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Krogi ob tabornem ognju 
3 koraki za izvedbo aktivnosti 

  

 

1. korak: pripravljalna faza 
Za mlade organizirajte izlet ali lokalno srečanje. Povabite jih, naj se zberejo 
ob tabornem ognju – ni nujno, da je resničen! Prinesite potrebne 
materiale, vključno s pisali, papirjem in skledo. Po potrebi poskrbite za 
hrano in pijačo.  

 

2. korak – faza aktivnosti 
Pri tej aktivnosti uporabimo vprašanja za razmislek o prehodih in 
prihodnosti v skupini. To lahko pomaga pri vzpostavljanju odnosov med 
mladimi. Sedite okoli tabornega ognja ali v krogu drugje, če taborni ogenj 
ni mogoč. Vse mlade prosite, naj na list papirja napišejo 3 vprašanja, ki bi 
lahko bila zanimiva na temo načrtovanja prihodnosti in prehodov. Kot 
moderator napišite 6 primerov vprašanj, ki jih dodajte v skledo in jih 
predstavite, če imajo mladi težave z oblikovanjem vprašanj. Možna 
vprašanja obsegajo: 
 

 Imate kakšne poklicne cilje? 
 Ste se sposobni obravnavati s sočutjem, ko gre kaj narobe?  
 Za katere veščine menite, da bodo koristne za vašo prihodnost? 

 

Udeleženci iz sklede izberejo vprašanje, na katerega bodo odgovorili, in 
delijo z drugimi le toliko, kolikor jim je prijetno. 

Dodatna vprašanja najdete v praktičnem načrtu na spletni strani Value.  

 

3. korak – zaključna faza 
V zaključni fazi lahko mlade v krogu enega za drugim vprašate, če so se 
kaj naučili o sebi ali drugih. Poskrbite, da imajo mladi dovolj časa, da se 
ob sedenju in pogovoru spoznajo.  

 

Vaši zapiski: 

 
 … 

 
 … 

 

 Vrsta aktivnosti: 

Na osebo osredotočen 
trening 

Namen aktivnosti: 

Cilj te vaje je spodbuditi 
refleksijo o prehodih in 
načrtovanju. Z refleksivnimi 
vprašanji lahko vsaka 
mlada oseba razmisli o 
svojih naslednjih korakih in 
načinih, kako jih doseči. Ta 
vaja omogoči mladim, da 
se medsebojno povežejo. 
Na podlagi te vaje lahko 
izboljšajo več spretnosti, 
med drugim komunikacijo, 
samozavest in načrtovanje. 

 

 Trajanje: 

Priprava: 15 min.      
Izvedba: 30–90 min. 
Preverjanje učnega 
napredka: 15–30 min. 

 

Nadaljnji ukrepi: 

  
 

 Druge komponente 
Škatle primerov VALUE: 

Poskrbite, da se nihče ne 
počuti neprijetno in da so 
vse osebe obravnavane 
prijazno.  
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vrednota: 

 

 




