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DELAVNICE ZAVODA VOLUNTARIAT 

 
 
 

 
 
DELAVNICE »Stran s predsodki in diskriminacijo« (po programu EPTO)  

 
Voluntariat je partnerska organizacija za EPTO v Sloveniji že 4 leta in skupaj s svojo vizijo in 
poslanstvom ponuja preko delavnic kvaliteten prenos znanja na mlade tudi s tega področja.  
EPTO oz. European peer training organization je  neprofitna organizacija in evropska mreža 
trenerjev, ki izobražuje mlade voditelje o problemih predsodkov in diskriminacije, skozi serijo 
treningov jih usposablja za učinkovite vodje delavnic na katerih se skupaj z mladimi na 
interaktiven način soočajo s stereotipi, predsodki in različnimi vrstami diskriminacije, in 
raziskujejo svojo lastno identiteto, ki definira vsakega posameznika. Projekt in mreža sta 
podprta s strani Evropske unije od leta 1996.  Večina metod dela, ki jih uporablja EPTO je iz 
Anti-defamation League´s A WORLD OF DIFFERENCE Institute, mednarodne organizacije s 
sedežem v ZDA, ustanovljene leta 1913, ki se bojuje proti antisemitizmu in promovira 
demokratične ideale, ter državljanske pravice za vse. 
 
Namen delavnic:  Preko interaktivnih iger, delom v skupini in z delom na sebi razumeti 
pojma predsodek in diskriminacija, ju ozavestiti in se soočiti z njima. 
 
Cilji delavnic: (v kolikšni meri je posamezen cilj dosežen je odvisno od dolžine delavnice) 

- Mladi ozavestijo in se začnejo zavedati svoje osebne in kulturne identitete 
- Mladi prepoznajo lastne predsodke, stereotipe in diskriminatorno obnašanje 
- Mladi  prepoznajo lastne predsodke in diskriminacijo ter se soočijo z njimi 
- Mladi razvijejo empatijo, kritično mišljenje in komunikacijske veščine 
- Mladi so sposobni ustvariti bolj vključujoče okolje 
- Mladi razvijejo akcijski načrt (pri večdnevnih delavnicah) 

 
Enourna delavnica (45-60 min): 

- Predstavitev EPTO mreže in Voluntariata (vizije, poslanstva, zgodovine, metod) 
- Uvod (spoznavna igra) 
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- Osnovanje skupinskih pravil obnašanja za med potekom delavnice 
(skrajšana verzija) 

- Več možnih aktivnosti: klinika obrekovanj, koncentrični krogi ali 
igra s pozdravi 

- Debata in evalvacija 
 
Dvourna delavnica zavedanja (90-120 min): 

- Predstavitev EPTO mreže in Voluntariata (vizije, poslanstva, zgodovine, metod) 
- Osnovanje skupinskih pravil obnašanja za med potekom delavnice. 
- Igra za prebijanje ledu (spoznavna igra) 
- Oblikovanje identitetne molekule 
- 4 kvadranti 
- 3,2,1 zaključna aktivnost evalvacije. 

 
Praktične informacije: 
Ciljne skupine: učenci, dijaki in mladi v mladinskih organizacijah 
Več informacij: Tina Trdin ; delavnice.voluntariat@gmail.com ali globalno@zavod-voluntariat.si  
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UVOD 

Delavnice po metodah organizacije EPTO še niso prevedene v slovenščino in večina 

aktivnosti v obliki kot jih izvaja Zavod Voluntariat tudi ni na voljo v elektronski verziji. Spodaj 

najdete tako neuraden prevod in opis posameznih aktivnosti, ki smo jih skupaj izvedli na 

seminarju za učitelje. Za lažjo uporabo je skeniranih tudi nekaj strani iz uradnega EPTO 

priročnika, za namen uporabe delavnic v šolah. Za kakršnokoli dodatne informacije smo na 

voljo na zgornjem e-mail naslovu. 

 

 

10-15 min. - SPOZNAVNA IGRA  

-postavimo se v krog, vsak pove svoje ime in izvor imena ali pa zanimivo dejstvo o svojem 

imenu, na tak način se ustvari bolj sproščeno vzdušje v skupini. 

 

15 min. - Oblikovanje skupinskih pravil:   

3 skupine (10 ljudi): NOS 

4 skupine (12-16 ljudi): SNOP 

5 skupine (16-20 ljudi): PISMO 

Razdelimo jih po principu BIM, BAM, BOM (en, dva, tri) oz. bomboni (barvni, ena 

barva-ena skupina). Vsaka skupina, se poimenuje in si izmisli pravila na eno črko 

dane besede. Razdelimo liste kamor napišejo svoja pravila. Po 5-ih minutah jih 

predstavijo, in tista s katerimi se strinjajo vsi zapišemo na tablo.  

! Teh pravil se držimo tekom poteka delavnice, ker pravila pridejo in so predlagana ter 

sprejeta s strani učencev oz. dijakov, jih ti lažje ponotranjijo in se jih držijo.  

 

20 min. - KLINIKA OBREKOVANJ– Zopet sedimo na stolih v krogu, dva stola postavimo na 

sredino kroga, enega proti drugemu, izberemo 6 prostovoljcev izmed katerih enega 

posedemo na stol v sredini, drugi je čuvaj pred vrati ven iz učilnice, preostali štirje gredo na 

hodnik. Prostovoljcu na stolu v učilnici damo navodila; slišal bo zgodbo, poskuša naj si jo 
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čimbolj zapomnit, da jo bo lahko povedal naslednjemu. Štirje prostovoljci 

od zunaj eden po eden prihajajo v učilnico in širijo zgodbo naslednjemu, 

zadnji pove zgodbo celotnemu razredu nakar mi še enkrat preberemo 

prvotno zgodbo. Zastavimo spodnja vprašanja. 

 

ZGODBA: Sarini prijatelji 

 

Na nogometni tekmi, je Sarino najboljšo prijateljico Marino pustil fant Matej, in Marina je bila 

zelo žalostna. Sara jo je objela in se napotila proti WC-ju, ampak Marina ji je sledila, in 

začela objokavati svojega bivšega fanta Mateja. Odprli sta vrata stranišča, da bi šle nazaj na 

nogometno tekmo, in Sara je dala Marini poljub na lica. Fant, kateremu je bila Sara včasih 

všeč, je to videl in do ponedeljka je cela šola govorila o tem, da sta Sara in Marina več kot 

prijateljici. Sara je bila zelo razburjena. 

 

RAZPRAVA: 

 Kakšne spremembe ste ugotovili/opazili ob pripovedovanju zgodb? 
 Zakaj ljudje namenoma spremenijo zgodbo in kaj spremenijo, ko jo posredujejo 
naprej? 
 Kako lahko preprečimo širjenje govoric? 
 Kakšno škodo lahko naredimo s tem, ko širimo nepreverjene govorice in verjamemo 
vanje? 
 

! aktivnost sproži debato o posledicah širjenja govoric, z umetno ustvarjenim okoljem, ki 

nazorno pokaže slabosti širjenja govoric. Če se ustvari dovolj dobro okolje mladi dostikrat 

delijo svoje zgodbe, kot primer lahko tudi mi navedemo resničen primer iz vsakdanjega 

življenja in posledice govoric. 

 

10-15 min.- GORA ICEBERG 

Razložimo koncept ledene gore, poudarimo dejstvo, da je le 15% tistega kar je vidnega o 

človeku, ostalih 85% je na prvi pogled nedostopnih, in je odvisno od človeka kolikšen del 

skrivne identitete je pripravljen deliti z nami. Žalostno je, da dostikrat človeka sodimo na 

podlagi teh 15%. Pomembno je, da gremo pod raven vode in raziščemo svojo identiteto, kaj 

nas definira, saj bomo le tako lahko v zadostni meri spoštovali raznolikost ljudi okoli nas. 

 

Ob koncu zastavimo vprašanja: 
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Kaj pomeni imeti nevidne identitete? 

Kakšen namen ima raziskovanje lastne identitete na delavnicah o 

predsodkih? 

Ste se naučili kaj novega med to aktivnostjo? 
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5-10 min. - KONCENTRIČNI KROGI 

Udeležence razdelimo v dve skupini (na polovico), prva skupina formira notranji krog, druga 

zunanji. Udeleženci zunanjega in notranjega kroga so obrnjeni drug proti drugemu, vsak ima 

svoj par. Podamo navodila: zunanji krog mora svojemu partnerju 1 min govoriti o dani 

temi/vprašanju, brez da bi ga ta z besedami prekinjal, lahko pa se odziva nebesedno. Po 

preteku časa je na vrsti še notranji krog. Po obdelani prvi temi, zunanji krog zarotira za 

enega v levo, ponovimo postopek z drugačnim vprašanjem/temo. 

 

Teme prilagodimo skupini. Nekaj primerov: 

Najljubši filmski junak, idol v mladosti. 

Delite s partnerjem en predsodek, ki ste se ga priučili ob odraščanju in kako. 

Moje mnenje o prostovoljstvu.  

Itd. 

Ob koncu zastavimo sledeča vprašanja: 
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15-20 min – MOLEKULA IDENTITETE 

 

Udeležencem predstavimo koncept molekule identitete, predstavimo jim svojo in poudarimo, 

da na vsakega v določenem časovnem obdobju močno vplivajo določene stvari, nekatere pa 

tudi skozi celo življenje (npr. spol), druge pa krajši čas (npr. določena služba, ali pa srednja 

šola). Pozovemo udeležence, da premislijo o tem kaj definira njih, kaj vpliva na njihovo 

dojemanje življenja in drugih. Najprej naj si vzamejo 10 min in izpolnijo svojo molekulo, nato 

naj po skupinah razpravljajo o svojih in molekulah drugih ter odgovarjajo na vprašanja z 

lista. Ob koncu jim zastavimo spodnja vprašanja. 

 

Kakšna se vam je zdela ta aktivnost? 

Je bilo težko/lahko izbrati 5 stvari, ki vas opisujejo? 

Ali kdaj razmišljate o sebi na tak način? 

Si ugotovil kaj novega med poslušanjem in izmenjavo svojih molekul v skupinah? 
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10. min. - IGRA S POZDRAVI– razdelimo listke z različnimi pozdravi, ki jih obdržijo zase; 

nato jih prosimo, da hodijo okoli sobe in pozdravljajo ljudi glede na to kaj imajo napisano na 

listkih (brez besed, v tišini). Po parih minutah jih prosimo, da se vsedejo nazaj v krog. Sledi 

razprava. 

INDIJA: ''Namaste''  Roke daj skupaj v molitveno pozicijo, k prsim, in se narahlo prikloni 

ZDA: Močno stisni roko osebe, ki jo pozdravljaš in vzpostavi direkten očesni kontakt. 

BLIŽNJI VZHOD: ''Salaam'' -roko najprej iztegni pred sabo, nato se dotakni svojega srca, 

nato čela, in jo ponovno iztegni pred sabo. Ob tem reči ''salaam alaykum' kar pomeni 'Mir s 

teboj'. 

MALEZIJA: iztegni roke in se s prsti dotakni prstnih blazinic druge osebe, nato položi svoje 

roke na srce. Ob tem reči: Pozdravljam te iz srca. Moški lahko ta pozdrav uporabljajo pri 

pozdravljanju z moškimi. Ženske pa pri ženskah. 

POLINEZIJA: Objemi osebo, ki jo pozdravljaš in ji narahlo zmasiraj hrbet. Ta pozdrav lahko 

uporabljajo samo moški z moškimi. 

ESKIMI: podrgni nos z nosom osebe, ki jo pozdravljaš. 

AFRIŠKA PLEMENA: pljuni tistemu, ki ga pozdravljaš na nogo (za namen te aktivnosti samo 

imitiraj pljuvanje!) 

TIBETANSKA PLEMENA: pokaži jezik. 

JAPONSKA: čisto narahlo se nagni naprej. 

RUSIJA: Močno stiski roko. Rokovanju naj sledi ''medvedji'' objem in 2-3 poljubi na lica. 

LATINSKA AMERIKA: objemi in potrepljaj po hrbtu. 

KENIJSKA PLEMENA: daj petko in zamigaj s prsti. 

JUŽNA EVROPA, CENTRALNA IN JUŽNA AMERIKA: Rokuj se dalj časa in nato potrepljaj po 

ramenih. 

TURČIJA: z obema rokama zaobjemi roko osebe, ki jo pozdravljaš.  

BELGIJA: poljubi osebo trikrat izmenično na lica. 

IZRAEL: rokuj se oz. objemi osebo odvisno od tega koliko jo poznaš. Ob tem reči: ''Shalom'' 

 



 

 

VOLUNTARIAT  Zavod za mednarodno prostovoljno delo, SCI Slovenia    tel. +386 1 2391 623 (625) 

Cigaletova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija       gsm. +386 31 813 939 

delavnice.voluntariat@gmail.com, globalno@zavod-voluntariat.si    fax. +386 1 2391 626 

 

RAZPRAVA: 

 Kako si se počutil ko si pozdravljaj na tebi neznan način? 
 Kako si se počutil, ko si prejel drugačen /nepoznan pozdrav? 
 Si prepoznal kakšne pozdrave in jih povezal z določeno državo/kulturo? 
 Ali si se kdaj ob srečanju s kom počutil neprijetno? Zakaj? 
 Si se soočil s kakšnimi ovirami, ko si želel pozdraviti kakšno osebo? 
 Ob tej aktivnosti ste spoznali različne pozdrave po svetu, ker se pozdravov relativno 

hitro navadimo in zapomnimo, me zanima ali mogoče poznate kakšne primere drugih 
situacij/navad, ki terjajo več časa, da se jih navadimo (hrana, družbena pravila, čas, 
slang)? 

 

 

 


