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UVOD
V okviru projekta »Zgodnja poroka – kultura ali zloraba?« (JUST/2013/DAP/AG/5556) se
bodo ob finančni pomoči programa Daphne, ki ga izvaja Evropska unija, v šolah kot ključne
aktivnosti izvajali preventivni programi. Otroci in najstniki se bodo s problematiko zgodnjih
porok seznanili na petih delavnicah, katerih namen je izboljšati njihovo samopodobo.
Izobraževanje je najpomembnejši način za uveljavitev posameznika in razvoj samospoštovanja.
Družbene spremembe v zadnjih desetletjih so z ideološkega, življenjskega in eksistencialnega
vidika povzročile veliko spremembo otroštva. Na splošno so vse evolucijske stopnje življenja
spremenile svoje profile in meje, to pa je vidno v vse večjem podaljševanju obdobja otroštva in
adolescence ter pri »poznem« vstopu v odraslost, ki ga povzroča podaljševanje mladosti. V
bistvu se tudi starost pojavlja pri precej višji starosti, kot se je včasih. Po drugi strani pa otroštvo
dandanes ostaja brez razmejitve med odraslim svetom, ki se je postopoma ustvarjala v preteklih
stoletjih. Globalizacija, množični mediji in standardiziran dostop do televizije in medijev so
postopoma zmanjšali in pogosto odstranili tiste "zaščitne" filtre, ki so jih vzpostavili odrasli, da
bi zavarovali svet otrok. Pedagoške študije ugotavljajo, da je z izginjanjem otroštva vse bolj
zabrisana meja med svetom otrok in svetom odraslih. Igre, oblačila, prosti čas, podatki, interesi
in vzorniki so sedaj standardizirani in se med seboj ne razlikujejo. Danes se otroci dejansko
oblačijo kot odrasli, se tako tudi obnašajo in imajo podoben življenjski slog. Po drugi strani pa
se tudi starši obnašajo kot prijatelji, ne pa kot starši. Mnogi starši v mlade in neizkušene roke
svojih otrok polagajo vajeti izobraževanja, s tem pa jim nalagajo obveznosti, ki jih še niso
sposobni izpolnjevati, in moč, ki je ne zmorejo (in je ne bi smeli) imeti.
Za strokovnjake izobraževanja se tako pričenja nov scenarij, v katerem igrajo svoje poklice:
današnji učenjaki, vzgojitelji, učitelji se sedaj soočajo z novimi izobraževalnimi izzivi, ki
poudarjajo vpliv družbenih in kulturnih sprememb. Svetovna zdravstvena organizacija je na
področju čustvenega in spolnega izobraževanja izpostavila pomembnost koncepta »intimnega
državljanstva«. Dandanes je prvotni cilj poučevanja izobraziti posameznika v vsej njegovi
kompleksnosti.
V času, ko se pojavljajo številni neformalni, nenamenski in vse bolj nenadzorovani dejavniki
izobraževanja, so otroci izpostavljeni neštetim vplivom, ki sicer niso poučni. Ti učencu ne
zagotavljajo fizične, osebne, moralne, kulturne ali psihološke podpore. Televizija in kulturni
modeli ne zajemajo namenske in nadzorovane učne izkušnje, ampak vsiljujejo improvizirano
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izobraževanje, ki tako pri otrocih kot pri odraslih neizogibno krepi občutek nestabilnosti in
nereda.
V zadnjih letih je žal eden izmed najbolj opaznih pojavov ta, kako zlahka nove tehnologije,
družbena omrežja in spletna pornografija vodijo mnogo mladih otrok in najstnikov v visoko
tvegano vedenje ali pretirano zgodnje odločitve.
Strah pred ponižanjem pred vrstniki, pred občutkom neustreznosti v vseh okoliščinah je še
vedno prisoten; internet postane kraj, kjer je mogoče izraziti lastne težave. Občutljivi najstniki
navadno sprejmejo dva različna načina za soočanje z občutkom manjvrednosti: zatečejo se na
internet in ostanejo nenehno povezani ter se izogibajo stiku z zunanjim svetom ali pa se preko
spleta razkazujejo. Nekateri se soočajo s strahovi tako, da se vedejo brezobzirno in brez
zadržkov ter na spletu objavljajo karkoli, kar vpliva na njih, in tako razkrivajo dele sebe in
svojih teles v upanju, da bodo prejeli veliko "všečkov", spet drugi, ki čutijo veliko sramu, pa se
umaknejo iz družabnega življenja, saj se bojijo, da bi bili brezupno grdi in nezaželeni. V obeh
primerih je potrebno razumeti, kaj vodi k takšnemu ravnanju.
1. NASLOV PROGRAMA
Preventivni program - Čustveno izobraževanje
2. NAMEN
Dandanes je cilj izobraževanja otrokom priučiti socialne spretnosti, s katerimi bodo v življenju
lahko uživali svobodo izbire in misli ter učinkovito komunicirali in se povezovali. Tako bodo
sposobni oblikovati resnična socialna omrežja, ki so pogosto nezadostna, ali pa so jih
nadomestila virtualna omrežja, ki so privedla k izginjanju najstarejših oblik človeških odnosov.
Osrednja tema ni več samo (ali ne samo) zaščititi otroke pred tveganim vedenjem. Dandanes je
ključno, da tistim, ki odraščajo, pomagamo razumeti, da je spolnost kompleksna in temeljna
razsežnost življenja, ki je ni mogoče spremeniti v preprosto prakso, usmerjeno v zasledovanje
užitka, v kateri ni vsebovan nikakršen čustven pomen ali razmerje, ter se ustvarja in razvija v
virtualnih družbenih okoljih, ki imajo z realnostjo le malo ali nič skupnega.
»Intimno državljanstvo« označuje, da morata biti spolnost in intimnost med dvema
posameznikoma rezultat sporazumnih pogajanj med dvema odraslima udeležencema, ki imata
enak status, pravice in moč. Za to je ključno spoznavanje samega sebe, svoje telesnosti in
čustvene sfere, kar predstavlja prvi korak k doseganju psihične blaginje in izboljšanju
medčloveških odnosov. Izobraževalne aktivnosti so nujne, da najstniki bolje spoznajo sami
4

sebe, svojo telesnost, psihološke potrebe, želje in čustva, s čimer bodo lahko najbolj pristno
doživljali lastno spolnost. Najstniki naj spolnost dojemajo kot skriti zaklad, ki ga lahko
odkrijejo, in ne kot nekaj, česar se morajo bati.
3. CILJI
Izobraževanje bo zajemalo razpravo o naslednjih temah:
 intimne vezi (zaupanje, prijateljstvo, ljubezen)
 telesne spremembe (raznolikost spolov)
 odnos do lastnega telesa (zadrega, samopodoba, lepotni ideali)
 spoštovanje sebe in drugih (vzajemnost)
 starševstvo in otroštvo
V okviru delavnice bodo otroci pridobili dodatna znanja o:
 sebi
 drugih
 lastnem čustvovanju
 lastnem telesu
4. UDELEŽENCI
Program je namenjen učencem od 9. do 13. leta starosti. Zaradi učinkovitejše izvedbe se v
program vključi en razred (20-30 učencev).
Delavnica o »čustvenem izobraževanju« je še posebej namenjena najstnikom, ki doživljajo
spremembe rasti na svojih telesih in svoje prve izkušnje s prijateljstvom in ljubeznijo.
5. IZVEDBA PROGRAMA
Program bo vodil predavatelj z izkušnjami na področju spolnega izobraževanja in pri delu z
romsko skupnostjo in kulturo.
Program se bo izvajal v učilnici, primerni za 20–40 slušateljev. Stoli in mize naj bodo
razporejeni v obliki črke U, prostor pa naj bo opremljen z računalnikom in LCD-projektorjem.
6. TRAJANJE
2 pedagoški uri
7. UČNE METODE IN OBLIKE DELA
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Izobraževanje preko preprostega, vsakdanjega govora krepi čustveno vpletenost posameznikov.
Zajema neposredno sodelovanje učencev in socialno dimenzijo znanja, pri čemer učenci
predstavijo svoje predznanje, postavljajo vprašanja, s skupino mirno in spoštljivo delijo svoje
strahove in radovednost in s tem ustvarjajo preplet zgodb in čustvenih izkušenj.
Predavatelji uporabljajo naslednje učne metode:
 pogovor/ soočenja/ razredna in skupinska razprava
 pripovedovanje zgodb
 branje besedil
Predavatelj uporablja tudi druge metode in oblike dela, ki omogočajo otrokom čim bolj aktivno
vključevanje v dejavnosti.
8. KURIKULUM
Preventivni program - čustveno izobraževanje se izvaja v obliki delavnic. Za natančno izvajanje
delavnice si poglejte učno gradivo v prilogi.
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PRILOGA1: UČNO GRADIVO: »PREVENTIVNI PROGRAM: ČUSTVENO IZOBRAŽEVANJE«
1. dejavnost: SPOLNOST IN PSIHOLOŠKI IZRAZI
Cilji:

predstaviti temo spolnosti in zbrati predhodno znanje učencev

Čas:

30 minut

Potrebščine: kartončki z napisanimi termini, papir, pisalo
Metode:

skupinsko delo

Spretnosti:

pisanje, komunikacija, branje, sposobnosti razlage

Postopek:
1. Pred začetkom delavnice predavatelj izdela 5 kartončkov, na katerih je po 5 (enakih)
terminov, ki so povezani s spolnostjo, in na podlagi starosti učenca izbere primeren termin.
Nato predavatelj oblikuje 5 skupin učencev in jim razdeli kartončke, vsako skupino prosi,
da pojasni pomen vsakega izraza. Vsaka skupina ima 20 minut časa.
2. Predavatelj nato prosi vsako skupino, da pojasni razredu rezultate svojih raziskav, ostale
prosi, da k temu prispevajo svoja pojasnila, poudari pa tudi ključne besede.
2. dejavnost: KAKO SE SPREMINJA NAŠE TELO, KO ODRAŠČAMO
Cilji:

izboljšati ozaveščenost o pomembnih spremembah v obdobju adolescence in
podati odgovore na intimna vprašanja

Čas:

45 minut

Potrebščine: kratka zgodba iz revije za najstnike, sličice na temo zgodnjih porok, tabla,
flomaster, lističi, kemični svinčnik
Metode:

skupinsko delo

Spretnosti:

komunikacija, branje, skupinsko delo

Postopek:
1. Predavatelj izbere kratko besedilo iz revije za najstnike, v kateri dekle/fant bralcem zaupa,
da se je zaljubil/zaljubila v najboljšega prijatelja/prijateljico. Zgodba naj zajema čustvene
vidike ljubezni in fizičnih telesnih sprememb. Besedilo naj torej govori o adolescenci kot o
prehodnem obdobju, v katerem prihaja do telesnih sprememb, sprememb v mišljenju
(razumevanju resničnosti), zanimanjih in vedenju.
2. Predavatelj razred razdeli na skupine po pet učencev, ki naj bodo ločene po spolu. Vsaki
skupini razdeli besedilo in tri sličice: št. 1 »Prijateljstvo«, 2 »Telesne spremembe« in 3
»Samopodoba«. Vsaka skupina naj skupaj prebere besedilo, si ogleda sličice in članom
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svoje skupine opiše spremembe, ki so se zgodile pri njih, in telesne spremembe, ki jih še
pričakujejo. V 20 minutah naj učenci torej razpravljajo o:


Lastnem telesu:
 Spremembe, do katerih je že prišlo
 Spremembe, ki se bodo še zgodile



Lastnih zanimanjih:
 Spremembe v vedenju
 Spremembe v mišljenju (načini razmišljanja in razumevanje resničnosti)

3. Predavatelj prekine delo v skupinah in posamezno skupino prosi, da navedejo svoje
odgovore. Ključne ugotovitve zapiše na tablo. Odgovore učencev na kratko pokomentira in
obrazloži. Za razjasnitev dvomov učence prosi, da svoja vprašanja vsak zase zapišejo na
kos papirja. Za to imajo učenci na voljo 5 minut.
4. Predavatelj zbere vprašanja, jih prebere na glas in nanje odgovori.
3. dejavnost: SPOŠTOVANJE IN SAMOSPOŠTOVANJE
Cilji:

učence ozavestiti o pomembnosti samospoštovanja in spoštovanja lastnih
omejitev ter spoštovanja drugih v njihovi raznolikosti

Čas:

45 minut

Potrebščine: sličice na temo zgodnjih porok, tabla, flomaster
Metode:

skupinsko delo, diskusija

Spretnosti:

komunikacija, timsko delo, empatija

Postopek:
1. Predavatelj razredu pokaže sličico št. 5 »Spoštovanje« in jih vpraša, kaj to pomeni. Po kratki
razpravi (5 minut) učitelj učence vpraša, kako spoštovanje povezujejo s spolnostjo in kaj s
tem mislijo.
2. Predavatelj nato učence prosi, da si zamislijo resnično situacijo, ki so jo doživeli ali bi jo
lahko doživeli, v kateri bi zavrnili predlog za spolni odnos.
3. Predavatelj razred razdeli v štiri skupine, v katerih naj razpravljajo o zgoraj postavljenem
vprašanju. Po 10 minutah razprave vsaki skupini razdeli dve sličici: 3 »Samopodoba« in 6
»Idoli«. Učitelj skupine prosi, da razpravljajo o tem, kako je pomen teh sličic povezan s
socialnimi omrežji in kakšna je povezava med socialnimi omrežji in temo, ki so jo
obravnavali prej.
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4. Po skupinskih razpravah učitelj vsako skupino prosi, da predstavi svoje ideje, in glavne
ugotovitve zapiše na tablo. Ključno je, da ob koncu aktivnosti učitelj poudari povezavo med
spoštovanjem (sebe in drugih), samopodobo in spolnostjo.
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PRILOGA 2: TEORETIČNO OZADJE ZA UČITELJE: »PREVENTIVNI PROGRAM: ČUSTVENO
IZOBRAŽEVANJE«

Zaradi družbenih sprememb, ki so se zgodile v zadnjih desetletjih, je otroštvo deležno velikih
sprememb z ideološkega, življenjskega in eksistencialnega vidika. Na splošno so vse
evolucijske stopnje življenja spremenile profile in meje, kar se odraža v vse večjem
podaljševanju obdobja otroštva in adolescence ter v poznem vstopu v odraslo dobo, kot
posledica podaljševanja mladosti, pa vse do starosti, ki se prav tako pojavi pri precej višji
starosti, kot se je.
Jasen vzrok za to spremembo v konstantnem razvoju je mogoče najti v izboljšanju življenjskih
pogojev, vsaj v določenih državah in na določenih področjih v svetu. To izboljšanje je pripeljalo
do podaljšanja življenjske dobe ter vse bolj dolgo živeče družbe, katere starost ob smrti je vse
višja glede na preteklost.
Otroštvo dandanes ostaja brez razmejitve med odraslim svetom, ki se je postopoma ustvarjala
v preteklih stoletjih; globalizacija, množični mediji in standardiziran dostop do televizije in
medijev so postopoma zmanjšali in pogosto odstranili tiste "zaščitne" filtre, ki jih je vzpostavil
odrasli svet, da bi varoval svet otrok. Raziskave na področju pedagogike, ki so jih izvajale
različne znanosti, ki se ukvarjajo z izobraževanjem in družbo, razkrivajo izginjanje otroštva v
smislu izgube družbene identitete, ločene od odraslega sveta. Igre, oblačila, prosti čas, podatki,
interesi in vzorniki so sedaj standardizirani in se med seboj ne razlikujejo. Zares, pogosto
vidimo otroke, ki spominjajo na majhne odrasle, so podobno oblečeni, imajo podoben nastop
in življenjski slog. Poleg tega se sodobno starševstvo pogosto zamenjuje s prijateljstvom in
enakovrednim odnosom.
Dandanes, mnogo staršev polaga v roke otrok, mlade in neizkušene roke, vajeti izobrazbe, ter
jih preobremenjuje z odgovornostmi, s katerimi ti še niso zmožni upravljati, ter avtoriteto, ki je
ne morejo (in ne bi smeli) imeti.
Za strokovnjake izobraževanja se tako pričenja nov scenarij, v katerem izvajajo svoje poklice:
izobraženci, vzgojitelji, učitelji se sedaj soočajo z novimi nujnimi primeri, ki izpostavljajo
učinke družbenih in kulturnih sprememb. Učenje dandanes pomeni postavljanje izobrazbe
osebe v vsej svoji kompleksnosti za prvi cilj. Otroci niso več le prejemniki izobrazbe in kulture,
temveč izkazujejo potrebo po izobrazbi na različnih področjih zasebnih in družbenih sfer.
Naloga izobraževanja dandanes sestoji iz posredovanja družbenih spretnosti otrokom, saj jim
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bodo te omogočile življenje, v katerem bodo lahko uživali v svobodi izbire in misli, ter
zmožnost komunicirati in razumeti. Tako bodo lahko tvorili prave družbene mreže, ki so
pogosto pomanjkljive ali so jih celo nadomestile virtualne, kar prav tako povzroča izginjanje
najstarejših oblik medčloveških odnosov.
Vzgojitelji, izobraženci s področja izobraževalne znanosti, so v teh družbenih spremembah
nujne situacije za izobraževanje, ki jih je potrebno vzeti nadvse resno, ter poizkusiti delovati
prek različnih sektorjev, da bi se ustrezno odzvali na obstoječe družbene potrebe. Prva
izobraževalna agencija, katere naloga je razvoj posameznika v smislu izobraževanja in kulture
je šola; prek izobraževanja šola kulturno oblikuje dečke in deklice. Že določena kot temeljna
šola, osnovna šola dandanes ne more biti označena le za kraj izobraževanja. Zares, prek učenja
vseh disciplin, učitelji in vzgojitelji zasledujejo mnogo širši cilj: izobraževati vse dečke in
deklice v vsej kompleksnosti v kulturnem smislu, čustveno, v smislu razmerij, ter osebnih in
družbenih pogojev, opremiti jih z orodji, da bodo zmožni uveljavljati svojo osebnost ter
razvijati vire tako v didaktičnih, kot v družbenih sferah. Dandanes se od šole zahteva predvsem,
da je kraj poslušanja, kjer posameznik lahko razume družbene potrebe, ki se razvijajo med
mlajšimi (otroci) in starejšimi (starši) generacijami, zahteve, ki se pojavljajo, včasih na zakrit
in ne preveč jasen način, kot da bi bile te zahteve komaj opazne.
Poklic učiteljev, poleg kulturnega izobraževanja deklic in dečkov prek predavanja predmetov
in poučevanja, zahteva tudi izrazito spretnost pri opazovanju situacij ter pozornost in
pripravljenost prilagajati se formativnim potrebam družbene narave, ki se pojavijo v razredu in
v šoli. Iz tega razloga se šola določa kot kraj kulturnega in družbenega srečevanja, izmenjave,
integracije ter usposabljanja, kraj, kjer se ponovno odkrivajo razmerja in interakcije, kjer
spoznavamo sebe in druge.
V obdobju številnih neformalnih, nenamernih in vse bolj nenadzorovanih izobraževalnih
agencij so otroci podvrženi neštetim vplivom. Ti impulzi so brez ključne značilnosti
izobraževalnega procesa, ki je namen izobraževati, usmerjati, ter fizična, osebna, moralna,
kulturna in psihološka podpora za učečega. Televizija in kulturni modeli, ki ne vsebujejo
namernega in nadzorovanega izobraževanja, bolj verjetno vzpostavijo impromptu
izobraževanje, ki neizogibno vodi do povečanja občutka nestabilnosti in kompleksnosti pri
mlajših in starejših generacijah.
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Šola, v tem kontekstu, deluje kot ščit za otroštvo in adolescenco; je v jedru integriranega sistema
usposabljanja za soočanje z in vzpostavljanje ravnotežja v socio - kulturnih trendih, ki se
razgrajujejo v vse bolj neizobraženo družbo. Šola, prva prava skupnost, prva prava izkušnja
družbenega življenja.
"Predanost izobraževanju se nikoli ne izraža na zasebnem nivoju ali nivoju posameznika.
Vedno postavlja pod vprašaj interese in usodo celotne skupnosti (...). Izobraževalni projekt
mora biti zamišljen v idealni družbi, sicer izobraževanje postane nepredstavljivo, saj ga je
mogoče logično zagovarjati le, če razumemo (...) družbo kot celoto, kot kontinuiran vir
izobraževalnih predlogov. (...) Takih predlogov ne smemo zamenjati za razne usposabljajoče
stimuluse, ki izvirajo iz raznih sektorjev družbe (...). Šola je postavljena za koordinacijski center
(...) integriranega sistema usposabljanja." - Franco Frabboni, Giovanni Genovesi Zakaj bi čustveno izobraževali?
Odgovor je zelo preprost, ker je to dobro za vse, mlade in stare. Še posebej je dobro za otroke,
ki doživljajo odnose z vrstniki prek elektronskih iger in, ki pogosto ne morejo razumeti občutka
pogleda v oči in pobotanja. Prihod adolescence lahko vodi v kolaps ideala, še posebej, če tega
spremlja občutek, da posameznik ni opremljen z lastnostmi in spretnostmi, ki bi si jih želel.
Intenzivna uporaba interneta, globoko prodiranje novih tehnologij v vsakodnevno življenje in
porast virtualnih razmerij so v temelje spremenili profil dandanašnjih adolescentov, zaradi česar
so odrasli skorajda v šoku in nepripravljeni na spopad z izzivi, ki jih predstavljajo njihovi otroci
ali učenci, ko odraščajo.
Strah pred ponižanjem pred vrstniki, pred občutkom neustreznosti v vseh okoliščinah, je še
vedno prisoten; in internet postaja način za izražanje lastnih težav. Zatekanje za monitor in
stalna povezanost, izogibanje stikom z zunanjim svetom ali, nasprotno, uporaba interneta za
razkazovanje sta dve različni obliki, na kateri se narcisistično krhki najstniki lahko prilagodijo,
da bi se spopadli z občutkom neustreznosti. Nekateri se soočajo s strahovi tako, da se vedejo
neobrzdano in nerazsodno, ter na spletu objavljajo karkoli vpliva na njih in tako razkrivajo dele
sebe in svojih teles v upanju, da bodo prejeli veliko "všečkov". Spet drugi, ki čutijo veliko
sramu, se umaknejo iz družbene scene, saj se bojijo, da bi bili brezupno grdi in nezaželeni. V
obeh primerih je potrebno prestrezati razloge, ki so del poti odraščanja in, ki vodijo k takemu
vedenju. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) poudarja v skladu s čustvenim in spolnim
izobraževanjem mladih pomen "intimnega državljanstva".
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Spolnost je bila vedno eno izmed področji, znotraj katerega predadolescenti usmerjajo rast in
potrebe po raziskovanju, ki jih zbuja instinktivno prebujanje, ki spremlja razvoj v puberteti. V
zadnjih letih je, žal, eden izmed najbolj opaznih pojavov lahkota, s katero nove tehnologije,
družbena omrežja in spletna pornografija vodijo mnogo mladih v visoko tvegano vedenje, ali v
odločitve, ki so prezgodnje.
Večkrat je že bilo povedano in zapisano: čustveno in spolno izobraževanje digitalne generacije
je izredno nujno in ni se več mogoče zanašati na načela, ki so narekovala posege na to področje
v prejšnjih desetletjih. Zares, osrednja tema ni več (ali ne samo) zaščititi otroke pred tveganim
vedenjem. Dandanes je ključno, da odraščajočim otrokom pomagamo razumeti, da je spolnost
kompleksna in temeljna dimenzija življenja, ki je ni mogoče spremeniti v preprosto prakso,
usmerjeno v iskanje užitka, brez kakršnihkoli čustev ali odnosov, ustvarjeno in rastočo v
virtualnih družbenih okoljih, ki imajo z realnostjo le malo ali nič skupnega.
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je izdala dokument, ki predlaga nekaj standardov
za spolno izobraževanje v adolescenci, v katerih izpostavlja, da naj bi vsak otrok imel na voljo,
s holistične perspektive (t.j. ne le informativno in biološko), odrasle, ki lahko ponudijo obe poti
spolnega izobraževanja - neformalno in formalno: "Po eni strani, mladi potrebujejo ljubezen,
prostor in dnevno podporo, da lahko tvorijo lastno spolno identiteto; po drugi se morajo naučiti
tudi določenega vedenja, določenih drž ter določenih spretnosti, pri katerih igrajo strokovnjaki
pomembno vlogo" (WHO, 2010).
Še posebej dokument spodbuja odrasle, da v spolno in čustveno izobraževanje vključijo vidik,
ki do sedaj ni bil pogosto obravnavan v obstoječih in preventivnih dejavnostih, namenjenih
najmlajšim, ter si zasluži pozornost s strani vseh, ki delujejo na tem področju, vključno s starši,
ki vzgajajo otroke v globaliziranem svetu, ki mu vse bolj vlada tehnologija: "intimno
državljanstvo".
Intimno državljanstvo. Za tema dvema besedama se skriva koncept, v skladu s katerim je
potrebno obravnavati izzive, vezane na spolnost in intimnost med dvema osebama v duhu
obojestranskega pristanka med odraslima sodelujočima, ki sta si enaka s stališča statusa, pravic
in moči.
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Iz tega sledi, da morata v vsakem razmerju - še posebej, ko gre za vedenje v kontekstu
medosebnih razmerij in spolnega vedenja - partnerja doseči skupno, med seboj deljeno
razumevanje "konsenza" ter, da se morata zavedati posledic svojih dejanj.
Da bi imel vsakdo dostop do pravic intimnega državljanstva na zdrav in samo - določljiv način,
dokument WHO poudarja, da "je cilj centralnih politik izobraževanja izpostavljati pomen
izobrazbe in promovirati tiste spretnosti in izkušnje, ki so uporabni za učenje in prakticiranje
kritičnega mišljenja, znotraj družine, v šoli in v agencijah, ki so zadolžene za usposabljanje.
To bo omogočilo otrokom in mladim - jutrišnjim odraslim - da se soočijo z izzivi avtonomije in
pristanka, ko se pogajajo s partnerji. Prav tako morajo biti zmožni izraziti čustva, misli in
dejanja govorno, ter razmišljati o lastnih občutkih, mislih in dejanjih. Letom primerno in
holistično spolno izobraževanje je še posebej ustrezno za poučevanje in obravnavo relevantnih
vsebin - to je, pridobivanja potrebnih spretnosti."
Ta koncept intimnega državljanstva izgleda izredno potreben v vse bolj prisotnem virtualnem
družbeno - razmerskem kontekstu, ki daje mladim misliti, da so razmerja gibljiva in vedno
mogoča, brez dejanskih posledic v življenju, celo med ljudmi neenakih spretnosti, starosti in
zrelosti.
Preventivne dejavnosti v tem kontekstu dajejo dobre rezultate, kot je to vidno v Združenih
državah, kjer je to močno poudarjeno. V ZDA primarne šole na vseh nivojih vsebujejo program
zdravstvene in spolne vzgoje, katerega izobraževalni cilji, ki so blizu intimnemu državljanstvu,
so močno poudarjeni, kar prikazuje nedavni dokument ZDA o standardih spolne vzgoje, izdan
v letu 2012. Po tem, ko so se zavedli nujnosti, povezane z rastočo pojavnostjo in
prevladovanjem tveganega spolnega vedenja, ki je vključevalo otroke in incidenti spletne
spolne viktimizacije (ki je vedno ciljala na mlade ljudi), je preventivni program v ZDA pomagal
otrokom razumeti, zakaj je nevarna in samopoškodovalna uporaba spletna težava.
Kako in skozi katere preventivne ukrepe je to mogoče doseči je izziv, s katerim se soočajo
vzgojitelji v prihajajočih letih. Zares, potrebovali bodo vodiče in didaktične načrte za izvajanje
medkulturnih in psiho - pedagoških delavnic s tega področja.
Izobraževalna pot do spoznavanja samega sebe, svoje fizične in čustvene sfere, je prvi korak
do lastnega duševnega dobrega počutja ter izboljšanja odnosov z drugimi. So dejavnosti, za
večje zavedanje samega sebe, svojih fizičnih, psiholoških potreb, želja in čustev, ter s tem
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živetje lastne spolnosti v svoji najbolj iskreni izraznosti, pomenskosti, ter v dobro druge osebe.
Spolnost postane zaklad, ki ga je potrebno odkriti, namesto teme, ki se jo je potrebno bati.
Sprememba, adolescenca, odkrivanje telesa, ne seksa, temveč spolnosti.
REFERENCE /VIRI
Paola Marmocchi, Loretta Raffuzzi: Le parole giuste. Idee, giochi e proposte per l'educazione
alla sessualità (editore Carocci, 1993)
Giorgio Del Re, Giuseppe Bazzo: Educazione sessuale e relazionale-affettiva – scuola media,
(editore Erickson, 1995)
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UVOD
V okviru projekta »Zgodnja poroka – kultura ali zloraba?« (JUST/2013/DAP/AG/5556) se
bodo ob finančni pomoči programa Daphne, ki ga izvaja Evropska unija, v šolah kot ključne
aktivnosti izvajali preventivni programi. Otroci in najstniki se bodo s problematiko zgodnjih
porok seznanili na petih delavnicah, katerih namen je izboljšati njihovo samopodobo.
Izobraževanje je najpomembnejši način za uveljavitev posameznika in razvoj samospoštovanja.
Odnos z manjšinami je zgodovinski problem. Po eni strani so manjšinske kulture v svojem jedru
ignorirane in zatrte, »dovoljene« pa so zgolj zunanje manifestacije njihovega popredmetenega
izročila. Po drugi strani so v individualni zavesti še zelo žive in utrjene, s čimer družbene
institucije postajajo dvoumni načini preživetja.
Kulturna raznolikost je skupna dediščina vsega človeštva. En kulturni sistem ni nikoli boljši ali
slabši kot drug. Vsi kulturni sistemi imajo svoje posebnosti, kulturnih hierarhij ni. Kultura se
ne prenaša z geni, ampak gre za družbeni način razmišljanja, ki je tesno povezan s socialnim
okoljem, v katerem posameznik živi in dela. Ko govorimo o "različnosti", to dandanes pomeni
pristop h kompleksnemu in večstranskemu področju: obstajajo manjše, a nič manj pomembne
razlike (še posebej v času otroštva in adolescence), in obstajajo "pomembne" razlike. Kar jim
je skupno, je to, da so pogosto razumljene kot negativne, nevarne in grozeče.
Stopanje v odnose z drugimi brez dvoma pomeni stopanje v stik z drugo identiteto, z nekom,
ki je »drugačen«. Preko tega je mogoče razviti boljše razumevanje lastne identitete in postati
čustveno bogatejši pri spoznavanju drugih kultur.
Prava pedagogika drugačnosti ni izražena v pridigah in poučevanju, niti v bolj ali manj
sofisticiranih prepričevalnih tehnikah, temveč predvsem v doživljanju vsakodnevne realnosti
šole kot "skupnosti različnih kultur", ki ne potiska v ozadje tistih, ki niso "enaki" ali, ki ne
zmorejo slediti ritmu najboljših.
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1. NASLOV PROGRAMA
Preventivni program – Kulturna raznolikost kot obogatitev: kulturne norme in socialne
spretnosti v medkulturnem okvirju.
2. NAMEN
Integracija med kulturami pomeni, da se naučimo razumeti različna stališča, ki delujejo na dveh
različnih ravneh:
- kognitivna raven
- čustvena raven
Ključni cilj te delavnice je naučiti se prilagajati kulturnim razlikam ob spoštovanju bogastva
kulturnih različic in njihovih vrednot, kar predstavlja nove dejavnike pri oblikovanju identitete.
Ta identiteta mora biti vselej dejavna in sposobna prepoznati pogoje, s katerimi lahko doseže
popolno razumevanje drugih.
3. CILJI (PROGRAMA)
Učenci bodo vključeni v naslednje aktivnosti:
-

odkrivanje drugih kultur

-

predstavitev lastne kulture

-

razlikovanje med učenjem in presojanjem: »postaviti se v kožo drugega«, opustiti lasten
vidik in prevzeti vidik drugega

-

razvijanje sposobnosti opazovanja stvari in sveta iz različnih kotov

-

krepitev človekovih pravic

-

podpiranje kulturne in jezikovne raznolikosti

-

spopadanje z rasizmom, ksenofobijo, predsodki in diskriminacijo: prepoznavanje
stereotipov

4. UDELEŽENCI
Te delavnice so namenjene učencem od 9 do 13 leta starosti. Za boljše izvajanje usposabljanja
ne sme biti vključen več kot en razred naenkrat.
5. IZVEDBA PROGRAMA
Program bo vodil predavatelj z izkušnjami na področju kulturne mediacije in pri delu z romsko
skupnostjo in kulturo.
Program se bo izvajal v učilnici, primerni za 20/30 slušateljev. Stoli in mize naj bodo
razporejeni v obliki črke U, prostor pa naj bo opremljen z računalnikom in LCD-projektorjem.
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6. TRAJANJE
2 pedagoški uri
7. UČNE METODE IN OBLIKE DELA
Medkulturna komunikacija, zlasti pa pripovedovanje, je uporabno orodje za oblikovanje
projektov in prenos idej v okvirje za razumevanje kulturne raznolikosti. Delavnica nas spodbuja
k razmišljanju o tujih navadah in kulturah, jezikih in življenjskih pripovedih.
Predavatelji uporabljajo naslednje učne metode:
 Pripovedovanje zgodb
 Razredna ali skupinska razprava
 Spodbujanje razmišljanja
 Individualno delo
Predavatelji uporabljajo tudi druge metode in oblike dela, ki omogočajo otrokom, da so ti,
kolikor je to le mogoče, aktivno vključeni v dejavnosti.
8. KURIKULUM
Preventivni program se izvaja v obliki delavnic. Za natančno izvajanje delavnice si poglejte
učno gradivo v prilogi.
Upoštevajte, da delavnica zajema aktivnosti in materiale za skupno tri in pol ure pouka. Ker
aktivnosti temeljijo na kratki zgodbi, ki je razdeljena na več delov, lahko učitelj preskoči
določeno aktivnost in izvaja tiste, za katere presodi, da so primerne za skupino. V tem primeru
lahko zgodbo prebere do izbranega dela, pri katerem želi izvajati posamezno aktivnost.
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PRILOGA 1: UČNO GRADIVO: »PREVENTIVNI PROGRAM: KULTURNE RAZNOLIKOSTI KOT
BOGATITEV: KULTURNE NORME IN SOCIALNE SPRETNOSTI V MEDKULTURNEM OKVIRJU»
1. dejavnost: DRUŽINA, KULTURA IN ŠOLA
Cilji: Učencem prikazati pomen jezikovnih in komunikacijskih razsežnosti ter ustvariti okolje,
ki spodbuja dialog.
Čas: 30 min
Potrebščine: zgodba (glej spodaj)
Metode: skupinska diskusija
Spretnosti: aktivno poslušanje, govorjenje, (branje)
Postopek:
1. Učitelj prebere spodnjo zgodbo (ali prosi učenca, da jo prebere):
Majhna deklica po imenu Jessie je z babico živela v majhni vasi, v hiši s poševno streho, dvema
stoloma, dvema posteljama ter mizo, na kateri je bil prt s čudovito čipko. Za ogrevanje prostora
in kuhanje juhe, ki je bila vedno nekoliko skromna, sta uporabljali okroglo peč. Imeli sta ne
preveč debelo kravo (Gospodična Minnie) in majhen vrt, kjer sta gojili korenje in krompir.
Ko je bila Jessie še zelo majhna, sta ji umrla starša. Edino, kar je imela, je bil materin poročni
prstan, ki ga je hranila v zaklenjeni škatlici, obrobljeni s srebrno čipko, občasno pa si ga je
nadela na prst.
Vsako jutro je Jessie z drugimi otroci iz vasi odšla v šolo k rabinu. Njena babica je zelo
vztrajala, da hodi tja. Zvečer, po večerji, je vadila branje. Naučila se je, kako prepoznati črke,
ko je stala pod lučjo svetilke, pri kateri je njena babica vezla čipko. Denar, ki ga je zaslužila s
tem delom, je dajala v vrč, ki sta ga imeli na mizi.
1. Učitelj pogovor začne s konceptom, da povsod po svetu (v zasneženih goratih
pokrajinah, afriških vaseh, majhnih zaselkih) otroci obiskujejo šolo tam, kjer je na voljo
odrasla oseba, ki jih uči, kar morajo vedeti.
2. V zgodbi gre glavna junakinja "v šolo k rabinu." Otroke vprašamo, če vedo, kaj pomeni
ta beseda. Kdo je rabin? To je duhovnik v židovski religiji, izobražen mož, ki uči.
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3. Učitelj lahko spregovori o pomembnosti učenja v vseh kulturah, razpravo pa lahko
poglobi s pogovorom o religijah.
4. Babica glavne junakinje zgodbe je izdelovalka čipke: učitelj vpraša učence v razredu,
kakšno delo bi lahko to bilo. On/ona vpraša otroke, ali so že kdaj koga videli, da bi to
počel.
5. Glavna junakinja zgodbe ima shranjen materin prstan. Učitelj lahko vpraša otroke, ali
ima kdo izmed njih v lasti kaj (predmet, pismo, oblačilo, majhen dragulj, fotografijo ...),
kar je pripadalo preminuli osebi ali osebi, ki živi zelo daleč. Kakšni predmeti so to?
Zakaj so pomembni?
2. dejavnost: MOŽNOST ODHODA
Cilji: Ustvariti priložnosti za razmislek o različnih navadah in kulturah, krepiti strpnejše odnose
med učenci, razpravljati o življenjskih okoliščinah učencev.
Čas: 60 min
Potrebščine: zgodba, tabla, letak, kemični svinčnik, škarje, lepilo in nekaj revij (najbolje s
slikami migrantov/migracij/potovanja)
Metode: skupinska diskusija, skupinsko delo
Spretnosti: aktivno poslušanje, govorjenje, skupinsko delo, empatija, (branje)
Postopek:
1. Učitelj (ali eden izmed učencev) nadaljuje z branjem zgodbe:
Proti koncu poletja je rabin v sinagogi zbral vse vaščane, ker je vsem želel sporočiti novice, ki
so prišle iz Amerike.
"Moj brat je zapustil ta svet," je povedal, "a preden je odšel, mi je poslal karto, ker je želel, da
odpotujem v New York."
Vaščani so zavzdihnili: "Amerika! Obljubljena dežela!"
"Ampak jaz sem rabin, sam nikoli ne bi zapustil vseh vas in te vasi. Nekdo drug bo šel in jaz se
bom odločil, kdo."
Ponoči so se mnogi pojavili pri njemu, saj so želeli biti izbrani. "Močan sem, mene pošljite!"
mu je rekel mladenič... Ali: "Bolje je, če pošljete mene ..." spet kdo drug. Neka gospa je rekla,
da bi morala biti izbrana ona, saj je najpametnejša. Rabin je poslušal vse, nato pa svojim
sovaščanom rekel tole: "Danes ponoči me bo vodil Vsemogočni. Pojdite domov, izbral bom
jutri."
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Zgodaj zjutraj sta Jessie in njena babica obiskali rabina. "Dolgo in podrobno sem razmišljal,"
je rekel ta, "in odločil sem se, da v Ameriko odide Jessie. Vdova mojega brata je šivilja v New
Yorku in Jessie bo njena pomočnica."
"V Ameriki? Tako daleč od babice!" je pomislila. Babica je rekla rabinu: "Modri ste in veste,
kaj je najbolje zanjo." Imela je strto srce, ker bo ostala sama, a vedela je tudi, da je to odlična
priložnost za Jessie.
2. Učitelj prične z dialogom, v katerem učenci lahko pripovedujejo o lastnih izkušnjah
odhajanja (na poletne počitnice, da bi preživeli nekaj časa s starimi starši, selitev, dolgo
potovanje, zapuščanje države ...). Dialog z odkrivanjem samostalnikov in glagolov,
vezanih na idejo odhajanja, širi besedišče učencev. Ko učenci govorijo, učitelj na plakat
zapiše nekaj besed, ki jih uporabljajo. Napiše jih na dolg trak na levi strani table.
3. Učitelj priskrbi učencem škarje, lepilo in nekaj revij, iz katerih izberejo in izrežejo slike.
Učitelj prosi učence, da delajo v majhnih skupinah, po trije skupaj, in najdejo slike, ki
so povezane z odhajanjem, on/ona pa jih nalepi na desno stran table in nato on/ona
poskuša povezati imena, ki so napisana spodaj, z ustreznimi slikami.
4. Učitelj vpraša učence, kateri so tipični izrazi v njihovem maternem jeziku, s katerimi se
poslovijo od nekoga, ki odhaja.
5. Učitelj začne dialog z učenci, ki se začne z razlogom, zakaj Jessie odhaja:
Predstavi koncept migracije kot gibanje ljudi iz rojstnega kraja in naselitev na drugih koncih
sveta iz različnih razlogov (revščina, vojna, lakota ...), kot družbeni dejavnik, ki je vplival na
milijone Evropejcev v tem stoletju. Pogovor mora doseči sedanjost: emigracija, imigracija.
3. dejavnost: LOČITEV
Cilji: Da bi učenci razumeli pomen zavestnega vzajemnega prilagajanja
Čas: 30 min
Potrebščine: papir, barvni flomastri
Metode: skupinska diskusija, individualno delo
Spretnosti: risanje, domišljija
Potek:
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1. Učitelj nadaljuje z branjem zgodbe:
Od rabinove odločitve so minili trije tedni. V tem času je babica Jessie pripravila na pot ter ji
povedala, da lahko od selitve v Ameriko pričakuje velike stvari. Na jutro odhoda je močno
deževalo, da skoraj ni bilo mogoče videti, kje se morje loči od neba.
Jessie se je naslanjala na ograjo ladje ter se oklepala svojega klobuka v vetru in dežju. Pri
nogah je imela majhno skrinjo z nekaj oblačili in trakovi čipke. V žepu plašča je imela svojo
majhno srebrno škatlico, obrobljeno s čipko, a mamin prstan je pustila pri babici, da bi ta
pazila nanj.
Jessie je poklicala babico na vso moč, ki jo je premogla, a je v tem trenutku ladja odplula iz
pomola v kanal in nato na odprto morje. Dežniki potnikov so se zaprli v megli in dež je padal
na obraz Jessie ter ji tekel za ovratnik plašča.
Čez nekaj časa se je usedla na skrinjo in pričela jokati. Potniki na palubi so videli žalostno
deklico z rdečimi lasmi in pegami. A kaj so lahko storili? Vsi so se stiskali med seboj, vsi
preplašeni in govoreč različne jezike, ter se poskušali ogreti. Kaj bi lahko storili za Jessie?
Ladja je več dni plula proti zahodu.

2.

Učitelj z učenci prične dialog o veliki ladji, na kateri potuje deklica. Učitelj jih prosi,

naj vsak posameznik nariše ladjo sam. Po branju jim učitelj pusti, da si sami zamislijo barve,
velikost in obliko ladje. Kasneje, skozi skupen dialog, lahko on/ona posreduje nekaj znanja o
velikih ladjah, ki so včasih prevažale migrante v Ameriko.
3.

Glavna junakinja zgodbe je za srečo pri njeni dolgi poti s seboj nosila srebrno škatlico,

ki jo je spominjala na dom. Učitelj prosi učence, da povedo, katere predmete (igrače, majhni
kamni, lutke ...) vzamejo s seboj, ko grejo na kratko ali dolgo potovanje, ali pa, katere dajo v
žep zjutraj pred odhodom v šolo. Učitelj se pogovarja z otroci o tem, kaj ti majhni predmeti
predstavljajo za njih, ter poizkuša ugotoviti razlike in podobnosti.
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4. dejavnost: POSKUSI SAMOPOMOČI
Cilji: priložnost, da se seznanijo s kulturno raznolikostjo. Razmisliti o dejstvu, da
posameznikov in skupin ni treba strogo ločevati na podlagi njihovih razlik.
Čas: 60 min
Potrebščine: spodnja razpredelnica (učitelj jo zapiše na tablo, učenci jo v zvezek dopolnijo),
zvezek, pisalo, slovar
Metode: skupinska diskusija
Spretnosti: branje, skupinsko delo, pisanje, empatija, domišljija
Potek:
1. Učitelj nadaljuje z branjem zgodbe:
Ko se je potovanje pričelo, je bila huda nevihta. Jessie je ležala na vzmetnici, zvita v klobčič.
Bilo ji je slabo in ni mogla ne jesti ne spati. Razmišljala je o svoji babici, ki je bila zdaj povsem
sama v koči s poševno streho in je jedla običajno juho. Četrti dan se je pokazalo sonce in potniki
so se lahko posušili, igrali karte, peli in se pogovarjali. Mnogo ljudi je pripovedovalo zgodbe
in sanje o Ameriki, deželi obilja, za katero se je govorilo, da ima ceste tlakovane z zlatom.
Da bi ji čas hitreje minil, je Jessie pričela šivati. Ko je držala nežno čipko v rokah, je imela
občutek, da je bližje babici. Do nje je pristopila majhna deklica poševnih oči in se usedla poleg
nje - skupaj sta peli pesmi in se igrali igre z rokami. Jessie je za deklico naredila čipko, žepni
robček, ki se je skladal z dekličino oblekico. Deklica je veselo odplesala. Nato je Jessie videla
starko v strganem plašču. Lotila se je dela: popravila ga je in na ovratnik in konce rokavov
naredila čudovito vezenino, da je stari plašč znova izgledal kot nov.
Fant po imenu Lou, sin čevljarja, je opazoval Jessico, ko je ta vezla: "Kako to, da znaš to?" je
vprašal. Jessie se je nasmehnila.
Lou je naredil majcene čeveljčke za dojenčka iz koščkov usnja. Mama jih je nataknila dojenčku
na noge in ta je pričel obupano jokati. Tokrat se je Jessie od srca nasmejala.
2. Učitelj z učenci začne pogovor o dveh konceptih: solidarnost in nostalgija.
Vaja: Določiti pravilni vrstni red dogodkov (prej/potem) in predstaviti štiri dogodke, ki
zaznamujejo spremembo dekletovega razpoloženja na njenem dolgem potovanju:
a. Jessica je žalostna, ker mora zapustiti babico
b. Jessica se počuti osamljeno med tujci, katerih jezika ne razume
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c. Jessica poskrbi, da je koristna za druge tako, da šiva in veze
d. Jessica in drugi potniki na ladji stopajo v odnose med seboj (igrajo se, izmenjajo
nasmeh, pogovarjajo, smejijo, izmenjajo predmete ...)
Učitelj uporabi štiri časovno ločene dele zgodbe, da z učenci razvija besedišče. Razred razdeli
v skupine po štiri ali pet učencev, ki morajo s pomočjo slovarjev poiskati besede in izraze, ki
najbolje opredelijo izbrane situacije. Učenci v zvezek oblikujejo naslednjo tabelo:

Situacija

Izrazi, ki jo določajo (izpolnijo učenci)

Jessie je žal, ker je ločena od babice

odhod, ločitev, občutek strahu, slovo, objemi,
občutek praznine, nostalgija

Jessie se med tujci počuti osamljeno

osamljenost, občutek praznine, strah pred
drugimi

Jessie popravi oblačila za otroka in starko

solidarnost, pomoč, sodelovanje

Jessie gleda dečka, ki popravlja (šiva) čevlje

zabava, sprostitev, zadovoljstvo

Po skupinskem delu učitelj zbere besede, ki so jih zbrali učenci, in jih zapiše na tablo.

3.

On/ona jim omogoči, da skušajo razumeti, da so ti občutki skupni vsem, ki se premikajo z enega
kraja na drugega, pa četudi za nekaj dni, in da jih tisti, ki emigrirajo iz ene države v drugo,
občutijo še celo bolj. Učitelj vpraša učence:

4.



Se vam je že kdaj zgodilo, da ste bili žalostni, ker ste odšli od babice?



Ste se kdaj počutili same?
Razmislek o pojmih nostalgije in solidarnosti: prvi je posamezni občutek, drugi pa je

skupen odnos; nostalgija je lahko povezava z državo izvora; solidarnost se mora med tistimi, ki
prihajajo v državo, in tistimi, ki tam živijo, graditi vsak dan po malem.
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5. dejavnost: SPREMEMBE
Cilji: Prepoznati izkušnje sprememb in spoznati, da so nekatere spremembe, kot je npr.
migracija, globlje in bolj dokončne kot druge.
Čas:30 min
Potrebščine: zvezek, pisalo, tabla, marker, spodnja tabela (učitelj jo zapiše na tablo)
Metode: skupinska diskusija, individualno delo
Spretnosti: branje, skupinsko delo, empatija, domišljija
Potek:
1. Učitelj nadaljuje z branjem zgodbe:
Nekega čudovitega jesenskega dne je ladja zaplula mimo otočka s kipom svobode. Prispela je
v Ameriko! Vsi na palubi so bili tiho: nihče ni govoril ali pripovedoval zgodb, še celo otroci so
bili tiho. Starejši potniki, tisti, ki jih je najbolj pestila morska bolezen, so se naslanjali na ograjo
ladje. Bili so v Ameriki!
V daljavi so videli mesto New York z visokimi zgradbami, ki so se dotikale neba. "Oh, babica!"
je pomislila Jessie, "ko bi le lahko videla to, kar jaz vidim zdaj!"
Ladja je pristala v pristanišču Ellis Island. Potniki so se izkrcali. Morali so izpolniti mnogo
obrazcev, čakati v dolgih vrstah. Pregledi, dokumenti, vprašanja.
Kako ti je ime? Jessie. Koliko si stara? Trinajst. Si poročena? Ne. Kaj znaš delati? Znam vesti
in šivati. Znaš brati in pisati? Da. Ali imaš kako bolezen? Ne.
Nenadoma je zaslišala, kako nekdo glasno kliče njeno ime: "Jessie!" Gospa s čudovitimi
rdečimi lasmi jo je poiskala v množici. "Zdravo! Jaz sem sestrična Kay," je rekla in jo objela.
Njen glas je bil miren in sladek, a Jessie je presenetilo, kako nenavaden je bil njen jezik.
"Kje pa je Lou?" je pomislila Jessie. "Pozabila sem se posloviti od njega."
2. Izkušnje sprememb. Vse spremembe so lahko najprej neudobne. A nato postanejo del
naše preteklosti in naučimo se jih sprejeti, če znamo videti pozitivne strani.
Včasih smo morda morali zamenjati igračko (ker je bila pokvarjena) ali pa domačo
živalco, ki smo jo imeli tako zelo radi (ribico, mucko), ker je ta poginila ali se izgubila;
včasih smo prisiljeni, da zamenjamo soigralce, ker odidejo ali ker sami odidemo; lahko
se zgodi, da se selimo, ker se naša družina preselila, in zamenjamo tiste sosede, prostore
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in trgovine, ki smo jih tako dobro poznali; nekateri zamenjajo celo državo in nato se vse
spremeni: igre, jezik, hrana, zvoki, barve ...
Med pogovorom s celotnim razredom učitelj na tablo napiše najbolj pomembne izraze,
ki se pojavljajo, nato pa on/ona omogoči, da otroci nekatere izraze zapišejo v svoje
zvezke.
3. Učitelj omogoči otrokom, da izrazijo, kaj je identiteta: oblikuje jo naš značaj in navade,
tradicije, prepričanja, spretnosti, ki se jih naučimo v svojem okolju, ko odraščamo.
Identiteta vsakega izmed nas ne sme nikoli biti toga, stalno se mora spreminjati.
Izhajajoč iz zgodbe o Jessici, učitelj povabi učence, da sestavijo takšno tabelo:
Družinska identiteta

Izkušnje sprememb

Kaj smo s temi izkušnjami
pridobili?

Jessie živi v odročni vasi na Ločitev od babice, potovanje, Samozavest, da je lahko v
Irskem, v koči s slamnato prečkanje morja, druženje z pomoč drugim, strah pred
streho; nauči se brati, kako se drugimi potniki, prihod v prihodnostjo in upanje za
veze in šiva. Nauči se, kako se novo deželo ...

prihodnost ...

nahrani kravo, ter brati in
pisati črke Hebrejske abecede
...

Učitelj tabelo zapiše na tablo in otroke spodbudi, da tabelo prerišejo v svoje zvezke ter jo
dopolnijo s svojimi izkušnjami sprememb: v šoli (sprememba učilnice, kabineta, načina učenja,
razreda, šole), pri športu (sprememba ekipe, trenerja), v prijateljstvu (sprememba skupine, iger),
sprememba mesta, države itd.
4. Po individualnem delu učitelj pozove učence, da delijo svoje delo z drugimi učenci.
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DODATNO BRANJE
1. Zgodbe o drevesih
Cilji: razumeti, da vsi ljudje na Zemlji vidijo drevesa kot pomembne elemente pokrajine in
življenja, prijateljev.
Učitelj lahko začne z branjem zgodb:
Akacija (afriška legenda)
Pred davnimi časi sonce na Zemlji ni nikoli zašlo. Ljudje in živali so bili zelo utrujeni. Zato so
se duhovi savane usmilili in iz nebes spustili mnogo semen dreves in grmičevja. Vsa semena so
vzklila in pričela rasti v drevesa in rastline savane, katerih senca je pomagala pred vročim
soncem. Le seme akacije ni vzklilo, saj je imelo tako trdo lupino, da je rastlinica ni mogla
predreti.
Zato so duhovi savane prosili kozo, naj odpre seme. Koza je ubogala, pojedla seme, ga zdrobila
z zobmi, zmlela v želodcu v majhne koščke in odložila v tla. Končno je seme vzklilo in akacije
so pričele rasti ter postajati velike. Duhovi savane so akacijo nagradili, da je vztrajala tako
dolgo in nato le vzklila. Podarili so ji večno zelene liste. Ljudje so bili srečni v senci akacije,
saj je imela gosto krošnjo, njeni listi pa so bili zeleni, tudi ko so bila druga drevesa gola.
Hruška (kitajska zgodba)
V mestu v starodavni Kitajski je kmet na tržnici prodajal hruške iz svojega sadovnjaka. Nekega
dne ga je menih vprašal, če mu lahko eno pokloni, a kmet je odvrnil, da jo lahko le proda.
Menih je vprašal znova in kmet je ponovno odklonil. Mož, ki je videl vso stvar, je kupil hruško
in jo poklonil menihu, ki jo je z veseljem pojedel. Nato se je ta obrnil k prisotnim in rekel: "Sedaj
sem na vrsti jaz. Okusili boste sadje iz mojega sadovnjaka in videli, kako dobro je!"
Iz torbe je vzel lopato in pričel kopati. Naredil je lepo luknjo, posadil ogrizek hruške, ki jo je
ravnokar pojedel, pokril s prstjo in zalil. Kmalu je iz nje vzklilo drevesce in zrastlo v čudovito
hruškovo drevo, posuto s cvetovi, ki so se spremenili v sadeže. Menih je obral hruške in jih
razdelil vsem, bogatim in revnim. Ko jih je vse razdelil, je z istim orodjem, s katerim je izkopal
luknjo, počasi posekal drevo. Pobral je veliko hruškovo drevo in izginil.
Vsi so bili brez besed. Kmet je pogledal svoj voz in ugotovil, da je prazen, ter da mu manjka
lesena os. Tako je ugotovil, da je bilo čudovito drevo, ki je vse prevzelo, le iluzija, ter da je
menih ljudem razdelil njegove hruške. Vsi so se smejali, kmet pa je pordel od jeze in sramu.
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Drevo izvora (romska legenda)
Na začetku vsega časa je bil svet iz vode. Bog je želel ustvariti zemljo, a ni vedel, kje pričeti,
zaradi tega je čez nekaj časa izgubil potrpljenje in vrgel palico, s katero je premikal oblake, v
morje. Palica je padla v vodo in iz nje je zrastlo ogromno drevo s koreninami v zemlji. Na eni
izmed vej je sedel hudič, ki je bil takrat ves bel. Govoril je z bogom in mu povedal, da želi biti
njegov brat, bog pa mu je odgovoril, da lahko poskusita. Po nekaj dnevih je ugotovil, da se s
hudičem nikoli ne bo razumel, da pa lahko sodelujeta, zato ga je poprosil za pomoč pri
stvarjenju.
Bog je torej poprosil hudiča, da se potopi v vodo in dotakne dna, ter pobere pest peska. Bog je
želel ustvariti kopno iz peska tako, da bi izgovoril lastno ime.
Hudič je menil, da, če je nekaj tako enostavno ustvariti, lahko on postane stvaritelj Zemlje, ter
je poskusil na dnu morja izgovoriti lastno ime. A vsak poizkus je spodletel: ožgal je roke in nato
preostanek telesa, dokler ni postal ves črn. Končno je prinesel pesek bogu, ki je ustvaril svet iz
kopnega, vode, rastlin in ptic. Hudič se je usedel v senco velikega drevesa in tiho rekel bogu:
"Sedaj pa lahko greš. Ostal bom tu na Zemlji." A bog ni niti pomislil na odhod. Iz gozda je
poklical bika, ki je z rogovi zabodel hudiča in ga odvlekel stran. Hudič je pričel vpiti tako
naglas, da so z drevesa padli vsi listi. Ko so listi padli na tla, so se spremenili v ljudi, ki so
naselili Zemljo.

Baobab (zgodba iz Senegala)
Nekega dne je zajec počival v senco baobaba v povsem sončni savani. Pomislil je, "senca tega
drevesa je čudovita, kdo ve, kakšno bo njegovo sadje?"
Ravno takrat je baobab na tla spustil sadež. Zajec ga je pobral, pojedel in okusno se mu je
zdelo. Nato je pomislil, "sadje je dobro, a kdo ve, kaj je v deblu?"
Baobab je odprl razpoko v deblu in zajec je v njem videl dragulje. Ogrlice ter dragocena
oblačila. Brez, da bi zapravljal čas, je nekaj teh dragocenosti zajec odnesel svoji ženi, ki jih je
oblekla.
Naslednji dan je žena hijene videla ženo zajca vso v draguljih in ogrlicah, ter se doma pritožila
možu, da nima ničesar tako lepega. Hijena je odšla do zajca in ga vprašala, kje je dobil vse te
lepe stvari in zajec ji je povedal. Hijena je vse storila enako, a ko je vstopila v deblo baobaba,
da bi odnesla njegove zaklade, je glasno rekla: "Baobab, vse odnesem s seboj domov!!"
Baobab se je prestrašil tega. Nenadoma je zaprl deblo in hijena ni mogla ven, ter je za vedno
ostala ujeta v njem. Od takrat baobabi ne odpirajo svojih debel, polnih zakladov, ljudem.
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Ideje dialogov in dejavnosti
Učitelj začne pogovor o konceptu korenin oziroma vezi, ki jih ima posameznik s svojo družino,
skupino, preteklostjo. Korenine pogosto predstavljajo starejši ljudje, določeni predmeti,
zgodbe, tradicije.
Vsi ljudje imajo zgodbe, legende in tradicije, vezane na drevesa, te pa pogosto predstavljajo
povezavo s tradicijo, koreninami človeške skupine.

2. Zgodbe za razpravo
Cilji: Zberite zgodbe oddaljenih ljudstev, elemente analogije in enakosti.
Učitelj lahko začne z branjem naslednjih zgodb:

Jablana (kurdska zgodba)
Nekega dne so trije dečki hodili po cesti, ki je potekala med sadovnjaki. Da bi se zabavali in
igrali, so plezali na jablane in hruške ter jedli sadeže, ki so jih nabrali z dreves. Nato so srečali
starca, ki je hodil s palico, bil pokrit s prahom, ter, ki jim je rekel, "Fantje, zelo sem žejen. Kje
lahko najdem vodnjak?"
Dečki so mu pokazali, a eden je vzel iz žepa čudovito rdeče jabolko in mu ga dal.
"Tole vam ponujam. Vzemite. Potešilo bo vašo žejo in lakoto..."
Možak je vzel in jedel, ter jih blagoslovil zaradi njihove dobrote. Ko je pojedel jabolko, je
blagoslovil tudi tujca, ki je posadil drevo. Nato je naredil luknjo v tla s palico in zakopal ogrizek
jabolka. Dečki niso razumeli. Rekel jim je: "Pred mnogo leti je nekdo posadil drevo, na katerem
je zrastlo jabolko, ki sem ga sedaj pojedel. Zaradi tega sem ga blagoslovil. Sedaj sem posadil
ogrizek, da bo zrastel v novo drevo, na katerem bodo rastla jabolka, tako sočna, kot je bilo to,
za žejne, ki bodo nekega dne prišli tu mimo in moje ime bodo blagoslovili tisti, ki bodo posegli
po njegovih sadežih."

Otrok in kralj (kurdska zgodba)
Nekoč je kralj želel ugotoviti, ali je v njegovem kraljestvu kdo, ki mu lahko ukazuje ter od njega
zahteva nekaj, česar ne more storiti, zato se je z dvema prijateljema zakrinkal v trgovce in pričel
hoditi po mestu.
Ob kosilu so za gostoljubje zaprosili v domu moža, ki jim je ponudil preproste jedi, ki jih je
pripravila njegova žena. Ko je postregla možem za mizo, je pričel njen otrok jokati in vzela ga
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je v naročje. Nekaj časa je bil dojenček tiho, nato pa je videl jogurt v posodah gostov in pričel
jokati, saj ga je želel tudi on. Mati je postavila polno skledo jogurta predenj in postregla gostom
nekaj marmelade, ki jo je kralj zmešal z jogurtom. Otrok je takoj pričel ponovno jokati: želel je
jogurt s sadjem. Kralj mu ga je dal, a otrok je jokal še glasneje, saj si je premislil, ter je želel,
da kralj loči jogurt od marmelade. A to ni bilo mogoče. Mati je poizkusila pomagati, a otrok je
želel kraljev jogurt. Tako glasno je vpil, da kralj in njegova prijatelja niso več zdržali in so
odšli. Eden izmed njih je kralju rekel: "Si videl, kralj? Želel si vedeti ali lahko kdo od tebe
zahteva nekaj, česar ne moreš storiti, in spoznal si ga."

Lažni pogum (zgodba iz Kenije)
Dva mladeniča, Chege in Njorege, sta živela v vasi in kot vsi otroci hodila plesati v sosednjo
vas. Čez nekaj časa je Njoroge videl sledi kopit in nog na poti.
Prijatelju je rekel: "Živali so v bližini. Glej, sledi so sveže."
Chege, pogumnejši v besedah kot v dejanjih, je odgovoril: "Ne boj se, branila se bova, če naju
napade divjad, imam močne roke in železno srce."
Ko sta hodila dalje, sta iz bližnjega grmovja zaslišala tuljenje. V trenutku je Chege spretno kot
veverica splezal med drevesa ter pustil prijatelja samega, da se spopade z nevarnostjo. Njoroge
je videl, da je nemogoče pobegniti, ali pa se spopasti z bivolom, a ni se ustrašil. Vrgel se je na
tla, ter zadržal dih in se pretvarjal, da je mrtev. Bivol je stopil iz grmovja, prhnil, povohal zrak
ter se odpravil tja, kjer je ležal Njoroge. Tako se mu je približal, da je fant čutil njegovo sapo
na obrazu. A ker je bivol mislil, da je Njoroge mrtev, je odšel. Ko ni bilo več nevarno je Chege
splezal z drevesa in pomagal prijatelju na noge. "Kaj ti je bivol zašepetal na uho?" ga je
vprašal. Njoroge pa mu je odvrnil, "predlagal je, naj ne zaupam važičem, kot si ti."

Dialogi in aktivnosti
Dialogi naj zadevajo dejstva, da imajo možje, žene in otroci vseh ljudstev spretnosti, vedenja
in življenjske navade. Nekatere od teh so skupne vsem ljudem, druge pa specifične za
posamezne skupine.
V zgodbah poiščite lastnosti, ki družijo ljudi ali tiste, ki jih ločujejo, ter jih zapišite v naslednjo
tabelo.
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ZGODBE

Spretnosti, odnosi, navade,

Spretnosti, odnosi, navade,

za katere učenci menijo, da za katere učenci menijo da

JABLANA

so skupni mnogim

so skupni le določenim

skupinam ljudi

skupinam ljudi

Igrati se, plezati na drevesa, Blagosloviti neznanca ...
jesti sadje, prositi, dajati, biti
prijazen, ponujati ...

OTROK IN KRALJ

Hoditi po mestu, prositi za Postreči jogurt v posodi,
zatočišče, zagotavljati hrano, priprava jogurta s kuhanim
jesti jogurt, jesti kuhano pretlačenim sadjem ...
sadje ...

LAŽNI POGUM

Iti plesat, plezati na drevo, Prepoznavati stopinje, braniti
bati se, zaupati ...

se pred divjadjo ...
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PRILOGA 2: TEORETIČNO OZADJE ZA UČITELJE: PREVENTIVNI PROGRAM: KULTURNE
RAZNOLIKOSTI KOT BOGATITEV: KULTURNE NORME IN SOCIALNE SPRETNOSTI V
MEDKULTURNEM OKVIRJU

Odnos z manjšinami je zgodovinski problem. Po eni strani se manjšinske kulture ignorirajo in
se zatira njihov bistven značaj, "dopuščajo" pa se le zunanje manifestacije prilagojene folklore;
po drugi strani so še žive in močne v globinah posameznih zavesti, ter spreminjajo institucije
družbe v dvoumna orodja preživetja.
Vsi kulturni sistemi imajo svoje posebnosti, kulturnih hierarhij ni. Kar ne pomeni, da so vse
družbene skupine enake in vse kulture enakovredne. Ne, prav eko - socialne in politične
neenakosti in razmerja moči so tisti, ki tvorijo hierarhije, ki na svoj način poizkušajo dajati
vrednost danemu kulturnemu redu in ga uvesti kot hegemonijo.
Kako združiti univerzalno enakost državljanov s prepoznanjem posebnih identitet, s posebnimi
zahtevami teh identitet?
Temeljna težava je vezana na zmožnost prilagajanja kulturnim razlikam in cenjenja bogatosti
različnih oblik kultur ter njihovih vrednot kot novih doprinosov k tvorjenju identitete. Identiteta,
ki je konstantno v gibanju ter lahko razkodira začetne pogoje, ki jih posreduje kulturna
pripadnost, da bi dosegla razumevanje drugega.
Debata o najbolj ustreznih politikah za integracijo ljudi iz različnih kultur igra pomembno vlogo
tako na institucionalnem, kot tudi na teoretičnem nivoju, s konferencami, programi, projekti,
usposabljanji, teoretičnimi študijami, kot odgovor na nove izzive, ki jih predstavlja prisotnost
različnih kultur.
Družba, ki je visoko tekmovalna, nasilna in istočasno krhka, s koreninami v stereotipih in
predsodkih, ne more komunicirati z uporabo tesnobe in strahu pred "različnim", a ne more
komunicirati niti z dobrimi deli, blaginjo in folkloro.
Govor o "različnosti" dandanes pomeni pristop h kompleksnemu in večstranskemu področju:
obstajajo manjše, a nič manj pomembne razlike (še posebej v času otroštva in adolescence), in
obstajajo "pomembne" razlike. Vendar pa vse druži to, da se smatrajo za take, ki zmanjšujejo
vrednost, so nevarne in predstavljajo grožnjo.
Celotna učna izkušnja vsakega človeškega bitja se konstantno križajo in srečujejo z nenehno
prisotnostjo DRUGEGA, od medosebnih odnosov dalje, na katere se odzivamo v različnih
oblikah in vsak na svoj, edinstven način.
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V stop v odnose z drugimi nedvoumno pomeni vstop v stik z drugo identiteto, to je, nekom,
ki je "drugačen". In skozi to dejanje, poleg razvoja večje zavesti o lastni identiteti, lahko
postanem bogatejši s prepoznanjem drugosti.
Če bi bilo mogoče namesto tega dojemati "drugačnost" kot "vrednoto", "sredstvo",
"pravico", bi bilo spoznavanje drugih včasih konflikt, a nikoli ne bi pripeljalo do
diskriminacije. Vzgoja bi postala odkrivanje in potrjevanje njihove identitete in, istočasno,
cenjenje razlik.
Predsodki niso prirojeni, temelje imajo v družini, okoljskih, družbenih vplivih in se tvorijo
od zgodnjega otroštva dalje. Zaradi tega, če verjamemo da je prav omejevati pojav
pristranskosti, kolikor je le mogoče, je ključnega pomena poseg v šolah, pri izobrazbi, na nivoju
družine, da bi drugačnost postala pravi zaklad, nova vzgojna paradigma, ter da bi stimulirali
otroke ter mlade h kritičnemu mišljenju namesto, da jim govorimo, kaj morajo misliti.
V tem kontekstu mora biti ena izmed nalog šole, da izobražuje o drugačnosti, drugih, o
drugačnem, da ustvarja pogoje za kulturo sprejemanja in preprečuje kulturno homogenizacijo.
Dandanes, bolj kot kadarkoli poprej, je potrebno učence vzgajati, da gledajo na druge ne kot na
"nevarnost", temveč kot "sredstvo" za rast.
Vendar pa prava pedagogika drugačnosti ni izražena v pridigah in indoktrinaciji, niti v bolj ali
manj sofisticiranih prepričevalnih tehnikah, temveč predvsem v izkustvu vsakodnevne realnosti
šole kot "skupnosti drugačnega", ki ne marginalizira tistih, ki niso "enaki" ali, ki ne zmorejo
slediti ritmu najboljših.
Jasno je, da bi se, da se to zgodi, izobraževalni odnos moral vrteti okoli poslušanja, dialoga,
skupnega raziskovanja in uporabe aktivnih metodologij ter animacijskih tehnik, ki lahko
razvijejo ključne spretnosti zastavljanja vprašanj, učenja postavljanja v položaj drugih,
aktivacije diskusijskih mrež, izstopa iz okvirov, kreativnosti in divergence.
Namesto tega so predsodki, mišljeni kot površinsko obsojanje, ki ga ne podpirajo dejstva,
temveč mnenja, tisti motor, ki včasih poganja dejanja in vedenje vseh izmed nas, vpliva na naša
družbena razmerja, včasih omejuje priložnost za kontakte, srečanja, raziskovanje, odkrivanje,
ki so ključni pri razvoju odnosov z drugimi.
Brez, da bi izgubili stik z enakostjo na osnovi pravic, se moramo izogniti podobnemu
obravnavanju ljudi, ki si niso nikakor podobni, ter prihraniti ustrezno obravnavo za pogoje
vsakega, upoštevajoč prave razlike med ljudmi, in ne le navideznih.
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Kako torej "drugačnosti" damo pozitivno konotacijo vrednote in priložnosti?
Tako, da ustvarimo priložnosti za izkušnjo, ki jo postavlja na sredino, ter nam tako dopušča, da
jo spoznamo in izkusimo z uporabo alternativnih kanalov komunikacije. V tem kontekstu sta
komunikacija in pripovedovanje zgodb razkrita kot glavna načina za širjenje nove kulture
spoštovanja. Interkulturna komunikacija ter še posebej pripovedovanje postaneta uporabna
instrumenta za izgradnjo projektov in prenos idej v okvira za razumevanje kulturne raznolikosti.
Ta orodja se morajo vrteti okoli naslednjih jeder:
 Učenje decentralizacije gledišč
 Pedagogika dekonstrukcije
 Medsebojno sprejemanje razlik
 Antropologija recipročnosti
Zavedanje teže, ki jo ima komunikacija v izgradnji posameznega in kolektivnega imaginarija,
pri ustvarjanju vizij sveta, drugega in predstav, je uporabno predlagati poti, ki se, začenši s
komunikacijo in pripovedovanjem zgodb, lahko odzivajo na mnogo potreb in nam omogočajo:
 Aktivacijo analitičnih in dekonstrukcijskih poti miselnih podob
 "Praskanje po površju" in izstop iz okvirjev
 Vzgojo ljudi, da gledajo bolj pozorno, kritično, selektivno
 Analizo mehanizmov in stvaritev, ki podpirajo komunikacijo
Tečaji naj so usmerjeni k:
- Širitvi sposobnosti percepcije
- Razvoju sposobnosti postavljanje sebe v položaj drugih, zapuščanja lastnega gledišča
-

in prevzemanja gledišča drugih
Razvoju sposobnosti gledanja na stvari, na svet, z različnih kotov

REFERENCE/VIRI:
MPI, Educazione interculturale nella scuola dell'autonomia, 2000 Parl. Europeo e Consiglio,
Decisione n. 253/2000/CE
Cfr. Callari Galli M., Cambi F., Ceruti M.: Formare alla complessità. Prospettive dell
educazione nelle società globali (Carocci, Roma, 2003)
Archivio Fondazione romanì Italia 2003 – 2015
A.Hest: When Jessie came across the sea (Polberg for chijdren, Dublin, 1997)
V.Beltrami, M.Baistrocchi: I Tuareg tra esilio resistenza e integrazione (Vecchio Faggio,
Chieti, 1994) - G.Berengo Gardin: La disperata allegria (Centro D, Arenze, 1994)
AA.W. La casa del sole e della luna (Fatatrac, Firenze, 1994)
Ismail Kadaré: Le spiagge d’inverno (Armando Dadò editore, 1989)
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G.Stanganello: Se dalla notte o dal giorno. Storie e poesie di meninos de rua (La
Nuova Italia, Firenze, 1997)
L’orologia/o matto (Commissione internazionale nord-est Milano, 1998)
M.Karpati: Fra i rom. Vita e storie zingare (La Scuola, Brescia, 1979)
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UVOD
V okviru projekta “Zgodnja poroka – kultura ali zloraba?” ” (JUST/2013/DAP/AG/5556) se
bodo ob finančni pomoči programa Daphne, ki ga izvaja Evropska unija, v šolah kot ključne
aktivnosti izvajali preventivni programi. Otroci in najstniki se bodo s problematiko zgodnjih
porok seznanili na petih delavnicah, katerih namen je izboljšati njihovo samopodobo.
Izobraževanje je najpomembnejši način za razvoj posameznikove odločnosti in
samospoštovanja.
Konflikti nastanejo zaradi različnih ekonomskih interesov, stališč, osebnosti, spolov, ideologij
oz. verskih prepričanj, pravil in kulturnih razlik ter izhajajo iz nezmožnosti razumevanja,
sprejemanja razlik in prilagajanja nanje.
Poleg razlik med posamezniki in različnimi situacijami, ta nezmožnost izvira predvsem iz:




pomanjkljive komunikacijske kulture,
pretirane prisotnosti kulture tekmovalnosti in antagonizma ter s tem povezanega
pomanjkanja kulture sodelovanja,
nezadostnega samozavedanja, predvsem notranjih konfliktov ter povezave med
notranjimi in zunanjimi konflikti.

1. NASLOV PROGRAMA
Preventivni program – Reševanje konfliktov
2. NAMEN
Konflikti se v nekem trenutku pojavijo v vseh odnosih. Izogniti se jim ni mogoče, lahko pa
preprečimo njihovo poslabšanje in se naučimo, kako jih uporabiti kot priložnost za osebno rast
in sodelovanje, s tem da spodbujamo ozaveščanje in izobraževalne pobude, ki širijo znanje in
tehnike za razvoj zavedanja sebe in drugih.
3. CILJI
Za spodbujanje konstruktivnega reševanja konfliktov je pomembno:
 izboljšati kulturo komunikacije – medsebojni odnosi;



preseči kulturno kratkovidnost (predsodke), ki zajame samo antagonistično stran
različnosti (!) (različnost – raznolikost?)
Razviti globlje samozavedanje, zavedanja posameznikovih notranjih konfliktov in
njihov vpliv na dinamiko medsebojnih odnosov.

Vsebina programa:
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1. Iskrena komunikacija kot protiutež destruktivnim
komunikacija.
2. Različnost kot vir za sodelovanje in ne kot antagonizem.
3. Medosebni konflikti in medosebna dinamika
4. Gradivo o razreševanju konfliktov

konfliktom. Asertivna

4. UDELEŽENCI
Delavnice so namenjene učencem od 9 do 13 leta starosti. Za učinkovitejšo izvedbo v
usposabljanje vključimo en razred (20-30 učencev).
5. IZVEDBA PROGRAMA
Program izvaja predavatelj z izkušnjami na področju kulturne mediacije, predvsem romsko
kulturo.
Program se bo izvajal v učilnici primerni za 20/30 slušateljev. Stoli in mize naj bodo razporejeni
v obliki črke U, prostor pa naj bo opremljen z računalnikom in LCD projektorjem.
6. TRAJANJE
2 pedagoški uri
7. UČNE METODE IN OBLIKE DELA
Predavatelj uporablja naslednje učne metode:
- Skupinski pogovori, skupinsko delo
- Individualno delo
Predavatelji uporabljajo tudi druge metode in oblike dela, ki omogočajo otrokom aktivno
udeležbo v dejavnostih, kolikor je le mogoče.
8. KURIKULUM
Preventivni program se izvaja v obliki delavnic. Za natančno izvedbo delavnice si poglejte učno
gradivo v prilogi.
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PRILOGA 1: UČNO GRADIVO: »PREVENTIVNI PROGRAM – REŠEVANJE KONFLIKTOV«
1.Dejavnost: RAZLIČNOST NI OSNOVA ZA KONFLIKT”
Cilji: razumeti pojem “konflikt” in različne oblike konflikta
Čas:15 minut
Material: igralne karte
Interakcija/Metode: skupinska razprava
Spretnosti: komunikacija
Postopek:
Učitelj pokaže razredu karto št. 4 “Različnost ni osnova za konflikt” in s spodaj navedenimi
vprašanji spodbudi skupinsko razpravo:
 Kaj vidite na sliki? Ali se vam zdi ta slika nenavadna?
 Ali mislite, da se je mogoče poročiti z nekom tako drugačnim?




S kakšnimi konflikti bi se lahko srečal ta par?
Kako bi jih lahko razrešila?
Kaj se lahko naučita drug od drugega?

1. Dejavnost RAZLIČNI VIDIKI
Cilji: ozaveščati o dejstvu, da vsak posameznik vidi določeno situacijo iz svoje perspektive
Čas: 60 minut
Material: tabla, marker, samolepilni lističi v 4 različnih barvah, markerji v istih barvah kot
lističi
Metode: individualno delo, skupinska razprava
Spretnosti: komunikacija, pisanje, skupinsko delo, empatija
Postopek:
1. Predavatelj razdeli razred na manjše skupine, od 3 do 4 učencev. Po navodilu
predavatelja vsak skupina pomisli na konfliktno situacijo, ki so jo že doživeli (npr.
v prostem času bi najraje počel A, tvoj prijatelj pa bi počel B; sošolec ti nekaj vzame
in ti tega noče vrniti; medtem ko se igraš s prijatelji, te pridejo iskat starši, da greš
domov). Vsaka skupina si izbere svojo situacijo.
2. Vsaka skupina nato predstavi celotnemu razred svoj izbor in napiše na tablo vse






predstavljene konfliktne situacije.
3. Nato predavatelj na levo stran table z različnimi barvami napiše naslednja vprašanja:
Kako jaz vidim konflikt?
Kaj je po mojem mnenju vzrok za konflikt?
Kako najpogosteje reagiram jaz?
Zakaj tako reagiram?
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4. Predavatelj razdeli 4 samolepilne lističe različnih barv vsakemu učencu: lističi se
nanašajo na vprašanja napisana na tablo, z barvo, ki se ujema z barvo lističa.
Učencem poda navodilo, da premislijo in odgovorijo na vsako vprašanje, napisano
na tabli na listič ustrezne barve. Za odgovore imajo 10 minut časa.
5. Potem predavatelj na desno stran table napiše naslednja vprašanja (z istimi barvami
kot prej):
Kako drugi vidijo konflikt?
Kaj je po njihovem mnenju vzrok za konflikt?
Kako najpogosteje reagirajo drugi?
Zakaj tako reagirajo?

Učenci vidijo na tabli spodnjo razpredelnico:

Kako jaz vidim konflikt?

Kako drugi vidijo konflikt?

Kaj je po mojem mnenju vzrok za Kaj je po njihovem mnenju vzrok za
konflikt?
konflikt?
Kako najpogosteje reagiram jaz?

Kako najpogosteje reagirajo drugi?

Zakaj tako reagiram?

Zakaj drugi tako reagirajo?




6. Po navodilu predavatelja si učenci pomislijo na svoje sorodnike / prijatelje / sošolce
in na lističe ustrezne barve odgovorijo na nova vprašanja. Za odgovore imajo 10
minut časa.
7. Predavatelj potem povabi učence, da pristopijo k tabli in nalepijo svoje lističe k
ustreznim vprašanjem. Iz lističev predavatelj prebere različne odgovore/rešitve na
posamezna vprašanja ter z razredom prične pogovor o naslednjih vprašanjih:
V kakšni meri sprejemate in razumete načine kako drugi pristopajo h konfliktom?
Kaj ste se naučili?

2. Dejavnost: ZGODBA O DVEH OSLIH
Cilji: ozavestiti učence o pomembnosti iskanja mirnih načinov reševanja konfliktov
Čas: 45 minut
Material: 4 kuverte, vsaka vsebuje 6 slik, papir, lepilo, pisalo
Interakcija/Metode: skupinsko delo
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Spretnosti: timsko delo, komunikacija, pisanje
Postopek:
1. Pred začetkom dejavnosti predavatelj pripravi 4 kuverte. V vsaki so slike iz
serije dveh oslov spodaj (za tisk glej prilogo “Delavnica_3_Zgodba o dveh
oslih”), razdeljene na 6 posameznih slik.
2. Predavatelj razdeli razred na 4 skupine, vsaka dobi kuverto z 6 slikami. Po
navodilu predavatelja učenci označijo posamezne slike s številkami od 1 do 6
tako, da bodo v pravilnem vrstnem redu.
3. Učenci nato na podlagi slik napišejo kratko zgodbo, ter ji izberejo naslov. Za
celotno dejavnost imajo 20-25 minut časa.



4. Vsaka skupina prebere zgodbo, ki so jo napisali. Predavatelj nato pokaže
pravilni vrstni red in ilustracij in razloži njihov pomen. Učence nato povpraša:
Kaj nas lahko te kratke zgodbe naučijo?



Ali obstaja še kakšna rešitev, ki bi bila sprejemljiva za oba osla?
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PRILOGA 2: TEORETIČNO OZADJE ZA UČITELJE: »PREVENTIVNI PROGRAM: REŠEVANJE
KONFLIKTOV«
Nikoli nismo sami, vedno smo v odnosu z nekom ali nečim. Obstoj je odnos, premikanje,
spreminjanje. Zaradi tega je konflikt vedno povezan s specifičnim odnosom (s prijateljem
ali sovražnikom, z življenjem ali delom sebe); ker je odnos nekaj dinamičnega, in
spremenljivega, se lahko konflikt skozi čas povečuje ali zmanjšuje v intenzivnosti, ali pa se
trajno ali začasno reši. Za naš namen je pomembno ločiti dve dimenziji odnosov: notranjo s
samim seboj, ki ji rečemo "osebna", ter zunanjo z drugimi, ki ji rečemo "družbena". Tako
razločevanje nam omogoča dojemanje tako osebne kot tudi družbene dimenzije konflikta,
ki sta tesno povezani, a funkcionalno drugačni. Družbena dimenzija sega od mikro (družina)
do makro nivoja (država), ter prečka mezo - nivo (četrt, mesto, itd.). Pozitivno družbeno
upravljanje konfliktov ni možne, brez, upoštevanja notranjega ali osebnega vidika konflikta.
Na splošno o konfliktu govorimo kot o "nekompatibilnosti (ali konfrontaciji, nestrinjanju,
nasprotovanju, itd.) med cilji (ali interesi, vrednotami, mnenji, potrebami, itd.) ki jih
zasledujejo različni akterji (posamezniki, skupine, države, itd.). To je jasno izraženo tudi v
etimologiji besede »konflikt«: cum fligere, kar pomeni medsebojni spopad.
Vsi konflikti imajo vzroke, ki jih je moč povezati z več posameznimi ali situacijskimi
dejavniki. Najpogostejši vzroki so naslednji:











Vrednote in odnosi
Mnenja o etičnih zadevah
Različne osebnosti
Boj za moč
Redki in omejeni viri
Disfunkcionalna komunikacija
Razlike v proračunu
Razlike v interesih
Dojemanja in obsojanja
Stopnja neodvisnosti




Potreba po konsenzu
Dvoumnost odgovornosti

Ker so konflikti neizogibni jih moramo znati prepoznati, naučiti mediacije in upravljanja z
konflikti v pozitivni luči. Pomembno je, da jih vidimo kot izraz različnosti, priložnost za rast,
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za nas in našo skupino, ter jih ne jemati kot nekaj negativnega temveč kot priložnost za
izboljševanje odnosov.
Eno izmed nenavadnih pravil, ki si ga je potrebno zapomniti je, da v razrešenem konfliktu ni
zmagovalcev ne poražencev, temveč le ljudje, ki so zadovoljni, da so našli skupno točko.
Nekaj preprostih smernic, ki so navedene spodaj, pomaga pri ohranitvi odnosov in izogibanju
nepotrebnim nesporazumom:




Gledati na interese in ne stališča
Ločiti ljudi od problema
Rešitev mora biti sprejemljiva za vse





Ne obstaja le naša "rešitev"
Ne vsiljujmo rešitve z močjo
Odločitev mora sprejeti in biti sprejemljiva najmanj večini

Za poenostavitev težav lahko ločimo konflikte v štiri kategorije:
1. Čustveni
2. Na osnovi interesov
3. Na osnovi podatkov
4. Na osnovi vrednot
Čustveni konflikt.
Povzročajo ga čustva v določenem odnosu in ga je mogoče definirati kot brezbrižnost med
udeleženimi osebami, ki se pojavi po nesporazumu med njimi.
Konflikt se nato degenerira, ker udeleženci ne pojasnijo svojih stališč, hkrati pa se počutijo
ogrožene z strani drugih. Taka grožnja lahko izvira iz strahu pred tem, da bi bilo nekaj
izrečeno, ali pa, ker bi se druge stranke v konfliktu lahko ujezile in v celoti zavrnile to osebo.
Nasprotujoče informacije
To imenujemo tudi nesporazum. Ta tip konflikta nastane, ko udeleženci ne najdejo skupne
točke, poleg tega pa imajo popačene ali pomanjkljive informacije.. Razlog, da komunikacija
pogosto ni dobra je dejstvo, da so lahko prisotni moteči elementi, ali pa, da ni poudarka na
poslušanju.
Poslušanje je sposobnost razumeti perspektivo, ki ni naša lastna, upoštevati značilnosti
drugega in lastnosti njegove vloge, imeti v mislih perspektivo med interakcijo.
Pravi pomen komunikacije poda poslušalec. Poslušati pomeni: zavedati se kaj čutimo,
zavestno uporabiti informacije, ki so nam podane in organizirati informacije na način, da so
uporabne za nas.
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Konflikt podatkov je mogoče razrešiti preprosto s ponovnim opisom predmeta pogovora in
ponovitvijo zgoraj podanih informacij.
Konflikt interesov
Udeležene osebe imajo različne interese, ki so lahko med seboj v konfliktu in jih je mogoče
uresničiti le na račun drugega. Do konflikta interesov pride najpogosteje ko:
1. Ima ena stran namene, ki jih skriva pred drugo;
2. Strani nista bili povsem pošteni glede na zahteve ali, ko sta izražali lastne potrebe, in
se je ena počutila izdana s strani druge. Za spodkopavanje razmerja in ustvarjanje
konflikta interesa ni nujno, da obstaja goljufija ali prevara, zadostuje že zamolčana
resnica ali polresnica.
3. Ena stran ni držala obljube ali prevzela odgovornosti.
Konflikt vrednost
Ta vrsta konflikta je tipična za skupino, v kateri si deli ideje, načela in vrednote. Zaradi tega
ne zadeva posameznikov, temveč celotno skupino, organizacijo, v katero spadajo. Pomembno
je imeti v mislih, da je konflikt, na splošno, zelo kompleksen in zatorej še posebej težko
ugotovljiv in umestljiv v specifično kategorijo. Potrebno je podati opis, ki združuje dve ali
več tipologij.
Objavljeni konflikti in zamrznjeni konflikti
Po razlagi štirih najpomembnejših tipov konfliktov jih lahko razdelimo med skrite in javne.
Latentni konflikti (skriti) so skriti zaradi različnih dejavnikov, kot je izločitev določenih
strank, zaradi legitimnost, strahu pred posledicami in nenazadnje predpostave o dejstvih.
Objavljene konflikte (odprti) je mogoče razdeliti med konstruktivne in destruktivne konflikte
ter na podlagi asertivnosti in modela sodelovanja.
Prvi kriterij delitve objavljenih konfliktov nam omogoča, da definiramo destruktivni konflikt,
ki izvira iz negativnih faktorjev, kot so:
 Prisotnost odprte ali hladne atmosfere
 Osebni napadi




Prisotnost malo asertivne komunikacije
Sebičnost in osredotočenost nase
Tekmovalnost med stranema

Po drugi strani konstruktivne konflikte določa:
 Sodelovanje med posamezniki, med skupinami
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Pozornost in spoštovanje drugega
Odprta atmosfera
Samozavestna in podpirajoča komunikacija
Poslušanje in pozornost

Preferenca in iskanje konstruktivnega pristopa do razreševanja konfliktov lahko izboljša
sposobnosti empatije, prepoznavanja, sprejemanja in spoštovanja dejstva, da so razlike
sredstva in ne težave, ter krepi in razvija sposobnost uporabe raznolikih strategij.
Načini za obravnavo konflikta
Pogosto zmotno mislimo, da lahko konflikte odstranimo, a to ni mogoče, saj so ukoreninjeni v
odnosih z drugimi. Elementi, pri katerih lahko posredujemo, pa so načini, na katere so
odločimo reševati razne konflikte, ti pa so:
1. Sila (visoka asertivnost / nizka stopnja sodelovanja). Tisti, ki ravnajo na ta način, se
želijo v celoti asertirati na drugimi, s čimer položijo temelje za pravo tekmovalnost,
kjer obstajata zmagovalec in poraženec. Do tega pride, ko ni veliko časa, ko je nekdo
prepričan da ima prav in želi prednost, ter, ko ni strahu, da bi bil odnos ogrožen.
2. Primerjava ali Sodelovanje (visoka asertivnost / visoka stopnja sodelovanja). Obe
strani sta predani iskanju prave rešitve, ki obema omogoča predstaviti svoje stališče.
Ne zanima ju prepir, temveč premagovanje konflikta.
3. Kompromis (zmerna asertivnost / visoka stopnja sodelovanja). To je poseben primer
primerjave, ki temelji na quid pro quo. Kompromis je pozitiven pristop, podoben
primerjavi, a vendarle, čeprav obe strani zmagata, grešita na področju medčloveških
odnosov.
4. Prilagajanje ali zadovoljitev (nizka asertivnost / visoka stopnja sodelovanja). V tem
primeru ni nujno izvajanje ustreznega ali specifičnega upravljanja z razreševanjem
konflikta, temveč se ohranijo medčloveški odnosi, poišče pa se rešitev, ki ustreza
obema stranema, ki nadzorujeta in umirjata čustva, ter se tako izogneta nadaljnjim
sporom.
5. Opustitev ali izogibanje (nizka asertivnost / nizka stopnja sodelovanja). Ta način se
pojavi, ko želi stranka preložiti določeno težavo, ker že v naprej ve, da ne bo
zmagovalec. Ne gre enačiti z pomanjkanjem poguma ali zanimanja za zadevo
Uporabljanje strategij za mediacijo konfliktov v družbi, kjer so spori, napake in nesporazumi
pogosti, je izredno pomembno. Tako se daje vrednost ohranitvi medčloveških odnosov in
sprejemanje pogledov drugih brez zanikanja razlik. Ameriška sociologa Bush in Folger
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(1994) verjameta v koncept prepoznavanja (medsebojno prepoznavanje) kot temelj mediacije:
strani, ki sta v konfliktu, ne prejmeta le pomoči za razrešitev težave, temveč se ju tudi
motivira tako, da zavestno vidita in prepoznata morebitne prihodnje konflikte. Baldry in
Ardone (2003) trdita, da sta učenje in uporaba metod za upravljanje s konflikti najbolj
primerna načina za spreminjanje neugodne situacije v priložnost za izmenjavo in dialog,
konkretni dejanji.
Mediacija je proces, prek katerega se strani obrneta na tretjo, ki se imenuje prav mediator, da
bi omejili neželene učinke konflikta. Cilj mediacije je povrnitev dialoga med stranema, da bi
dosegli konkreten cilj, ki zadovolji vse udeležence.
V postopku mediacije je pomembno, da obstaja moderator, ki posreduje pri komunikaciji,
poskrbi, da so vse strani v konfliktu prisotne, ter, da se vsaka stran svobodno odloča, ali želi v
tem procesu sodelovati ali ne, da bi razrešila konflikt.
Besemer (1999) predlaga tri stopnje izvedbe mediacije:
1. Uvodna stopnja: Srečanje med stranmi v konfliktu ter mediatorjem, znotraj katerega se
razloži situacija, na katerem mediator zbere vse potrebne informacije, da bi razumel, kako
nadaljevati. Izvede se morebitna pred-mediacija.
2. Intervju: Ta se deli na: predstavitev, stališča posameznih strani, razjasnitev konflikta,
rešitev težave in dogovor.
Predstavitev: kraj intervjuja naj bo nevtralen, pogovor se prične tiho, da bi ustvarili pozitivno
vzdušje, navedejo se pomembna pravila za uspeh mediacije ter izogiba poseganjo v besedo ob
govoru in polemikah.
Stališča posameznih strani:
 Predstavijo se stališča vsake strani; aktivno poslušanje in, kjer je to potrebno,
intervencija mediatorja za dodatna pojasnila.
 Postavijo se vprašanja za boljše razumevanje.
 Druga stran odgovori in mediator prične razumevati podobnosti in razlike obeh verzij.
3. Razjasnitev konflikta: Pogovor o tem, kaj je relevantno za konflikt, da ne bi spregledali
nobenega vidika; mediator pomaga stranema razjasniti konflikt in poizkusiti premakniti
komunikacijo proti bolj neposrednem stiku med stranema.
Rešitev problema: poizkus zbiranja in razvoja morebitnih rešitev.
Dogovor: strani v konfliktu dosežeta dogovor.
Faza uvedbe: preverjanje in morebitni popravki dogovora; naknadno morata stranki pojasniti,
ali je dogovor dejansko rešil težavo, če je to mogoče in, ali so potrebna dodatna pogajanja.
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V povzetku, konfliktu se ne smemo nikoli izogibati temveč ga moramo sprejeti, z njim
upravljati in ga spremeniti v vir in s tem omogočiti, da lahko postane konstruktiven trenutek
soočanja.
Pri tem so pomembne naslednje točke:
 Spraševanje po vašem stališču: uporabno je za določitev ciljev pogajanj in postopka za
doseganja le - teh.
 Pogajanja je pomembno začeti na podlagi natančnih in pravilnih podatkov, da bi
zmanjšali konflikt.
 Prepričevanje drugih z uporabo načel korektnosti, postavljanje drugih v položaj, ko





morajo zagovarjati svoja stališča.
Od samega začetka morajo medsebojni odnosi temeljiti na zaupanju
Potreba po hitri rešitvi brez škodovanja samemu sebi vodi v popuščanje pri kritičnih
točkah in lahko ustvari morebitno resno tveganje. Zaradi tega se je primerno
osredotočiti na postopek in ne le govoriti o problemu.
Pri reševanju konfliktov, se je pomembno izogibati obrambnem vzdušju, spodbujati je
potrebno vzdušje podpore.

Dva različna tipa vzdušja pri razreševanju konfliktov:
VZDUŠJE PODPORE
(Priporočeno)

OBRAMBNO VZDUŠJE
(Izogibajte se mu)

OPIS - predstavitev idej in mnenj

OBSOJANJE - kritika članov drugih
skupin

USMERJENOST K TEŽAVI
- osredotočenost na cilj

NADZOR - uveljavljanje volje ene skupine
nad drugimi

SPONTANOST - odprta in poštena
komunikacija

STRATEGIJA - skriti nameni in cilji

EMPATIJA - razumevanje razmišljanja
drugih

NEVTRALNOST - izkazovanje
nezanimanja ali pomanjkanja predanosti

POŠTENOST - spraševanje drugih za
mnenje

SUPERIORNOST - dominantno vedenje

OPUŠČANJE OBSOJANJA pripravljenost prisluhniti idejam drugih

PRETIRANA VARNOST nepripravljenost
poslušati
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Konflikti so neizogibni, zato je pomembno, da se jim ne izogibamo, temveč najprej
prepoznamo, kje so razlike ki predstavljajo težavo, nato pa konflikt spremenimo v sredstvo.
Eden izmed najboljših načinov za upravljanje s konflikti je upoštevanje hierarhije potreb. V
literaturi najdemo tri pomembne lestvice potreb: lestvico potreb Maslowa, popravke le te
(Kenrick, 2010) ter McConnelovo lestvico potreb projekta.
HIERARHIJA
ČLOVEŠKIH POTREB
(Maslow, 1954)

POPRAVEK
HIERARHIJE
ČLOVEŠKIH POTREB

HIERARHIJA POTREB
PROJEKTA (McConnel)

(Kenrick et al.,
2010)
Samorealizacija

Evolucija

Samorazvoj
(poklicni razvoj)

Samospoštovanje

Vzdrževanje partnerja

Samospoštovanje
(verjeti v svoj projekt)

Družbeni kontakt

Iskanje partnerja
Samospoštovanje

Občutek pripadanja in
ljubezni

Pripadnost

Občutek pripadnosti delovni
skupini – (skupinska
dinamika)

Varnostne potrebe

Zaščita

Varnostne potrebe (cilji
raziskovalne kariere)

Fiziološke potrebe

Fiziološke potrebe

Fiziološke potrebe
(preživetje tako ekipe kot
projekta)

Opazno je, da sta si piramidi Maslowa (1954) in McConnela med seboj podobni: obe
vsebujeta samorealizacijo na vrhu potreb, ter nato, za osebnim samospoštovanjem ali
spoštovanjem, občutek pripadnosti skupini ali delovni ekipi, potrebo po varnosti in končno
temeljne potrebe.
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Hierarhija potreb po Maslowu
Čustvena inteligenca kot »orožje« za razreševanje konfliktov
V drugem aksiomu sporočanja Watzlawick (1971) trdi, da ima vsa komunikacija tako vidik,
kot tudi vsebino odnosov, kjer slednje določa prvo. Zaradi tega vsakič, ko izrazimo vsebino,
to določa tudi odnos. To je neverbalni kanal, ki sporoča odnos, torej je primerno, da se
razmisli o pomenu pozornega opazovanja odzivov na komunikacijo, saj narava razmerja,
vsebovana v sporočilu, določa vsebino in lahko določi odziv sogovornika. Skozi vidik odnosa
komunikacija se sporoča način, kako dojemamo sogovornika. Da bi olajšali in izboljšali
odnose s tvorjenjem pozitivnega vzdušja, ki temelji na medsebojnem razumevanju, lahko
nagovarjamo čustveno inteligenco. To Salovey in Mayer (1990) določata kot sposobnost
opazovanja lastnih občutkov in čustev ter tistih, ki jih čutijo drugi, ločevanje med različnimi
tipi čustev, da bi lahko ravnali učinkovito in dosegali skupne cilje. Uporaba čustvene temelji
na sposobnosti intuitivnega ugotavljanja občutkov in čustev oseb okoli nas ter popolnega
razumevanja njihovega razpoloženja. To nam dopušča, da sprejemamo ustrezne vedenjske
odločitve, ki vodijo k osebnim ali skupnim ciljem.
Čustvena inteligenca sestoji iz naslednjih sposobnosti:
 Poznavanje čustev (kaj so, kako se razlikujejo eno od drugega, kako in zakaj nastajajo
in kako jih lahko spremenimo).
 Prepoznavanje lastnih čustev in tistih pri drugih, vedenje, kako upravljati s čustvi, da
bi jih uporabili za obravnavo in rešitev problema.
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Daniel Goleman (1995) ter Mayer in Salovey (1997) izpostavljajo pet ključnih lastnosti
čustvene inteligence:
 Samozavedanje: sposobnost doseganja rezultatov prek prepoznavanja lastnih čustev.
 Samoobvladovanje: sposobnost uporabe lastnih čustev z namenom.
 Motivacija: sposobnost odkrivanja pravega in globokega razloga, ki vodi v dejanja.
 Empatija: sposobnost slišati druge, ki vstopajo v tok komunikacije.
 Družbene spretnosti: sposobnost shajanja z drugimi, ter poizkusi razumevanja
premikov, do katerih prihaja med ljudmi.
Takoj, ko pride do konflikta, čustvena inteligenca poizkusi določiti, ali način za upravljanje z
le - tem temelji na težavi ali čustvih. V prvem primeru iščemo rešitev, ki bo odločna, v
drugem, ker ne moremo vplivati neposredno na konflikt, lahko delamo na negativnih čustvih,
ki so prisotna.
Pomembno je, da imamo na voljo čas za razumevanje negativnih čustev, da uporabimo
različne strategije in opazujemo učinke njihove uporabe, da se ne odločamo v naglici, da smo
pozorni na vedenje in neverbalno komunikacijo drugih ter, končno, da ne govorimo preveč.
Zaradi tega zaključujemo s ponovitvijo, da koncepta konflikta ne smemo smatrati za
negativen element, temveč, ob ustreznem upravljanju, kot priložnost za izboljšanje
medosebnih odnosov. Pomembno je razviti konstruktiven dialog z drugimi in biti pripravljen
poslušati prispevke, ki niso naši lastni. Poleg tega uvedba strateškega vedenje v izogib
agresivnim odzivom ter spraševanje v naprej, kako bodo dejanja dojeta, pomaga izogibanju
nesporazumom ter ohranjanju močnih in dobrih odnosov z drugimi.

REFERENCES/SOURCES:
Archivio Fondazione romanì Italia 2005 – 2015
Cambi, F.: La cura di sè come processo formativo (Laterza, Roma-Bari, 2010)
Besemer, Christoph: Gestione dei conflitti e mediazione (EGA, Torino, 2006)
Portera Agostino e Dusi Paola: Gestione dei conflitti e mediazione interculturale (Franco
Angeli, Milano, 2005)

17

18

Zgodnje poroke – kultura ali zloraba?

Projekt:

(Early Marriage – Culture or Abuse?) (JUST/2013/DAP/AG/5556)
Vodilni partner:

Ljudska univerza Kočevje (SI)

Projektni partnerji:

Razvojno-izobraževalni center Novo mesto (SI),
Amalipe – Center for Interethnic Dialog and Tolerance (BG),
FormAzione Co&So Network – Consorzio scs (IT)

PREVENTIVNI PROGRAM:
POZNAVANJE KULTURE MANJŠIN V KONTEKSTU PROJEKTA IN
PROBLEMATIKA, POVEZANA Z ZGODNJIMI POROKAMI

FormAzioneCo&So Network – Consorzio scs,
September 2015

»This publication has been produced with the financial support of the Daphne Programme of the European Union. The contents
of this publication are the sole responsibility of the project partners of the project “Early Marriage – Culture or Abuse?”
(JUST/2013/DAP/AG/5556) and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.«

KAZALO
UVOD .......................................................................................................................................... 3
1. NASLOV PROGRAMA ............................................................................................................ 3
2. NAMEN ................................................................................................................................ 3
3. CILJI (PROGRAMA)............................................................................................................... 4
4. UDELEŽENCI........................................................................................................................ 4
5. IZVEDBA PROGRAMA ........................................................................................................... 4
6. TRAJANJE ............................................................................................................................ 4
7. UČNE METODE IN OBLIKE DELA ........................................................................................... 4
8. KURIKULUM ........................................................................................................................ 4
PRILOGA 1: UČNO GRADIVO: “PREVENTIVNI PROGRAM – POZNAVANJE KULTURNIH MANJŠIN V
KONTEKSTU PROJEKTA IN PROBLEMATIKA, POVEZANA Z ZGODNJIMI POROKAMI” ....................... 5
PRILOGA 2: TEORETIČNO OZADJE ZA UČITELJE: PREVENTIVNI PROGRAM: POZNAVANJE
KULTURNIH MANJŠIN V KONTEKSTU PROJEKTA IN PROBLEMATIKA, POVEZANA Z ZGODNJIMI
POROKAMI ................................................................................................................................... 7

2

UVOD
V okviru projekta »Zgodnja poroka – kultura ali zloraba?« (JUST/2013/DAP/AG/5556) se
bodo ob finančni pomoči programa Daphne, ki ga izvaja Evropska unija, v šolah kot ključne
aktivnosti izvajali preventivni programi. Otroci in najstniki se bodo s problematiko zgodnjih
porok seznanili na petih delavnicah, katerih namen je izboljšati njihovo samopodobo.
Izobraževanje je najpomembnejši način za uveljavitev posameznika in razvoj samospoštovanja.
Še pred nekaj desetletji je bilo običajno pričakovati, da se bodo manjšine asimilirale v večinsko
kulturo. Danes se izvajajo politike kulturne integracije, ki poskušajo podati odgovore na kulture
razlike. Pravice in zahtevki, ki so povezani z manjšinsko kulturo, se pogosto osredinjajo na
prošnje za posebno sodno obravnavo posameznikov, ki upošteva njihove kulturne razlike.
Mnogo teh kultur je patriarhalnih in številne (vendar ne vse) kulturne manjšine, ki zahtevajo
lastne pravice, so bolj patriarhalne od kultur, v katerih živijo. Velika večina zahtevkov se nanaša
na neenakost spolov: zgodnje poroke, prisilne poroke, ločitveni postopki, ki diskriminirajo
ženske, poligamija. Povezava med kulturo in spolom je v praksi vidna na mednarodnem nivoju,
saj nekatere države zavračajo pravice žensk, ker naj ne bi bile skladne z njihovo kulturo.
1. NASLOV PROGRAMA
Preventivni program – Poznavanje kulture manjšin v kontekstu projekta in problematika,
povezana z zgodnjimi porokami
2. NAMEN
Obstaja veliko različnih kultur, za njihovo poznavanje pa ni dovolj le preprosto usposabljanje,
ki izhaja iz trenutne potrebe. Razvoj takšnega poznavanja je umeščen v sfero izobraževanja, ki
spreminja naravo ljudi in posredno tudi naravo družbe, v kateri živimo. Sestavljen je iz treh
stopenj:
Ozaveščanje: prepoznavanje dejstva, da ima posameznik svoj lastni miselni okvir, ki je odraz
njegove vzgoje, in da imajo ljudje, ki so različno odraščali, ravno iz teh razlogov drugačne
miselne okvirje.
Znanje: interakcija z drugimi kulturami, učenje, kakšne so te kulture, kakšni so njihovi simboli,
njihovi junaki, njihovi rituali
Spretnosti: sposobnost združevanja teoretičnega znanja s praktičnimi izkušnjami
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Delavnica ponuja metodo za izboljšanje znanja o vrednotah manjšinskih kultur: življenjski slog
in simbolna zastopanost, vloga žensk in otrok, poroke otrok in diskriminacija spolov, s
podrobnim znanjem o romski manjšini.
3. CILJI (PROGRAMA)
 podati znanje o kulturnih manjšinah in kulturnih razlikah
 boljše prepoznavanje spolne diskriminacije in kulturnih razlik
 učenje pedagoških osnov pri medkulturnem pristopu
4. UDELEŽENCI
Program je namenjen učencem od 9. do 13. leta starosti. Zaradi učinkovitejše izvedbe se v
program vključi en razred (20-30 učencev).
5. IZVEDBA PROGRAMA
Program bo vodil predavatelj z izkušnjami na področju kulturne mediacije, predvsem s
poznavanjem kulture Romov.
Program se izvaja v učilnici, primerni za 20/30 slušateljev. Stoli in mize so razporejeni v obliki
črke U, prostor pa je opremljen z računalnikom in LCD-projektorjem.
6. TRAJANJE
2 pedagoški uri
7. UČNE METODE IN OBLIKE DELA
Predavatelji uporabljajo naslednje učne metode:
 igra s kartami
 pogovor, skupinsko delo
Predavatelj uporablja tudi druge metode in oblike dela, ki omogočajo otrokom čim bolj aktivno
udeležbo v dejavnosti. Pozitivna čustva so naravni način usvajanja informacij, igranje pa
predstavlja enega najbolj učinkovitih človeških instinktov, ki ustvarja dobre občutke.
8. KURIKULUM
Preventivni program se izvaja v obliki delavnic. Za natančno izvajanje delavnice si poglejte
učno gradivo v prilogi.
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PRILOGA 1: UČNO GRADIVO: “PREVENTIVNI PROGRAM – POZNAVANJE KULTURNIH
MANJŠIN V KONTEKSTU PROJEKTA IN PROBLEMATIKA, POVEZANA Z ZGODNJIMI
POROKAMI”

1. dejavnost: KULTURNE MANJŠINE
Cilji:

Motivirati učence, da premislijo o predsodkih in stereotipih, povezanih z romsko
skupnostjo in/ali drugimi manjšinami, saj je aktivnost oblikovana tako, da je
primerna tudi za druge manjšine.

Čas:

60 min

Pripomočki: 10 kart (Romanipè 2.0/99)
Metode:

skupinsko delo

Spretnosti:

timsko delo, veščine pojasnjevanja, aktivno poslušanje

Postopek:
Predavatelj ima dva kompleta kart, razrezanih na posamezne dele: 1 komplet vprašanj in 1
komplet odgovorov.
Predavatelj razdeli razred v 10 skupin. Vsaka skupina dobi 1 kartico z odgovorom na vprašanje.
Skupine imajo 15 minut časa za branje in razumevanje opisa. Za pomoč lahko zaprosijo
predavatelja.
En učenec vsake skupine nato nastopi pred razredom in prebere kartico s vprašanjem, ki mu ga
dodeli predavatelj. Po kratkem posvetovanju se mora vsaka skupina odločiti, ali ima pravilen
odgovor na zastavljeno vprašanje. Ustrezna skupina mora na glas prebrati odgovor in ga
razložiti razredu, pri čemer jim pomaga predavatelj.
Ko je to primerno, lahko učitelj uporabi primerjave iz večinske kulture, ki je zastopana v razredu
(italijanska, slovenska, bolgarska) ali tudi iz drugih kultur, katerih pripadniki so učenci.
Predavatelj ima pri sebi kartice s številkami (“Workshop 4_Romanipè cards with numbers”),
kjer so zapisani pravilni odgovori na vprašanja.
2. dejavnost: ZGODNJE POROKE
Cilji:

Spodbuditi pri učencih razmišljanje o tem, da se kulture nenehno spreminjajo in
da se je starost ob poroki v zadnjem stoletju zvišala.

Čas:

60 min

Pripomočki: fotografije popularnih najstniških pevcev, igralcev, risanih junakov; fotografije
zgodnjih porok; karta št. 2 “Poroka”
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Metode:

skupinsko delo

Spretnosti:

timsko delo, veščine pojasnjevanja, komunikacija

Postopek:
1. Predavatelj v razred prinese nekaj fotografij najstniških osebnosti, ki so priljubljene med
učenci razreda, kot so najstniški pevci, igralci, risani junaki itd.
2. Nato razdeli razred v skupine po 4-5 učencev, od katerih vsaka dobi po 1 fotografijo. Vsaka
skupina razpravlja o tem, ali je oseba na sliki zrela za poroko. Narišejo tabelo z dvema
stolpcema, v enem z argumenti »proti«, v drugem z argumenti »za«. Na voljo imajo 10
minut.
3. Predavatelj nato povabi vsako skupino, da predstavi svoje argumente.
4. Po predstavitvah predavatelj pokaže razredu karto št. 2 "Poroka" in vpraša:


Opišite, kaj lahko vidite na tej kartici. Se vam na tej kartici zdi kaj čudnega?

Po kratki razpravi predavatelj prosi učence, da razmislijo, kdaj je posameznik pripravljen
na poroko, in sicer na podlagi naslednjih vprašanj:


Do katere starosti si lahko obravnavan kot otrok?



Ali se lahko poročiš, ko si še otrok?



Pri kateri starosti se lahko ljudje poročijo?



Ali se lahko otrok poroči s privoljenjem svojih staršev?



Ali menite, da se morajo otroci poročiti, če to njihovi starši želijo? Tudi če so mlajši od
18 let?



Poznate situacije, ko se to res zgodi?

Na tej točki učitelj pokaže nekaj fotografij zgodnje poroke iz celega sveta in vpraša:


So se zgodnje poroke že kdaj zgodile v vaši državi?

Predavatelj učence spodbuja, da se ozrejo na pretekle generacije in razpravljajo o starosti,
pri kateri so se poročili člani njihove družine.
5. Ob zaključku aktivnosti učitelj še enkrat poudari, da ima vsaka kultura drugačne navade.
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PRILOGA 2: TEORETIČNO

OZADJE ZA UČITELJE:

PREVENTIVNI

PROGRAM:

POZNAVANJE

KULTURNIH MANJŠIN V KONTEKSTU PROJEKTA IN PROBLEMATIKA, POVEZANA Z
ZGODNJIMI POROKAMI

Sočasna prisotnost različnih kultur je velika prednost, kadar stik med različnimi kulturami
predstavlja sredstvo medsebojnega bogatenja. Hkrati pa je lahko velika težava, kadar se
multikulturalizem dojema kot grožnjo družbeni koheziji, zaščiti in uveljavljanju pravic
posameznikov ali skupin.
Zavest o relativnosti kultur in izbira relativizma sta dve zelo različni opciji. Prepoznavanje, da
je realnost zgodovinska in, da se spreminja, ne vodi nujno v relativistični pristop. Relativizem
pa je tisti, ki spoštuje razlike, a jih istočasno ločuje v avtonomni svet ter smatra za izolirane in
neprepustne, zaradi česar je dialog nemogoč.
Ta model temelji na toleranci, ki sprejema druge brez uvajanja izmenjave in prepoznavanja med
medsebojnim spreminjanjem. Zares, podobna ideja tolerance posreduje v bistvu pasiven pomen
odnosa s tistimi z druge kulture; od nas ne zahteva nujno, da smo pozorni na potrebe in trpljenje
drugih, da poslušamo njihove razloge, da se soočamo z vrednotami drugih in, najmanj vsega,
da imamo druge radi.
Pristop te vrste je osnova političnega in družbenega modela multikulturalizma, ki ne vsebuje
ustreznih rešitev za soobstoj ter ne tvori pravega medkulturnega dialoga. "Najprej obstaja
kulturni eklekticizem, ki je pogosto netipično privzet: kulture so preprosto postavljene skupaj
in dojete kot enakovredne v svojem bistvu ter zamenljive. To se z lahkoto umakne relativizmu,
kar pomeni, da kulturne skupine obstajajo ena ob drugi, a ločeno, nimajo pristnega dialoga in
zatorej prave integracije ni."
Tako imenovan asimilacijski pristop ni nič bolj zadovoljiv, ter ga ne označuje indiferenca do
druge kulture, temveč pretveza prilagajanja. Primer tega pristopa je, ko v državi z visoko
stopnjo imigracije sprejmemo prisotnost tujcev le pod pogojem, da se odpovejo lastni identiteti,
lastnim kulturnim koreninam, ter sprejmejo tiste, ki so značilni za državo gostiteljico.
V izobraževalnih modelih, ki temeljijo na asimilaciji, se morajo drugi odreči lastnim kulturnim
referencam, da bi sprejeli tiste, ki pripadajo drugi skupini ali državi gostiteljici; izmenjava je
zreducirana na preprosto vključitev manjšinskih kultur z odsotno ali le bežno pozornostjo do
njihove kulture izvora.
Bolj splošno, asimilacijski pristop je uveden v kulturah z Univerzalističnimi ambicijami, ki
poizkušajo uveljaviti svoje kulturne vrednote prek ekonomskih, tržnih, vojaških in kulturnih
vplivov. Tu je nevarnost, "ki jo predstavlja kulturna izravnava in nediskriminatorno
sprejemanje vedenj in življenjskih slogov" očitna.
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Kako premagati ovire stališč, ki niso zmožna pozitivno interpretirati multikulturne dimenzije?
Izbira opcije medkulturnega dialoga pomeni, da nismo omejeni le na funkcionalno postavitev
strategij kulturne različnosti.
Pomembna perspektiva vzgoje je, da "so dandanes možnosti za interakcijo med kulturami
znatno povečane, iz česar izvirajo nove perspektive za medkulturni dialog, dialog, za
učinkovitost katerega mora biti začetna točka podrobno poznavanje specifične identitete raznih
sogovornikov."
V tej viziji se raznolikost ne razume več kot težava, temveč kot sredstvo za skupnost, ki jo
označuje pluralizem, priložnost za odprtje celotnega sistema vsem razlikam.
Pristop temelji na dinamičnemu konceptu kulture, ki se izogiba tako zapiranju, kot manifestaciji
drugačnosti v skladu s stereotipičnimi predstavami folklore. Medkulturne strategije so
učinkovite, ko se izognejo ločevanju posameznikov v avtonomne in neprepustne kulturne
svetove, temveč namesto tega promovirajo konfrontacijo, dialog in celo medsebojne
spremembe, da bi omogočili soobstoj in odpravili konflikte. Končni cilj je izgradnja novega
medkulturnega pristopa, usmerjenega k doseganju integracije kultur ter medsebojnemu
prepoznavanju.
Trenutni pojav multikulturalizma bo verjetno poudaril tisto, kar določa kulturni horizont
človeških bitij na problematičen način. Pojavlja se močna ambivalentnost v dinamiki
konfrontacije med kulturami: po eni strani zahteva potisk proti oblikam večjega odobravanja,
po drugi pa dela prostor za izpostavljanje posebnosti različnih kultur.
Pod pritiskom človeške mobilnosti, množičnih komunikacij, interneta, socialnih omrežij in še
posebej ogromne difuzije in porabe proizvodov, je ustrezno vprašati se o usodi razlik v vsaki
kulturi.
Sočasno, ko ta neustavljivi trend kulturne uniformnosti ostaja močan, pa vendar mnogo
elementov skupinske raznolikosti in razlikovanja, ki pogosto poudarjajo reakcije
fundamentalizma in samozapiranja, ostaja živih in zdravih. Na ta način pluralizem ter
raznolikost tradicij, običajev in jezikov, ki tvorijo podlago za medsebojno bogatenje in razvoj,
lahko pripelje do poslabšanja dane identitete, kar dalje vodi v spore in konflikte.
Vendar pa bi bilo narobe sklepati, da so etnične in kulturne razlike vzrok mnogo konfliktov, ki
pestijo svet. Slednji imajo v resnici politične, gospodarske, etnične, religiozne, teritorialne in
ne izključno ali primarno kulturne korenine. Kulturni, zgodovinski in simbolni elementi so
uporabljeni zgolj za mobilizacijo ljudi, do točke, kjer se stimulira nasilje, ki je ukoreninjeno v
elementih gospodarske tekmovalnosti, družbenega konflikta in političnega absolutizma.

8

Rastoča multikulturna karakterizacija družbe in tveganje, da se te iste kulture uporabljajo kot
element za konfrontacijo in konflikt, so faktorji, ki spodbujajo vse več govoric o izgradnji
poglobljenih medkulturnih odnosov med posamezniki in skupinami, kjer naj bi bila šola eden
izmed privilegiranih krajev za medkulturni dialog.
Politični in zakonodajni ukrepi integracije so potrebni. Ne moremo podcenjevati njihovega
izrazitega pomena. Ponuditi morajo normativne in preventivne zakonodajne okvirje, ki
spodbujajo interakcijo tudi v delikatnih situacijah, kot je urejanje uporabe jezika. Politični
ukrepi pa vendar niso tisto, kar na koncu zagotavlja avtentično interakcijo in zatorej miren in
konstruktiven soobstoj.
Neprestane družbene spremembe zahtevajo metodo intervencije, ki jo označujemo z izrazom
"inter-kultura". S tem ne mislimo etičnega načela ali cilja, ki naj bi ga dosegli, temveč
vzpostavitev delovne prakse, ki lahko pomaga povrniti pluralen spomin z raziskovanjem naših
multikulturnih kontekstov.
Inter-kultura sproža nadaljevanje procesa meja demokracije s participatornim, na kulturi
utemeljenim prepoznavanjem razlik. Cilj je vzpostavitev novega državljanskega pakta, ki lahko
povrne ustrezno simetrijo za ustvarjanje prostorov za trgovanje in upravljanje z neprestanimi
družbenimi transformacijami, ter tako zagotovi družbeno kohezijo.
Povečana demokratična participacija pomeni preseganje modela "podrejene integracije", ki vidi
imigrante preprosto kot delovno silo, ter prepoznava kompleksnost odnosov, v katere vstopajo
ti ljudje na ozemlju, na katerem žive.
Šole nosijo veliko odgovornost, saj se od njih zahteva razvoj dimenzije interkulturnega dialoga
znotraj izobraževalnih projektov. Izobraževanje, po svoji naravi, zahteva odprtost za druge
kulture brez izgube identitete.
Zaradi tega je ključno, da se mladi učijo skozi šolsko in akademsko izkušnjo ter praktična
orodja, ki jim bodo pomagala bolje razumeti druge in sebe, njihove lastne vrednote, ter vrednote
drugih kultur. Odprta in dinamična konfrontacija v takem primeru pomaga razumeti razlike, s
čimer se izognemo tvorjenju konfliktov, temveč vzpostavimo priložnost za medsebojno
bogatenje in harmonijo.
Pomembno je, da se zavedamo, da živimo v nenehno spreminjajočem se svetu, ter da so kulture
dinamične in neprestano spreminjajoče se, na podlagi akulturacije in inter-kulturnih procesov.
Življenjskega pomena je odstranjevanje vsakršnega tveganja ksenofobnih in rasističnih
skušnjav in potrebna je krepitev širitve znanja o manjšinskih kulturah.
Kultura je edinstven način izražanja človeških bitij, njihov specifičen način obstoja in
organiziranja svoje prisotnosti v svetu. Zahvaljujoč sredstvom kulturne dediščine, ki je prisotna
9

že ob rojstvu, lahko realizirajo samorazvoj glede na okolje v katerem žive in z drugimi
človeškimi bitji. Potrebna in življenjska povezava z lastno kulturo ne zahteva od človeških bitij,
da se "samozapirajo", saj je ta povsem kompatibilna s srečevanjem z in znanjem o drugih
kulturah.
Raznovrstnost kultur je posledica nenehnega mešanja populacij, ki ga označujemo tudi z besedo
"hibrid" človeške družine skozi zgodovino, kar pomeni, da "čista" kultura ne obstaja. Različni
okoljski, zgodovinski in družbeni pogoji so povzročili široko raznolikost znotraj ene človeške
skupnosti v kateri je vsako človeško bitje oseba in zaradi tega predmet pravic in obveznosti, ki
izvirajo neposredno in sočasno iz njegove lastne narave: pravic in obveznosti, ki so univerzalne,
neprekršljive in neodtujljive.
A velika večina trditev se nanaša na neenakost med spoloma: zgodnje poroke, prisilne poroke,
ločitveni postopki, ki diskriminirajo proti ženskam, ter poligamija. Povezava med kulturo in
spolom se v praksi pojavi na mednarodnem področju, kjer so ženskam človekove pravice v
nekaterih državah pogosto odvzete, češ, da so nekompatibilne z njihovo kulturo. Je nasilje
znotraj manjšinskih kultur povezano s kulturnimi razlikami?
Interkulturna vzgoja se je od nekdaj spopadala z izzivom učenja razumevanja in, da bi dosegla
ta cilj, pričela delovati na dveh nivojih: kognitivnem, kjer gre za znanje in podatke o svetu
drugih, ter afektivnem, kjer gre za pozornost do odnosov, interakcij ter zgodovine prav vsakega
posameznika.
Izziv je preučevati najbolj ustrezne načine za lajšanje izmenjave med kulturnimi svetovi večine
in manjšine: interkulturna vzgoja.
Interkulturna pedagogika temelji na prepričanju, ki ga podpira sociološka in antropološka
refleksija, da je kulturna interakcija dejstvo, znotraj katerega mora razum prevladati nad usodo.
Pri pedagoškem poučevanju se razum nanaša na mediacijo in zaupanje v možnost, da vsakdo
lahko spozna svet drugega in razume različna gledišča in načine obstoja. Pedagogika je vedno,
na splošno, oblika mediacije. Še posebej to velja za interkulturno pedagogiko.
Kulture se lahko družijo v učilnici in drugod, če so subjekti v položaju da imajo ustrezne
komunikacijske spretnosti. Učenje le-teh zahteva uporabo sredstev, ki zmanjšujejo prepad in
neravnovesja kolikor hitro je mogoče (perspektiva, ki je usmerjena v izgradnjo novih načinov
obstoja in razmišljanja, usmerjenega v vse skupaj).
Interkulturna vzgoja cilja na oris najboljših strategij (v smislu organizacije in namena), da bi se
posamezniki, ki pripadajo različnim kulturam in kulturnim izvorom lahko naučili komunicirati
eden z drugim, ne glede na razlike v jeziku, kulturnem vedenju in prepričanjih. Šola in vzgojni
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servisi ki delijo to perspektivo, delujejo v prepoznanju načela, da je komunikacija mogoča, ter,
da je izmenjava vir znanja in bogatenja.
Interkulturna pedagogika zarisuje smer dejavnosti nasproti že očitnem nevarnostim, ali tistim,
za katere grozi, da bodo eksplodirale, netoleranci in rasizmu, saj je naloga vzgojno
izobraževalnih institucij preprečevanje in boj proti le tem, ter poizkus razgradnje prek
recipročnega znanja in sodelovanja, stereotipov in predsodkov.
Različne kulture so številne in poznavanje le - teh ni preprosto stvar usposabljanja,
usposabljanja namenjenega takojšnji potrebi. Nahajamo jo v sferi vzgoje, kjer spreminja naravo
ljudi in, posredno, tudi naravo družbe v kateri živimo, prek treh stopenj:
Zavedanje: prepoznavanje, da vsak posameznik nosi svojo umsko programsko opremo, ki
izvira iz načina, na katerega je odrastel, ter da imajo tisti, ki so odrasli drugače, iz enako dobrih
razlogov drugačno umsko programsko opremo.
Znanje: interakcija z drugimi kulturami, učenje, kakšne so te kulture, kakšni so njihovi simboli,
njihovi junaki, njihovi rituali.
Spretnosti: zmožnost združevanja teoretičnega znanja in praktičnih izkušenj.
REFERENCE/VIRI:
Romanipè 2.0 – 99 domande sulla popolazione romanì (Futura Edizioni, 2014)
Frabboni F., Pinto Minerva F.: Manuale di pedagogia generale (Laterza, Roma-Bari, 1994)
Sarracino V., Striano M. (a cura di): La pedagogia sociale. Prospettive di indagine (Edizioni
ETS, Pisa, 2002)
Cfr. Callari Galli M., Cambi F., Ceruti M.: Formare alla complessità. Prospettive
dell’educazione nelle società globali (Carocci, Roma, 2003)
Archivio Fondazione romanì Italia - 2005 – 2015
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UVOD
V okviru projekta “Zgodnja poroka – kultura ali zloraba?” ” (JUST/2013/DAP/AG/5556) se
bodo ob finančni pomoči programa Daphne, ki ga izvaja Evropska unija, v šolah kot ključne
aktivnosti izvajali preventivni programi. Otroci in najstniki se bodo s problematiko zgodnjih
porok seznanili na petih delavnicah, katerih namen je izboljšati njihovo samopodobo.
Izobraževanje je najpomembnejši način za uveljavitev posameznika in razvoj samospoštovanja.
Okoli 275 milijonov ljudi letno, je po vsem svetu priča ali žrtev nasilja v družini. Tako fizična
kot psihična zloraba otrok sta vedno pogostejša pojava, četudi pogosto prikrita in neopažena s
strani družbe. V boju proti zlorabam in zanemarjanju so ključnega pomena zgodnji preventivni
ukrepi, ki vključujejo celotno izobraževalno skupnost, še posebej tisti del, ki neposredno deluje
z otroki in mladino, predvsem šole in starši. Opisi nasilnega vedenja in zlorabe otrok so prisotni
v mnogih zgodbah in pravljicah, ki so otrokom blizu, kar uporabimo pri izvedbi delavnice, ki
poteka ob prebiranju zgodb in/ali pravljic.
1. NASLOV PROGAMA
Preventivni program – Prepoznavanje nasilja
2. NAMEN
Zanemarjanje in zloraba otrok sta pojava prisotna že iz pradavnine. Skozi zgodovino pogosto
spregledana, ali celo tolerirana in opravičljiva, sta bila razkrita v vsem obsegu in težkimi
posledicami v znanstveni literaturi iz sedemdesetih prejšnjega stoletja. Priznavanje problema,
raziskovalna orodja in učinkovita sredstva za boj proti nasilju nad mladoletniki predstavljajo
napredek, ki vodi moderne družbe do napredne in učinkovite zaščite otrok.
3. CILJI (PROGRAMA)


Poznavanje in prepoznavanje različnih oblik nasilja



Spodbujanje samozavesti in samozavedanja (!)



Poznavanje nevarnosti



Razvoj sposobnosti nasprotovanja in izbire



Omogočanje komunikacije



Ustvarjanje pozitivne zveze med zaupanjem in obrambo

4. UDELEŽENCI
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Delavnice so namenjene učencem od 9 do 13 leta starosti. Za boljše izvajanje usposabljanja ne
sme biti vključen več kot en razred naenkrat.

5. IZVEDBA PROGRAMA
Program bo vodil predavatelj z izkušnjami na področju kulturne mediacije in pri delu z romsko
skupnostjo in kulturo.
Program se bo izvajal v učilnici primerni za 20/30 slušateljev. Stoli in mize naj bodo razporejeni
v obliki črke U, prostor pa naj bo opremljen z računalnikom in LCD projektorjem.

6. TRAJANJE
2 šolski uri
7. UČNE METODE IN OBLIKE DELA
Predavatelji uporabljajo naslednje učne metode:
-

Igra z kartami

-

Pogovor, skupinsko delo

Predavatelji uporabljajo tudi druge metode in oblike dela, ki omogočajo otrokom, da so ti,
kolikor je to le mogoče, aktivno vključeni v dejavnosti.

8. KURIKULUM
Preventivni program se izvaja v obliki delavnic. Za natančno izvedbo delavnice si poglejte učno
gradivo v prilogi.
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PRILOGA 1: UČNO GRADIVO: »PREVENTIVNI PROGRAM – “PREPOZNAVANJE NASILJA »
1. Dejavnost: ISKUŠNJE IN STRAHOVI
Cilj: premislek o lastnih izkušnjah in/ali strahovi pred nasiljem
Čas: 45 minut
Material: Kartice Zgodnje poroke ter črno bele fotokopije kartic
Metode: individualno delo, predstavitev z strani učitelja (!)
Sposobnosti: aktivno poslušanje, domišljija, risanje
Postopek:
1. Učitelj prinese v razred 6 kartic za to delavnico in njihove črno bele fotokopije
2. Učitelj pokaže 6 kartic razredu in povabi vsakega otroka, naj izbere črno belo fotokopijo
ene izmed kartic, ki ga spominja na situacijo, ki jo je doživel, ali se je boji.
3. Otroci imajo 20 minut, da pobarvajo ali dopolnijo sličico (za izražanje čustev lahko
uporabijo različne barve). Učitelj mora poudariti, da ta dejavnost služi zgolj premisleku
o pomenu nasilja in otrokom ne bo potrebno pokazati svojih sličic.
4. Učitelj znova pokaže 6 kartic in razloži kakšne vrste nasilja predstavljajo.
2.Dejavnost: KAKO PREPOZNATI RAZLIČNE OBLIKE NASILJA
Cilji: Otroci pogosto sodelujejo pri nasilnem obnašanju ne, da bi se tega zavedali (npr. šport,
filmi, medsebojni odnosi z sošolci itd.). Glavni cilj te dejavnosti je prepoznati različne oblike
nasilja.
Čas: 45 minut
Material: natisnjene sličice iz priljubljenih zgodbic/pravljic, lepilo oz. sredstvo z katerim
pritrdimo sličice na tablo, tabla, marker
Metode: skupinsko delo, skupinska razprava
Sposobnosti: timsko delo, pisanje, aktivno poslušanje
Postopek:
1. Učitelj izbere eno izmed priljubljenih zgodb npr. Hans Christian Andersen (Deklica z
vžigalicami), Carlo Collodi (Ostržek), na internetu poišče slike prelomnih trenutkov v
zgodbi in jih natisne. Natisnjene slike v razredu pritrdi na tablo, nakar z razredom v
okoli 20 minutah povzame zgodbo.
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2. Učitelj razdeli razred na 3 skupine in vsaki naroči, naj v 15 minutah odgovorijo na
naslednja vprašanja:


Ali lahko določite kje v zgodbi je prisotno nasilje?



Za kakšno vrsto nasilja gre (kategorijo?)?

3. Ali se spomnite kakšne druge zgodbe, ki je priljubljena v vaši skupini, v kateri lahko
določite primere nasilnega vedenja
4. Učitelj naroči vsaki skupini, naj deli svoje odgovore z razredom in napiše različne oblike
nasilja, ki so jih odkrili na tablo. Učencem lahko tudi pomaga, če spregledajo kakšno
obliko nasilja, ter jim dovoli premislek.

3.Dejavnost: KAKO PREPOZNATI TVEGANE SITUACIJE
Cilji: Cilj dejavnosti je predstavitev teme spolnega nasilja in kako prepoznati nevarne situacije,
kot tudi razviti sposobnost pravilnega odziva pri učencih.
Čas: 30 minut
Material: 4 ločeni vprašalniki, razdeljeni 4 skupinam
Metode: skupinsko delo
Sposobnosti: komuniciranje, empatija, kritično mišljenje
Postopek:
1. Učitelj razdeli razred na 4 skupine, od katerih vsaka sprejme vprašalnik z 3 možnostmi
(poglej prilogo »Workshop 5_Quiz«) Tema vprašalnikov je spolno nasilje in tvegane
situacije. Vsaka skupina ima 15 minut časa, da se odloči, katere izmed možnosti
navedenih na vprašalniku menijo, da so najboljše.
2. Nato učitelj povabi vsako skupino posebej naj predstavi situacijo, ki so jo dobili in
odločitve, katere so izbrali razredu. Učitelj mora vzeti v obzir vse možne odgovore in
skozi razpravo z celotnim razredom premisliti, katera odločitev bi bila najboljša v
prikazani situaciji ter katere nevarnosti bi lahko sledile če bi se odločili drugače.
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(Kviz
1. Na avtobusu: Tujec pristopi do Jasmine
Jasmina potuje sama z avtobusom. Starejši moški, ki ga ne pozna, jo ogovori. Precej zabaven
je in se ji dobrika. Pravi, da bi bil rad njen prijatelj in jo prosi za njeno telefonsko številko.
Jasmina ne ve, kaj naj.
Kaj naj po tvojem mnenju stori Jasmina?
A – Moškemu naj pove svojo telefonsko številko.
B – Svoje številke naj ne pove in izstopi na naslednji avtobusni postaji.
C – Svoje številke naj ne pove, pove vozniku avtobusa, da jo moški nadleguje. Pokliče naj
prijatelja, da jo počaka na postaji.
2. Ana je prek interneta spoznala fanta, ki jo želi spoznati.
Ana sedi doma za računalnikom. Prek internetne klepetalnice je spoznala Tomaža, s katerim si
že nekaj tednov izmenjujeta sporočila. Občutek imata, da se že zelo dobro poznata. Živita v
istem mestu. Tomaž predlaga, da se srečata na železniški postaji, v sredo po šoli.
Kaj naj po tvojem mnenju stori Ana?
A – Povabilo naj zavrne, saj se ni varno srečati s fantom, ki ga ne poznaš.
B – Povabilo naj sprejme, vendar naj se srečata v slaščičarni in naj s sabo pripelje prijateljico.
C – Povabilo naj sprejme, saj ga precej dobro pozna in o tem ne rabi povedati staršem.
3. Sošolec zagrabi Marijo
Marija pride v šolo. Na hodniku sreča dva fanta iz svojega razreda. Eden od njiju položi Mariji
roko okoli ramen. Mariji je ob tem neprijetno.
Kaj naj po tvojem mnenju stori Marija?
A – Prijazno naj mu reče, da odneha.
B – Razjezi naj se in ga odrine stran.
C – Razjezi naj se, ga odrine stran in pove ostalim, kaj je naredil.
4. Maja je povabljena na zabavo k fantu, ki ji je všeč
Maja in Janez sta se spoznala v kavarni. Janezovih staršev čez vikend ne bo doma, zato bo
Janez priredil zabavo in povabi tudi Majo. Maja je zelo vesela povabila, hkrati pa je tudi
zaskrbljena. Ni prepričana, ali naj povabilo sprejme ali zavrne.
Kaj naj po tvojem mnenju stori Maja?
A – Povabilo naj zavrne in ostane doma.
B – Povabilo naj sprejme in odide sama na zabavo.
C – Povabilo naj sprejme, vendar povabi še prijateljico ter poskrbi za prevoz domov.
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PRILOGA 2: TEORETIČNO OZADJE ZA UČITELJE: PREVENTIVNI PROGRAM: PREPOZNAVANJE
NASILJA

Zloraba otrok, tako fizična kot psihološka, je vse bolj pogost pojav, čeprav ostaja večinoma
skrit in neviden večini ljudi. Da bi se borili proti zlorabi in slabemu ravnanju je ključnega
pomena in vse bolj nujna preventivna dejavnost, v katero je vključena celotna vzgojno
izobraževalna skupnost, a še posebej tisti, ki delajo z otroci in adolescenti. Na prvem mestu gre
tu za starše in učitelje.
Vsakršna oblika nasilja do mladoletnikov je vedno napad, ki destabilizira in zmede razvijajočo
se osebnost, ter povzroči škodo v procesih odraščanja posameznika na kratek, srednji in dolgi
rok - pri zlorabljenem otroku je na prvem mestu psihološka škoda.
Zanemarjanje in/ali zloraba otroka, ki je žrtev, uničujejo sposobnost pozitivnega osmišljanja
izkušenj, samospoštovanje in pozitiven občutek kohezivnega jaza.
Za te otroke agresivnost lahko postane edini način komunikacije in, ko odraščajo, ti otroci
pričnejo dojemati ta komunikacijski model kot normalen.
Po vsem svetu je bilo 275 milijonov ljudi priča nasilja znotraj gospodinjstva, pogosto pa so tudi
sami postali žrtve.
Ne obstaja država, za katero bi bilo mogoče trditi, da se v njej to ne dogaja, niti za Italijo, kjer
so pojavi nasilja nad otroci v različnih oblikah v strmem porastu.
Mednarodno je bilo storjenega že veliko v smislu prepoznavanja in izgradnje regulatornih
okvirov, prek katerih je mogoče zaščititi otroke.
Zloraba in nasilje nad otroci niso le trenutni pojavi, temveč starodavna realnost, ki je bila dolgo
predmet ignoriranja, če ne celo toleriranja in opravičevanja. Prvič je prišlo do prepoznanja
obsega in posledic v znanstveni literaturi v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Prepoznanje
nasilja nad mladoletniki, raziskovalna orodja in učinkovita sredstva za boj proti le - temu
predstavljajo napredno stopnjo poti, ki vodi sodobne družbe v odraslo in odgovorno zaščito
otrok.
Dandanes se v raziskavah na področju zlorabe otrok vse bolj uporablja izraz Neželene Otroške
Izkušnje (Adverse Childhood Experiences, ESI). Ta izraz vsebuje vse oblike zlorabe, tako
neposredne (spolna zloraba, fizično in psihično nasilje, zanemarjanje), kot tudi posredne
(zloraba, zaradi katere postane družinski kontekst neustrezen) - alkoholizem staršev ali
zasvojenost z mamili, psihiatrične težave in, predvsem to, da so otroci priča nasilju, še posebej
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udeleženost otrok pri nasilnih dejanjih proti čustveno pomembnim referenčnim osebam.
Izraz "zloraba" predstavlja VSE oblike nasilja nad otroci v najširšem pomenu besede, od
zanemarjanja, malomarnosti, zapuščanja, neprimernega ravnanja, pa vse do najrazličnejših
oblik psihološkega, fizičnega in spolnega nasilja, s strani kogarkoli, ki bi moral predstavljati
zaščito in blaginjo otroka, osebe, ki ji otrok zaupa najbolj ter ob kateri je otrok povsem brez
pomoči.
Zaradi tega zloraba NI obvezno povezana z otrokovo spolnostjo. Ravno nasprotno. Zloraba je
vsaka oblika nasilja, kjer je otrok žrtev, povzročena s strani kogarkoli, ki ima moč nad otrokom.
Dom, družina, šola in, na splošno, vsi tisti skupni prostori, v katerih otrok odrašča in odkriva
svet okrog sebe vse prepogosto izgubijo svojo zaščitniško vlogo in včasih postanejo kraji nasilja
in zlorabe.
Vsaka oblika zlorabe otrok načenja temo človekovih pravic in skrbi za javno zdravstvo: ne
nanaša se le na zaščito mladoletnikov. Pomembno je prepoznati resnost posledic ki jih, na kratek
in dolgi rok, nasilje nad otroci VEDNO pusti na žrtvah, a tudi na družinah in skupnosti, v
smislu fizičnega in duševnega zdravja, psihološkega in družbenega razvoja ter enakih
priložnosti za vse udeležene, da o visokih socialnih in ekonomskih stroških za družbo kot celoto
niti ne govorimo.
Zloraba otrok na fizičnem in čustvenem nivoju je bila in še vedno je predmet znanstvene in
družbene pozornosti, ki po eni strani dopušča razjasnitev povezanih vidikov, značilnosti in
dinamike, po drugi pa določanje najboljšega pristopa.
Fizično nasilje
Izraz 'fizično nasilje' se nanaša na situacijo, v kateri starši ali skrbniki izvajajo in / ali dopuščajo
drugim, da izvajajo fizično škodljiva dejanja na mladoletnikih.
Posledično so to so fizične poškodbe zaradi napada, zloraba, telesno kaznovanje ali resne
grožnje fizični integriteti in življenju, kot namerno zastrupljanje, dušenje, umor in ritualne
prakse.
Fizično nasilje določa prisotnost fizičnih poškodb zaradi fizičnih napadov, zlorabe, telesnega
kaznovanja ali resne grožnje fizični integriteti in življenju.
Psihološko nasilje
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Vse tiste situacije, v katerih je deček / deklica tarča ponižanja, razvrednotenja, zaničevanja,
ustrahovanja na nadaljujoči se in dolgotrajni osnovi. Označuje ga čustven odnos, katerega
značilnosti so neustrezen in škodljiv psihološki pritisk, čustveno izsiljevanje, brezbrižnost in
zavrnitev. Psihološka zloraba se nanaša na čustven odnos, ki ga določa ponavljajoč se in
konstanten čustveni pritisk, čustveno izsiljevanje, zaničevanje, brezbrižnost, zavrnitev in
razvrednotenje, ki poškoduje ali ovira razvoj temeljnih kognitivnih in čustvenih spretnosti kot
so inteligenca, pozornost, dojemanje, spomin.

Zanemarjanje otrok in pretirana skrb za otroka
Brezbrižnost - neustrezna oskrba - (odsotnost skrbi za otroka ali napake v pomembnih fazah
otrokovega rastnega procesa).
Popačeno zdravljenje - (popačeno zdravljenje zaradi anahronističnega dojemanja otroka ali
podobe drugega ali idealnega otroka).
Pretirano zdravljenje - pretirano medicinsko zdravljenje - tu gre za posredni Munchausnov
sindrom, v katerem je v otroka vcepljen duh kronične bolezni, po navadi s strani matere, ki
izpostavlja otroka analizam, zdravljenju in celo nepotrebnim kirurškim posegom. To je resna
oblika zlorabe, pri kateri otrok utrpi fizično in psihološko škodo, včasih pa celo izgubi življenje.
Čustvena in verbalna zloraba
Čustvena zloraba se izraža skozi ponižujoče besede in izjave, ki vplivajo na čustva otroka, ki,
brez podpore, stori kakor mu je naročeno.
Zares, čustvena zloraba je vzrok resne evolucijske škode, saj vpliva na strukturiranje občutka
o sebi, proizvaja dojemanje notranjega razvrednotenja, tega, da si otrok ne zasluži spoštovanja,
ljubezni, poškoduje živčni sistem, intelektualne in čustvene funkcije, ter ustvarja pogoje za
izredno ranljivost. Sposobnost ustvarjanja pomenskih mnenj o sebi, drugih, okolju ter
prihodnosti temelji na učenju v času otroštva.

Spolno nasilje
Spolna zloraba je definirana kot udeleženost otroka v spolni dejavnosti, z ali brez fizičnega
stika, na katero ne more prostovoljno pristati na podlagi starosti in vpliva osebe, ki otroka
zlorabi. Tu gre za spolno izkoriščanje otroka ali adolescenta, otroško prostitucijo in otroško
pornografijo.
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Priča nasilju
Prisotnost otroka pri nasilju v družini se nanaša na vse oblike zlorabe prek dejanj fizičnega,
verbalnega, psihološkega, spolnega in ekonomskega nasilja s strani pomembnih drugih
(odraslih ali mladoletnikov).
Otrok lahko to izkusi neposredno (ko do tega pride znotraj njegovega polja percepcije),
posredno (ko se otrok zaveda nasilja) in / ali z opažanjem učinkov nasilja. Prisotnost pri nasilju
mladoletnikov nad drugimi mladoletniki in / ali drugimi družinskimi člani, zapuščanje ali
zloraba domačih živali, so prav tako vsebovani v tej kategoriji.
Lastnosti prisotnosti pri nasilju:


To je oblika zlorabe, zaznava katere zahteva prepoznanje neposrednega nasilja v
družini, nasilja v gospodinjstvu;



Je oblika primarnega tipa zlorabe, kot so druge oblike nasilja (fizično, spolno,
psihološko).



Je oblika zlorabe, ki lahko povzroči kratko, srednje in dolgoročne posledice na
otrokovem mentalnem in fizičnem zdravju.



Se prepoznava kot dejavnik tveganja za druge oblike zlorabe in nasilja (predstavlja
enega izmed dejavnikov tveganja za medgeneracijski prenos nasilja).

Nasilništvo
Nasilništvo je dejanje arogance, ki se ponavlja skozi čas, ter ga izvaja močnejša oseba nad
šibkejšo, ki se ne more braniti. Korenine takega vedenja so v zlorabi moči in želji po
ustrahovanju in dominaciji nad drugim.
Gojenje zavesti o izzivih, povezanih z nasilništvom pri otrocih in mladini, vzpodbujanje razvoja
vedenja in načinov sporočanja na podlagi sodelovanja in empatije, omogočanje skupinske
izkušnje v kateri lahko otrok ali najstnik izkusi pozitivne odnose s svojimi vrstniki, v učilnici,
modulacija vsake dejavnosti v skladu s potrebami specifičnih šolskih situacij, uporaba različnih
oblik izražanja kot ključnih kanalov za spodbujanje znanja o sebi in drugih ter izražanja osebnih
čustvenih izkušenj, uporaba avdio vizualnih materialov, skupinsko delo, izdelava tiskanih
sredstev, priložnosti za diskusijo, za doseganje naslednjih ciljev:
- učenje prepoznavanja čustev in razumevanje njihove komunikacijske vrednosti
- promocija razumevanja pomena empatičnega odnosa
- določanje in prepoznavanje nasilništva v različnih oblikah
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- analiza vloge in vedenja nasilnikov, žrtev in opazovalcev
- promocija zavesti o čustvenih izkušnjah otrok in mladine, ki so bili udeleženi v primerih
nasilništva
- razvoj sposobnosti otrok in mladih, da poiščejo obstoječe rešitve za težavo.

Zlorabljeni otroci ali adolescenti so zmedeni v zvezi s tem, kako vidijo in dojemajo same sebe
in druge, ne morejo zavrniti nasilja, saj so čustveno vezani na pozitivno stran tistih, ki jih
zlorabljajo. Otrok spravlja v um to dobro stran in se je oklepa, da bi preživel, ter zanika boleče
izkušnje lastnega trpljenja. Otrok izbriše dojemanje bolečih občutkov, ker je prisiljen živeti s
straši, ki zagotavljajo njegovo preživetje; je kot talec v prisotnosti ljudi, ki mu škodujejo in ga
vključujejo v patološke situacije.
Vsaka izkušnja zlorabe tvori pristranske interpretacije pri žrtvi, da bi ta zaščitila navezanost na
storilca, še posebej če je storilec starš, zaradi česar otrok pogosto krivi druge za incident, ali pa
obdolži celo samega sebe.
Zloraba otrok in adolescentov je družben in javno zdravstven problem. Zaradi tega morajo
družba in institucije delovati z vse večjo odgovornostjo, da bi zaščitile otroke, žrtve nasilja ter
zanemarjanja, in preprečile zlorabo.
Zloraba in nasilje nad otroci sta vedno obstajala, ne da bi ljudje sploh vedeli za to, a zavest je v
zadnjih časih vse večja zaradi razvoja na socialnem in političnem nivoju.
Nasilno vedenje se pojavlja v mitih in pravljicah, tudi v teh je govora o zlorabi in nasilju nad
otroki.

Poleg pripovedovanja zgodb je vzgojni cilj pravljic, kot je rekel Gianni Rodari, odpreti um
otrokom ter tako izpolniti svoj vzgojni namen. "Pravljice so prostor tisočih priložnosti."
Od Ezopa, starogrškega pripovedovalca zgodb, za katerega se meni, da je živel v 7. stoletju
pred našim štetjem, pa do Deklice z vžigalicami in Hrabrega svinčenega vojaka Hansa
Christiana Andersena, ter bratov Grimm s Sneguljčico in sedmimi palčki, Palčico in na koncu
z Ostržkom, so bile pravljice vedno pomemben del obstoja vseh otrok.
Pravljice bratov Grimm so polne nasilja. Nemška brata nista sama pisala pravljic, pač pa sta jih
podrobno zapisovala po mestih in podeželju, kjer so prehajale iz generacije v generacijo po
ustnem izročilu. Skozi leta so te legende, ki so nato postale pravljice, bile prilagojene za
pripovedovanje otrokom ob ognju, ob hladnih nemških zimskih večerih.
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Drugi primeri vsebujejo kraljico mačeho, ki ukaže "zvestemu" lovcu, da umori siroto
Sneguljčico, ki je mnogo lepša od nje, pa Janka in Metko, ali Palčico, ki so zapuščeni od staršev
in tvegajo, da jih pojejo pošasti, podobno kot pri Fižolovki.
O Deklici z vžigalicami, ki na hladen novoletni večer umira od lakote in mraza ter se poizkuša
ogreti z vžigalicami, pa sploh ni potrebno govoriti.
Ostržek, iz kosa lesa postane otrok, a skozi mnogo pustolovščin izkusi vse napake človeštva,
od zlobne varljivosti tatice lisice ter zlorabe otrok vodje cirkusa, pa do suženjstva oslov - otroci,
ki igrajo biljard in kadijo cigare...
Princese v pravljicah so vse sirote, ki so v nemilosti polsester in mačeh, ki neprestano tvegajo
življenje, kot na primer Pepelka, pa Lepotica in zver in Mala morska deklica.
Cilj vseh teh pravljic je moralno-didaktične narave in zaradi tega se zgodba ne konča
pripovedno, temveč želi poudariti etično sporočilo.
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