
Igralne karte so nastale s finančno podporo programa Evropske unije Daphne III. Vsebina kart je izključna  
odgovornost partnerjev projekta JUST/2013/DAP/AG/5556 in v nobenem pogledu ne izraža stališč Evropske komisije.

Spoštovani uporabnik,

komplet igralnih kart je nastal v sodelovanju 
mednarodnih partnerjev projekta »Zgodnja poroka 
- kultura ali zloraba« kot didaktični pripomoček 
za delo v razredu ali manjših skupinah pri izvedbi 
»Preventivnega programa za šolsko mladino« (WS3), 
izvajanega v okviru projekta.

V kompletu se nahaja 35 kart. Različna barvna ozadja 
(rumeno, rdeče, zeleno, modro ter sivo) predstavljajo 
5 nosilnih tem programa: čustveno izobraževanje, 
kulturne norme in socialne spretnosti, konstruktivno 
reševanje konfliktov, kultura manjšin in prepoznavanje 
nasilja. Vsako nosilno temo podpira še 6 spremljajočih 
kart.

Uporaba kart je možna na več načinov, ob različnih 
priložnostih, mi pa vam ponujamo nekaj možnosti:

Igra za uvodno motivacijo – udeleženci
Vse karte položimo na mizo in udeležence 
nagovorimo, da izberejo karto, ki odraža, kaj jih v 
delavnici najbolj zanima, pa nimajo dovolj informacij, 
kaj želijo spremeniti v svojem okolju. Odgovori učitelju 
pomagajo pri obsegu obravnave teme.

Igra za uvodno motivacijo – predavatelj
Predavatelj predstavi določeno temo programa. Iz 
kompleta kart izbere tiste, ki so povezane z izbrano 
temo (uporabi lahko predlagane karte ali se odloči za 
lasten izbor kart). Ko predavatelj temo obdela, povabi 
udeležence, da med preostalimi kartami izberejo tiste, 
za katere menijo, da so prav tako povezane z izbrano 
temo. Udeleženci ob tem razložijo, zakaj so določeno 
karto izbrali. Udeleženci imajo tako priložnost povedati 
svoje mnenje o odprti temi in razvijejo pogovor.

Ustvarjanje skupne zgodbe na določeno temo
Udeležence razdelimo v manjše skupine. Karte 
položimo na mizo. Vsak udeleženec izbere karto, ki ga 
najbolj asociira na besedo: čustvo, odraščanje, nasilje, 
konflikt, razlike med spoloma, razlike med ljudmi, 
prijateljstvo… Udeleženec v svoji skupini lahko pove, 
zakaj se je odločil za izbrano karto. Vsaka skupina nato 
sestavi krajšo zgodbico in vključi vse izbrane karte, 
oziroma asociacije vsakega udeleženca v zgodbo. 
Vsaka skupina prebere svojo zgodbo. Udeleženci 
ugotavljajo, ali imajo zgodbe kaj skupnega in v čem se 
razlikujejo.

Evalvacija izvedbe programa
Karte položimo na mizo. V prvem krogu udeležence 
nagovorimo, da izberejo karto, ki odraža njihovo 
počutje med izvedbo. V drugem krogu izberejo karto, 
ki odraža temo, ki jim je bila najbolj (ali morda najmanj) 
všeč, v tretjem pa, o čem bi se naslednjič želeli še 
pogovarjat.
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