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PRIROČNIK VIVO.19 

Čmrlji 

 So čudež narave: po vseh zakonih fizike ne bi smeli leteti 

 So inteligentni in efektivni s pomembno vlogo v naravi, sploh kot opraševalci 

paradižnika 

 Predel kril se segreje za 15 stopinj bolj kot zadek, lahko letijo do 25 km/h, letijo na 

mestu in vzvratno 

 Delavka, ki najde pašo se vrne v gnezdo in navdušeno preteka in brenči s krili ter s 

tem spušča vonj po rožah, toda ne pove kje je paša 

 Neinvazivna žival, ki redko piči 
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O projektu VIVO.19 in tem priročniku 

Na kratko je VIVO.19 sestavljen iz dveh delov. V prvem (Mobilnosti 

mladinskih delavcev (v nadaljevanju MMD) / Trening Curse), bodo mladi 

voditelji in mentorji presegli in hkrati združili različne prakse in začrtali 

osnove običajnega priročnika za mlade. V drugem delu (mladinski izmenjavi 

(MI)/Youth exchange) pa bodo sodelujoči obravnavali enake tematike na 

primeren in kreativen način. 

Cilji projekta: 

- ukvarjanje z vsebinami, ki so najbolj pomembne sodelujočim, ki so včasih 

nujna področja pri rednem delu z mladimi ali vrstniki 

- zbrati vse obravnavane teme / poglavja v enoten format, v preprost dobro 

berljiv priročnik s primeri dobre prakse 

- dopolnjevanje zbrane vsebine z zgodbami, zapiski, izkušnjami in občutki mladih na mladinski 

izmenjavi 

- zasnovati didaktično igro, povezano z dogodki, procesi in sporočili projekta, ter kratek film kot 

povzetek priprav, dejavnosti in razširjanja rezultatov. 

 

Pričakovani učinki: 

- izbolšava spretnosti in kompetenc udeležencev obeh dejavnosti ter vpliv na njihovo vsakdanje življenje, 

delo z mladimi in vključenost v lokalno okolje, 

- dostop do preprostih odgovorov, priporočil ... kako ravnati v pogostih "mladinskih" situacijah kot 

mentor, vzgojitelj, vodja, mladi vrstnik, 

- spremembe v kakovosti dela z mladimi in predlogi novih programov v okoljih, kjer delajo vsi projektni 

partnerji. 

V priročniku sedaj sledi 13 poglavij, ki obravnavajo različne teme. V vsaki od njih so teoretični in 

praktični prispevki iz tečaja usposabljanja in kratek povzetek različnih delavnic z mladinske izmenjave. 

Pri obeh delih so tudi osebni pogledi na dogajanje. 

VIVO.19 - Mobilnosti mladinskih delavcev (MMD) 

Podcerkev, Stari trg pri Ložu, hostel Ars viva, 1. 5. - 6. 5. 2019 

Vsak partner predstavi izkušenega, dolgoročnega mentorja ali mladinskega vodjo, vodjo organizacije 

(lahko je tudi uradna oseba) in enega mlajšega, skrbnega člana mladinskega sektorja, vse iz sodelujoče 
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organizacije ali z njo zelo povezanim preteklim delom. Avstrija, Hrvaška in Slovenija predstavljajo tri, 

Italija dva udeleženca. Ko se je tečaj usposabljanja dejansko začel, smo žal ostali brez italijanske 

skupine, saj so naleteli na nekaj težav znotraj organizacije. 

Dnevnik  
Sreda, 1. 5. 2019; Zvonko  
Deset mladinskih voditeljev iz avstrijske dežele Koroške, slovenske Ljubljanske regije in hrvaške Varaždinske 
regije, mnogi od nas uradniki v naših Prostovoljnih gasilskih društvih, smo se srečali v mladinskem domu ARS Viva 
v Podcerkvi, blizu Starega trga Pri Ložu, da bi izmenjali svoje izkušnje, znanje in ideje o delu z mladimi. Med 
različnimi delavnicami smo odkrivali podrobnosti tečaja usposabljanja, se začeli spoznavati in opazili prve 
podobnosti in razlike med tremi 
sistemi gasilske organizacije. Po 
večerji nas je skozi svojo impresivno 
galerijo popeljal Benjamin Žnidaršič. 
Člani skupin so: 
… Slovenija - Marija, Saša, Tristan in 
Marko  
… Koroška (Avstrija) - Claudia, 
Bernhard, Miguel 
… Varaždin (Hrvaška) - Tihana, Filip, 
Zvonko 
Na žalost nam manjka italijanska 
ekipa. 
Bilo je precej zanimivo počitniško 
popoldne in dober začetek za 
nabiranje novih izkušenj s kolegi iz 
treh sosednjih držav. 
  
Četrtek, 2. 5. 2019; Bernhard 
Najprej je Marko začel z delavnico Izobraževanje v mentorstvu, kjer nas je vodil skozi razpravo o vzgoji v mladinski 
gasilski skupini. Bil zelo impresiven začetek jutra. Potem je bila na vrsti Saša: Kako (se) odgovorno učiti - učili smo 
se iz njenih izkušenj. Poleg 
tega so imeli tudi Tristan, 
Marija, Zvonko in Filip svoje 
zelo zanimive teme: Mediji, 
Situacije: konflikti-mladi-
voditelji-trenerji, Kritično 
razmišljenje. Avstrijska ekipa 
je pripravila temo Kreativne 
ideje: celoletne delavnice za 
mlade. Claudia, Miguel in jaz 
smo pokazali nekaj praktičnih 
primerov za delo z mladino v 
gasilskem domu. Po vseh teh 
delavnicah smo imeli z 
Benom Žnidaršičem zanimivo 
debato o njegovem življenju. 
Nato smo se odpravili na 
Hrvaško - gasilsko društvo 
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Prezid. Zelo zanimiv je bil pogled na star in nov gasilski dom na samem severu Hrvaške. Ob večerji v novem 
gasilskem domu smo veliko govorili o izkušnjah ob gašenju požarov in drugih nesrečah. Spraševal sem se o različni 
organizaciji v gasilskih brigadah različnih držav (razlike bom razložil kdaj drugič ;-) ). Seveda smo se pozneje v 
apartmaju skupaj usedli in pustili, da dan zbledi ... 
  
Petek, 3. 5. 2019, Tristan 
Naš dan se je začel pod zemljo. Šli smo 
v Križno jamo (zaradi hriba Križna 
gora), ki je tudi pokopališče velikih 
izumrlih jamskih medvedov (Ursus 
spelaeus). V jami smo imeli 
romantično turo v temi na prvem 
jezeru. Ob izhodu smo se sprehodili po 
poti izumrlih živali in gostovali v 
naravnem biseru. 
Po ogledu smo dobili nekaj vpogleda v 
delo naše turistične vodičke. Delo 
vodičev se namreč začne pol ure prej, 
da pripravijo baterije, škornje ter 
pospravijo in pripravijo okolico. Vodijo 
različne skupine večkrat na dan. Po 
vsakem ogledu morajo očistiti in 
posušiti vse škornje, iti v vas, da jih 
zamenjajo in napolnijo baterije. Kadar ne vodijo, morajo skrbeti za jamo, da ostane čista in varna, a 
najpomembnejša naravna, saj nudi zavetje divjim živalim. 
Ob enajstih uri smo se ustavili na radijski postaji Ognjišče. Je najpomembnejša nacionalna radijska postaja s 
katoliškimi vsebinami. Prijetno nas je sprejela Nataša Ličen in hvaležni smo ji za čas, ki nam ga je namenila. Nataša 
nam je razkazala radijsko postajo in naredila intervju s Sašo in Zvonkom o VIVO.19. Za konec je Nataša o našem 
obisku po radiu pripravila poročilo v živo. Verjamem, da radijski novinarji opravljajo lepo delo - ostajajo ob strani 
vsakemu občinstvu in lahko vsak dan polepšajo dan posamezniku. 

Nato smo obiskali dve gasilski postaji in bili smo šokirani. Ista država, isto 
delo in veliko razlik. V PGD Zadobrova smo videli veliko gasilsko postajo 

s tradicijo iz leta 1923. Na drugi strani smo srečali poveljnika PGD 
Spodnja Šiška, ki obstaja od leta 1888. Imajo resne težave s svojim 
majhnim krajem, neprimerno gradnjo in denacionalizacijo ter 
gradbeno dejavnostjo v okolici. Kljub velikim velikim razlikam, ki smo 
jih v obeh primerih lahko čutili, velikost postaje ne pomeni vsega, 
ampak je le en kos organizacije. Največji del so ljudje, njihova strast do 
dela z mladino in za pomoč drugim državljanom v nujnih primerih. Če 
želite uspeti, morate biti v svoji strasti z vsem srcem. V hiši Evrope smo 
naredili hitro delavnico kreativnih novih idej. Ogledali smo si tudi 
interaktivni vodniški center o Evropi, evropskih državah in ljudeh z 
njihovimi izkušnjami in zgodbami. 
Druženje v Ljubljani smo zaključili z večerjo v posebni restavraciji Druga 
violina, kjer delajo tudi ljudje s posebnimi potrebami. Lepa izkušnja je 
bila videti te ljudi v drugi luči. Tudi v velikem orkestru mora biti druga 
violina. Na žalost ni vedno očitno, da prispeva k harmonični glasbi. 
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Sobota, 4. 5. 2019; Saša  
Včerajšnji impresivni dan je vplival na 
današnje jutro. Tihana je pripravila nekaj 
misli o prostovoljcih in mimo včerajšnjih 
primerov nismo mogli. Povezali smo kar 
se mora, vendar se ne doseže vedno - 
prostovoljce in vodstvo. 
Delavnica Avstrijcev o povezanosti z 
naravo je bila prava poslastica, vendar je 
bilo celotni skupini težko priti v želeno 
stanje 
Po dveh velikih picah smo se vrnili k težki 
nalogi zvezka VIVO & me in poskušali 
povezati kompetence in ustvarjalnost. 
Priprava priročnika nam dela težave. 
Popoldanska delavnica o kvalitetnem 
treningu in o tem kako ekipa, postane 
prava ekipa, me je potolažila in spet sem 
začela verjeti v našo ekipo. Veter se je res spremenil in preostanek dneva z Alenko na Babnem Polju nas je povezal 
in bili smo tokrat učinkoviti v zadnji delavnici dneva - priprava spominske igre VIVO.19. Z veseljem smo sprejeli 
tudi kuharico Marjeto in po večerji igrali nekaj zanimivih in smešnih družabnih iger. 
  
Nedelja, 5. 5. 2019; Tihana  
Dež ni mogel pokvariti navdušenja nad sveto 
mašo, ki smo se jo udeležili z gasilci gasilske 
zveze Loška Dolina v čast našega zavetnika 
Florijana, ki je potekala v cerkvi svetega Jurija v 
Starem trgu v Ložu. 
Popoldne smo imeli slovesnost sajenja drevesa 
tega projekta - s hrvaško lopato smo skupaj 
posadili avstrijsko drevo v slovensko zemljo in v 
majhno steklenico spravili dobre misli 
udeležencev. Drevo simbolizira življenje, 
plodnost, napredek in mir in bo raslo z našo 
ekipo. Najlepša hvala gostitelju Benu, županu 
Loške doline, gasilcem tega kraja in pevskemu 
zboru Kr'snice, ki so bili z nami in popestrili to 

prireditev. Še eno lepo presenečenje nas je čakalo - 
srečali smo ameriškega znanstvenika Jamesa P. Phillipsa, 
ki na Aljaski izvaja študijo medvedov. Slišali smo odlične 
zgodbe o medvedih. Dan se je zaključil z okusno večerjo, 
ki sta jo pripravili Marija in Erika. 
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Ponedeljek, 6. 5. 2019; Marija 
Ponedeljek je prinesel še zadnje delo in 
slovo. Pregledali smo aktivnosti 
preteklih dni in Saša je ponovila 
napisane naloge po temah, ki čakajo, da 
jih doma dokončamo. Ustvarili bomo 
Priročnik s primeri dobre prakse in ga 
obogatili s fotografijami in osebnimi 
izkušnjami. 
Kratek vprašalnik, čiščenje kuhinje, 
razmišljanje o zaključku treninga in slovo 
od Bena… Izmenjali smo priložnostna 
darila, se med seboj zahvalili za 
izmenjavo izkušenj in odšli vsak na svoje. 
Šele po nekaj dneh bomo uredili misli, 
izkušnje, osebne zgodbe, najbolj 
radovedne ali poučne trenutke. Spomnili 
se bomo misli naših gostov in v kakšni 
okolici nas preseneti življenje. 
Hvaležna sem za nove izkušnje 
mednarodnega sodelovanja pri ustvarjanju 
novih učnih poti. 
 

VIVO.19 mladinska izmenjava 

Načrtovano je bilo, da se bo mladinska izmenjava VIVO.19 odvijala v Kosezah, kjer je sedež vodilnega 

partnerja (šotori na parceli z uporabo že obstoječe in pomožne infrastrukture) med 21. in 27. 7. 2019, 

sodelovalo pa naj bi 44 udeležencev. Vsi udeleženci so prostovoljni gasilci in so vključeni v različne 

športne aktivnosti, druge prostovoljne aktivnosti in predvsem delu z mladimi kot voditelji ali mentorji. 

Ob tem pa je nastalo kar nekaj težav, saj se udeleženci iz Avstrije izmenjave niso udeležili, prav tako 

prostor v Kosezah zaradi večih dejavnikov ni bil primeren za gostovanje. Zato smo skupaj našli rešitev 

in najeli kočo ter večji del naših aktivnosti izvajali tam. Tako so aktivnosti potekale v okolici Nazarij in 

Kosez. Izmenjave se je udeležilo 

26 mladih. 

 

Dnevnik 
Nedelja, 21. 7. 2019: Jana in Marlena 
V vožnji proti Mozirski koči smo 
uživali ob lepotah narave in prijaznih 
ljudeh. Po prihodu smo se namestili 
po sobah in se pričeli spoznavati. Še 
bolj pa smo se spoznali pri igrah, ki 
so sledile in ob katerih smo se vsi 
zabavali in sprostili. Veselili smo se 
prihajajočih dni. 
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Ponedeljek, 22.7.2019: Zarika in Alina 
Ko smo se zbudili smo imeli zajtrk, nato pa so že 
sledili energizerji. Razdelili smo se v več skupin in 
pripravili uganke v povezavi z našo izmenjavo VIVO 
19. Sledile so priprave na delavnico, ki so nas 
čakale v prihodnjih dneh. Udeleženci s Hrvaške pa 
so že takoj vodili delavnico z naslovom 
Management in delo z mladimi, pri kateri smo vsi 
iskali in si izmenjali ideje kako voditi in motivirati 
mlade. Ob 13h je bilo na vrsti kosilo in počitek, da 
smo lahko nabrali nove moči. Potem pa je vsak od nas 
izbral sliko, ki ga opisuje kot mentorja ter zraven predstavil zgodbo. Italijanski udeleženci so predstavili delavnico 
o Kritičnem mišljenju, kjer smo se postavili v vlogo oblasti, državljanov, migrantov in prostovoljnih gasilcev ter 
poskušali najti rešitev za nekontroliran prehod 
migrantov skozi naše države. Pred večerjo, ki je bila 
zares odlična, pa smo dokončali igro ali se strinjamo 
ali ne s podanimi trditvami. Ekipa s Hrvaške je 
pripravila predstavitev države, s seboj pa so prinesli 
tudi klobase, ki smo jih pekli na tabornem ognju. Ob 
zvokih kitare pa smo skupaj tudi prepevali pesmi. 
Bolj poučnega dne v gorah kot je bil današnji, si ne 
bi morali zamisliti.  
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Torek, 23. 7. 2019: Lea in Valentina 
Naš dan se je pričel z ogledom podzemnih 
rovov v Kranju. Marsikdo od nas je bil 
navdušen nad strukturo, ki je bila zgrajena 
v času druge svetovne vojne. Poklicni gasilci 
v Kranju so bili naša naslednja postaja. 
Nekaj tamkajšnjih gasilcev nam je 
predstavilo postajo in  njihovo delovanje. 
Po ogledu smo se odpravili proti Ljubljani, 
kjer je sledilo kosilo v restavraciji Klopčič. V 
popoldanskem delu smo obiskali Hišo 
Evropske Unije, kjer smo odkrili nekaj 
zanimivih dejstev in informacij o delovanju 
Evropske Unije. Tukaj smo imeli tudi 2 
delavnici. Pri prvi smo se pogovarjali o 
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Konfliktih, naslov druge delavnice pa je bilo Vodenje. V večernem delu je bilo bolj sproščeno, saj smo odšli v stari 
del Ljubljane, v restavracijo Druga violina, kjer smo imeli večerjo, nato pa smo se sprehodili po Ljubljani.   

Sreda, 24. 7. 2019: Jelena in Ana 
Z nihajko smo se povzpeli na vrh, kjer so udeleženci s Hrvaške imeli delavnico o Učenju. Preko štirih iger in 
energizerjev smo spoznali različne pristope k učenju. Pred kosilom pa je ekipa iz Slovenije pripravila 3 zanimive 
igre v sklopu delavnice Kreativno učenje. Po kosilu je sledil drugi del delavnice, ki so jo vodili hrvaški udeleženci, 
vključevala pa je tudi matematiko in fiziko. Slovenski del pa je vključeval lov na skriti zaklad. V večernem delu so 
predstavitev opravili slovenski udeleženci, ki so pripravili tudi kviz 
o Sloveniji, zmagovalec pa je prejel čokolado. Italijani so pripravili 
sendviče tradicionalno šunko v testu.  
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Četrtek, 25. 7. 2019: Jernej in Rok 
Odpravili smo se na izlet v Nazarje, kjer smo obiskali muzej Vrbovec, 
muzej gozdarstva in lesarstva. Vodič nam je povedal veliko 
zanimivosti o naravi in gozdovih v Sloveniji. V bližini muzeja teče reka 
Savinja, ob kateri smo imeli vodne igre, ki so jih pripravili slovenski 
udeleženci. Razdeljeni smo bili v 4 skupine, v vsaki skupini pa so bili 
4 udeleženci. Med seboj smo se pomerili v različnih disciplinah. Nato 
je sledilo še sproščanje in plavanje v reki. Ob igrah in druženju smo 
se zelo zabavali. Kosilo smo imeli v restavraciji v Nazarjah, popoldne 
pa smo šli v lovsko kočo, kjer smo se pogovarjali z lovcem in 
prostovoljnim gasilcem. Sledila je »Čmrlj« igra, kjer smo kot skupina 
reševali različne naloge. Kot ekipa, nam je tudi to uspelo. Zadnja 
aktivnost dneva je bilo prav posebno presenečenje. Odšli smo do 
prostora, kjer nas je že čakal pilot z manjšim letalom. Samo ena oseba 
izmed nas je imela priložnost leteti in to je bila Lea, ki si je to najbolj 
zaslužila. Po pristanku smo se odpravili nazaj v kočo, kjer smo imeli 
večerjo in skupno druženje.  
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Petek, 26. 7. 2019: Nikola, Mario in Lovro 
V petek zjutraj smo se razdelili v dve skupini in 
obiskali lovsko in športno društvo ŠD Strahovica 
v bližini Šinkovega Turna. Nikola in Lovro sta 
obiskala športno skupino, Mario pa lovsko 
družino. Opazovali smo mentorje, ki so delali z 
mladimi, kateri so bili razdeljeni v dve skupini in 
igrali nogomet. Nekateri smo odšli na bližnji hrib 
in opazovali balinanje. Z mentorjem Alešem 
Borčnikom smo govorili, kako je biti petkratni 
svetovni prvak v balinanju. Tudi sami smo se 
lahko preizkusili. Bilo je zabavno, vendar ne tako 
lahko kot je sprva izgledalo. Druga skupina je 
med tem pomagala lovcem urediti prostor in 
okolico. Kasneje smo se skupaj odpravili k 
prostovoljnim gasilcem v Šinkov Turm, kjer smo 
v manjših skupinah imeli delavnico. Sledil je 
obisk bivšega poveljnika domačega društva, ki 
nam je predstavil društvo ter svoje življenje in 
preteklost. Spoznali smo, da se tudi iz preteklosti 
lahko kaj naučimo in ne ponavljamo enakih 
napak. Po kosilu smo se vrnili nazaj v gasilsko društvo 
in se razdelili v skupine. Vsaka izmed skupin je prejela nalogo, čiščenje prostora, priprava miz in klopi, igre za 
obiskovalce, priprava srečelova ter druge naloge. Piknik se je pričel ob 19h in vsak izmed nas je prejel nalogo. 
Nikola in Mario ter dekleta so bili natakarji, Lovro pa točaj. Pri strežbi smo se zelo zabavali, potekal je srečelov, 
kjer se je lahko prejelo lepe nagrade. Največ sreče je imela Lea in zadela torto. Ko se je piknik zaključil, smo se 
poslovili od domačih gasilcev in gostov ter odšli nazaj v Mozirsko kočo. Ta dan je bil za nas najbolj zanimiv in 
zabaven, saj smo spoznali nove prijatelje in pridobili nove izkušnje.  
 
 



14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobota, 27. 7. 2019: Marija 
Prišel je zadnji dan našega skupnega druženja. Zjutraj smo očistili prostore, uredili kuverte, kamor smo vložili 
pozitivne misli za drug drugega in si jih razdelili. Odpravili smo se na zip line in se za nagrado prepustili 
adrenalinski vožnji. Vodja Italijanskih udeležencev, je za nas pripravil posebno presenečenje, ko smo se v dolini 
prepustili skodelici kave.  
Ob odhodu smo sklenili, da se ponovno srečamo ob podobnem dogodku.  
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Izobraževanje - Mentorstvo - Vzgoja 

Markov prispevek v MMD 
Znanje ima v sodobni družbi vse večjo vlogo, zato je potrebno vlagati v 

vzgojo, izobraževanje in  mentorstvo. To velja tudi v gasilski organizaciji. 

Z mentorstvom se izboljšuje znanje, pripravljenost za delo, ocene pri izpitih 

ter odnos do organizacije. Besede spodbude, kot primer »verjamem vate«, 

»vreden si te priložnosti«, »verjamem, da lahko to dosežeš« sežejo veliko 

dlje kot kažejo analize. To so spodbude, ki jih mentor namenja svojim 

tečajnikom / mladim. 

Dober mentor je nekdo, ki: 

• Pomaga drugim, da spoznajo svoj potencial – vsak izmed nas ima svoje darove in talente. Naloga 

mentorja pa je prepoznati te talente in jih aktivirati. S tem lahko mladi dosežejo boljše rezultate. Z dosego 

cilja so tako zadovoljni mentor in tudi mladi. 

• Spremeni način življenja – mentor je oseba, ki poleg staršev in šole močno vpliva na mlade. Če med 

mentorjem in mladim obstaja vez, bo to močno vplivalo na način življenja. Morda je le mentor tisti, ki 

ima vpliv na mladega in s tem lahko pripomore k spremembi razmišljanja in vedenja mladega.  

• S poučevanjem krepi svoje 

znanje in s tem postane še boljši 

vodja oz. mentor – ko investiramo 

v druge bogatimo svojo 

perspektivo, krepimo medsebojne 

odnose in smo izpostavljeni 

različnim odločitvam. Pri 

mentorstvu uporabljamo različne 

pristope, s tem pa pridobimo 

možnost, da se tudi sami kaj 

naučimo. 

• Vrača družbi oz. organizaciji – 

če želimo izboljšati odnose v 

družbi oz. organizaciji, moramo 

vložiti čas. Biti mentor mladim, 

pa je investiranje v prihodnjo 

generacijo. 

• Se ob mentorstvu nauči veliko o 

sebi – s tem ko predaja znanje na mlade, lahko mentor prepozna svoje napake, slabosti, prednosti, znanj 

in izkušenj. S poučevanjem drugih gradi samopodobo, krepi samozavest in se izpopolnjuje. 

 

»Mentor je nekdo, ki vidi več talenta in 

sposobnosti v tebi, kot vidiš sam in ti 

pomaga, da to sam spoznaš« — Bob 

Proctor 

 

»Povej mi in bom pozabil, nauči me 

in morda si bom zapomnil, vključi me 

in se bom naučil« - Benjamin 

Franklin 
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Praksa v MI – obisk gasilca Jožeta in Franca iz lokalnega gasilskega društva 
Erika: Namen našega obiska pri Francu je bil pridobiti 
informacije o njegovem delu, izzivih in napakah, ki je 
je delal kot mentor. Najbolj me je presenetila njegova 
sproščenost pri komuniciranju, česar nisem vajena od 
starejših mentorjev. Naša tematika mi je dala nekaj 
napotkov za moje delo z mladimi v naši organizaciji. 
Ivan: Naš namen je bil spoznati mentorstvo iz prakse 
od starejšega gasilca. Najbolj me je presenetilo to, da 
sami nikoli niso imeli mentorja, zato so se lahko 
primerjali zgolj z drugimi ekipami, s tem pa so 
izboljševali svoj čas. To spoznanje, mi lahko veliko 
pomaga pri motiviranju moje ekipe. 

 

Ivanov prispevek v MI – delavnica Izobraževanje:  

Uvodoma smo spoznali kaj je izobraževanje in 

kako le-to poteka na Hrvaškem. Predstavili smo 3 

načine izobraževanja in sicer  formalno, 

neformalno in praktično izobraževanje. Po 

razpravi smo bili vsi mnenja, da program 

VIVO.19 sodi med neformalno izobraževanje. 

Pred igrami smo izvedli še energizer, kjer je bilo 

zelo pomembno, da smo koncentrirani. Sledile so 

4 igre, ki so bile v povezavi z učenjem in 

komunikacijo. Pri eni izmed iger smo bili 

postavljeni v kolono, naloga pa je bila prenos 

informacij od prvega udeleženca do zadnjega. Ob 

vsaki igri smo primerjali začetno in končno 

informacijo. Naš zaključek je bil, da se je vsaka 

informacija spremenila ob izmenjavi med udeleženci.  

V drugem delu delavnice smo se vsi udeleženci preizkušali v znanju matematike in fizike. Reševali smo 

naloge z računanjem prostornine različnih geometrijskih likov ter količino in prostornino vode v ceveh. 

Za zadnjo nalogo pa smo morali izračunati koliko časa je potrebno, da napolnimo rezervoar, ki je 

različnih oblik. Cilj naših nalog je bilo ugotoviti, kako težka lahko postane cev, ko je napolnjena z vodo 

in koliko časa potrebujemo da napolnimo rezervoar.  
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Praksa v MI – delavnica Izobraževanje:  
Doris: Pri predstavljeni temi smo spoznali, da lahko do znanja pridemo po 
različnih poteh, hkrati pa se ob tem zabavamo. Najbolj so mi bile všeč igre, 
ki so bile res zanimive in ob katerih smo vsi uživali. Cilj te delavnice je bilo 
prikazati, da lahko tudi mi druge učimo na drugačen, a vseeno zanimiv in 
zabaven način.  

Lea: Odkrili smo nove načine 
učenja in spoznali, da se lahko 
veliko naučimo tudi ob igrah 
in ostalih aktivnostih. Spoznali 
smo nekaj zanimivih iger, kjer 
smo lahko preizkusili 
komunikacijo z preostalimi 
člani. Delavnica mi je bila zelo 
všeč, saj sem pridobila nove 
spretnosti in preproste nasvete, kako se lahko učim na zabaven 
način. Vso to znanje mi bo koristilo pri delu z mladimi v moji 
organizaciji, še posebej kako motivirati mlade, da pridobijo nova 
znanja in da si to lažje zapomnijo.   

 

Group management and mentoring 

Marija’s input in TC 

The word ‘manager’ comes from the 

year 1500 and was created in Venice. 

It comes from the word  "mano", 

which means palm. Manager 

therefore manages people, directs 

them and leads them in the right 

direction. It is competence, art, 

practical skill, which is partly innate, 

and partly can be learned. 

Mom of Miguel is a MANAGER in a 

mini cleaning service. Good and 

efficient work requires excellent 

organization of work and people. 
Cleaning surfaces and cleaners that they use require great knowledge of the materials. For good 

financial efficiency, she seeks optimal solutions with new materials and cleaning techniques, which 

involves innovation and monitoring of novelty. In contact with people, other departments and services, 

she needs appropriate and sometimes assertive communication.  

Manager leads / coordinates the processes of purchasing, organizing, development; cooperating, 

coordinating with colleagues ... it is necessary to constantly monitor all processes. 
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* Assertive: psych.: which strongly represented themselves, their interests and 

at the same time respects the other: it is a term that means confidence in one's 

own abilities, self-respect and effective communication. With an assertive 

approach I can: 

- respectfully express opposition, when I disagree with something; 

- operate with a clear purpose (goal); 

- be part of the solution, not a problem.  

 

YE practice – workshop Management  
Doris: The point of that topic was introducing what is managment and who is 
manager and how can we connect management with youth. The best part of 
that topic was when we were separated in four groups where we anwsered 
some questions. With discussion and our opinions, we came to preety good 
answers but also we saw how others think. That topic can help me with others 
because we can use our knoweledge that we learn about management and 
things that are good for young people. 
 

 
Praksa v MI – obisk muzeja v Nazarjah 
Lovro: Bistvo teme je bilo spoznavanje gozdov v Sloveniji in način obdelave lesa - sečnja, prevoz, predelava, 
prodaja ... Najbolje se mi je zdelo, da sem izvedel nekaj novega o Sloveniji. Naučil sem se tudi nekaj o gozdu v 
Sloveniji. 
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Praksa v MI – priprava piknika 
Jože: Zadnji večer smo organizirali piknik za povezovanje 
in praznovanje z domačini. Zjutraj smo imeli še eno 
delavnico o osebnih izkušnjah o nas kot mentorjih. Potem 
smo obiskali dve krajevni društvi in dva lokalna gasilca. 
Potem se je začelo pravo delo - morali smo se pripraviti 
na piknik. Gasilski dom je bil precej v neredu, zato smo 
potrebovali dobrega managerja, ki je razdelil naloge. Saši 
je uspelo kar dobro, saj smo končali v dveh urah in gasilski 
dom je zasijal. Počasi so začeli prihajati še domačini - 
kuharica rižote, peki jagnjetine, DJ in nato vsi gostje ... 
Tako se je tudi Marijino vodenje izkazalo za odlično, 
saj se je vse odvijalo brez težav. Najboljša stvar mi je 
bila rižota z divjačino, bila je okusna. Piknik je najboljša 
ideja, ko se želimo obrniti na lokalno prebivalstvo in 
vzpostaviti nove vezi.  
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Situacije: konflikti-mladi-voditelji-trenerji 

Marijin prispevek v MMD: 

 

Primeri konfliktnih situacij in rešitev: 

1. Situacija: IZOBRAŽEVANJE MLADIH – NESPREJETOST 

Šolanje gasilske mladine na Koroškem je enako osnovni izobrazbi aktivnih gasilcev. Toda aktivni gasilci 

ga v prvih letih niso sprejeli. 

REŠITEV: 

Za povečanje sprejetja smo inštruktorje pripeljali v izpitno skupino mladih gasilcev. Sedaj mladinski 

ocenjevalec in inštruktor vedno skupaj preverjata znanje mladih gasilcev. Tako vidijo, da imajo enako 

raven kot aktivni gasilci in sprejemajo usposabljanje in znanje mladih gasilcev.  
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2. Situacija: MLADINSKO TEKMOVANJE v primerjavi ČLANSKEMU TEKMOVANJU 

Na Koroškem so isti dan potekala tekmovanja mladih gasilcev in članov. Vedno so bile razprave in 

problemi in ni bilo možnosti, da bi mladinski del zasnovali sami. Na primer: Na slovesni podelitvi so 

morali mladi vedno čakati na starejše. Njihovo tekmovanje ni imelo v primerjavi s članskim nobene teže 

ali besede. 

REŠITEV: 

Poskušali so prilagoditi tekmovanja. Kar ni prineslo nobenih izboljšav. Po številnih razpravah so se 

odločili za tekmovalni vikend. In tako se državno prvenstvo koroških gasilskih društev razporedili na 

dva dni in vsakdo ima možnost, da kreira dan po svoje. 

3. Situacija: ODNOSI MED PROFESIONALNIMI IN PROSTOVOLNJIMI GASILCI 

- poklicni menijo, da vedo veliko več kot prostovoljci (nespoštovanje) 

- poklicni so zaposleni in šolani strokovneje ter obsežneje, kar prostovoljce postavlja v "nižji rang" 

gasilske zveze, zato so v večini primerov zahtevnejša posredovanja prepuščeni poklicnim 

- primer: tehnične intervencije v prometu. Profesionalci so veliko bolj usposobljeni in imajo več opreme 

kot prostovoljci za takšno situacijo 

REŠITEV: 

Izobraževanje prostovoljcev in poklicnih bi moralo izvajati neodvisno telo, tj. nevtralno, da bi se izšolali 

na isti ravni. 

4. Situacija: TEKMOVALNOST MED MOČNIMI IN MARGINALNIMI ORGANIZACIJAMI 

- Ista zgodba kot z zgornjo temo: močnejša ekipa / organizacija ne želi pomagati šibkejši ekipi, vpliv 

tekmovanja med ekipami (kdo je boljši, kdo ve več, kdo ima več denarja) 

- Za boljše mesto v tekmovanju se je treba boriti zdravo, vendar ne sme presegati norčevanja. 

 

 

REŠITEV: 

Primer: organizacija odprtih vaj - 

bolje opremljena enota je vedno 

tam, kjer si jih državljani lahko 

ogledajo, medtem ko "šibkejše" 

ekipe svoj del naloge opravljajo 

v ozadju. Manjšim enotam je 

treba zagotoviti več vadbe in 

priložnosti, da občutijo enako 

pomembnost, čeprav nimajo 

toliko opreme in spretnosti. 
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Učenje skozi igro – ovira ali … 

Claudiin prispevek v MMD 
Povsod v našem življenju rabimo druge ljudi, ki nas 

razveseljujejo, se trudijo skupaj z nami in delajo 

z ramo ob rami za dosego skupnih ciljev. To 

pomeni, da brez ostalih enostavno ni mogoče. 

Moramo zavzeti stališče, razumeti stališča drugih 

in iskati rešitve, ki so dobre za vse. Z empatijo to 

uspeva. Kolikor lažje shajamo z drugimi, toliko 

bolje nas skupnost prenaša v življenju. 

Empatija in sočutje sta osnova obzirne socialne 

interakcije in bosta postali najbolj pomembni 

vrednoti v prihodnosti.  

Empatija je sposobnost sočutiti z izkušnjami in čustvi 

drugih ljudi. Ljudje potrebujejo takšno empatijo, da bi se 

razumeli med sabo in se zbližali. Zaradi tega je 

pomembno, da se otroci naučijo biti empatični in da 

razvijejo idejo o tem kaj se dogaja z drugimi ljudmi. 

Preden oseba razvije to sposobnost, mora biti sposobna 

zaznati sebe in razumeti, kaj se dogaja s njim samim. 

Kolikor bolj nekdo razume sebe, toliko globlje ima 

razumevanje za ostale. 

Ko govorimo o empatiji, gre tudi za socialno pristojnost, 

ki se definira med šestim in dvanajstim letom in je tako 

zelo pomembna faza življenja. Posebej mi, ki delamo z to 

starostno 

skupino vemo, 

zakaj je to 

področje tako 

pomembno, saj se v tem obdobju oblikujejo te pomembne 

vrednote. 

Socialni razvoj kaže, da narašča poudarek na realizacijo 

individualnih ciljev in ne na dobrem počutju ostalih. Vendar 

posebej prostovoljni gasilci živijo od skupnosti in tovarištva, 

katero vsekakor zahteva socialne sposobnosti. 

Iz tega razloga ne moremo gledati vstran, temveč se moramo 

ukvarjati s tem področjem. S stalno vadbo lahko razvijemo 

sposobnosti naših članov.  
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Praksa v MI – obisk tunelov v Kranju 
Zarika: Tema tega dogodka je bila, da si ogledamo predore, ki so bili zgrajeni in vidimo kje so se ljudje skrivali ali 
iskali zavetišče, ko se je začelo bombardiranje mesta. Bistveno je bilo, da smo lahko začutili kar so oni čutili takrat 
(v sobi kjer smo se usedli in poslušali sirene in začutili rahlo tresenje) in da nam je pomagalo razumeti njihovo 
takratno stanje. Najboljša stvar pri tem je bila, ko nas je človek, ki je pripovedoval o predorih, pospremil v majhno 
sobo, kjer smo se usedli na majhne lesene klopi. Nekaj trenutkov po tem smo slišali glasno sireno, ki 

je naznanjala, da imajo/imamo samo 60 sekund 
do začetka bombardiranja. Po 60 sekundah smo 
začutili rahlo 
tresenje pod nogami in slišali zvoke, ki so 
predstavljali udarce bomb na tla. To je trajalo 
približno 2 minuti in po tem smo spet slišali sirene, 
ki so označevale da je bombardiranje končano in 
da so/smo varni. To mi je pomagalo razumeti 
občutek, ki so ga imeli sredi vojne in mi bo 
pomagalo izobraževati ostale ljudi okrog mene  

 
 
 
 
 
o tej situaciji. Ob tem dogodku smo spoznali 
nekaj ostalih stvari o Kranju, ljudeh ki živijo 
tam in o zgodovini mesta, kar mi bo 
pomagalo podučiti ali samo razlagati ostalim 
ljudem okrog mene o tej temi. 
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Kritično razmišljanje 

Zvonkov prispevek v MMD 
Kritično razmišljanje ni veščina, je 

sposobnost. Človek se ne rodi s tem, temveč 

si to sposobnost pridobi. Kritično 

razmišljanje je sposobnost osebe, da 

razmišlja jasno in razsodno. Cilj kritičnega 

razmišljanja je, da dosežemo najboljši 

možen rezultat v vsaki situaciji. 

Dandanašnji nas bombardirajo s številnimi 

informacijami. Pri tem moramo biti 

sposobni ločiti dobre in slabe informacije, 

kot npr. lažne novice (fake news), ki so 

namenjene manipuliranju z ljudmi. Kritično 

razmišljanje zahteva jasno oceno njihovega 

potencialnega vpliva na naše odločitve. 

Proces kritičnega razmišljanja vključuje opazovanje, zaznavanje, razmišljanje, sklepanje, znanje, 

predstavljanje, preizkušanje, posvetovanje, prepoznavanje in analizo problemov, presojo, sprejemanje 

odločitev ipd. 

Obstajajo številne koristi kritičnega razmišljanja. Ljudje, ki razmišljajo kritično bodo prepoznali, 

analizirali in reševali probleme in izzive bolj sistematično kot instinktivno. Ljudje z razvitim kritičnim 

razmišljanjem ne bodo zavračali idej drugih ali njihovih lastnih, če bodo na prvi pogled nezanesljive. 

Ljudje, ki so sposobni razmišljati kritično v življenju pridobijo več izkušenj, znanj in zaznav. 

 

Praksa v MI - delavnica Kritično mišljenje – migranti v Italiji 
Alina: Namen te delavnice je bilo spodbuditi 
kritično razmišljanje o problemih s katerim se 
Italijani soočajo vsak dan – migranti. Postavili 
smo se v vse perspektive problema, kar nam je 
zares dalo misliti – predstavljali smo si, da smo 
migrant, policist, državljan, lokalna oblast. Kar 
mi je bilo najbolj všeč, je bila njihova ideja, da 
smo končno lahko diskutirali o tej tabu temi (v 
Sloveniji se mi je zdelo težje razpravljati) brez da 
bi padli v argumentiranje. Ta delavnica mi je 
pokazala kako drugače razmišljajo drugi, kako 
važno je spoštovati to in kako krasne 
kompromise lahko dosežemo skupaj. Vse te 
stvari bom vsekakor uporabila v mojem 
vsakodnevnem življenju. 
Melanie: Bistvo te teme je, da nam pokaže probleme z migranti in kaj lahko storimo v zvezi s tem. Najboljše je 
bilo, ko smo bili po skupinah in smo govorili o problemu z migranti, ker smo si morali predstavljati, da smo migrant 
ali predsednik. Tako smo imeli različne perspektive do tega problema, vendar so na koncu vse skupine prišle do 
podobnih zaključkov. Ta tema mi lahko pomaga v odnosu z ostalimi, če se znajdemo pred problemom tako da 
vemo kako reagirati in kaj moramo storiti. 
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Prostovoljstvo 

Tihanin prispevek v MMD 
Prostovoljstvo je neprofitna in neplačana aktivnost s katero posameznik ali družba prispevajo k razvijanju 

vrednost solidarnosti svoje skupnosti ali na splošno družbe. Prostovoljstvo se pojavlja v veliko oblikah: 

od tradicionalne prakse samopomoči do organizirane akcije skupin v kriznih razmerah. Prostovoljno delo 

se tako bori proti revščini ter 

preprečuje in ustavlja 

konflikte. S prostovoljstvom 

družba raste in se bogati. 

Prostovoljci so pomočniki, pa 

tudi pobudniki in nosilci 

pozitivnih sprememb in 

gradniki odgovornih, aktivnih 

in solidarnih skupnosti.  

Vrste prostovoljstva: 

- Dolgoročno prostovoljstvo 

je tisto, kar prostovoljec 

izvaja redno, neprekinjeno, 

tedensko najmanj tri mesece.  

- Kratkoročno prostovoljstvo 

je tisto, ker prostovoljec 

izvaja enkrat ali periodično v 

omejenem časovnem obdobju.  

- Prostovoljstvo v kriznih razmerah, je oblika prostovoljnega dela, ki ga prostovoljec izvaja v nujnih 

primerih.  

Bistvene lastnosti ali karakteristike prostovoljstva so: 

- Prostovoljnost: to storite brez prisile, z dobro voljo, 

- Naplačano: delate brezplačno, brez zaslužka, 

- Solidarnost: delate iz sočutja do drugih ljudi iz želje do pomoči sočloveku.  
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Praksa v MI - obisk lovcev v Nazarjah in Selu 
Zarika: Z obiskom lovcev v Nazarjah smo se seznanili z 
njihovim delom in težavami, s katerim se srečujejo 
vsak dan. Predstavili so nam tudi svoje aktivnosti, ki jih 
izvajajo za ljudi, ki živijo v njihovi okolici in to vse 
prostovoljno, kot mi. Všeč mi je bilo, da smo v kratki 
uri dobili vse odgovore na naša vprašanja o delu 
lovcev in njihovem pomenu v družbi. To mi bo v veliko 
pomoč, ko bom učila otroke ali odrasle, o delu lovcev 
in kaj dobrega naredijo za družbo vsak dan.  
Tina: Smisel obiska lovcev v Selu je bil, da se o lovu 
naučimo nekaj novega in lovcem pomagamo pri 
opravilih okoli njihovega lovskega doma. Najbolj mi je 
bilo všeč, da smo sodelovali z lokalnimi prebivalci in jim 
pomagali pri delu okoli njihovega doma. Naredili smo nekaj 
dobrega za lokalno skupnost. Obisk lovcev v Selu mi bo 
pomagal kako na različne načine vključiti otroke iz naše 
organizacije v lokalno skupnost.  
 

Praksa v MI – Piknik 
Lea: najizrazitejši pomen našega piknika je bil spoznavanje in 
povezovanje z lokalno skupnostjo in prijetno kramljanje z 
domačini. Zanimivo je bilo srečati ljudi iz različnih društev, na 
primer lovce, člane športnega društva in številne druge. Lepo 
se je bilo pogovarjati o njihovem delu in sodelovanju v 
njihovem rodnem kraju. S pogovori z domačini sem se naučila, 
kako pomembno je prostovoljno delo in sodelovanje v takšnih 
družbah. To mi bo pomagalo spodbuditi lokalno skupnost k 
sodelovanju v prostovoljnih organizacijah.  
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Mladi in šport: priprava na tekmovanja 

Prispevek Claudie, Bernharda in Miguela v MMD:  
Mladinska gasilska tekmovanja so več kot le šport, sam uspeh 

pa je odvisen od mnogih dejavnikov. Kako dobro je ekipa 

pripravljena je odvisno tudi od mentorja. Mentor mora biti 

samozavesten in umirjen. Kljub temu, da mu ni treba biti 

psiholog dostikrat opravlja tudi tovrstne naloge pri delu z 

mladimi. Poleg osnovnega znanja o tehnologiji, taktiki in 

kondiciji ima uspešen mentor: družbene kompetence, znanje, 

strast in cilj, ki ga mladi osebno razvijajo. To ne pomeni da je 

zmaga v središču pozornosti – najstnik je! 

Priprave z najstniki seveda niso vedno enostavne. Pred 

mentorjem je nekaj izzivov, kot so puberteta, oklepanje 

staršev, povečano tvegano vedenje med najstniki in še veliko 

več. Vendar pa lahko šport in mladinsko delo odpravita 

marsikatero težavo in pozitivno vodita otroke v tem težkem 

življenjskem obdobju.  

Velika prednost mladinskih gasilskih tekmovanje je timsko 

delo. Tu mora skupina živeti in delovati v različnih fazah. Po 

fazi oblikovanja, v kateri se udeleženci počasi spoznavajo 

sledi faza ''viharjenja'' z različnimi mnenji in močnimi čustvi. Ko 

je ta del končan, prihaja do faze normaliziranja z občutkom ''nas'' in vsak najde svoj položaj v ekipi, da 

bi dosegel skupni cilj v fazi izvajanja. Skupinsko delo ne pomeni delati šibkosti, temveč postajati vse 

močnejši na pravem položaju.  
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Praksa v MI – vodne igre 
Alina: Del slovenske in hrvaške ekipe je naredil delavnico 
Vodne igre, ki se je odvijala pred muzejem lesa v Nazarjah. 
Namen te delavnice je bil povezati udeležence, spodbuditi 
timsko delo in razmišljati zunaj okvira. Udeleženci so bili 
razdeljeni v štiri skupine od štiri do pet oseb. Skozi delavnico 
smo zaključili 8 vaj z vodo, avtomobilskimi gobami, vrvmi in 
zamaški. Vsi udeleženci so morali pripraviti strategijo, 
komunicirati med seboj in sprejeti napake, ki so jih storili 
drugi člani. Kot organizator sem se počutila popolno, ker 
smo uspeli delavnico dokončati točno tako, kot smo 
načrtovali. 
Kar bi rada naslednjič spremenila je, da vključim vse 
udeležence mladinske izmenjave, saj so tokrat nekateri od 
njih odstopili zaradi utrujenosti. 
Luka: Bistvo iger je, da se skozi zabavo učimo kako 
sodelovati v timskem delu. Najboljše so bile vodne igre, ko 
smo se osvežili in se tudi zelo zabavali. Igre, ki smo jih igrali, 
bom pokazal mojim prijateljem.  

Odnos do narave - vadba na prostem 

Prispevek Claudie, Bernharda in Miguela v MMD:  
Otroci se bodo naučili skrbnega ravnanja z 

naravo, tako da bodo vzpostavili skrben 

odnos do nje. To najbolje dosežemo z 

igrami na prostem, saj je igranje element 

otrok. Ko jim naročimo, naj rastline 

opazujejo previdno in pozorno, okolje ne 

utrpi nobene škode, ravno nasprotno: 

otroci se namenoma ukvarjajo z lepoto in 

posebnostmi narave. Zakladi, ki jih imajo 

v rokah, spodbudijo domišljijo in s tem 

pridobijo višji smisel: Roža postane 

dragulj. 
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Različne ciljne skupine: 

(povzeto iz: Bavarska gozdarska uprava - gozdarska  

vzgoja, 8. izdaja) 

 

10-12 letniki 

Otroci so v tej fazi običajno odprti, imajo odlične 

zmogljivosti in močno željo po gibanju. Radovednost in 

zanimanje za predmet gozda sta (še) dovolj velika. Imajo 

veliko sposobnost absorbiranja in uživanja v lastnem 

odkrivanju in eksperimentiranju; vedno bolj začenjajo 

razumeti povezave v naravi. Priporočamo, da z veliko 

gibanja in jasnimi opravili usmerite odvečno energijo in  

pretirano vneto delovanje. Ukrepi, ki zahtevajo tudi sodelovanje in timsko delo, so dobro sprejeti. 

Sprejemljivost za nove stvari je še posebej velika, prenos znanja je mogoč. 

 

13-15 letniki 

Izobraževalno zahtevna, a vsekakor vznemirljiva starostna skupina, 

ki je zelo zaposlena sama s seboj. So na prehodu iz otroka v 

odraslega, vendar pa se že želijo pojaviti in se obravnavati kot 

odrasli. V tej novi vlogi so še vedno zelo negotovi in se zato zdijo 

pasivni in zaprti. Mladi v tej starosti se bojijo zasliševanja in morda 

kažejo negotovosti ali napake. 

Za izpolnjevanje različnih interesov lahko poleg fizičnega dela 

ponudite tudi dejavnosti, ki zahtevajo načrtovanje in socialne 

veščine.  

Zato jemljite mlade te starostne skupine resno, izberite temo, ki se 

navezuje na znane in jim hkrati daje izzive. Ključ do uspeha, da 

lahko skupine delujejo, je neodvisnost in ciljno usmerjeno delo 

skupine. Omogočite prostor za pogovor, razpravo, razmislek ali celo 

spremenite načrtovani postopek – bodite prilagodljivi! 

 

16-18 letniki 

Ta skupina je najbolj motivirana in ima veliko teoretičnega znanja. 

Za te udeležence je lahko zanimivo združiti svoje znanje s prakso in 

preizkusiti svojo sposobnost znanstvenega dela. Priporočamo, da oblikujete majhne raziskovalne skupine 

(4-6 oseb). 

Praktični primeri: 

Prehod zaupanja 

Partnersko delo: sodelujeta dva udeleženca, eden ima zavezane oči, drugi pa ga vodi skozi določen odsek 

gozda. 

Držite palico 

V gozdu morajo udeleženci najti leseno palico npr. 2m dolžin, brez pomoči metra. Vzamemo palico, 

katere dolžina je najbližja dorečeni dolžini. 

Skupinsko delo: več udeležencev (približno 10) stoji drug poleg drugega in iztegnejo kazalca pred sebe. 

Zdaj je palico namestijo čez vse prste tako, da se vsi prsti dotikati palice. Udeleženci imajo zdaj nalogo, 

da palico položijo na tla. Noben prst ne sme izgubiti stika s palico! 
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Praksa v MI – delavnica: izobraževalne igre na prostem 
Melanie: Cilj te delavnice je bilo spoznanje, da smo lahko kreativni v 
vsaki situaciji in da moramo razmišljati izven okvira. Najboljši del je bil, 
ko smo morali odejo obrniti na drugo stran in ves čas stati na njej. Ta 
delavnica nam lahko pomaga pri drugih aktivnostih, kjer se lahko 
pojavijo težave, da moramo razmišljati kreativno, da jo rešimo. 

 
Vključenost in kreativnost 

Sašin prispevek v MMD 
Kaj pomeni vključevanje in kako kreativni pristopi k poučevanju 

in učenju lahko ustvarijo vseobsežno izobraževalno okolje? 

Kreativnost je ključen človeški atribut, ki bi moral biti v središču 

učenja. Sposobnost soočanja z negotovostjo in odzivanja na 

kompleksne izzive z energijo, navdušenjem, domišljijo in 

iznajdljivostjo nikoli ni bila pomembnejša. Otroci in mladi imajo 

pravico da izkusijo in razvijajo svojo lastno kreativnost ter se 

oblikujejo v proaktivne, ustvarjalne posameznike. 

Spodbujanje notranje motivacije in reševanje problemov sta dve 

področji, ki pomembno prispevata h kreativnosti. Bolj ustvarjalni 

smo, kadar nalogo, ki jo opravljamo, dojemamo kot motivirajočo. 

Za spodbujanje kreativnega razmišljanja moramo ugotoviti kaj 

nekoga motivira in temu primerno načrtovati osvajanje novega znanja. Okolje, v katerem problemske 

situacije nimajo natančno opredeljenih rešitev, je še en način spodbujanja kreativnosti. Slednje dosežemo 

tako, da posamezniku omogočimo, da sam raziskuje problemske situacije in jih na novo definira ter pri 

tem po možnosti uporabi znanje, ki se sprva zdi neuporabno za nastali problem. 

V škotskem izobraževalnem sistemu je kreativnost opredeljena 

kot temeljna spretnost za učenje, življenje in delo. Definirana 

je kot proces, ki ustvarja ideje, ki so za posameznika 

koristne. Vključuje pogled na že znane stvari s svežimi 

pristopi, preučevanje problemskih situacij na dovzeten 

način, ustvarjanje interakcij, učenje iz napak in uporabo 

domišljije za raziskovanje novih možnosti. Nabor štirih 

veščin razvija kreativne spretnosti, in sicer radovednost, 

odprtost za nove stvari, domišljija in način reševanja 

problemov. Razlikujemo med ustvarjalnim učenjem (ko 

učenci uporabljajo svoje kreativne spretnosti), ustvarjalnim 

poučevanjem (kadar pedagogi uporabljajo svoje kreativne 

spretnosti) in ustvarjalnimi spremembami (ko se ustvarjalne 

spretnosti uporabljajo za načrtovanje in izboljšanje). Pri delu 

z mladimi je dobro imeti vse to v mislih. 

Kako je vključevanje povezano s kreativnostjo? Ali 

kreativnost prispeva k vključevanju? Ideja je bila, da s 

kreativnostjo – kot nov način vodenja delavnice - dosežemo 

vključenost vseh udeležencev in prepoznamo raznolikost 

znotraj skupine. 
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Delavnico sem si predstavljala kot prazen list papirja. Naslovu plakata »Kreativnost in vključenje« smo 

postopoma dodajali besede, ki so nas asociirale na temo delavnice. Na koncu smo dobili nekakšno 

sestavljanko oziroma vzorec. Vsak udeleženec je nato dobil nalogo, da s pomočjo danih pripomočkov 

(barvni papir, škarje, lepilo, različne 

nalepke …) ustvari tri predmete, ki 

odražajo kreativnost, vključenost in 

raznolikost. Kasneje so udeleženci v 

parih svoje izdelke predstavili in razložili 

njihov pomen skozi vse tri obravnavane 

koncepte.  

V prvem delu delavnice smo poskušali 

razmišljati izven okvirja in izraziti 

različne aspekte vključevanja in 

kreativnosti. Verjamem, da nam je na nek 

način uspelo napredovati. Po začetnih 

težavah s sodelovanjem nam je vendarle 

uspelo napolniti tablo z različnimi 

idejami. Drugi del delavnice je bil bolj 

živahen, saj je bila v ospredju kreacija 

treh izdelkov. Ko so udeleženci razložili 

miselno pot svojih produktov in njihov pomen, sem opazila njihovo navdušenje nad opravljenim delom. 

Slednje je bilo sklepno dejanje delavnice vključevanja in kreativnosti. 

Ob prebiranju končnih mnenj o sami delavnici sem naletela na eno negativno oceno – udeleženec ni dojel 

bistva delavnice. To me uči, da je potrebno v izogib temu v zaključni del delavnice vključiti kratko 

razlago o namenu in ciljih delavnice ter kratko evalvacijo. 
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Praksa v MI – nacionalni večeri 
Erika: Smisel družabnih večerov je bil predstaviti našo 
državo in navade. Ključno je bilo to, da se sprostimo, 
spoznamo in družimo. Najbolj všeč mi je bil kviz o 
Sloveniji, saj smo drugim pokazali, da se lahko na svoj 
račun tudi pošalimo. Po izpeljanem večeru sem 
ugotovila, da lahko tudi sama organiziram podobne 
dogodke, z izobraževalnim in zabavnim ozadjem. 
Luka: Bistvo je, da se naučiš nekaj »kul« stvari o drugih 
narodih. Najboljše pa je bilo, ko je zelena skupina 
predstavila stereotipe o Sloveniji. Nacionalni večeri 
pripomorejo k temu, da lahko izvemo več o tuji državi 
in o njej razpravljamo. 
 

Praksa v MI – Energizers 
Nikola: Namen energizerjev je bil, da zjutraj v nas prebudimo energijo in se pripravimo za nov dan, nove zmage. 
Verjetno je bilo najboljše, ko smo se razdelili v skupine in delali zelo zabavne stvari. Ne vem še točno, kako bo to 
novo pridobljeno znanje izboljšalo moje odnose z 
drugimi, vsekakor pa vem, da mi bo pomagalo 
zjutraj vstati. 
Jože: Bistvo delavnice je bilo, da so se udeleženci 
sprostili. Užival sem v igrah in se kasneje počutil 
bolje. S poznavanjem novih energizerjev lahko ljudi 
okrog sebe napolnim z energijo, ko so utrujeni.  
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Odgovorno učenje 

Sašin prispevek v MMD 
Razlika med dejanskim učenjem in opravljanjem nalog 

 

Učenje in poučevanje nista dva ločena procesa. Nekaj 

sposobnosti za učenje obstaja v vseh nas. Nekaj učnih veščin 

moramo razviti s prakso. Kljub temu, da obstajajo jasne 

odgovornosti pri delu učiteljev, obstaja tudi potreba, da učenci 

sami aktivno pristopijo k učenju in ga planirajo. Posameznik 

se mora naučiti, da je odgovoren za svoje učenje, in prepoznati 

svoje prednosti in slabosti. Da bi jim pomagali, jih moramo 

usmeriti k opredelitvi in uporabi strategij za lažje doseganje 

ciljev in sprotno prepoznavanje njihovih napredkov pri 

doseganju le teh. Cilj je, da vsak učenec razume, kaj pomeni 

Prevzeti odgovornost za učenje in kako v praksi deluje.  

Prav tako je pomembno pozitivno razmišljanje, saj je tovrstno 

znanje moč uporabiti pri vsakdanjem življenju in osebnih 

ciljih.  

Prevzeti odgovornost za učenje, motivirati mlade, da sebe 

vidijo kot arhitekte (skladatelje, avtorje, stratege, inženirje ali 

oblikovalce - metafora ni tako pomembna) njihovega lastnega 

učenja: 

• Vzpostavite učne cilje, ki temeljijo na razumevanju 

trenutnih in prihodnjih učnih potreb. 

• Prepoznajte prednosti in slabosti učenca in poiščite 

priložnosti za učenje, ki pomagajo pri samostojnem 

pojmovanju učenca. 

• Spoznajte vrsto učnih strategij za pridobivanje ali ohranjanje 

znanja. 

• Prepoznajte in uporabite strategije, ki ustrezajo ciljem, nalogam, kontekstu in virom, ki so na voljo za 

učenje.  

• Spremljajte napredek pri doseganju ciljev in 

prilagodite strategije ali druge značilnosti po 

potrebi glede na učne situacije za dosego ciljev. 

• Preizkusite novo učenje v realnih situacijah. 

 

Praksa v MI – igra Čmrlj 
Luka: V igri "Čmrlj" smo se razdelili v skupine in dobili 
nalogo, podobno kot "escape room". Kot skupina smo 
morali sodelovati, ker so obstajali različni namigi, 
znanja, spretnosti in asociacije, ki so bile potrebne, da 
smo dobili "ključ". In vsak od nas je prispeval del, da 
smo uspešno prišli do zaključka/rezultata. Najboljše je 
bilo, ko smo končno našli kodo, ki je odklenila mobilni 
telefon. Prednosti delavnice: boljša komunikacija z 
drugimi in lažje učenje tujega jezika. 
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Petar: Igra »Čmrlj« je bila odličen povzetek vseh aktivnosti, 
ki so se dogajale skozi teden. Igra je bila lov na zaklad, ki je 
združil vse kar smo se naučili. Najboljše mi je bilo reševati 
uganke, saj je bilo zelo težavno. Ta naloga mi je pomagala pri 
tem, da zdaj bolje sodelujem z drugimi. Naučil sem se, da 
moram vedno prisluhniti mnenju drugih ljudi. 
 
 
 

Varnost in kreativnost 

Marijin prispevek v MMD:  
Ustvarjalnost je: 

 • sposobnost ustvarjanja novih del (izvirnih in 

nepričakovanih) ter primernih in uporabnih tudi pri 

zapletenih nalogah; vključuje široko paleto področij in 

nalog na individualni ravni (reševanje problemov v 

delu in vsakdanjem življenju) in na družbeni ravni 

(odkritja v znanosti, umetnosti ali socialnih 

programih); 

 • produkcija novih idej; izdelava kakovostnih, izvirnih 

in elegantnih rešitev za težave, tudi če so nove, 

zapletene in slabo opredeljene. 

Sinonimi so: 

• bistroumnost, domišljija, iznajdljivost, navdih, 

izvirnost, vizija, nadarjenost. 

Koristno pri delu z mladimi: 

• zlasti pri reševanju težav (določanju problema, zbiranju informacij, ustvarjanju praktičnih idej, 

ocenjevanju idej), motiviranju in usmerjanju mladih, zelo priporočljivo za sodelovanje med osebami in 

skupinami. 

 

Varnost je: 

• situacija v kateri smo zavarovani ali zaščiteni pred 

čezmernim tveganjem ali izgubo; 

• stabilnost v naravi in družbi; 

• stanje, v katerem je zagotovljen uravnotežen fizični, 

duhovni in duševni ter materialni obstoj posameznika 

in družbene skupnosti v odnosu do drugih 

posameznikov, skupnosti in narave. 

Koristno pri delu z mladimi: 

• zagotavljanje varnosti pomeni obvladovanje 

tveganj, predvidevanje prihodnjih situacij, 

ohranjanje harmonije v skupini, družbi, okolju ... 

 

Ustvarjalnost in varnost pri mladinskem delu se medsebojno ne izključujeta; med seboj se ne ovirata, ko 

jih odgovoren vodja jemlje kot enakovredne in vzajemne. 
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Praksa v MI– obisk poklicne gasilske enote Kranj  
Alina: Bistvo tega dogodka je bilo videti, kako delujejo gasilci v strokovnih 
oddelkih, kako komunicirajo med seboj in kako so organizirani. Najbolj me je 
navdušil gasilec, ki je zdrsnil po drogu kot pri nočnih intervencijah, saj sem to 
stvar videla samo v filmih. Koristi, ki jih imam od tega obiska, so moja širša 
znanja o njihovem delu, ki mi bodo zagotovo pomagala na moji lastni gasilski 
poti. 

Mediji 

Tristanov prispevek v MMI: 
Mediji pomenijo komunikacijo (knjige, letaki, časopisi, radio, TV, 

internet ...). Gre za družbeno institucionaliziran način komuniciranja. 

Ljudje med seboj komunicirajo na različne načine. Posebno pozornost 

namenjamo natančnosti podatkov in zaščiti osebnih podatkov ter interese 

skupnosti pri objavljanju in razširjanju informacij. 

Enostavna oblika komunikacije je pogovor, kjer si vsaj dve osebi 

izmenjujeta besede in informacije. Pri delu z mladimi vključimo njihove 

interese, hobije, dobro počutje, pa tudi morebitne konflikte ali nesporazume. 

Razširjanje informacij lahko poteka 

pisno ali v elektronski obliki, tako kot 

pogovor. Primer: Kje bomo našli 

vremensko napoved pri načrtovanju 

mladinskega potovanja?  

Dobra lastnost medijev v današnjem 

času je, da lahko hitro preverimo 

informacije in posledično lahko z njimi 

ravnamo kritično. 
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Gasilska organizacija pazi, da s pomočjo medijev ne bi omalovažila ugleda prostovoljcev. Izberemo 

ustrezno osebo za komunikacijo z mediji, ki komunicira z javnostjo in ciljnimi skupinami, hkrati pa 

odgovarja na vprašanja ali objave. 

 

Praksa v MI – obisk EU hiše in raziskovanje Ljubljane 
Petar: Smisel našega obiska Ljubljane je bil 
spoznavanje mesta in ogled evropske hiše. V Evropski 
hiši smo imeli predavanje o EU, kviz in delavnico. 
Zame je bilo najboljše v Ljubljani interaktivni kviz v 
Evropski hiši. Lepo je bilo uporabljati nove tehnologije 
za odgovarjanje na vprašanja. Potem smo imeli 
večerjo v »Drugi violini«, kjer so nas postregle osebe s 
posebnimi potrebami. Pri svojem delu so bili zelo 
profesionalni in naučil sem se, da si vsi ljudje zaslužijo 
priložnost. 
Ivan: Namen obiska Ljubljane je bil, da so si vsi 
udeleženci ogledali središče mesta, reko Ljubljanico in 
številne mostove. Najboljše pri raziskovanju je bila 

večerja v "Drugi violini". Obstajajo delavci s 
posebnimi potrebami in navdušili so me s svojim 
veselim odnosom in odlično postrežbo. To 
izkušnjo lahko uporabim kot motivacijo za druge 
mlade, ker ti delavci kažejo, da imamo vsi talente, 
le poiskati jih moramo. 
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Tina: namen obiska EU hiše je bil, da smo se naučili nekaj novega o EU 
(organizacija le-te, predstavniki različnih držav, njihove naloge) in pomenu EU 
za države in / ali ljudi. Najbolje je bil kviz o EU, saj smo delali v skupinah in 
uporabljali interaktivne tabele. Obisk in učenje novih stvari o EU mi bo 
pomagalo, da bom lahko prenašala znanje drugim, npr. turisti in tuji ljudje. 

 

 

Zvezek “VIVO.19 & me” 

 

Praksa v MI – izpolnjevanje in soustvarjanje zvezka “VIVO.19 & me” 
Lovro: Smisel je bil, da se naučimo nekaj novega in da prepoznamo svoje učne trenutke. Dan sem doživel na 
novo. Z zvezkom sem se lažje spomil kaj smo delali. Včasih sem odgovoril za vprašanja, ki bi si jih ne bi zastavljal 
sam. Najboljše mi je, da ga lahko odnesem domov. Prijateljem lahko pokažem, kaj sem tukaj počel. 
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