medkulturo, ker predstavlja 
umetniško vizijo, ki v našem kontekstu ni pogosta. Je 
umetniška razstava umetnikov iz različnih okolij ali mi-
gracijskih izkušenj. Reprezentativnost teh ljudi je po-
membna, tudi na umetniški ravni. Vabi nas k razmisleku 
o stereotipih, ki jih priznavamo ljudem iz različnih kultur, 
in k prekinitvi z njimi.
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Kratek opis dejavnosti
Program migracijskega filma je projekt, ki je sestavljen 
iz projekcije filmov ali kratkih filmov, katerih skupna 
tema je migracija. Lahko so to filmi iz katere koli države, 
izbira je odvisna od organizacije dejavnosti in razpolo-
žljivosti filma, distributerja in proračuna organizacije, ki 
bo gostila program.

Filmski večeri 
migracijskih filmov
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Teme:

Namen in cilji ogleda filmov z migracijsko tematiko so nas-
lednji:
opomniti, da nas spoznavanje in mešanje različnih kultur 
bogati;
zavreči predsodke do migrantov in nasploh predstavnikov 
različnih kultur;
delovati empatično do izkušenj in realnosti migrantov;
spodbujati evropsko zavest in odgovornost do sodobnih 
migracijskih gibanj v postkolonialnem kontekstu.

S pomočjo avdiovizualizacije imamo možnost razširiti 
te vrednote in doseči omenjene cilje. Izbrana umetniška 
dela, ki se ukvarjajo z vprašanji migracije, gledalce spodbu-
dijo, da razmislijo o migracijski realnosti.

Trajanje:

Čas, ki ga bomo porabili za to aktivnost, lahko razdelimo na 
dva dela. Prvi del je priprava dogodkov in kompilacija filmov. 

Koliko časa bomo za to potrebovali, je odvisno od zunanjih 
dejavnikov, kot je lokacija distributerjev. Okvirno lahko temu 
prvemu delu namenimo en mesec časa. Drugi del pa traja en 
teden, v katerem bodo prikazani štirje filmi.
Lahko pa se odločimo za predvajanje kratkih filmov names-
to celovečernih in tako skrajšamo aktivnost. Filme lahko tako 
predvajamo tudi v enem samem dnevu.

Stroški:

Stroški za to dejavnost so odvisni od filmov, ki jih bomo izbrali 
za predvajanje. Pravice se razlikujejo glede na velikost filma 
in distributerja, ki upravlja projekcijo. Recimo, da bodo manjši, 
neodvisni filmi. Tako bi lahko bile pravice okoli 100-300 evrov.
4 pravice za projekcijo filma: 800 €

Kraj izvedbe:

Za izvedbo aktivnosti boste potrebovali lokacijo, ki je opre-
mljena s projekcijsko in zvočno opremo. Pomembno je tudi, 
da je prostor dovolj velik, da bo lahko gostil toliko obiskoval-

Filmski večeri migracijskih filmov
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cev, kot jih pričakujete.

Pripomočki:

Kaj potrebujete za organizacijo? Računalnik in kontakt film-
skih distributerjev.
Za predvajanje filmov pa potrebujete:
•    projektorsko in zvočno opremo, računalnik,
•    dovolj velik prostor s stoli za ogled filma.

Izvajalci in morebitna posebna znanja:

Za organizacijo aktivnosti/dogodka sta potrebni dve osebi. 
Posebna znanja niso potrebna, priporočljive so izkušnje z 
upravljanjem in organizacijo, viri za iskanje informacij ter pri-
poročila s filmskih festivalov in producentov.
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Koraki: 
Pred aktivnostjo (priprava in organizacija): Oceni-
te, ali imate dovolj velik prostor za projekcijo, ki si jo bo 
ogledalo okoli 20 ljudi. Če nimate na voljo dovolj velike-
ga prostora, se lahko zmanjša število obiskovalcev. Za 
projekcijo boste morali poiskati tudi projektor in zvočno 
opremo. Poskusite določiti datum in rezervirati prostor.

Ko imate zagotovljeno lokacijo, se lahko osredotočite 
na izbiro filmov, ki bi jih želeli predvajati. Priporočljivo je, 
da izberete film, ki traja približno 90 minut, da boste na 
koncu lahko namenili vsaj 30 minut razpravi. Če želite 
predvajati film za otroke, poskusite poiskati risani film, 
ki govori o tej problematiki.

Pri iskanju idej so vam lahko v pomoč manjši filmski fe-
stivali s socialno tematiko oziroma tematiko, ki je po-
dobna vaši. Raziščite možne filme in poiščite tiste, ki jih 
želite predvajati. Ko imate filme izbrane, začnite kon-
taktirati distributerje posameznega filma. Distributerji 

vas bodo obvestili o ceni filmskih pravic za javno pred-
vajanje in uredili potrebno dokumentacijo, v kolikor se 
odločite za njihov film. 

Nekaj   referenc tukaj:
Nekaj idej lahko najdete na naslednjih filmskih fe-
stivalih, katerih tematika se navezuje na človekove 
pravice:

http://caostica.com/gizazinea/

h tt p s :// w w w. z i n e m a e ta g i za e s k u b i d e a k .
eus/2020/

http://zinegoak.com/

Primeri filmov:

“MR GAY SYRIA” (AyşeToprak)

“SITIO DISTINTO” (Davide Cabaleiro)

“DESIERTO” (Jonas Cuaron)



181

F Y C I C

Nekaj idej lahko najdete na naslednjih filmskih festiva-
lih, katerih tematika se navezuje na človekove pravice:

Primer e-poštnega sporočila za stik s filmskimi dis-
tributerji, ki ga lahko prilagodite svojim potrebam 
(v angleščini):

Dear sir or madam:

We are writing from the association xxxx in xxxx. 
We are organising a film festival to promote 
interculturality and human rights in our town. It is a 
non profit festival, and we would not charge in the 
screenings.

We are interested in including the film xxxx in the 
program of the festival.

We would like to know what are the requirements in 
order to screen the film in our space.

Thank you

Podatkovna baza filmov, pove-
zanih z migracijami:
https://w w w.zinemaetagizaeskubideak .
eus/2020/index.php?option=com_content&-
view=article&id=56&Itemid=53&tema=Inmi-
graci%C3%B3n&lang=es
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Ko imate izbran film, prostor in datum, lahko začnete s 
promocijo dogodka. Ustvarite letak, poster in tiskovine, 
ki jih boste uporabili za oglaševanje preko digitalnih ali 
analognih mrež (lokalni mediji, socialna omrežja itd.).

Med aktivnostjo (filmski večer/teden)

Ko se začne teden predvajanja filmov, pripravite prostor 
za občinstvo. Datoteko z digitalnimi filmi morate 
predhodno preveriti, zavarovati, tudi računalnik in 
zvočni sistem. Stole razporedite pred zaslonom, tako da 
bodo obiskovalci imeli dober pogled za ogled filmov.

Po aktivnosti (po predvajanju filma)

Po vsakem predvajanju organizirajte razpravo o filmu 
in problematiki, ki jo opisuje. Prostovoljec ali mladinski 
delavec naj postavi nekaj vprašanj, da spodbudi razmi-
šljanje in razpravo. Najbolje je, da izberete film, ki traja 
približno 90 minut, da boste po ogledu imeli še vsaj 30 
minut za razpravo. 

Pri tem si lahko pomagate z naslednjimi vprašanji:
Kaj je sporočilo filma?
Kako lahko vsebino filma primerjamo z našo resnič-
nostjo (življenjem, izkušnjami)?
Se lahko iz filma kaj naučimo?
Ali nam je pomagal videti nekatere situacije z nove per-
spektive?

Pred začetkom razprave lahko vprašate gledalce tudi, 
kakšna občutja je v njih vzbudil film. To je primeren čas, 
da se pogovorite o vaših občutjih, ne da bi ta prevzela 
vaše razmišljanje in občutke usmerite v kritično refle-
ksijo.

Razmislite: kaj od tega, kar sem videl, me je ganilo? 
Morda sem bil priča krivici? Kaj bi lahko storili, da bi pre-
prečili/spremenili takšno situacijo?

Primer obrazca za ocenjevanje:
Koliko ljudi si je ogledalo film?
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Kakšna je starost ljudi, ki so si ogledali film?
Ali so udeleženci po ogledu filma sodelovali v razpravi?
O katerih vprašanjih so govorili?
Ali so izrazili zanimanje za to področje?

Na kaj morate biti pozorni?
Natančno izberite filme, ki prikazujejo različne resnič-
nosti. Namen je razbijanje stereotipov o migracijskih 
izkušnjah. Najbolje je, da se odločite za filme, ki obrav-
navajo temo iz plati raznolikih zgodb in protagonistov 
različnih vrst. Priporočljivo je tudi, da pokažete stanje v 
vašem okolju: morda je vaše ozemlje doživelo tako od-
hodne kot prihodne migracije - če najdete kakšen film 
ali dokumentarec, ki to prikazuje, ga izberite. Če ne, po-
skusite govoriti o tem v razpravi po filmu.

Ta dogodek lahko povežete v večji projekt, ki ga izvaja-
te v svojem mladinskem centru. Morda izvajate mesec 
ozaveščanja o migracijski realnosti ali projekt medkul-
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Video, povezave in zunanji viri
Spodnje povezave so vam lahko v pomoč pri izbiri fil-
mov za predvajanje na vašem filmskem tednu:

http://caostica.com/gizazinea/

https://www.zinemaetagizaeskubideak.eus/2020/

turnosti skozi umetniške formate. Aktivnost filmskega 
tedna je mogoče povezati ne le z omenjenimi, ampak 
tudi z različnimi drugimi dejavnostmi.

Ne predvajajte filmov, katerih pravic za predvajanje nis-
te kupili (razen če gre za filme s prosto licenco).

Inovativni vidiki spodbujanja med-
kulturnosti
Pri tej aktivnosti spodbujamo medkulturnost preko raz-
mišljanja o položaju in izkušnjah migrantov. Poznavanje 
zgodb ljudi iz različnih kulturnih okolij nam pomaga, da 
se vprašanja medkulturnosti lotimo z njegove najbolj 
aktualne in najnujnejše perspektive v našem kontekstu: 
migracije.
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Kratek opis aktivnosti
Glasbena in plesna delavnica je priložnost za spozna-
vanje kulturnega izražanja z različnih koncev sveta. Da 
bi to dosegli, lahko organizirate vrste delavnic, posveče-
nih vsaki od teh kultur, ki jih bodo udeleženci imeli pri-
ložnost spoznati skozi umetnost glasbe in plesa.

Glasbena in plesna 
delavnica
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Teme:

Z glasbeno in plesno delavnico želimo spodbuditi medkul-
turno komunikacijo. Prebuditi želimo zanimanje učencev in 
preko glasbe, plesa, igre ali literature graditi na izboljšanju 
medkulturnih in družbenih odnosov. S tem želimo tudi izpod-
bijati prepričanje, da zahodna kultura predstavlja edino ali 
najpomembnejšo kulturo.
Udeleženci se bodo imeli priložnost srečati s pesmimi in igra-
mi iz drugih kultur.

Metodologija:

Med delavnico se bodo udeleženci učili ritmov in plesov raz-
ličnih kultur, ki so na koncu predstavljeni v isti upodobitvi, ki 
prikazuje podobnost med različnimi kulturnimi manifestaci-
jami.
Pomembno je, da zajamete več različnih kultur in jih enako-
vredno predstavite, Vsaka kultura namreč prispeva k razvoju 
človeštva. Spoznavanje kultur pomaga opustiti stereotipe in 

predsodke, predhodno pa je dobro kontekstualizirati vsako 
posamezno kulturo s kratkim uvodom o družbi in zgodovini 
ter geografiji, z namenom spoznavanja raznolikosti teh kul-
tur.

Trajanje:

En teden. Štiri dni v tednu. Vsak dan bo namenjen glasbi in 
plesu druge kulture, drugega porekla.
Delavnica lahko traja po dve uri na dan. Na začetku nameni-
te pol ure predstavitvi družbe in konteksta kulture, ki jo boste 
spoznavali, nato pa uro in pol posvetite glasbi in plesu.

Stroški:

Stroški so povezani s honorarjem za učitelje, če jih boste mo-
rali najeti zunaj organizacije.

Kraj izvedbe:
Mladinski center.
Delavnico lahko izvajate tako v zaprtih prostorih kot na pros-

Glasbena in plesna delavnica
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tem. Če čas in razmere dopuščajo, bo morda še bolj zanimivo 
imeti delavnico na prostem.

Pripomočki:

Prostor za izvedbo delavnic. Prazen prostor za vadbo plesa in 
poslušanje glasbe.
Pripravite lahko tudi gradivo za obogatitev razlag. Projektor 
z avdiovizualnim gradivom o kulturi, ki jo predstavljate, ali 
tabla, na katero lahko napišete in narišete najpomembnejše 
vidike, ki jih želite izpostaviti.
Zvočna oprema.
Računalnik za organiziranje napisov in komunikacijsko delo 
na družabnih omrežjih.
Kamera za snemanje dejavnosti.

Izvajalci in morebitna posebna znanja:

Učitelj glasbe ali plesa z znanjem o glasbi in plesu sveta. Spo-
sobnost poučevanja delavnice različnih vrst plesov in glasbe 
iz različnih kultur. Pomembno je, da učitelj glasbe ali plesa 

vključi tudi medkulturno perspektivo.

Koordinator: niso potrebna posebna znanja, ampak le osnov-
ne organizacijske in vodstvene sposobnosti.

Udeleženci:

Dejavnost je mogoče izvesti na različne načine, da je primer-
na za različne starostne skupine.

Lahko jo organiziramo z otroki, pri tej izvedbi naredimo delav-
nico bolj igrivo, jo po potrebi skrajšamo ter podajamo infor-
macije in pojasnila na bolj zabaven način.

Če dejavnost organiziramo z mladinskimi skupinami, lahko 
traja 2 uri, razlage pa lahko poskusimo razširiti in poglobi-
ti. Spodbujajte razmišljanje in če se pojavijo razprave, jih 
usmerjajte in spodbujajte.
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Koraki:
Pred začetkom dejavnosti

Poiščite prostor v mladinskem centru, kjer boste izvaja-
li delavnico. Najbolje je, da se delavnice udeleži do 10 
mladih/otrok. Prostor mora biti dovolj velik in opremljen 
z zvočnim sistemom, kjer boste lahko predvajali glasbo.

Naslednji korak je, da začnete iskati učitelja. Poiščite 
plesne šole in/ali glasbene šole, ki se ukvarjajo z dejav-
nostjo, ki spada v vaš kontekst. Najbolj primeren je uči-
telj, ki pozna različne plese in glasbo iz različnih kultur. 
Ko se z njim/njo dogovorite o podrobnostih delavnice, 
lahko začnete z iskanjem in registracijo udeležencev.

Ponudbo za sodelovanje na projektu objavite na dru-
žabnih omrežjih ali na svoji spletni strani. Bodite po-
zorni, da navedete trajanje posamezne delavnice ter 
začetni in končni datum celotnega tečaja. Registracije 
lahko sprejemate preko elektronske pošte, po telefo-

nu ... Ustanovite skupino, ko imate prijavljenih prvih 10 
udeležencev.

Med izvajanjem dejavnosti

Pred vsako posamezno delavnico preverite delovanje 
zvočne opreme in se z učiteljem dogovorite glede glas-
be ali drugih možnih zahtev. Priporočljivo je, da delavni-
co fotografirate ali posnamete, seveda bodite pozorni, 
da imate soglasje udeležencev oziroma njihovih star-
šev/skrbnikov.

Po koncu izvedbe dejavnosti

Ko je projekt končan, ocenite, kako je potekala aktivnost. 
Kako so se počutili udeleženci, so se naučili kaj novega 
... Za mnenje vprašajte tudi učitelja; kako se je počutil, 
če je bila zanj zanimiva izkušnja ... Proučite in ocenite 
celotno aktivnost, da ugotovite, kje je še prostor za iz-
boljšave.

Prav tako je priporočljivo pripraviti poročilo za javnost, 
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ki ga boste s fotografijami in video posnetki delavnice 
poslali lokalnim medijem.

Na kaj morate biti pozorni?
Na delavnico povabite tudi ljudi iz različnih okolij, društev, 
organizacij, mladinskih skupin, migrantskih skupin itd. 
Skupaj lahko popestrijo delavnico.

Izogibajte se stereotipom, poenostavljenim razlagam, ki 
predstavljajo družbe in kulture na statičen in homogen 
način.

Inovativni vidiki spodbujanja med-
kulturnosti
S pomočjo glasbene raznolikosti več kultur je mogo-
če doseči učinkovito medkulturno komunikacijo. Širina 
področij, ki nam jih glasba ponuja, kot so pesmi, plesi, 
inštrumenti, zvoki telesa, igre, zgodbe in druga, nas uči-

jo, kako različne so si lahko nekatere kulture, a hkrati 
tudi, kako zelo so si podobne med seboj.

Ta dejavnost je lahko inovativna, če se izognemo ekso-
tičnim pogledom in nismo površni v kulturnih izrazih in 
pri predstavitvi kultur. Vedno moramo izkazati spošto-
vanje in enakovrednost kulturam in poreklom, ki ne pri-
padajo prevladujočemu »zahodnemu svetu«.
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Kratek opis aktivnosti
Ta aktivnost je sestavljena iz fotoreportaže mesta, v ka-
teri udeležence prosimo, da fotografirajo nove barve v 
mestu, ki se razlikujejo od tistih, ki so jih navajeni vide-
ti, oziroma izdelke in predmete, ki prihajajo izven vaše 
države/kulture. Slike so lahko posnetki od daleč ali od 
blizu (detajli), lahko so slike oblek, hrane, začimb, ogla-
sov ... pod pogojem, da prikazujejo nove ali nenavadne 
barve v mestu. Fotografije lahko kasneje natisnete in 
prikažete na javni razstavi.

Mesto raste v 
novih barvah/Svet, 
ki sestavlja moje 
mesto
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Teme, cilji in metode:

Poznavanje raznolikosti 
Cilj aktivnosti je razmisliti o različnostih, medtem ko opazuje-
mo, kako se naša mesta spreminjajo in rastejo zaradi ljudi in 
dobrin, ki prihajajo k nam iz drugih držav. Aktivnost postavlja 
pod vprašaj koncept kulturne identitete in idejo, da je kultura 
nekaj nespremenljivega, kar je potrebno zaščititi pred zunanji-
mi vplivi. Gre za dober primer, kako lahko uporabimo fotograf-
ski jezik, da spodbudimo ljudi, da razmislijo, kako druge kulture 
vplivajo na našo.

Trajanje:

Aktivnost ima različne faze, njeno trajanje pa se lahko razlikuje 
glede na velikost skupine udeležencev in predel mesta, kjer bo 
potekala fotoreportaža.

Na splošno ima aktivnost tri faze:

1. Uvod, razlaga aktivnosti: prva faza je namenjena razlagi, 
razdelitvi udeležencev v skupine in dodelitvi enega obmo-

čja mesta vsaki skupini. To traja 1 uro.

2. Fotoreportaža: udeležencem moramo nameniti dovolj 
časa za podrobno raziskovanje mesta (obisk trgovine, in-
terakcija z ljudmi ...), zato sta priporočljivi dve uri, vendar 
lahko ta faza traja do pol dneva.

3. Povzetek: po končani fotoreportaži se skupine zberejo, da 
pokažejo fotografije, ki so jih posneli. Nato se izvede raz-
prava, da imajo udeleženci priložnost razmisliti o rezulta-
tih aktivnosti in njenem pomenu. Ta faza traja 1,5 ure.

Dodatne faze:

Najboljše posnete slike lahko natisnete na panele in jih prika-
žete v sklopu druge aktivnosti, javni razstavi, kjer lahko rezulta-
ti dejavnosti dosežejo širše občinstvo. 3 ure.

Kraj izvedbe:
Aktivnost lahko izvedete v vašem mladinskem centru ali v šo-
lah kot delavnico. Ker druga faza poteka obvezno na prostem, 

Mesto raste v novih barvah/Svet, ki sestavlja moje mesto
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poskusite datum aktivnosti določiti na sončen dan. Pri izbiri 
datuma upoštevajte dogodke v vašem okolju, ki bi lahko olaj-
šali nalogo udeležencev. Preverite, ali se na prostem odvija kak 
kulturni dogodek ali tržnica/sejem, in ustrezno izberite datum.

Pripomočki:

• Zemljevid mesta (v fizični obliki),

• zemljevidi sveta za projiciranje na steno (glej priloge),

• računalnik, projektor, kabli za prenos podatkov s kamer/
mobilnih telefonov na računalnik ali univerzalni bralnik 
kartic SD,

• fotoaparati, če so na voljo, sicer pa so tudi mobilni telefoni 
primerni za dobre fotografije,

• črna lepenka, ki jo uporabite za ozadje natisnjenih slik; za-
ponke ali kljukice, da lahko slike obesimo na steno, ali če 
razstava poteka zunaj, stojalo za držanje panelov.

Udeleženci:

Za boljšo izvedbo dejavnosti lahko razporedite udeležence v 
mešane skupine, kjer so združeni domačini in pripadniki drugih 
kultur.

Aktivnost je nesmiselna, če med udeleženci ni domačinov.

Če skupino sestavljajo samo domačini, se namesto barv osre-
dotočite na poreklo/izvor predmetov. V tem primeru lahko pre-
imenujete aktivnost v »Svet, ki sestavlja moje mesto«.
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Koraki:
Pred začetkom aktivnosti

Pridobivanje udeležencev

Ko imate izbran datum aktivnosti, jo morate dobro pro-
movirati, da si zagotovite ustrezno število udeležencev.

Da bi aktivnost naredili zanimivejšo za udeležence, jo 
lahko promovirate na družbenih omrežjih kot foto na-
tečaj ali kolektivno razstavo, kjer lahko ljudje brezplačno 
sodelujejo, tako da se prijavijo v določenem roku.

Priporočljivo je, če v projekt vključite kakšne lokalne par-
tnerje, na primer šole, ki so vam v pomoč pri promociji 
in izvedbi. Najprej v šole posredujte uradno sporočilo, v 
katerem predstavite aktivnost, njen namen in cilje ter ko-
risti, ki jih lahko ima za učence v smislu povečanja ustvar-
jalnosti.

S predstavniki šol, ki želijo sodelovati pri vašem projektu, 

se sestanite tudi osebno. Najbolje je, da se na posamezni 
šoli imenuje referenčna oseba, ki deluje kot povezovalni 
člen med vašo organizacijo in šolo ter učence/dijake ob-
vesti o samem projektu in rokih za sodelovanje.

Ko se skupina udeležencev opredeli, določite sobo, v ka-
teri se bo razvila prva faza, in zagotovite, da imate:

• prenosnik

• projektor

• stojalo z listi

• zemljevid mesta (dovolj kopij za vsako skupino, od-
visno od števila udeležencev in skupin, ki jih boste 
sestavili)

Med aktivnostjo

Uvod, razlaga dejavnosti
Pozdravite udeležence ter na kratko opišite sebe in 
svojo organizacijo. Da prebijete led in da se udeležen-
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ci spoznajo med seboj, si lahko pomagate s temu na-
menjenimi igrami. Nekatere take igre lahko najdete na 
povezavi: 

https://youthgroupgames.com.au/top-ten-icebrea-
ker-games/ 10’

Nato razložite, kako poteka aktivnost in kakšen je njen 
namen. Udeležencem razložite, da se morajo sprehodi-
ti po mestu in ga raziskati skupaj s svojo skupino. Sku-
paj se odločijo, katere predmete/motive bodo poslikali. 
Pravilo je le, da so to motivi nenavadnih barv, ki morda 
ne pašejo ravno v kontekst tega okolja oziroma jih tu 
običajno ni videti. Predlagajte seznam predmetov, na 
katere se lahko na začetku osredotočijo (ni pa nujno): 
obleke, hrana, začimbe, barve las ... Vsaka skupina naj 
naredi vsaj 15 različnih slik. 30'

Fotoreportaža
Udeležence razdelite v skupine in vsaki skupini dodelite 
en del mesta in en zemljevid. Skupine napotite na razi-

skovanje mesta/fotoreportažo in jim povejte, kdaj naj se 
vrnejo.  10'

(Ko skupine odidejo na raziskovanje mesta, pripravite 
prostor za naslednjo fazo. Prenosnik povežite s projek-
torjem in bralnikom kartic SD ali kablom. Pripravite se-
znam vprašanj, s katerimi boste začeli in vodili razpra-
vo.)

Ogled posnetih fotografij in razprava
Ko se skupine vrnejo, naj en udeleženec iz vsake skupine 
naloži fotografije na računalnik.
Domačine prosite, naj opišejo tipičnega prebivalca 
tega mesta, njihove navade, vsakodnevne rutine, tradi-
cionalno hrano, nakupovalne navade ...
Nato prosite vsako posamezno skupino, da pokaže in 
opiše slike ostalim skupinam udeležencev.
Poročilo začnite in poživite z naslednjimi vprašanji:
Katera barva/stvar se vam je zdela najbolj nenavadna?
Kdo ve, kaj je to in od kod prihaja?
Ste fotografirali kak predmet ali osebo, ki ima morda 
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kakšen poseben vpliv v vašem vsakodnevnem življenju? 
Vpliva ta oseba/predmet tudi na vsakodnevno življenje 
drugih udeležencev? (Na primer sestavine tradicional-
nega obroka, lastniki trgovin/delavci v trgovinah, kjer 
kupujete živila, ljudje, ki opravljajo javna dela ...)
Poskusite našteti, koliko različnih narodov/kultur nepos-
redno ali posredno vpliva na vaše vsakdanje življenje 
(vaša hrana, oblačila, prosti čas ...).
Udeleženca prosite, naj prešteje, s koliko državami se 
je srečal skozi to aktivnost, koliko držav prispeva, da je 
mesto takšno, kot je.

Po aktivnosti – nadaljevanje 

Kot nadaljevanje dejavnosti organizirajte razstavo fo-
tografij z udeleženci v vašem mladinskem centru, ime-
novano »Mesto, zraslo v novih barvah«, lahko pa skupaj 
z udeleženci izberete kakšno drugo ime za razstavo.

Udeležence prosite, naj izberejo, katere slike se jim zdi-
jo najpomembnejše  na podlagi vpliva različnih kultur 

na mestno vsakdanje življenje. Prosite jih, naj zberejo 
podatke o fotografiranih predmetih in ljudeh (lahko na 
spletu ali pa preko intervjujev s temi ljudmi).

Ob vsako izbrano sliko napišite opis predmeta/osebe 
na fotografiji in kakšen je njegov pomen pri pripovedo-
vanju zgodb o mestu. Razstavo postavite tako, da nati-
snete izbrane slike in napise ter jih nalepite na črne pla-
kate. Obesite jih na stene vašega mladinskega centra 
ali na stojala, če je vaša razstava na prostem.

Nasveti za pripravo razstave:

Na steno projicirajte nem zemljevid. (Priloga 0) Na ze-
mljevidu označite, kje se nahajate vi/vaš kraj. Ostale 
slike dajte v ustrezno državo izvora. Mesto povežite s 
slikami z barvnimi nitmi/vrvmi, da dobite vpogled v po-
vezavo z bolj oddaljenimi kraji, od koder izvirajo motivi 
na fotografijah.
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Možno nadaljevanje aktivnosti

Dodatna aktivnost:
Ker že govorimo o zemljevidih, lahko to aktivnost izko-
ristimo še za spoznavanje kartografije in tako dobimo 
nov pogled na medkulturnost. Pred postavitvijo razsta-
ve ali takoj po njej lahko izvedete naslednjo kartograf-
sko sejo.

Kartografska seja (40 min)

Uvod
Zemljevidi, ki jih poznamo iz šole in medijev, temeljijo 
na valjasti projekciji zemlje, ki jo je leta 1569 predstavil 
kartograf Mercator. Ker pa ta projekcija kroglo projicira 
na ravnino, ima neizogibno tudi nekaj izkrivljanj. Zato so 
to projekcijo tudi kritizirali, saj predstavlja - in upraviču-
je – »evrocentrično« vizijo sveta, ki zmanjšuje velikost (in 
s tem pomen) tako imenovanega južnega sveta. Kasne-
je so bile izdelane tudi druge svetovne projekcije; med 

njimi ena, ki jo je izdelal Arno Peters, nemški zgodovinar 
in kartograf, ki je leta 1974 poskušal realizirati bolj na-
tančno/resnično reprodukcijo dejanske velikosti celin.

Svetovna predstavitev Mercatorja in Petersa lahko 
spodbudi razmišljanje in vodi v razpravo, kjer se z ude-
leženci pogovorite o lastni percepciji sebe v svetu in v 
odnosu do drugih držav, ljudi, kultur.

Koraki
Projicirajte zemljevid sveta (Mercatorjeva projekcija, Pri-
loga 1). Udeležence prosite, naj na zemljevidu prepozna-
jo »središče sveta«. Nato pokažite Prilogo 2 in vprašajte:

Bi svojo državo opredelili kot središče ali obrobje sveta? 

Pokažite Petersovo projekcijo (Priloga 3) in udeležence 
vprašajte:

Ali vidite na drugem zemljevidu kaj čudnega? Kaj?
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Pokažite Prilogo 4 in znova vprašajte udeležence:

Bi zdaj svojo državo opredelili kot središče ali obrobje 
sveta?.

Katere so razlike med prvim in drugim zemljevidom? Ka-
teri je pravilen? Zakaj?

Pokažite Prilogo 5 s podatki o povečanju celin in pouda-
rite neskladje med deli držav na prvem zemljevidu in nji-
hovimi dejanskimi velikostmi.

Pokažite Prilogo 6 in pojasnite, da se v rdeči barvi deli 
med celinami ujemajo z resničnimi podatki, medtem ko 
v roza barvi lahko vidimo velikost, ki jo je Mercatorjeva 
projekcija dodala k „resnični“ velikosti celin.

Nato pokažite prilogo 7: tu se zemljevida (Mercatore in 
Peters ') prekrivata. Udeleženci komentirajte razlike med 
njimi. Nato vprašajte:

Kateri zemljevid po vašem mnenju bolje predstavlja 

svet? Zakaj?

Kaj po tej aktivnosti menite o splošno razširjeni upodo-
bitvi sveta?

Pojasnite, da, ker sta oba zemljevida projekcija krogle na 
ravnino, verjetno ne obstaja pravilna ali napačna. Kljub 
temu je pomembno, da skozi različne perspektive pogle-
damo na realno stanje in da opazimo, kako nam je svet 
predstavljen (z našo izobrazbo, kulturo, mediji), kar po-
sledično vpliva na to, kako ga dojemamo in kako se na 
njega navezujemo.

Poudarite, kako pomembno je vedno iskati objektivne 
podatke in več virov informacij, ko se približujete drugim 
državam in kulturam, saj več kot imamo informacij, bolje 
lahko razumemo svet okoli sebe, svoj položaj v njem in 
odnos med narodi, ljudmi, kulturami.
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Inovativni vidiki spodbujanja med-
kulturnosti
Ljudje, zlasti mladi, so pogosto potopljeni v svoj kulturni 
ambient in se običajno dojemajo kot popolnoma opre-
deljeni v tem okolju. Ko se edinstveno razumemo kot pro-
dukt tega kulturnega okolja in ne upoštevamo, da smo 
plod dinamičnega odnosa med različnimi kulturami, ki 
medsebojno in z različno intenzivnostjo vplivajo druga 
na drugo, lahko pride do stika in srečanja z ljudmi, ki no-
sijo različne kulture. Postanejo konfliktni.
Na primer, ko se mladi Neapeljčan sreča z mladim Ber-
linčanom, se bo nagnil k temu, da se zastopa in se torej 
obnaša kot »Neapeljčan« – ali kot tisto, za kar meni, da 
je Neapeljčan – v nasprotju s predstavitvijo, ki jo ima o 
svojem vrstnik iz Berlina. Glede na zvok stvari ta odnos 
ne pušča prostora za kakršno koli drugo dinamiko inte-
rakcije, kot so izmenjava, pogajanja, samo vzajemno pri-
znavanje kot zapleteni subjekti, nosilci odtenkov, ki jih ni 

mogoče fosilizirati zgolj kot »neapeljski« ali »Berliner«.
V tej dejavnosti so slike izhodišče za skupni razmislek 
o mestih, v katerih živimo, zunaj njihove stereotipne 
predstavitve. Barve mesta so pomembne za razumeva-
nje, kako se mesta, v katerih živimo, neprestano spremi-
njajo, zahvaljujoč sožitju in onesnaženosti različnih ljudi, 
kultur, navad, življenjskega sloga.
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Priloge 0

Priloge
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Priloge 1
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Priloge 2
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Priloge 3 Priloge 4
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Priloge 5
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Priloge 6 Priloge 7
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Kratek opis aktivnosti
Vodeni ogledi so sprehodi skozi projekte ali pobude, ki 
so povezani z medkulturnostjo ali ki opisujejo kulturno 
bogastvo. Ta dejavnost se lahko izvaja z različno publi-
ko: lahko je odprta za vsakogar, ki želi sodelovati, ali pa 
jo izvedete znotraj posameznih projektov, konferenc, s 
trenerji, učitelji ... z namenom odkriti družbeno strukt 
uro, povezano z medkulturnostjo znotraj vašega kraja. 
Ta dejavnost lahko deluje kot spodbuda, da začnete bo-
lje spoznavati svoje mesto ali soseske, se pogovarjate z 
ljudmi, ki tam delajo in živijo, in spoznate njihovo delo.

Vodeni ogledi
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Teme, cilji in metode:
Zagotoviti življenjsko vizijo kultur, ki niso enake naši;

razbijanje stereotipov o umetniškem delu ali ustvarjalnem 
delu v migrantskih skupinah;

začeti ceniti umetniški medij kot skupni jezik med ljudmi in 
kulturami;

preprečiti diskriminacijo;

izboljšajte sobivanje;

boriti se proti negativnim predsodkom do tujcev;

spodbuditi razmišljanje o vprašanju medkulturnosti.
Metodologija, ki se je poslužuje ta aktivnost, je voden obisk 
različnih prostorov, skupin, združenj, ki delujejo na področju 
migracij, boja proti rasizmu ipd.

Trajanje:
En dopoldan/popoldan.

Stroški:
Brez stroškov. Lahko samo kupite nekaj prigrizkov in pijač, da 
bo obisk bolj prijeten.

Kraj izvedbe:
Institucije v vašem okolju. Različni prostori, delovna mesta, 
združenja itd.

Pripomočki:
Računalnik za organizacijo aktivnosti,
kamera za snemanje aktivnosti.

Izvajalci in morebitna posebna znanja: 
Oseba s potrebnimi organizacijskimi sposobnostmi, ki usklajuje 
dejavnost. Tudi znanje o lokalnem kraju in skupinah ter združenjih, 
ki se ukvarjajo z medkulturnimi vprašanji.

Udeleženci:
Ljudje, ki se prijavijo na obisk.

Vodeni ogledi
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Koraki: 
Pred aktivnostjo 

Ocenite, katere lokacije bi bilo zanimivo obiskati. To je 
faza načrtovanja. Če želite, lahko to fazo izvedete sku-
paj z ljudmi, ki bodo sodelovali. Čeprav ne poznajo zdru-
ženj in krajev za obisk, se lahko sami odločite, kakšni so 
vaši skupni interesi: katere organizacije/institucije bi si 
želeli ogledati, katere dejavnosti vas najbolj zanimajo,  
iz katerih skupin bi bilo zanimivo poslušati ljudi, kakšni 
so njihovi projekti. Najprej si sami oglejte institucije, ki 
jih boste obiskali skupaj, in se uskladite glede  razpolo-
žljivosti, želja, datumov in ure. 

Če v vašem kraju ni nobene druge institucije ali organi-
zacije, ki se ukvarja z medkulturnim delom, lahko obiš-
čete trgovine, poslovne prostore, hiše itd.

Ko imate dogovorjene oglede in ljudi, ki vam bodo 
predstavili svoje delo, lahko začnete z aktivnostjo. Ogla-

šujte jo v družbenih omrežjih z vsemi informacijami (da-
tum, čas, koliko ljudi lahko sodeluje, kraj srečanja itd.). 
Če želite, se lahko obrnete tudi na lokalne medije za še 
večji doseg možnih udeležencev. Objavite       e-pošto in 
telefonsko številko za kontakt, da se bodo ljudje lahko 
prijavili.

Med aktivnostjo 

Na dan aktivnosti se zberite na dogovorjenem mestu in 
skupaj pojdite do institucij, med aktivnostjo pa ne poza-
bite fotografirati in snemati dogajanja. Na vsakem po-
sameznem ogledu najprej predstavite organizacijo, kjer 
se nahajate, ter kako delujejo v prid medkulturnosti in 
kulturnega bogastva. Že vnaprej se dogovorite z osebo 
v instituciji, da vam iz prve roke razloži, kaj počnejo.

Po aktivnosti

Ko so vodeni obiski zaključeni, morate oceniti, kako je 
potekala aktivnost. Koliko ljudi se je je udeležilo, kakšne 
povratne informacije ste prejeli od njih. Za povratne in-
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formacije kontaktirajte tudi institucije in kolektive, ki ste 
jih obiskali. Vprašajte jih, kako so se počutili, če je bila to 
zanje zanimiva izkušnja itd. 

Pogovorite se o celotni izvedbi aktivnosti, da bi ugoto-
vili, kaj bi lahko naredili bolje. Priporočljivo je, da po-
snamete fotografije z udeleženci med aktivnostjo in jih 
naložite na vaša družabna omrežja, spletno stran ali jo 
pošljete, skupaj s sporočilom za javnost, lokalnim časo-
pisom ali publikacijam. Udeležence lahko vprašate tudi, 
katera druga mesta ali združenja poznajo, ki delujejo na 
področju medkulturnosti, da bi te podatke uporabili v 
nadaljnjih izvedbah aktivnosti.

Na kaj morate biti pozorni?
Poskusite planirati raznolike oglede: institucije, ki de-
lujejo na področju umetnosti, takšne, ki delajo z otroki, 
feministične organizacije itd. Razširite spekter zastopa-
nosti ljudi iz različnih okolij proti stereotipom.
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Možno je, da udeleženci in ljudje v institucijah ne bodo 
govorili istega jezika. V tem primeru poskrbite, da lahko 
nekdo prevaja.

Poleg tega se vnaprej pogovorite z institucijami ali kraji, 
ki jih boste obiskali, in se z njimi dogovorite o najprimer-
nejšem terminu  za obisk: da se v tistem času pri njih kaj 
dogaja in da bodo odgovorni hkrati imeli čas, da vam 
predstavijo organizacijo in se z vami pogovorijo o va-
šem projektu.

Inovativni vidiki spodbujanja med-
kulturnosti
Ta aktivnost spodbuja medkulturnost tako, da spodbu-
ja delo institucij, ki delujejo v korist vprašanj, povezanih 
s protirasističnim bojem, migracijami, obsodbami itd.
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Kratek opis aktivnosti
Namen te aktivnosti je videti, kako posamezniki doje-
majo zgodbo, in opazovati različne dinamike skupin.

Joana
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Teme:

socialna vključenost, protirasizem, skupinska dinamika, ob-
vladovanje konfliktov, problematika spolov.
Ta dejavnost govori o dojemanju situacij ljudi in nam poma-
ga ugotoviti, kako različne kulture obravnavajo isto situacijo.

Trajanje:

60 minut.

Stroški:

Stroški za tiskovine, ostalo gradivo lahko narišete na tablo ali 
stojalo z listi.

Kraj izvedbe:

Idealno se aktivnost izvaja v sobi, vendar je priporočljivo, da 
imajo skupine možnost, da grejo ven, za razpravo po skupi-
nah.

Pripomočki:

• 5 likov iz zgodbe (barvni leseni kosi),

• 1 most (barvni leseni kos),

• 1 čoln (barvni leseni kos),

• 1 kartica z Joanino zgodbo,

• 25 praznih kartic s prostorom ta pisanje/risanje (odvisno 
od števila udeležencev).

Izvajalci in morebitna posebna znanja:

1 moderator – svetujemo, da ima izkušnje z vodenjem sku-
pinske razprave.

Udeleženci:

Število: 15–25 oseb.

Starost: 15–99 (ni pomembna; teme za razprave je možno 
prilagoditi starosti/profilu skupine).

Joana
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Koraki:
Pred aktivnostjo 

Natisnite vse materiale in jih pripravite, da jih boste raz-
delili udeležencem. Preberite zgodbo, da jo boste znali 
predstaviti, in razložite kakšen del, ki ga udeleženci ne bi 
dobro razumeli.

Med aktivnostjo

Preberite Joanino zgodbo vsem skupinam, pri čemer 
uporabite vseh pet lesenih likov, most in čoln.

Vsakemu udeležencu dajte 1 kartico, ki jo mora izpolniti, 
tako da v vsako posamezno alinejo napiše lik iz zgodbe 
(Joana, mati, Zé, Victor in Carlos), glede na njihovo ob-
našanje v zgodbi. Zapišejo jih v zaporedju: tisti lik, čigar 
vedenje je najboljše, napišejo na vrhu, kdor pa se obnaša 
najslabše, ga uvrstijo na dno seznama. Udeleženci se pri 
ustvarjanju seznama ne smejo pogovarjati med seboj. 5'

Udeležence razdelite v skupine (na primer po 5 udeležen-
cev), uravnoteženo glede na spol in narodnost, in prosite 
vsako skupino, naj razpravlja o razlikah in podobnostih 
svojih seznamov. Vsaka skupina mora poskusiti sklepati 
kompromise in ustvariti nov skupni seznam. Vsaka sku-
pina se mora tudi odločiti, kdo izmed njih bo njihovo od-
ločitev predstavil in zagovarjal kasneje na razpravi. 15'

Zberite vse skupine za razpravo in prosite predstavnika 
vsake skupine, da predstavi njihovo izbiro – vrstni red. Za 
tem pa izvedite in moderirajte razpravo. 20'

Po aktivnosti – razprava 

Vprašajte vsako skupino, zakaj se je odločila postaviti 
posamezno osebo na določeno mesto. Kaj je ta lik storil/
česa ga obtožujejo? Naredite kontrast in primerjajte izbi-
re posameznih skupin; zakaj neka skupina ni izbrala lika, 
ki ga je izbrala druga skupina. Vprašajte, zakaj menijo, da 
je ravnanje nekega lika slabše od ravnanja drugega.
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Razložite, da različne kulture pripisujejo različno vlogo/
odgovornost neki osebi, nekateri morda menijo, da bi 
morala mati pomagati pri določeni odločitvi, medtem ko 
se drugim to ne zdi ključno.

Na kaj morate biti pozorni
Skupine dobro nadzorujte in ne dovolite, da debata med 
udeleženci postane osebna. Vedno se osredotočite na 
zgodbo in izpostavite, da ni pravilnih ali napačnih odgo-
vorov, vse je vprašanje perspektive.

Inovativni vidiki spodbujanja med-
kulturnosti
Ta aktivnost omogoča udeležencem, da bolje razumejo 
stališča različnih kultur, njihove prioritete in načela, tako 
da podajo svoje mnenje o določeni zgodbi.
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Priloge

Joanina zgodba

Nekoč je živelo zelo lepo dekle po imenu Joana. Z mamo sta 
živeli v mestu, ki se je imenovalo Amarante. Vsak dan je preč-
kala edini most v tem mestu (most svetega Gonçala), pod 
katerim teče reka Tâmego, da bi prišla na drugi del mesta 
in se srečala s svojim fantom Victorjem, ki je živel na levem 
bregu. Rada je imela Victorja in oba sta bila zelo zaljubljena. 
Po ulicah sta hodila z roko v roki, da so vsi lahko videli, kako 
zelo se imata rada.

Neko noč je grozna poplava zrušila most svetega Gonçala in 
naslednje jutro sta bila zaljubljenca na nasprotnih bregovih 
reke Tâmege. Lahko sta si samo pomahala. Zelo sta bila ža-
lostna, ker se nista mogla srečati, kot sta se ponavadi.

Joana je jokala. Jokala je,  jokala in jokala, ker si je res žele-
la videti Victorja, vendar nov most še mesece ne bo zgrajen, 
druge poti čez reko pa ni bilo. Nekaj dni kasneje je Joana zag-
ledala majhno ladjico (»guiga« v lokalnem jeziku), ki je stala 

na njeni strani reke, in se odpravila tja, da bi se pogovorila 
z lastnikom. »Prosim,« je moledovala Joana, »popelji me na 
drugo stran, da bom videla svojega Victorja.« Lastnik čolna 
se je imenoval Zé. Le malo ljudi je poznalo Zéja ali govorilo 
o njem. Zé je pomislil na Joanine težave in ponudil pomoč. 
»Odpeljal te bom na drugi breg,« je rekel Zé in Joana se je 
nasmehnila, a le za kratek čas, saj je Zé nadaljeval, »odpeljal 
te bom na drugi breg, če boš eno noč spala z mano.«

Joanin nasmeh se je hitro spremenil v krik in v solzah je ste-
kla stran. Ni vedela, kaj storiti. Res si je želela videti Victorja, 
vendar ni hotela spati z Zéjem. Joana je bila razdvojena med 
tem, da bi videla svojega fanta in da bi ga morala prevarati z 
Zéjem. Morala bo vprašati nekoga za nasvet. Odločila se je, 
da se bo pogovorila z mamo in ji povedala celotno zgodbo. 

Njena mama je poslušala celotno zgodbo in na koncu je Joa-
na čakala na mamin nasvet. »Torej,« je rekla mati, »to odloči-
tev boš morala sprejeti sama, samo tvoja odločitev je.« Mati 
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Joani ni svetovala, ker je želela, da se sama odloči.

Joana je bila bolj zmedena kot kdaj koli prej. Sedela je v parku 
in razmišljala o vseh možnostih, ki jih je imela, in se odloči-
la, da si najbolj želi videti Victorja ... on bo vedel, kako rav-
nati naprej. Vstala je in odšla k Zéju. Ko sta skupaj spala, je 
Zé držal besedo in jo popeljal po reki. Ko je Joana prišla na 
drugi breg, je stekla k Victorju. S solzami na obrazu potrka na 
Victorjeva vrata, on pa je šokiran, ko jo vidi takšno, in želi izve-
deti, zakaj je vsa objokana. Joana je Victorju povedala vse, kar 
se ji je zgodilo, in ko je rekla, da je morala spati z Zéjem, da bi 
ga videla, se je Victor zelo razjezil.

»Kaj?« je zavpil. »Prevarala si me z ... Zéjem!« Joana je posku-
šala razložiti, a Victor je bil tako besen, da ji je zaprl vrata pred 
nosom in rekel, da je nikoli več ne želi videti. tJoana je še bolj 
jokala, zdaj pa ni imela niti mame, da bi jo potolažila. Vedela 
je, kje živi Viktorjev najboljši prijatelj Carlos, in se odpravila 
na pogovor k njemu. Ko ga je našla v njegovi hiši, jo je Carlos 
povabil, naj vstopi na čaj, da se pomiri in da bi ji skušal poma-
gati, kolikor bi mogel. Ko mu je Joana razložila vse, kar se ji je 
zgodilo tisti dan, se je Carlos zgražal nad ravnanjem svojega 

najboljšega prijatelja Victorja. Nanj je bil tako jezen, da je šel 
k njemu in ga pretepel, ker je z Joano ravnal tako grdo.

In tako se zgodba konča!
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Seznam, ki ga izpolni udeleženec
(1 = bolj kriv, 5 = manj kriv)

Seznam, ki ga izpolni skupina
(1 = bolj kriv, 5 = manj kriv)

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5
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Bibliografija
Prirejeno po Abigailini zgodbi iz Saltovega priročnika av-
torja Miguela Pinta.
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Kratek opis dejavnosti
Ta aktivnost udeležencem omogoča raziskati njihovo 
zaznavanje kulture in ustvariti zavest o kulturnem re-
lativizmu.

Equiano
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Teme, cilji in metode:

Aktivnost Equiano govori o kulturnem relativizmu, stereoti-
pih in predsodkih. Pri tem uporabimo izvlečke iz knjige, ki jo 
je v 18. stoletju napisal Afričan Olaudah Equiano in predsta-
vlja njegovo prvo izkušnjo z evropsko kulturo. Ti odlomki so 
predstavljeni udeležencem, oni pa morajo glede na slišano 
sestaviti opis, identiteto osebe, za katero menijo, da je napi-
sala navedene odlomke.

Trajanje:

1,5–2 uri

Stroški:

Aktivnost je možno opraviti brez stroškov.

Kraj izvedbe:

Soba s stoli in po možnosti tablo ali stojalo z listi. Priporočlji-
vo je, da ta soba predstavlja varno mesto za diskusijo udele-
žencev.

Pripomočki:

• Listi papirja in pisala za udeležence,

• stojalo z listi, tabla (neobvezno),

• izvlečki iz knjige (tiskani ali v digitalni obliki).

Izvajalci in morebitna posebna znanja:

1 moderator.

Udeleženci:

6–25 udeležencev.

Equiano
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Koraki:
Pred aktivnostjo

Priprava aktivnosti in prostora
Pripravite sobo, tako da bodo vsi udeleženci obrnjeni 
proti koordinatorju in bodo imeli prostor za pisanje. Iz-
vlečke iz knjige pripravite za branje in jih po potrebi pre-
vedite, pri tem pa bodite pozorni, kakšno je besedišče, 
saj se je jezik od 18. stoletja, ko je bila knjiga napisana, 
spremenil. V prevodih pazite, da ohranijo idejo in ton iz-
virnega besedila, ne da bi razkrili kakršne koli podrob-
nosti o pisatelju.

Med aktivnostjo

Ne razlagajte namena aktivnosti in ne predstavite ak-
tivnosti pod imenom Equiano, saj bi s tem morda pre-
več razkrili. Vsakemu udeležencu dajte list papirja in 
pisalo. Povejte jim, da boste prebrali nekaj izvlečkov iz 
dnevnika neke osebe. 

Naloga udeležencev je, da naredijo opis te osebe (sta-
rost, narodnost, kje je bil, ko je pisal dnevnik, poklic, kaj 
je počel, ko je pisal dnevnik, leto, ko je bil napisan itd.) 
Povejte jim, da boste prebrali izvlečke in jih lahko tudi 
pokažete udeležencem ali jih zapišete na tablo ali pla-
kate. Pojasnite, da so besede v oklepajih poenostavljeni 
izrazi izvirnikov in da se oglati oklepaji nanašajo na dele 
besedila, ki so bili odstranjeni, ker bi olajšali nalogo. Med 
branjem posameznih izvlečkov jim dajte nekaj časa, da 
razmislijo o besedilu in razjasnijo vse, česar v besedilu 
niso razumeli, ter si zapišejo nekaj opomb za izdelavo 
opisa. Prav tako jim lahko dovolite, da si medsebojno 
delijo svoje ideje in sestavijo »splošni« opis pisatelja. 

Izvlečki so naslednji:

»Bal sem se, da me bodo bili usmrtili, [...] ljudje so izgle-
dali in se vedli, tako se mi je dozdevalo, na tako okruten 
način.«

»Ali nas bodo  pojedli ti [...] moški s strašnimi pogledi, [...] 
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obrazi in razpetimi lasmi?«

»Bil sem presenečen, kako so bili ... jedli z neumitimi ro-
kami ...«

»Bil sem presenečen, kako so se ... dotikali mrtvih.«

»... bili smo popolnoma nepripravljeni na kletvice in vse 
tiste izraze zlorabe ..., ki jih uporabljajo.«

»Nisem si mogel kaj, da ne bi opazil posebne vitkosti 
njihovih žensk ... in zdelo se mi je, da so tako skromne 
(čiste) kot [naše] ženske.«

**V pomoč je tu še originalna angleška verzija:

“I feared I should be put to death (killed), the […] people 
looked and acted, as I thought, in so savage a manner.”

“were we to be eaten by these […] men with horrible 
looks, […] faces, and loose hair?”

“I was amazed at their … eating with unwashed hands…”

“I was amazed at their … touching the dead.”

“… we were totally unacquainted with (we knew not-
hing about) swearing (bad language), and all those ter-
ms of abuse … which they use.”

“I could not help remarking (noticing) the particular 
slenderness (thinness) of their women … and I thought 
they were so modest (pure) as [our] women.”

Če do zdaj niste vprašali udeležencev za njihovo mne-
nje, je pravi čas, da to storite. Lahko prosite enega ali 
dva udeleženca, da komentirata, ostale pa vprašate, 
če se strinjajo/ne strinjajo. Po majhni razpravi lahko 
predstavite še en izvleček.

»Bil sem presenečen, da niso pripravili nobenih žrtvo-
vanj ali dajali nobenih daritev [bogovom] ...«

Zdaj lahko vprašate, ali je ta končni izvleček spremenil 
njihov pogled. Po tem lahko začnete z razpravo.
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Po aktivnosti

Preden razkrijete pravo identiteto pisatelja, postavite 
skupini nekaj vprašanj.

Razprava
Udeležence vprašajte, kakšen opis so sestavili za pisa-
telja in kako so se počutili med aktivnostjo.

Nekaj primerov za vprašanja:

• Kako ste vizualizirali to osebo?

• Iz katerega stoletja je bila po vašem mnenju ta ose-
ba?

• Ste avtorja imeli za evropskega ali neevropskega?

• Kaj mislite, da je avtor besedila delal (poklic)?

Običajno, vendar ne vedno, udeleženci iz evropskega 
kulturnega okolja razvijejo profil evropskega razisko-
valca, misijonarja ali koga podobnega, ki pride v stik s 

neevropskimi kulturami iz preteklosti. Ko se vam zdi, da 
imate dokaj izčrpno sliko o tem, kako je skupina videla 
avtorja, jim povejte njegovo pravo identiteto.

Knjiga se imenuje »Življenje Olaudaha Equiana ali Afri-
čan Gustavus Vassa« (The Life of Olaudah Equiano, or 
Gustavus Vassa the African), napisana je bila leta 1789. 
Olaudah Equiano je bil pripadnik ene največjih nigerij-
skih etničnih skupin Igbo. Ko je bil star 11 let, ga je ug-
rabila skupina lovcev na sužnje in ga zasužnjila. Kupil 
ga je britanski funkcionar, ki ga je odpeljal v Virginijo v 
ZDA in nato v Anglijo, kjer so se mu posmehovali in ga 
po švedskem kralju poimenovali Gustavus Vassa. Kot 
suženj je moral v času sedemletne vojne delati na ladji. 
Suženj je bil do svojega 21. leta, ko mu je uspelo kupiti 
svobodo. Zaposlil se je kot brivec v Londonu in se kas-
neje pridružil odpravam v Nikaragvo in na Arktiko. Leta 
1789 je objavil svojo avtobiografijo, s katero je prispe-
val k sprejetju Zakona proti trgovini s sužnji iz leta 1807, 
ki je odpravil trgovino s sužnji v britanskem imperiju.
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Po  lahko postavite nekpredstavitvi avtorja zastavite 
nekaj vprašanj o učinku aktivnosti/zgodbe:

• Ste bili presenečeni ali šokirani, ko ste izvedeli iden-
titeto pisatelja?

• Ste se poistovetili s pisateljem ali s tistimi, ki jih opi-
suje?

• Ste presenečeni nad tem, kako avtor dojema (za-
hodne) Evropejce? (To vprašanje postavite, če so 
vaši udeleženci iz zahodnoevropskega kulturnega 
ozadja.)

• Zakaj mislite, da so bili vaši prvi vtisi ali ugibanja o 
izvoru pisatelja takšni, kot so bili?

• Na čem so po vašem mnenju temeljile vaše začetne 
ideje?

• Kaj je po vašem mnenju kulturni relativizem?

• Ali lahko navedete primere? (Tukaj se prepričajte, 

da je pomen tega koncepta razumljen).

Kako se v svojem življenju in delu spoprijeti s kulturnim 
relativizmom, stereotipi in predsodki? (Kulturni rela-
tivizem ponavadi razlagajo tako, da nobena kulturani 
boljša od katere koli druge kulture na podlagi sistema 
morale, zakonov, politike itd. Filozofsko stališče je, da so 
vsa kulturna prepričanja enakovredna in da je resnica 
relativna, odvisna od kulturnega okolja).

Na kaj morate biti pozorni
Tema te aktivnosti je lahko precej občutljiva. Pomembno 
je, da razprava ostane mirna in odprta za vse udeležence. 
Če je skupina raznolika in so v njej na primer evropski in 
afriški udeleženci, bodite previdni, da med aktivnostjo ne 
boste nikogar užalili. Aktivnost je izziv za dojemanje kul-
tur ljudi in je lahko precej zahtevna za udeležence. Čeprav 
je tudi namen aktivnosti, da je zahtevna, bodite vseeno 
pozorni na reakcije udeležencev, da ne bi šli predaleč.
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Inovativni vidiki spodbujanja med-
kulturnosti
Ta dejavnost spodbuja medkulturo z delom na lastnih 
stereotipih in predsodkih ljudi in kultur. Udeleženci po 
navadi opisujejo ravno nasprotni profil od pravega, kar 
jih potem, ko spoznajo resnično zgodbo in avtorja, pre-
cej pretrese in jih spodbudi k razmišljanju o  lastni per-
cepciji. Udeležencem omogoča, da odprejo svoj um za 
problematiko sledenja vnaprej določenim konceptom 
in stereotipom ter se začnejo zavedati, da se lahko po-
polnoma motijo.

Možno nadaljevanje in povezova-
nje z drugimi dejavnostmi
Aktivnost Equiano lahko izvedete za natečajem kratke 
zgodbe Anti rumor in pred aktivnostjo Joana.

Bibliografija
»Življenje Olaudah Equiano ali Afričan Gustavus Vassa«, 
1789
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POGLAVJE 4 
IZMENJAVA 



230

F Y C I C



231

F Y C I C

Natečaj kratke 
zgodbe na temo 
preprečevanja 
neresničnih govoric

Kratek opis aktivnosti 
Natečaj za kratko zgodbo proti govoricam je pobuda za 
preprečevanje diskriminacije, izboljšanje sobivanja in 
preprečevanje negativnih predsodkov do tujcev. Za to 
se organizira natečaj kratkih zgodb na temo medkul-
turnosti, boja proti rasizmu ali predsodkov, zagovarja-
nja identitete in spoštovanja ter vrednosti sobivanja.
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Cilji: 

preprečiti diskriminacijo

izboljšati sobivanje

boj proti negativnim predsodkom do tujcev

spodbuditi razmišljanje o vprašanju medkulturnosti

Metoda:

Metoda, uporabljena pri tej aktivnosti, je pisanje zgodb. Upo-
rabite domišljijo in ustvarjalnost, da si izmislite zgodbo, v kateri 
so prisotna vprašanja povezana z medkulturnostjo, kot so mi-
gracije in protirasizem.

Trajanje:

Skupno štiri mesece: 
• faza priprave na razpis, 

• daljša faza pridobivanja zgodb, ki jih pišejo udeleženci, 

• druga faza posvetovanja o najboljših zgodbah, 

• zadnja faza je organizirano srečanje, kjer podelite nagra-
do zmagovalcu.

Stroški:

Stroški dejavnosti so povezani z nagradami za zmagovalce in 
honorarji žirantov, ki ocenjujejo zgodbe, če ti ne pripadajo vaši 
organizaciji

Kraj izvedbe:

Razen zadnje so vse faze projekta lahko izvedene na daljavo. 
Predstavitev zmagovalcev natečaja se lahko organizira v pro-
storih mladinskega centra.

Pripomočki:

• Računalnik za potrebe organizacije projekta,

• računalnik in kamere/fotoaparati za komunikacijsko delo,

• za razglasitev zmagovalcev: zvočna in vizualna oprema, 
pogostitev; priporočljivo je, da se poleg denarne nagrade 

Natečaj kratke zgodbe na temo preprečevanja neresničnih govoric
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podeli zmagovalcem tudi fizična nagrada.

Število osebja in morebitna posebna znanja:

Oseba, ki usklajuje dejavnost: osnovne vodstvene/organizacij-
ske veščine

Oseba, ki opravlja komunikacijsko delo: znanje o lokalnih me-
dijih ter pisanje sporočil za javnost, upravljanje fotoaparata ali 
video kamere; poznavanje delovanja socialnih omrežij.

Trije člani komisije za ocenjevanje zgodb: lahko so to lokalni 
mladi pisatelji. Potrebne so posebne veščine: literarni kriteriji 
in znanje pravopisa, slovnice.

Udeleženci:

Kdorkoli, ki želi sodelovati na natečaju kratkih zgodbe; možne 
so omejitve glede na merila, opredeljena v razpisu (npr. udele-
ženci, stari od 18 do 25 let).
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Koraki: 
Pred aktivnostjo

Priprava na projekt. Poskusite napisati jasna navodila: 
kakšne vrste zgodb želite, koga vabite k sodelovanju, 
kako boste določili zmagovalce (vnaprej boste morali 
vedeti, kdo bodo člani komisije), kam naj bodo poslane 
kratke zgodbe, kakšni so roki za oddajo, datum podeli-
tve nagrade in znesek nagrade. 

Razpis lahko objavite na spletni strani in ga delite prek 
družbenih omrežij. Zanimiva je tudi uporaba drugih me-
dijev: z namenom povabiti čim več ljudi na razpis, lahko 
pripravite sporočilo za javnost in se obrnete na lokalne 
medije. Priprava in začetek razpisa: trajanje dva tedna.

Prejemanje zgodb udeležencev. V prvi obravnavi bo tre-
ba preveriti, ali spisi ustrezajo zahtevam, razloženim v 
razpisu (oblika in dolžina, starost avtorja, tema, držanje 
rokov za oddajo itd.). Trajanje te faze: dva meseca in tri 

tedne. Ocenjevanje prispevkov. Zgodbe bodo poslane 
članom komisije, ki bodo imeli na voljo tri tedne, da po 
kriterijih kakovosti, izvirnosti in zavzetosti za boj proti 
govoricam izberejo dva zmagovalca.

Pripravite srečanje za razglasitev zmagovalcev in po-
delitev nagrad. Izvedite ga na datum, določen v raz-
pisu. Prostor mora biti pripravljen z zvočno opremo za 
glasbo in projekcijo, ki prikazuje zgodbe. Priporočljivo 
je pripraviti pogostitev, saj to vpliva na dobro vzdušje. 
Oseba, ki je odgovorna za komunikacijo, bo fotografi-
rala dogodek, pred tem pa naj obvesti lokalne medije 
o datumu dogodka, da ga pridejo dokumentirati. Žirija 
naj pripravi nagovor, predstavi merila in njihovo mne-
nje o zgodbah ter razglasi oba zmagovalca. Dobili bodo 
nagrade in denar.
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Po aktivnosti

Po zaključku projekta ocenite, kako je potekala aktivnost, 
koliko ljudi je sodelovalo, kakšen je bil odziv. Preglejte in 
ocenite opravljeno delo, da bi ugotovili, kaj bi lahko nare-
dili bolje.

Vedno je priporočljivo pripraviti fotografijo aktivnosti za 
javnost, ki jo naložite na družabna omrežja ali skupaj s 
sporočilom za javnost pošljete lokalnim medijem.

Na kaj morate biti pozorni?
Zelo pomembno je, da ste pri pripravi razpisa jasni, da jav-
nost ve, kaj želite in kdo lahko sodeluje, da ne bo prišlo do 
nepotrebnih vprašanj in nejasnosti. 

Zanimivo bi bilo, da v razpisu ponudite možnost sodelova-
nja v različnih jezikih. To je način, da k sodelovanju spodbu-
dite ljudi iz drugih okolij. V tem primeru morajo imeti člani 
komisije potrebno jezikovno znanje za ocenjevanje del.

Inovativni vidiki spodbujanja med-
kulturnosti
Ta dejavnost spodbuja medkulturnost skozi literarno 
ustvarjanje, s čimer prispevamo k oblikovanju kolek-
tivne refleksije o medkulturi, rasizmu ali sobivanju. Ak-
tivnost spodbuja udeležence, da z drugimi delijo svoje 
osebne izkušnje in misli.

Video, povezave in zunanji viri
https://www.facebook.com/BilbaoCiudadIntercultu-
ral/videos/804188109789451/



236

F Y C I C



237

F Y C I C

Kratek opis aktivnosti
Medkulturni sprehod je športna aktivnost na prostem, 
katere namen je deliti z udeleženci vrednote in razlike 
med kulturami.

Medkulturni sprehod obsega kulinarično in pohodniško 
doživetje z največ 10 udeleženci.

10 ali 5 km dolg pohod (lažja stopnja) se začne na do-
govorjenem kraju (lahko je to vaš mladinski center) in 
gre skozi 5 različnih postankov: 1: predjed, 2: glavna jed, 
3: sladice, 4: pijače.

Medkulturni pohod
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Teme: 

socialna vključenost, aktivno sodelovanje skupnosti, ozavešča-
nje, timsko delo, antidiskriminacija, medkulturno učenje.

Cilji: 

• spodbujanje socialne vključenosti s športnimi aktivnostmi 
(sprehod, ples itd.);

• izražanje različnih kultur skozi hrano, umetnost, ples, de-
lavnice ob poti;

• spodbujanje aktivnega sodelovanja ljudi v skupnosti;

• vključevanje šibkih ciljnih skupin (na primer: invalidi in po-
samezniki z manj možnostmi, begunci, migranti, prosilci 
za azil).

Metode:

• šport in aktivnosti na prostem (sprehodi, ples itd.);

• delavnice ( joga, delavnica ročnega izdelovanja iz plas-
tenk za recikliranje itd.);

• akcije ozaveščanja (preprečevanje sovražnega govora);

• kulinarika.

Stroški:

Priporočljivo je pridobiti sponzorje: poiščite jih pravočasno, 
ne iščite zgolj naključnih sponzorjev, ampak ciljno usmerje-
ne, kontaktirajte združenja, podjetja, ki se navezujejo na temo 
pohoda in zastavljenim namenom.
Povežite se z občino in organizacijami, ki delujejo v vašem 
okolju.

Na splošno bodo nastali stroški za:
• hrano;

• promocijski material (npr. letaki);

• kulturne aktivnosti.

Namig:

Če želite prihraniti denar za osebje, ki bo pomagalo pri izved-

Medkulturni pohod 
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bi gastronomskega (kulinaričnega) pohoda, poskusite vklju-
čiti prostovoljce. Odprite razpis za prostovoljce, da pravočas-
no zberete dovolj prostovoljcev.

Kraj izvedbe:

Aktivnost je mogoče izvesti v povsem urbanem ali podežel-
skem okolju. V obeh primerih morate biti pozorni na pot, po 
kateri bodo morali iti udeleženci. Skrbno izberite pot in prip-
ravite vsaj dve različni opciji poti, kjer boste hodili, krajšo in 
daljšo, da bo pohod dostopen vsem udeležencem z različno 
stopnjo pripravljenosti in telesne sposobnosti.
Če bi radi ponudili krajši in enostavnejši načrt potovanja, lah-
ko razmislite tudi o uporabi lokalnega prevoza (avtobusi, sku-
pna raba koles itd.), Večinoma pride to v poštev v mestnem 
okolju.
Pred izvedbo pohoda preverite varnost poti  (ne sme biti ovir, 
nevarnih površin, lukenj, itd.). Če izvajate pohod v urbanem 
okolju, preverite možnost varnih prehodov čez cestišče (pre-
hod za pešče), pločnikov itd.

Pripomočki

Kaj potrebuje organizator za izvedbo projekta

Medkulturni pohod mora potekati v skladu z veljavno zako-
nodajo v vašem kraju in v skladu s pravili, ki določajo potek 
skupinskih prireditev.
To pomeni, da morate pridobiti potrebno zavarovalno kritje z 
ustrezno vrstozdravstvenega zavarovanja in/ali odgovornosti.
Obrnite se na policijski urad, gasilsko enoto, oddelek za javna 
dela in občino ter lastnike zemljišč, ki bodo vključeni v spre-
hod in dobite njihova soglasja.
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Pripomočki:

• zjave ali/in pooblastila (glej zgoraj),

• informativni izročki o projektu,

• načrt/program poti,

• stojnice za kulinarične postaje,

• stoli,

• nadstreški (šotori) in dežniki za ustvarjanje sence ali v 
primeru dežja,

• posoda in jedilni pribor (ekološki!).

Kaj potrebujejo udeleženci na pohodu?:

• Udobna oblačila v skladu z vremenom,

• osebno izkaznico,

• primerno obutev za sprehod, dolg od 5 do 10 km,

• steklenico vode.

Izvajalci in morebitna posebna znanja:

• Varnostno osebje (redarji): odvisno od nacionalne zako-
nodaje

• Koordinatorji: 1

• Komunikacija in oblikovanje: 1

• Stojnice (hrana): 4 odgovorne osebe in njihova lastna 
podporna skupina

• Dogajanje (umetnost, gledališče, šport, ples, delavnice 
itd.): najmanj 7 oseb

• Podporna skupina (pomoč pred sprehodom in med 
njim): 3 prostovoljci

Udeleženci:

• Velikost skupine: od 5 do 15 oseb.

• Ciljna skupina: odprto za vse ciljne skupine.
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Nasveti:

V opisu dogodka navedite vrsto poti (lahka, srednja, težka) in 
pot prikažite na zemljevidu.
Če želite pobudo omogočiti večji skupnosti, v prijavnem ob-
razcu vprašajte, za katero pot se udeleženec želi registrirati 
(lahko, srednjo, težko).
Če se bodo udeležili tudi posamezniki s fizičnimi omejitvami 
(na primer uporabniki invalidskih vozičkov), predvidite mož-
nost, primerno za tovrstne posameznike (poseben prevoz, 
bližnjice na poteh itd.).
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Koraki: 
Pred aktivnostjo

Izberite glavni namen mednarodnega sprehoda.
Ko določite namen, ki ga boste podprli, izberite ime do-
godka in se prepričajte, da je smiseln in si ga je enostav-
no zapomniti. Pozanimajte se o vseh pravilih in pred-
pisih, ki jih je treba upoštevati, da začnete načrtovati 
medkulturni kulinarični pohod.
Izberite datum in kraj. Če se v tem času izvaja kaka pri-
ljubljena prireditev/dogodek, si izberite kak drug datum 
in kraj.
Izberite pot in natančno izmerite razdalje. Pripravite 
krajšo in daljšo verzijo pohoda, da bo dogodek lahko 
sprejel udeležence z različno stopnjo telesne pripravlje-
nosti. Pazite na ovire in nevarnosti, do katerih bi lahko 
prišlo na poti, in temu primerno načrtujte.
Naredite predračun stroškov za dogodek. Poiščite po-
dobne dogodke, da ocenite stroške, povezane z različni-

mi dejavnostmi, ki jih lahko vključite v pohod.
Določite, kako bo dogodek financiran in koliko bo stal.
Izračunajte, koliko denarja boste potrebovali, in določi-
te, kako bi lahko prišli do sredstev, vključno z ocenami, 
koliko pričakujete od posameznega vira financiranja. 
Če menite, da boste lahko pridobili prispevke drugih or-
ganizacij, sponzorjev in subjektov, ki bodo pokrili glav-
nino stroškov projekta, začnite čimprej dogovarjanje s 
predstavniki podjetij, saj tovrstno pogajanje pogosto 
zahteva precej časa.
Pozanimajte se o potrebnih dovoljenjih/pooblastilih.
Promocija dogodka. Za širjenje pobude uporabite le-
take, plakate, brošure in sporočila za javnost. Izkoristite 
socialna omrežja, da ustvarite zanimanje na spletnih 
mestih, kjer promovirate pohod. Prav tako lahko odpre-
te spletni dnevnik ali spletno mesto za oglaševanje do-
godka in izmenjavo informacij in obveščanje publike.
Kupite ali si izposodite opremo za dogodek. Sem spa-
dajo vse kulinarične postaje (stonice, jedilni pribor, po-
soda, stoli, klopi, šotori, dežniki/senčniki), glasba, plesni 
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oder, podloge za jogo ..., koši in/ali vreče za smeti. Pripo-
ročljivo je, da se prostovoljcem zahvalite z darilom. 
K sodelovanju povabite prodajalce, trgovine, lokalne 
proizvajalce, restavracije ali lokalna združenja, da se 
pridružijo tej dejavnosti in pripravijo športne, kulturne 
ali kulinarične pobude na posameznih postajah. Razlo-
žite jim, da je to priložnost za ozaveščanje o določeni 
temi (na primer o človekovih pravicah), za večjo pre-
poznavnost njihovega delovanja v lokalni skupnosti, 
za ljudi, ki prihajajo (na primer skupina priseljencev/
beguncev, ki živi v mestu krajši čas, itd.). Dogovorite se 
z njimi in jim povejte, do katere meje jim lahko povrne-
te stroške, in jih prosite, da vam predstavijo predloge o 
tem, kakšno stojnico/dejavnost bi lahko izvedli na pos-
tankih, da se izognete neprijetnim presenečenjem med 
izvedbo in po njej.

Med aktivnostjo

Na začetno točko poti pridite zgodaj in opravite splošni 
pregled poti in logistike. Prepričajte se, da ni nepričako-

vanih sprememb, varnostnih tveganj, ovir ali česar koli 
drugega, kar bi lahko negativno vplivalo na izvedbo.
Pripravite seznam vseh stvari, ki jih morate upoštevati/
obravnavati čez dan. Glede na potrebe s seznama do-
ločite naloge za vsakega prostovoljca/osebje in se pre-
pričajte, da vsak od njih ve, kakšne so njegove odgovor-
nosti med dogodkom.
Pojdite skozi zadnje podrobnosti s policijo ali drugimi 
organi, ki bodo navzoči.
Pripravite gradivo za udeležence in jim ga izročite pred 
začetkom dogodka.

Po aktivnosti

Očistite kraj dogodka. Poskrbite, da ga takšnega, kot ste 
ga našli.
Načrtujte evalvacijski sestanek z vsemi, ki so podprli in 
sodelovali pri projektu (prostovoljci, organizacije, insti-
tucije, sponzorji, združenja itd.).
Poskrbite, da se vsa oprema in materiali vrnejo na 
ustrezna mesta.



244

F Y C I C

Izpolnite vse finančne transakcije, ki izhajajo iz dogodka.
Pošljite zahvale sponzorjem in prostovoljcem. Uporabi-
te iste kanale socialnih omrežij, sporočila za javnost ali 
članke v lokalnih časopisih, da se javno zahvalite udele-
žencem, sodelujočim, sponzorjem in prostovoljcem.
Načrtujte evalvacijo.
Vprašajte se: kdo se je udeležil projekta? So se projek-
ta udeležili ljudje, na katere ste ciljali? Ali so uživali na 
dogodku ?
Za merjenje teh podatkov lahko pošljete anketo vsem 
udeležencem.
Izvedite evalvacijo tudi z vsemi sodelujočimi stranmi, 
združenji in prostovoljci, ki so podprli projekt.
Delitev/ozaveščanje:
Delite rezultate evalvacije prek družbenih omrežij, spo-
ročil za javnost ali člankov v lokalnih in nacionalnih ča-
sopisih.
Delite videoposnetke in slike projekta prek družbenih 
omrežij.
Povabite vse sodelujoče na projektu (zaposleni, prosto-

voljci, skupnost itd.), naj objave delijo v svojih družbenih 
kanalih.

Na kaj morate biti pozorni? 
• Poskrbite za komunikacijo med vsemi vpletenimi 

stranmi.

• Bodite seznanjeni z udeleženci.

• Držite se proračuna.

• Ustvarite seznam za potrjevanje.

• Bolje, da preveč komunicirate/promovirate, kot pa 
premalo.

• Zagotovite, da imajo vsi uslužbenci, kuharji in pro-
stovoljci točen časovni načrt dogodka in so dobro 
pripravljeni na svoje naloge.

• Bodite okolju prijazni, kadar je to mogoče.

• Vabil/promocij ne pošiljajte prepozno.



245

F Y C I C

• Ne pozabite na pobiranje smeti, čiščenje lokacije po 
dogodku.

• Ne pozabite predhodno prehoditi in preveriti poti, 
lokacije.

• Pravočasno opravite vse potrebne klice (pooblasti-
la, najem opreme, organiziranje postojank, štedilni-
kov, stojnic itd.).
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Inovativni vidiki spodbujanja med-
kulturnosti
Medkulturni pohod spodbuja pozitivne stike in izmenja-
ve medkulturnih vidikov skozi interakcijo številnih različ-
nih skupin (tujci in lokalni prebivalci, otroci, invalidi itd.). 
S tovrstnim projektom spodbujate enakopravno in ak-
tivno sodelovanje lokalnih skupnosti z različnimi orga-
nizacijami pri razvoju vašega mesta ter dajete glas in 
prepoznavnost vsem. Medkulturni pohod je neformalna 
aktivnost, ki olajša komunikacijo med udeleženci. 
Hrana deluje kot univerzalni jezik in ustvarja prijetno 
vzdušje ter izgovor za druženje, interakcijo in integracijo.
Poleg tega ponuja prostor ljudem, željnim sodelovanja v 
prostovoljni bazi, ki ponuja šport, ozaveščanje ali kultur-
ne akcije med celotno pohodniško izkušnjo.
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Kratek opis dejavnosti
Mednarodni slovar je preprosto orodje za uporabo v 
lastnem prostoru (kulturni center, mladinski center, 
javni prostor itd.), ki omogoča interakcijo in sodelova-
nje vseh uporabnikov prostora, v katerem se nahaja. Je 
uporabno, je zabavno, je za vse! 

Mednarodni slovar je tabela, ki vabi stranke, uporabnike 
in obiskovalce prostora, naj prevedejo stavke v svoj jezik.

Mednarodni slovar
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Teme, cilji in metode:

Namen tega orodja je spodbuditi občutek sodelovanja in po-
vezovanja s skupnostjo v kateri se nahaja.

Glavni cilji so:

• spodbujati zabavo in prijateljstvo z drugimi jeziki/kultu-
rami,

• motivirati udeležence za delitev stališč,

• spodbujati vključevanje.

Trajanje: 

Dejavnost ima samo začetni datum. To pomeni, da boste 
morali od trenutka namestitve samo počakati, da se obisko-
valci angažirajo in sodelujejo – prispevajo prevode.
Tabelo odstranite, ko to želite. Lahko počakate, dokler angle-
ški stavki niso prevedeni v vse jezike sveta ali ko želite spre-
meniti stavke, ki jih prevajajo.

Stroški:

Stroški tega projekta so zelo nizki, vendar pa so odvisni od 
velikosti tabele in uporabljenega materiala.
Na splošno naj bi bili stroški manjši od 30 EUR.

Kraj izvedbe: 

Za lažjo interakcijo ljudi z instalacijo jo postavite na najbolj 
obiskan kraju v neki stavbi. Če želite uporabiti zunanji prostor, 
ne pozabite prositi dovoljenja za uporabo javnega prostora.

Pripomočki:

Uporabljeni material je zelo odvisen od vaše ustvarjalnosti 
in domišljije.

Osnovni pripomočki so:

• markerji (flumastri) različnih barv,

• svinčnik in radirka,

• ravnilo in meter,

Mednarodni slovar
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• plakat (1,5 metra višine),

• lepilni trak.

Izvajalci in morebitna posebna znanja:  

Za izdelavo tabele so potrebne 2 do 4 osebe.

Udeleženci:  

Ni mogoče izračunati, koliko ljudi bo komuniciralo z instalaci-
jo/razpredelnico.
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Koraki: 
Pred aktivnostjo

Najprej zberite ljudi, ki bodo pomagali pri pripravi insta-
lacije. Tabela, ki jo boste izdelovali, bo precej velika, zato 
boste porebovali najmanj dva do štiri ljudi.

Priprava:
S skupino sodelujočih izrišite obliko razpredelnice in na-
redite seznam materialov, ki jih boste uporabili.
Napišite tudi stavke (v angleščini), ki jih želite prevesti. 
Uporabite lahko besedne zveze, povezane z določeno 
temo (na primer: človekove pravice), ali s prostorom, 
kjer se bo nahajala tabela. Pomembno je, da so stavki 
kratki in razumljivi.
Ustvarite jasna navodila za uporabo instalacije.

Izdelava razpredelnice:

Preden začnete, preverite, da imate vse potrebne pri-
pomočke.

Odvisno od zasnove in materiala, ki ga uporabljate, po-
iščite prostor, kjer boste lahko delali.

Naloge razdelite na skupino, ki vam pomaga (kdo dela 
stolpce, kdo piše, kdo bo delal vrstice, kdo bo meril itd.).

Ne pozabite napisati navodil na list papirja.

Navodila za uporabo postavite/prilepite zraven razpre-
delnice.

Postavite pisalo zraven navodil, da ga bodo ljudje lahko 
vzeli samostojno, ne da bi morali prositi zanj.

Med aktivnostjo

Ko namestite tabelo na dogovorjeno mesto, nimate več 
skoraj nobenih obveznosti.

Ne pozabite promovirati projekta na svojih družbenih 
omrežjih in povabiti ljudi, da izpolnijo razpredelnico.

večkrat osvežite promocijo s posodobljenimi fotografi-
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jami slovarja.

Po aktivnosti

Slovar nima roka uporabe, vi se odločite, kdaj končati.

Ozaveščanje:
Ko se odločite za konec instalacije, se javno zahvalite 
vsem, ki so sodelovali pri prevodih.
Če slovar temelji na določeni temi, izkoristite priložnost 
za ozaveščanje o njej.
Zaključite s člankom, objavo na svojih družbenih omrež-
jih in razmislite o naslednji verziji slovarja.

Na kaj morate biti pozorni?  
• Pustite dovolj prostora za prevode.

• Postavite tabelo na dostopno mesto.

• Ne pozabite promovirati projekta.
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Inovativni vidiki spodbujanja med-
kulturnosti
Aktivnost v svoji preprostosti spodbuja ljudi k delovanju 
v skupnosti, da se borijo proti individualističnemu duhu 
in razvijejo zmožnost boljšega razumevanja drugih.

Je orodje, ki pomaga ustvariti kontekst solidarnosti in 
kulturne izmenjave.
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Kratek opis aktivnosti
Namizni nogomet je igra, ki jo poznamo v mnogih dr-
žavah. Ta, malo drugačna verzija, pa se igra z ljudmi in 
jo lahko uporabimo kot orodje za medkulturno učenje 
in spodbujanje razmišljanje o tradiciji, kulturi in športu.

Živi namizni 
nogomet (XXL)
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Teme, cilji in metode:

Namen:
• spodbuditi razumevanje kulturnih razlik skozi igro;
• občutiti izzive, s katerimi se sooča mednarodno delo;
• ustvariti skupinsko dinamiko; udeleženci se učijo razu-

mevati pomen timskega dela, empatije itd.

Cilji:

• Športna aktivnost vam bo pomagala bolje razumeti tek-
movalnost ljudi. Udeležencem dajte izziv.

• Soočite se z vprašanji, povezanimi s timskim delom, 
ustvarite teambuilding.

• Spodbujajte pošteno igro brez verbalne komunikacije.
• Aktivnost je inovativna in spodbuja medkulturnost.
Glavni učni vidiki so povezani z medkulturno razsežnostjo, 
saj je aktivnost namenjena spodbujanju vrednot udele-
žencev, in sicer z namenom, da bi vplivati na strokovne in 
individualne posledice (in v tem primeru na mednarodne 
razsežnosti).

Aktivnost Živi namizni nogomet lahko uporabite, če želite 
dvigniti razpoloženje skupine ali pa ko imate skupino z večji-
mi jezikovnimi ovirami, saj aktivnost spodbuja medkulturno 
izmenjevanje tudi v razmerah, ko verbalna komunikacija 
ni mogoča. To omogoča spodbujanje skladnosti in občut-
ka skupnega razumevanja tudi med različnimi kulturami. 
Poleg tega ta aktivnost ustvarija most tudi med različnimi 
generacijami, ker je primerna za skoraj vsako ciljno skupino; 
še posebej je uporabna, kadar imate pomešane različne 
starostne skupine.

Trajanje:

Skupno: od 1,5 do 2 uri

Stroški: 

Stroški se nanašajo na materiale.

Pripomočki:

2 gola,

Živi namizni nogomet (XXL)
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4 vrvi (dolge 8 metrov),
vrv za označevanje igrišča (7 m x 13 m) x 2,
listi papirja z nadzorno tabelo in 2 pisali.

Kraj izvedbe:  

Za igranje živega namiznega nogometa potrebujete ograjo, 
visoko en meter – lahko pa ograjo predstavljajo gledalci.

Igrišče je široko 7 metrov in dolgo 13 metrov (po potrebi je 
lahko več, vendar ne manj).

Če nimate dovolj velike lokacije, upoštevajte, da jo morate 
potem izvesti z manjšim številom igralcev manjše, da bo igra 
lahko poštena.

Izvajalci in morebitna posebna znanja:  

1 moderator
2 opazovalca
Naloge: opazovanje, ali se izvaja poštena igra, empatija, sa-
moupravljanje, športno besedišče (več jezikov?), timsko delo, 

prilagodljivost, pogajalske sposobnosti.

Udeleženci:  

2 ekipi po 7 ali 8 udeležencev.
Če nimate velike lokacije, upoštevajte, da mora biti število 
igralcev manjše od navedenega, da bo igra lahko poštena.
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Koraki:
Pred začetkom igre – priprava:

Igralci stojijo v vrsti z rokami, zvezanimi z vrvjo.

Ekipe/Igralci: 
Dve ekipi po 7 ali 8 igralcev, ki so med seboj poveza-
ni z vrvjo: dva vratarja, po en za vsako stran, 3 igralci 
sprednje vrste in 3 igralci zadnje vrste, en opazovalec. 
Pripeljite ekipe v igralno območje in jih pritrdite z vrvjo 
po tri v vrsto, tako da med njimi ostane 1,5 m prostora 
(kot pri namiznem nogometu), vsaka vrsta pa je dolga 
2 metra in pol.
Gledalci so postavljeni okoli po tleh, da ustavijo žogo. 
Vsaka ekipa mora voditi taktiko igre in se odločiti, kdo 
bo napadal in kdo branil.

Med igro – potek:

Prvi Krog:
Igralci se lahko premikajo samo v vrsti (ne naprej ali 

nazaj), od desne proti levi in od leve proti desni.

Cilj je doseči največ točk/golov v omejenem času in z 
omejenim gibanjem.

Drugi Krog:
Povečajte stopnjo težavnosti tako, da privežete levo in 
desno nogo dveh različnih igralcev.

Kas:
2 kroga po 15 minut; po prvem krogu zamenjajo desno 
stran z levo in imajo možnost zamenjati igralce.

Možne prilagoditve:
Moderator (sodnik) lahko zamenja igralce med igro, če 
igra postaja preveč tekmovalna. S tem boste zmanjšali 
stopnjo tekmovalnosti in povečali stopnjo poštene igre 
in skupinskega dela. Sprememba bo omogočila tudi 
vzpostavitev nove komunikacije med udeleženci, ki prej 
niso imeli priložnosti biti skupaj.
V manjših prostorih lahko osvobodite enega igralca v vrsti.
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Če imajo ekipe udeležence z različnimi stopnjami prip-
ravljenosti in fizičnimi sposobnostmi, jim mora mode-
rator prilagoditi pravila in prostor, da olajša njihovo 
sodelovanje. Na primer te skupine imajo lahko osebo 
za podporo ali pa je razdalja med goli krajša.
Predvidite pravila in kazni, da spodbudite ekipno stra-
tegijo in kadar prevlada egoistični duh.

Po končani igri:

Vprašanja za konec:

Z eno besedo opišete, kako ste se počutili med igro.

• Kaj ste izvedeli o svojem načinu igranja in o svojih 
sposobnostih opazovanja?

• Osredotočite na svojo vlogo: ste poskušali spošto-
vati svoja pravila/vlogo? Ste drugim rekli, kaj naj 
naredijo?

• Ko ste igrali ... kaj ste počeli? Ste se prilagodili? Ste 

se pogajali? Ste postali živčni? Ste uživali?

• Mislite, da ima ta igra kaj skupnega z mladinskim 
delom, mednarodnimi projekti? Z medkulturnim 
učenjem?

• Kakšno vedenje je povezano z (namiznim) nogome-
tom?

• Je šport uporabno orodje za medkulturno učenje?
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Prvi krog Drugi krog

Skupinska 
dinamika

Vodja 
(kapetan ekipe)

Splošno 
počutje

Taktike

Frustracije

Others
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13 meters

Team 1

Team 2

7 m
eters
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Kratek opis dejavnosti
Kuharski tečaji so pomembni, ker posameznikom dajejo 
podporo, gradijo skupnost in pomagajo ustvarjati oko-
lje, ki je zanje zelo pomembno. Hrana je univerzalni jezik 
in je nekaj, kar imajo vsi radi in kar lahko ljudje delijo. 
To je preprost način za navezovanje stikov med ljudmi. 
Tečaji kuhanja zagotavljajo neformalno podlago za 
kakršno koli drugo učenje skozi prakso, pa tudi za učenje 
tujih jezikov, kuharskih veščin, zdravih navad ...

Namen kuharske delavnice je združevanje ljudi iz različ-
nih kulturnih okolij, da si med seboj delijo lastne kuhar-
ske tradicije, spoznajo tradicije skupnosti, v kateri so se 
znašli (tuja država/država sprejemnica, kjer zdaj živijo). 
Kuhanje je sproščujoča in poučna aktivnost, ki pomaga 
pri integraciji.

Kuharski tečaj
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Teme. Cilji in metode:

Glavna ideja je povezati skupino, najti skupne točke, deliti na-
vade, tradicijo, spoznati zdrave navade, se naučiti novih veščin 
in ustvariti sproščeno vzdušje, kjer bi se tujci lahko počutili do-
brodošle. 
Namen delavnice je tudi krepitev zaupanja, zato je eden izmed 
ciljev ustvariti čas in kraj, kjer lahko ljudje delijo svoje zgodbe, 
se pogovarjajo o svojem vsakdanu, in hkrati kraj, kamor se lah-
ko obrnejo na pomoč in podporo. 
To je tudi odličen način, kako priseljencem pomagati, da se 
prilagodijo novemu okolju in lažje razumejo različne načine 
delovanja in življenja. 
Če to dejavnost gostite v mladinskem centru, lahko povabite 
matere otrok, ki obiskujejo mladinski center, ali pa poiščete pri-
seljenke v drugih nevladnih organizacijah in jih povabite k tej 
delavnici.
Prijetno vzdušje pa lahko ustvarimo tudi doma in tam izvaja-
mo delavnico. Zaposleni lahko povabijo nekaj družin domov in 

jim skuhajo hrano. Za tem lahko spodbudijo druge družine, da 
storijo enako za druge. To različico kuharske delavnice lahko 
imenujemo »hitra večerja«. Vsakokrat lahko različne družine iz 
različnih krajev sveta kuhajo za druge in tako delijo svoje tradi-
cije, znanje, ideje, se med seboj povezujejo. 
Ideja je dobra tudi z vidika, da si pomagamo. Nekatere družine 
živijo v državi že leta in tako poznajo veliko domačinov, druge 
pa so pravkar prispele in se počutijo še vedno tuje. Odlično je, 
da jih povežemo, da delimo stike, medtem ko uživamo v hrani. 
Druga varianta, ki jo je mogoče uporabiti, pa je priprava ku-
harskega tečaja v mladinskem centru in namesto da bi jo delili 
med seboj, lahko mladinski center priredi dogodek ali se ude-
leži že obstoječega, na katerem je mogoče promovirati hrano 
in kulturo priseljencev. 

Trajanje:

Ena ura in pol na teden.

Kuharski tečaj
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Kraj izvedbe:

Delavnica lahko poteka kjerkoli: od kuhinje v mladinskem cen-
tru do tržnice, šol, restavracij in kuhinj udeležencev.

Pripomočki:

Sestavine so odvisne od recepta. Lahko so zelo preproste, tiste, 
ki jih najdete v trgovini in so uporabne za tradicionalno jed, ki 
jo želite skuhati.

Izvajalci in morebitna posebna znanja:

Najboljše je, če celotno delavnico vodijo udeleženci. Seveda je 
tudi super, če se občasno pridruži oseba, ki je strokovnjak/stro-
kovnjakinja ali usposobljeni kuhar oz. kuharica, ki lahko prevza-
me vlogo mentorja in nudi povratne informacije.

Udeleženci:

Največ 10 ali 12 ljudi na skupino, lahko tudi mešane skupine 
različnih spolov. Če gre za družinske kuharske dejavnosti, je 
najustrezneje do 4 družine z največ 5 člani na družino.



266

F Y C I C

Koraki:
Skupna raba receptov

Pred začetkom izvajanja delavnic organizirajte sestanek 
v mladinskem centru, da se pogovorite o receptih, ki jih 
želite deliti. Zaposleni lahko priskrbijo tudi informacije, ali 
je mogoče dobiti vse sestavine, ki so potrebne za določe-
no jed, saj imajo včasih nekatere kulture zelo specifične 
sestavine, na primer kakšne začimbe, ki jih ne najdemo 
povsod. 

V nadaljevanju je odvisno, katero metodo želimo upo-
rabiti. Če želimo organizirati dogodek, ki bo gostil prise-
ljence s kuhanjem jedi za domačie, mora osebje k temu 
spodbuditi ljudi in jih morda celo prositi, naj kuhajo doma 
in na dogodek prinesejo hrano.

 Če pa želimo dejavnost izvesti na način »hitre večer-
je«, se moramo odločiti, kdo bo kaj skuhal, da ne bo po-
navljanja. Če je jedi težko pripraviti, jim mora biti osebje 

pripravljeno pomagati, morda s prinašanjem krožnikov, 
jedilnega pribora in podobnega.

• Predstavitev. Na tej stopnji naj udeleženci predsta-
vijo svojo hrano ali vsaj katere sestavine se upora-
bljajo. To je pomembno tudi zato, če je kdo alergičen 
ali netoleranten na katero izmed sestavin. Vendar 
pa v tej fazi ni treba povedati več o obroku samem 
in tradiciji. Za to bo dovolj časa med pripravo jedi za 
večerjo.

• Spoznavanje prehranjevalnih navad, sestavin, 
tradicionalnih jedi in praznikov . Pri tradicional-
ni pripravi hrane moramo upoštevati vse, kar sodi 
zraven. Na primer nekatere kulture ne uporablja-
jo jedilnega pribora ali ne sedijo za mizo, temveč 
prakticirajo drugačen način prehranjevanja. Zato je 
dobro predstaviti ljudem, ki jih želite gostiti, kakšne 
prehranjevalne navade so v vaši kulturi, da lahko 
povsem doživijo določeno tradicijo.
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Med Izvajanjem kuharske delavnice

Učenje novih receptov. Skupna raba receptov. Nekate-
rim je hrana morda tako všeč, da si želijo recept. To bo 
popolna priložnost, da jih delite.

• Učenje skozi prakso . Vključevanje vseh udele-
žencev v postopek priprave hrane je dobro za po-
vezovanje ljudi, gradnjo zaupanje, iskanje skupnega 
jezika, spodbujanje enakosti in nediskriminacije. Z 
vključitvijo vsakega udeleženca se spodbuja tudi 
učenje različnih navad, vrednot, znanja. Mogoče 
nekateri bolje vedo, kako kuhati, nekdo kako prip-
raviti pijače, drugi kako pospraviti in pripraviti mizo. 
Različne sposobnosti ustvarjajo dobro vzdušje za 
izpolnjevanje ciljev projekta.

• Vadenje, razvoj. Različni ljudje pripravljajo različno 
hrano in imajo različne spretnosti, zato vsak od njih 
prinese svoje sposobnosti, ki prispevajo k uspehu 
aktivnosti in še bolje povežejo skupino.

Po zaključeni aktivnosti

Promocija, sodelovanje in podpora 

Po zaključku sklopa delavnic lahko še vedno spodbuja-
te in podpirate projekt s širjenjem informacij o njem, o 
drugih vrstah hrane in drugih kulturah, kar je dobro za 
spodbujanje enakosti in nediskriminacije.

Na kaj morate biti pozorni?
Udeležencem, ki nimajo dovolj samozavesti ali spret-
nosti, dodelite drugo nalogo, ki jih bo naredila bolj sa-
mozavestne, na primer nakupovanje ali okrasitev mize 
in prostora ...

Vedno podprite neformalno vzdušje in možnost, da 
spremenite možne načrte, kot je kuhanje zunaj names-
to znotraj, če je to mogoče.
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Inovativni vidiki spodbujanja med-
kulturnosti
Ko ljudje pridejo v drugo državo, večinoma nimajo no-
bene socialne mreže, prijateljev in stikov. Tudi jezik jim 
povzroča težave, zato lahko naletijo na izolacijo. Ta de-
javnost daje priložnost za neformalno vadenje in raz-
vijanje veščin. Udeleženci lahko obogatijo svoje znanje, 
pa tudi kulturno dediščino drugih, tako da delijo števil-
ne recepte z vsega sveta. Natančneje, lahko bi rekli, da 
gre za dialog med dajanjem in pridobivanjem izkušenj. 
Gre za medkulturni dialog, ki vabi k razumevanju, med-
sebojni pomoči, sodelovanju in raznoliki družbi. Pred-
nosti kuharskih tečajev so pridobitev delovnih izkušenj, 
samozavesti, vodstvenih in organizacijskih sposobnosti, 
medkulturnih in komunikacijskih veščin, pa tudi najpo-
membnejše interakcije med domačini in priseljenci.

Kuharska delavnica spodbuja medkulturnost tako, da 
ustvarja podlago za medsebojno razumevanje ljudi z 

istimi skupnimi točkami, to je ljubezen do hrane. Ljudem 
pomaga tudi pri odkrivanju razlik in podobnosti. Med 
kuhanjem lahko udeleženci premagajo različne pred-
sodke in spodbudijo razpravo in ustvarjanje medkultur-
nega okolja ne samo s pisanjem novih receptov, tem-
več tudi z medsebojnim razumevanjem. Kar še dodatno 
dela to dejavnost inovativno, je možnost spremeniti, 
kako ljudje razmišljajo in razumejo razlike. Tudi pomen 
hrane, navad in kulture pri gradnji novih procesov. Med-
tem ko spodbujamo pozitivne medkulturne prakse in 
medskupinske odnose, spodbujamo tudi lokalne proce-
se, medgeneracijske procese in sodelovanje mladih.
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Kratek opis aktivnosti
Mladinska tržnica je dobra priložnost, da povežete ob-
stoječe lokalne mladinske centre in neformalne mla-
dinske organizacije (društva, klube ...). Organizirajte tr-
žnico – dogodek na prostem, s katerim boste spodbudili 
sodelovanje in povezovanje mladinskih organizacij in 
skupnosti, ki delujejo na različnih področjih z različnimi 
skupinami mladih.

Namen je dati priložnost mladinskim organizacijam, 
da promovirajo svoje delo, predstavijo svoje dejavnosti, 
izmenjajo dobre prakse in na splošno širijo glas o svo-
jem delovanju med mladino v lokalnem okolju. Tržnico 
organizirajte na prostem, tako da ima vsaka organiza-
cija svojo stojnico, kjer lahko predstavi svojo dejavnost 
s pomočjo promocijskega materiala, morda razstavi 
inovativno opremo, ki jo uporablja v svojem centru,  in 
zagotovi pisne ali druge informacije.

Vse to pa ni namenjeno samo mladinskim centrom. 

Mladinska tržnica
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Glavni namen mladinske tržnice je pravzaprav predsta-
viti obstoj in delovanje mladinskih organizacij mladim, 
ki se želijo vključiti v njihove dejavnosti. 

Organizator ali posamezne sodelujoče organizacije 
lahko dodatno poskrbijo za zbliževanje ljudi s tem, da 
pripravijo tudi nekaj prigrizkov. V našem primeru je bila 
to veganska hrana, saj smo želeli predstaviti okolju pri-
jazno hrano in nove sloge prehranjevalnih navad.

Zastopanje mladih je eden glavnih namenov mladinske 
tržnice. Mnogi mladi morda ne poznajo mladinskih cen-
trov in organizacij, ki delajo z mladimi, kot priložnosti, da 
se aktivno vključijo v lokalno delovanje oziroma sodelu-
jejo pri dejavnostih za mlade. To je odlična priložnost 
zanje, da spoznajo in se vključijo v mladinske dejavnosti. 
Glavni cilji te aktivnosti so mreženje (networking), spod-
bujanje aktivnega državljanstva, spodbujanje medkul-
turnosti, enakosti, enakosti spolov ...
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Topics. Objectives and methodology:

Mladinske centre, organizacije in društva, ki jih želite pova-
biti na mladinsko tržnico, kontaktirajte prek e-pošte, tele-
fonskih klicev in osebnega srečanja z njihovimi predstavniki. 
To je najpomembnejši del organizacije dogodka: ko imate 
namreč sodelovanje s partnerji (mladinske organizacije) do-
govorjeno, bo vse ostalo potekalo nemoteno. Teme, ki bodo 
predstavljene, so raznovrstne, odvisne od dela mladinske 
organizacije. Dejavnosti, ki jih predstavljajo, so lahko vse: od 
kuhanja, prostovoljstva, športa, kampov do kulture, uprizorit-
vene umetnosti idr. Vsak se predstavlja v kontekstu po lastni 
izbiri. Za predstavitev lahko uporabljajo različne metode; več 
kot je idej, boljši bo izid. Društva, organizacije in centri imajo 
na voljo veliko možnosti, prostora in avtonomije.
Pomembno je tudi, da ste skozi celoten projekt ekološki. To 
pomeni, da za serviranje hrane uporabite krožnike in skode-
lice iz lesa oziroma iz drugih ekoloških materialov. Hrana naj 
bo v manjših porcijah, njen namen je dobrodošlica za obisko-

valce. Tudi izbira hrane temelji na medkulturnem povezova-
nju, preizkušanju različnih načinov priprave hrane in različnih 
okusov, različne kulinarike. Glavni cilj je dati mladim in mla-
dinskim delavcem kar največ samostojnosti in tako spodbu-
diti njihov prispevek in pomen za lokalno skupnost. Bolj kot 
se bodo stojnice razlikovale, boljši bo izid mladinske tržnice. 
Dogodek je namenjen širši skupini mladih in promovira raz-
lične metode in dejavnosti, tako da se bo lahko prav vsak v 
nečem našel.

Trajanje:

Mladinsko tržnico organizirajte med vikendom, ko je večina 
mladih doma in brez obveznosti. Izbiro časa prilagodite svo-
jim zmožnostim, predlagamo pa, da dogodek izvedete med 9. 
in 15. uro; traja naj približno 6 do 8 ur.

Stroški:

Stroški so lahko zelo majhni, odvisno od sponzorstva. Za 
sponzoriranje/donacije lahko zaprosite državne, občinske in 

Teme, cilji in metode
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lokalne predstavnike ter trgovine z živili. Lahko jih kontaktira-
te osebno ali pa jih prek e-pošto/klica zaprosite za donacije. 
Donacija ni nujno v denarni obliki. Lahko je to hrana, ki jo že-
lite deliti na stojnicah, lahko so stojnice, ki bi jih sicer morali 
najeti, letaki za promocijo mladinske tržnice, papir in druge 
stvari, ki se uporabljajo za okrasitev stojnice itd. V našem pri-
meru smo si stojnice izposodili po občini. Vsa gradiva pa je 
prinesla vsaka posamezna mladinska organizacija/center. 
Skupni stroški znašajo približno 300 evrov oziroma so odvisni 
od države, v kateri delujete, količine uporabljenega materiala 
itd. Hrana in krožniki, kjer hrano strežete, se kupijo. Kot je opi-
sano, hrano postrezite bolj na način cateringa.

Kraj izvedbe:

Tržnico oraganizirajte na prostem, pred mladinskim centrom, 
ki organizira dogodek, na glavnem trgu, na športnem, prire-
ditvenem prostoru ali na katerem koli drugem kraju na pros-
tem, kjer se mladi običajno zbirajo.

Pripomočki:

Organizator poskrbi za stojnice. 
Preostali material je odvisen od potreb in želja sodelujočih 
organizacij/društev in ga prinesejo sami oziroma ga zago-
tovite s strani sponzorjev. To so lahko okraski, hrana, škarje, 
barve, skodelice, krožniki, letaki, darila (če jih želi organizacija 
deliti obiskovalcem), baloni itd.

Izvajalci in morebitna posebna znanja:

Število zaposlenih, ki skrbijo za potek dogodka, je odvisno od 
števila predstavljenih mladinskih organizacij. Na stojnici pa 
naj bosta prisotni vsaj dve osebi. Pri organizaciji tržnice lah-
ko sodelujejo z usklajevanjem in komuniciranjem. Če pa želi 
mladinska organizacija predstaviti neko aktivnost, za katero 
potrebujejo več ljudi, jim v skladu s tem lahko pomaga tudi 
več predstavnikov ali zaposlenih. Naloge na sami tržnici lah-
ko razdelimo glede na osebne sposobnosti in razpoložljivost.
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Udeleženci:

Na tržnici se naj predstavi od 8 do 10 mladinskih organizacij, 
na vsaki stojnici naj bosta vsaj 2 predstavnika.
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Koraki:
Pred začetkom aktivnosti/dogodka

Komunikacija. Povabite mladinske organizacije prek kli-
cev, sporočil, objav, družabnih omrežij, odprtih razpisov 
na spletni strani, po elektronski pošti ali osebno ter jim 
pojasnite vsa potrebna pravila in informacije, ki jih mo-
rajo poznati. To je glavni cilj mladinske tržnice: samo-
stojnost, da na tržnici predstavijo kar koli. Hkrati pa jih 
tudi vprašajte, kaj bodo morda potrebovali za predsta-
vitev, česar sami ne morejo prinesti (na primer električ-
ni priključek, oder itd.).

• Upravljanje. Organizator  mora poskrbeti za orga-
nizacijo celotnega dogodka in vse kar sodi zraven, 
na primer pridobivanje dovoljenj za prostor, na ka-
terem bo potekala tržnica. To lahko vključuje poga-
janja z občino ali drugimi organi, odvisno od tega, 
kdo je lastnik prostora, kjer želite izvesti dogodek 
... Po tem potrebujemo dovoljenje (občina/policija) 

za izvajanje glasbe v živo ali predvajanje glasbe 
na javnem mestu. To je izjemno pomembno, kadar 
je prepovedano predvajanje glasbe brez predho-
dne prijave/plačila občini. Nato sledi priprava odra 
in pridobivanje stojnic, kontaktiranje sponzorjev, 
priprava prostora, postavitev stojnic, povezava na 
elektriko itd. Poskrbite, da bodo imeli sodelujoči vse, 
kar potrebujejo v času dogodka, in poskrbite, da bo 
vse pod nadzorom. To velja za obdobje pred prire-
ditvijo in med njo. Stroški organizacije tovrstne pri-
reditve so lahko precej visoki, zato je dobro, če zap-
rosite za sponzorstva v ustreznih trgovinah, studijih, 
podjetjih z IKT opremo itd.

• Priprava. Gostiteljska organizacija je odgovorna za 
zagotovitev stojnic in vsega potrebnega materiala 
za delovanje tržnice, vključno z elektriko, odrom in 
opremo IKT, če je potrebno. Priporočamo, da orga-
nizator pred prireditvijo skliče sestanek za vse so-
delujoče organizacije, na katerem se dogovorite o 
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pripravi in izmenjate informacije. Namesto skupne-
ga informacijskega sestanka lahko gostiteljska or-
ganizacija posamično obišče vsako sodelujočo or-
ganizacijo in se z njimi dogovori vse potrebno. Na 
tem sestanku/obisku se pozanimajte, kakšen ma-
terial bodo morda potrebovali, kakšno IKT opremo 
si bodo morda morali izposoditi od vas, katere de-
javnosti in/ali delavnice želijo predstaviti. Če imajo 
predstavniki teh organizacij kakšne ideje, predloge 
in nasvete, jih poslušajte in upoštevajte pri izvedbi 
tržnice. Ko zberete vse potrebne informacije, lahko 
določite dnevni red dejavnosti. Za obiskovalce/mla-
de je dobro, če so vnaprej obveščeni o dogajanju, na 
primer: Ob 9.00 uri se bo izvedla plesna delavnica 
na stojnici 1 in delavnica ustvarjalnosti na stojnici 5 
itd. Obsežnost dogodka ni pomembna; pomembno 
je, da vse organizacije aktivno sodelujejo.

• Promocija dogodka in spodbujanje partnerjev. 
Mladinsko tržnico promovirajte v svojem širšem 

okolju s pomočjo letakov, objavami na družbenih 
omrežjih organizacij, na spletnem mestu ter med 
partnerji organizacij s pošiljanjem sporočil in vabil.

Med aktivnostjo

Priprava tržnice. Najprej je treba pripraviti prizorišče in 
postaviti stojnice. Med dogodkom vsaka posamezna 
organizacija/društvo sama izvaja svojo aktivnost. Potek 
aktivnosti na dogodku je odvisen od števila obiskoval-
cev in predhodne priprave in domiselnosti sodelujočih 
organizacij. Dobro je, da ima vsaka stojnica seznam, na 
katerega se vpisujejo zainteresirani mladi, ki bi jih zani-
malo sodelovanje s tem društvom. To je dober način, da 
zbirate kontakte mladih, ki želijo biti del vaše organiza-
cije. Ta seznam lahko pripravi ali gostiteljska ali sodelu-
joča organizacija.

Po aktivnosti

Poskrbite, da prireditveni prostor očistite za sabo.
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Gostiteljska organizacija lahko prostor očisti sama ali 
pa za pomoč prosi partnerje/sodelujoče mladinske or-
ganizacije za lažji in bolj tekoč postopek.

Vrednotenje med sodelujočimi mladinskimi organizacijami

Gostiteljska organizacija naj naredi evalvacijo dogodka. 
Vrednotenje opravite tako med sodelujočimi mladinski-
mi organizacijami kot tudi med mladimi, ki so jo obiskali. 

Za mladinske organizacije, ki so se predstavile na tržni-
ci, lahko evalvacija temelji na naslednjih vprašanjih: 

• Kako vam je bil dogodek všeč? 

• Je bila vaša stojnica in predstavitev uspešna? Če 
da, na kakšen način? 

• Bi se še enkrat udeležili mladinske tržnice? Če ne, 
zakaj ne? 

• Kakšne so bile prednosti in slabosti mladinske tržni-
ce, ki ste jih opazili?

Ta obrazec za ocenjevanje lahko sodelujočim mladin-
skim organizacijam po dogodku pošljete po e-pošti kot 
Googlov obrazec (to je najbolj ekonomičen in ekološki 
način).
Težko je oceniti vsakega mladega posameznika, ki se je 
udeležil tržnice, vendar lahko kot gostiteljska organiza-
cija opazujete vedenje mladih obiskovalcev in pripravi-
te seznam kazalnikov, kot so:

• čas, ki so ga preživeli na vsaki posamezni stojnici ali 
skupaj na dogodku;

• njihovo počutje v času dogajanja;

• število mladih, ki so obiskali tržnico;

• evalvacija sodelujočih mladinskih organizacij o nji-
hovih opažanjih glede zadovoljstva mladih.
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Na kaj morate biti pozorni?
Pri izvedbi mladinske tržnice bodite pozorni, da se na 
dan vaše prireditve ne izvaja kak drug dogodek, ki je 
priljubljen med mladimi, saj želite, da mladi iz vašega 
okolja obiščejo tržnico kar v največjem številu. Ker bo 
na tržnici verjetno zastopanih veliko različnih kultur, bo-
dite pozorni, da med njimi ne pride do kakšnih trenj in 
nestrpnosti in v tem primeru ustrezno ukrepajte. V ta 
namen naj gostiteljska organizacija zadolži eno osebo, 
ki bo za to poskrbela.

Inovativni vidiki spodbujanja med-
kulturnosti
Ker so na tržnici predstavljene različne organizacije, 
metode in delo, je poudarek na raznolikosti. Veliko mla-
dih v okolici je migrantov (bodisi ekonomskih ali soci-
alnih, na primer študentov itd.), ki s pomočjo tovrstnih 
pobud dobijo možnost uvajanja v novo kulturo.

Nekatere organizacije morda sodelujejo z migranti in 
drugimi tujci, ki svoje delo in različne kulture predsta-
vljajo skozi raznovrstne dejavnosti in delavnice. Te de-
javnosti in delavnice so lahko tudi del njihove predsta-
vitve na stojnici. Delavnico lahko organizirate pred 
stojnico ali na skupnem temu namenjenem prostoru 
na tržnici. To je odličen način izmenjave medkulturne 
raznolikosti.

Video, povezave in zunanji viri
https://www.lokalno.si/2011/09/25/67678/aktual-
no/FOTO_Prva_Novomeska_mladinska_trznica/
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Kratek opis dejavnosti
Mesec kreativnega ustvarjanja je namenjen ustvarjal-
nim delavnicam za vse otroke v vašem okolju. Ideja te 
aktivnosti je otrokom ponuditi kreativni program, ki lah-
ko traja od 2 do 4 tedne. Vsebina delavnic je ustvarjanje 
z uporabo recikliranih materialov, različnih materialov 
iz papirja, kartona, barv, peska, kamnov, gline, sukanca/
preje itd. Namen delavnic je otrokom omogočiti izku-
šnje in jih naučiti delati in ustvarjati z različnimi vrstami 
materialov.

Mesec kreativnega 
ustvarjanja
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Teme, cilji in metode:

Cilji: 

povezati skupino, 

najti skupno točko, 

se naučiti novih veščin, 

ustvariti sproščeno vzdušje, 

ozaveščati, 

razvijati ustvarjalne sposobnosti 

kvalitetno preživljati čas. 

S to dejavnostjo tudi gradimo skupnosti, organizacije in po-
samezniki, ki delajo s priseljenci, pa lahko predstavijo svoje 
dejavnosti, ozaveščajo in motivirajo ljudi k sodelovanju in 
prostovoljnemu delu.
Vse to spodbuja ustvarjalnost in pomaga otrokom pri druže-
nju in preživljanju počitnic zunaj, brez televizije in računalni-
kov. Najpomembnejše pa je, da ta dejavnost spodbuja sode-

lovanje lokalne skupnosti, mladinskih delavcev, prostovoljcev 
in ljudi iz različnih okolij, da delajo ali pa kot prostovoljci po-
magajo na teh delavnicah. 
Vključevanje različnih članov skupnosti v to delavnico poma-
ga prostovoljcem, mladinskim delavcem in priseljencem/mi-
grantom pri pridobivanju različnih veščin, kot so: skupinsko 
delo, timsko delo, delo z otroki različnih starosti in z različnimi 
potrebami, delo s starši, krepitev zaupanja, znanja jezika in 
ustvarjalnih veščin, ter pri pridobivanju najpomembnejših 
družbenih kompetenc, to so poznavanje skupnosti in ustvar-
janje stikov. 
Ustvarjalni mesec je tudi odlična priložnost za organizacijo, 
da se predstavi in pokaže skupnosti svoje dejavnosti, delo, 
dobre prakse in rezultate. Prav tako je odličen način, da skup-
nosti pokažete mladinski center kot kulturno središče, ki po-
nuja različne dejavnosti.

Mesec kreativnega ustvarjanja
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Trajanje:

Priporočljivo je, da delavnice trajajo priblično dve uri na dan, 
saj imajo otroci tako dovolj časa za uživanje in učenje med 
ustvarjanjem.

Lokacija:

Namen te aktivnosti je tudi, da se izvaja zunaj, na prostem, 
da so otroci daleč od računalnikov in mobilnih telefonov. Naj-
boljša lokacija je park ali območje, obkroženo z naravo. V pri-
meru dežja je treba delavnice prestaviti v zaprt prostor.

Materiali:

Material je odvisen od tega, kaj boste ustvarjali med posa-
mezno delavnico in iz česa. Na voljo imate vse vrste mate-
riala, od naravnih in recikliranih do šolskih materialov. To je 
lahko: papir, kamen, pesek, voda, listje iz dreves, volna, barve, 
barvice, različne vrste papirja, karton, plastika ...

Izvajalci in morebitne posebne spretnosti:

Pred začetkom ustvarjalnega meseca morajo iti vsi učitelji in 
prostovoljci skozi krajšo pripravo. Zaželeno je, da imajo pro-
stovoljci in učitelji nekaj predhodnih izkušenj pri delu z otroki.

Udeleženci:

Ker je sklop delavnic odprtega tipa, je treba število udeležen-
cev omejiti glede na število učiteljev in prostovoljcev, ki bodo 
vodili delavnice. V našem primeru je bilo povprečno število 
učiteljev med 14 in 18, povprečno število prostovoljcev tudi 
med 14 in 18, povprečno število otrok pa od 100 do 150 na 
dan.
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Koraki:
Pred začetkom delavnic 

Opravite raziskavo ustreznih delavnic za otroke, stare 
od 3 do 15 let. Ta raziskava bi morala vključevati de-
lavnice z uporabo različnih vrst materialov in razvijanje 
različnih umetniških spretnosti. Pripomočki naj bodo 
škarje, barve, papir, lepilo. Razvijajte motorične spo-
sobnosti in zagotovite čas za ustvarjanje. Ideje lahko 
zbirate s pomočjo Pinteresta in različnih spletnih stra-
neh. Ko imate dorečeno število delavnic in kaj želite 
ustvarjati, se lotite naročanja in zbiranja gradiva.

Zelo pomembno je, da ustvarjalni mesec dobro pro-
movirate. Pošljite vabila drugim nevladnim organiza-
cijam, šolam, vrtcem, Rdečemu križu in upravi lokalnih 
skupnosti, če potrebujete finančno podporo.

Povabite uporabnike vašega centra, učitelje in pro-

stovoljce, da se pridružijo ustvarjalnemu mesecu kot 
prostovoljci.

Naslednji korak je priprava ostalih mentorjev na vode-
nje delavnic. Učitelji, ki so zbirali in pripravljali ustvar-
jalne delavnice, torej poznajo vsak korak, pomagajo 
usposobiti ostale mentorje in prostovoljce za izvedbo 
delavnice, da bodo tudi ti znali otrokom razložiti vse ko-
rake do končnega izdelka.

Ko je pripravljen celoten organizacijski del, mora orga-
nizacija najti primeren kraj, kjer je možno vsak dan prip-
raviti in kasneje pospraviti vse potrebno za delavnice 
(mize, stole, materiali).

Med izvajanjem delavnic

Postavitev in priprava kraja z vsem materialom, ki ga 
boste uporabili za delavnice

Preden začnete z vodenjem delavnice, se prepričajte, 
da imate dva učitelja in vsaj enega prostovoljca, ki po-
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maga otrokom, za vsako mizo. Poskrbite, da se otroci 
na delavnicah ustvarjalnega meseca počutijo dobro-
došle, varne in da zaupajo učiteljem in prostovoljcem, 
saj bodo veliko časa preživeli skupaj. Prav tako bodite 
pozorni, da se tudi prostovoljci, ki pomagajo na delav-
nicah, počutijo dobrodošli. Poskusite ustvariti pozitivno 
vzdušje za vse otroke, njihove starše, prostovoljce in de-
lavce.

Na kaj morate biti pozorni?
Motivirajte starše in stare starše, da ostanejo na delav-
nicah.

Prostovoljcem date kdaj tudi priložnost, da prevzame-
jo zadolžitev in delajo samostojno, saj tako pridobivajo 
samozavest, ter voditeljske in komunikacijske veščine.

Zbirajte povratne informacije: vprašajte starše in otro-
ke, kakšne so se jim zdele delavnice, in predstavite ljudi, 
ki so delali in pomagali.

Inovativni vidiki spodbujanja med-
kulturnosti
Medkulturni vidik te aktivnosti je v povezovanju lokal-
nega prebivalstva, priseljencev, tujcev in prostovoljcem 
vseh starosti skozi kreativno ustvarjanje, delo z otroki in 
sporazumevanje v različnih jezikih. Ustvarjalni mesec 
tudi povezuje različne organizacije (nevladne organiza-
cije, Rdeči križ, lokalna uprava, šole in vrtci) z namenom, 
da v poletnih počitnicah organizirajo ustvarjalne delav-
nice za vse otroke v okolici. To služi tudi kot odlična pod-
laga za navezovanje stikov in razvoj novega kulturnega 
in izobraževalnega projekta v lokalni skupnosti.

Možno nadaljevanje dejavnosti
To dejavnost lahko povežemo z delavnico Artisan.
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Video, povezave in zunanji vir
https://www.facebook.com/DRPDNM/
posts/2145283438933118

https://www.facebook.com/DRPDNM/
posts/2114699825324813

https://www.instagram.com/p/Bzu3mYilerC/

https://www.dolenjskilist.si/2019/08/06/223225/
novice/dolenjska/FOTO_Otroski_svet_tudi_letos_
rekorden/
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Kratek opis dejavnosti
Dve družini, ena lokalna (domačini) in ena migrantska, 
se dobita na domu ene od družin, da si delita nedeljsko 
hrano.

Na vsakem nedeljskem srečanju naj bo poleg družin še 
ena oseba kot posrednik ali moderator, ki pomaga pri 
organizaciji srečanja. Družino razumemo kot katerokoli 
enoto, ki se ima za družino: matere samohranilke, par 
dveh žensk, dveh moških, moški in ženska z otroki ali 
brez, sostanovalci, ljudje, ki živijo sami, babice z vnuki, 
skupine prijateljev ... Skratka, katera koli skupina ljudi, ki 
skupaj živijo ali skupaj preživljajo večji del vsakdana.

Bizilagunak/
Sosedje
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Teme, cilji in metode:

Cilji:

spodbujati odnose med ljudmi iz različnih kultur ali porekla;
izboljšati vrednost raznolikosti kot bogastva;
deliti prosti čas med vrstniki;
izogibati se govoricam in delovati proti predsodkom do ljudi 
različnih kultur;
vzpostaviti nove stike, odnose in prijateljstva med kulturno 
raznolikimi ljudmi in priseljenci, ki so tu našli svoj novi dom.
Aktivnost uporablja in spodbuja kuhanje in gostoljubje kot 
metodo za pristop do različnih kultur. Hrana služi kot poveza-
va, tema pogovorov in skupna točka. Pomembno je, da obroki 
potekajo na domovih, saj odpiranje doma neznani družini de-
luje kot gesta zaupanja in naklonjenosti.

Trajanje:

Skupni obrok se izvede le en dan (za posamezni par družin).

Izvedba aktivnosti je razdeljena v dve fazi:

Javni poziv družinam:
Ki želijo sodelovati. Poziv (zbiranje prijav) lahko traja več kot 2 
tedna in manj kot 1 mesec.

Organizacija večerij: 
Najprej povežete prijavljene družine v pare, ki bodo skupaj ve-
čerjali. Nato pripravite vse potrebno, kar se tiče same organi-
zacije itd. Aktivnost lahko traja od 2 tednov do 1 meseca, od-
visno od števila udeležencev.

Večerje se lahko organizirajo na isti dan, istočasno ali pa se 
razdelijo čez cel teden.
Odvisno od tega bo organizacija potrebovala enega ali več 
mediatorjev.

Stroški:

Aktivnost ni povezana s specifičnimi stroški. Lahko pa organi-
zacija družinam finančno pomaga pri nakupu sestavin za ve-
čerjo.

Bizilagunak/Sosedje
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Kraj izvedbe:

Aktivnost naj poteka na domovih družin, ki se prijavijo kot go-
stitelji. Če se vam zdi primerneje/potrebno, lahko organizirate 
večerjo tudi na nevtralnem kraju, kot je mladinski center.
Mladinski center bo sedež koordinacijskih in pripravljalnih del.

Pripomočki:

Kaj potrebujete za objavo razpisa ( javnega poziva)? 
Računalnik, ustvarite sliko/letak/objavo za promocijo aktivno-
sti. Razpis objavite in zbirajte prijave na spletni platformi (lah-
ko je spletna stran ali družbena omrežja). Za stik z organizacijo 
lahko navedete tudi kontaktno telefonsko številko ali e-pošto.
Kaj potrebujete za pripravo večerje/kosila? 
Obrok naj pripravi družina gostiteljica (po potrebi pa ji finanč-
no pomaga organizacija).
Kaj potrebuje organizacija, ki organizira projekt? 
Mediatorji naj pripravijo ustrezno gradivo za spodbudo pri ve-
čerji (teme pogovorov, vprašanja itd.).

Izvajalci projekta in morebitna posebna znanja:

Število oseb, ki delajo na projektu, je odvisno od števila družin, 
ki sodelujejo, oziroma od števila dvojic družin, v katere pove-
žemo prijavljene družine. Če imamo na primer 5 parov družin 
(10 družin), potrebujemo:

2 osebi za usklajevanje projektov: sposobnosti upravljanja in 
organizacije, računalniško znanje, povezanost z združenji, dru-
žinami ali posamezniki iz različnih kulturnih okolij, da jih lahko 
povabijo k projektu, če ti ponavadi nimajo možnosti za sode-
lovanje.

5 ljudi, ki bodo opravljali vlogo moderatorja na dogodku: 
potrebne so posebne veščine in izkušnje v medkulturni medi-
aciji; izkušnje pri animiranju/motivaciji, da bodo ustvarili prijet-
no/zabavno vzdušje priporočljivo je znanje jezikov obeh družin.
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Udeleženci:

Aktivnost je mogoče izvesti z različnim številom udeležen-
cev, vendar pa njihovo število vpliva na proračun za pripravo 
obroka. 
Število udeležencev je odvisno od števila prijavljenih družin in 
števila družinskih članov.
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Koraki: 
Pred aktivnostjo - Priprava aktivnosti in lokacije

Pomembno je, da so organizatorji dogodka povezani z 
ljudmi iz lokalne skupnosti, tako z domačini in priseljenci, 
ter da jim lahko predstavijo projekt in jih povabijo k sode-
lovanju. Projekt objavite na spletnih (in če želite tudi ana-
lognih) medijih.  Ključno je, da imate stik z ljudmi iz raz-
ličnih skupnosti in jih večkrat tudi kontaktirate; vsi namreč 
morda nimajo dostopa do vseh medijev. To je glavna stra-
tegija privabljanja udeležencev k sodelovanju.

Velik del priprav na dejavnost opravijo sodelujoče družine. 
Naloga organizatorjev je zagotoviti, da gostiteljska druži-
na dobi pravilne smernice: čas, ko bo hrana postrežena, 
intoleranca na hrano ali posebnosti, ki jih ima povabljena 
družina, posebne potrebe (otroci, invalidi), število ljudi itd.

Ključnega pomena pa je tudi delo organizatorjev. Poskr-
bite, da ustrezno povežete družine med seboj v pare, pri 

tem pa upoštevajte podatke, ki jih podajo ob registraciji 
(velikost hiše in število oseb, ki jih lahko sprejmejo, poseb-
ne potrebe, hrana, jeziki, ki jih govorijo itd.). Vse to je po-
membno za uspešno izvedbo aktivnosti

Primer javnega poziva za zbiranje prijav družin:
Odprite vrata svoje hiše, odprite vrata svojega uma!

Dne (datum) se bosta družini, ena, ki je domača v lokal-
nem okolju, in druga, ki se je sem preselila iz tuje kulture, 
srečali na enem od svojih domov, da bi si delili nedeljsko 
hrano. Enako se bo dogajalo v nešteto hišah v mestih v 
Evropi in po svetu. Na vsakem srečanju bo poleg družin 
sodeloval tudi mediator, ki bo pomagal pri organizaciji 
skupne večerje/kosila.

Družino razumemo kot vsako enoto, ki se ima za tako: 
matere samohranilke, par dveh žensk ali moških, moški 
in ženske z otroki ali brez, sostanovalci; ljudje, ki živijo 
sami, babice z vnuki, skupine prijateljev ... Skratka, ljudje, 
ki si delijo vsakdan.
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Med aktivnostjo

Prvi korak: priprava na javni poziv/razpis: Pripra-
va vprašanj in informacij, ki jih boste morali pridobiti 
od udeležencev (starost, poreklo, kraj, kjer živijo, število 
ljudi v družini, posebne potrebe, posebnosti hrane, za-
nimanje za sodelovanje kot gostitelj ali gost, jeziki, zani-
manja itd.). Navesti morate tudi rok za prijavo. Trajanje 
priprave: 1 do 2 dni.

• Koliko ljudi se bo udeležilo večerje?

• Posebnosti glede hrane (netoleranca, alergije, ve-
getarijanska, halal itd.):

• Jeziki, ki jih govorite:

• Se strinjate, da vas posnamemo/fotografiramo?

• Se strinjate, da slike/posnetke objavimo na družbe-
nih omrežjih/spletni strani/medijih?

• Kakšni so vaši interesi/želje?
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KRAJ:

IME:

POREKLO:

CONCORDA EM SER FILMADO/FOTOGRAFADO?

IMATE KAKŠNEGA HIŠNEGA LJUBLJENČKA?

ZAKAJ STE SE ODLOČILI SODELOVATI PRI TEJ DEJAVNOSTI?

QUANTAS PESSOAS IRÃO PARTICIPAR NO JANTAR:

NA KAJ NAS ŽELITE ŠE OPOZORITI (NA PRIMER INVALIDNOST)?

UDELEŽBA KOT:   GOST           GOSTITELJ

Primer obrazca:

STAROST: TELEFON: E-POŠTA:

NASLOV:

PRIIMEK:
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Drugi korak: začetek zbiranja prijav Sporočilo za 
javnost morate napisati in poslati lokalnim medijem. 
Prav tako je priporočljivo uporabiti družbena omrežja. 
Poskusite tudi osebno stopiti v stik z ljudmi, ki so blizu 
skupnostim različnega porekla, vendar morda nimajo 
dostopa do različnih medijev/spletnih platform. Vse te 
podatke dajte v bazo podatkov. Trajanje: 1 teden.

Tretji korak: sprejemanje prijav Tretji korak: spreje-
manje prijav

Četrti korak: po izteku roka za prijavo obdelajte 
podatke v bazi podatkov Pare med družinami skleni-
te na podlagi meril, ki so podani zgoraj – primer obrazca 
(ali so se prijavili kot gostitelj ali gost, število družinskih 
članov, potrebe, govorjeni jezik itd.)

Peti korak: obveščanje družin Družine obvestite o 
tem, s kom so v paru, njihove značilnosti in druge in-
formacije, ki jih gostitelj potrebuje. Ker bo družina prip-
ravljala in kuhala hrano, bo te podatke potrebovala 

vnaprej. V tej fazi dajte družinam tudi navodila, kako bo 
aktivnost potekala: ob kateri uri bo postrežena hrana, 
vloga mediatorja, itd.

Šesti korak: dan aktivnosti Mediator naj pospremi dru-
žino gostov k družini gostiteljici, ki jih sprejme in postreže 
hrano. Med obrokom je mediator odgovoren za spodbuja-
nje pogovorov, razumevanje, zabavo itd. 

V pomoč pri spodbujanju pogovora so mu lahko ta vpra-
šanja:

• Kakšen je recept za obrok? Kakšni so kulinarični obi-
čaji v vaši državi?

• Koliko časa že živite tukaj? Kaj vam je najbolj všeč?

Pogovor usklajuje s pomočjo informacij, ki so jih udele-
ženci poslali v obrazcu (želje, interesi ...)

Po aktivnosti

Pomembno je, da po zaključku aktivnosti pridobimo 
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mnenja družin, ki so sodelovale. Mediator naj druži-
ne pokliče nekaj dni po aktivnosti in jih bo povpraša o 
njihovi izkušnji ter poskrbi za izpolnitev vprašalnika. To 
lahko stori osebno, prek telefonskega pogovora ali prek 
e-pošte. Namen vprašalnika je dobiti povratne infor-
macije ter bolje razumeti, kakšne so prednosti in sla-
bosti aktivnosti. 

Pri izdelavi vprašalnika si lahko pomagate z naslednji-
mi vprašanji:

• Kako ste se počutili med izvedbo sktivnosti (skupne 
večerje)?

• Ste se počutili dobrodošle?

• Ste se zabavali?

• Vas je izkušnja obogatila?

• Ste spoznali življenja/izkušnje, ki jih prej niste poznali?

• Je bil mediator koristen?

Dogodek (večerjo) posnemite, fotografirajte ali snemaj-
te ter gradivo objavite na spletu in ga delite na družbe-
nih omrežjih. Posnetke lahko naložite tudi na youtube 
kanal in povezavo skupaj s sporočilom za javnost deli-
te na svojih platformah. Sporočilo za javnost pa lahko 
pošljete tudi lokalnim medijem, da projekt odmeva v 
javnosti. V sklopu tega lahko posnamete tudi intervjuje 
z udeleženci in jih povprašate o njihovih izkušnjah. 

Vse to vam pomaga, da ustvarite pozitivno sliko o pro-
jektu, ki ga lahko posledično ponovno izvedete v priho-
dnosti.

Na kaj morate biti pozorni?
K sodelovanju res povabite ljudi iz različnih okolij.

Javni poziv za zbiranje prijav naj bo preprost in v večih 
jezikih.

Poslušajte mnenja udeležencev o aktivnosti po njeni 
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izvedbi. Če podajo kritike, jih upoštevajte pri prihodnji 
izvedbi.

Poskusite povezati družine, ki imajo podobne želje in in-
terese.

Pogovorite se z udeleženci in jih spodbudite, da pristo-
pijo k aktivnosti brez predsodkov, da so pripravljeni izve-
deti in se naučiti kaj novega.

Spoštujte udeležence, ki odprejo svoj dom za aktivnost. 
Zahvalite se jim.

Prilagodite dejavnost, da bo ustrezala vašim potrebam, 
kot vam najbolj ustreza. Če menite, da je na primer bolj 
smiselno, da obe družini ali skupini kuhata in si delita 
večerjo, namesto da prevzameta vlogo gostitelja in 
gosta, lahko aktivnost izvedete tudi na ta način. Učinek 
je isti, obe izvedbi bogatita udeležence.

Ne pritiskajte na družine. Mediator je tam z namenom 
narediti srečanje bolj zabavno in prijetno, vendar mora-

te sprejeti, da obstaja možnost, da ne gre vse po načrtih.

Inovativni vidiki spodbujanja med-
kulturnosti
Aktivnost predstavlja most med kulturami, ki so na 
prvi pogled morda oddaljene, in na ta način promovira 
medkulturnost. Kot pove že samo ime dejavnosti, so te 
kulture morda oddaljene, pa vendar so to naši sosed-
je, ljudje, s katerimi prečkamo cesto, ljudje, ki živijo v is-
tem okolju kot mi. Ta trend se bo z leti v naših mestih še 
povečeval, zato je pomembno, da ustvarjamo skupne 
prostore, promoviramo aktivnosti, kraje in območja, na 
katerih se srečujejo in komunicirajo ljudje iz različnih 
kulturnih okolij.

Inovativni del te aktivnosti je odpiranje hiš, ki so naša 
zasebna okolja, a hkrati to največ pove o gostoljubju. 
Gre za odpiranje delčka našega življenja, da se gostje 
počutijo dobrodošle.
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Video, povezave in zunanji viri
https://www.youtube.com/watch?time_continu-
e=59&v=Qtt7Vm9WQO0

https://www.facebook.com/bizilagunak.araba/

https://www.cear-euskadi.org/bizilagunak-2017-u-
na-convivencia-culturas-sin-rumores-xenobofos/
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Kratek opis aktivnosti
Forum znanja je javni dogodek, kjer lahko ljudje delijo 
svoje znanje ali zanimanje za neko temo z ljudmi, ki jih 
zanima ista tema, v javnem, neformalnem prostoru. 
Teme lahko izberejo udeleženci sami. Velika kombina-
cija znanj, tako praktičnih kot teoretičnih, na različnih 
področjih, daje aktivnosti dodano vrednost. Na primer: 
odvetnik, ki deli svoje strokovno znanje, poleg osebe, ki 
deli svoje vrtnarske sposobnosti, poleg osebe, ki uči de-
lati drede, pa igralec, ki poučuje osnove improvizacije ...

Forum znanja
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Teme, cilji in metode:

Izmenjava znanja. Cilj te dejavnosti je ustvariti prostor, kjer se 
lahko ljudje z znanjem ali kompetencami iz določene teme ne-
formalno srečajo z drugimi in delijo svoje znanje in kompetence, 
razpravljajo, debatirajo in argumentirajo o teh temah. Uporablje-
na metoda je horizontalni prenos znanja med ljudmi iz različnih 
kultur ali okolij, ki imajo skupne ali podobne interese in strasti, v 
neformalnem okolju (trgi, ulice, parki ...).

Trajanje:

Dejavnost je sestavljena iz prve faze priprave in promocije, 
ki traja 1 ali 2 tedna, in izvedbe same aktivnosti, ki traja eno 
dopoldne/popoldne.

Kraj izvedbe:

Mladinski center, kjer pripravljate in organizirate srečanje. 
Izvedete ga lahko tudi na javnem prostoru, kot so trg, ulica, 
park ...
Izberite javni prostor, kjer bo dogodek/srečanje potekalo. 

Najboljše je, da izberete kraj, ki ga obiskujejo ljudje različnih 
starosti in narodnosti. Določite datum in uro, ki ustreza večini 
udeležencev. Pri izbiri ure se izogibajte delovnemu času (ali 
šolskemu času, če iščete študente) in dajte prednost viken-
dom. Natančno izberite lokacijo. Pri tem upoštevajte, da se 
različne skupine ljudi srečujejo na različnih lokacijah, in iz-
berite kraj, kjer je veliko mimoidočih, ki bi se lahko pridružili 
izmenjavi znanja. 

Udeleženci:

Idealno je, da imate vsaj 5 udeležencev, ki želijo prenesti svoje 
znanje. Več govorcev imate, bolj zanimiva bo aktivnost in več 
ljudi se bo želelo pridružiti.

Forum znanja
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Koraki:
Pred aktivnostjo

Informacije o dogodku objavite in razširite po svojih 
družbenih omrežjih, lokalnih medijih, z letaki ... Objava 
naj vsebuje razlago, kaj je forum znanja in kakšen je nje-
gov cilj. Vsebovati mora podrobnosti o lokaciji, kjer se bo 
srečanje izvedlo, datumu, uri in trajanju dogodka.

Poleg objave pripravite prijavnico, ki vsebuje nas-
lednje:

• Ime in priimek udeleženca:

• Kratek opis udeleženca:

• O kateri temi bi radi govorili?

• Kakšna je vaša povezava/izkušnja s to temo? (Po-
skusite biti čim bolje opisati svoj izkušnjo.)

• Kontakt (e-pošta, mobilni telefon):

Poiščite tudi udeležence, ki jih vaši običajni kanali mor-
da ne dosežejo. Vsak je v nečem strokovnjak, vsak lahko 
znanje prenese drugim. Izhajajoč iz te predpostavke, 
povabite k sodelovanju prijatelje, pripadnike manjšin, 
ki živijo v vašem okolju, sorodnike, uporabnike mladin-
skega centra ... Z njimi se pogovorite osebno in v nefor-
malnem kontekstu. Na ta način boste morda našli nove, 
nepričakovane udeležence. Vprašajte jih o:

• delovnih izkušnjah,

• izkušnjah, povezanih s študijem ali usposabljanjem,

• življenjskih izkušnjah in potovanjih,

• interesih, strasteh, radovednostih in praktičnih 
spretnostih.

Med tovrstnimi pogovori lahko najdete teme, o katerih 
posameznik zelo veliko ve, a se tega morda ni zavedal. 
Vprašajte jih, če se želijo pridružiti Forumu znanja in de-
batirati o teh temah.
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Začnite zbirati prijave na srečanje, tako da ga promo-
virate vsaj nekaj tednov pred dogovorjenim datumom 
izvedbe.

Glede na število prijavljenih »govornikov« pripravite 
mizo in stole (1 miza, 3 stoli na govorca). Za vsakega 
govorca pripravite en karton z njegovim imenom in 
temo, o kateri bo govoril.

Preverite, ali potrebujete dovoljenje za uporabo javne 
lokacije, ki ste jo izbrali.

Koristno je imeti na voljo en mobilni telefon/tablični 
računalnik z internetno povezavo, saj bodo udeleženci 
med razpravami morda morali skupaj preveriti nekate-
re informacije na spletu.

Med aktivnostjo

Na lokaciji postavite mize in stole, da se bo govornik 
lahko pogovarjal z ljudmi, ki se bodo pridružili. Nato po 
mestu razdelite letake z dogodka, pristopite k ljudem in 

jih povabite, da si ogledajo argumente, o katerih se raz-
pravlja, in se pridružijo mizi, ki jih zanima.

Na kaj morate biti pozorni?
S seboj imejte nekaj kopij prijavnice. Izročite jih obisko-
valcem, ki sedijo za mizami, če morda koga zanima, da 
se kot govornik pridružijo forumu znanja. Če je zanima-
nja veliko, lahko organizirate ponovno izvedbo srečanja.

Inovativni vidiki spodbujanja med-
kulturnosti
Forum znanja spodbuja medkulturnost tako, da olaj-
ša srečevanje in interakcijo ljudi z različnimi kulturnimi 
okoliščinami (zaradi geografskih, generacijskih, social-
no-ekonomskih, verskih razlik); obe strani tega srečanja 
so posamezniki, ki se srečajo zaradi želje po debati, iz-
menjavi znanja. Pri tem je eden v vlogi govorca, ki se 
zelo spozna na določeno temo, ali pa ga tema izjemno 
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zanima oziroma želi le deliti svoje znanje z drugimi, dru-
gi udeleženci pa so v vlogi obiskovalcev, ki jih zanima 
poslušanje ali razpravljanje o tej temi.

Delitve znanja ne organiziramo v formalnem okolju 
(šola, univerze, knjižnice ...) ali v neformalnem okolju, 
kot so kulturni in mladinski centri. Zaželeno je, da se do-
godek organizira v neformalnih okoliščinah, kot so uli-
ce, parki, trgi, nakupovalna središča…, ki imajo dodano 
vrednost, da so prijetni in se različni ljudje tam dobro 
počutijo. Zato izberite kraj, ki je dostopen vsem, da ne 
bi nenamenoma izključiti kakšne skupine ljudi. Inova-
tivnost tega pristopa je tudi, da se javnim prostorom 
vrne vloga, ki so jo sčasoma izgubili: kraj srečanja in de-
litve znanja za preprečevanje konfliktov in ustvarjanje 
mestne obnove.

Možno nadaljevanje aktivnosti
Pri tej aktivnosti je ključnega pomena sodelovanje lo-
kalne skupnosti. Priporočljivo je, da udeležencem, za-
interesiranim in mimoidočim, razdelite nekaj prijavnih 
obrazcev, da bi lahko ponovno izvedli aktivnost in jo 
spremenili v ponavljajoči se dogodek.
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Kratek opis dejavnosti
Zajtrk iz vsega sveta je sklop dogodkov, namenjenih od-
krivanju novih kultur. Izmenjava kultur in kulinarike po-
teka skozi najpomembnejši obrok dneva - zajtrk.

Zajtrk iz vsega 
sveta
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Teme, cilji in metode:

Cilj te aktivnosti je stopiti v stik z različnimi kulturami zunaj 
geografske ali stereotipne predstave o njih. Pri izbiri zajtrka 
ne gre toliko za predstavitev hrane ali receptov iz različnih 
držav, temveč za deljenje celotne izkušnje zajtrka kot po-
membnega dela vsakdanjega življenj, v različnih kulturah.

Metoda, ki jo uporabite, je ustvarjanje neformalnega okolja, 
v katerem lahko udeleženci iz različnih držav pokažejo svo-
jo tradicijo, povezano z zajtrkom, predstavijo tradicionalno 
hrano njihovih držav drugim ljudem in poustvarijo trenutek 
domačega življenja z ljudmi iz različnega kulturnega ozadja.

Dejavnost je sestavljena iz štirih glavnih delov:

• priprava,
• izvedba zajtrka,
• pregled mednarodnega tiska,
• pridobivanje povratnih informacij.

Zajtrk iz vsega sveta
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Inovativni vidiki spodbujanja med-
kulturnosti
Zajtrk sveta je inovativen način promocije medkulture, 
saj uporablja hrano kot orodje za prikaz vsakdanjih ži-
vljenjskih navad iz različnih držav. Hrana je eden izmed 
najpogosteje uporabljenih (in zlorabljenih) načinov za 
spodbujanje medkulture. Pri tem pa morate biti pozorni, 
da to ni le folklorna prireditev, kjer obiskovalci poskusijo 
tujo hrano, temveč da gre tudi za učinkovito izmenjavo 
kultur. Medtem ko na druge obroke vedno bolj vpliva 
kulturna fuzija, ki jo danes omogoča globalizacija, zajtrk 
še vedno ostaja prepoznavni trenutek različnih kultur. 
To je prvo dejanje dneva, zato lahko še najbolj naravno 
predstavi vsakdan neke kulture.

Če ta trenutek postavite v družabno okolje, pomeni, da 
drugim omogočite vstop v posameznikovo vsakodnev-
no rutino in jo doživijo na pristen način, ki presega ste-
reotipe. Povezava z branjem časopisov in razpravo, ki 

lahko iz tega izhaja, je v tem primeru  ključnega pome-
na za poglabljanje srečanja kultur in izkustveno oboga-
titev z izmenjavo znanja.
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Trajanje: Aktivnost izvedite zjutraj, po možnosti v nedeljo ali 
na dan prazika oziroma ko so ljudje dopoldan doma. Traja naj 
vsaj dve uri. Lahko je to enodnevna aktivnost in so istočasno 
predstavljeni zajtrki različnih kultur (priporočljivo) ali ponav-
ljajoči se dogodek (v tem primeru je lahko vsak dan name-
njen predstavitvi zajtrka druge kulture).

Kraj izvedbe: Ker gre za družaben dogodek s hrano, je izbira 
kraja izvedbe ključnega pomena. Če vremenske razmere do-
puščajo, lahko izvedete dogodek na prostem ali na neki drugi 
neformalni lokaciji, na primer v baru ali kavarni. Odvisno od 
hrane, ali jo boste pripravili predhodno drugje ali na kraju do-
godka, boste na prireditvenem prostoru verjetno potrebovali 
določene funkcije in naprave (grelnik za vodo, vtičnica, štedil-
nik ...)

Pripomočki:

• Mize (ena za vsako posamezno državo),
• stoli (odvisno od števila pričakovanih udeležencev),

• kuhalne naprave in pripomočki (posoda, pribor, deska za 
rezanje ...),

• hrana za zajtrke, ki jih boste pripravili (vnaprej dogovor-
jena z udeleženci, ki skrbijo za pripravo),

• izrezki iz časopisov, prve strani časopisov (alternativno 
lahko računalniki/tablice in wifi dostop).

Izvajalci in morebitna posebna znanja: 

Posebna znanja niso potrebna, če udeleženci sami pripravijo 
zajtrk.

Udeleženci:

Udeleženci morajo biti vsaj treh različnih narodnosti, če se od-
ločite na isti dan predstaviti zajtrke iz večih držav. Uspeh aktiv-
nosti je sorazmeren z raznolikostjo skupine, zato je najbolje, da 
je vključenih čim več narodnosti, tako pripravljalcev hrane kot 
tudi gostov.
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Koraki: 
Pred aktivnostjo

Najprej poiščite ljudi, pripadnike različnih kultur, ki bodo 
pripravili zajtrk v skladu z navadami, tradicijami in kuli-
naričnimi značilnostmi njihovih držav. Ko zberete te po-
sameznike, skličite z njimi sestanek, da se dogovorite za 
datum, lokacijo in vso logistiko.

Pogovorite se, kaj predstavlja ta čas v dnevu in ta ob-
rok v kulturi vsakega posameznika, kakšno hrano bodo 
pripravili, katere sestavine bodo potrebovali in katero 
opremo bodo potrebovali.

Opomnite udeležence – pripravljalce hrane, da niso 
potrebne nobene posebne kuharske sposobnosti in jim 
ni treba pripraviti nič drugega kot tisto, kar si običajno 
pripravijo za zajtrk.

Prosite pripravljalce, naj če je to mogoče, izberejo vrste 
hrane, ki jih je mogoče pripraviti na kraju dogodka, lah-

ko tudi s pomočjo obiskovalcev samih.

Spodbudite posameznike, ki pripravljajo hrano, da 
predstavijo tudi, kakšen pomen in vlogo ima zajtrk v 
njihovi kulturi, tradicije, zgodbe in anekdote, povezane s 
tem obrokom, ter od kod vse to izvira. Na ta način spod-
bujate kulturno zavest, kar bo naredilo nadaljevanje ak-
tivnosti še bolj učinkovito.

Pozorno izberite lokacijo dogodka. Upoštevajte pripo-
ročila in želje sodelujočih, ki bodo pripravljali hrano. Iz-
berite neformalen prostor, v katerem se vsi pripravljalci 
dobro počutijo. Zajtrk lahko organizirate tudi v prosto-
rih mladinskega centra. Upoštevajte tudi, da je lokacija 
v skladu z verskimi prepričanji in kulturnimi navadami 
pripravljalcev hrane ter da se predvsem oni dobro po-
čutijo na izbrani lokaciji. Zelo pomembna je promocija 
aktivnosti. Skupaj dorecite strategijo promoviranja do-
godka z namenom pridobiti čim več obiskovalcev, še 
posebej takih iz različnih kultur.
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Na koncu zberite in pripravite tudi različne časopisne 
novice iz držav, katerih zajtrke boste predstavili. Prip-
ravljalce hrane prosite, naj najdejo kopijo časopisa iz 
svoje države in ga prinesejo na dogodek (časopis je lah-
ko iz tistega dne ali star nekaj dni). Če ni mogoče najti 
tiskanega časopisa, poiščite spletno različico in za pot-
rebe dogodka natisnite vsaj prvo stran.

Ker je vsebina časopisov napisana v njihovem nacional-
nem jeziku, je morda koristno vnaprej izbrati članke za 
branje in jih prevesti v angleščino, lokalni jezik ali drug 
jezik, ki je vsem razumljiv.

Med aktivnostjo

Izvedba zajtrka
Ko razporedite prostor tako, da ima vsaka država/kultura 
na voljo eno mizo za pripravo in postrežbo zajtrka, pova-
bite obiskovalce, da se pridružijo tisti mizi, ki se jim zdi naj-
bolj vabljiva, nato pa naj poskusijo tudi hrano z drugih miz. 
Namen je spontano druženje, pogovarjanje, spoznavanje 

hrane iz različnih kultur ter okušanje novih stvari. Priporo-
čljivo je, da lahko obiskovalci tudi sami sodelujejo pri prip-
ravi jedi, seveda po navodilih in ob pomoči predstavnikov 
posameznih držav – pripravljalcev hrane. Tej fazi nameni-
te čas, ustrezen glede na velikost skupine, in zagotovite, da 
lahko ta faza poteka sproščeno. 
Da bi zagotovili sproščeno kulturno in kulinarično izme-
njavo, morate upoštevati, da različni ljudje potrebujejo 
različno dolgo, da stopijo iz svoje cone udobja in poskusijo 
nekaj novega. Ne hitite s samo izvedbo in si vzemite čas. 
Na to naj bodo pozorni tudi pripravljalci hrane; morda ne 
pripravite vsega naenkrat ali pa naredite urnik aktivnosti/
obrokov. 

Pregled mednarodnega tiska
Obiskovalce prosite, da sedejo v krog. Predstavniki 
držav, ki so pripravljali hrano, naj preberejo/predstavijo 
članke iz nacionalnih časopisov svojih držav. Časopisne 
članke naj predhodno pripravijo.
Teme se lahko različne, lahko predstavijo temo, ki je 
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specifična za njihovo državo in drugim obiskovalcem 
verjetno ni znana, lahko pa izberejo novico, o kateri je 
govoril ves svet in tako primerjate pogled na novico z 
vidika različnih držav. Izberite temo, ki zanima občinstvo 
(mednarodna politika, novice, ki so pritegnile mednaro-
dno pozornost, novice, povezane z znanimi osebnostmi ...).

Po krajši razlagi članka povabite obiskovalce, naj ga ko-
mentirajo, in spodbudite razpravo. Pri tem si lahko po-
magate z naslednjimi vprašanji:

Ste vedeli za to novico? Ali vpliva tudi na vas? Kako?

Namenijo mediji vaše države enako pozornost tej novi-
ci? Kaj pa javno mnenje?

Ali mediji v vaši državi pišejo in govorijo o tem dogodku/
javni osebi drugače? Kako?

Po aktivnosti 

Izvedite evalvacijo aktivnosti, tako da se pogovorite s 
predstavniki držav, ki so pripravljali hrano. Vprašajte jih:

• Kakšen se vam je zdel dogodek?

• Ali ste dosegli svoj cilj/namen?

• Ste pridobili nove izkušnje, ste se naučili kaj novega?

• Kaj je/ni šlo po pričakovanjih?

• Kako je potekala izmenjava kultur z obiskovalci? Je 
bila bolj enosmerna ali dvosmerna?

• Bi želeli aktivnost ponoviti? Kaj bi spremenili in kaj oh-
ranili?

Na koncu pripravite objavo za družabna omrežja, kjer 
delite slike in posnetke dogodka, se zahvalite vsem so-
delujočim in na sploh pokažete pozitivno vzdušje pri-
reditve. Napišete lahko tudi sporočilo za javnost in ga 
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posredujete lokalnim časopisom. Na ta način bo vse 
več ljudi izvedelo za dogodek, kar vam lahko koristi pri 
ponovni izvedbi.

Na kaj morate biti pozorni?
Med fazo pregleda mednarodnega tiska so lahko ne-
kateri obiskovalci/sodelujoči bolj občutljivi na nekate-
re teme, še posebej pri temah iz mednarodne politike 
bodite pozorni na novice, ki so izbrane v pripravljalni 
fazi, in se skušajte izogniti tistim novicam, ki se ozirajo 
na nekatere udeležence ali skupine udeležencev, da ne 
bi prišlo do konfliktov. Upoštevajte, da bistvo aktivnosti 
ni razpravljanje o politiki (čeprav je to lahko zanimivo, v 
tem primeru lahko pripravite ločeno aktivnost in jo na-
menite debati), temveč razmislek o tem, kako različne 
države obravnavajo novice in da imajo različne države 
različen pogled na nekatere novice.
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Kratek opis aktivnosti
Medkulturni tematski jam session (glasbena improvi-
zacija) je dejavnost, ki nam ponuja spoznavanje raz-
ličnega umetniškega izražanja iz različnih krajev sveta. 
Priložnost za horizontalno izmenjavo znanja, kjer lahko 
vsi udeleženci prispevajo s svojimi glasbenimi sposob-
nostmi. Mladinski center v svojem prostoru organizira 
glasbeni večer, ki bo spodbudil umetniško izražanje.

Tematska glasbena 
improvizacija – jam 
session
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Cilji:

ustvariti učinkovito in tekočo medkulturna komunikacija;
prebuditi zanimanje študentov, da skozi glasbo gradijo most 
med kulturami in tako izboljšujejo medkulturne in družbene 
odnose;
razbiti prepričanja in stereotipe, da zahodna kultura predsta-
vlja edino ali najpomembnejšo kulturo;
ustvariti prostor za horizontalno izmenjavo med različnimi 
kulturami;
spoznati glasbo, pesmi, ritme in instrumente drugih kultur.

Metode:

Glasbena improvizacija, katere namen je izmenjava ritmov 
in glasbe različnih kultur in ki prikazuje podobnosti in razli-
ke med različnimi kulturnimi manifestacijami. Pomembno je 
predstaviti različne kulture in kulturne izraze in jih ovrednotiti 
ter poskusiti razumeti prispevek vsake izmed njih k poznava-
nju človeštva. 

Opustitev stereotipov in predsodkov, osredotočanje na za-
bavno in obogatitveno izkušnjo skupne rabe glasbe in sku-
pnega igranja, možnost učenja različnih vrst glasbe in instru-
mentov ter možnost njihovega ujemanja.

Trajanje:

Aktivnost lahko traja od 2 do 3 ure. Vendar ga je mogoče 
prilagoditi potrebam vsakega mladinskega centra. Lahko je 
krajši ali daljši.
Trajanje procesa pripravljanja aktivnosti je odvisno od tega, 
ali so udeleženci jam sessiona redni uporabniki mladinskega 
centra ali bo treba pripraviti javni poziv in tako povabiti glas-
bene ustvarjalce. 
Če so udeleženci aktivnosti redni uporabniki centra, ki že vedo, 
da želijo sodelovati, lahko v enem tednu organizirate celotno 
aktivnost: glasbo, prostor, prigrizke itd. Če pa k sodelovanju 
povabite glasbenike prek javnega vabila/razpisa, morate ak-
tivnost začeti pripravljati vsaj dva tedna pred izvedbo.

Tematska glasbena improvizacija – jam session
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Stroški:

Napitki in prigrizki za aktivnost: 50 € (odvisno od države);
tiskanje plakatov (neobvezno): 20 € (odvisno od države).

Kraj izvedbe:

Prostori mladinskega centra.

Gre za aktivnost, ki jo lahko izvedete tako v zaprtih prostorih 
kot na prostem. Če letni čas in pogoji to dopuščajo, je vedno 
dobro izvesti aktivnost na prostem. Vendar pa morate biti v 
tem primeru poskrbeti za dostop do elektrike, podaljške, vtič-
nice ...

Pripomočki:

Potrebujete prostor za izvedbo aktivnosti: velik prostor, kjer 
lahko določite območje za oder (tudi če ne gre za dvignjen 
oder, je treba prostor definirati) in območje za publiko, ki si 
želi ogledati jam session.
Dobro je, da glasbenike osvetlite. Za to uporabite žaromete in 

druge svetlobne in led naprave, ki so vam na voljo. Usmerite 
jih proti odru in tako še dodatno razmejite prostor na obmo-
čje z glasbeniki in območje za publiko. 
Stole za občinstvo obrnite proti odru, da bodo imeli obisko-
valci dober pogled na oder.

Potebujete še:
miza za postavitev prigrizkov in napitkov, ki jih predhodno ku-
pite za obiskovalce in nastopajoče, 
zvočno opremo,
računalnik za pripravo napisov in komunikacijsko delo na 
družbenih omrežjih,
kamera za snemanje aktivnosti.
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Izvajalci in morebitna posebna znanja: 

Glavni izvajalec je koordinator. Ne potrebuje posebnih znanj, 
le osnovne organizacijske in vodstvene sposobnosti. Koordi-
nator zbira prijave za sodelovanje in upravlja z napisi. Poskr-
bi tudi za pripravo prostora s stoli, mizami, zvočno opremo, 
razsvetljavo, prigrizke ... Po potrebi tudi natisne in nalepi pla-
kate za dogodek na stene mladinskega centra in okolice.

Udeleženci:

Aktivnost je mogoče izvesti na različne načine, da je primer-
na za različne skupine udeležencev.
Jam session lahko organizirate z rednimi uporabniki mladin-
skega centra – skupino glasbenikov, s katerimi redno sodelu-
jete in ki želijo nastopiti na dogodku medkulturne glasbene 
improvizacije, namenjene drugim mladim uporabnikom cen-
tra, ki se dogodka udeležijo kot obiskovalci. 
Jam session lahko organizirate za širšo javnost, kar je tudi 
dober način, da ljudje iz okolice bolje spoznajo mladinski 

center. V tem primeru pripravite javen poziv in tako povabite 
glasbene navdušence iz vašega okolja, da nastopijo na jam 
sessionu skupaj z glasbeniki iz vašega mladinskega centra. 
Poudarite, da želite s to aktivnostjo krepiti medkulturno po-
vezovanje skozi glasbeno izražanje ljudi iz različnih kultur in 
držav. Naredite javni dogodek in povabite uporabnike mla-
dinskega centra, kot tudi ljudi iz vašega širšega okolja.
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Koraki:
Pred aktivnostjo

Poiščite prostor v svojem mladinskem centru, kjer boste 
lahko izvedli glasbeni dogodek. Prostor mora biti dovolj 
velik, hkrati pa mora imeti dostop do zvočnega sistema. 
Aktivnost lahko izvedete tako v zaprtih prostorih kot na 
prostem, pomembno je samo, da lahko priključite elek-
trične priključke, zvočnike, luči, instrumente ...

Ko imate prostor izbran, določite koordinatorja in prip-
ravite razpis oziroma povabite glasbenike k sodelova-
nju. Oblikujte preprost plakat/letak, na katerem opišete 
aktivnost in plakat objavite v različnih medijih in dru-
žabnih omrežjih (facebook, instagram, twiter, spletna 
stran ...). 

Ne pozabite omeniti, kaj je posebnost jam sessiona – 
spodbujanje medkulturnosti in predstavitev glasbe iz 
različnih kultur sveta. Izzovite javnost, da preizkusi nove 

ritme in glasbene stile. Nastopajočim povejte, naj pri-
nesejo na dogodek svoja glasbila, medtem ko center 
poskrbi za ozvočenje in osvetljavo.

V vabilu navedite rok za prijavo nastopajočih, po pote-
čenem roku pa objavite končni seznam nastopajočih na 
jam sessionu.

Ko imate izbran prostor in nastopajoče, lahko na svojih 
družabnih omrežjih začnete napovedovati dogodek in 
natisnete nove plakate/letake z datumom in vsemi pot-
rebnimi informacijami. Promovirajte dogodek, da dose-
žete publiko, ki bi jo zanimal obisk jam sessiona. 

Če dogodek oglašujete kot medkulturni jam session, 
inovativen v primerjavi z drugimi primeri jam sessionov, 
bo ta dejavnost imela dodano vrednost, saj bo spod-
budila razmislek o skupnem delu različnih kultur. Pre-
pričajte se, da sta datum in ura jasna, in ne pozabite 
omeniti, da bodo prigrizki in pijača na voljo vsem.



316

F Y C I C

Med aktivnostjo 

Vnaprej preverite delovanje zvočne opreme in se z 
glasbeniki uskladite glede zvoka in osvetlitve ter drugih 
zahtev, ki jih imajo. Dogodek fotografirajte in snemajte, 
seveda ob predhodni privolitvi udeležencev. Na začetku 
napovejte in predstavite glasbenike, ki bodo nastopa-
li, pa tudi medkulturni cilj dejavnosti, izziv ustvarjanja 
glasbene improvizacije z različnimi vrstami glasbe. Po 
nastopih povejte nekaj besed o tem, kako je dejavnost 
potekala.

Po aktivnosti

Ko se projekt konča, ocenite, kako je potekala aktivnost. 
Kako so se udeleženci počutili, so se naučili česa novega 
itd. Preglejte opravljeno delo, da ugotovite, kaj bi lahko 
naredili bolje.

Prav tako je priporočljivo pripraviti sporočilo za javnost, 
ki ga boste poslali lokalnim medijem s fotografijami in 
video posnetki dogodka. V svojih družabnih omrežjih 

delite tudi te fotografije in video posnetke in razširite 
idejo ter delo vašega mladinskega centra.

Na kaj morate biti pozorni?
Nastopajoče opomnite, kaj je največja vrednost te ak-
tivnosti; izzovite jih, da poizkusijo in spoznajo nove glas-
bene stile in žanre, ki jih morda običajno ne igrajo. 

Prepoznajte in poudarite geografsko poreklo posa-
meznih glasbenih izrazov. Izogibajte se pretiranemu 
posploševanju in poenostavljanju. Izkoristite glasbo, da 
se pogovorite o medkulturnosti: kulturno izražanje, kul-
turna prilastitev, kulturne hierarhije itd.
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Inovativni vidiki spodbujanja med-
kulturnosti
Skozi raznolike glasbene vire različnih kultur je mogo-
če doseči učinkovito medkulturno komunikacijo, vsaj z 
vidika glasbene raznolikosti. Širina področij, ki nam jih 
ponuja glasba: pesmi, ritmi, instrumenti, zvoki telesa, 
igre, zgodbe itd., predstavljajo začetek spoznavanja ne-
katerih razlik med kulturami, pa tudi prepoznavanja po-
dobnosti, ki obstajajo med njimi.

Igranje instrumentov v skupini ustvarja kolektivni obču-
tek umetniškega izražanja. Improvizacija pa je primer 
ustvarjalnosti z veliko potenciala, saj nastopajoči po-
skušajo prepletati ritme in glasbene izraze iz različnih 
kultur. Ta dejavnost nam pokaže, da je mogoče upora-
biti razlike in elemente, ki se zdijo nezdružljivi, in jih po-
vezati v medkulturno kolektivno ustvarjanje.

Ta dejavnost je lahko inovativna, če se skušamo izogni-
ti eksotičnim pogledom in nismo površni v pristopu do 

kulturnih izrazov in kultur. Vedno se moramo zavedati, 
da se lahko veliko naučimo, če spoštujemo in cenimo 
vse kulture in porekla. Poleg tega je pomembno, da 
prepoznamo geografsko poreklo vsakega kulturnega 
izraza: čeprav obstajajo glasbeni slogi in ritmi, ki so v 
zahodni kulturi močno integrirani, je ta dejavnost lah-
ko dobra priložnost za spoznavanje njihovega izvora in 
kontekstov.

Ta aktivnost vključuje prepoznavanje in preverjanje hi-
erarhije znanja in kultur ter nas spodbuja k razmisleku 
o našem mestu in položaju v svetu. Pridobivanje per-
spektive je zahtevno, a na koncu nas zelo oplementi in 
obogati.
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Kratek opis aktivnosti
Gre za projekt, ki skuša s pomočjo umetniške razstave 
graditi na odnosih in medkulturni empatiji. Razstavo 
naj sestavljajo različni predmeti, ki jih prispevajo ljud-
je z željo po sodelovanju. Razstavljena »dela« naj bodo 
osebni predmeti, ki imajo poseben pomen za udeležen-
ce – lastnike predmetov. Predmeti služijo kot kanal za 
izražanje kulturnih in osebnih značilnosti.

Čustvena 
umetniška razstava
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Cilji:

vzpostaviti učinkovito in tekočo medkulturno komunikacijo;
s pomočjo umetnosti graditi na mednarodnih in družbenih 
odnosih in jih izboljšati;
ustvariti prostor, kjer se srečujejo in soobstajajo različne kul-
ture; 
izpostaviti del posameznikove zavesti in čustev, tako da z 
drugimi deli osebni predmet, ki opiše njega in njegovo kultu-
ro, hkrati pa opazuje in spoznava predmete, osebnost, emo-
cije in kulturo drugih udeležencev. 
vzpodbuditi pogovor.

Metode:

Uporabite umetniški konteksta, vendar se izogibajte tradicio-
nalni obliki umetniških razstav.
Ni potrebno, da so udeleženci umetniki ali da se na kakr-
šenkoli način ukvarjajo z umetnostjo. Umetniška dela bodo 
predstavljali osebni predmeti, ki imajo za lastnike posebno 

vrednost. 
S tem osebnim predmetom bodo udeleženci razkrili nekaj 
intimnega, del svojega življenja, ki predstavlja njih, njihovo 
življenje, izkušnje, kulturno ozadje ...
Javnost, ki si bo ogledala razstavo, bo skozi osebne predme-
te in zgodbe, ki jih pripovedujejo, odkrivala nove kulture. To 
je način, kako medkulturnost počlovečiti, ji dati osebnost, jo 
približati publiki in ji dati ime in priimek.

Trajanje:

Trajanje te dejavnosti lahko prilagodite potrebam centra. 
Razstava ima lahko različno trajanje: en dan, dva tedna, en 
mesec; pomembno je, da si jo ljudje možnost ogledati.
Priporočljivo je organizirati aktivnost za otvoritev razstave. 
Otvoritev lahko traja približno 2 uri. Predstavite cilje razstave 
in dajte udeležencem možnost, da skozi pogovor predstavijo 
svoje predmete, če to želijo. 

Čustvena umetniška razstava
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Stroški:

napitki in prigrizki: 50 € (odvisno od države);
tiskanje plakatov (neobvezno): 20 € (odvisno od države);
skupni proračun: 70 € (odvisno od države).

Lokacija:

prostori mladinskega centra.
V mladinskem centru poskusite poiskati prijeten in prostoren 
prostor, kjer lahko predmete razstavite in prikažete na estet-
ski način. 

Pripomočki:

luči za osvetlitev posameznih razstavljenih predmetov (pri-
poročljivo, ni pa nujno);
različni pripomočki za razstavljanje predmetov: orodje in pri-
pomočki za obešanje predmetov na steno, stojala in podstav-
ki, na katere lahko postavite predmete ...;
miza s pijačo in hrano za udeležence in obiskovalce otvoritve 
razstave;

tiskalnik za tiskanje plakatov in letakov;
računalnik za pripravo napisov in komunikacijsko delo na 
družabnih omrežjih;
kamera/fotoaparat za snemanje aktivnosti.

Izvajalci in morebitna posebna znanja: 

Koordinator: ne potrebuje posebnih znanj, le osnovne organi-
zacijske in vodstvene sposobnosti. Koordinator pripravi razpis 
za sodelovanje na razstavi in poskrbi, da je prostor opremljen 
z vsemi potrebnimi materiali, da so predmeti dobro postav-
ljeni, poskrbi za pogostitev s pijačo in prigrizki in za promocijo 
projekta, fotografiranje, snemanje ... 

Udeleženci:

Aktivnost je mogoče izvesti na različne načine in jo prilagoditi 
različnim skupinam.
K sodelovanju na razstavi lahko povabite redne uporabnike 
mladinskega centra, s katerimi redno sodelujete, ali pa pova-
bite ljudi iz širšega okolja, da prispevajo osebne predmete in 
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delijo del svojega življenja. Povabite tudi pripadnike manjšin, 
priseljence, ljudi iz različnih kulturnih okolij. Namen je narediti 
razstavo kar se da osebno, čustveno in raznoliko.
Obiskovalci razstave naj bodo prav tako stalni obiskovalci 
mladinskega centra in ljudje iz širšega lokalnega okolja.
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Koraki:
Pred začetkom aktivnosti 

Izberite prostor v mladinskem centru, kjer boste izved-
li razstavo. Lokacija naj bo dovolj velika in s primerno 
osvetljavo. Glede na velikost prostora se lahko odločite, 
koliko ljudi lahko razstavi svoje osebne predmete. Upo-
števajte, da mora imeti vsako razstavljeno delo (pred-
met) svoj prostor, ne pa da so nagneteni skupaj, da lah-
ko obiskovalci začutijo vrednost vsakega predmeta. V 
prostoru pustite še dovolj prostora za postavitev mize 
s pogostitvijo za udeležence – lastnike  predmetov in 
obiskovalce. 

Koordinator nato pripravi razpis z vabilom k sodelova-
nju na razstavi in ga objavi na družbenih omrežjih in na 
spletni strani. Na plakatu/letaku/v objavi je razložena 
aktivnost. Omenite, da je namen razstave spodbujati 
medkulturnost, deliti osebne predmete in zgodbe. Izzo-
vite ljudi v vašem okolju, da skozi razstavljene osebne 

predmete odprejo del sebe in svoja intimna občutja 
delijo z drugimi. Na letak ne pozabite napisati roka za 
prijavo za sodelovanje, dan in uro otvoritve razstave ter 
njeno trajanje.

Po izteku roka za prijave pripravite končni seznam so-
delujočih na razstavi.

Ko imate dogovorjen prostor čas, kraj in udeležence na 
razstavi, lahko začnete promovirati projekt in otvoritev 
razstave na družabnih omrežjih. Pripravite tudi nove 
plakate, letake in objave z vsemi informaciji in jih delite 
z javnostjo, da si pridejo ogledat razstavo. 

Med aktivnostjo

Na dan otvoritve razstave pripravite prostor. Predmete 
razporedite že prej. Postavite mizo s prigrizki in pijačo. 

Dogodek fotografirajte in snemajte – predhodno pri-
dobite soglasje udeležencev. Na otvoritvi predstavite 
predmete in prosite lastnike, da opišejo, kakšen pomen 
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imajo predmeti zanje in za njihovo življenje. To lahko sto-
rite skozi pogovor, da predstavite tudi njihovo čustveno 
navezanost na predmete in odprete razpravo. Razpravo 
vodite in spodbujajte. Na koncu dogodka – otvoritve pa 
povejte nekaj besed o sami aktivnosti in njenem pome-
nu, namenu ter medkulturni izmenjavi, ki jo predstavlja. 

Po koncu aktivnosti

Ko je projekt zaključen, ocenite, kako je potekala aktiv-
nost. Kako so se udeleženci počutili, so se naučili kaj no-
vega itd. Preglejte opravljeno delo, da ugotovite, kaj bi 
lahko naredili bolje.

Pripravite sporočilo za javnost, fotografije in video po-
snetke delavnice, ki jih boste poslali lokalnim medijem. 
Prav tako delite fotografije in video posnetke na svojih 
družabnih omrežjih in spletni strani in razširite delo va-
šega mladinskega centra.

Na kaj morate biti pozorni?
Bodite pozorni, da ima vsako razstavljeno delo (pred-
met) svoj prostor, ne pa da so nagneteni skupaj, da 
lahko obiskovalci začutijo vrednost in pomen vsakega 
predmeta.

Inovativni vidiki spodbujanja med-
kulturnosti
Ta dejavnost spodbuja medkulturnost skozi ustvarja-
nje umetniškega prostora za stik med ljudmi različnega 
izvora in življenjskih izkušenj. Vabi nas, da se medkul-
turnega dela lotimo s pozivom na intimnost, na oseb-
ne vidike, ki jih imajo vsa človeška bitja, in jih delimo z 
drugimi.

S predstavitvijo predmetov, ki nam predstavijo oseb-
ne izkušnje udeležencev v obliki umetniške razstave, 
izpostavimo človečnost, spomine, izkušnje, ambicije, 
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sanje ..., ki jih  imajo vsi ljudje, ne glede na njihovo po-
reklo. Na dan pridejo kulturni vidiki, ki so del identite-
tne konstrukcije vsakega posebej. Gre za izmenjavo te 
identitete med udeleženci in publiko skozi izmenjavo 
zelo osebnih zgodb.

Ta dejavnost vabi ljudi, ki ne potrebujejo umetniških iz-
kušenj za sodelovanje v projektu, ki tradicionalno spada 
na področje umetnosti. Ker gradimo razstavo na pod-
lagi osebnih predmetov sodelujočih, prekinemo strogo 
dinamiko, ki odloča, kaj je umetnost ali kaj to ni.

Z dejavnostjo prikažemo demokratizacijo umetniškega 
konteksta, saj izpostavimo vrednost prispevkov vseh 
udeležencev in pokažemo, da so vsakdanji predmeti in 
njihove intimne zgodbe vredni občudovanja. Dejavnik 
medkulturnosti je dodana vrednost izmenjave in obo-
gatitev učenja. 

Možno nadaljevanje aktivnosti
Poskusite vključiti udeležence v ponovno razmišljanje o 
podobi vaših mladinskih centrov. Lahko jih organizirajo 
v umetniški odbor, ki je zadolžen, da bo središče urejeno  
estetsko, bolj prijetno in odprto za raznolikosti (prepro-
ge, stenske dekoracije, slike ...).
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Kratek opis aktivnosti
World Cafè je preprost in neformalen način, da se različ-
ni ljudje skupaj pogovarjajo v različnih jezikih o določenih 
temah. Izvaja se v obliki kavarne, pogovori potekajo za mi-
zami.

Svetovna kavarna
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Cilj:

Cilj te dejavnosti je olajšati stike med različnimi ljudmi skozi 
pogovore v različnih jezikih in o različnih temah.
Dejavnost, ki temelji na metodologiji World Café (http://www.
theworldcafe.com/), uporablja neformalno obliko druženja in 
tako ljudem omogoči razpravo o različnih temah in v različ-
nih jezikih.
Metoda World Café je zasnovana tako, da ustvarja varno, 
prijetno okolje, v katerem se udeleženci povežejo v manjše 
skupine in med pogovorom izmenjujejo ideje in mnenja. 
Za aktivnost ustvarite neformalno okolje po vzoru kavarne, v 
kateri lahko udeleženec izbere mizo, ki predstavlja jezik, kul-
turo ali temo, ki jo želi raziskati.
Dejavnost nima toliko namenjena izobraževanju, ampak po-
vezovanju različnih ljudi ter izmenjavo idej in mnenj v varnem 
in prijetnem medkulturnem okolju.
Metodo svetovne kavarne je mogoče uporabiti tudi za po-
govore/debate o nekaterih vnaprej določenih temah, vendar 

mora biti jasno, da cilj dejavnosti ni toliko osredotočanje na 
določene teme, ampak določanje tem olajša proces izmenja-
ve in tako ustvarja povezavo med udeleženci.

Trajanje:

Najboljše je, da aktivnost izvedete zvečer. Traja naj vsaj dve 
uri. Lahko jo izvedete kot en sam dogodek ali pa, kar je še 
bolje, kot ponavljajoči se dogodek (na primer tedensko sre-
čanje), v katerem imajo udeleženci možnost sodelovati v 
pogovoru pri različnih mizah o različnih temah in v različnih 
jezikih. V primeru ponavljajočih se dogodkov je priporočljivo, 
da teme za naslednje srečanje določite skupaj, v skupini, med 
fazo poročanja (evalvacije).

Kraj izvedbe:
 Izbira kraja za aktivnost je ključnega pomena, saj mora imeti 
vse značilnosti kavarne. Lahko jo organizirate v zaprtem pro-
storu ali na prostem, tako da prizorišče opremite z mizami, 
stoli, rožami itd. V prostoru morate imeti tudi možnost, da si 

Svetovna kavarna
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obiskovalci postrežejo s pijačo, lahko tudi prigrizki. Vsekakor 
pa mora prostor ohranjati neformalno vzdušje za pogovor, 
razprave. Dogodek lahko izvedete tudi v dejanski kavarni.

Pripomočki: 
• mize (glede na število pričakovanih udeležencev),

• stoli (glede na število pričakovanih udeležencev),

• napitki,

• prigrizki,

• papir, markerji, trak za ustvarjanje zastavic, ki jih posta-
vite na mize (povezane z nacionalnostjo/jezikom, ki ga 
govorijo udeleženci, ali z določenimi temami),

• glasba (ni obvezno, vendar priporočljivo za ustvarjanje 
vzdušja),

• zvonček.

Izvajalci in morebitna posebna znanja: Dejavnost izvaja 
koordinator, ki skrbi za organizacijo aktivnosti. Posebna zna-

nja niso potrebna.

Udeleženci: Dejavnost ni namenjena skupinam udeležen-
cem, ki pripadajo isti kulturi ali govorijo isti jezik. Priporočljivo 
je, da so zastopane vsaj tri različne narodnosti, kulture, jeziki. 
Več kultur, jezikov, narodnosti, kot je predtavljenih, učinkovi-
tejša in uspešnejša bo aktivnost.

Med udeleženci so lahko pomešani mladi in odrasli, če jih po-
vezujejo skupni interesi. Dejavnost se lahko izvaja tudi z otro-
ki, vendar je v tem primeru priporočljivo imeti manj razširjene 
starostne skupine. V tem primeru je treba predlagano temo 
pogovora prilagoditi udeležencem in ciljnim skupinam (tema 
za otroke se bo razlikovala od teme za mlade ali odrasle).
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Koraki: 
Pred aktivnostjo – priprava  

Pred začetkom aktivnosti je treba ustvariti prijetno oko-
lje po vzoru kavarne z mizami in stoli. To naj bo nefor-
malno okolje, ki spodbuja povezovanje in sodelovanje. 
Stole in mize postavite glede na pričakovano število 
udeležencev).

Na eno izmed miz pripravite pripomočke za izbiro tem/
jezikov, nekaj tem pa lahko pripravite že vnaprej. Izde-
lajte zastavice z oznakami jezikov/tem (npr. nogome-
tna žoga za šport, glasbena nota za glasbo, čopič za 
umetnosti itd.). Pustite pa tudi nekaj praznih zastavic 
in priložite markerje, da lahko obiskovalci sami narišejo 
oznako za temo po svoji izbiri.

Pripravite bife/mizo z napitki in prigrizki.

Med aktivnostjo

1. Najprej prebijte led.
Za začetek izvedite aktivnost, ki bo omogočila udele-
žencem, da se spoznajo. Tako se bodo kasneje lažje po-
govarjali in razpravljali o temah. Spodbudite tudi pogo-
vor med udeleženci, ki so zaradi jezikovnih ovir morda 
nesamozavestni. V tem primeru jih spodbudite k iskanju 
drugih oblik neverbalne ali metaverbalne komunikacije.
Udeležencem priskrbite papir in markerje ter jim razlo-
žite aktivnost za preboj ledu.
Udeleženci imajo na voljo 5 minut, da si vsak izmisli 
oglas za skrivnostni predmet. Uporabljajo lahko risbe, 
pantomimo ali katerokoli drugo metodo. Ko so priprav-
ljeni, imajo na voljo 2 minuti časa, da občinstvu objavijo 
izdelek, ki ga želijo »prodati«. Oglas (tj. slogani, značil-
nosti predmeta, cena ...) mora biti narejen v njihovem 
jeziku, drugi udeleženci pa morajo uganiti »skrivnostni« 
predmet.
Udeležence povabite, naj uporabljajo tudi narečje, di-
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alekte in naj bodo kreativni pri uporabi neverbalnega 
jezika ali metajezika.

2. Svetovna kavarna
Po prvi aktivnosti udeležence povabite na prigrizek ali 
pijačo, da spodbujate spontane pogovore med njimi. Za 
tem pa jih povabite, naj se pridružijo mizam, ki so ozna-
čene z zastavicami. Razložite, da je njihov namen na-
poved teme ali jezika, v katerem poteka pogovor za po-
samezno mizo. Izberejo naj tisto, ki jih trenutno najbolj 
pritegne, ali pa jo ustvarijo sami v skladu s svojimi inte-
resi. Moderator/povezovalec naj spodbudi udeležence, 
da se pridružijo različnim mizam. Lahko se pridružijo 
več kot eni mizi, prehajajo od ene k drugi in se pogovar-
jajo  z več ljudmi v različnih jezikih in o različnih temah. 
Ni nujno določiti skupnega jezika niti ni cilj pridobitev 
novih jezikovnih sposobnosti (čeprav je to pomemben 
pozitiven stranski učinek dejavnosti). Pogovori se lahko 
odvijajo na kakršen koli način in v katerem jeziku udele-
ženci želijo, pomembno je le, da se pogovarjajo o temah 

in delijo ideje ali mnenja z drugimi.
Poskrbite, da noben udeleženec ne bo ostal brez mize in 
da bo na vsaki mizi prisotno določeno število udeležen-
cev (najmanj 2). Pri tem ni treba hiteti, celotno srečanje 
naj poteka sproščeno. Udeležencem je treba omogoči-
ti, da se odločijo, katero temo/jezik (in obširno kulturo) 
bodo najprej raziskali.
Če je mogoče, v ozadju predvajajte glasbo. Na ta način 
ustvarite bolj sproščeno vzdušje in zapolnite praznino. 
Opomnite udeležence na možnost zamenjave mize, da 
bi spoznali več ljudi, jezikov in kultur. Povezovalec lah-
ko z zvoncem opozori udeležence, kdaj naj zamenjajo 
mizo.
Z zvončkom na vsakih 10 minut udeležencem sporočite, 
da imajo možnost zamenjati mizo, ni pa nujno. Sami naj 
se odločijo, ali želijo ostati dlje za isto mizo in nadalju-
jejo pogovor ali ga spremenijo, da bi raziskovali različ-
ne teme ali različne jezike. Tako lahko nekdo spremeni 
svojo mizo v skladu s pravili, ne da bi pri tem vzbudil pri 
udeležencih za mizo napačen vtis, da morda ne želi več 
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sodelovati v njihovem pogovoru. 
Če nekdo uživa v pogovoru, ga ne prepričujte, naj zame-
nja mizo, ampak spodbudite samo tiste, ki niso vključe-
ni, naj preizkusijo različne teme in jezike tudi tako, da se 
pridružijo že začetemu pogovoru.

Po aktivnosti 

Povzetek in razprava:
Cilj tega dela aktivnosti je, da vsi udeleženci delijo svo-
je mnenje in izkušnje ter povedo, kakšna se jim je zdela 
aktivnost.
Udeleženci s skupino delijo, kako so se počutili med ak-
tivnostjo, s kakšnimi težavami so se soočili, kakšne so 
bile prednosti in kaj so se naučili.
Pogovor z različnimi ljudmi iz različnih kultur lahko po-
maga premagovati določene predsodke in najti nekaj 
skupnega. Neformalna razprava spodbuja zaupanje in 
empatijo.
Fazo razprave je treba izvesti tako, da lahko vsi brez ob-
sojanja povedo svoje mnenje. Razprava lahko poteka 

tudi spontano – ne vodeno. V tem primeru mora pove-
zovalec poskrbeti za medsebojno spoštovanje in da so 
vsi slišani.
Pri izvedbi razprave si lahko pomagate z naslednjimi 
vprašanji:

1. Splošna vprašanja o aktivnosti
• Kako je potekala aktivnost?

• Ste izbrali temo ali ste se pridružili mizi?

• So vas zanimale pripravljene teme ali ste ustvarili 
novo temo?

2. Vprašanja o dogajanju v skupinah
• Koliko mizam ste se pridružili med aktivnostjo?

• Kakšen je bil odnos z drugimi udeleženci?

• Ste o njih izvedeli kaj zabavnega/nenavadnega/
nepričakovanega?
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• Kako ste komunicirali za mizo?

3. Vprašanja o odnosih med udeleženci
• Kako ste se ujeli z ostalimi udeleženci?

• O čem ste razmišljali med aktivnostjo?

• Glede česa ste bili negotovi pred to izkušnjo?

• Kaj ste upali, da boste dosegli z udeležbo na tej ak-
tivnosti?

4. Vprašanja za evalvacijo aktivnosti
• Kaj ste se naučili iz te izkušnje?

• Ste se povezali z drugimi udeleženci?

• Kako bi lahko organizirali naslednjo svetovno kavarno?

Na kaj morate biti pozorni?
Zaradi svojih značilnosti se lahko ta aktivnost odvija 
tudi v dejanski kavarni. Lahko se dogovorite z lokalno 
kavarno in tja pripeljete skupino, če menite, da okolje 
bolj ustreza namenu dejavnosti.

Pri izvedbi pazite, da vzdušje ni preveč togo ali strogo, 
zagotovite sproščeno okolje, v katerem se lahko udele-
ženci svobodno izražajo.
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Kratek opis dejavnosti
»En dan, ena kultura« je dogodek, na katerem mladinski 
center promovira eno kulturo in prilagodi vse svoje de-
javnosti tistega dne izbrani kulturi.

En dan, ena kultura
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Objectives:

Cilj te dejavnosti je spodbujati medkulturo s preoblikovanjem 
mladinskega centra za en dan v center, posvečen določeni kul-
turi.
Skozi to aktivnost imajo priložnost tako udeleženci kot skup-
nost neposredno spoznati določeno kulturo in podirati stereo-
tipe o njej. Kulturo spoznavajo skozi neformalne aktivnosti, kot 
so dogodki, igre, glasba, kulinarika.
Udeleženci lahko raziskujejo več vidikov te kulture, uživajo v 
hrani, glasbi in sodelujejo v tipičnih igrah in aktivnostih, pove-
zanih s to kulturo.
Uporabljena metoda je ustvarjanje neformalnega okolja, v ka-
terem udeleženci prikažejo različne vidike svoje kulture in svoje 
kulturno ozadje delijo z drugimi.
Mladinski center nudi prizorišče in podporo udeležencem, ki 
predstavljajo svojo kulturo in jim pomagajo pri organizaciji, da 
bi ustvarili pravo okolje, ki bo prikazalo bistvo njihove kulture.

En dan, ena kultura

Trajanje: 

Priprava na aktivnost naj traja en dan. Poskrbite, da boste ime-
li dovolj časa, da z udeleženci pripravite program za dogodek. 
Udeležence usmerjajte in jim pomagajte pri izbiri posameznih 
vlog in nalog, na primer kdo bo vodil katero dejavnost, ter 
pripravite seznam vsega, kar bodo morda potrebovali. Določi-
te tudi časovni razpored, tako da bo za vsako aktivnost dovolj 
časa za izvedbo.
Aktivnost »En dan, ena kultura« praviloma traja en dan. Ča-
sovne razporede določite vnaprej, tako da bodo vse aktivnosti 
mladinskega centra od jutra do večera usmerjene v monokul-
turno temo. Če je mogoče, pripravite tudi nekaj večernih aktiv-
nosti, da lahko vključite tudi kulinariko. Namen aktivnosti je, da 
ljudje preživljajo skupaj čas in se družijo, hkrati pa spoznavajo 
in se učijo o izbrani kulturi.

Kraj izvedbe:  

Aktivnost izvedite v vašem mladinskem centru. Celoten dnevni 
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program centra prilagodite izbrani kulturi. V program vključite 
tudi spoznavanje kulinarike in po možnosti pripravite tradici-
onalne jedi izbrane kulture. Za to boste verjetno potrebovali 
nekatere priprave, kot so štedilnik, elektrika, grelnik za vodo, 
posoda ...

Pripomočki: 

• Mize,
• stoli,
• kuhinja/kuhinjske naprave,
•  sestavine za tradicionalno hrano, ki jo želite pripraviti 

(vnaprej dogovorjena z udeleženci, ki skrbijo za pripravo),
• glasba (vnaprej dogovorjena z udeleženci, ki skrbijo za pri-

pravo),
• okraski (vnaprej dogovorjeni z udeleženci, ki skrbijo za pri-

pravo),
• pripomočki, gradivo za ustvarjanje (vnaprej dogovorjeni z 

udeleženci, ki skrbijo za pripravo).

Izvajalci in morebitna posebna znanja:  

Posebna znanja niso potrebna.

Udeleženci:  

Skupina udeležencev, ki sodeluje pri organizaciji dejavnosti, 
mora biti monokulturna, biti morajo iz iste skupnosti, oziroma 
pripadniki iste kulture. Kasneje lahko dogodek ponovite in ga 
namenite drugim kulturam, tako da se lahko vsi počutijo ena-
ko zastopane.

Obiskovalci, ki se dogodka preprosto udeležijo, so lahko meša-
na skupina, ki jo tvorijo domačini in tujci.
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Koraki: 
Pred zaćetkom aktivnosti

Priprava
Udeležence (predstavnike iste skupnosti z enakim kul-
turnim ozadjem) vključite v načrtovanje dejavnosti 
mladinskega centra, da bi ga za en dan preoblikovali v 
monokulturni center. 
V tej pripravljalni fazi lahko udeleženci izrazijo svoje ide-
je in aktivnosti, ki jih želijo organizirati, prek katerih bodo 
z obiskovalci delili svojo kulturo.
Na voljo jim dajte celoten center in podporo mentor-
jev. Usmerjajte jih pri pripravi programa in aktivnosti, 
s katerimi bodo predstavili svojo kulturo. Predlagajte 
jim nekaj področij, na katera naj se osredotočijo, kot so 
glasba, ples, kulinarika, umetnost, tradicionalne igre, 
navade, rituali ... Spodbudite udeležence, da razmislijo, 
kakšen pomen ima vsaka posamezna aktivnost za nji-
hovo kulturo in celoten program povežite z zgodbo, raz-

lago, pogovori, tradicijo in aktivnostmi, v katerih sode-
lujejo obiskovalci, da tudi sami doživijo izbrano kulturo, 
ne pa da si jo samo ogledajo. Spodbudite prenos znanja 
in izkustev.
Udeležencem, ki organizirajo dogodek, dajte na voljo 
ves potreben material, okraske ...
Promovirajte aktivnost na družbenih omrežjih in pova-
bite obiskovalce, ki želijo doživeti drugo kulturo.

Med aktivnostjo
Ko pride dan za izvedbo aktivnosti, najprej obiskoval-
cem predstavite, kaj se dogaja. Povejte jim, da bodo 
skozi ves dan imeli priložnost spoznati in raziskati več 
vidikov izbrane kulture, ki jim jo bodo skozi različne ak-
tivnosti prikazali predstavniki te kulture.
Udeleženci naj vodijo obiskovalce pri preizkušanju vseh 
vrst aktivnosti, hkrati pa naj jim pripovedujejo o zgod-
bah, kontekstu in tradiciji. Z dogodkom »En dan, ena 
kultura« se spodbuja horizontalni prenos znanja in izku-
šenj med udeleženci in obiskovalci.
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Po aktivnosti

Razprava in evalvacija:
Po zaključku aktivnosti se s skupino pogovorite o izku-
šnji. Cilj te faze je omogočiti pregled nad potekom ak-
tivnosti in preveriti, ali je bila aktivnost poučna.
Razpravo je treba voditi tako, da se bodo vsi lahko svo-
bodno izrazili svoja mnenja in občutja, ne da bi jih obso-
jali. V tej fazi naj sodelujejo vsi, tako udeleženci kot ne-
kateri obiskovalci, da pridobite čim več različnih mnenj. 
Vsem dajte priložnost, da delijo osebni vtis, da razvijejo 
empatijo ter delijo ideje in različna stališča.
Udeležence spodbudite, naj pojasnijo koncepte in zač-
nejo skupno razpravo. Med razpravo naj moderator 
poskrbi, da vsi spoštujejo vrstni red in da ima vsak mož-
nost izrasiti mnenje.
Pri vodenju razprave si lahko pomagate z naslednjimi 
vprašanji:

1. Splošna vprašanja o aktivnosti
• Kako je potekala aktivnost?

• Je aktivnost potekala po pričakovanjih? Kaj se je 
zgodilo, česar niste pričakovali? Zakaj?

• Na kateri vidik vaše kulture ste se najbolj osredoto-
čili? Zakaj?

2. Vprašanja o dogajanju v skupinah
• Kakšen je bil odnos z drugimi udeleženci?

• Ali ste se vsi skupaj dogovorili, katere aktivnosti 
izbrati?

• Se je med aktivnostmi zgodilo kaj nenavadnega?

3. Vprašanja o odnosih med udeleženci
• Kakšna je bila vaša strategija z drugimi udeleženci 

za načrtovanje in izvajanje aktivnosti?

• O čem ste razmišljali med aktivnostjo?

• Glede česa ste bili negotovi pred to izkušnjo?

• Kako se je to, kar ste pričakovali, razlikovalo od tega, 
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kar se je zgodilo?

• Kaj bi lahko storili drugače?

4. Vprašanja za evalvacijo aktivnosti
• Kaj ste se naučili iz te izkušnje?

• Ste se povezali z drugimi udeleženci?

• Kakšen je zdaj vaš odnos z drugimi udeleženci?

• Na katero kulturo bi se morali osredotočiti na nas-
lednjem takšnem dnevu?

Inovativni vidiki spodbujanja med-
kulturnosti
Dejavnost »En dan, ena kultura« je inovativna, saj omo-
goča udeležencem, da izrazijo svojo kulturo skozi dogo-
dek, v katerem lahko obiskovalci skozi interakcijo izkusi-
jo različne vidike kulture.

Ponuja pravo izmenjavo, v kateri udeleženci sami pro-
movirajo medkulturo. Tako mladinski center postane 
kraj, kjer se lahko ljudje v neformalnem okolju srečujejo 
in doživijo nove izkušnje ter si hkrati izmenjujejo znanje.
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Kratek opis dejavnosti
Igra »Zemljevid sveta na ulici« je aktivnost za otroke in 
njihove družine, njen cilj pa je odkrivanje novih kultur 
skozi igro. Za takojšnjo vizualizacijo se na tla postavi ali 
nariše zemljevid sveta, med igro pa se otroci gibajo in 
igrajo po celinah in državah sveta.

Zemljevid sveta na 
ulici
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Teme, cilji in metode: 
Igra »Svetovni zemljevid na ulici« je odličen način za predsta-
vitev sveta otrokom. Aktivnost predstavlja preprost način, da 
se otroci odkrito izražajo in učijo skozi igro, povezano z raz-
ličnimi deli sveta. Zabavajo se in hkrati izvedo več o drugih 
kulturah.

Trajanje:  

Polovica dneva.

Kraj izvedbe:
Izbira kraja za izvedbo aktivnosti je zelo pomembna. Ker gre 
za družabne igre in ker potrebujete za izvedbo velik zemljevid 
na ulici, ki ga izdelate iz plastike – PVC ali narišete s kredami 
(vsaj 15 x 15 m), se mora aktivnost odvijati na prostem. Lahko 
izberete mestni trg, park ali široko ulico, ki ni odprta za promet.

Pripomočki: 

• Velik zemljevid sveta (vsaj 15 x 10 m), narejen iz PVC-ja ali 

narisan na tla s kredo,
• mize,
• hrana in napitki,
• predmeti, povezani z različnimi kulturami,
• tradicionalne noše različnih kultur,
• tradicionalna glasba iz različnih kultur,
• zgodbe ali legende v različnih jezikih.

Izvajalci in morebitna posebna znanja:  
Če zemljevida sveta ne morete natisniti na PVC in ga boste na-
risali na tla s kredo, boste potrebovali nekoga, ki ima risarske 
spretnosti in lahko nariše tako veliko risbo.

Udeleženci: 
Ker dejavnost poteka na velikem javnem prostoru, lahko vklju-
čite čim več otrok in jih razdelite v manjše skupine za igranje 
različnih iger.

Zemljevid sveta na ulici 
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Koraki: 
Pred aktivnostjo

Priprava 
Pred dogodkom obvezno pripravite zemljevid sveta. Ve-
lik naj bo najmanj 15 x 10 metrov in natisnjen na PVC 
ali narisan na tla s kredo. Poskrbite, da ohranite resnič-
no podobo sveta in da bo izjemno barvit, saj bodo na 
njem temeljile vse dnevne igre. Zemljevid je napom-
embnejše orodje za to aktivnost, saj ga boste uporabili, 
da otrokom na neformalen način predstavite in jih nau-
čite o značilnostih različnih kultur.
Pripravite tudi druge pripomočke, ki jih boste morda 
potrebovali med igrami.
Vnaprej pripravite nekaj hrane, če je le mogoče z udele-
ženci, ki predstavljajo različne kulture; lahko so to samo 
posamezne sestavine ali kuhan obrok.
Izberite tradicionalno glasbo iz različnih držav. Najbolje 
je, če se glasba navezuje na določeno obdobje, tradicijo, 

zgodbe, obrede teh držav.
Poleg glasbe vnaprej izberite tudi nekaj zgodb v različ-
nih jezikih. Če je mogoče, izberite zgodbe iz držav vaših 
prostovoljcev, da bodo zgodbe lahko otrokom sami bra-
li in jim jih tudi razložili.
Izberite nekaj slik, ki predstavljajo kakšne nenavadne 
predmete iz različnih kultur, tudi tradicionalna oblačila/
noše (če je mogoče), lahko pa prosite udeležence, da te 
kostume ustvarijo skupaj. Če oblačil/noš ne morete do-
biti ali izdelati, vsaj poiščite in natisnite slike. 
Skupaj s prostovoljci pripravite strategijo za promocijo 
aktivnosti s ciljem vključiti čim več udeležencev in otrok 
iz lokalnega okolja in tudi priseljencev iz drugih držav.

Med aktivnostjo - Potek

Prva igra: Od kod prihaja ta hrana?
Cilj te igre je med udeleženci deliti znanje o kulinariki 
različnih kultur.
Vsaka kultura ima svojo vrsto hrane, zato lahko med to 
aktivnostjo udeležencem ponudite vzorce hrane različ-
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nih držav in jim date priložnost, da poskusijo hrano, ki je 
morda še nikoli niso jedli. 
Prav tako ta igra otrokom pomaga spoznati izvor ne-
katerih sestavin, ki jih vsak dan najdejo na svoji mizi in 
jim tako pomagate razširiti njihov pogled na svet, da se 
začnejo zavedati njegove prostranosti. 
Na mizo postavite nekaj hrane, lahko so to samo vrstne 
sestavine (npr. fižol, kava, krompir, listi bazilike, para-
dižnik, čokolada, začimbe itd.) ali vzorce pripravljenih 
obrokov (npr. kuskus, testenine, ocvrte banane, tortilije 
itd.) .
Otrokom razložite pravila igre: steči bodo morali do 
mize, izbrati sestavino/hrano (samo eno naenkrat) in jo 
postaviti na zemljevid tja, od koder menijo, da je prišla 
ta sestavina/hrana. 
Časa imajo pet minut. Ko se čas izteče, preverite odgo-
vore. Vsak pravilen odgovor je vreden 1 točko.
Na koncu igre otrokom razložite, od kod prihaja ta hra-
na in katere navade, zgodbe, legende, obredi so pove-
zani z njo.

Druga igra: Melodije in ritmi sveta
Vse različne kulture uporabljajo glasbo in ples kot 
sredstvo izražanja, čeprav se vrste glasbe in plesa raz-
likujejo od kulture do kulture. Za to boste potrebovali 
napravo za predvajanje glasbe in zvočnike. Naredite 
seznam z vsemi tradicionalnimi skladbami, ki ste jih 
predhodno izbrali. Predvajajte na primer irsko ljudsko 
glasbo, afriško glasbo bobnov, tradicionalno japonsko, 
špansko glasbo ...
Otroci bodo imeli na voljo 30 sekund, da poslušajo 
skladbo, nato pa bodo morali teči in se postaviti na ob-
močje na zemljevidu sveta, od koder menijo, da prihaja 
ta glasba. Za vsako skladbo preverite, kdo je prav uga-
nil. Vsak pravilen odgovor je vreden 1 točko.
Po koncu vsake skladbe si vzemite čas, da otrokom raz-
ložite, od kod prihaja ta pesem in katere navade, zgod-
be, legende, obredi, plesi so povezani z njo.
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Tretja igra: Nenavadni predmeti z vseh koncev sveta
Tako kot skozi hrano in glasbo se lahko različne kulture 
izračajo tudi skozi nekatere predmete, ki so značilni za 
posamezno kulturo.
Na mizo položite slike, ki predstavljajo različne predme-
te, od katerih je vsak povezan z drugo kulturo. Uporabite 
lahko slike predmetov iz vsakdanjega življenja, poveza-
nih z delom, življenjem v neki državi ali z določeno tra-
dicijo. Lahko predstavljajo glasbilo, predmete, povezane 
z neko posebno tradicijo, obredi ali pa so to slike zastav. 
Otroci bodo morali steči proti mizi, izbrati sliko in teči 
nazaj do zemljevida sveta, da slike postavijo na obmo-
čje, za katerega menijo, da od tam prihaja posamezna 
slika/predmet.
Na voljo imajo pet minut. Ko se čas izteče, preverite od-
govore. Vsak pravilen odgovor je vreden 1 točko.
Na koncu igre otrokom razložite, od kod prihajajo po-
samezni predmeti in katere navade, zgodbe, legende, 
obredi so povezani z njimi.

Četrta igra: Kaj imam oblečeno?
Na mizo položite različne obleke oziroma noše, poveza-
ne z različnimi narodnostmi. Ni nujno, da so to popolne 
noše, lahko izberete samo posamezne dele, na primer 
pokrivalo, čevelj, tipičen suknjič itd. Če nimate na voljo 
primerov tradicionalnih noš, lahko igro izvedete tudi s 
slikami.
Otroci morajo steči proti mizi, izbrati element noše (ali 
sliko, ki ga predstavlja) in teči nazaj do zemljevida sveta 
ter sliko ali del noše postaviti na območje na zemljevi-
du, za katerega menijo, da od tam prihaja izbrana noša.
Časa imajo pet minut. Ko se čas izteče, preverite odgo-
vore. Vsak pravilen odgovor je vreden 1 točko.
Na koncu igre otrokom razložite, od kod prihajajo posa-
mezni kostumi, noše ali obleke in katere navade, zgod-
be, legende, obredi so z njimi povezani.
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Po aktivnosti

Evalvacija

Ko se igre zaključijo, se pogovorite z otroki, ki so v aktiv-
nostih sodelovali in jih vprašajte, kakšna se jim je zdela 
aktivnost in kaj so se naučili. Njihov razmislek spodbudi-
te z nekaj preprostimi vprašanji:

• Katera igra ti je bila najbolj všeč? Zakaj?

• Kaj ste se danes naučili o svetu?

• Katera država/celina vas je najbolj očarala? Zakaj?

• V katero državo bi se odpravili, če bi lahko takoj od-
potoval, kamor bi želel? Zakaj?

Inovativni vidiki spodbujanja med-
kulturnosti
Ta dejavnost ponuja otrokom zanimiv pogled na svet, 
sestavljen iz barv, okusov, melodij, slik in iger. Namen 
aktivnosti je spodbuditi njihovo radovednost do nove-
ga in neznanega. Pristop jih bo, če bo pravilno izveden, 
vodil, da postanejo bolj odprti, radovedni in spoštljivi do 
drugačnosti. Tak pozitiven pogled pa jih potem lahko 
spremlja skozi odraščanje in celo življenje.
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POGLAVJE 5 
AKTIVNO SODELOVANJE 
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Večjezični 
dokument o 
mestnih storitvah

Kratek opis dejavnosti
Večjezični dokument mestnih storitev je dejavnost, 
namenjena oblikovanju dokumenta, na katerem so 
mestne službe in njihove funkcije zapisane v jezikih ude-
ležencev.
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Teme, cilji in metode:

Cilj te dejavnosti je vključiti udeležence iz različnih narodnosti 
in z njimi pripraviti večjezični dokument o storitvah mestnih 
služb, katerega namen je, da se tuji priseljenci počutijo bolj in-
tegrirane v skupnost.
Pomembno je, da so pripadniki različnih kulturnih skupnosti s 
storitvami, ki jih mesto ponuja, seznanjeni in da razumejo, kaj 
so te storitve/službe in kje jih najdejo. V ta namen je treba prip-
raviti dokument z vsemi potrebnimi informacijami in ga pre-
vesti v jezike, ki jih ti posamezniki razumejo. 
Bistvo metode je omogočiti udeležencem iz različnih držav, da 
se vključijo v proces sodelovanja in načrtovanja, da analizirajo 
storitve, ki jih ponuja mesto, in razpravljajo o svojih potrebah, 
povezanih z okoljem.

Trajanje: 

Aktivnost naj bi trajala približno 8 ur, po 2 uri za vsak korak. Naj-
bolje je, da jo izvedete v nedeljo ali na nedelovni dan, ko ima-

jo udeleženci čas. Pomembno je, da si vzamete dovolj časa, da 
udeležence spodbudite, naj opredelijo svoje potrebe in razmis-
lijo o storitvah in dejavnostih, ki bi jih potrebovali v tem okolju, 
kamor so se priselili.

Kraj izvedbe: 

Dejavnost izvedite v prostorih mladinskega centra. Tu lahko zbi-
rate predloge udeležencev, kakšne so njihove potrebe in kate-
re storitvene dejavnosti potrebujejo v tem kraju, kjer živijo.  Kot 
mladinski center, ki je v fazi prehoda v medkulturni center, po-
magate zagotoviti tiste storitve, ki bi jih ljudje iz vaše skupnosti 
morda potrebovali. Na ta način se boste kaj najbolj učinkovito 
odzvali na vse bolj multikulturno družbo.

Pripomočki:

• Mize,

• stoli,

• pisala,

Večjezični dokument o mestnih storitvah
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• papir,

• markerji,

• stojalo z listi/tabla,

• prenosnik.

Izvajalci in morebitna posebna znanja:

Posebna znanja niso potrebna.

Udeleženci: 

Ta dejavnosti ni primerna za udeležence, ki so predstavniki le 
ene kulture.

Udeleženci morajo biti pripadniki vsaj dveh različnih na-
rodnosti, tako da je mogoče zbirati in prevajati njihove pre-
dloge in potrebe, nato pa oblikovati ustrezen dokument o 
mestnih službah in njihovih storitvah, ki bi bil koristen za raz-
lične kulture.
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Koraki: 
Pred začetkom aktivnosti

Priprava
Vključite skupine udeležencev (število udeležencev ni 
omejeno, le da so predstavniki večih kultur) in jih akti-
virajte, da sodelujejo v razpravi o obstoječih storitvah 
v mestu. Predhodno pripravite dokument o obstoječih 
mestnih službah (če je na voljo) ali pa sami sestavite 
seznam glavnih storitev, ki jih ponuja mesto.
Pripravite delovni prostor z mizami in stoli in imejte pre-
nosnik, da boste lahko iskali storitve in njihove lokacije, 
ki jih prej niste vključili na seznam.

Med aktivnostjo

Prva faza
To je faza zbiranja podatkov o potrebah skupnosti in 
prevajanje novega večjezičnega dokumenta o mestnih 
storitvah.

Vključite skupino udeležencev, ki predstavljajo različne 
kulture, in začnite z njimi skupinsko razpravo o mestnih 
storitvah, ki jih že poznajo in uporabljajo. Te storitve 
bodo zapisane v jezikih udeležencev, ki bodo aktivno 
vključeni v dejavnost.
Olajšajte razpravo z nekaterimi usmerjenimi vprašanji, 
da raziščete tiste potrebe, ki so povezane s storitvami.

• Katere mestne službe poznate?

• Ali uporabljate mestne storitve?

• Ali razumete dokument z mestnimi službami?

• Ali menite, da so te storitve koristne za vas in vašo 
skupnost?

Druga faza:
Ko je prvi korak analize končan, poskusite prepozna-
ti službe/dejavnosti/storitve, povezane s potrebami, o 
katerih ste razpravljali, in poskusite ugotoviti, ali jih je 
mogoče vključiti v že obstoječe storitve/službe v mestu. 
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Možno je, da neka skupnost morda ni vključena v ak-
tivno življenje mesta, zato nekaterih storitev ne pozna 
oziroma jih ne zna uporabljati. Poskusite skupaj z ude-
leženci razumeti, ali je mogoče nekatere njihove potre-
be izpolniti v obstoječih službah ali je treba spodbuditi 
ustavovitev novih. 
Olajšajte razpravo s pomočjo naslednjih vprašanj:

• Ali obstajajo službe, ki bi jih potrebovali in še niso 
zapisane v obstoječem seznamu služb v mestu/ob-
čini?

• Ali menite, da lahko morda neko obstoječo službo 
uporabite za vaše potrebe?

• Katere so neobstoječe službe, ki jih želite vi in vaša 
skupnost ustvariti v tem mestu?

Tretja faza: 
To je faza, v kateri se oblikuje večjezičen dokument o 
storitvah in službah, ki jih ponuja mesto. Izhajajoč iz že 
analiziranih obstoječih služb, je mogoče skupaj ustvariti 

nov dokument s seznamom storitev v različnih jezikih. 
Možno je, da nekatere službe in storitve, ki bi jih skup-
nost potrebovala, še ne obstajajo.
V tem primeru je mogoče obstoječe storitve mladin-
skega centra (če je le mogoče) preoblikovati tako, da 
ustrezajo resničnim potrebam udeležencev in ustvarijo 
dodatne storitve, ki jih je mogoče vključiti v večjezični 
dokument.
V tej fazi je mogoče tudi skupaj ustvariti novo listino 
storitev, prevedeno v različne jezike.

Četrta faza: 
Zadnji korak te aktivnosti, ki spodbuja aktivno partici-
pacijo skupnosti v javnem življenju, je, da se institucijam 
predlaga vključitev novih služb, ki bi jih skupnost potre-
bovala. V ta namen se lahko obrnete na občino, ali dru-
ge institucije, ki lahko omogočijo odprtje novih storitev, 
dejavnosti in služb. 
S  pomočjo te pobude se tuji predstavniki in njihove 
skupnosti počutijo bolj integrirane v novo okolje. Hkra-
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ti pa je to priložnost, da ti posamezniki z institucijami 
komunicirajo, ne več le kot uporabniki storitev in javnih 
služb, temveč kot aktivni spodbujevalci sprememb.

Po aktivnosti

Evalvacija in razprava:
Po končani aktivnosti je pomembno, da se s sodelujoči-
mi pogovorite o izkušnji. Udeležencem pri projektu lah-
ko postavite naslednja vprašanja:

1. Splošna vprašanja o aktivnosti

• Kako je potekal projekt?

• Je bila izkušnja na splošno pozitivna ali negativna? 

• Kako ste se počutili med sodelovanjem na projektu?

• Menite, da so bile vaše potrebe zadovoljene?

2. Vprašanja o odnosih med udeleženci

• Kakšen je bil odnos z drugimi udeleženci?

• Ste o njih izvedeli kaj več?

• Ste našli kakšne skupne potrebe, povezane z javnimi 
storitvami?

3. Vprašanja o storitvah in javnih službah

• Ste pred tem projektom poznali obstoječe storitve 
vašega mesta?

• Ste jih uporabljali?

• Katere nove storitve bi želeli, da se ustvarijo?

4.   Vprašanja za evalvacijo aktivnosti

• Kaj ste se naučili iz te izkušnje?

• Se počutite bolj vključeni v skupnost in okolje, zdaj 
ko ste imeli možnost predlagati nove storitve in 
spodbuditi, da se ustvarijo?

• Ali menite, da bo ta večjezični dokument s sezna-
mom mestnih storitev koristil drugim?
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Inovativni vidiki spodbujanja med-
kulturnosti
Večjezična listina mestnih storitev je inovativna, saj 
omogoča udeležencem, da sodelujejo pri oblikovanju 
seznama storitev, začenši z lastnimi potrebami.

Običajno skupnosti tujega porekla ne sodelujejo učin-
kovito z mestnimi službami iz različnih razlogov:  zara-
di jezikovnih ovir, napačnega razumevanja informacij, 
zaradi potrebe po drugačnih storitvah, kot jih ponuja 
okolje.

Zaradi teh razlogov projekt ustvarjanja dokumenta s 
seznamom storitev v različnih jezikih spodbuja medkul-
turno sodelovanje, to pa ustvarja večji občutek povezo-
vanja in interakcije z okoljem.
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Kratek opis dejavnosti 
Zemljevid skupnosti je orodje, s katerim opišete neko 
ozemlje skozi oči tistih, ki tam živijo. Gre za kakovosten 
opis kraja, ki ne izpostavlja turističnih zanimivosti, kot 
so spomeniki, znane stavbe, ampak kot zanimivosti pre-
pozna kraje, ki so čustveno povezani z avtorji zemljevida 
oziroma imajo zanje nek poseben pomen.

Zemljevid 
skupnosti
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Teme, cilji in metode:

Cilj tega projekta je ponuditi ljudem iz različnih kultur prilož-
nost, da izrazijo odnos, ki ga imajo do mesta, tako da označijo  
koordinate lokacij, ki so zanje pomembne. Na ta način vsak 
udeleženec s pomočjo kartografije in sodobne tehnologi-
je sodeluje pri kolektivnem pripovedovanju zgodb o mestu. 
Vsak prispevek pomaga graditi zgodbo in prav vsaka zgodba 
je edinstvena in ključna za oblikovanje mozaika skupnosti. 

Zemljevid skupnosti
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Koraki:
Ustvarjanje skupine:
Ustvarite skupino desetih ljudi, ki živijo v soseski. Po-
membno je, da je skupina čim bolj raznolika. Čar tega 
zemljevida je, da ga ustvarijo ljudje sami in na njem iz-
postavijo svoje priljubljene lokacije. Ta element človeč-
nosti je tisto, kar dela ta zemljevid poseben. 
Ker je namen tega projekta spodbujati medkulturno so-
delovanje, sestavite skupino, katere člani zastopajo čim 
več različnih kultur, ki živijo na izbranem območju. 
V tem primeru kultura ni mišljena zgolj kot kulturno 
ozadje, povezano z državo izvora, ampak so to ljud-
je različnih generacij, iz različnih socialnoekonomskih 
okolij, domačini in priseljenci itd. Vsak posameznik bo 
imel priložnost obogatiti zemljevid skupnosti, tako da 
bo na njem pustil svoj osebni pečat. Sodelujoči, ki so 
predstavniki skupnosti, bodo na zemljevidu označili, kaj 
se njim zdi pomembno; kateri kraji, osebe in znanja (in-
formacije) imajo velik pomen za njihovo skupnost.

Izbira območja (1,5 ure)
Pojasnite udeležencem, da boste z njimi zgradili »ze-
mljevid skupnosti«, tj. zemljevid območja, ki ga naredijo 
ljudje, ki tam živijo in želijo pri tem sodelovati. Vsi tam-
kajšnji prebivalci so povabljeni, naj prispevajo k izdelavi 
zemljevida, ki ne bodo prikazovali krajev, za katere so 
se drugi odločili, da so pomembni, ampak kraji ali deli 
vsakdanjega življenja, ki so pomembni zanje. Na kon-
cu bodo videli, kako njihova vsakodnevna in življenjska 
pot prečka pot drugih ljudi in kako so kraji, skozi katere 
v nekem trenutku potujejo, lahko pomembni za nekoga 
drugega.

Udeležencem zastavite naslednja vprašanja, da 
predstavite temo:

• Kje se nahajate?

• V čem se ta kraj razlikuje od ostalih?

• Katere komponente ga sestavljajo?
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• Kaj je pomembno na osebni ali kolektivni ravni in 
zakaj?

• Kakšne so naravne lastnosti kraja?

• Kakšno je individualno poznavanje tega kraja?

• Kako lahko delimo to spoznanje?

Udeležencem pokažite zemljevid mesta. Najbolje je 
projicirati Googlov zemljevid (Google maps), saj ga 
lahko povečate ali pomanjšate. Izberite območje, ki ni 
preveliko, in se prepričajte, da na njem vsi kraji, odkoder 
prihajajo udeleženci. V majhnih mestih je lahko samo 
mesto, v večjih pa lahko z udeleženci izberete, kako ve-
liko naj bo območje. Da bi izbrali območje, morajo biti 
vsi, ki bodo prispevali k zemljevidu, povezavani z njim. 
Možne povezave so lahko:

• udeleženci tu živijo;

• udeleženci tu delajo;

• prijatelji ali sorodniki udeležencev živijo na tem kraju;

• udeleženci imajo pomembne spomine, povezane s 
tem krajem;

• udeleženci poznajo nekoga, ki živi tam in je zanje 
pomemben.

Ko je območje določeno, prosite udeležence, naj na pla-
katu reproducirajo meje izbranega območja. Opomni-
te jih, da ni treba ohranjati natančnih razmerij kot na 
Googlovem zemljevidu, vendar mora biti risba dovolj 
natančna, da posameznik lahko ustvari predstavo o 
območju, ki ga je skupina izbrala.

Nato udeležence prosite, naj opredelijo znane kraje, 
zgradbe, ulice (ali sosednje vasi) zunaj izbranega ob-
močja, ki predstavljajo smeri sever, jug, vzhod in zahod, 
in jih zapišite na plakat, oziroma zgoraj, spodaj, desno in 
levo od zarisanega območja, da dobite grobo umešče-
nost v geografski prostor.
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Izpolnjevanje zemljevida (1,5 ure)
Udeležencem razdelite samolepilne lističe, liste in pisala.
Vsakega udeleženca prosite, da na list papirja zapiše 
lokacije znotraj izbranega območja, ki imajo eno ali več 
naslednjih lastnosti:

• kraj, pomemben za mojo družino;

• kraj, pomemben za mojo skupnost;

• kraj, pomemben za odnose med ljudmi tega obmo-
čja;

• kraj, pomemben zaradi vloge, ki jo ima neka oseba 
za skupnost (npr. kraj, kjer ta oseba živi ali dela);

• kraj, pomemben za mojo integracijo v družbo (kraj, 
lahko pa tudi oseba);

• kraj, pomemben za moje izobraževanje;

• kraj, pomemben za mojo religijo;

• kraj, ki me spominja na nekaj posebnega;

• skrivnostno mesto zame in za to, kar si predsta-
vljam, da bi lahko bilo;

• kraj, kjer se lahko sprostim;

• kraj v mestu, na katerega sem ponosen;

• kraj v mestu, ki bi ga rad spremenil;

• detajl mesta, ki bi ga rad delil z drugimi.

Udeležence prosite, naj napišejo svoje pomembne lo-
kacije na samolepilne lističe in jih nato poiščejo na ze-
mljevidu. Ko jih prilepijo na zemljevid, jih prosite, naj 
opišejo kraj in razlog, zakaj je bil izbran.
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POZOR! 
Za izvedbo naslednjega koraka potrebujete 
račun Gmail. Če ga še nimate, ga enostavno 
ustvarite na
https://support.google.com/mail/
answer/56256?hl=en

Ko je narisani zemljevid izpolnjen, ga 
reproducirajte v računalniku.

Pojdite na https://www.google.com/
mymaps in se prijavite z Gmailovim računom. 
Nato pritisnite START in “+ USTVARI NOV 
ZEMLJEVID” (rdeči gumb).

Povečajte zemljevid, dokler ne najdete območja, ki so ga 
izbrali udeleženci. Kliknite »NARIŠI ČRTO« in nato »DO-
DAJ ČRTO ALI OBLIKO«, da narišete meje svojega obmo-
čja. (fig.1).

Dodajte lokacije, ki so jih udeleženci označili z lističi, 
tako da kliknete »DODAJ OZNAKO«, in jih postavite na 
zemljevid. (fig.2).

fig. 1

fig. 2
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Ko postavite oznako na zemljevid, se prikaže pojavno 
okno. Udeleženci lahko poimenujejo izbrane lokacije 
(prva vrstica) in dodajo opis (druga vrstica). (fig.3).

Udeležencem predlagajte, naj opisom dodajo slike ali 
videoposnetke. Če želite to narediti, kliknite na kamero 
spodaj desno. (fig.4).

fig. 3 fig. 4
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Če želite dodati videoposnetek iz YouTuba, kliknite 
»VEČ«, nato »YOUTUBE ISKANJE«.

Če želite dodati sliko, lahko poiščete slike v spletu, 
tako da kliknete »ISKANJE GOOGLE SLIKE«, ali pa 
dodate svoje slike in s tem ustvarite bolj »oseben« 
in prilagojen zemljevid. V tem primeru prosite 
udeležence, da poslikajo kraje, ki so jih izbrali, in jih 
dodajo pozneje. Če želite to narediti, boste morali 
sliko naložiti v računalnik, nato klikniti oznako in 
ponoviti zgoraj opisani postopek.
Zemljevid se samodejno shrani na vaš Google Drive. 
Do njega lahko kadar koli dostopate tako, da obiščete 
https://www.google.com/mymaps. Ko se prijavite, 
bodo na prvi strani prikazani vsi zemljevidi, ki ste jih 
ustvarili. Kliknite gumb desno zgoraj in zemljevid 
delite z udeleženci prek Facebooka, Twitterja ali 
e-pošte.

fig. 5

Primer:
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Inovativni vidiki spodbujanja med-
kulturnosti
Zemljevid skupnosti spodbuja in uresničuje vizijo mesta 
z drugimi očmi. Pomaga pri odkrivanju novih krajev in 
ljudi ali gledanju na že poznane kraje iz nove perspekti-
ve, saj so za nekatere ljudi še posebej zanimivi. Pri ude-
ležencih krepi občutek pripadnosti skupnosti in spreje-
manje drugih kot nosilcev novih vrednot in perspektiv.
Sestavljanje skupnega zemljevida skupnosti pomaga 
ljudem različnih kultur, da si začrtajo stvari, ki jih cenijo, 
in primerjajo način dojemanja krajev, predmetov in lju-
di z drugimi ljudmi, ki živijo na istem območju, ter tako 
spodbujajo socialno kohezijo skozi skupno ovrednote-
nje in zaščito krajev in človeških vrednot, ki bogatijo do-
ločeno ozemlje
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Kratek opis dejavnosti
Forumsko gledališče je aktivnost, podobna gledališču 
zatiranih. Udeleženci, ki niso profesionalni igralci, igra-
jo kratke predstave, ki predstavljajo situacije zatiranja, 
konflikta ali kakšne druge podobne situacije, ki prikazu-
jejo neenakosti in negativne plati družbe, v katerih se 
morda znajdejo kdaj tudi udeleženci oziroma pripadni-
ki skupnosti. Namen aktivnosti ni predstaviti celotno 
povezano zgodbo niti ni potrebno, da ima predstava 
srečen konec. S predstavo želimo zgolj prikazati neko 
neprijetno situacijo, kjer gledališke osebe ne vedo, kako 
naj se spopadejo s situacijo. Zgodba mora biti realistič-
na in na nek način povezana z izkušnjami občinstva. Po 
zaključku se predstava znova ponovi, le da imajo sedaj 
gledalci priložnost na odru zamenjati enega izmed li-
kov in prizor odigrati drugače ter na ta način prikazati 
svojo rešitev situacije. Skupina kot celota poskuša najti 
skupno rešitev za zatiranje, prisotno v skupnosti.

Gledališki forum
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Tema, cilj in metoda:

Cilj gledališkega foruma je skozi zaigrane upodobitve konkret-
nih situacij razumeti in obvladovati kulturne raznolikosti in 
konflikte, ki iz njih lahko nastanejo.
Gledališče se tukaj uporablja kot orodje za reprodukcijo zelo 
podobnih zatiralnih in konfliktnih situacij, vendar njihova reši-
tev ni prenesena na dve potencialni osebi v konfliktu, temveč 
se išče rešitve v skupini, kar vodi tudi do skupinskega opolno-
močenja. Vsak lahko sodeluje in dobi priložnost za besedo; de-
mokratična oblika  ponuja instrument osvoboditve, tako indi-
vidualen kot kolektiven: kdor ima idejo, zamenja igralca in to 
idejo uresniči.

Pripomočki:

• stojalo z listi (flipchart) in markerji,
• stoli.

Kraj izvedbe: 

Prostor, ki je dovolj velik za (manjšo) igrano predstavo. Za 
predstavo ni potrebna osvetlitev odra; koristno je imeti na vo-
ljo nekaj miz in stolov.

Gledališki forum
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Koraki:
Predstavite zgodbo o konfliktu in prosite nekaj udeležen-
cev, naj jo odigrajo. Preostali udeleženci so najprej gle-
dalci, aktivnejšo vlogo pa bodo lahko imeli v ponovitvi 
scene, ko bodo lahko posredovali v situaciji tako, da za-
menjajo enega od igralcev ali dodajo nov lik. 
Voditeljeva vloga je, da deluje kot tako imenovani »joker«, 
njegova naloga v igri pa je, da posreduje med igralci na 
odru in občinstvom ter slednje prosi, naj ocenijo, kaj se je 
zgodilo po vsaki intervenciji/ponovitvi in ali se predlaga-
na rešitev zdi verjetna/prepričljiva. Joker mora biti nep-
ristranski in nikoli ne sme soditi posredovanja gledalcev, 
ampak mora spodbuditi tiste, ki se ne strinjajo s predla-
gano rešitvijo, naj stopijo na oder in predlagajo novo.

Udeležencem razložite pravila.

• Situacijo prvič odigrajo izbrani »igralci« in jo predsta-
vijo celotni skupini.

• Nato se prizor ponovi; tokrat lahko kdorkoli izmed 
gledalcev vstopi, tako da dvigne roko in reče STOP.

• Oseba, ki je ustavila predstavo, naj pojasni razlog in 
zamenja igralca, ki po njegovem ne ravna pravilno.

• Drugi gledalci morajo počakati na konec posredo-
vanja v igrano situacijo, preden znova ustavijo sceno 
(brez spopadov za zaustavitev scene).

• Igralca, ki igra vlogo »zatiralca«, ni mogoče spreme-
niti.

Če želite udeležence seznaniti z gledališkim forumom, 
lahko za začetek predlagate naslednjo sceno (podrob-
nosti lahko prilagodite glede na to, kje izvajate to dejav-
nost):

Italijanska katoliška družina živi v lepem mestu blizu Ne-
aplja.

Danes je nedelja. Mati Concetta kuha svinjske kotlete; 
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njen mož Salvatore in hči Maria čakata, da pojesta to 
okusno jed.

Včeraj je v njihovo stavbo prišel nov stanovalec s svojo 
družina. Concetta jih je povabila, naj jedo skupaj: čudo-
vita soseda je!

Novemu sosedu je ime Ahmed: njegova žena je Myriam, 
sin pa Abdülaziz. So muslimani in ne jedo svinjine.

Concetta je užaljena! Kako je mogoče, da jim niso všeč 
moji okusni svinjski kotleti?!

Ahmedova družina je v zadregi in prizadeta ...

Vprašajte udeležence: 

Vprašajte udeležence: Kako lahko to situacijo rešimo? 
Kdor ima kakšno idejo za rešitev, naj pride na oder in za-
menja vlogo lika, ki ga želi spremeniti (ali pa doda nov 
lik). Nato se prizor ponovi in voditelj opomni udeležence, 
da lahko v vsakem trenutku nastopa rečejo "STOP", gre-
do na oder in zamenjajo enega od likov, če menijo, da bi 

se moral obnašati drugače.

Vprašajte udeležence: Ali ste zadovoljni s sprejeto rešit-
vijo? Želi kdo predlagati kaj drugega? Prosim, pridružite 
se odru. Prizor se odigra tolikokrat, kolikor si udeleženci 
želijo, z namenom, da bi našli rešitev, ki zadovolji vse.

Ko se udeleženci seznanijo s strukturo gledališkega fo-
ruma, jih razdelite v skupine po štiri in jih prosite, naj raz-
mislijo o resničnih situacijah zatiranja, ki so jih občutili 
neposredno ali posredno. Nato prosite prvo skupino, da 
odigra izbrano sceno. Ko je prizor končan, povejte osta-
lim udeležencem:

»Zdaj se zgodba začne znova. Če vidite nekoga, ki zara-
di te situacije krivično trpi in dela napake, zaradi katerih 
vedno bolj trpi, dvignite roko in recite STOP! Nato se bodo 
igralci ustavili in poslušali bomo vašo idejo.« 

Naj se prizor začne znova, ko gledalec dvigne roko in igro 
ustavi, ga prosi, naj pojasni vsem svojo idejo, in ga povabi, 
da to idejo udejani v praksi. Ta gledalec bo nato nado-
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mestil igralca, za katerega misli, da je najbolj zatiran, in 
poskušal improvizirati svojo idejo za spremembo ter se 
soočiti z ostalimi liki (zatiralci), ki ravnajo enako kot prej. 
Publika tako lahko vidi spremembe, ki jih je povzročilo 
posredovanje gledalca, ki se je postavil v vlogo igralca. 
Po tem posredovanju prosite skupino, naj se pogovori o 
posledicah predlaganih alternativ.

Nadaljujte z drugo situacijo zatiranja, ki so jo izbrale dru-
ge skupine, in vsakič zagotovite, da se preizkusijo vse ide-
je iz publike in se o njih pogovori med razpravo. 

Ne pozabite po vsakem posredovanju v situacijo vprašati 
občinstvo, ali se strinjajo s predlagano rešitvijo. Predsta-
va se zaključi, ko se vsi strinjajo z doseženo rešitvijo, tudi 
če situacija ni popolnoma rešena.

Ta aktivnost je lahko zelo čustvena za udeležence, tudi 
zato, ker igranih situacij pogosto ne moremo popolno 
rešiti. To lahko v udeležencih ustvari negativne občutke, 
stres in frustracije. Da se na ta način ne pokvari vzdušje 

v skupini, predlagamo, da po vsaki zaključeni situaciji od-
igrate kratko sproščujočo igro. Na ta način dvignete raz-
položenje udeležencev, da se lahko nato ponovno osre-
dotočijo na novo situacijo.

Predloge za sproščujoče igre najdete na tej povezavi: 

https://www.youthwork-practice.com/games/re-
laxation-games.html

Zaključek dejavnosti
Ko se odigrajo vse situacije zatiranja, zaključite sejo, tako 
da poudarite dejstvo, da morda niste našli rešitve za ce-
loten predstavljen problem, vendar ste preizkusili (z be-
sedami, telesi, idejami) različne možnosti in preverili po-
sledice vsake izmed njih.

Opravite kratko razpravo, da dobite povratne infor-
macije o aktivnosti:
• Kako ste se počutili med aktivnostjo? 
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• Ste se počutili koristne/nekoristne? 

• Kako ste si razdelili vloge v vaši skupini? Ste izbrali 
svojo ali ste bili vsiljeni? Ste kaj vsiljevali drugim? 

• Mislite, da lahko ta tehnika deluje v resnici? 

• Ste v življenju že kdaj neposredno izkusili katero od 
teh situacij? 

Udeležence, ki niso aktivno vstopili v igro, vprašajte: 
• Zakaj ste se odločili, da ne boste vstopili v situacijo? 

• So vam je ustrezale vse predlagane alternativne re-
šitve? 

• Vas je katera izmed situacij razburila? 

Gledališče v tej aktivnosti predstavlja orodje za razisko-
vanje družbenih realnosti in njihovih sprememb. Upajmo, 
da se te izkušnje in spoznanja lahko prenesejo v skup-
nost. In da bo vsak udeleženec, ko bo naslednjič začutil 
zatiranje, rekel: »STOP! Želim se spremeniti.«

Inovativni vidiki spodbujanja med-
kulturnosti
Promocija medkulture se razlikuje glede na področje, kjer 
poteka, in tudi glede na sestavo ciljne skupine, na katero 
je naslovljena, stopnjo kohezije ali konfliktnosti ter zgo-
dovino, ki seže dlje kot trenutna sestava kulture v nekem 
okolju. Spodbujanje medkulturnosti ima torej lahko več 
različnih pristopov glede na omenjene spremenljivke. 

Na splošno mora medkulturni center slediti postop-
nemu pristopu k temi, pri tem pa upoštevati naslednja 
glavna področja, ki so pogosto medsebojno povezana in 
se prekrivajo.  Prvo je izobraževanje o medkulturnosti v 
obliki srečanj in odkrivanja različnih kultur kot nosilk vre-
dnot in lastnosti, ki se razlikujejo od tistih v prevladujoči 
kulturi nekega območja. 

Drugo področje je združevanje ljudi iz različnih kultur. V 
ta namen lahko center zagotovi prostor in čas, da lah-
ko ljudje iz različnih kultur preživljajo čas v neformalnem 
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kontekstu, kjer je interakcija med njimi svobodna in spon-
tana. 

Tretje področje, kamor spada tudi aktivnost gledališki fo-
rum, deluje tako, da se ljudje počutijo in prepoznajo kot 
pripadniki edinstvene skupnosti. Močno sredstvo za do-
sego tega tretjega rezultata so razprava, dialog in ukre-
panje za iskanje možne rešitve konfliktov v skupnosti. 

V tem pogledu aktivnost »gledališki forum« istočasno 
vrednoti in odpravlja nestrnost zaradi kulturne raznoli-
kosti. Kulturne raznolikosti vrednoti tako, da lahko vsak 
član skupnosti svoje primere, stališča in možno rešitev 
obstoječih konfliktov – pod vplivom svojih življenjskih 
okoliščin in kulturnega ozadja – pripelje v kolektivni dia-
log. Kulturne razlike, ki se kažejo kot dejavniki  izključeno-
sti iz življenja skupnosti, pa odpravlja tako, da daje vsa-
kemu udeležencu priložnost za sodelovanje v procesu 
kolektivnega opolnomočenja in emancipacije, pri čemer 
se izogibajo temu, da bi kulturne razlike postale razlog za 
izključitev iz tega procesa.
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Kratek opis dejavnosti
Dejavnost je namenjena beleženju potreb migrantskih 
skupnosti po oblikovanju in usmerjanju družbeno-kul-
turnih dejavnosti mladinskega centra. Sestavljena je iz 
izpopolnjevanja in razdeljevanja ankete, ki jo ustvarite 
skupaj s predstavniki migrantskih skupnosti in je name-
njena analizi potreb skupnosti samih.

Raziskava 
o potrebah 
migrantskih 
skupnosti
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Teme, cilji in metodologija:

Cilj te dejavnosti je spodbujati aktivno sodelovanje članov 
migrantske skupnosti, da bi skupaj analizirali njihove potrebe, 
ustvariti raziskavo, ki bi jo migrantski predstavniki sami deli-
li v svojih skupnostih, in uporabiti podatke za oblikovanje in 
usmerjanje družbeno-kulturnih dejavnosti mladinskega cen-
tra. Dejavnost sodi v okvir aktivnega sodelovanja, saj udele-
ženci skozi medsebojno sodelovanje postanejo zagovorniki 
zahtev svojih skupnosti, tako da ukrepajo za njihovo prepo-
znavanje in sodelujejo pri oblikovanju dobrin, ki ustrezajo tem 
zahtevam.

Prva dejavnost, ki temelji na neformalni metodologiji »dre-
vesna analiza problemov«, pripada družini tehnik participa-
tivnega načrtovanja, pri kateri vse vključene strani skupaj 
prepoznajo in analizirajo potrebe, kar med njimi ustvarja ob-
čutke lastništva in zavzemanja za predlagane ideje. 

Uporabljena metodologija vključuje kombinacijo teh treh de-
javnosti za dosego cilja:

• priprava ankete (z uporabo metode »drevesna analiza 
problema«);

• izvedba raziskave;

• participativno načrtovanje.

Trajanje:

Za vsak posamezni del dejavnosti potrebujemo različno dol-
go.
Prvi del, tj. priprava ankete, traja približno štiri ure, tako bodo 
imeli vsi udeleženci možnost, da se svobodno izrazijo in v ce-
loti analizirajo potrebe skupnosti, da lahko skupaj oblikujte 
anketo.
Drugi del – izvedba ankete naj traja en teden. Udeleženci bi 
morali imeti čas, da anketo razdelijo članom svoje skupnosti 
in jim postavijo vprašanja, za katera ste se odločili skupaj v 
prvem delu.
Tretji del – participativno načrtovanje naj traja 4 ure, da se 
zberejo in analizirajo rezultati ankete in da skupaj izberete 

Raziskava o potrebah migrantskih skupnosti
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nadaljnje dejavnosti mladinskega centra, pri čemer izhajajte 
iz rezultatov ankete.

Kraj izvedbe: 

Lokacija za dejavnosti 1 in 3 je lahko mladinski center. Poskr-
bite, da imate prostor z mizami in stoli ter z vsemi potrebnimi 
materiali. Te dejavnosti lahko organizirate v zaprtih prostorih 
ali na prostem, potrebno je le zagotoviti okolje, v katerem se 
udeleženci počutijo prijetno, da lahko izrazijo in delijo svoje 
ideje.
Izbira lokacije za aktivnost 2 je odvisna od udeležencev. Ker je 
aktivnost sestavljena iz raziskovanja znotraj njihove skupnos-
ti, se lahko svobodno odločijo, kje začeti (tj. v njihovih družinah, 
na tipičnih zbirališčih, v soseski ...).

Pripomočki:

• Mize (glede na število pričakovanih udeležencev),

• stoli (glede na število pričakovanih udeležencev),

• prenosna tabla oz. stojalo z listi (flipchart) ali tabla,

• papir, markerji,

• računalnik/tablica (neobvezno),

• internetna povezava (neobvezno).

Izvajalci in morebitna posebna znanja: 

Posebna znanja niso potrebna.

Udeleženci: 

Dejavnost ni primerna za skupino, ki je v celoti sestavljena iz 
lokalne ali monokulturne skupine udeležencev (priporočljivo 
je imeti vsaj dve različni narodnosti, ki predstavljata lokalne 
migrantske skupnosti).
Ker se raziskava uporablja za analizo potreb migrantskih 
skupnosti, je priporočljivo, da so udeleženci iz različnih staro-
stnih skupin in da je anketa naslovljena na razlike v starosti 
in spolu.
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Koraki: 
Pred začetkom aktivnosti

Priprava 
Pred začetkom dejavnosti je treba ustvariti prijetno oko-
lje s stoli in mizami, papirji in prenosno tablo, da pripravi-
te delovno okolje za prvi del projekta. 
Udeležencem razložite, kaj je njihova naloga med projek-
tom, in poudarite, da gre za proces sodelovanja, katere-
ga glavni akterji bodo. Omenite, da je pomembno vsako 
mnenje, in posredujte v skupini, tako da bodo lahko vsi, 
tudi tisti, ki so bolj sramežljivi ali v stiski, povedali svoje 
ideje v prijaznem in neobsojajočem okolju.

Med aktivnostjo

Priprava ankete (drevesna analiza problemov)
Ta prva dejavnost je ključnega pomena, ker omogoča 
spoznavanje in analizo izraženih ali neizraženih potreb 
migrantskih skupnosti.

Udeleženci bodo vključeni v neformalni postopek anali-
ziranja, v katerem bodo sposobni ne le prepoznati more-
bitne težave, temveč jih tudi vzročno povezati, da bi našli 
možne rešitve. S tem vizualnim pristopom bodo lažje ob-
likovali anketo, ki bo ustrezala njihovim potrebam.
Analiza težav je faza, v kateri se ugotavljajo negativni vi-
diki dane situacije in vzročno-posledična povezava med 
opaženimi težavami. Analiza je izrednega pomena za 
participativno načrtovanje, saj močno vpliva na zasnovo 
vseh možnih posegov. Analiza težav vključuje:

• opredelitev okvira in predmeta analize; 

• opredelitev težav, s katerimi se srečujejo ciljne skupi-
ne in upravičenci; 

• vizualizacija problemov v obliki diagrama, imeno-
vanega »drevo problemov«, ki pomaga analizirati in 
razjasniti vzročno-posledične povezave. 

Udeležencem priskrbite markerje, liste papirja in pisala. 
Nato na flipchart narišite veliko drevo. Kot vsako drugo 
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drevo ima drevo problemov tri dele: deblo, korenine in 
veje.

Udeležence prosite, naj na deblo napišejo glavne težave, 
s katerimi se srečuje njihova skupnost. Nato jih prosite, 
naj na korenine napišejo vzroke teh glavnih težav. Na-
zadnje naj na veje napišejo posledice, povezane s teža-
vami. 

Vse težave so razvrščene na enak način (z uporabo vo-
dilnega vprašanja »Kakšne so posledico?«). Ko so vsi 
problemi zastavljeni, jih s puščicami povežite z vzroki in 
posledicami, tako da jasno prikazujejo ključne poveza-
ve. Po koncu tega postopka udeleženci pregledajo drevo 
problemov in potrdijo, ali se strinjajo z ugotovitvami. Na 
podlagi predlogov na drevesu oblikujte vprašanja za an-
keto.

Anketo lahko oblikujete s pomočjo Googlovih obrazcev, 
orodja, ki omogoča hiter način ustvarjanja spletne anke-
te, saj se odgovori zberejo v spletni preglednici. To je do-

ber način za lažje in hitrejše zbiranje in analiziranje po-
datkov. Drugo koristno orodje za spletne ankete je www.
jotform.com

Anketo lahko oblikujete tudi ročno, na papirju, v obliki 
odprtih vprašanjih ali obliki vprašanj z več možnimi od-
govori.

Izvedba raziskave
Ko je anketa izdelana, jo bodo udeleženci razdelili v svojih 
skupnostih.
Ta del je zelo pomemben, saj bodo na tej stopnji udele-
ženci sami spodbudili procese osebne iniciative za aktivi-
ranje skupnosti in zaznavanje njihovih potreb.
Da bi bili uspešnejši pri pridobivanju anketnih odgovo-
rov, poučite udeležence o tehnikah, ki jih uporabijo da 
pristopijo do ljudi. Udeleženci bodo tako pridobili meh-
ke veščine, potrebne za neformalni pristop, sposobnost 
samostojnega pogovora z ljudmi, ustvarjanje odnosov in 
izpolnjevanje naloge.
Udeleženci ne bodo le upravičenci dejavnosti, ki se odvi-
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jajo v mladinskem centru, temveč bodo vključeni v proce-
se participativnega načrtovanja, s pomočjo katerih bodo 
lahko razumeli in analizirali potrebe svojih skupnosti in 
dejansko nekaj storili za začetek sprememb. 
Udeleženci lahko intervjuvajo svoje skupnosti, na kakr-
šenkoli način želijo. Vprašalnik lahko oddajo svojim dru-
žinam, ga delijo s skupnostjo na lokacijah, kjer se zbirajo, 
ga delijo z ljudmi v soseski itd.
Z udeleženci se tudi pogovorite o strategijah pristopa, 
da se jim ne bo neprijetno pogovarjati z ljudmi, ki jih ne 
poznajo.
V tem delu aktivnosti bodo udeleženci delovali samos-
tojno, vendar jim vseeno povejte, da vas vedno lahko 
kontaktirajo, če bodo potrebovali podporo.

Participativno načrtovanje
Faza participativnega načrtovanja vključuje zbiranje in 
analizo podatkov iz raziskav ter načrtovanje prihodnjih 
medkulturnih dejavnosti, ki poteka skupaj z udeleženci. 
Ta faza je ključnega pomena tako za udeležence kot tudi 

za mladinski center, ki je v procesu preoblikovanja v med-
kulturno središče.
Izhajajoč iz podatkov, pridobljenih z anketami, ki predsta-
vljajo mnenje in razmišljanja migrantskih skupnosti, lah-
ko mladinski center skupaj z udeleženci začne postopek 
načrtovanja, katere dejavnosti naj center izvaja, da bodo 
služile reševanju problemov teh skupin in spodbujale 
medkulturno sožitje. Pomembno je, da aktivnosti zbirate 
skupaj, saj na ta način že začnete z aktivnim vključeva-
njem drugih kultur v mladinski center.

Po aktivnosti

Po aktivnosti začnite razpravo s celotno skupino, v kateri 
lahko udeleženci delijo pridobljene izkušnje in se sklicuje-
jo na vsako fazo dejavnosti.

Razprava lahko poteka spontano. V tem primeru mora 
moderator poskrbeti, da vsak pride na vrsto in ima mož-
nost povedati svoje mnenje. Lahko pa razpravo vodite s 
pomočjo ciljno usmerjenih vprašanj. 
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1. Vprašanja o celotni izkušnji 
• Kako je potekala izkušnja?

• Vam je bilo enostavno prepoznati težave?

• Ali menite, da je bila izkušnja koristna za izpolnitev 
potreb vaše skupnosti?

• Ste ugotovili veliko razlik med potrebami svoje skup-
nosti in drugimi? Kaj pa podobnosti?

2. Vprašanja o izvedbi raziskave
• Vam je bilo enostavno deliti ankete?

• S koliko ljudmi ste se pogovarjali?

• Ste izvedeli kaj, kar je bilo drugačno od pričakovanj?

• Katere ljudi ste izbrali za izpolnjevanje ankete?

3. Vprašanja o odnosih med udeleženci
• Kako ste se obnašali z ostalimi udeleženci?

• O čem ste razmišljali med aktivnostjo?

• Glede česa ste bili negotovi pred to izkušnjo? In 
kakšna so bila vaša pričakovanja?

• Kaj bi lahko storili drugače?

4. Vprašanja za evalvacijo aktivnosti
• Kaj ste se naučili iz te izkušnje?

• Kakšen je zdaj vaš odnos z drugimi udeleženci in z 
vašo skupnostjo?

• Kakšno dejavnost želite organizirati?
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Inovativni vidiki za promocijo med-
kulture
tDejavnost je inovativna, saj udeleženci niso zgolj upo-
rabniki storitev in dejavnosti, ampak postanejo akterji 
spremembe mikrokozmosa, ki ga sestavlja mladin-
ski center. Dejavnost promovira idejo horizontalnega 
upravljanja mladinskega centra glede na njegovo druž-
beno-kulturno načrtovanje. Inovativen je tudi z meto-
dološkega vidika, saj združuje orodja delovanja, razi-
skovanja in participativnega načrtovanja z namenom, 
da bi povzročili spremembo v delovanju mladinskega 
centra. Ta aktivnost spodbuja prehod v medkulturnem 
smislu, ki ni le izobraževanje in medkulturno združeva-
nje, ampak vidi kulturno raznolikost kot dodano vred-
nost za lokalno skupnost in mladinski center.
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Kratek opis dejavnosti
Mikroposegi v mestno obnovo je dejavnost, ki s pomoč-
jo prostovoljstva skrbi za javni prostor.

Mikroposegi v 
mestno obnovo
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Teme, cilji in metode:

Cilj dejavnosti je aktivirati skupino udeležencev, da se kot pro-
stovoljci pridružijo skupnosti in se vključijo v skrb za javni prostor.
Uporabljena metodologija je ustvariti neformalni okvir, v kate-
rem lahko udeleženci iz različnih držav delijo ideje in se počuti-
jo bolj integrirane v lokalno okolje ter kot prostovoljci skrbijo za 
javni prostor. Mnogi tujci se ne počutijo integrirane z okoljem, v 
katerem živijo, in z lokalno skupnostjo. Nenehna zavezanost za 
ustanovitev upravnega odbora, ki skrbi za javni prostor, je zelo 
pomemben vir integracije in medkulturnosti.
Mikroposegi skupnostim omogočajo razvoj mestnih rešitev na 
kreativen način s kolektivnimi procesi, ki spodbujajo aktivno in 
pozitivno sodelovanje.

Dejavnost je sestavljena iz treh delov:
• priprava,

• mikro posegi (mikrointervencije),

• skupna ureditev.

Trajanje: 

Prva faza dejavnosti naj bi trajala dve uri, da imajo udele-
ženci dovolj časa za izmenjavo idej, prepoznavanje javnega 
prostora in načrtovanja mikroposegov za obnovo mesta.

Pri drugem delu, mikroposegih, je trajanje odvisno od narave 
načrtovanega posega in je povezano z vrsto dejavnosti, ki jo 
je skupina udeležencev zasnovala.

Tretji del, tj. načrtovanje skupne ureditve, traja dve uri, da 
imajo vsi udeleženci priložnost izraziti svoje občutke o izku-
šnjah in sestavijo neformalno uredbo in odbor prebivalcev 
mesta, ki skrbijo za mestni prostor.

Kraj izvedbe:  

Prvi in tretji del dejavnosti se lahko izvajata v prostorih mla-
dinskega centra, ki predstavlja neformalno okolje, v katerem 
udeleženci lahko oblikujejo delovne skupine za zbiranje idej in 
strategij, s katerimi bi preoblikovali opredeljen urbani prostor 
ter oblikovali skupno uredbo za prihodnje dejavnosti, ki bi jih 

Mikroposegi v mestno obnovo
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načrtovali in izvedli skupaj s skupnostjo.

Lokacija za drugo dejavnost, mikrointervencije, pa je javno 
zapuščeno mesto, ki bi ga prenovili, uredili, ali olepšali z ide-
jami udeležencev.

Pripomočki: 

• Mize,

• stoli (glede na število pričakovanih udeležencev),

• stojalo z listi ali tabla,

• papir,

• markerji,

• drugi materiali glede na potrebe udeležencev (oblikova-
ni z udeleženci glede na njihove načrtovane dejavnosti 
mikro posegov).

Izvajalci in morebitna posebna znanja:  

Posebna znanja niso potrebna.
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Udeleženci:  

Tovrstna dejavnost ne ustreza monokulturni skupini udele-
žencev. Priporočljivo je, da skupino sestavljajo pripadniki vsaj 
treh različnih narodnosti. Uspeh dejavnosti je neposredno 
sorazmeren z raznolikostjo skupine.
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Koraki: 
Pred aktivnostjo

Priprava: 
Povabite skupino udeležencev iz različnih kultur in s 
pomočjo metode »možganska nevihta« začnite razpra-
vo za zbiranje idej o javnem kraju, ki ga boste uredili. 
Opredelite javni zapuščeni prostor in upoštevajte ideje 
in mnenja udeležencev. Da bi ustvarili sproščeno in ne-
obsojajoče okolje, v katerem se lahko vsakdo svobodno 
izrazi, lahko uporabite metodo svetovne kavarne. 
Metoda Svetovna kavarna je preprosta, učinkovita in 
prilagodljiva metoda, s katero ustvarimo pogoje za 
dialog v velikih skupinah. Pripravite prostor, ki ga obli-
kujte v stilu kavarne z mizami in stoli glede na število 
udeležencev. Pripravite tri ali več miz, na katerih se 
razpravlja o različnih predlogih, za vsako mizo pa naj 
bodo istočasno štirje ali največ pet udeležencev. Vsaka 
posamezna razprava naj traja 20 minut. Izvedite tri ali 

več pogovorov o različnih predlogih, vsak naj se odvi-
ja za drugo mizo. Po dvajsetih minutah se udeleženci 
od ene mize prestavijo za drugo. Lahko se odločijo, da 
v naslednjem krogu za »gostitelja mize« pustijo eno 
osebo, ki pozdravi naslednjo skupino in jim na kratko 
razloži, kaj se je zgodilo v prejšnjem krogu.
Ko so pogovori po skupinah zaključeni (in po potre-
bi tudi vmes), so posamezniki vabljeni, da tokrat vsi 
skupaj delijo mnenja ali druge rezultate pogovorov. Ti 
rezultati se vizualno odražajo na različne načine, naj-
pogosteje z uporabo grafičnega snemanja v prednjem 
delu sobe.
V tej fazi se dogovorite s skupino tudi o izbiri mate-
rialov, ki jih bodo morda potrebovali za izvedbo sku-
pinskega projekta mikrointervencije. (npr. les, tlakovci, 
barve, drevesa, stoli, preproge itd.)
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Med aktivnostjo

izvedba:
Izhajajoč iz podatkov, zbranih v delovnih skupinah v prvi 
fazi z namenom opredelitve urbanih vprašanj, potreb in 
pričakovanja, povezanih z njihovim lokalnim območja, 
sooblikujemo soglasne ideje za obnovo kraja. Udeleženci 
se v tej fazi aktivirajo, da uresničijo mikroposege, ki so jih 
zasnovali.
To je medkulturno delo skozi sodelovanje, pri katerem 
vsak prispeva svoj osebni prispevek za izboljšanje urbane-
ga okolja.
Ko so bile načrtovane vse dejavnosti za mikroposege za 
obnovo mesta, v tej fazi udeleženci skupno izvajajo op-
ravila na zapuščenem javnem kraju, da bi ustvarili boljše 
okolje za skupnost.
Delovna skupina, ki jo sestavlja večkulturna skupina ude-
ležencev, se organizira v manjše delovne skupine za na-
črtovanje in pripravo intervencije. To vključuje zbiranje 
materialov in preoblikovanje prostora, da se bo ta bolje 

odzival na potrebe skupnosti.
Dejavnost udeležencem omogoča, da urbanistične re-
šitve razvijajo na kreativen način s kolektivnimi procesi, ki 
spodbujajo aktivno in pozitivno sodelovanje.

Po aktivnosti 

Razprava in priprava skupne ureditve: 
Po končani prenovi izvedite razpravo, v kateri udeleženci 
najprej poročajo, kako je dejavnost potekala. Na ta način 
imajo udeleženci pregled nad potekom izvedene aktivno-
sti. 
Hkrati na podlagi izkušenj udeležencev določite skup-
no ureditev in določite načrt vzdrževanja prenovljene-
ga prostora. V ta namen lahko imenujete upravni odbor 
prebivalcev, kamor se lahko vključijo tudi drugi prebivalci 
in pomagajo pri vzdrževanju tega urbanega prostora ter 
sodelujejo pri morebitnih nadaljnjih intervencijah. Odbor 
naj bo čim manj formalen, da ohranja prožno strukturo, v 
kateri lahko vsak član skupine s svojim osebnim prispev-
kom skrbi za zapuščen javni prostor.



389

F Y C I C

Razpravo po končanem projektu lahko vodite s pomočjo 
več ciljno usmerjenih vprašanj, pomagate si lahko s temi:

1. Vprašanja o celotni izkušnji 

• Kako je potekala izkušnja?

• Se vam zdijo vaše ideje upoštevane?

• Ste se strinjali s skupnimi projekti posegov?

• Je prenova potekala po pričakovanjih? Kaj se je zgodi-
lo, česar niste pričakovali?

2. Vprašanja o delovanju v skupinah

• Kakšen je bil odnos z drugimi udeleženci, ste o njih iz-
vedeli kaj več?

• Katere ovire ste morali premagati skupaj?

• Ste našli skupno rešitev?

3. Vprašanja o odnosih med udeleženci

• O čem ste razmišljali med aktivnostjo?

• Ste našli kakšne podobnosti ali skupne točke z ostali-
mi udeleženci?

• Kako se je tisto, kar ste pričakovali, razlikovalo od tiste-
ga, kar se je zgodilo?

• Kaj bi lahko storili drugače?

4. Vprašanja za evalvacijo aktivnosti

• Kaj ste se naučili iz te izkušnje?

• Kakšen je zdaj vaš odnos z drugimi udeleženci?

• Katero dejavnost bi načrtovali v nadaljevanju?
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Inovativni vidiki spodbujanja med-
kulturnosti
Mikroposegi v urbane prenove spodbujajo medkulturo, 
tako da omogočajo udeležencem iz različnih kultur, da se 
počutijo odgovorne za kraj skupaj s širšo skupnostjo ter da 
izpolnjujejo in spoštujejo potrebe vseh.

S prostovoljstvom lahko udeleženci ustanovijo upravni 
odbor, ki bo skrbel za zapuščeni javni kraj.

To skupno upravljanje veliko prispeva k integraciji, saj 
omogoča, da različni ljudje iz različnih kultur sobivajo sku-
paj in živijo mesto na drugačen način, na podlagi sodelo-
vanja in izmenjave različnih stališč.

Poleg tega sproži medkulturno sodelovanje med udele-
ženci in lokalnimi skupnostmi s spodbujanjem izmenjave 
izkušenj, znanj in veščin. Zbiranje spominov, potreb in pri-
čakovanj tako aktivira procese oblikovanja prostora, krepi 
lokalno identiteto in vzbuja občutek pripadnosti.
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Kratek opis dejavnosti 
Participativno načrtovanje obnovitve zapuščenega jav-
nega prostora je dejavnost, namenjena promociji med-
kulturnih prostorov, ki jih uporabljajo različne kulture, 
zunaj mladinskega centra.

Participativno 
načrtovanje 
mestnih zapuščenih 
prostorov
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Teme, cilji in metode:

Cilj te dejavnosti ni preprosto očistiti zapuščen javni prostor, 
temveč ga skupaj z udeleženci reorganizirati, da ga lahko 
uporabimo na drugačen način.
Skrb za urbane prostore, zlasti če so zapuščeni, z namenom, 
da jim omogočimo novo življenje in novo uporabo, je bistve-
nega pomena v procesu vključevanja in razvijanja večjega 
občutka pripadnosti ozemlju.

Kraj izvedbe:

Prostori mladinskega centra.

Pripomočki:

• Mize,
• stoli (glede na število pričakovanih udeležencev),
• stojalo z listi ali tabla.

Izvajalci in morebitna posebna znanja: 

Posebna znanja niso potrebna.

Participativno načrtovanje mestnih zapuščenih prostorov
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Inovativni vidiki spodbujanja med-
kulturnosti
Načrtovanje sodelovanja pri obnovitvi javnega zapuš-
čenega prostora je inovativno, saj vključuje reorganiza-
cijo javnega prostora, ki temelji na idejah in potrebah 
udeležencev.

Ta dejavnost omogoča udeležencem, da aktivno sode-
lujejo z ozemljem, pri čemer uporabljajo javne prostore 
ne samo kot uporabniki, temveč sodelujejo tudi pri nji-
hovem preoblikovanju, tako da se lahko počutijo odgo-
vorne in na ta način bolj vključene v lokalno skupnost.

Projekt spodbuja medkulturnot, saj ustvarja prostore 
zunaj mladinskega centra, kjer se lahko ljudje iz različ-
nih kultur srečajo in načrtujejo dejavnosti.

Koraki: 
Skupaj z udeleženci opredelite zapuščen javni prostor, pri 
tem pa upoštevajte dejavnike, kot so lokacija, obiskanost, 
urbani kontekst, v katerem se nahaja, različni ljudje, ki 
tam živijo ... Pogovorite se, kako bi ta prostor lahko zain-
teresiral skupino udeležencev iz različnih kultur, vključe-
nih v dejavnost. Pri izbiri je treba upoštevati tudi dejstvo, 
da bi udeleženci lahko to mesto uporabljali samostojno, 
in sicer tudi po končani dejavnosti.

Nato z udeleženci izvedite analizo kraja, da se ustvari 
slika trenutnega stanja. Pri tem upoštevate vse možne 
zainteresirane strani, ki uporabljajo ali preprosto preč-
kajo opredeljeno mesto. Urbani prostori so povezani s 
skupnostjo, ta skupnost bi lahko bila zainteresirana za 
proces prenove javnega prostora skupaj z udeleženci.

Analiza škode in potenciala je faza participativnega 
načrtovanja. Pri tem naj sodeluje čim več ljudi, da se iz-
menja čim več mnenj. Vsi, ki so kakorkoli povezani z za-



394

F Y C I C

puščenim javnih prostorom, ki ste ga opredelili, lahko so-
delujejo v izmenjavi mnenj in idej o njihovem dojemanju 
škode in neizraženem potencialu prostora.

Pri razpravi je pomembno, da se upošteva vsako mnenje, 
saj je javni prostor splošno dobro, možne rešitve pa mo-
rajo ustrezati vsem vključenim deležnikom.

Za vodenje razprave je treba upoštevati te metodološke 
vidike:

• Skupini postavite odprta vprašanja: spodbujajte 
udeležence, naj razširijo svoje odgovore, da pojasnijo 
svoja mnenja. Vprašanja morajo zato udeležencem 
omogočiti, da pojasnijo koncepte, spodbudijo ustvar-
jalnost in razširijo posameznikovo stališče, tako da 
bodo vsi člani skupine razmišljali.

• Ne obsojajte: noben odgovor ni pravilen ali napačen, 
moderator mora ugotoviti, kaj so ljudje zaznali, ne pa 
univerzalnih resnic.

• Poslušajte: ne dajte odgovorov, ampak spodbujajte 
prava vprašanja. Udeleženci so tisti, ki podajajo od-
govore, ti pa se bodo razlikovali glede na izkušnje in 
osebnost udeležencev.

Ko zaključite z razpravo, pripravite predlog, ki ga želite 
predložiti institucijam. Pri tem upoštevajte vse različne 
vidike, ki so se pojavili v prejšnjih razpravah. Ne pozabite, 
da je ta prostor skupno dobro, zato bi se morali vsi de-
ležniki počutiti zastopani v končnem predlogu. Če udele-
ženci vedo, da so njihove ideje vključene v predlog, bodo 
bolj vključeni v skrb za kraj sam.
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Kratek opis aktivnosti
Urbani vrt je projekt, ki spodbuja ustvarjanje majhnih 
prostorov za gojenje sadja in zelenjave v naših mestih. 
S pravim znanjem in sredstvi lahko vsako mesto ali so-
seska ustvari urbani vrt. V soseski se zbere skupina pro-
stovoljcev, ki jo sestavljajo ljudje iz različnih okolij in kul-
tur. Projekt je odlično orodje za krepitev medkulturnosti.

Ta dejavnost je kot nalašč za izvajanje v okoljih, kot so 
mladinski centri, združenja, mestni sveti ali javni prosto-
ri, izobraževalni centri itd. Tudi če je mestni vrt prostor 
za skupnost, je dobro, da najdete način, kako ga zag-
raditi, da ni popolnoma odprt za javnost, kamor lahko 
vstopi vsak.

Delavnica 
urbanega vrta
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Teme, cilji in metode:

spodbujati odnose med ljudmi raznolikega kulturnega izvora;
povečati sprejemanje raznolikosti kot bogastva;
deliti prosti čas z vrstniki;
ravnati proti predsodkom do ljudi različnih kultur;
vzpostaviti nove stike in odnose, prijateljstva med kulturno raz-
nolikimi ljudmi in migranti, ki so tu našli svoj novi dom;
spodbujati skrb in zanimanje za naravo ter ustvarjati zdrave 
prehranjevalne navade.

Metoda, uporabljena za doseganje teh ciljev, je obdelava vrta. 
Sodelovanje v skupini in pridobitev skupne odgovornosti za skrb 
za vrt lahko spodbujata medsebojne povezave, vzpostavljata 
odnose, združujeta moči, znanje in željo po skupnem projektu, 
tj. gojiti pridelke.

Trajanje:

V idealnem primeru lahko delovna skupina porabi vsaj en me-

sec za skupno skrb za vrt. Sicer pa aktivnost nima roka trajanja.

Stroški:

Stroški te dejavnosti se nanašajo na material za obdelovanje 
zemlje (orodje, korita, lončke, tla, semena itd.); višin astroškov je 
odvisna od vrta, na katerem razvijate dejavnost. Zelo verjetno 
vam bodo na samem vrtu priskrbeli orodje. 
Za nakup materiala lahko porabite 200 €.

Kraj izvedbe:

Lokacija bo urbani vrt. Preverite, zelo verjetno je, da v vašem 
okolju obstajajo urbani vrtovi, s katerimi se lahko povežete in jim 
lahko predlagate to dejavnost.
Če ne morete dostopati do urbanega vrta, ga lahko prilagodite 
tudi svojemu prostoru. To dejavnost lahko izvajate v obsegu, ki 
je za vas možen. Imate morda v svojem mladinskem centru ali 
okoli njega teraso, majheh kos dvorišča, zunanji prostor, kamor 
prihaja svetloba? Dovolj je, le zasaditev boste morali prilagodi-
ti velikosti prostora. Uporabite manjše lončke oziroma korita in 

Delavnica urbanega vrta
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posadite manj rastlin ali manjše rastline.

Pripomočki:

• Računalnik za upravljanje informacij o članih skupin;

• na spodnji povezavi si lahko ogledate tutorial za gradnjo 
urbanega vrta; edini materiali, ki jih boste potrebovali, so 
lesene škatle (iz prodajaln sadja/palete), rezalnik, plastika, 
mreža proti komarjem in majhne plastične vezi

• https://www.youtube.com/watch?v=AALroOaf10g 

• za polnjenje plastičnih škatel boste morda potrebovali ma-
teriale za vrt: nekaj orodja, zemljo, semena;

• kamera za registracijo (neobvezno).

Izvajalci in morebitna posebna znanja: 

Oseba, ki koordinira skupine.
Koordinator mora imeti osnovne sposobnosti upravljanja in tudi 
posebna znanja o mestnem kmetijstvu.
Če ne poznate vrtnarjenja, poskusite v svojem mestu najti sode-

lavce, s katerimi lahko sodelujete (ekipe, prostovoljci itd.). Tudi na 
internetu boste našli veliko informacij o tem, na primer: https://
www.youtube.com/channel/UCbYFhcKSE2mWYB0yD_Qr_8A
h t t p s : // w w w. y o u t u b e .co m / c h a n n e l / U C b Y F h c -
KSE2mWYB0yD_Qr_8A

Udeleženci:

Udeleženci so lahko mladi, ki pripadajo skupinam v vašem oko-
lju: migranti, sosedje itd.
Povabite lahko tudi starejše ljudi iz svojega okolja, ki so delali 
na tem področju ali imajo za to potrebna znanja. Na ta način si 
boste prizadevali za prenos znanja in medgeneracijske odnose.
Na enak način morda v vašem mestu obstajajo agroekolo-
ški projekti ali kmetije, ki na zavestni način pridelujejo lokal-
ne pridelke in bi jih zanimalo sodelovanje, tako da svoj projekt 
predstavijo in svoje znanje delijo z mladimi.
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Koraki: 
Pred začetkom aktivnosti
Poiščite projekt urbanega vrta v svojem mestu in stopi-
te v stik z njimi. Morda bodo želeli sodelovati z delovno 
skupino, ki bo na vrtu preživela približno 4 ure na teden. 
V nasprotnem primeru se lahko dogovorijo za najem 
vrtnega prostora.
Če v vašem mestu ni urbanega vrta, lahko poskusite 
ustvariti svojega. Če se želite prijaviti za uporabo javne-
ga prostora, se obrnite na lokalne organe in se z njimi 
posvetujte, da bi zaprosili za prostor.
Ko si zagotovite prostor, lahko začnete vzpostavljati sti-
ke s sosedskimi združenji na vašem območju, z izobra-
ževalnimi centri, povezanimi s tematiko, ter z združenji 
ali skupinami mladih migrantov. Ponudite jim možnost 
sodelovanja v tej skupini in pridobite kontakte tistih, ki 
so  zainteresirani za sodelovanje pri delavnici urbanega 
vrta.

Med aktivnostjo

Izvedba delavnic:
Določite datum začetka delavnice in urnik, ki ustreza 
vsem ljudem, ki jih zanima sodelovanje. Idealno je, da 
gre skupina dvakrat na teden na vrt, vsakič po 2 uri.
Na delavnici poskusite dobro razložiti potrebe in oskrbo 
sadovnjaka/vrta, spodbudite radovednost in določite 
naloge, ki jih lahko delite.

Po aktivnosti

Evalvacija in razprava:
Ko vzpostavite urbani vrt, izvedite razpravo s sodelujo-
čimi, da povedo svoje mnenje o projektu. To lahko sto-
rimo neposredno, v pogovoru ali prek drugih kanalov. 
Ta del je pomemben, ker nam lahko pomaga razumeti, 
katere so prednosti in katere slabosti dejavnosti. Vpra-
šajte jih naslednje:

• Kako ste se počutili v tej dejavnosti?
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• Ste se zabavali?

• Ste se kaj naučili?

• Ste doživeli izkušnje, ki jih prej niste imeli?

• Je bil koordinator v pomoč?

Na kaj morate biti pozorni?
Mladi naj bodo prepričani v svoje delo in svoje sposob-
nosti.

Obiščite ali poiščite informacije o primerih urbanega 
vrtnarjenja. Poiščite navdih in prilagodite okolju druge 
že preizkušene ideje.

Če imate težave z izvajanjem dejavnosti, obstaja tudi 
možnost, da poiščete zunanjega sodelavca. Ali menite, 
da bi obstajala organizacija ali skupina, ki bi se zanimala 
za organizacijo urbanega vrta v vašem mestu? Poiščite 
partnerje, sodelujte pri pridobitvi dovoljenj, prostorov, 
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https://www.youtube.com/watch?v=xoX9EkECdN

Bibliografija
https://www.youtube.com/watch?v=AALroOaf10g
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https://www.gardeningknowhow.com/special/ur-
ban/rooftop-gardening-for-city-dwellers.htm
 

materialov itd. Partnerstvo je vedno bolj učinkovito.

Ne imejte zelo velikih pričakovanj glede oskrbovanja 
vrta. Ne pozabite, da gre za prvi stik z mestnim kme-
tijstvom in da je to izgovor, da se mladi povežejo med 
seboj.

Inovativni vidiki spodbujanja med-
kulturnosti
Ta dejavnost spodbuja medkulturnost, ker želi, da bi bili 
odnosi v vrtni delovni skupini med ljudmi različnih okolij. 
Gre za povezovanje ljudi, ki nimajo dostopa do prosto-
rov, kjer bi si lahko delili čas in naloge z ljudmi iz različ-
nih okolij.

Video, povezave in zunanji viri
Vrt v San Franciscu:
https://www.youtube.com/watch?v=UrOGbmETDeQ
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Kratek opis dejavnosti
Ulična umetnost je lahko orodje za izražanje idej o kul-
turni raznolikosti, integraciji, aktivnem sodelovanju, po-
vezovanju in solidarnosti.

Udeležencem omogoča, da svoje kulturne korenine 
uporabijo kot izhodišča za učenje o različnih kulturnih 
okoljih, političnih stališčih in družbenem življenju. Osre-
dotočili se bodo in preoblikovali svoje izkušnje ter ustva-
rili novo okolje v socialnih ustanovah svojih skupnosti, 
da bodo javnosti pokazali novo, kreativno, sodobno in v 
prihodnost usmerjeno mednarodno mladino.

Ulična umetnost za 
solidarnost
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Teme:

Vključevanje, spodbujanje odgovornega sodelovanja mladih, 
boj proti predsodkom o mladih in učenje o lokalni kulturi.

Cilji:

• Dati mladim »prostor« in orodja, da se izrazijo v svoji 
skupnosti;

• podpirati družbene subjekte pri obnovi lastnih zgradb s 
pomočjo umetniških del mladih, ki se ukvarjajo z ulično 
umetnostjo;

• boj proti predsodkom o mladih;

• ozaveščanje o razliki med vandalizmom in ulično 
umetnostjo;

• spodbujati lokalno kulturo in tradicijo;

• spodbujati timsko delo med udeleženci;

• spodbujanje domišljije, ustvarjalnosti, inovativnosti in 
reševanja problemov.

Ta dejavnost je primerna za vse mladinske centre, ki se ukvar-
jajo z mladimi (od 10 do 25 let) v osamljeni in težki situaciji (ki 
so za seboj pustili prijatelje in družino, ki so odvisni od druž-
benih omrežij itd.).

Metode:

• ulična umetnost (grafiti, vzorci, poslikave);

• neformalno izobraževanje (kombiniranje umetniškega 
dela z nekaterimi igrami vlog, team buildingi, igre vre-
dnot itd.);

• skupinsko delo.

Trajanje: 

Od 2 dni do 7 dni

Stroški:
Pripomočki: odvisno od velikosti stene ali prostora, v katerem 
je potreben poseg.
Logistika: zavarovanje, prehrana za udeležence, prevozi.

Ulična umetnost za solidarnost 
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Delitev stroškov: ker ima ta akcija neposreden družbeni cilj, 
lahko na različne načine vključite zainteresirane strani, skup-
nost, združenja in sponzorje, da prispevajo k zbiranju denarja 
za vse stroške, povezane z umetniško intervencijo.

Kraj izvedbe:  

Umetniške intervencije običajno potekajo v objektih, ki nima-
jo finančne zmožnosti za posege za izboljšanje svojie struk-
ture. Tako lahko ustvarite bolj barvita stanovanjska središča 
za mladoletnike ali pa opremite rekreacijski center za ostare-
le tako, da v njegovih uporabnikih zbuja spomine na lokalne 
tradicije ...
Z raziskovanjem lastne skupnosti boste kmalu ugotovili, ka-
terim centrom boste predlagali to intervencijo.

Pripomočki: 

• Barve (v skladu s tipom površine, kjer boste barvali),

• čopiči, 

• kape,

• rokavice,

• šablone,

• pisala in svinčniki,

• površina za barvanje.

Izvajalci in morebitna posebna znanja:

koordinatorji skupine: 2;
strokovnjaki za ulično umetnost: 1 ali 3 (odvisno od velikosti 
skupine).
Nasvet: Spodbudite in vključite lokalne ulične umetnike, da se 
vam pridružijo pri umetniškem ustvarjanju.

Udeleženci:

Od 5 do 10 oseb.
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Koraki: 
Pred aktivnostj

Priprava aktivnosti in lokacije
Raziskava:
Raziščite, kje se kaže potreba po ukrepanju s projektom 
Ulično umetnost za solidarnost. Obrnite se na institu-
cije, družbene subjekte, ki so videti degradirani ali brez 
okrasnih elementov. Drug način bi lahko bil spodbujanje 
pobude mladinskega centra/organizacije na družbenih 
omrežjih, da bi povabili institucije in družbene organe, da 
zaprosijo za podporo.
Financiranje materiala in novačenje prostovoljcev:

Vprašajte se, kdo v skupnosti bi lahko podprl pro-
jekt. Lahko bi na primer:
• odprli množično financiranje skupnosti, v kateri bo 

potekalo delo;
• se obrnili na podjetja, ki sponzorirajo pobudo;

• prosili za podporo svojo občino;
• zbirali material prek družabnih omrežij, tako da bi 

prosili za čopiče, stenske barve, spreje, itd. 

Da bi bil projekt uspešen pri zbiranju sredstev, mora biti 
njegov cilj jasen, pri čemer je treba razjasniti solidarnost 
in družbeni interes pobude.
Ta pobuda ima prostovoljno poslanstvo. Tisti, ki sodelu-
jejo pri projektu ulične umetnosti, bodo to storili pro-
stovoljno, ne da bi v zameno zahtevali denar. Če želite 
pridobiti prostovoljce, lahko to storite tako, da: 

• ustvarite in oglašujete razpis na družabnih omrežjih; 
• kontaktirajte mlade, ki so znani po grafitarstvu ali 

umetnosti; 
• prosite za sodelovanje umetniško šolo, da bi imeli 

podporo študentov; 
• izkoristite priložnost za razvoj solidarnostnega pro-

jekta z lokalno in/ali mednarodno mladino, ki sodelu-
jejo v projektu itd.
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Med aktivnostjo Izvedba

Ko najdete ustanovo, ki ji boste pomagali umetniško pre-
noviti stavbo, ste uredili financiranje materialov in zbrali 
prostovoljce, ste pripravljeni, da začnete.

Organizirajte srečanje med prostovoljci in predstavniki 
zavoda, da bi razumeli, kakšno okrasje, kakšno temo bi 
radi videli na stavbi. Nato oblikujte projekt in preverite, 
ali imate vse pripomočke. Uskladite ure in dneve, v kate-
rih lahko prostovoljci vstopijo v socialno ustanovo, da bi 
slikali in ustvarite urnik. Ustvarjajte, slikajte, rišite in bar-
vajte dokler ni projekt končan. 

NASVET: Ne pozabite delo promovirati na družbenih 
omrežjih, da boste pobudi dali identiteto in zagotovili 
nadaljnje ukrepanje.

Po zaključku projekta 

Ko končate projekt, ne pozabite organizirati otvoritve. V 
solidarnostni projekt je vedno pomembno vključiti ljudi, 

ki so bili del celotnega projekta. Za to ne pozabite organi-
zirati otvoritvenega dogodka, na katerega povabite:

• prostovoljce, sponzorje, financerje, vodje ustanov in 
uporabnike;

• lokalne novinarje, fotografirajte in posnemite video 
posnetke, da bo pobuda vidna na družabnih omrežjih.

Projekt še ni končan! Vedno obstaja lokalna ustanova in 
družbeno združenje, ki išče umetnost in pomoč ... začnite 
ponovno od začetka!
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Inovativni vidiki za promocije med-
kulture
Brez umetnosti ni kulture in ni umetnosti brez kulture. To 
je dovolj dober razlog, da razložimo, zakaj je ulična umet-
nost za solidarnost močan instrument za spodbujanje 
medkulturnega razumevanja, komunikacije in spoštova-
nja različnosti.

Uporabniki te pobude so večinoma mladi, ki se soočajo s 
težkimi razmerami in imajo težave pri druženju z vrstniki 
ali izvajanju svojih talentov.

Prednosti te dejavnosti niso samo za »umetnike«, tem-
več tudi za upravičence (socialni zavod, šola, bolnišnica, 
mladinski center), saj uporabnikom stavbe pomaga v in-
terakciji z bolj živahnim in barvitim okoljem.

Ulična umetnost za solidarnost ustvarja stike in poveza-
ve med ljudmi iz različnih realnosti: osamljeni mladi ter 
invalidi, starejši ljudje ter otroci itd.

Ta dejavnost omogoča približevanje neznanemu in raz-
širitev naše cone udobja, da bi izvedeli več o različnih kul-
turnih okoljih, političnih pogledih in družbenih življenjih.

Bibliografija
https://www.sensepublishers.com/media/2716-art-
-and-intercultural-dialogue.pdf_ 
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Kratek opis aktivnosti
Medkulturna parada je kolektivna akcija, ki si prizadeva 
za vidnost in praznovanje raznolikosti kultur in odnosov 
med njimi. Je zagovor za opredelitev političnega stali-
šča kot bistvo ali skupnost mladinskega centra: stališče, 
ki pravi, da zagovarjamo medkulturnost in jo želimo iz-
raziti tako, da jo državljani poslušajo in se ji približajo.

Medkulturna 
parada
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Teme, cilji in metode

Cilji:

izdati skupno izjavo v prid medkulturnosti in proti rasizmu;

zavzeti javni prostor kot varen kraj za vsakogar, pri čimer lah-
ko sodelujejo vsi ljudje, prostor, ki si ga lahko delijo različne 
kulture, ki tvorijo naše okolje;

ustvariti dejavnost, ki vabi ljudi iz različnih kultur in porekla 
k interakciji v prazničnem okolju, da bi pridobili učinkovito in 
tekočo medkulturno komunikacijo in ustvarili horizontalni 
prostor za srečanja različnih kultur;

ker je aktivnost parada, je tudi povabilo ljudem, ki nas gledajo 
in spremljajo, ki ne sodelujejo v dejavnosti, da pridejo z nami, 
da se približajo in delijo naše zavzemanje.

Metoda:

Metode so vezane na izkoriščanje prostega časa in zabave, 
kjer ljudje uživajo, da se zavzamejo in povedo, da želijo biti sli-

šani. Izhajajomo iz predpostavke, da je predvsem način pre-
življanja prostega časa na javnih mestih, pogojen politično 
in ga vodita rasistična dinamika in kulturna segmentacija. V 
prid medkulturnih odnosov je pomembno pridobiti prostoča-
sne prostore in zahtevati, da so to prostori, ki jih urejajo hori-
zontalni medkulturni odnosi, kjer se vsi ljudje počutijo vklju-
čene, saj imajo možnost sodelovanja vsi, ki to želijo. 

Na paradi bodo sodelovale različne skupnosti, ljudje iz raz-
ličnih okolij. Sodelujoča skupina bo parado oblikovala sku-
paj: pripravila bo transparente, slogane, glasbo, okraske itd. 
Ustvarjen bo medkulturni delovni prostor. Po drugi strani pa 
bo morala skupina delati tako, da bo parada izrazila to med-
kulturnost, tako da bodo ljudje, ki so gledalci parade, razume-
li sporočilo in da jih bo sporočilo pritegnilo.

Trajanje:

Datum in trajanje te dejavnosti lahko prilagodite potrebam 
posameznega centra. To je lahko dejavnost, ki lahko izvaja v 

Medkulturna parada 
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okviru lokalnih praznikov, ali zabava mladinskega centra itd. 
Priporočljivo je izkoristiti praznično vzdušje, ki bo v mestu že 
ustvarjeno.

Za dobro pripravo dejavnosti boste potrebovali dva tedna 
(več ali manj). Parada lahko traja 1,5 do 2 uri.

Stroški:

Materiali za izdelavo transparentov: 30 €,

tiskanje plakatov (neobvezno): 20 €.

Skupni proračun: 50 €

Kraj izvedbe:

Kot parada bo lokacija potujoča. Odločite se, katera pot bo 
primernejša: na katerih ulicah bo največ ljudi, v katerem delu 
mesta potekajo druge aktivnosti (priporočljivo je vključevanje 
v prostor, hkrati pa spoštujte urnike).

Bolje je, če parada poteka na ulicah, ki so zaprte za promet: 
med aktivnostjo vam ne bo treba prositi za dovoljenje, da bi 

na ulici ustavili promet.

Pripomočki:

• Material za izdelavo transparentov: ponjave, palice (da 
primete transparente), barve za pisanje slogaov;

• praznične dekoracije za udeležence parade: kostumi, 
barvita oblačila, dodatki itd. (ti se lahko razlikujejo glede 
na želje skupine);

• prenosna glasbena naprava, ki jo lahko nosite s sabo in 
predvajate tradicionalno glasbo različnih kultur;

• tiskalnik za tiskanje plakatov, ki napoveduje parado, je 
priporočljiv, ni pa nujen;

• računalnik za organizacijo skupine in komunikacijsko 
delo na družbenih omrežjih;

• kamera za snemanje dejavnosti.

Izvajalci in morebitna posebna znanja: 

Koordinator: niso potrebne posebne veščine, le osnovne or-
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ganizacijske in vodstvene sposobnosti. 

Koordinator pripravi vabilo za udeležbo na paradi in usklajuje 
ter spremlja skupinsko delo. Pripravi tudi vsa potrebna gradi-
va za izdelavo transparentov. 

Skrbi za promocijo dogodka, če je potrebno, poskrbi, da se 
natisnejo in nalepijo po mestu plakati, ki napovedujejo do-
godek. 

Zadolžen je za fotografiranje in snemanje parade.

Udeleženci:

K dejavnosti je mogoče pristopiti na različne načine, da je pri-
merna za različne skupine.

Lahko organizirate parado z rednimi uporabniki mladinske-
ga centra, s skupino, s katero redno sodelujete in ki lahko or-
ganizira medkulturno parado kot del praznovanja krajevnih 
praznikov.

Po drugi strani pa je lahko organizirana tudi kot odprta ak-
tivnost, saj predstavlja način, da se okolica približa mladin-

skemu centru in ga spozna. V tem primeru povabite ljudi iz 
vašega mesta, da pridejo in se pridružijo delovni skupini za 
pripravo parade. Lahko se tudi obrnete tudi na skupnosti ljudi 
različnega izvora, migrante, begunce in druge, in jih povabite 
k sodelovanju ter naredite skupino bolj raznoliko.

Javnost, ki si bo ogledala parado, bodo med drugim uporab-
niki mladinskega centra in tudi lokalni prebivalci, vključeni v 
druge počitniške dejavnosti.
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Koraki:
Pred aktivnostjo

Priprava: 
Najprej izberite datum. Priporočljivo je, da se ujema z 
drugim praznovanjem v vašem mestu. Parada se ne 
odvija na enem mestu, ampak je potujoča. Koordinator 
naj se odloči, katera pot bo primernejša: na katerih uli-
cah bo največ obiskovalcev, katere so zaprte za promet 
... Upoštevajte tudi, da mora biti pot primerna za dvour-
no parado, saj bo napredovala počasi.
Ko imate izbran dalum in kraj, lahko začnete pripravi-
te razpis za sodelovanje, na katerega se bodo prijavili 
tisti, ki želijo sodelovati v paradi. Oblikujte preprost le-
tak, kjer je razložena aktivnost, in ga objavite na druž-
benih omrežjih, kot so Instagram, Facebook in Twitter. 
Ne pozabite omeniti posebnosti te parade: To je način 
sodelovanja na lokalnem praznovanju, z dodajanjem 
komponente, ki je pomembna za mladinski center: 

medkulturnost na lokacijah, kjer ljudje preživljajo prosti 
čas in na javnih mestih. Namen razpisa je oblikovati de-
lovno skupino, ki bo pripravila parado in sodelovala na 
izbrani dan: navedite naloge, ki sodijo zraven (dekoraci-
ja, okrasitev, kostumi, noše, transparenti, glasba, koreo-
grafija ali plesi itd.).
V razpisu, ki ste ga objavili, ne pozabite jasno omeniti 
dneva in ure parade ter obdobja priprave na parado. 
Tudi rok za prijavo.
Ko se rok za prijavo konča, lahko pripravite končni se-
znam udeležencev parade. Dogovorite se za prvi sesta-
nek z njimi, da boste z udeleženci uskladili delovne dni 
in čas in se odločili, katera gradiva boste potrebovali. 
Zdaj lahko dobite vse materiale, ki jih potrebujete za 
pripravo na parado. Udeležencem dajte za delo na pa-
radi na voljo prostor v mladinskem centru in jih pri delu 
vodite. Za potrebe komunikacije in arhiva med pripravo 
in organizacijo aktivnosti sproti fotografirajte.
V tem času lahko na svojih družbenih omrežjih začnete 
napovedovati parado in natisnete nove letake in pla-
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kate z napovedjo datuma dogodka, ki ga tako začnete 
promovirati v javnosti. Pri promociji izpostavite, da gre 
za medkulturno parado, inovativno v primerjavi z drugi-
mi dejavnostmi na dan praznovanja. Poudarite, da je to 
del praznovanja krajevnega praznika, pa tudi pobuda 
za ozaveščanje o vsakdanji potrebi po prostorih za po-
vezovanje in medkulturno druženje. Prepričajte se, da 
sta datum in čas parade jasna, prav tako trajanje in pot.

Med aktivnostjo

Izvedba parade: 
Pridružite se skupini na mestu, kjer se bo parada začela. 
Pomagajte jim pri pripravi gradiva in vsega ostalega: 
transparenti, glasbena oprema, kostumi itd. 
Ko se parada začne, jo spremljajte, fotografirajte in sne-
majte, seveda s soglasjem udeležencev. Bodite zraven 
in jim pomagajte, če kaj potrebujejo. Na koncu procesije 
je dobro, da predstavite, kaj je njen namen in cilj, ki ga 
želite doseči, oziroma predloge in zahteve, na katere ste 
želeli opozoriti s parado. To lahko stori koordinator, še 

bolje pa je, da to izpostavijo udeleženci. 

Po aktivnosti

Ko je projekt končan, ocenite, kako je potekala aktivnost. 
Kako so se udeleženci počutili, so se naučili česa novega 
itd. Preglejte opravljeno delo, da ugotovite, kaj bi lahko na-
redili bolje.

Prav tako je priporočljivo pripraviti sporočilo za javnost, ki 
ga boste poslali lokalnim medijem s fotografijami in video 
posnetki delavnice. V svojih družabnih omrežjih delite tudi 
te fotografije in video posnetke ter razširite delo, opravlje-
no v vašem mladinskem centru.

Na kaj morate biti pozorni?
Če nameravate parado izvesti na dan lokalnega praznika 
kot del dnevnega dogajanja, se obrnite na odbor, ki orga-
nizira praznik. Z njimi se uskladite glede prostora,ki je na 
voljo za procesijo, in skupaj pripravite dogajanje.
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Udeležence spodbudite, da parado poživijo s plesi, pet-
jem itd. Spodbudite jih, naj se skupine pomešajo ter tako 
z zvoki in estetiko predstavijo mešanje in povezovanje raz-
ličnih kultur. Tako vodena aktivnost je učinkovitejša kot pa 
predstavitev vsake kulture posebej. Seveda je to je le ena 
izmed možnosti, ki pa je priporočljiva.

Inovativni vidiki spodbujanja med-
kulturnosti
Ta dejavnost na različne načine spodbuja medkulturnost. 
Za začetek gre za majhen projekt, ki ga lahko izvede he-
terogena skupina ljudi, sestavljena iz posameznikov raz-
ličnega porekla in kultur, ki bodo morali skupaj oblikovati 
in izvesti parado s pomočjo mladinskega delavca. Morali 
si bodo prizadevati, da bodo vse kulture enakomerno za-
stopane in povezane v celotni dejavnosti, pri čemer bodo 
prekinili globoko zakoreninjeno dinamiko, ki predstavlja hi-
erarhijo in prekomerno zastopanost nekaterih kultur nad 
drugimi.

Poleg tega bo ta učni proces priložnost za ljudi iz različ-
nih kultur, da najdejo prostor za interakcijo in spoznavanje 
drugih.

Parada vpliva na prebivalce mesta in pri gledalcih spro-
ži pobudo v prid medkulturnosti. Spodbuja k razmisleku 
o uporabi javnega prostora in dinamiki, ki jo na njem iz-
vajamo. Razmislite, kdo in na kakšen način zaseda javni 
prostor, in o prednostih, ki jih ima sprememba za celotno 
družbo.

Ta dejavnost je inovativna, saj nam predlaga, da prostor 
za prosti čas razumemo kot politični kraj, iz katerega lahko 
ustvarjamo ukrepe, ki preoblikujejo naše okolje, da bi do-
segli pravičnejšo, bolj enakopravno družbo, ki se zaveda 
vrednot medkulturnosti. Upoštevati je treba tudi prostore 
za praznovanje in prosti čas, ki so prav tako pomembni za 
delo na odnosih med ljudmi. Vplivajo na ljudi, ki sodelujejo 
v dejavnosti, in tudi na gledalce, ki se v okviru praznovanja 
približajo temu, kar želimo spodbuditi: medkulturnosti.
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Kratek opis dejavnosti 
Na tej delavnici bodo udeleženci izdelovali nakit, pri 
tem pa bodo videli, da nakit ni le tisti iz zlata in dra-
gih kamnov, kot so diamanti, rubini ali safirji. Včasih je 
dovolj, da uporabimo stare revije, lepilo, barve, vrvice in 
domišljijo. S kreativnostjo se izražajo indentiteta posa-
meznika, njegova kultura, poreklo in domišljija. 

Rokodelska 
delavnica
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Teme, cilji in metode:

Glavni cilj te delavnice je aktivno sodelovanje. V okviru delav-
nice udeleženci iz odpadnih materialov ustvarijo nekaj nove-
ga; poleg tega pa s pomočjo neformalnega učenja najdejo 
način za ustvarjanje različnih kosov nakita.

Delavnica je namenjena odraslim in otrokom.

Trajanje: 

Najmanj 30 minut do največ 90 minut na posamezno sreča-
nje. Lahko izvedete več srečanj/delavnic.

Stroški: 

Manjši stroški so povezani z materiali, ki jih potrebujete za iz-
vedbo delavnice; skupno približno 50 €.

Kraj izvedbe: 

Večji prostor v mladinskem centru za izvedbo delavnico. 

Prostor, kjer se zbira veliko ljudi, kamor lahko postavite stojni-
co in prodajate izdelke, ki jih udeleženci ustvarjajo na delav-

nici. To je lahko v mladinskem centru ali pred njim oziroma 
na kakem drugem javnem prostoru. Preverite, ali morate za 
uporabo javnega prostora pridobiti dokumentacijo, in si jo po 
potrebi priskrbite. 

Pripomočki:

Stare revije, škarje, barve, lepilo, pištola za lepilo, vrvice za 
ogrlice ali zapestnice ...

Izvajalci in morebitna posebna znanja: 

Mladinski delavec ali umetnik, ki bi pomagal pri pripravah na 
delavnico, dal navodila za izdelavo nakita in razložil udele-
žencem, zakaj je pomembno nekaj ustvariti.

Udeleženci: 

Rokodelska delavnica bo najbolje potekala, če v njej sodeluje 
od 8 do 12 udeležencev. Tako veliko skupino mladinski dela-
vec/umetnik lahko vodi ter se izogne morebitnim nesporazu-
mom ali konfliktom v skupini.

Rokodelska delavnica
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te površine, da se ne uničijo z lepilom ali barvami, ki jih 
bodo uporabljali udeleženci.

Udeležencem razložite, kako izdelati nakit, in jih opom-
nite, naj poskusijo izdelati nakit, ki predstavlja njihovo 
kulturno ozadje in identiteto.

Navodila:

1. V revijah poiščite najbolj pisane strani, jih iztrgajte 
iz revije in jih razrežite na 2 do 3 cm široke trakove 
(če želite večje papirnate kroglice, uporabite daljše 
trakove).

2. Trak zavijte, tako da ga diagonalno zasukate v enem 
od vogalov in na koncu dobite podolgovat zvitek, ki 
ga poravnate na mizi.

3. Začnite valjati sploščen trak, da dobite »polža«. Na 
koncu zalepite trak, da preprečite njegovo odvijanje.

4. Naredite več »polžkov«, različnih ali enakih velikosti.

Koraki: 
Pred začetkom delavnic

Povabite udeležence na delavnice po e-pošti, družab-
nih omrežjih, lokalnih medijih ... Vabilo naj vsebuje kra-
tek opis delavnic, njihove cilje, kraj in čas izvedbe ... Prip-
ravite tudi prijavnico, ki jo izpolnijo udeleženci.

Poiščite mladinskega delavca ali umetnika, ki bo vodil 
delavnico in pripravil vse gradivo, potrebno za uspešno 
izvajanje dejavnosti.

Ko imate prijavljene udeležence in izbranega vodjo 
skupine, opravite kratka individualna srečanja z udele-
ženci in jih povprašajte o njihovih izkušnjah na področju 
umetnosti in rokodelstva.

Med aktivnostjo – potek in izvedba delavnice

Pripravite prostor, kjer bo potekala aktivnost. Postavite 
stole, mize in pripravite vse potrebne materiale. Zaščiti-
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5. Ko imate dovolj »polžev«, jih položite v želeni vzorec 
in jih prilepite skupaj s pištolo za lepilo.

6. Na koncu na obliko prilepite kos vrvice.

7. Izdelek pobarvajte z barvami, ki so vam všeč.

8. Po želji lahko izdelek okrasite tudi z različnimi mate-
riali (bleščice, nalepke ...)

Po delavnici:

Ko imate dovolj izdelkov, ki so jih izdelali udeleženci, jih 
postavite na razgledno mesto, da jih bodo ljudje lahko 
kupili. Izdelke ponudite tudi lokalnim podjetjem in insti-
tucijam, ki lahko nakit kupijo in ga uporabijo za poslov-
na darila.

Inovativni vidiki spodbujanja med-
kulturnosti
Ta dejavnost spodbuja medkulturo spodbujanjem sre-

čevanja in socialne interakcije ljudi iz različnih kulturnih 
okolij, najprej med samo delavnico, kasneje pa tudi, ko 
se izdelki, ki so jih udeleženci izdelali, prodajajo in ima 
lokalna skupnost (in drugi, ki se odločijo za nakup naki-
ta) priložnost srečati se s kulturo udeležencev.

V delavnici se stare revije uporabijo za nov namen, da bi 
ustvarili nekaj novega; nekaj, s čimer lahko udeleženci 
prikažejo svojo kulturo in tako na neformalen način uči-
jo lokalno prebivalstvo o svojem poreklu.

Možno nadaljevanje aktivnosti
Ustvarjene izdelke lahko razstavite v umetniški galeriji, 
muzejih, predstavite na mestni tržnici, da bi dosegli lo-
kalno prebivalstvo različnih starosti in večjega števila. 
Prav tako lahko te izdelke v spomin podarite tujim obi-
skovalcem.
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Kratek opis dejavnosti
Aktivnosti za ponotranjanje medkulturnosti ponuja 
analizo sestave lokalnega okolja in posledično prila-
gajanje ponudbe mladinskega centra. Uporablja med-
kulturni dialog med udeleženci iz različnih kulturnih 
okoljih, kjer ima vsaka skupina svoje posebne interese. 
To omogoča tudi refleksijo o prepričanjih, stališčih, ve-
denju, postopku in družbenih strukturah, ustvarjenih z 
okoljskim sodelovanjem.

Ponotranjanje 
medkulturnosti
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Teme, cilji in metode:

Ponotranjimo medkulturnost je teoretični predlog za osebe, 
ki so odgovorne za mladinski center, in prostovoljce, ki želi-
jo mladinski center spremeniti v bolj odprto in medkulturno 
okolje.

Cilj te pobude je ustvariti globlje opredelitve lokalnega oko-
lja, ki vodijo do:

• prepoznavanja splošne »topografije« kultur – prepriča-
nja, stališča, vedenja, procese in družbene strukture, ki 
oblikujejo človeške interakcije;

• prepoznavanja potencialnih nevarnosti, ovir in prijetnih 
presenečenj, ki so prisotna v lokalni skupnosti z name-
nom ustvariti medkulturni prostor;

• razumevanja, kako lahko spodbujamo in podpiramo 
medkulturna prepričanja, stališča, vedenja, postopke in 
družbene strukture;

• spodbujanja sodelovanja z drugačnimi prepričanji, stali-

šči, ravnanji, postopki in socialnimi strukturami.

Trajanje: 

Faze aktivnosti imajo različno trajanje:

• raziskava: 3 tedne,

• analiza: 3 ure,

• načrtovanje: 1 teden.

Kraj izvedbe:

Za 1. fazo: mesto/lokalna skupnost.

Za 2. in 3. fazo: mladinski center.

Izvajalci in morebitna posebna znanja:  

V ekipi je koristno imeti sociologa ali pa strokovnjaka za soci-
alno analizo.

Ponotranjanje medkulturnosti
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Koraki: 
Dejavnost lahko razdelimo na tri glavne dele.

Raziskava: 
Opredelite načela dobre prakse pri vključevanju skup-
nosti, participativnem urbanem načrtovanju in razvoju. 
Opredelite ljudi, skupine in združenja ter organizirajte 
skupino ljudi, ki zbira informacije o medkulturnih sku-
pnostih in pripravi poročilo o zbranih informacijah.

Analiza: 
Po organiziranju informacij v poročilu organizirajte se-
stanek z vodjami in prostovoljci mladinskega centra, da 
boste razumeli, kako vzpostaviti participativno načrto-
vanje in razvoj z lokalno skupnostjo, ki vključuje tudi kul-
ture, ki niso značilne za vaše območje.

Načrtovanje: 
Po analizi podatkov povabite predstavnike, ki so sode-
lovali pri opredeljevanju medkulturnih skupnosti, na 

načrtovalni sestanek, katerega namen je predstaviti 
primer nove in dinamične »medkulturne« prakse, ki išče 
razlike in je osredotočena na dodajanje vrednosti in 
vrednote skupnosti.

V tej fazi je pomembno upoštevati, da:

• kulturna raznolikost pomeni več idej, več možnosti 
in več priložnosti;

• se zavedate prednosti raznolikosti, kar pomeni po-
vezovanje ljudi različnih kultur, da se bodo lahko 
med seboj učili in sodelovali na medkulturni način;

• je širitev in obogatitev sodelovanja javnosti pri na-
črtovanju in razvoju sosesk v sodobnem času nor-
ma in ne izjema;

• so za dobro sodelovanje skupnosti potrebne tehni-
ke, vendar gre v resnici za pravilen odnos in spret-
nosti;
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• ima dobro sodelovanje v skupnosti večji pomen 
kot le izražanje mnenja. Vsakdo ima svojo zgodbo, 
čustva, ki jih želi izraziti, in modrost, ki bi jo lahko de-
lil z ostalimi, dober vodja pa naj bi vse to našel in 
interpretiral ter spremenil v povezovalno pripoved. 
To zahteva spretnost, ki je strokovnjakom včasih pri-
manjkuje, tj. kulturno usposobljenost.

Vsi ti vidiki so med načrtovalnim sestankom neizogibni, 
zato bo potrebno za doseganje ciljev veliko posredovanja.

Prenos v prakso: 
Po določitvi načrta z različnimi točkami, ki jih je treba 
razviti, pristojni mladinski center prevzame odgovor-
nost za usklajevanje načrta in razdelitev nalog med 
skupnostjo. Pomembno je, da ljudi iz skupnosti vključi-
mo v koordinacijo in jim damo odgovornost, da lahko 
sodelujejo in na ta način pokažemo odprtost do njih.

Nadaljnja evavacija projekta:
Morda se zdi med izvajanjem načrta težko razviti dolo-

čeno aktivnost, zato je smiselno, da ponovno izvedete 
sestanek in pregledate, kako je mogoče prilagoditi de-
javnost.

Inovativni vidiki spodbujanja med-
kulturnosti
Interakcija med različnimi kulturami lahko privede do 
reševanja problemov, pogajanj o sporazumih ali reše-
vanja sporov. To je izhodišče za medkulturno razmišlja-
nje. Prinesti medkulturno v notranjost je sredstvo, moti-
vacija za vodje, odgovorne in prostovoljce mladinskega 
centra, da razumejo svoj okvir in spodbujajo interakcijo 
in izmenjavo različnih pogledov. 
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Kratek opis aktivnosti
Zrcalni vprašalnik (ZV) je raziskovalni instrument, sesta-
vljen iz vrste vprašanj, s pomočjo katerega zbiramo in-
formacije o novih dejavnikih v skupnosti. Vprašalnike lah-
ko lokalna skupnost prosto uporablja in dostopa do njih.

Zrcalni vprašalnik 
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Teme, cilji in metode:

Vprašalnik ponuja razmeroma poceni, hiter in učinkovit način 
pridobivanja velikih količin informacij od velikega vzorca ljudi. 
Namen ZV je večinoma zbiranje informacij od novih prebival-
cev lokalne skupnosti, da bi jim zagotovili boljše praktične in-
formacije, povezane z njihovimi interesi in pričakovanji glede 
nove resničnosti.

Vzdrževanje vprašalnika bodo v glavnem izvajali delavci in 
prostovoljci mladinskega centra v sodelovanju z socialnimi 
in mladinskimi ustanovami in organizacijami, ki bodo lahko 
izpostavile nove skupine ljudi v določenem okolju. 

Zrcalni vprašalnik je sestavljen iz vrste vprašanj (odprtih in 
zaprtih), v katerih lahko izpolnjevalci dajo povratne informa-
cije o vrsti podatkov, ki jih želijo pridobiti. Pomislite na primer 
na skupino beguncev, ki ne vedo, kam bi šli po informacije o 
svojem novem mestu (trgovski centri, gledališča itd.) ali ne 
vedo, katere vrste prostočasnih dejavnosti obstajajo za nji-
hove otroke. Z odgovori, ki jih bodo dali, bodo upravitelji MQ 

lahko stopili v stik z osebo in ji zagotovili želene informacije. 

Vprašalnik poskuša omogočiti najboljše vključevanje posa-
meznika v vsakdanje življenje nove lokalne skupnosti.

Trajanje:

Zrcalni vprašalnik ima le začetni datum, roka izteka pa ne.

Glavni vidik je dostopnost vprašalnika.

Stroški:

Brezplačno za anketirance.

Obstajajo lahko stroški vzdrževanja človeških virov, vključenih 
v analizo vprašalnikov. Tem stroškom se je mogoče izogniti, 
če v projekt vključite prostovoljce določene organizacije.

Kraj izvedbe in pripomočki:

Natisnjena različica: vprašalnik v tej različici bi bil lahko na 
voljo v mladinskem centru na mestu, do katerega lahko upo-
rabniki dostopajo. To bi moralo biti mesto, ki ima vsaj stol in 

Zrcalni vprašalnik 
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mizo ter pripomočke za izpolnjevanje. Pobudniki vprašalnika 
se lahko tudi odločijo, da posvetijo določen čas dneva in te-
dna za izpolnjevanje vprašalnika, ko so prisotni tudi delavci/
prostovoljci, ki izpolnjevalcem pomagajo pri reševanju. Če to 
ni mogoče, postavite na lokacijo škatlo ali mapo za zbiranje 
izpolnjenih vprašalnikov.

Spletna različica: spletna različica zrcalnega vprašalnika je 
hitrejša, učinkovitejša in okolju bolj prijazna, zato jo je treba 
obravnavati kot prvo možnost, ker:

• omogoča hitro analizo zbranih informacij;

• obrazca ni treba prevzeti, ampak ga je mogoče enostav-
no izpolniti od doma.

Upravljalci vprašalnika se lahko odločijo, da namenijo dolo-
čen čas dneva in tedna, v katerem lahko ponudijo pomoč pri 
izpolnjevanju.

Izvajalci in morebitna posebna znanja: 

Vzdrževanje vprašalnika in njegovo analizo bodo v glavnem 

izvajali delavci in prostovoljci mladinskega centra v sodelo-
vanju s socialnimi in mladinskimi ustanovami in organizaci-
jami, ki lahko opredelijo in predlagajo skupine ljudi, nedavno 
priseljene v okolje.

Udeleženci:

Novi (tuji) priseljenci v lokalni skupnosti.
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Koraki: 
Pred začetkom aktivnosti
Preden ustvarite vprašalnik, poskusite prepoznati orga-
nizacije, organe in institucije, ki lahko poročajo o novih 
skupinah ljudi v skupnosti. Potrebovali jih boste za stik 
z ljudmi. Vključite na primer združenje ESN (študentska 
mreža Erasmus), urad za socialne storitve, šole, vrtci itd.

Izdelava vprašalnika:
Vprašalnik za zbiranje podatkov pogosto vključujejo od-
prti in zaprti tip vprašanj. To je koristno, saj omogoča 
pridobivanje tako kvantitativnih kot kvalitativnih podat-
kov. Vprašanja zaprtega tipa strukturirajo odgovor tako, 
da omogočajo le odgovore, ki se uvrščajo v vnaprej do-
ločene kategorije.
Podatki, ki jih je mogoče kategorizirati, se imenujejo no-
minalni podatki. Kategorija je lahko omejena na le dve 
možnosti (npr. da/ne, moški/ženska) ali pa vključuje se-
zname alternativ, med katerimi lahko anketiranec izbira.

Zaprta vprašanja lahko vsebujejo tudi podatke, ki jih je 
mogoče razvrstiti. To pogosto vključuje uporabo nepre-
kinjene ocenjevalne lestvice za merjenje moči stališč ali 
čustev. Na primer: močno se strinjam/se strinjam/sem 
nevtralen/se ne strinjam/močno se ne strinjam/ne mo-
rem odgovoriti.
Odprta vprašanja ljudem omogočajo, da izrazijo svoje 
mnenje s svojimi besedami. Odprta vprašanja omogo-
čajo anketirancu, da odgovori tako podrobno, kot želi s 
svojimi besedami. Na primer: »Nam lahko poveste, kate-
ro storitev potrebujete?«
Če želite od vprašanih zbrati bolj poglobljene odgovo-
re, bodo odprta vprašanja delovala bolje. Ti ne dajejo 
vnaprej določenih možnosti odgovora, ampak omogo-
čajo anketirancem, da s svojimi besedami zapišejo toč-
no tisto, kar jim je všeč.
Odprta vprašanja se pogosto uporabljajo za zapletena 
vprašanja, na katera ni mogoče odgovoriti v nekaj prep-
rostih kategorijah, ampak zahtevajo več podrobnosti in 
razprave.
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Med izvedbo aktivnosti

Mladinski center in upravljalci vprašalnikov si morajo 
nenehno prizadevati za promocijo vprašalnika. Zagoto-
viti je treba, da na tej stopnji sodelujejo delavci, ki lahko 
vprašalnik promovirajo v institucije, organe in organiza-
cije ter neposredno do posameznikov.

Po aktivnosti

Vsakič, ko prejmejo izpolnjen vprašalnik, bodo osebe, ki 
so odgovorne za analizo vprašalnika, prepoznale intere-
se osebe in jo nato postavile v stik ali podale informacije 
o storitvi, strukturi, organizaciji, ki bi lahko ustrezale nje-
govim potrebam.

Seveda je to tudi optimalen način za promocijo dejav-
nosti mladinskega centra, zato nikoli ne zamudite pri-
ložnosti za promocijo svojega centra. 

Na kaj morate biti pozorni?
Pri oblikovanju vprašalnikov obstaja vrsta pomembnih 
dejavnikov.

Cilji
Poskrbite, da bodo vsa zastavljena vprašanja ustrezala 
ciljem raziskave, vendar za posamezen element upora-
bite samo eno značilnost, ki jo preiskujete.

Dolžina
Daljši je vprašalnik, manj verjetno je, da ga bodo ude-
leženci izpolnili. Vprašanja naj bodo kratka, jasna in na-
tančna; vsa nepotrebna vprašanja/predmete je treba 
izpustiti.

Začetna študija
Izvedite krajšo praktično študijo, s čimer zagotovite, da 
bodo ljudje razumeli vprašanja. Udeleženci študije bodo 
lahko podali podrobne povratne informacije o zasnovi 
vprašalnika.



430

F Y C I C

Vrstni red vprašanj
Vprašanja naj logično napredujejo od najmanj občutlji-
vih do najbolj občutljivih, od dejanskih in vedenjskih do 
kognitivnih, od splošnejših do bolj specifičnih.

Raziskovalec mora zagotoviti, da prejšnja vprašanja ne 
vplivajo na odgovor na posamezno vprašanje.

Terminologija
Izogibajte se strokovni terminologiji. Vprašanja naj bodo 
preprosta, natančna in enostavna za razumevanje.

Jezik vprašalnika mora ustrezati besedišču skupine ljudi, 
ki bodo izpolnjevali vprašalnik. Uporabite trditve, ki si jih 
na enak način razlagajo pripadniki različnih podpopula-
cij širše populacije, ki jo preučujete.

Raziskovalec mora na primer spremeniti jezik vprašanj, 
da se ujema s socialnim ozadjem anketirancev glede na 
njihovo starost/stopnjo izobrazbe/družbeni razred/na-
rodnost itd. 

Vprašalnik lahko prevedete tudi v jezik, ki ga govori ciljna 
skupina.

Predstavitev
Poskrbite, da bo vprašalnik pripravljen profesional-
no, vključite jasna in jedrnata navodila. Če pošiljate po 
pošti, se prepričajte, da ovojnica ne daje videza »neže-
lene pošte«.

Osebni podatki odzivnika:
Poskrbite, da boste dobili osebne podatke anketiranca 
(vsaj e-pošto ali telefonsko številko) in priložili pooblas-
tilo za osebne podatke.
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Možno nadaljevanje aktivnosti:
Zrcalni vprašalnik je uporabno orodje za izvajanje v po-
vezavi z naslednjimi dejavnostmi, predlaganimi v tem 
priročniku:

• voden ogled,

• medkulturni pohod

Inovativni vidiki promocije medkulture

Zrcalni vprašalnik je lahko učinkovito sredstvo za mer-
jenje vedenja, stališč, preferenc, mnenj in namenov šte-
vilnih subjektov, Priprava in izvedba sta cenejši in hitrejši 
kot druge metode.

Cilj te dejavnosti je poskušati odpreti priložnosti skupi-
nam ljudi, ki imajo težave pri vključevanju v novo skup-
nost. V času, ko se zdi, da je vse na dosegu roke, velikok-
rat pozabimo na občutek povezovanja in sprejemanja 
drugega, pri čemer izključujemo medkulturno vrednost 

skupnosti. Z vprašalnikom poskušamo spodbujati med-
kulturnost tako, da pozdravljamo nove prebivalce in jim 
nudimo našo podporo, kar neizogibno vodi v pozitiven 
odnos med obema stranema.
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Kratek opis dejavnosti
Namen te dejavnosti je spodbujati srečanja med ljud-
mi iz različnih držav in spoznavanje njihovih kultur skozi 
univerzalni jezik športa in z njim povezanih vrednot.

Nove kulture, 
novi športi
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Teme, cilj in metode:
Cilj te dejavnosti je ljudem, ki prihajajo iz drugih držav, olaj-
šati ukvarjanje s športom, hkrati pa športno prakso uporabiti 
kot orodje za spoznavanje in odkrivanje drugih kultur v lokal-
ni skupnosti ter spodbuditi spontano druženje, ki se vrti okoli 
športnega treniranja.  
Uporabljena metoda je uporaba neformalnih športnih ak-
tivnosti z namenom spodbujanja spoznavanja in srečevanja 
različnih kultur v neformalnih okoliščinah.

Trajanje:
Dejavnost nima določenega trajanja, saj se zelo razlikuje gle-
de na šport. Pomembno je, da aktivnosti ne izvedete samo 
kot enkraten dogodek, ampak kot ponavljajočo se ali tudi re-
dno aktivnost vašega centra.

Kraj izvedbe:
Vsak kraj na prostem, ki je javen, dostopen in ga mladi že obi-
skujejo, kot so parki, velika parkirišča, trgi ...

Pripomočki:
Pripomočki so odvisni od športa, za katerega se odločite, da 
ga boste igrali, zato je koristno imeti na voljo splošno špor-
tno opremo (drese različnih barv za opremo ekip, žoge, piščal, 
zastavice …).

Staff needed and eventual specific skills required:
No specific skills are required but having sport experience, 
even if not indispensable, is useful.

Izvajalci in morebitna posebna znanja:
Posebna znanja niso potrebna, koristno pa je imeti športne 
izkušnje, vendar pa te niso nujne.

Udeleženci:
Ta dejavnost ni mišljena za monokulturno skupino. Kot je opi-
sano kasneje, je pomembno, da poiščemo in vključimo skupi-
ne, ki že igrajo določen šport.

Nove kulture, novi športi
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Koraki:
Pred aktivnostjo

Poiščite skupine mladostnikov/odraslih, ki prihajajo iz 
različnih kultur in ki se že ukvarjajo s skupinskim špor-
tom. Če jih boste iskali ob pravem času in na pravih 
krajih (nedelovni dnevi, pozno popoldne v parkih, velika 
parkirišča, javna igrišča ...), boste presenečeni nad tem, 
koliko športov, za katere sploh niste vedeli, igrajo ljudje 
v vaši okolici.

Ko najdete skupino, ki igra nek šport, jih prosite, naj vam 
razložijo pravila igre, in predlagajte, da igro predstavijo 
tudi drugim, da bo več igralcev/ekip. Nato določite da-
tum, ko bodo znova igrali na istem mestu ali na več-
jem, če mislite, da se bodo drugje lažje pridružili tudi 
drugi ljudje. Bodite pozorni, da imate do takrat dovolj 
časa za promocijo aktivnosti med uporabniki vašega 
mladinskega centra in lokalno skupnostjo na splošno. 
Ko se dogovarjate za naslednjo srečanje, upoštevajte 

čas in rutino stalne skupine igralcev, ki že igrajo skupaj. 
Pomembno je zagotoviti dobro udeležbo drugih obisko-
valcev z določitvijo ustreznega časa in lokacije, vendar 
pa mora še vedno ustrezati tistim, ki bodo predstavili 
šport, sicer aktivnost ni smiselna. Izmenjajte kontakte z 
dvema ali tremi člani skupine, da boste ostali v stiku do 
naslednjega srečanja. Vprašajte, ali potrebujejo pose-
ben material ali opremo.

Ko je datum določen, aktivnost promovirajte v mladin-
skem centru in mestu. Obveščanje od ust do ust je dob-
ra strategija, vendar ne podcenjujte moči dobre kam-
panje na družbenih omrežjih. Na primer, lahko ustvarite 
določen dogodek na Facebooku (npr. »Kriket turnir v 
nedeljo!«, »Ples na trgu v parku«, »Osvojite nogometno-
-teniški pokal.«) in povečajte informiranost in razpravo, 
tako da objavite nekaj video posnetkov kvalificiranih 
igralcev ali uradna tekmovanja tega športa.

Če pa zberete že na začetku skupino zainteresiranih 
športnikov, ki je pripravljena sodelovati, lahko začnete 
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razlagati pravila, skupaj gledati videoposnetke tega 
športa in trenirati.

Med aktivnostjo

Zainteresirane udeležence predstavite skupini, ki se že 
ukvarja s tem športom. Dober način za prebijanje ledu 
in neformalno spoznavanje je, da se na igro pripravite.

Prosite nekoga iz skupine, naj vsem razloži pravila in 
mu po potrebi pomagajte pri prevajanju. V ekipah naj 
bodo čim bolj pomešani domačini in tujci, novi igralci in 
strokovnjaki. Bolj ko bodo ekipe pomešane, bolj boste 
olajšali srečanje različnosti.

Cilj dejavnosti je čim več udeležencev, zato poskusite 
vključiti tudi mimoidoče ali radovedneže, ki se približajo 
skupini. Nase opozorite z zastavicami, okraski, glasbo ...

Po aktivnosti

Z udeleženci se dogovorite za druge datume in pri-
ložnosti za ponovitev tekme ali preprosto za ponovno 

igranje skupaj, pa tudi za druge športe ali igre (morda 
bi domačini želeli tujcem naslednjič pokazati svoje naj-

ljubše športe).

Inovativni vidik promocije medkul-
ture
Aktivnost Nove kulture, novi športi pomaga pri spodbu-
janju medkulturnega delovanja na dveh straneh: vklju-
čitev priseljencev v lokalno skupnost in spodbujanje 
lokalnih prebivalcev, da vidijo druge ljudi v drugačni in 
bolj dodelani perspektivi.

Po eni strani spodbuja proces vključevanja priseljencev 
in tujcev v lokalno skupnost, tako da poenostavi vključi-
tev v zelo pomemben vidik v življenju posameznikov, to 
je v športno dejavnost.

Na drugi strani ponuja različnim kulturam trenutek za 
poglobitev vzajemnega znanja, preprečevanje obli-
kovanja predsodkov in podpiranje mirnega sobivanja. 
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Dejansko se razlogi, zaradi katerih se ljudje preselijo 
v druge države (služba, pridružitev družini, prošnja za 
azil, študij, iskanje boljšega življenja ...), pogosto končajo 
tako, da posameznika absorbirajo in opredelijo, njego-
vo osebnost pa zmanjšajo in poenostavijo. To je eden 
od razlogov, zakaj se pojavijo predsodki in je sožitje po-
gosto težko doseči: oseba preneha veljati za takšno in 
postane ekonomska/politična/družbena kategorija. Tu 
uporabljena metoda je razgraditi ta pristop k raznoliko-
sti in ponuditi eno (izmed več možnih) področje sreče-
vanja in spoznavanja.

Možno nadaljevanje aktivnosti
Po dogodkih, ki ste jih imeli, lahko organizirate turnir v 
športu, ki je udeležencem najbolj všeč. Ko imate trdno 
osnovo ljudi, ki se ukvarjajo z enim ali več športi ali igra-
mi, jih lahko vključite v program mladinskega centra. 
Lahko tudi ustanovite ekipo, ki jo sestavljajo najboljši 
igralci, in poiščete obstoječi turnir ali prvenstvo, ki se 
ga želite udeležiti. To bo spodbujalo skupinski duh in 
vzpostavilo pozitivno dinamiko med igralci.
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Kratek opis dejavnosti
Projekt »Moja kultura je ..« je javni ritual, ki skupnost 
vabi k razmisleku o stvareh, ki nas povezujejo.

Moja kultura je...
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Teme, cilji in metode:

»Moja kultura je ...« je oblika umotnosti, ki jo naključni ljudje 
ustvarjajo na steni, namenjeni izražanju. Pričakujemo, da mi-
moidoči stavek dokončajo po lastni zamisli in opisujejo, kako 
vidijo svojo kulturo.

Cilji:

Cilj dejavnosti je deliti naše razmišljanje o lastni kulturi z nez-
nanimi ljudmi.

Metode:

Metodologija je interaktivna razstava ulične umetnosti.. 

Trajanje: 

Brez omejitev.

Stroški:    

Večina stroškov je povezana samo z nabavo pripomočkov 

(barva in čopiči).

Kraj izvedbe:  

Zunanja stena zapuščene zgradbe/hiše, ki je dostopna vsem 
prebivalcem. Najprimernejša je lokacija, mimo katere dnevno 
hodi veliko ljudi (npr. mestni trg, tržnica …). 

Pripomočki: 

• Zunanja stena zapuščene stavbe/hiše, ki je lahko dos-
topna vsem skupnostim,

• barve (Kultura nima določene barve; lahko slikate, kot 
želite!),

• čopiči, 

• papir za izdelavo šablone za trditev: »Moja kultura je ...«,

• krede,

• bela barva v spreju.

Moja kultura je…
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Izvajalci in morebitna posebna znanja:  

Prostovoljci iz skupnosti, ki vam lahko pomagajo pri ustvarja-
nju zidu. Posebne veščine niso potrebne.

Udeleženci:  

Lokalna skupnost na splošno.

Vsak, ki gre mimo, lahko vzame kos krede, razmisli o kulturi in 
življenju ter z javnostjo deli svoje osebne misli.
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Koraki:
Pred aktivnostjo

Poiščite mesto, kjer bi radi ustvarili interaktivno steno, ki 
bo dosegljiva za večino skupnosti. 

Zaprosite za dovoljenje. Hiše in zgradbe so lahko videti 
zapuščene, a imajo ponavadi vseeno lastnike ali uprav-
nike, ki jih morate prositi za dovoljenja, da po stavbi sli-
kate. Če gre za zasebno lastnino, prosite za dovoljenje 
lastnika, če pa gre za javno stavbo, se obrnite na občino. 
Če prejmete negativni odgovor, ne obupajte. Vprašajte 
za drugo mesto, ki bi ga lahko uporabili namesto tega. 
Ljudje pomagajo ljudem!

Po prejemu dovoljenja pobarvajte steno. Ker kultura 
nima določene barve, lahko pustite prostor svoji domi-
šljiji in uporabite osnovno barvo, povrhu katere bo mo-
goče kasneje pisati s kredo. Nato s pomočjo šablone na 
veliko napišite: »Moja kultura je …« 

Med aktivnostjo 

Ko je instalacija pripravljena, lahko vsak mimoidoči vza-
me kos krede, razmisli o svoji kulturi in svoje ugotovitve 
napiše/nariše na steno.

Po aktivnosti

Za to pobudo ni določenega roka trajanja.

Izvedete jo lahko na dva načina:

• brez roka trajanja;

• začasno. V tem primeru je zaželeno deliti s 
skupnostjo obdobje, v katerem bo projekt na voljo.

V obeh primerih poskusite ustvariti medijski kanal, na 
katerem lahko delite trditve, na primer temu namenjen 
profil Instagram in oznako/ključ (npr. #mojakulturaje).

Poskusite to narediti na način, ki tudi razloži namen in-
stalacije, na primer: Stenska instalacija nam bo poma-
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gala spoznati vidik naše kulture, o katerem nismo nikoli 
razmišljali.

Inovativni vidiki spodbujanja med-
kulturnosti
To je dejavnost za praznovanje pomena medkulturne 
resničnosti in interaktivne razstave skupnosti. Stena 
»Moja kultura je ...« bi morala ljudem ponuditi svobodo 
izražanja. Vsakodnevno se lahko spozabite, kaj je za vas 
in druge resnično pomembno. Zaradi tega ta dejavnost 
predlaga, da se vrnemo nazaj k odkrivanju pomena kul-
ture na medkulturni način, ki daje priložnost za mešanje 
in »pretresanje« vizij in perspektiv. 

V marsikaterem okolju se nahajajo zapuščene hiše/
zgradbe, ki so leta zbirale prah in grafite. Predstavljena 
pobuda daje priložnost zapuščeni stavbi, da poda glas. 
Ljudje lahko neuporabljeno mesto uporabijo z razlo-
gom: promocija in praznovanje medkulturne resničnosti.

Ulična umetnost se lahko odzove tudi na problem ne-
varne in neprijetne soseske in daje drugačno obliko in 
barve vsem tistim zidovom, ki zbirajo le sovraštvo in ob-
čutek zatiranja.

Možno nadaljnje ukrepanje ali po-
vezava z drugimi dejavnostmi
Predlagana shema se lahko uporabi za številna dru-
ga vprašanja, povezana s srečanjem kultur. Z uporabo 
drugih odprtih vprašanj, ki mimoidoče spodbudijo, da 
posežejo v kolektivno ulično umetniško delo.

To aktivnost lahko izvedemo za aktivnostima Ponotra-
njimo medkulturnost in Kulturni forum, sledijo pa ji lah-
ko Natečaj za kratke zgodbe proti govoricam in En dan, 
ena kultura.
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Bibliografija
Navdih za aktivnost je projekt »Preden umrem ...« 
(Before I die …):  

https://beforeidieproject.com/story
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POGLAVJE 6 
ŠKATLICA NAVDIHA
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Gau irekia Kratek opis aktivnosti
Gau Irekia (glasbeni večer) je participativni kulturni fe-
stival, ki ga združenje Sarean organizira od leta 2012.

Z odprtim razpisom oblikujemo program s sto dejav-
nostmi v številnih prostorih sosesk San Francisco, Bilbao 
la Vieja in Zabala. Te dejavnosti potekajo en dan sredi 
decembra in v njih sodeluje večina umetnikov, združenj 
in družbenih organizacij tega območja.
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Teme, cilji in metode:

Cilji Gau Irekia so pokazati izjemno kulturno in družbeno de-
javnost tega območja ter okrepiti sodelovanje med lokalnimi 
predstavniki.

Prav tako je priložnost, da se različno občinstvo približa ob-
močju, odkrije številne kraje, kamor običajno ne more priti, 
se sreča z lokalnimi umetniki, kolektivi, organizacijami in nji-
hovim delom ter spremeni svoj pogled na sosesko in razbije 
stigmatizirano dojemanje.

Trajanje:

• Javni razpis: obdobje enega meseca, 3 mesece pred da-
tumom začetka festivala

• Izbor dejavnosti: 2 tedna po zaključku javnega razpisa

• Organizacija izvedbe: 2 meseca pred festivalom, za 
usklajevanje dejavnosti in sporočanje programa

• Festival: en sam dan

Stroški:

Gau Irekia je mogoče izvesti v lastni organizaciji, v majhnem 
obsegu ali z večjim proračunom in večjim obsegom.

Naša organizacija ga je v prvih letih organizirala s proraču-
nom 20.000 €, v zadnjem letu pa s proračunom 70.000 €. 
Oblika projekta se lahko prilagodi širokemu obsegu situacij.

Proračunska področja so naslednja:

človeški viri: koordinacija, komunikacija;

tehnične potrebe: zvok, osvetlitev itd.;

komunikacija: oblikovanje in tiskanje plakatov in programa, 
video, fotografija;

stroški glasbenih ustvarjalcev.

Kraj izvedbe:

Dejavnosti delujejo v različnih prostorih: kulturni prostori, 
prostori institucij in organizacij, javni prostori, pisarne, bari itd.

Gau irekia
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Pripomočki: 

Komunikacijski materiali: spletna stran, socialna omrežja, 
plakati, video posnetki;

tehnični materiali: zvočna oprema, luči, odvisno od potreb 
dejavnosti.

Izvajalci in morebitna posebna znanja:
Minimalno potrebno osebje sta dve osebi: ena skrbi za komu-
nikacijo in PR in druga za potrebe organizacije, priprave festi-
vala. Za festivalski dan bi moralo biti osebje večje, odvisno od 
obsega dejavnosti.

Udeleženci:

Zaposleni, umetniki, lokalne organizacije, združenja, javnost.

Število bo odvisno od obsega programa.
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Koraki: 
Pred začetkom festivala

Javni razpis:
3 mesece pred festivalom je treba pripraviti javni razpis, 
da lahko umetniki in kolektivi pošljejo svoje predloge. 
Pomembno je, da ta razpis promovirate prek spleta in 
analogno. Za vključevanje skupnosti je oseben pristop 
zelo pomemben. Vseeno pa je pomembno biti sezna-
njem z okvirom in sodelovati z lokalnimi akterji. Javni 
razpis je namenjen umetnikom, kolektivom, organiza-
cijam, ki bodo predlagale dejavnosti, in institucijam, ki 
bodo dejavnosti izvedle. Razpis lahko traja mesec dni.

Izbor dejavnosti:
Po zaključku javnega razpisa bo organizacija ali žirija 
preverila predloge in izbrala dejavnosti, ki se bodo izva-
jale. Merila bi morala biti čim širša, da se ustvari vklju-
čujoč program.

14.12----- 2019

GAU IREKIA
SAN FRANTZISKO. BILBO ZAHARRA. ZABALA

#GAUIREKIAAntolatzailea BabesleakSAREAN

FESTIVAL CULTURAL PARTICIPATIVO
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1. SAREAN 
Mariaren Bihotza Plaza, 4

2. MARIAREN BIHOTZA 
PLAZA

3. CENTRO CÍVICO 
Mariaren Bihotza Plaza

4. GAU IREKIA EXPO GUNEA 
Mariaren Bihotza Plaza, 7

5. MUSEO DE 
REPRODUCCIONES 
San Frantzisko, 14 

6. NEVIPEN 
Gorte, 22

7. TRUCA REC 
Gorte, 20 

8. PULPERÍA FLORINES 
San Frantzisko, 31

9. ERROTIK-HARILKA 
Gorte, 10 

10. LA VIÑA 
San Frantzisko, 17

11. CREA AFRICA 
Conde Mirasol, 7

12. CUCHILLO 
Conde Mirasol, 11

13. ETORKINEKIN BAT 
Conde Mirasol, 11

14. COORDINADORA 
MARROQUÍ  
Gorte, 9

15. CONSONNI 
Conde Mirasol, 13

16. SC GALLERY 
Gorte, 4

17. MARI MAKEDA 
Gorte, 4

18. CORTES_UNO_IZQUIERDA 
Gorte, 1

19. BAR CASA FLORA 
Aretxaga, 11

20. HOTEL BILBI 
Miribilla, 8

21. OKELA 
San Frantzisko, 11

22. HASIBERRIRO TIENDA 
SOLIDARIA 
San Frantzisko, 7

23. LA DERIVA, TALLER DE 
CURIOSIDADES 
Aretxaga, 4

24. DDT BANAKETAK 
Martzana Kaia, 5

25. XAKE ESPAZIOA 
Bilbo Zaharra, 7

26. ESTUDIO LOREA OAR-
ARTETA 
Bilbo Zaharra, 4

27. BILBO ZAHARREKO PLAZA
28. GOIZALDE 

Bilbo Zaharra Plaza
29. TXONDORRA BERRIA 

Bilbo Zaharra, 1
30. TXOKO BILBO ZAHARREKO 

LAGUNAK 
Cantarranas, 2

31. KIDEKOOP 
Urazurrutia, 26

32. KULTUR ETXEA 
Urazurrutia, 7

33. MÉDICOS DEL MUNDO 
Bailén, 1

34. LA MATRIZ 
Bailén, 11

35. HASIERA 
Bailén, 13

36. SEDE NOVISI 
Bailén, 13 BIS

37. CAFÉ NERVIÓN 
Naxa, 7

38. ANTI LIBURUDENDA 
Maiatzaren Biko Kalea, 2

39. ASOCIACIÓN CAOSTICA 
Maiatzaren Biko Kalea, 4

40. DAB ESTUDIO-TAILERRA 
Maiatzaren Biko Kalea, 9

41. HIGH 
Naxa, 3

42. BILBOROCK 
Mesedeetako Kaia, 1

43. PIKARA 
Lamana, 2

44. CAFÉ TEATRO BADULAKE 
Hernani, 10

45. ESTUDIO 14 
Maiatzaren Biko Kalea, 14

46. BAILÉN, 24 (PERSIANA)
47. KREMLIN ARETOA 

Dos de Mayo, 18
48. LA GERNIKESA 

Hernani, 11

49. KER FATOU 
Hernani, 20

50. SUTAN 
Maiatzaren Biko Kalea, 19

51. XABOI PUNPUILA 
Maiatzaren Biko Kalea, 25

52. 38 
San Frantzisko, 38

53. BILBAO HISTORIKO 
San Frantzisko, 32

54. BEREBAR 
San Frantzisko, 65

55. LA TRIBU ESPAZIO 
CREATIVO 
Gorte, 40 

56. DANTZAKA ZIRKO 
ESPAZIOA 
Gorte, 35

57. HARROBI IKASTOLA 
Harrobi Plaza, 1

58. HARROBI PLAZA
59. IGARKIZUN 

Zabala, 6
60. FLEMING PLAZA
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14.12----- 2019

GAU IREKIA
SAN FRANTZISKO. BILBO ZAHARRA. ZABALA

#GAUIREKIAAntolatzailea BabesleakSAREAN

FESTIVAL CULTURAL PARTICIPATIVO
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1. SAREAN 
Mariaren Bihotza Plaza, 4

2. MARIAREN BIHOTZA 
PLAZA

3. CENTRO CÍVICO 
Mariaren Bihotza Plaza

4. GAU IREKIA EXPO GUNEA 
Mariaren Bihotza Plaza, 7

5. MUSEO DE 
REPRODUCCIONES 
San Frantzisko, 14 

6. NEVIPEN 
Gorte, 22

7. TRUCA REC 
Gorte, 20 

8. PULPERÍA FLORINES 
San Frantzisko, 31

9. ERROTIK-HARILKA 
Gorte, 10 

10. LA VIÑA 
San Frantzisko, 17

11. CREA AFRICA 
Conde Mirasol, 7

12. CUCHILLO 
Conde Mirasol, 11

13. ETORKINEKIN BAT 
Conde Mirasol, 11

14. COORDINADORA 
MARROQUÍ  
Gorte, 9

15. CONSONNI 
Conde Mirasol, 13

16. SC GALLERY 
Gorte, 4

17. MARI MAKEDA 
Gorte, 4

18. CORTES_UNO_IZQUIERDA 
Gorte, 1

19. BAR CASA FLORA 
Aretxaga, 11

20. HOTEL BILBI 
Miribilla, 8

21. OKELA 
San Frantzisko, 11

22. HASIBERRIRO TIENDA 
SOLIDARIA 
San Frantzisko, 7

23. LA DERIVA, TALLER DE 
CURIOSIDADES 
Aretxaga, 4

24. DDT BANAKETAK 
Martzana Kaia, 5

25. XAKE ESPAZIOA 
Bilbo Zaharra, 7

26. ESTUDIO LOREA OAR-
ARTETA 
Bilbo Zaharra, 4

27. BILBO ZAHARREKO PLAZA
28. GOIZALDE 

Bilbo Zaharra Plaza
29. TXONDORRA BERRIA 

Bilbo Zaharra, 1
30. TXOKO BILBO ZAHARREKO 

LAGUNAK 
Cantarranas, 2

31. KIDEKOOP 
Urazurrutia, 26

32. KULTUR ETXEA 
Urazurrutia, 7

33. MÉDICOS DEL MUNDO 
Bailén, 1

34. LA MATRIZ 
Bailén, 11

35. HASIERA 
Bailén, 13

36. SEDE NOVISI 
Bailén, 13 BIS

37. CAFÉ NERVIÓN 
Naxa, 7

38. ANTI LIBURUDENDA 
Maiatzaren Biko Kalea, 2

39. ASOCIACIÓN CAOSTICA 
Maiatzaren Biko Kalea, 4

40. DAB ESTUDIO-TAILERRA 
Maiatzaren Biko Kalea, 9

41. HIGH 
Naxa, 3

42. BILBOROCK 
Mesedeetako Kaia, 1

43. PIKARA 
Lamana, 2

44. CAFÉ TEATRO BADULAKE 
Hernani, 10

45. ESTUDIO 14 
Maiatzaren Biko Kalea, 14

46. BAILÉN, 24 (PERSIANA)
47. KREMLIN ARETOA 

Dos de Mayo, 18
48. LA GERNIKESA 

Hernani, 11

49. KER FATOU 
Hernani, 20

50. SUTAN 
Maiatzaren Biko Kalea, 19

51. XABOI PUNPUILA 
Maiatzaren Biko Kalea, 25

52. 38 
San Frantzisko, 38

53. BILBAO HISTORIKO 
San Frantzisko, 32

54. BEREBAR 
San Frantzisko, 65

55. LA TRIBU ESPAZIO 
CREATIVO 
Gorte, 40 

56. DANTZAKA ZIRKO 
ESPAZIOA 
Gorte, 35

57. HARROBI IKASTOLA 
Harrobi Plaza, 1

58. HARROBI PLAZA
59. IGARKIZUN 

Zabala, 6
60. FLEMING PLAZA
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Organizacija izvedbe: 
Ko bodo izbrane dejavnosti, bo ekipa potrdila glasbene 
izvajalce in lokacije, kjer bo festival potekal. Eden najpo-
membnejših delov organizacijske faze je povezovanje 
umetnikov in lokacij.
Preveriti moramo tudi vse tehnične potrebe za vsako 
posamezno dejavnost.

Komunikacija:
Ko je program pripravljen, ga ekipa promovira (splet, 
družabna omrežja, tiskovine itd.). Materiali, ki jih upo-
rabljamo mi, so plakati in fizični programi.

Med izvedbo festivala

Na festivalski dan bodo vse dejavnosti potekale na raz-
ličnih lokacijah. Osebje mora poskrbeti, ali vsak izvaja-
lec začne pravočasno, in poskrbeti za vsako nujno situ-
acijo, do katere lahko pride.

Pomembno je fotografirati in snemati, da se lahko pro-
moviramo in komuniciramo.

SEÑALÉTICA
Hibernando

 10:00 

 2 
RASTRO
Asociación de 
comerciantes

 11:00 

 46/60 
DE CARA AL BARRIO
Hibernando
 48 
TXATARRAPINTXO- 
POTE
Colectivo Txatarra

 11:30 

 1 
TALLER DE 
MICROESTAMPA
Pulgui Esmeralda

 12:00 

 13 
COLORES PARA EL 
BARRIO
Sortarazi + Etorkinekin 
bat
 39 
DOCUMENTAL 
SPUTNIK
Caostica + El 
Monstruito + TAC
 60 
CONSTRUCCIÓN DE 
UN DOMO
Bilbosfera Domoak
 8 
EXPOSICIÓN
Irene Clausen + Lydia 
Ábalo + Estíbaliz 
Moreno
 32 
CHI KUNG
Kultur Etxea

 12:30 

 32 
GOLOKA. 
AURRENTZAKO 
IKUSKIZUNA
Kultur Etxea 

 13:30 

 32 
VERMOUTH
Kultur Etxea 

 14:00 

 22 
DIVERSIDAD. 
DESFILE Y 
EXPOSICIÓN
Asociación Hasiberriro 
y Pamoja Elkartea

 14:45 

 32 
EL DRAMA DE LA 
RUPTURA CON 
HAIZEA. ZIRKOA
Qué diría Freud

 15:00 

 32 
AUZO BAZKARIA
Kultur Etxea

 16:00 

 32 
KOPA ETA 
HUMOREZKO 
MONOLOGOA
Ane Lindane + Kultur 
Etxea 

 17:00 

 49 
TALLER DE 
TURBANTE Y 
CUIDADO DE PELO 
AFRO
Ker Fatou

 52 
EL EXPLICADOR DEL 
CINE DEL SALÓN 
BIZKAIA
Ramón Churruca + 
Pablo Maravi + BADA + 
Ander Parody 

 17:30 

 57 
ETORKIZUNA 
MUSIKATAN / 
FUTURO MÚSICA
Asociación Norai
 56 

TALLERES EN 
FAMILIA
Dantzaka Zirko 
Espazioa

 18:00 

 6 
LA NAVE. HUELLAS, 
RESIDUOS Y OTROS
HALLAZGOS DE 
SUS HABITANTES 
#LUZATUGAU 
IREKIA
Ane Rodriguez + Maider 
Aldasoro + Asociación 
Nevipen
 2 
CÓMO SE 
CONSTRUYE UN 
BARRIO
Koordinadora + Luis 
Castillo + Irene Romero
 15 
CONSONNI RADIO 
SHOW LIVE: VOCES
EN EL JARDIN
Alicia San Juan y 
Alberto de la Hoz
 33 
PRESENTACIÓN DE 
LIBROS DE LUCÍA 
ASUÉ MBOMÍO Y 
ZINTHIA ÁLVAREZ
Asociación Devenir
 50 
CONSTRUCCIÓN 
COLECTIVA DE UNA 
RED CERÁMICA 
Sutan
 10 
EN TU PIEL
Nieves Barrenetxea
 25 
EL DESCONSUELO. 
EXPOSICIÓN Y 
MICRO SEMINARIO
Diego Aldasoro
 42 
FESTIVAL ATAC 
BILBAO!
Caostica + El 
Monstruito + TAC
 21 
ERAKUSKETA
Dogartzi 
Magunagoikoetxea
 27 
ORION. CONCIERTO
Liben Svaart
 22 
TALLER DE PELOTAS 
DE FÚTBOL 
CON MATERIAL 
RECICLADO
Asociación Hasiberriro 
y Pamoja Elkartea
 26 
CONCIERTO 
TRUEQUE Y 
PUERTAS ABIERTAS
Lorea Oar-Arteta
 5 
AUTO_MANUAL1. 
INSTALACIÓN
Karla Tobar
 4 
USAWA NA USAFI. 
INSTALACIÓN
Caluan

 18:30 

 1 
¡SANFRAN, A LA 
MESA!
#LUZATUGAU 
IREKIA
Cocinar Madrid
 2 
11. ACCIÓN 
PARTICIPATIVA
Las Vecinas Colectivo
 53 
CARTOGRAFÍAS 
COTIDIANAS
Estudio Gheada
 23 
AROMALARIO, ARTE 
OLFATIVO
Samuel Cano Braojos
 16 
EXPOSICIÓN Y 
PRESENTACIÓN 
LIBRO ARTISTA
SC Gallery + Daniel 
Muñoz
 3 
ESPERANTO. 
INSTALACIÓN
Nessira (Inés Bueno e 
Irati Semperena)

 19:00 

 17 
ANIVERSARIO MARI 
MAKEDA
Mari Makeda / 
Asociación Askabide
 9 
TEATRO DE LA 
OPRIMIDA + EVENTO 
GASTRONÓMICO 
EMAITZA
Harilka-Errotik
 30 
TALLER DE COCINA 
PARA NIÑXS
Ana Hernández
 27 
ELECTRORITUAL
Tunipanea
 4 
PERFORMANCE 
AUDIOVISUAL
Mikel Irigoyen
 55 
POESIA Y DANZA EN 
FAMILIA
La Tribu kultur elkartea
 3 
EL PIRATA DEL 
ESTRECHO
Salah El Yaakoubi
 7 
AMORPHOUS. 
PERFORMANCE 
PARTICIPATIVA
Truca Rec
 35 
EXPOSICIÓN 
OBJETOS DE 
RECICLAJE
Centro Ekinez. 
Comisión Antisida de 
Bizkaia

 19:30 

 4 
FERIA DE 
AUTOEDICIÓN
Feria Fugaz
 11 
EL JUICIO EXPRESS
Grupo Teatral Ametz 
Bete
 27 
DANZAS DE BOLIVIA
Dansa Salay y 
Federacion de 
Inmigrantes de Bizkaia
 12 
MATA 06 PARTY 
PARTNERS
Cuchillo

 3 
HORMAKO 
ROTOSKOPIA
Mikromundua Sormen 
Ekintzak
 38 
OTRO BORRADO 
A TRAVÉS DE LA 
INSISTENCIA
Nazario Díaz
 40 
BIOERAIKUNTZA, 
ARKITEKTURA ETA 
MUSIKA
ehBIOERAIKITZEN
 34 
MATRIZ. 
EXPOSICIÓN Y 
MURAL
Mara Montiel

 20:00 

 58 
CIMIENTOS 
#LUZATUGAU 
IREKIA
Argenis Mesa + Marta 
Brancas + Irune 
Lauzirika + Estíbaliz 
Maguregi
 57 
TEATRO Y 
CONCIERTO
KoopSF34
 36 
TALLER DE 
PERCUSIÓN
Novisi Elkartea 

 5 
ROOM. DANZA
Almudena Pérez San 
Vicente
 31 
PINTXADA 
HERRIKOIA
Kidekoop
 18 
CONCIERTO
Haran
 37 
OJOS QUE NO VEN 
(DE TAL PALO, TAL 
ARDILLA). TEATRO
 
 24 
ADICCIONES O 
CÓMO LA VASIJA 
ROMPE
Verónica Mas
 11 
EL JUICIO EXPRESS
Grupo Teatral Ametz 
Bete

 20:30 

 1 
EXPOSICIÓN Y 
CHARLA
Rurru Mipanochia
 14 
EUSKADI VS 
MARRUECOS
Ahizpatasuna
 2 
DESFILE DE 
PERSONAJES EX 
TRADICIONALES
Beatriz Sánchez
 5 
BOBO
Koldo Arostegui
 29 
EXPOSICIÓN TRUE 
DIVAS + SESIÓN DJ
Estrella Electrónica + 
DJ he
 54 
KIT DEL BUEN VIVIR
Raquel Asensi + Sol 
Benavente 

 19 
CASA FLORA 
PICTURE SHOW
Yogurinha Borova

 21:00 

 24 
CONCIERTO
Vivalamuertetuya eta 
JAN
 45 
CUENTOS 
ERÓTICOS, 
HISTORIAS PARA 
NOCHES FRÍAS
Estudio 14 + Begoña 
Alabazan
 59 

ESCAPE ROOM. 
PUERTAS ABIERTAS 
Y EXPOSICIÓN
Igarkizun
 37 
CONCIERTO
El incongruente 
proyecto
 28 
KONTZERTUA
Lisker
 32 
EL DRAMA DE LA 
RUPTURA CON 
HAIZEA. ZIRKOA
Qué diría Freud

 21:30 

 51 
TALLER DE JABÓN 
NATURAL
Agurtzane Tejada
 32 
ZUZENEKO 
KONTZERTUA
Kultur Etxea
 21 
CONCIERTO
Caliza

 22:00 

 2 
DANZA Y COMIDA 
DE NIGERIA
Yoruba & Friends
 41 
TODO LOVE CLUB 
(SPEED DATING 
CÍBORG)
Victoria Ascaso
 1 
JAM AUDIOVISUAL
Aleatoria 
 47 
JOSE RICO LIVE
Encuentros 
Electroplásticos
 43 
CONCIERTO
Eva Sierra

 22:30 

 27 
CONCIERTO
Piñango Pop
 39 
GUERRA DE 
PROGRAMADORES, 
DJS Y VJS
Caostica + El 
Monstruito + TAC

 23:00 

 44 
CONCIERTO
Now Nináh

 23:30 

 2 
CONCIERTO
Urgatz
 32 
DJ PINTXADA
Kultur Etxea

 0:30 

 1 
DJS
Follow the Party

ERAKUSKETA / 
EXPOSICIÓN

AKTIBISMOA / 
ACTIVISMO

MUSIKA

HIRIKO 
ARTEA / 
ARTE 
URBANO

ARTE 
ESZENIKOAK / 
ARTES 
ESCÉNICAS

TAILERRA / 
TALLER

G
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U
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Po končanem festivalu

Po festivalu postopek ocenjevanja opravimo na sestan-
kih z izbranimi umetniki in partnerji, z raziskavami za 
vsakega izvajalca in sodelavca ter na srečanjih z ose-
bjem. Ta ocena nam bo pomagala ugotoviti, kaj je šlo 
dobro in kaj ne, ter nam pomagala organizirati festival 
naslednje leto.

Inovativni vidiki spodbujanja med-
kulturnosti
V Gau Irekii je delo lokalnih kolektivov z vsega sveta 
združeno v različnih prostorih. Javnost lahko sode-
luje pri vseh vrstah dejavnosti: koncertih, gledališču, 
pogovorih ali delavnicah popularne kulture, sodobne 
umetnosti in folklore.

Spodbujamo in praznujemo kulturno raznolikost kot 
bogastvo.

Video, povezave in zunanji viri
https://www.youtube.com/watch?v=8kv9-LPbNtw
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Kratek opis dejavnosti
Časovna banka je banka, v kateri si ljudje medseboj-
no izmenjujejo dejavnosti, storitve in znanje. Ljudje si 
izmenjujejo prosti čas, da bi si medsebojno pomagali, 
zlasti pri majhnih dnevnih opravilih. Časovna banka je 
organizirana kot kreditne institucije, pri katerih transak-
cije temeljijo na kroženju časa in ne denarja. Največja 
razlika je v tem, da obresti nikoli ne nastanejo niti pasiv-
no niti negativno! Edina obveznost, ki jo ima človek, je 
uravnoteženje računa. 

V časovni banki vrednost premoženja, s katerim se trgu-
je, ustreza le številu ur, ki so bile porabljene za izvedbo, 
pravilo pa je, da koristnost kombiniramo z užitkom. Vsak 
se lahko pridruži časovni banki, saj ima vsak potencial 
ponuditi nekaj koristnega drugim in vsakdo nekaj pot-
rebuje.

Časovna banka predvideva posredovanje med ljudmi, 
tako da omogoča posredne izmenjave na podlagi vza-

Časovna banka
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jemnosti, ki presegajo dvostranskost, značilno za me-
njavo. Te izmenjave so tudi preložene, ker lahko človek 
daje, kadar lahko, in prejema, kadar želi/potrebuje.

Imetnik računa v časovni banki ima še večjo prednost, 
da ne postane dolžnik/upnik nekoga drugega, temveč 
se vzpostavi odnos z banko, ki lahko čim bolj učinkovito 
uskladi ponudbo in povpraševanje.
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Teme:

• zaupanje, vzajemnost in državljanska zavzetost;

• povečanje samozavesti;

• večja udeležba na dogodkih v skupnosti;

• zmanjšanje osamljenosti;

• dostojno sprejmite pomoč – saj veste, da boste v zame-
no pomagali drugim.

Cilj časovne banke je najprej olajšati aktivno srečanje ljudi in 
povečati solidarnost v skupnosti. Izmenjujejo se dejavnosti; 
merska enota je čas in ne denar, neodvisno od tržne vred-
nosti zamenjane »storitve«. Časovna banka temelji na nače-
lu enakega dostojanstva izmenjanih dejavnosti in na vzaje-
mnosti, tako da je vsak subjekt nosilec potreb in virov.

Srečanje ljudi je opredeljeno kot »aktivno«, ker temelji na 
medsebojni pomoči in pomaga odkriti druge ljudi s pomočjo 
njihovih sposobnosti ali volje, da pomagajo v situaciji, v kateri 
so vsi koristni. Na primer: Shahab iz Pakistana je bil učitelj 

matematike v svoji državi in zdaj ima nekaj težav, da bi poso-
dobil zdravstveno izkaznico. Ponuja dve uri na teden za pouk 
matematike in v zameno zahteva pravno pomoč. Maria, ki 
pripravlja sprejemni izpit na medicinski šoli, potrebuje nekaj 
ur matematike in s svojim kreditom pri časovni banki (ki si ga 
je prejšnji teden pridobila tako, da je šla v trgovino za starej-
šo gospo) priskrbi 5 lekcij matematike od Shahaba. Shahab 
tako nabere 10 ur kredita pri banki in jih bo »uporabil«, takoj 
ko bo drugi »imetnik računa« časovne banke dal svoj čas (in 
strokovno znanje) v pravnih zadevah.

Običajne pomoči, ki si jo izmenjujejo člani iste družine, skupi-
ne prijateljev ali – v majhnih skupnostih – ljudje v soseski, so 
zdaj s posredovanjem tretje osebe deležni ljudje, ki so si bili 
prej neznani. Časovna banka, v katero obe strani transakcije 
zaupata, uredi srečanje, ki ga udeleženci izkoristijo.

S to dejavnostjo je mogoče nazorno predstaviti prednosti 
sodelovanja: tisti, ki imajo malo časa, bodo opazili, da ga je 
včasih mogoče pomnožiti, na primer tako, da dejavnosti, na-

Časovna banka
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menjene sebi in svojim družinskim članom, dajo na voljo dru-
gim (na primer nakupovanje, prevoz otrok v šolo) in ponudijo 
pomoč za »zaslužek časa« na drugih področjih.

Trajanje:

Trajanje časovne banke je neposredno povezano z uspehom 
pobude. Ne gre namreč za enkratno aktivnost, ampak za za-
četek daljšega projekta. Kljub temu je treba narediti nekaj 
korakov.

Kraj izvedbe: 

Najmanj, kar potrebujete, je, da imate sprejemno pisarno, 
kjer lahko ljudje dobijo informacije, odprejo račun in preverijo 
čas in aktivnosti, ki so na voljo drugim »imetnikom računov«. 
Če prostori to dopuščajo, lahko nekatere dejavnosti potekajo 
tudi v časovni banki; pravzaprav lahko med drugimi dejav-
nostmi ponudite čas za podjetje, za pogovor ali dejavnosti, 
ki jih ni treba opravljati doma ali na določenih mestih. Zato 
je priporočljivo imeti dovolj velik prostor za skupni prostor za 

neformalna srečanja (mize, stoli, kavči) in bolj zaseben pros-
tor z mizami in stoli za dejavnosti, ki zahtevajo zbranost ( jezi-
kovni tečaji, pravni nasveti ...).

Pripomočki:

Za sprejemno pisarno: miza, stoli, računalnik s programom 
za preglednice, telefon, internetna povezava, oglasna deska, 
kamor se nalepijo oglasi za ponudbe in potrebe uporabnikov 
časovne banke.

Za skupne in zasebne prostore: mize, stoli, kavči.

Izvajalci in morebitna posebna znanja: 

Časovna banka deluje po določenem urniku: odprta je ob dne-
vih in urah, s katerimi so seznanjeni imetniki računov in ljudje, 
ki se ji želijo pridružiti.

V izmeni sta potrebna vsaj dva uslužbenca. Eden bo zadolžen 
za upravno pisarno, ki vodi register dobropisov/bremenitev, 
drugi pa za sprejemno pisarno/recepcijo, ki bo pozdravil nove 
potencialne »imetnike računov« in dajal informacije.
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Upravna pisarna: Upravljanje računov: vsi računi mo-
rajo biti organizirani v preglednici, ki poroča o dobropi-
sih/bremenitvah: vsaka izvedena dejavnost se eviden-
tira, da se jasno vidi, koliko ur je vsak član dal ali prejel 
(stanje obveznosti do sredstev).

Ujemanje povpraševanja in ponudbe: pomembna zna-
čilnost časovne banke je optimizacija različnih dejav-
nosti povpraševanja in ponudbe. V trenutku, ko nekdo 
prosi za določeno dejavnost, ni enakovredne dejavnosti, 
ki jo ponuja nekdo drug. Hkrati pa, ko se ponudi dejav-
nost oz. zmogljivost, za to ni takojšnje zahteve. Osebje 
bo registriralo vse dejavnosti, ki jih člani zahtevajo ali 
ponujajo, in jih povezalo. Če nobeno ujemanje ni mogo-
če, bo ponudba ali zahteva zabeležena in objavljena na 
oglasni deski v skupni sobi. Na ta način lahko vsi vidijo, 
kaj se ponuja/zahteva, in lahko do sodelovanja pride 
spontano.

A second person will be in charge of the front-office, 
taking care of:

Recepcija/sprejemna pisarna: Druga oseba bo odgo-
vorna za recepcijo in bo skrbela za promocijo časovne 
banke in sprejem novih članov.

Promocija časovne banke: za dosego velikega števila 
uporabnikov in njihovo nenehno povečevanje je ključ-
nega pomena promocija časovne banke. Pred odprtjem 
pobudo promovirajte s pomočjo sporočil za javnost, ko-
munikacijo na družbenih omrežjih in z javnim dogod-
kom za slovesno otvoritev. Slednja bo priložnost za raz-
lago načel in duha časovne banke, njenega pomena za 
povečanje kohezije in solidarnosti v skupnosti, ki temelji 
na načelu, da lahko k njeni rasti prispeva vsak s svojim 
sodelovanjem, trudom in kompetencami. 

Časovna banka morala imeti redno posodobljene dru-
žabne medije, da bi olajšala hitro kroženje informacij 
tudi med tistimi, ki niso pogosto »fizično« prisotni v pro-
storih banke (Facebook skupina, aplikacija Whatsapp ...).
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Pozdrav novih članov: kadar se prijavijo novi člani, 
jim mora delavka v sprejemni pisarni razložiti načela in 
pravila časovne banke, jim pomagati pri izpolnjevanju 
prijavnega obrazca, dati navodila, kako ponuditi ali zah-
tevati storitev. Druga pomembna naloga sprejemne pi-
sarne pa je pomagati, da se ponujeno ali potrebovano 
pomoč izrazi v urah. Ćlanom je treba pomagati, da v 
merski enoti banke ovrednotijo ponujeno ali zaprošeno 
storitev.
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Inovativni vidiki spodbujanja med-
kulturnosti
Vsakdo v časovni banki je nosilec vrednosti: njegovo op-
timalno delovanje zagotavlja širši krog ljudi, ki jih uspe 
doseči; po naravi mora biti medkulturna, medgenera-
cijska in medrazredna. Dobro delujoča časovna banka 
pomaga zmanjšati ovire med mladimi in starejšimi, 
bogatimi in revnimi, domačini in tujci, invalidi in telesno 
zmožnimi, saj lahko vsak nekaj doprinese, vse storitve 
pa imajo enako vrednost, to je eno uro.

Pristop časovne banke je medkulturni, saj različnost 
obravnava kot vrednoto in omogoča osebi, da se pro-
movira pri odkrivanju in izboljševanju lastne kulture in 
kulture drugih. To je v skladu z definicijo Gisele Legault 
o relativistični občutljivosti: družbeni odnosi med posa-
mezniki, ki pripadajo različnim kulturam, morajo teme-
ljiti na  komunikaciji in medsebojnem znanju, ne sme pa 
se poudarjati ovir in diskriminacije. 

Stik različnih kultur se zgodi v strateškem trenutku, ko 
eden drugemu pomaga v logiki, ki presega zgolj pro-
stovoljstvo, saj obe strani razmerja izkoriščata položaj, 
prednost, ki je lahko takojšnja (oseba, ki sprejme po-
moč) ali preložena (oseba, ki si zasluži dobropis/kredit 
za pomoč, kredit, ki ga je mogoče »uporabiti« kasneje).

V tej perspektivi so odnosi, ustvarjeni s članstvom v ča-
sovni banki, simetrični, zahvaljujoč obstoju tretje osebe, 
same banke, ki zagotavlja, da bo ponujena ali prejeta 
pomoč kasneje »uravnotežena«. Poleg tega člani ča-
sovne banke najdejo nekaj skupnega, tj. sodelovanje kot 
načelo kolektivne blaginje, ne da bi morali ogroziti svoje 
posebnosti – v širšem smislu svoje kulture –,  ker so te 
posebnosti, strokovno znanje, sposobnosti in kulturna 
znanja cenjeni kot valuta (s časovnim preoblikovanjem, 
ki je na voljo drugim) v časovni banki.
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Kratek opis dejavnosti
Band'Arte je del predstave glasbenih projektov, ki so jih 
razvili posamezni izvajalci, skupine ali DJ-ji, stanovalci 
in/ali rojeni v občini Amarante in so stari vsaj 16 let.

Band’arte
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Teme, cilji in metode:

»Živi, čuti, ljubi svoje mesto« je slogan skupine Band'Arte, ka-
tere namen je privilegirati nove talente lokalne skupnosti.

Namen te predstave je spodbujati glasbeno kulturo v skup-
nosti Amarante, hkrati pa spodbujati delo glasbenih ustvar-
jalcev v občini. Temelji tudi na spodbujanju duha tekmoval-
nosti, družabnosti in izmenjavi izkušenj med udeleženci.

Band'Arte si prizadeva:

a) spodbujati glasbeno kulturo v skupnosti Amarante;

b) spodbujati delo državnih glasbenih izvajalcev;

c) med udeleženci spodbujati duh konkurenčnosti;

d) spodbujati interakcijo med različnimi udeleženci in iz-
menjavo izkušenj.

Trajanje:

Vsak nastop mora trajati 1 uro.

Sklop predstav traja 1 teden.

Stroški:

Band Art je prireditev, ki jo vsako leto promovira občina Ama-
rante in je namenjena glasbenim izvajalcem; trgovinam s 
hrano in pijačo, klubom, javnim združenjem in drugim ude-
ležencem.

Vse stroške organizacije, materiala, koordinacije in lokacij kri-
je občina.

Nasvet:

Poskusite najti sponzorja za pobudo, da boste lahko pokril 
večino stroškov. Lahko se obrnete na nevladne organizacije, 
kulturni center, občino ali druge ustanove, ki jih zanima pro-
mocija kulturne izmenjave v vašem mestu. Ne pozabite, da 
imate jasen načrt in predlog, ki ga lahko predstavite svojim 
potencialnim sponzorjem.

Kraj izvedbe: 

V središču Amaranteja na različnih lokacijah, po lokalnih tr-

Band’arte
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govinah, barih, klubih, restavracijah in javnih krajih.

Pripomočki:

• Glasbeni inštrumenti,

• ozvočenje in oprema za koncerte (zvočniki, oder, mikro-
foni, luči itd.).

Izvajalci in morebitna posebna znanja:

• Organizacijska ekipa (kontaktiranje glasbenih izvajalcev, 
potencialnih partnerjev, krajev za izvedbo koncertov);

• avdio ekipa (za pripravo odra in zvočnikov);

• ekipa za razsvetljavo (za nastavitev luči za nastop);

• ekipa za promocijo.

Udeleženci: 

Posamezni izvajalci, bendi in rezidenčni DJ-ji iz Amaranteja, 
starejši od 16 let. Če so mlajši od 18 let, morajo predložiti 
ustrezno dovoljenje staršev ali skrbnikov.



466

F Y C I C

Koraki: 
Pred aktivnostjo

Promotor pobude bo zadolžen za razpis s prijavami za 
izvajalce, skupine in DJ-je. Ko so znani rezultati izbora, 
se mora začeti načrtovanje in promocija projekta.

Najprej določite, kakšen je finančni cilj. Bo to profitni 
koncert ali bo izkupiček šel v dobrodelne namene? Ne-
katere točke, ki jih je treba upoštevati pri načrtovanju 
projekta in proračuna, so naslednje:

koliko skupin/izvajalcev bo nastopilo;

pristojbina za najem prizorišča;

kako prizorišče zasluži denar in kako ga zaslužite vi;

stroški osebja/varovanja;

organizacijski stroški, ozvočenje, luči, inženir;

kolikšen odstotek vzamejo, če uporabite podjetje za 

prodajo vstopnic;

stroški oglaševanja;

tiskanje plakatov in letakov.

GLOBALNI NAČRT:

• pripravite seznam prizorišč in kontaktne podatke;

• razvrstite jih po vrstnem redu, kako dobro ustrezajo 
glasbenim predstavam;

• skrbno določite datum in uro;

• upoštevajte skupne stroške, demografske podatke, 
velikost in odnos s sponzorjem;

• vedite, kaj želite, preden se obrnete na lastnike pri-
zorišč/sponzorje;

• bodite pripravljeni pokazati svoj tržni načrt;

• predstavite svoj dogodek;
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• potrdite datum in proračun.

VZPOSTAVITE PARTNERSTVA IN SPONZORJE:

• potrošniške blagovne znamke,

• blagovne znamke,

• neprofitne organizacije,

• oprema,

• podjetja za pijače,

• zaslonski tiskalniki,

• novinarski partnerji,

• socialni vplivneži.

PROMOCIJA NA ULICAH:

• delitev letakov in obešanje plakati;

• digitalni marketing ekip na ulici – digitalni letaki;

• tekmovanja in spodbude za ulično ekipo;

• QR kodo in kodo za spotify lahko natisnete na kar-
koli (nalepke, vizitke itd.). Koda lahko vodi do sezna-
ma predvajanja vaše glasbe ali glasbe s turneje.

Med projektom

1. V fazi dinamizacije projekta Band'Arte bo šest po-
sameznih izvajalcev in/ali bendov in šest izbranih 
DJ-jev nastopilo trikrat na treh različnih lokacijah.

Nastopi:

• prva dva nastopa bosta v izbranih komercialnih 
ustanovah, posamezni izvajalci in/ali skupine mora-
jo nastopiti v akustični obliki;

• tretji nastop bo na odru na prostem;

• vsak nastop mora trajati 1 uro.
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Po končanem projektu

2. Vsak izmed šestih posameznih izvajalcev in/ali sku-
pin bo prejel bon za nakup glasbil.

3. Vsak izmed šestih izbranih Dj-jev bo za nagrado za 
udeležbo prejel bon za nakup glasbil.

4. Poleg nagrade za sodelovanje bodo posamezniki in/
ali skupine na stroške občine Amarante upravičeni 
tudi do snemanja dveh avtorskih pesmi v studiu.

Po nastopih in pobudah:

5. očistite mesto, kjer ste izvedli dogodke, in poskrbite, 
da ga pustite v stanju, v katerem ste ga našli;

6. načrtujte evalvacijski sestanek z vsemi, ki so podprli 
pobudo (prostovoljci, zainteresirane strani, združe-
nja itd.);

7. zagotovite, da je bilo čiščenje učinkovito;

8. uredite, da se vsa oprema in materiali vrnejo na nji-
hova ustrezna mesta;

9. izpolnite vse finančne transakcije, ki izhajajo iz do-
godka;

10. pošljite sporočila v zahvalo sponzorjem in prosto-
voljcem. uporabite kanale socialnih omrežij, sporo-
čil za javnost ali članke v lokalnih časopisih, da se 
javno zahvalite udeležencem, sponzorjem in pro-
stovoljcem.

EVALVACIJA PROJECKTA:

Vprašajte se: 

Kdo je prišel? 

Ali so občinstvo sestavljali ljudje, na katere ste ciljali? 

Ali so uživali na dogodku?

Za merjenje teh podatkov lahko po dogodku pošljete 
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vprašalnik vsem udeležencem.

Načrtujte oceno tudi s sponzorji in vsemi zainteresirani-
mi stranmi, združenji, prostovoljci, ki so podprli pobudo.

Končna promocija: 

1. Delite video in slike projekta z uporabo kanalov dru-
žabnih omrežij in spleta.

2. Povabite vse udeležence projekta (osebje, prostovolj-
ce, skupnost itd.), da objavo delijo na svojih družabnih 
omrežjih).

Inovativni vidiki spodbujanja med-
kulturnosti
Band' Arte so leta 2015 ustanovili Amarantinovi glas-
beniki, izvajalci, producenti in pedagogi. Skupina Band' 
Arte je kulturno-umetniška organizacija, ki si prizadeva 
za krepitev skupnosti z nastopi in produkcijo. Ljudje in 
umetniki iz skupine Band Art so sodelovali z organiza-

cijami in glasbeniki iz vse Evrope in so se specializirali 
za različne sloge.
Band Art veliko sodeluje z mladimi iz Amaranteja, ki 
imajo manj priložnosti za nastopanje, in jim omogoča-
jo svobodo pri izvajanju njihovih pesmi. Ta pobuda je 
igrala ključno vlogo, saj je spodbujala pogum, navdiho-
vala k sodelovanju in spodbujala občutek skupnosti.
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Možno nadaljevanje in povezava z 
drugimi dejavnostmi
Aktivnost Band'Arte lahko izvedete za nadaljevanje ak-
tivnosti Tematska glasbena improvizacija in glasbene 
in plesne delavnice, saj lahko pri izvedbi obeh dejavno-
sti izberete številne umetnike in glasbenike, ki bodo del 
Band Arteja.

Video, povezave in zunanji viri
https://www.bandarte.pt/
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Riž sveta je medkulturni, priljubljeni, participativni in 
samoupravni festival, katerega namen je spodbujati 
medkulturnost in medsebojne odnose med različnimi 
ljudmi in družbenimi organizacijami.

Dejavnost poteka junija na prostem in zaseda trg v so-
seski San Francisco, njen namen pa je skupno kuhanje 
riža. Različna združenja in skupine se registrirajo za so-
delovanje v dejavnosti in ko pride dan, se na trgu use-
dejo s kuhalniki, lonci in noži, da pripravijo jed, katere 
osnovna sestavina je riž. Izbira te hrane ni naključje: v 
San Franciscu živijo ljudje iz zelo različnih krajev, lahko 
pa trdimo, da je riž prisoten v prehranjevalnih navadah 
mnogih kultur. Vsaka od njih ima svoj poseben način 
priprave riževe jedi; ima recept, povezan z njenim pore-
klom in na dan Arroces del Mundo vsi ti načini kuhanja 
riža postanejo odraz kulturne raznolikosti soseske. To je 
praksa, ki odraža multikulturalizem in to na kolektiven 
način: vse registrirane skupine kuhajo, tako da lahko vsi, 
ki pridejo na trg tisti dan, vzamejo krožnik ene ali druge 

Riž sveta (Arroces 
del mundo)
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skupine, delijo kuhano hrano in jedo za velikimi mizami, 
ki združujejo ljudi.

Skupinski koordinator Barrios Altos ne prejema nobe-
ne subvencije od nobene javne ali zasebne ustanove 
za izvajanje dejavnosti. Deluje samostojno, svobodno 
in avtonomno, da lansira svoja sporočila. Financiranje 
(mize, stoli, komunikacija, infrastruktura za izvajanje de-
javnosti) se pridobi s pomočjo prostovoljnih prispevkov 
organizacij, ki sestavljajo skupinsko koordinacijo, iz dru-
gih skupin, iz napisov in prodaje majic, značk itd.
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Teme, cilji in metode:

Cilj je praznovati raznolikost sosesk in pokazati medkulturno 
bogastvo. Glavno orodje je hrana in kuhanje, pri katerem raz-
lične sestavine in recepti odražajo kulturno pripadnost sku-
pine. Organizirajo se tudi kulturne dejavnosti za širjenje dela 
lokalnih umetnikov.

Namen je ustvariti prostor za srečanje in izmenjavo znanja 
med pripadniki različnih kultur in okolij. Hrana pripravi ude-
ležence do tega, da sedijo za veliko mizo z ljudmi, ki jih ne 
poznajo, in si delijo hrano in zgodbe. 

Z dejavnostjo želimo spodbujati socialno kohezijo v soseski in 
sobivanje. Orodje za spodbujanje socialne kohezije in sobiva-
nja je prosti čas skupaj s povpraševanjem. Gre za prijeten in 
zabaven dan, ki spodbudi udeležence, da ob hrani spregovo-
rijo o družbenih pobudah, ki jih zadevajo.

Dejavnost pripravite na javnem prostoru in oživite ulico. To 
se naredi z izvajanjem vseh dejavnosti na ulici, od priprave 
hrane do otroških delavnic, glasbenih ali plesnih predstav itd. 

Riž sveta (Arroces del mundo)
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• trgovski material,

• odrska in zvočna oprema,

• najem miz in stolov (5.000 €),

• najem ograj,

• zavarovanje.

Kraj izvedbe:

V Bilbau je lokacija Plaza Corazón de María, največji trg v so-
seski San Francisco.

Dogodek je treba organizirati na javnem prostoru. Vse dejav-
nosti potekajo na trgu, na prostem in kjer lahko dostopajo vsi 
ljudi, ki želijo sodelovati: kuhati, jesti, glasba, plesi itd.

Pripomočki:

• Mize in stoli za kosilo.

• Vsak udeleženec prinese kuhinjsko orodje (ponev, lonec, 
kuhalnik itd.).

Ljudje začutijo svoj prostor, ki ga zasedajo, in ustvarijo zavest 
o odgovornosti in skrbi za sosesko.

Trajanje:

Dejavnost poteka ves dan: od jutra, ko ljudje začnejo kuhati, 
do popoldneva. Aktivnosti so organizirane v dopoldanskem 
času in ob obrokih.

Stroški:

Gre za samoupravni dogodek: ne prejemajo se nobene sub-
vencije ali prispevki javnega denarja.
Ljudje, ki sodelujejo v prireditvi (koordinacija, produkcija, izva-
janje dejavnosti, grafično oblikovanje itd.), so prostovoljci.

Prihodki izvirajo iz donacij, skupinske registracije za hrano in 
iz prodaje trgovskega blaga (majice, predpasniki, značke itd.).

Skupni proračun znaša približno 9.000 €.

Stroški dejavnosti so:

• tiskanje plakatov,
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• Infrastrukture, ki so potrebne za izvajanje dejavnosti, 
predvidenih čez dan (tehnična zvočna oprema, šotori, 
oder itd.).

• Materiali za prodajo in zbiranje sredstev: majice, pred-
pasniki, žebljički itd.

Komunikacija:

• socialna omrežja,
• plakati in letaki,
• izjava za javnost.

Izvajalci in morebitna posebna znanja:

Priporočljivo je imeti ekipo z ljudmi iz različnih organizacij,

Udeleženci: 

Gre za dogodek, ki je odprt za vse vrste ljudi: sosede, organi-
zacije itd.
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Inovativni vidiki spodbujanja med-
kulturnosti 
Danes projekt Riž sveta združuje več kot 3.500 ljudi z 
zelo različnim poreklom, ki živijo v Bilbau.

Ni bilo vedno tako. Na začetku, pred 16 leti, udeležba ni 
bila tako velika, udeleženci so bili člani organizacije, ki 
so priredile dogodek, ter nekaj sosedov in lokalnih pod-
jetij. Počasi je postala največja referenca za medkultur-
no praznovanje v Baskiji.

Riž svata je več kot le zabava. To je dan, v katerem zav-
zamemo in oživimo ulice našega okolja s kuhanjem in 
z dnevi organiziranih aktivnosti. To je tudi dan obsod-
be degradacije in marginalizacije, ki jo je utrpel Barrios 
Altos zaradi ukinitve institucij. To je krik za praznovanje 
raznolikosti, za zaščito sožitja in medsebojnih odnosov 
med ljudmi in skupinami različnega izvora.

Skozi dopoldne so organizirane kulturne dejavnosti za 

praznovanje bogastva sosesk: koncerti, plesi, parada. 

Organizira se tudi tekmovanje v kuhanju riža.

Video, povezave in zunanji viri
2018: 
https://www.youtube.com/watch?v=JtQdXLJpTfg

2017: 
https://www.youtube.com/watch?v=vFMYcB0Ftjg
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Kratek opis dejavnosti
Ta replikacijski model je zelo podoben modelu social-
nega franšizinga – strukturirani obliki prenosa in kopi-
ranja znanja in izkušenj uspešnih primerov organiza-
cij, ki uporablja načela komercialnega franšizinga za 
spodbujanje skupnega dobrega in ustvarjanje socialnih 
učinkov.

SPEAK social 
(konverzacijski 
tečaji)
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Teme, cilji in metode:

SPEAK je jezikovni in kulturni program, zasnovan za zbliževa-
nje ljudi – množična izmenjava jezikov in kulture med prise-
ljenci in domačini, ki ruši ovire, spodbuja večjezičnost, ena-
kost in demokratizira učenje jezikov. Vsak se lahko prijavi za 
učenje in/ali pomoč drugim pri učenju katerega koli jezika ali 
kulture, vključno s tistimi v državi, v kateri živi.

Jezikovne skupine pri SPEAK so raznolike in navdihujoče. Sko-
zi ta učni proces udeleženci spoznavajo druge ljudi, se učijo 
in raziskujejo skupne interese, razbijajo predsodke, nespora-
zume in spodbujajo razumevanje in sodelovanje. SPEAK ima 
tudi dogodke, odprte za vse, katerih namen je ustvariti vez 
med udeleženci in kjer je prostor za dialog, praznovanje in 
prijateljstvo.

Skupine temeljijo na tematskih sejah, kjer udeleženci razi-
skujejo teme, ki so pomembne za njihovo vsakdanje življenje, 
medtem ko s skupino delijo lastne izkušnje. Nekatere teme, 
zajete v jezikovnih skupinah, so:

SPEAK social (konverzacijski tečaji)
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Speak social

pozdravi in predstavitve

družina in odnosi

delovna mesta in službe

države in narodnosti

mesto in prevoz

hrana in restavracije

festivali in tradicije

vreme in letni časi

oblačila in nakupovanje

telo in zdravje

dom
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Koraki: 
• Iskanje partnerjev: Partnerje poiščite zgodaj. Poz-

namo dve vrsti partnerjev: prostorski partnerji – 
ponujajo prostor za dogodke in jezikovne skupine;  
komunikacijski partnerji – komunicirajo z določeno 
publiko. Obe vrsti sta ključna za uspeh vašega SPE-
AK programa. Primer sedanjih partnerjev: knjižnice, 
mestne hiše, pubi, korporacije, dobrodelne organi-
zacije, univerze, šole in še veliko več.

• Ekipa: Potrebujete ekipo. Potrebovali boste pomoč 
in povečali boste verjetnost za uspeh, če ima vaša 
ustanovna ekipa vsaj dve osebi. Lahko začnete tudi 
sami, vendar izkušnje kažejo, da je težje. Če sta v eki-
pi dve ali tri osebe, je obvezno, da se vsi zavežejo za 
polni delovni čas.

• Financiranje: Cilj je, da vsak program SPEAK posta-
ne finančno vzdržen kot neodvisen podvig. Toda če 
želite na začetku opravljati polni delovni čas, boste 

potrebovali sredstva. Strategija financiranja se raz-
likuje: od nepovratnih sredstev, posojil, množičnega 
financiranja, lastniškega kapitala do prijateljev in 
družine.

• Pravna struktura: Bolje je, da ustanovite socialno 
podjetje (če je primerno v vaši državi) ali nevladno 
organizacijo in da vaša ustanovna skupina v celo-
ti nadzoruje vaš program SPEAK, obstajajo pa tudi 
drugi načini za začetek.

Med postopkom vključevanja bo vaša ekipa sodelova-
la v 8-urnem programu usposabljanja, ki zajema vsa 
področja izvajanja SPEAK ter dostop do materialov, ki 
podrobno opisujejo vse naše notranje postopke, in do 
platform, ki jih uporabljamo za stik z našo skupnostjo in 
upravljanje naše poslovalnice. Poleg tega bo vaša ekipa 
redno v kontaktu z našo ekipo, da vam bomo pomagali 
pri morebitnih vprašanjih med postopkom začetka in 
po njem.
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Video, povezave in zunanji viri 
https://www.youtube.com/watch?v=7Pkb6_Ek3aY 
https://www.speak.social/en/
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Kratek opis projekta 
Oder na ulici All Inclusive Work Camp izpolnjuje na-
men izobraževalnega projekta Amarante Youth House, 
saj spodbuja vključevanje in krepi aktivno sodelovanje 
mladih, zlasti tistih z manj priložnostmi, vključno z mla-
dimi invalidi. 

Ta delovni kamp temelji na sodelovanju in resničnem 
timskem delu mladih tujcev, ki se pridružijo tehnikom in 
uporabnikom določenih ustanov, kot je Cercimarante 
(bivalni in dnevni center za invalide). 

Ulično gledališče, ki ga vsako leto organizira Cercima-
rante, obstaja že več kot desetletje, toda odkar je Cer-
cimarante vzpostavil partnerstvo z delovnim kampom 
AMC, se je kakovost njegovega dela znatno povečala in 
je vse bolj prepoznavna v celotni skupnosti.

To je zato, ker 12 dni na projektu pomagajo tuje mla-
dinske skupine iz delovnega tabora. Njihova pomoč je 

Mednarodni 
delovni kamp – 
ulično gledališče



484

F Y C I C

še posebej dragocena pri oblikovanju scenarijev, zara-
di katerih so uprizorjene predstave resnično čarobne. 
Brez zunanje podpore Cercimarante nima zmogljivosti 
(pomanjkanje časa in človeških virov), da bi ohranjal že 
doseženo raven kakovosti. Poleg konstrukcije scenarija 
je zelo pomembna tudi podpora pri izvedbi predstave, 
ki jo nudijo udeleženci delovnega tabora. Za nekatere 
uporabnike je na primer ključnega imena, da imajo po-
moč, ko stopijo na oder ali pri plesu. Ta pomoč je tako 
čustvena kot tudi praktična, nudijo pa jo udeleženci de-
lovnega tabora, ki jih običajno spremljajo skozi gledali-
ško predstavo.
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Teme:

• kulturna dediščina,

• solidarnost,

• kulturni dialog,

• boj proti predsodkom in stereotipom.

Cilji:

• podpirati lokalno skupnost, in sicer združenje Cercima-
rante, ustanovo, povezano z mladimi invalidi, pri pripravi 
Uličnega gledališča kot odziv na njihove potrebe (zlas-
ti pri usklajevanju predstave ter tehničnih in logističnih 
vprašanjih), z uvajanjem inovativnih in raznolikih ele-
mentov pa se dobi dejavnost dodano vrednost;

• spodbujati ohranjanje in zaščito kulturne dediščine na 
mednarodni in lokalni ravni;

• spodbujati človekove pravice in vrednote strpnosti in 
spoštovanja;

• razvijati samostojnost in samopodobo mladih invalidov;

• spodbujati stike mladih z manj priložnostmi z drugimi 
mladimi iz različnih kultur;

• spodbujati osebni in družbeni razvoj mladih prostovolj-
cev skozi neformalne izobraževalne dejavnosti (skupin-
ska dinamika, dramatično izražanje, igranje vlog itd.), ki 
ustvarjajo ugodno okolje za boj proti predsodkom in ste-
reotipom o mladih invalidih;

• mladim prostovoljcem omogočite znanje o novi druž-
beni in kulturni resničnosti, ki jim bo omogočila boj proti 
predsodkom in stereotipom.

Metode:

• skupinska dinamika (različne igre, ki omogočajo učenje 
med udeleženci, oblikovanje kohezivne skupine in med-
kulturno učenje);

• orodja informacijsko-komunikacijske tehnologije (zlasti 
v zvezi z razširjanjem te dejavnosti);

Mednarodni delovni kamp – ulično gledališče
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• kulturni in prostočasni obiski (znameniti kraji portugal-
ske kulture);

• dramsko izražanje, kot izbrana metoda, ki omogoča 
približevanje obeh skupin mladih (domačih in tujih), 
vključenih v aktivnost. 

Dramsko izražanje je odlična strategija za delo na medkul-
turni dimenziji in socialni vključenosti mladih, saj omogoča 
uporabo neverbalnega jezika; spodbuja mlade, da zastopajo 
sebe in druge ter jih uči, da se znajo postaviti v kožo drugega 
(empatija). Ponuja tudi priložnost za potovanje v druge sve-
tove, spodbuja pozitivnejši odnos do drugih kultur, kar je od-
ločilen dejavnik za večjo strpnost do raznolikosti. Udeleženci 
razvijajo pozitivna stališča in vrednote, odgovornost za svoja 
dejanja in se zavezujejo k spremembam in družbeni preo-
brazbi, povečajo zanimanje in odprtost za kulturno raznoli-
kost ter cenijo kulturne in družbene razlike.

Trajanje:

Delovni kamp traja 10 dni (od 5 do 7 ur na dan).

Stroški:

Delovni tabor financira portugalsko nacionalno mladinsko 
telo IPDJ.

Za dodatna sredstva je treba raziskati možnosti za pridobi-
vanje državnih ali občinskih sredstev za izvajanje delovnih 
taborov.

Stroški nastanejo z izvajanjem naslednjih dejavnosti:

• potovanja prostovoljcev (na lastne stroške);

• zdravstveno zavarovanje za prostovoljce;

• prenočišča in obroki (zajtrk, kosilo in večerja) prostovolj-
cev (na stroške organizatorjev delovnega tabora);

• gradivo za izdelavo scenarija: približno 1000 € (če delov-
ni tabor ni financiran s programom, prosite za financi-
ranje občino, lokalne oblasti, nevladne organizacije itd.);
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• lokalni prevoz (dobrodošla je finančna pomoč občine ali 
druge organizacije v lokalnem prostoru. 

Kraj izvedbe: 

Delovna faza: v prostorih ustanove CERCIMARANTE;

gledališka predstava: na glavnem trgu Amarante.

Izvajalci in morebitna posebna znanja: 

• 3 koordinatorji delovnih kampov z izkušnjami pri vodenju 
skupin in gledališča;

• 4 pomočniki koordinatorjem v delovnih skupinah (pro-
stovoljci).

Udeleženci: 

10 do 15 mladih z vsega sveta.
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Koraki: 
Zaporedje del/dejavnosti, ki jih je treba izvesti za pro-
dukcijo Uličnega gledališča (scenariji, vaje, razširjanje, 
podoba, oblačila):

• prva faza dela: izdelava scenarijev in izdelava oblek;

• druga faza dela: vaje z mladimi in produkcija zvoka/
slike uličnega gledališča;

• tretja faza dela: akcije za promocijo uličnega gleda-
lišča;

• dan uličnega gledališča: generalka, izvedba/podpo-
ra na uličnem gledališču, postavitev/podiranje.

Udeleženci bodo vključeni v:

• aktivnost vidnosti in ogled filma/razprava o vredno-
tah strpnosti in spoštovanja (eksperiment št. 1);

• medkulturni večer in predstavitev različnih držav in 

kultur (eksperiment št. 2);

• delavnico pravične trgovine in solidarnosti (ekspe-
riment št. 3);

• delavnico joge (izkušnja št. 4);

• delavnica Bombos (bobni) s Cercimarantejevo sek-
cijo Bombos, ki jih organizirajo udeleženci s pomoč-
jo prostovoljcev Work Camp People (izkušnja št. 5);

• aktivnost Spremenite svoja očala (Dinamike razno-
likosti/Priročnik za človekove pravice COMPASS) 
(eksperiment št. 6).
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Inovativni vidiki spodbujanja med-
kulturnosti
Cilj delovnega tabora je spodbujanje medkulturne iz-
menjave s solidarnostjo in ustvarjalnostjo. Ljudje iz raz-
ličnih ozadij in resničnosti se zberejo, da skupaj pripra-
vijo končni izdelek, ki krepi lokalno kulturo in vključuje 
kulturno ozadje mednarodnih prostovoljcev.

Možno nadaljevanje in povezave z 
drugimi dejavnostmi
Dejavnost se lahko izvaja po dejavnostih Kulturni fo-
rum, Gledališki forum in kot predaktivnost Kaj me dela 
takšnega, kot sem.

Video, povezave in zunanji viri. 
https://www.youtube.com/watch?time_continu-
e=4&v=uNEVAWaw_20

https://www.facebook.com/Cercimarante/vide-
os/691242814621964/
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Kratek opis projekta
Auzoko Zaporeak je projekt kulturnih raziskav in proi-
zvodnje na področju kulinarike, ki si prizadeva povrniti 
kulturno raznolikost in spodbujati prenos znanja med 
ljudmi različnih kultur in generacij skozi hrano. Cilj naše-
ga projekta je bil v okolici San Francisca zbrati recepte iz 
različnih geografskih in kulturnih okolij in prek univerzač-
nega jezika hrane omogočit prepoznavnost in spoštova-
nje kulturne raznolikosti v našem okolju.
Vrednote, ki so vključene v ta projektu, so: raznolikost z 
vidika trajnosti v mestih; enakost med ljudmi ne glede na 
spol, poreklo ali socialno-ekonomske razmere; medge-
neracijski prenos znanja; izboljšanje domačega znanja; 
odgovorna potrošnja z vrednotenjem lokalnih proizvo-
dov; medsebojna povezava med ljudmi in ustvarjanje za-
vezništev za uresničevanje skupnih ciljev, kot je sobivanje; 
spodbujanje zdravih prehranjevalnih navad za izboljša-
nje zdravja in dobrega počutja mlade populacije.

Auzoko Zaporeak
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Teme, cilji in metode: 

Cilj 1. Spodbujati medsebojne odnose med ljudmi in ustvar-
janje zavezništev za uresničevanje skupnih ciljev, kot je sobi-
vanje.

Metoda 1. Trdno smo prepričani, da lahko sobivanje obo-
gatimo s povezovanjem ljudi iz različnih kultur in okolij. Naša 
knjiga receptov želi prikazovati te raznolikosti, kjer so udele-
ženci predstavljeni med drugimi kulturami, s katerimi živimo 
vsak dan.

Cilj 2. Povečati vrednost raznolikosti kot bogastva.

Metoda 2. Verjamemo v raznolikost kot bogastvo in jo želi-
mo razširiti. Verjamemo, da lahko z oblikovanjem kuharske 
knjige prispeva k vključevanju pripadnikov drugih kultur, ki 
običajno nimajo priložnosti za uveljavljanje v širši skupnosti, 
hkrati pa širi naš naše videnje skupnosti. Naš cilj je, da to sto-
rimo dostojno in na način, h kateremu lahko vsi udeleženci 

prispevajo s svojim znanjem.

Cilj 3. Prispevati k spodbujanju enakosti med ljudmi, ne gle-
de na spol, poreklo ali socialno-ekonomske razmere.

Metoda 3. Enakovredna Izmenjava znanja, ustvarjanje pro-
storov, v katerih vsi udeleženci čutijo, da lahko nekaj prispe-
vajo in se tudi nekaj naučijo, ne glede na njihovo poreklo ali 
položaj ali pa ravno zaradi tega. Orodje za dosego tega je 
delitev receptov in izmenjava znanja o hrani (to znanje ima-
mo vsi) .

Ciji 4. Spodbujati prenos znanja med ljudmi različnih genera-
cij: osredotočanje na mlade kot prednostno nalogo projekta, 
da bodo lahko del verige prenosa znanja in ga reproducirali.

Metoda 4. Znanje, povezano s kuhanjem, se pogosto pre-
naša od najstarejših do najmlajših, iz generacije v genera-
cijo. V kontekstu kulturne raznolikosti to kulinarično znanje 
spremlja širok spekter zgodb, kulturne dediščine, povezane s 

Auzoko Zaporeak (Sosedski okusi)
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kuhanjem in hrano. Skozi sestavljanje knjige receptov želimo 
doseči prav to. Z mladimi in starimi, tudi prek delavnic, kjer se 
zbrani recepti izvajajo v praksi.

Ciji 5. Oceniti znanje, povezano z ženskami, tako da vsakda-
nje prakse, kot je kuhanje, pripadnost zasebni sferi, zavzame-
jo javni prostor in sprožijo razprave.

Metoda 5. Razprava in izmenjava ustreznih zgodb, poveza-
nih z zgodovinsko pogojeno žensko prakso, kot je kuhanje, 
prispeva k poudarjanju pomena tega znanja ter njegovega 
kulturnega in identitetnega bremena. Verjamemo, da lahko 
kuharska knjiga s predstavljanjem izjemnih dosežkov prispe-
va k spoštovanju domačega dela žensk, npr.  kuhanja, seklja-
nja in hranjenja, hkrati pa predstavlja poziv k občudovanju 
gastronomije, ki presega visoko kulinariko in njen moški kon-
tekst

Ciji 6. Spodbujati odgovorno porabo z vrednotenjem lokal-
nega trgovinskega omrežja.

Metoda 6. Pogovor o različnih načinih prehranjevanja v raz-
ličnih geografskih območjih sveta in v naši soseščini nas vodi, 
da svojo pozornost usmerimo na mesta, kjer lahko pridobimo 
potrebne sestavine za pripravo jedi in jih ne najdemo nikjer 
v Bilbao. To je način, da opozorimo na trgovsko bogastvo, ki 
obstaja v naši soseščini, ga spodbujamo in skrbimo zanj.
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Inovativni vidiki spodbujanja medkulturnosti

Ta projekt na naraven način spodbuja medkulturo: s pomoč-
jo hrane, v povezavi s hrano se prepletajo elementi, zgodbe, 
sestavine, okusi ...

Trajanje:

9 mesecev, razdeljenih v različne faze.

Prva faza traja 3 mesece in sestavlja raziskave in zbiranje re-
ceptov v okolici.

Druga faza, ki traja 4 mesece, vključuje organiziranje kuhar-
ske delavnice z udeleženci po knjigi receptov, da hrano in z njo 
povezane zgodbe delimo z več ljudmi.

Zadnja faza: 2 meseca. Priprava postavitve in izdaje knjige z 
recepti: to bomo storili z mladimi lokalnimi umetniki, ki bodo 
lahko z ilustracijami pospremili recepte, spremljale pa jih 
bodo tudi fotografije, ki smo jih posneli na delavnicah.

Stroški:

Za idejo o strukturi stroškov, je tu primer proračuna iz zadnje 
edicije Auzoko Zaporeak v Bilbau:

2 osebi, ki usklajujeta celoten projekt: 1.400 €,

ena oseba, ki skrbi za PR in promocijo: 400 €,

gradivo za oglaševanje in promocijo – plakati: 200 €,

kuharske delavnice – material (hrana): 500 €,

kuharske delavnice –ho norar kuharja: 500 €,

izdaja knjige – oblikovanje: 1.500 €,

izdaja knjige – honorarji ilustratorjev: 1.500 €,

izdaja knjige – tisk: 1.500 €.

Skupni znesek: 7.500 €

Kraj izvedbe:

Mesto ali soseska.
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Pripomočki:

• Zbirka receptov – gradivo: računalnik za snemanje in pre-
pisovanje receptov; fotoaparat za sliko kuharja; sestavi-
ne, kupljene v lokalnem okolju.

• Kulinarične delavnice – materiali: foto in video kamera za 
dokumentiranje delavnic; oprema in pribor za kuhinjo in 
jedilnico (lokacija: Sarean Kultur Elkartea; ima potrebno 
opremo za kuhanje).

• Izdelava knjige receptov v spletni in fizični obliki – ma-
teriali: osebni računalnik in digitalni medij za pripravo 
spletne datoteke; programska oprema za grafično obli-
kovanje in postavitev ter tisk in tiskovine za fizično publi-
kacijo; lokacija: sodelovanje z oblikovalcem in lokalnimi 
umetniki poteka na daljavo.

Izvajalci in morebitna posebna znanja: 

2 osebi, ki usklajujeta celoten projekt: komunikacijske spret-
nosti; prijazen pristop do ljudi, s katerimi so opravljeni razgo-
vori; spretnosti s snemalnimi orodji in računalnikom;

1 oseba, odgovorna za oglaševanje in komunikacijo; spret-
nosti upravljanja družbenih medijev.

Udeleženci:

Ljudje, ki jih intervjuvamo, da delimo njihove recepte;
nekateri ljudje, ki želijo organizirati delavnico o tem, kako je 
narejen recept;
ljudje, ki se udeležujejo delavnice.
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Zahvala
Projekt Fycic je koordinirala organizacija Cantiere Giova-
ni, sodelovali pa so še Aventura Marao Clube, Društvo za 
razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto in Asociación 
cultural Espacio Plaza Sarean.

Izvedba samega projekta ne bi bila mogoča brez pod-
pore obširne mreže društev, prostovoljcev, občanov in 
študentov in ravno po njihovi zaslugi je bilo mogoče na-
črtovati in potrditi dejavnosti, zbrane v kompletu orodij. 
Dejavnosti se osredotočajo na različne družbeno-kul-
turne in geografske okvire, po zaslugi vseh omenjenih pa 
smo lahko ugotovili primernost vseh predlaganih dejav-
nosti in izboljšali njihovo vsebino, tako da je ta vsestran-
sko uporabna in prilagojena evropskemu kontekstu. 

Vsem sodelujočim se za pomoč iskreno zahvaljujemo, 
zlasti pa:
Sissy Varavallo in Glutí -  Café and gluten-free shop iz 
Frattaminoreja, Italija; 

Colombi Sannino in Bistrot 3 Bien iz Frattamaggioreja, 
Italija;

Malicku Mboobju, Filippi Catapano, Anni Giordano, 
Tommasu Di Martinu, Miriam Ullero, Antoniu Giorda-
nu, Anni Barbato, Mini Falco, Eleni Sanchez Barbeito, 
Jasperju Hollu, Leonor Machado, Davidu Lassyju, Luigiju 
Albertu Murillu, Vasileju Crauciucu, Justinu Patricku, Cla-
udii Iovine, Antoniu De Biaseju, Colyju Dioufu in Marien 
Beaugrand;

Associação Gatilho de Amarante, Portugalska;

Equação, Cooperativa de Comércio Justo, Crl , Portugalska;

prostovoljcem Evropske solidarnostne enote pri Aventu-
ra Marao Clube: Sophii Spargel, Eleni Tsikalaki, Michaelu 
Osujiju, Arienn Szép, Magdi Piaskowski, Jessici Magalotti 
in Marti Demianiuk;

prostovoljcem Evropske solidarnostne enote pri Aventu-
ra Equação,crl: Fatihu Mehmetu Hayirliju, Chiari Giarriz-
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zo, Janu Vokurki, Kristine Skudrite inSpyridouli Dimitro-
poulou;

ter projektnima partnerjema Inter Alia in Outcast Euro-
pe za dovoljenje glede uporabe njihovega projektnega 
doprinosa.

Grafično oblikovanje in ilustracije: 
Cantiere Giovani

Slika (stran 10): Zachary Nelson, Unsplash

Vsebino, fotografije in prevode so pripravili v organizaci-
jah Cantiere Giovani, Aventura Marao Clube, Društvo za 
razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto in Asociación 
Cultural Espacio Plaza Sarean.
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Avtorji tega orodja so se zavezali k spoštovanju vseh pra-

vic glede intelektualne lastnine drugih in so si po najboljših 

močeh prizadevali, da se reprodukcija vsebine (besedila, sli-

ke itd.) v tem orodju izvaja s popolnim soglasjem imetnikov 

avtorskih pravic, in da so pri tovrstnih reprodukcijah prepoz-

nani vsi imetniki avtorskih pravic. V kolikor menite, da vaših 

avtorskih pravic pri izdelavi tega orodja nismo v celoti spoš-

tovali, vas prosimo, da nas kontaktirate s pomočjo e-pošte 

na naslov: posta@cantieregiovani.org.

Če nameravate del vsebine uporabljati skupaj z materiali, 

katerih imetniki avtorskih pravic niso avtorji tega orodja, je 

vaša odgovornost, da boste pri uporabi upoštevali avtorske 

pravice prvotnega lastnika.
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