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Pot 
3 koraki za izvedbo aktivnosti 

 

1. korak: pripravljalna faza 
Ta aktivnost obravnava kompetence, kot so timsko delo, odločanje in 
komunikacija. Cilj te aktivnosti je razbiti rutino in ponuditi drugačen pristop.  

Časovnica aktivnosti: 35 minut. 

 5 minut – kratka navodila moderatorja 
 15 minut – sprehod v parih 
 15 minut – razprava v veliki skupini 

 

2. korak – faza aktivnosti 
Za izvedbo boste potrebovali precej prostora (najbolje na prostem), kjer se 
udeleženci lahko odpravijo na sprehod. Zelo pomembno je, da izberete 
mirno in lahko pot za udeležence. 

Konkretni koraki za izvedbo: 

Kot moderatorju strukturiranega dialoga vam lahko ta aktivnost pomaga 
pri vodenju seje o iskanju možnih rešitev za obravnavano vprašanje. 

Ni nujno, da so strukturirani dialogi in razprave med udeleženci in 
oblikovalci politik vedno formalni in v zaprtih prostorih, saj lahko že sama 
tema podpira zamisel o pomenu dela na terenu. 

Na začetku celotni skupini obrazložite prednosti razmišljanja med 
gibanjem. Nato razložite, da je naslednji korak sprehod v parih in razprava 
o osrednjem vprašanju za konkretno sejo strukturiranega dialoga. Glede na 
število udeležencev poskrbite, da pari ne hodijo po isti poti; če dva para 
hodita po isti poti, poskrbite, da se lahko predlogi enega para dodajo 
predlogom drugega, ki hodi po isti poti. Poleg tega svetujemo, da parom 
razdelite zemljevid poti, ki jo morajo prehoditi, ter navodila za opazovanje 
okolja in obnašanja ljudi. 

3. korak – zaključna faza 
Predlagajte, naj pol časa govori udeleženec A, na poti nazaj pa 
udeleženec B. Vsakemu paru dajte primere vprašanj, kot so: Kako 

  

Vrsta aktivnosti: 

Igra vlog 

 

Namen aktivnosti: 

S to aktivnostjo lahko 
izboljšate svoje kompetence 
timskega dela, 
komunikacije in odločanja. 

 

 Trajanje: 

5 minut – kratka navodila 
moderatorja,  

15 minut – sprehod v parih, 

15 minut – razprava v veliki 
skupini. 

 

 Nadaljnji ukrepi: 

Nadaljnje branje: 
http://inter-religious-
tools.com/wp-
content/uploads/2018/12/P
ATH-1.pdf  

 

 Druge komponente 
Škatle primerov VALUE: 

Na projektor povezan 
računalnik, PowerPoint 
predstavitev, prostor (po 
možnosti na prostem) za 
sprehod udeležencev 

 

http://inter-religious-tools.com/wp-content/uploads/2018/12/PATH-1.pdf
http://inter-religious-tools.com/wp-content/uploads/2018/12/PATH-1.pdf
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(ne)zadovoljen sem s trenutno situacijo? Kateri so trenutni najpomembnejši 
izzivi/vprašanja? Pojasnite, kaj mora vsak udeleženci prinesti nazaj kot 
rezultat. Opomnite udeležence, naj fotografirajo glavna vprašanja, preden 
zapustijo sobo. Kot moderator jih lahko tudi prosite, naj prinesejo nazaj 
navdih, na primer fotografijo s poti. Pogovorite se o tem, kako jim je navdih 
na prostem pomagal odgovoriti na glavno vprašanje. 

 

  




