
Za socialne pedagoge in mladinske delavce - Igra vlog
Igra vlog o spletnem nadlegovanju in njegovih pojavnih oblikah
- učna ponudba za otroke in mladino -
Cilj metode, ki jo imenujemo "igra vlog" je, da poleg vživljanja v posamezno vlogo udeleženci preizkušajo ter utemeljujejo tudi alternativno vedenje.
Udeleženci tako lažje razumejo stališče svojega sogovornika ter spoznajo, da internet ni brezpravni prostor. Istočasno spoznajo različne strategije
ravnanja, ki jim bodo pomagale, če se jim kaj takšnega pripeti v vsakdanjem življenju. V diskusiji, ki sledi igri vlog, gre predvsem za to, da udeleženci
izmenjajo svoje občutke in stališča ter na ta način bolje razumejo druge. Hkrati je cilj, da se vsaj do določene mere zedinijo glede temeljnih spoznanj (na
primer, da vsak človek napad nase sprejme drugače in se s takšno situacijo drugače spoprijema).

Poleg tega igra vlog udeležence poveže na igriv in informativen način.

Okvirni podatki/pogoji

Ciljna skupina:
Okvir ukrepov:
Kraj:
Časovni okvir:
Pogoji:

Material:

otroci in mladi do 12 let
skupinska dejavnost (najmanj 10 udeležencev)
organizacije za otroke in mladino, mladinski centri, šole
2-3 ure
Velik prostor/ aula ali podobno, kjer je na voljo dovolj prostora za izvedbo
igre vlog (sodna obravnava/konferenca) in stoli postavljeni v krogu
oziroma v vrstah. →Poleg tega naj bo to prostor, ki zagotavlja zasebnost in
nemoteno izvedbo dejavnosti.
Poleg stolov za vse udeležence potrebujete še 5-7 miz in eventuelno tudi
računalnik z dostopom do interneta. Svetujemo tudi, da si pripravite tablo,
ustrezna pisala (kredo, flomastre), magnete ipd. Če želite posneti igro
vlog, potrebujete seveda tudi kamero z ustrezno opremo. 
Dodatne namige glede materialov, ki so potrebni za izvedbo najdete med
opombami pri vsaki vaji/enoti/metodi. 
Če želite igro vlog dodatno oživiti, lahko uporabite tudi različne rekvizite,
ki si jih prav tako pripravite vnaprej.
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Učni cilji

Otroci oziroma mladi:

... postanejo dovzetnejši za vprašanja spletnega nadlegovanja v vseh njegovih pojavnih
oblikah.
...bolje razumejo pojme (spletno nadlegovanje, seksting...).
...spoznajo različne vloge ljudi, ki so udeleženi pri spletnem nadlegovanju.
...spoznajo občutke in misli žrtev spletnega nadlegovanja in z njimi sočustvujejo.
...izdelajo strategije, s katerimi preprečijo spletno nadlegovanje in njegove pojavne oblike
oziroma bolje vedo, kako ravnati, če so z njim soočeni.



Potek - Uvod
Igra vlog v obliki aktivnega popoldneva: 
"Preprečimo spletno nadlegovanje!" - skupaj smo močnejši v boju proti
spletnemu nadlegovanju

Primer aktivenga popoldneva:
14:00 Pozdrav 10 min.

14:10 Uvod v tematiko s pomočjo aktivnosti iz nabora metod (obrazložitev pojmov/vzroki-motivi/posledice za udeležene) 20 min.

14:30 Kratka predstavitev pravnih okvirov 10-20 min.

ODMOR

15:00 Igra vlog:  Igranje sodne obravnave oziroma konference 90 min.

16:30 Razmislek in pogovor 30 min.

17:00 Evalvacija in zaključek 10 min.

Viri
Bundesjugendwerk der AWO e.V. (2005): Praxismappe. Spiele für Kinder, Jugendliche & Erwachsene. Bonn
Bundeszentrale für politische Bildung (2004): http://www.bpb.de/lernen/formate/methoden/46890/rollenspiel

http://www.bpb.de/lernen/formate/methoden/46890/rollenspiel


Potek - Korak 1
Zbuditi zanimanje za temo
Že uvod naj zbudi radovednost udeležencev. V našem naboru metod lahko najdete ideje za aktivni uvod v temo. Izberite metodo, ki najbolje ustreza
sestavi vaše skupine.

Namig:

Svetujemo, da po izvajanju ene od teh metod z mladimi načnete pogovor, v katerem obrazložite pojme in skupaj razmislite o možnih vzrokih in
posledicah spletnega nadlegovanja.

Možna vprašanja:

Kaj so po vašem mnenju vzroki za...
Kakšne posledice lahko imajo dejanja za žrtve in storilce? (Razmislek o pravnih vprašanjih, vendar vključite tudi psihične in fizične
posledice)

Potek - Korak 2
Kratka predstavitev pravnih okvirov
Svetujemo, da povabite zunanjega strokovnjaka, ki bo lahko izčrpno predstavil pravne okvire. Običajno lahko predstavi konkretne življenjske primere, ki
mlade še posebej zanimajo. Vendar se lahko s pomočjo obsežnih informacij ter povezav na relevantne spletne strani tudi sami dobro informirate in
primerno pripravite na predavanje.

Po zaključku:  Čas za vprašanja, kratka diskusija
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Potek - Korak 3
Igra vlog
Splošne informacije o metodi igranja vlog:

Namig:

Igre vlog v pedagoškem kontekstu zahtevajo strokovne kompetence. Potrebno se je zavedati metodoloških okvirov, pomena rahločutnega
pristopa ter poglobljene refleksije in praktične obdelave spoznanj. Zato vas prosimo, da pozorno preberete uvodne misli in napotke o uporabi te
metode. Njihov namen je, da vam olajšajo uporabo vsebovanih materialov.

Igra vlog - kompleksna metoda za spoznavanje družbene realnosti

Igra vlog je metoda, ki omogoča soočenje z realnimi vsakdanjimi pojavi na igriv način. S pomočjo kreiranja vlog in prevzemanja različnih perspektiv
udeleženci bolje razumejo ne le ozadja in motive, temveč hkrati osvestijo tudi alternative igranemu svetu. Metodo je mogoče uporabiti na različnih
področjih, kjer je zaželjeno, da skupina podoživi situacije, ki so pomembne za celotno skupino (aktualne situacije / problemi / vsakdanji konflikti).

Cilj te metode je:

ponazoriti stališča in načine vedenja,
nakazati priložnosti za spremembe,
šolati udeležence, da bolje opazujejo in zaznajo sebe in svoje socialno okolje,
udeležencem omogočiti, da s pomočjo empatičnega doživljanja situacije prikažejo konflikte in jih analizirajo,
zavedanje lastnega vedenja in preizkušanje novih načinov vedenja.

Na kratko lahko rečemo, da je igra vlog dobra pedagoška metoda, ki udeležencem pomaga razviti občutek za različne aspekte njihove identitete.
Interakcija z drugimi udeleženci krepi lastno zaznavo ter razvija socialne kompetence. To mladim pomaga, da najdejo svoje mesto v skupini in da
razvijejo občutek za razlike med drugimi in seboj.

Različice igre vlog:

a. Spontana igra vlog
Igranje situacij, ki so jih mladi neposredno izkusili (npr. primer spletnega nadlegovanja v šoli/ v športnem klubu/ v prijateljskem krogu).
Večje priprave niso potrebne, saj je situacija udeležencem že znana; kratek uvod zadostuje:

predstavitev okvirnega dogajanja,
potek igranja in vloge so fleksibilne,

Pozor:  spontano ne pomeni, da je vedenje samovoljno, temveč da je igranje hitro in tekoče.
Čas igre: ca. 10 minut.

b. Vodena igra vlog
Igrane situacije ne izvirajo iz neposrednih izkušenj/vsakdana otrok/mladih.
Načenjajo možne življenjske situacije v prihodnosti.
Potrebna je priprava na dejavnost s strani strokovnega sodelavca (predpriprave in nadaljnji ukrepi):

informativni material o poteku igre,
kartice z vlogami ter navodili o karakterjih oseb,
dobro strukturirane nadaljnje aktivnosti s strani vodje igre.

Primerno je za teme, ki segajo na zelo osebno raven ali lahko sprožijo konfliktno situacijo.

Vodja igre naj:

pokaže veselje do igre (pomanjkanje veselja vpliva tudi na mladino),
se dobro pripravi na igro vlog (upošteva naj realne okoliščine udeležencev),
udeležence seznani s kriteriji igre in opazovanja,
poskrbi za nemoten potek (brez norenja in žalitev),
upošteva individualne potrebe in dinamiko skupine,
obdrži pregled nad dogajanjem,
posreduje (npr. pri nesporazumih ali sporih med udeleženci),
po potrebi nudi nasvet (npr. s postavljanjem konstruktivnih vprašanj v kritičnih situacijah igre ali tudi kot akter, če kateri od udeležencev
potrebuje pomoč),
se zaveda dolžine igre, predolge scene namreč zmanjšujejo koncentracijo.

Za uspešno izvajanje te metode je potrebno upoštevati nekatera didaktična pravila:

udeleženci imajo dobro predznanje o temi, ki je predmet igre vlog,
udeleženci dobijo zadostne informacije o vlogi, ki jo bodo igrali,
udeležencev se ne sili, da prevzamejo vlogo - udeleženec sam odloča, ali želi igrati,
zagotovi se dovolj časa za predpripravo in naknadne aktivnosti (brez časovnega pritiska),
jasno se imenuje skupino, ki opazuje ter njene naloge (kdo sodi zraven in na kaj mora biti pozorna?),
nastopanje pred publiko ni primerno, če skupina tega ni pripravljena storiti,
igranje naj ne poteka na odru, razen če si to skupina izrecno želi. Igranje na odru se lahko namreč kaj hitro razvije v zabavno gledališko predstavo
oziroma privede do tega, da se igralci počutijo preveč opazovani (igralci in gledalci naj bodo na isti očesni višini).

Izvedba
1. Ogrevanje

Pri delu z mladimi so pedagogi vedno znova postavljeni pred izziv, kako med akterji ustvariti čim bolj spoštljivo skupinsko dinamiko, ki temelji na
medsebojnem sodelovanju. Faza adolescence je zaznamovana s psihosocialnimi spremembami, mladim je pred drugimi nerodno, vse je neprijetno...
Zato je pomembno, da pedagogi poskrbijo za to, da med mladimi vlada kolegialno vzdušje in odprta komunikacija. Tukaj ni prostora za zasmehovanje in
žalitve. Nobenega udeleženca ne sme biti strah, da je na milost in nemilost prepuščen skupini.

Običajno je za skupino dobro, da pred samo igro vlog opravite nekaj "ogrevalnih vaj" (glej dodatek: "Vaje za fazo ogrevanja").

Če se skupina dobro pozna ali pa je zelo izkušena, saj je že dostikrat igrala igro vlog, lahko ogrevanje izpustite ali pa ga primerno skrajšate.

Po drugi strani je pri skupinah, kjer se udeleženci le bežno poznajo, pred ogrevanjem dobro izvesti tudi kakšno igro spoznavanja.
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2. Faza priprave

Potem ko se je skupina ogrela in pobliže spoznala, je čas za pripravo igre vlog. To storite tako, da skupini najprej predstavite primer iz prakse, da jih
pobliže spoznate s situacijo, ki jo bodo igrali. To lahko izvedete na več načinov, skupini lahko na primer preberete primer, ali pa ga prebere vsak
udeleženec zase. Lahko pa pokažete tudi video posnetek (glej tudi zbirko idej).

Namig:

V zbirki idej smo zbrali različne primere, povezane s spletnim nadlegovanjem in njegovimi pojavnimi oblikami. Primer za vašo skupino lahko
izberete tam ali pa se navežete na aktualni primer, ki ga pozna skupina oziroma je bil odmeven v medijih.

Po tej fazi spoznavanja novega primera in nove situacije je dobro, da dovolite kratek razgovor, v katerem lahko udeleženci postavijo vprašanja in si
razjasnijo nejasnosti glede tematike. Nato lahko udeležence razdelite v manjše skupine, ki v desetih minutah pripravijo igrivo predstavitev izbrane
situacije. Na ta način uvedete v kontekst in udeleženci se lahko mentalno pripravijo na igro. Če vam čas tega ne omogoča, oziroma če menite, da to za
skupino ni primerno, lahko takoj po predstavitvi primera in razgovoru preidete na priprave na igro vlog. Pri tem je pomembno, da kot vodja igre
natančno definirate, kaj je glede na dane informacije potrebno prikazati skozi igro vlog. Na razpolago vam dajemo dve varianti, ki sta opremljeni s
prilagodljivim materialom. Vsekakor pa lahko po želji kartice vlog pripravite tudi sami ali pa jih izdelate skupaj z udeleženci.

Igra vlog "Sodna obravnava"
Pripravimo natančen seznam sodeljočih akterjev ter kartice vlog, ki vsebujejo namige glede vedenja oziroma nastopa posameznih akterjev. Da
bi omogočili širok maneverski prostor, na karticah navedemo samo okvirne informacije, ki omogočajo, da sodelujoči vpletejo svoje lastne
predstave. Njim je prepuščeno tudi, katere vloge bi radi igrali. Za nekatere skupine oziroma sodne primere niso potrebne vse kartice. Vsekakor
omenimo, da ima zaigrana sodna obravnava v zakonodaji širok interpretacijski prostor. Tudi če smo že predhodno predstavili zakonsko podlago,
lahko tukaj spodbudimo udeležence, da predstavijo svoje ideje. Gre predvsem za spoznavanje poteka sodne obravnave, ki ne ustrezata nujno
sodnemu sistemu vaše države.

Namig:

Včasih je koristno, če sodelujoči uporabijo oblačila ali rekvizite, ki jim pomagajo pri vživljanju v vlogo. Nekaj primerov:

sodnik/odvetniki oblečejo sodniško kuto,
učiteljica si tesno spne lase,
starši oblečejo bluzo ali srajco ter morebiti očala.

V tem primeru si pripomočke pripravite vnaprej!

Vloge, ki jih lahko udeleženci igrajo:

oškodovanec/oškodovanci,
storilec pziroma storilka,
sodnica oziroma sodnik,
porotniki,
odvetniki,
pristaši,
mama ali oče oškodovanca,
mama ali oče storilca oziroma storilke,
nadzorna oseba (na primer učitelj/ica, trener/ka).

Drugi sodelujoči opazujejo interakcijo (glej tudi Navodila za skupino opazovalcev).

 Kartice vlog za "sodno obravnavo"
lahko najdete tukaj
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Igra vlog "Konferenca"
Pripravimo natančen seznam sodeljočih akterjev ter kartice vlog, ki vsebujejo namige glede vedenja oziroma nastopanja posameznih akterjev.
Da bi omogočili širok maneverski prostor, na karticah navedemo samo okvirne informacije, ki omogočajo, da sodelujoči vpletejo svoje lastne
predstave.

Namig:

Včasih je koristno, če sodelujoči uporabijo oblačila ali rekvizite, ki jim pomagajo pri vživljanju v vlogo. Nekaj primerov:

ravnatelj/ica z moško obleko/bluzo in krilom ter očali,
ležerni storilec/ka v modnih oblačilih in z najboljšim telefonom ter dodatnimi pripomočki,
žrtev z običajnimi oblačili ter enostavnim telefonom.

V tem primeru si pripomočke pripravite vnaprej!

Igra se lahko začne.

3. Faza igranja

Vodja igre uvede skupino v igro tako, da jasno in razločno pozdravi vse prisotne (imenuje naj tudi točen čas in kraj dogajanja).

Primer: "Lepo pozdravljeni na sodni obravnavi okrožnega sodišča Maribor. Danes, v ponedeljek 11.3.,
obravnavamo zadevo ..."

Svetujemo, da zatem uvedete v igro posamezne akterje in tudi gledalce. To lahko storite tako, da se z vsemi rokujete in akterje poimensko pozdravite
(ter imenujete njihovo funkcijo). Lahko pa recimo na tistega, ki ga predstavljate, položite roko.

Možna predstavitev posameznih vlog lahko poteka denimo tako: "Lepo pozdravljam sodnico današnje obravnave,
gospo... Poleg nje so prisotni..."

Akterji začnejo z igro. Vodja igre ne posega v igro, razen v primerih, ko skupina v kritičnih trenutkih potrebuje pomoč v obliki vprašanj ali pa se postavi
v vlogo akterja, če kateri od udeležencev potrebuje pomoč. Poleg tega morate paziti na čas trajanja igre. Ko opazite, da se začne scena vleči, počasi
končate igro ali pa uvedete prehod v novo sceno.

4. Izzven igre

Vloge, ki jih lahko udeleženci igrajo (pri nekaterih primerih ne potrebujete vseh vlog):

vodstvo institucije (npr. direktor/ica, predsedstvo),
sosvet (npr. svet staršev, nadzorni odbor),
nadzorna oseba (npr. razredničar/ka, trener/ka),
sosvet institucije (npr. šolski svet),
predstavnik/ca skupine (npr. predstavnik/ca razreda / kapitan moštva),
oškodovanec/oškodovanci,
storilec pziroma storilka,
pristaši,
mama ali oče oškodovanca,
mama ali oče storilca oziroma storilke,
priče (sošolci/prijatelji).

Drugi sodelujoči opazujejo interakcijo (glej tudi Navodila za skupino opazovalcev).

 Kartice vlog za "Konferenco"
najdete tukaj


Razdelitev vlog lahko organiziramo na naslednje načine:

Nekateri udeleženci se prostovoljno javijo, da bodo prevzeli določene vloge in se primerno
pripravijo s pomočjo kartic vlog. Ostali udeleženci prejmejo navodila za skupino opazovalcev,
ki jih preberejo in po potrebi pomagajo igralcem pri pripravi.
Formirajo se manjše skupine, ki poskušajo vlogi s pomočjo kartice vlog vdihniti življenje. Iz teh
skupin se javi po en posameznik ali posameznica, ki prevzame vlogo in jo igra po skupaj
izdelanih načelih. Ostali udeleženci sestavljajo gledalce (s pomočjo navodil za skupino
opazovalcev).
Udeleženci na podlagi kartic vlog v majhnih skupinah izdelajo izčrpen načrt za igranje
posamezne vloge in ga zapišejo na list papirja. Te liste vodja igre po petnjastih minutah zbere
in da v skupen karton. Vsi prostovoljci, ki bi radi prevzeli vlogo, izžrebajo eno vlogo iz kartona.
Potem imajo 5 minut časa, da se pripravijo. Če se udeleženci z izžrebanimi vlogami ne
strinjajo, jih lahko razdelimo tudi glede na njihove želje.

Nasvet: Svetujemo, da si akterji izberejo ime ter ga zapišejo na ploščico z imenom, ki si jo
pripnejo na obleko ali postavijo na vidno mesto. Na ta način se lahko akterji med seboj
ogovarjajo z imenom. Potreben material pripravite vnaprej.

Druge tehnike:

V osredju tukaj predstavljenih iger
vlog je vselej ena osrednja
sekvenca. Ta del lahko skupina
zaigra večkrat, tako da se v igranju
preizkusijo tudi drugi prostovoljci iz
posameznih skupin.
Poleg tega lahko po sodnem
procesu/konferenci posamezni
prostovoljec dobi besedo in
pripoveduje o tem, kar ravno misli
in čuti. (Kako se počuti žrtev po
sodnem procesu? Kaj misli sodnik
oziroma sodnica? Kakšne misli se
podijo po storilcu?)
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Pomembno: Po zaključku igre mora vodja poskrbeti za to, da akterji izstopijo iz igrane vloge in ponovno postanejo oni sami. Za naslednji korak,
analizo predstavljenega dogajanja, morajo namreč imeti distanco do vlog, ki so jih igrali: na ta način preprečimo, da pride do projekcije lastnosti
in konfliktov, ki so jih doživeli med igro, na njihovo lastno osebnost.

"Najlepša hvala za tvoj igralski vložek in lepo pozdravljen nazaj, dragi/a...". (Vse pozdravite poimensko).



Potek - Korak 4
Faza reflekcije in diskusije
V fazi refleksije in diskusije gre predvsem za to, da se udeleženci pogovorijo o različnih občutkih in pogledih na predstavljeno situacijo, da začnejo
razvijati razumevanje ter da oblikujejo nekaj skupnih načel, o katerih se vsi strinjajo (recmo, da vsi ljudje različno reagirajo na napade nase ter da se s
tem različno spopadajo).

To lahko dosežemo z različnimi metodami. Ena možnost je diskusija v krogu, ki jo vodi vodja igre ter s postavljanjem vprašanj v pogovor vključi vse
udeležence.

Naslednja vprašanja vam lahko pomagajo pri vodenju diskusije:

Kakšna je pravna podlaga?
Namig: V primeru, da nimate na voljo strokovnjaka, ki bi lahko pomagal pri zakonskih vprašanjih, se morate sami informirati o zakonski podlagi primera. V tej fazi je zelo
pomembno, da udeležencem predstavite prave informacije.
Kako je odločil sodnik/vodstvo?
Kako so se vedli akterji?
Ali so reagirali pravilno ali bi morali reagirati drugače? Kaj bi se v tem primeru spremenilo?
Kakšna čustva so lahko opazili gledalci? Ali so pričakovali ta čustva?
Na kakšen način se lahko soočimo z lastnimi čustvi, kako lahko spoznamo čustva drugih ter jih spoštujemo? Kako lahko sebe in druge "okrepimo"
v konkretnem primeru?

Ena možnost je, da vodstvo igre pozove vse akterje, da poročajo, kako so se med igro počutili in o čem so razmišljali. Potem naj vsak od gledalcev
imenuje tri najbolj jedrnate ključne misli, ki si jih je zapisal med igro. Sledi skupen razmislek in diskusija. Tudi tukaj lahko zapisane misli služijo kot
izhodišče.

Alternativa navodilom za opazovalce so lahko post-it lističi. Vsak gledalec prejme tri lističe in pisalo ter nanje jedrnato zapiše svoje
vtise/vprašanja/pripombe.

Potek - Korak 5
Evaluacija in zaključek
Preden se poslovite od skupine, je koristno zbrati vtise udeležencev. Na ta način lahko v prihodnosti ohranite tiste dele igre, ki so naleteli na posebej
dober odziv ter spremenite tisto, kar ni bilo preveč dobro.Vprašalnik za udeležence najdete tukaj.
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Korak 1

Korak 2

Korak 3

Zbirka metod
Uvod v nove teme in vaje

Pedagoška stališča
Udeleženci imajo različno predznaje in različna stališča glede spletnega nadlegovanja, sekstinga, groominga, poziranja in podobnih tem.

Zato je pomembno, da so informacije in vaje pripravljene tako, da jih lahko razume vsak otrok oziroma mladostnik, ter da lahko na podlagi tega skupaj
gradite dodatno znanje. Abstraktne konstrukcije in preveč obsežne vsebine ne dosežejo željenega cilja, temveč vodijo v demotivacijo, upor in na
splošno otežujejo učni proces. Zato je dobro, da pri načrovanju učnih enot ter uvajanju v nove teme upoštevate naslednje točke (primerjaj Palank 2012:
27ff):

Kaj je za udeleženca zares (eksistencialno) pomembno?
Kaj je zares neobhodno?
Kaj lahko izpustimo?
Kdaj (na katerem nivoju) se začnem sramovati rezultatov vaje (te meje ne smete prestopiti)?

Pri načrtovanju učnih enot so vam lahko v pomoč tudi preprosta didaktična pravila, ki jih je postavil Comenius:

Od bližnjega k bolj oddaljenemu.
Od preprostega k težjemu.
Od enostavnega k sestavljenemu.
Od znanega k neznanemu.

Začetek in potek učne enote
Vloga uvoda je za uspešno obravnavo posamezne teme zelo pomembna. Uvod mora zbuditi radovednost in interes, aktivirati mora predhodne izkušnje
in znanja ter informirati o tem, kaj bo sledilo (Mayer 1994: 122). Vedar pri tem ne smemo uporabljati motivacijskih trikov. Če namreč pričakovanj
udeležencev ne izpolnimo, lahko to hitro vodi do razočaranja in upora. Zato je dobro uporabiti nabor koristnih metod, ki pa jih je potrebno individualno
prilagoditi glede na temo.

Vendar pa za uspešen učni transfer ni pomemben le uvod, temveč je potrebno podrobno načrtovati tudi ostale odseke treninga, da dosežemo
"...metodično melodijo..." (Meyer 2002):

V začetni fazi mora vodja igre poskrbeti za to, da nastane skupna miselna podlaga, po kateri se lahko udeleženci orientirajo.
To običajno, vendar ne vedno, zahteva vodilno vlogo vodje igre.
V uvodni fazi se udeleženci uvedejo v tematiko. Tega ne morejo doseči brez lastnega dela. V tej fazi imajo zato oni vodilno
vlogo.
V zaključni fazi se udeleženci in vodja igre sporazumejo glede tega, kaj so rezultati dela in kako lahko delo v bodočnosti
nadaljujejo. Poleg tega je zaželjeno nova znanja vaditi ali celo uporabiti. Zato tukaj vodja igre in udeleženci delujejo skupaj.

Viri  Kiper, H./ Meyer, H. / Topsch, W.: Einführung in die Schulpädagogik. Berlin 2002, S. 109-121

Metode in oblike uvoda v novo temo
Obstajajo različni načini, kako uvesti v neko temo. Eden od pomembnih pogojev je, da že pred načrtovanjem spoznate skupino. Šele ko veste kakšna je
vaša skupina, lahko nadaljujete s pripravami. V nadaljevanju predstavljamo nekaj primerov, kako organizirati začetno fazo. Za vsako metodo lahko
izberete drug primer z drugačnim fokusom (glej tudi: Nabor idej - primeri).

Kolaž je zelo atraktiven način uvajanja novih tem. Pred delom s kolažem naj dobijo udeleženci (otroci / mladi) kratko informacijo o spletnem
nadlegovanju (predavanje voditelja naj traja največ 10 min.)

Kaj je spletno nadlegovanje?
Koga lahko doleti spletno nadlegovanje?
Kako poteka spletno nadlegovanje?
Kakšne so njegove nevarnosti?

Navodila

V naslednjem koraku udeležence informiramo o metodi kolaža (izrezovanje slik in naslovov iz revij, časopisov in oblikovanje slike).
Potem formiramo majhne skupine (4-6 udeležencev), ki oblikujejo kolaže na določeno temo.
Po izdelavi kolaža naj v skupinah sledi kratek pogovor, v katerem bodo udeleženci govorili o tem, kakšno sporočilo so želeli doseči s svojim
kolažem. Na ta način lahko ugotovimo, kakšna so stališča udeležencev in jih spodbudimo k refleksiji.

Namig:  Bodite med pogovorom pozorni na to, da poleg same obrazložitve pojmov z mladimi tematizirate tudi možne razloge in posledice.
Gotove kolaže obesite na vidno mesto v skupnem prostoru.

Količina materiala, ki ga potrebujete je odvisna od števila udeležencev in velikosti skupin:

priprava predavanja: uvod na cyberhelp.eu,
eventuelno računalnik in projektor za ogled filma (glej Nabor idej),
papir za plakate (velikosti najmanj A2),
revije, časopisi,
škarje, lepilo.

Časopisno poročilo - primer seksting
Vsi udeleženci prejmejo časopisni članek (nabor idej), ki opisuje primer
sekstinga. Vsak udeleženec mora članek prebrati v vnaprej določenem
času. Nato vodja vodi skupen pogovor, ki načenja posamezne odlomke
članka. Udeleženci naj dobijo priložnost, da predstavijo svoj pogled na
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Brainwriting - primer cyberstaking
Na začetku vaje obravnavamo fiktivni primer spletnega zalezovanja (npr. iz nabora idej) iz perspektive žrtve (na primer s pomočjo besedila preko
projekcije, video posnetka...). Nato prejmejo vsi udeleženci bel list papirja (A4).

Navodila

Vodja postavi vprašanje (na primer "Kaj so lahko razlogi za spletno zalezovanje?", "Kako lahko pomagam žrtvi zalezovanja?" ali "Kako lahko
preprečimo spletno zalezovanje?") in vsi udeleženci si začnejo zapisovati ključne besede na svoj list papirja.
Po petih minutah pisanja položijo udeleženci svoj list na sredino prostora. Potem si vsak vzame list drugega udeleženca in prebere njegove
oziroma njene ideje in mnenja ter na podlagi novih pogledov zapiše dodatne ideje.
To lahko večkrat ponovimo.
Na koncu zberemo rezultate na tabli in jih predebatiramo.

Količina materiala, ki ga potrebujete je odvisna od števila udeležencev in velikosti skupin:

časopisni članek oziroma primer lahko črpate na primer iz našega nabora idej,
eventuelno potrebujete računalnik in projektor,
beli listi papirja.

Delavnica pisanja - primer Grooming
Udeleženci prejmejo le zelo kratko informacijo o tako imenovanem "groomingu". Da ne bi ogrozili nadaljnjega poteka metode, poskrbimo za to, da
temo obravnavamo le površinsko.

Navodila

Skupino razdelimo na manjše skupine (3-6 udeležencev).
Vsaka skupina prejme velik list papirja (za demotablo) in debele flomastre.
Skupine lahko sedaj zapolnijo svoj papir. Zapišejo ali narišejo naj ideje, opombe, asociacije, vprašanja, odgovore, grafike, slike itd. na temo.
Po petnajstih minutah zaprosimo udeležence, da oddajo svoj plakat. Voditelj predstavi plakate vsem udeležencem in ciljano obravnava vse
bistvene elemente.

Primerjaj tudi "zbirko metod WAHL" (na internetu).

Količina materiala, ki ga potrebujete je odvisna od števila udeležencev in velikosti skupin:

priprave na kratek uvod v tematiko: glej definicije,
papir za demotablo ali nekaj podobnega,
debeli flomastri.

Metoda A-B-C - primer denigracija

posamezne aspekte (ozadja, mnenja, izkušnje).

Namig:

Bodite med pogovorom pozorni na to, da poleg same obrazložitve
pojmov tematizirate tudi razloge in posledice.

Količina materiala, ki ga potrebujete je odvisna od števila
udeležencev in velikosti skupin:

časopisni članek oziroma primer lahko črpate na primer iz
našega nabora idej,
kopije časopisnega članka.

Vir: http://www.spiegel.de/schulspiegel/usa-mehr-als-100-schueler-in-sexting-
skandal-in-kleinstadt-verwickelt-a-1061682.html

To metodo lahko izvajamo v skupinah ali s posamezniki. V nadaljevanju opisujemo skupinsko delo.

Udeleženci prejmejo besedilo fiktivnega primera denigracije iz perspektive žrtve (ca. pol A4 strani).
Potem udeležence razdelimo na manjše skupine (3-4 udeleženci). Vsaka skupina prejme popisan
list papirja (z demotable) in debele flomastre. Vsaka skupina naj se sporazume glede skupnih
asociacij k vsaki črki besede "denigracija".

Vsaka skupina naj dobi priložnost, da najmanj tri asociacije predstavi celotni skupini.

D..epression
E..lend
N..ötigung
I.........
G.........
R.........
A.........
T.........
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Viri
Meyer, H. (1994): Unterrichtsmethoden. Band 2. Praxisband. Frankfurt a. M.: Scriptor
Palank, F. (2012): Pädagogisches Handeln in der innerbetrieblichen Ausbildung, AMS: Linz
Kiper, H./ Meyer, H. / Topsch, W. (2002): Einführung in die Schulpädagogik. Berlin

Količina materiala, ki ga potrebujete je odvisna od števila udeležencev in velikosti skupin:

časopisni članek oziroma primer lahko črpate na primer iz našega nabora idej,
kopije primera,
pripravljeni popisani listi papirja (glej slikovni primer) ,
debeli flomastri.

I.........
O.........
N.........
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Vaje za fazo ogrevanja
*potrebni materiali so podčrtani

Faza 1: Vaje za spoznavanje

Faza 2: Odpravljanje gibalnih zavor

Faza 3: Rahljanje vzdušja

a) Pozdrav s števili
Voditelj vsakemu udeležencu ustno pove njegovo številko in udeleženec
si jo mora zapomniti. Potem začne igrati glasba in vsi se premikajo skozi
prostor dokler glasba ne utihne. Voditelj glasno zakliče eno številko in
izbrana oseba vse pozdravi z določenim gibom, ki si ga sama izmisli,
zraven pa pove svoje ime. Skupina odgovori "Pozdravljen/a ..." zraven pa
ponovi gib te osebe. To ponavljamo tako dolgo, dokler niso imenovane
vse številke. (Smiselno je, da imate listič z vsemi imeni in številkami, da si
označite, katere ste že poklicali).

b) Zip Zap
Vsi udeleženci sedijo na stolih postavljenih v krogu. Ena oseba stoji na
sredini. Ta oseba pokaže na enega od sedečih in ga vpraša, kako je ime
njegovi sosedi oziroma njegovemu sosedu.

Če vpraša "Kdo je Zip?" mora ogovorjena oseba imenovati ime
leve/ga sosede/a.
Če vpraša "Kdo je Zap?" mora imenovati ime desne/ga sosede/a.
Če pa oseba v sredini reče "Zip Zap" morajo vsi udeleženci
zamenjati svoje mesto (oseba v sredini kroga si lahko takrat poskusi
najti mesto med sedečimi).

Če vprašana oseba napačno imenuje svojega soseda, mora na sredino
kroga. Tako se hitro spreminjajo imena sosedov.

a) Srečanja (gibanje, sodelovanje)
Igralci se gibajo po začrtanem prostoru. Vsak igralec si poišče očesni stik
z drugo osebo. Ko dve osebi vzpostavita očesni stik, si gresta nasproti in
za trenutek negibno obstaneta druga pred drugo. Potem gresta hitro
naprej in si poiščeta novega partnerja.

Alternativno lahko voditelj da tudi drugačna navodila in osebi:

si ploskneta v dlani,
istočasno rečeta "Dober dan." (lahko si tudi podata roki),
istočasno skočita v zrak,
roko položita na rame drugega,
…

b) Super Mario (igra gibanja)
Skupina se postavi v krog. Vodja igre pove napeto zgodbo o Super Mariu
in ob tem izvaja gibe, ki se skladajo z zgodbo. Skupina gibe ponavlja.
Super Mario je oseba iz računalniške igre. Med igro teče skozi različne
svetove. Njegov cilj je, da se izogiba nevarnostim in ob tem denimo ne
pade v prepad, da se izogne ognjeni krogli nasprotnika in podobno. V
posebnih situacijah prejme Super Mario zvezdico. Ta ga začara in ga
napolni z močjo, zato teče na mestu.

Primeri možnih gibov

Mario začne teči → tek
Približajo se prvi nasprotniki → skakanje
Nasprotniki mečejo ognjene krogle → počep in skoki na stran
Mario postane nesmrten in prejme zvezdico → tek na mestu
Postaja za točke → 10 skokov na mestu
Prečkanje jarka → skakanje

c) Kratki stik (igra spretnosti)
Igralci sedijo po turško v krogu in sicer tako, da se jim kolena dotikajo.
Dve nasproti sedeči si osebi prejmeta po en klobčič (denimo zvezano
ruto). Kolikor mogoče hitro položita klobčič v naročje sosednji osebi. Pri
tem lahko klobčič poljubno spreminja smer, vendar ga igralci ne smejo
metati ali izpustiti katerega od soigralcev. Poleg tega morajo biti hitri, saj
nihče ne sme držati klobčiča dlje od dveh sekund. Cilj je, da klobčič igralci
tako hitro podajo naprej, da nikomur ne pristaneta oba klobčiča v
naročju. Komur se to vseeno zgodi, ustvari kratki stik in je izločen iz igre.
Tako se krog manjša, dokler ne ostaneta samo še dve osebi. Potem je
igre konec.

Nasvet: Klobčiča naj bosta enako velika in ne prevelika.

d) Sedenje v naročju (igra spretnosti)
Udeleženci naj naredijo velik krog. Stojijo tesno eden za drugim, tako da
vsak gleda soseda v hrbet. Krog naj bo čim bolj okrogel in enakomeren.

Potem postane napeto: Vsak prime osebo pred seboj za pas in hkrati
sede osebi za seboj v naročje.

e) Lovljenje metle (vaja spretnosti)
Udeleženci stojijo v krogu in vsak prejme eno številko. Številka 1 stoji
sredi kroga in pokončno drži ročaj metle: potem naenkrat hitro spusti
ročaj in imenuje neko drugo številko. Oseba s to številko mora zelo hitro
zgrabiti ročaj metle, preden ta zgrmi na tla. Potem oseba, ki je ujela
metlo, pokliče drugo številko in tako naprej.

a) Vaja zaznavanja
Udeleženci hodijo po prostoru ne da bi se dotikali. Vodja igre da nekaj
navodil (izberete jih lahko le nekaj, ni potrebno uporabiti vseh):

Globoko vdihnite in izdihnite.
Kako se počutijo vaše noge?
Otresite roke.
Krožite z rameni.
Sprostite koničke ust / delajte grimase.

Gibajte se kot:

aroganten bahač,
vzvišeno, muhasto dekle,
boječ, zaprt človek,
vesel, sproščen otrok,
star, lomljiv človek,
baletka.

Vedite se, kot da morate prečkati:

hladno vodo,
lepilo,
sneg, ki sega do kolen,
blato in luže,

c) Prikaz čustev
Dva prostovoljca dobita temo, ki jo 20-30 sekund predstavljata ostalim in
sicer igralec 1 tarnajoče in igralec 2 veselo:

ocena zadnje kontrolne naloge,
novi pametni telefon,
srečanje,
nova očala,
počitnice s starši,
darilo za rojstni dan,
premalo časa,
dolgčas.

d) Imitacija
Udeleženci se postavijo v vrsto. Prva oseba v kači nosi klobuk, kar ji daje
pravico, da določa način, kako se kača giba (ritem, koraki, hitrost). Vsi
igralci oponašajo osebo s klobukom. Potrebno je paziti na to, da oseba s
klobukom kaže gibe, ki jih ostali lahko oponašajo. Ob določenem signalu
(npr. plosku voditelja) oseba poda klobuk komurkoli drugemu in sedaj ta
kaže gibe.

e) Zdržati aplavz (združeno z igro imen)
Udeleženci se postavijo na eno stran prostora. Vodja igre se postavi pred



Viri
In Anlehnung an die Spielbeschreibungen aus der „Praxismappe. Spiele für Kinder, Jugendliche & Erwachsene“ (2005) vom Bundesjugendwerk der
AWO und dem Buch „Cirkusspiele“ (2003) von Josef Hense/Heiner Köttker (Hrsg. Kölner Spielecirkus) sowie http://www.theater-in-der-
schule.de/spieluebungen/Spieluebungen_fuer_Theatergruppen.pdf (2016)

spolzek led,
tleče oglje.

Navodila za skupine:

Gibajte se kot jata rib (intuitivno združevanje v skupino).
Srečajte se na eni točki v prostoru (brez dogovarjanja).
Ploskajte pesem "We will rock you".
Hodite skozi prostor v kvadratih.
Pojdite skozi sredino prostora.
Pozdravite se s konicami prstov na nogah, s koleni ali komolci.

b) Službeno srečanje
Udeleženci se prosto gibajo po prostoru. Sledijo navodila voditelja:

1. Sedaj smo vsi menedžerji in vsakega, kogar srečamo, zelo uradno
pozdravimo.

2. K sreči je uradni del srečanja končan. Sedaj lahko močno otresemo
roke.

3. Sedaj pridemo na travnik in naberemo najlepši šopek (imaginarno
nabiranje šopka).

4. Ob tem srečamo zelo dobro prijateljico ali prijatelja, ki ga že celo
večnost nismo videli in ga navdušeno pozdravimo.

5. S tem veseljem gremo k naslednji vaji ali preidemo na priprave za
igro vlog.

njih in jih prosi, naj ji podarijo hrupen, brezkončen aplavz, potem ko
imenuje svoje ime: "Pozdravljeni, jaz sem..." (začetek aplavza). Voditelj
čez čas prekine aplavz in povabi naslednjega prostovoljca. Tudi ta se
predstavi in dobi velik aplavz, ki traja, dokler ga voditelj ne povabi z
"odra" in pride naslednji prostovoljec. Tako se lahko predstavijo vsi
udeleženci, ob tem pa pazite, da nikogar ne silite v to igro in da ne traja
predolgo. Udeleženci lahko brez komentarja zapustijo "oder", če
pozornosti ne zdržijo.

http://www.theater-in-der-schule.de/spieluebungen/Spieluebungen_fuer_Theatergruppen.pdf


Kartice vlog za sodno obravnavo

Kartica vlog: Sodnik/sodnica
Tvoja vloga je, da zavzameš nevtralno držo, ki vsem udeležencem
omogoča, da predstavijo svoj pogled na situacijo.
Skrbiš za to, da obravnava poteka pravično in spoštljivo.
Obravnavo odpreš in vodiš.
Najprej predstavi prisotnim situacijo.
Pozanimaj se o pravnih okvirnih in razloži, zakaj je bila vložena
obtožba.
Pozovi vse, da predstavijo svoje stališče.
Postavljaj vprašanja, če česa ne razumeš ali bi rad/a dobil/a več
informacij.
Posvetuj se s porotniki. Dobro razmislite, po katerih kriterijih in
zakonih bi radi odločali.

Kartica vlog: Porotnik/i
Tvoja vloga je, da predstavljaš prisotnost ljudstva.
Sodniku svetuješ pri odločanju.
Postavljaj vprašanja, če česa ne razumeš ali bi rad/a dobil/a več
informacij.
Pred branjem sodbe se dobro posvetuj s sodnikom/sodnico.
Dobro razmislite, po katerih kriterijih in zakonih bi radi odločali.

Kartica vlog: Odvetnik žrtve
Tvoja naloga je pomagati žrtvi.
Pozorno poslušaj predstavitev situacije in pomagaj jasno in
razumljivo predstaviti žrtvino stališče.
Poskušaj čim bolj natančno opisati posledice dogodka - kako se je
spremenilo življenje žrtve.
Poišči dokaze in priče, ki lahko pomagajo žrtvi.
Skupaj z žrtvijo razmislita, kako bosta dogodek predstavila
sodišču.

Kartica vlog: Odvetnik storilca
Tvoja naloga je pomagati storilcu.
Pozorno poslušaj predstavitev situacije in pomagaj jasno in
razumljivo podati situacijo.
Skušaj čim bolj natančno razložiti storilčeve vzgibe in kaj je z
dejanji hotel/a doseči.
Poišči dokaze in priče, ki so lahko koristni za storilca.
Skupaj s storilcem/storilko razmislita, kako bosta primer
predstavila sodišču.

Kartica vlog: Žrtev
Tvoja vloga je, da se poskušaš vživeti v žrtev.
Potrebuješ nekaj časa, da se seznaniš s primerom in razmisliš,
kako boš predstavil/a "svojo" situacijo.
Razmisli, kakšne posledice ima dogodek za tvoje življenje.
Kaj so bile tvoje prvi misli kaj si najprej storil/a?
S kom si govoril/a o tem?
Kakšen se ti je zdel storilec/storilka?

Kartica vlog: Storilec/storilka
Tvoja vloga je, da se vživiš v storilca.
Potrebuješ nekaj časa, da se seznaniš s primerom in razmisliš,
kako boš predstavil/a "svojo" situacijo.
Razmisli, kaj te je privedlo do tvojega ravnanja in kaj si hotel/a z
njim doseči.
Kaj so bile tvoje prvi misli kaj si najprej storil/a?
S kom si govoril/a o tem?
Kakšna se ti je zdela žrtev?
Poišči konkretne primere, ki jih lahko podaš sodišču.



Kartica vlog: Mati/oče žrtve
Tvoja vloga je, da se vživiš v mati/očeta žrtve.
Potrebuješ nekaj časa, da se seznaniš s primerom in razmisliš,
kako si doživel/a situacijo.
Razmisli, kako si izvedel/a o dogodku in kakšna je bila tvoja
reakcija.
Ali si opazila, da se je tvoj otrok spremenil?
Kakšne so bile tvoje prve misli in kako si ravnal/a?
S kom si govoril/a o tem?

Kartica vlog: Mati/oče storilca/storilke
Tvoja vloga je, da se vživiš v mati/očeta storilca oziroma storilke.
Potrebuješ nekaj časa, da se seznaniš s primerom in razmisliš,
kako si doživel/a situacijo.
Razmisli, kako si izvedel/a o dogodku in kakšna je bila tvoja
reakcija.
Ali si opazila, da se je tvoj otrok spremenil?
Kakšne so bile tvoje prve misli in kako si ravnal/a?
S kom si govoril/a o tem?

Kartica vlog: Sostorilci
Tvoja vloga je, da se vživiš v sostorilca.
Potrebuješ nekaj časa, da se seznaniš s primerom in razmisliš,
kako si doživel/a situacijo.
Razmisli o tem, kaj te je privedlo do tvojega ravnanja in kaj si z
njim hotel/a doseči.
Kakšne so bile tvoje prve misli in kako si ravnal/a?
S kom si govoril/a o tem?
Kakšna se ti je zdela žrtev?
Kakšen je bil storilec/storilka?
Poišči konkretne primere, ki jih lahko podaš sodišču.

Kartica vlog: Skrbnik 
(npr. razredničarka/trener)

Tvoja vloga je, da se vživiš v vlogo skrbinka žrtve in/ali storilca.
Potrebuješ nekaj časa, da se seznaniš s primerom in razmisliš,
kako si doživel/a situacijo.
Razmisli, kako si izvedel/a o dogodku in kako si reagiral/a.
Ali si opazila kakšne znake sprememb pri udeleženih?
Kakšne so bile tvoje prve misli in kako si ravnal/a?
S kom si govoril/a o tem?



Kartice za samostojno izpolnjevanje 
(izpolni jih lahko pedagog ali učenec/učenci)



Zaključna kartica za igralce igre vlog
V nadaljevanju najdete kartice, ki jih lahko razdelite izbranim vlogam. Te lahko imajo po sodni obravnavi kratek monolog, v katerem predstavijo svoje
misli in občutke ob dogodkih. Vsak igralec naj govori le eno ali dve minuti.

Po sodni obravnavi
V kratkem monologu predstavi, kako se sedaj počutiš v svoji vlogi. Opiši
svoje misli in občutke, kako se po izrečeni sodbi počutiš in ali se je
spremenil tvoj odnos do storilca in/ali žrtve.

Po sodni obravnavi
V kratkem monologu predstavi, kako se sedaj počutiš v svoji vlogi. Opiši
svoje misli in občutke, kako se po izrečeni sodbi počutiš in ali se je
spremenil tvoj odnos do storilca in/ali žrtve.

Po sodni obravnavi
V kratkem monologu predstavi, kako se sedaj počutiš v svoji vlogi. Opiši
svoje misli in občutke, kako se po izrečeni sodbi počutiš in ali se je
spremenil tvoj odnos do storilca in/ali žrtve.

Po sodni obravnavi
V kratkem monologu predstavi, kako se sedaj počutiš v svoji vlogi. Opiši
svoje misli in občutke, kako se po izrečeni sodbi počutiš in ali se je
spremenil tvoj odnos do storilca in/ali žrtve.

Po sodni obravnavi
V kratkem monologu predstavi, kako se sedaj počutiš v svoji vlogi. Opiši
svoje misli in občutke, kako se po izrečeni sodbi počutiš in ali se je
spremenil tvoj odnos do storilca in/ali žrtve.

Po sodni obravnavi
V kratkem monologu predstavi, kako se sedaj počutiš v svoji vlogi. Opiši
svoje misli in občutke, kako se po izrečeni sodbi počutiš in ali se je
spremenil tvoj odnos do storilca in/ali žrtve.



Kartice vlog za konferenco

Kartica vlog: Vodstvo institucije (npr.
direktor, nadzorni odbor)

Vloga vodstva je, da zavzame nevtralno stališče, ki vsem
omogoča predsaviti svoje mnenje.
Skrbiš za to, da je vzdušje konference stvarno in da vsi ostanejo
spoštljivi.
Ti odpreš in vodiš konferenco.
Najprej na kratko predstavi stanje.
Pozovi vse, da predstavijo svoje stališče.
Postavljaj vprašanja, če česa ne razumeš ali bi rad/a dobil/a več
informacij.
Pozanimaj se, katera pravila so bila prekšena in kako v takšnih
primerih postopajo v tej ustanovi.
Dobro se posvetuj z udeleženci. Natančno premislite, katere
kriterije želite uporabiti.

Kartica vlog: Svetovalni odbor vodstva
(npr. svet učiteljev, predsedstvo)

Tvoja vloga na tej konferenci je svetovalna.
Pomagaš vodstvu pri odločanju.
Postavljaj vprašanja, če česa ne razumeš ali bi rad/a imel/a več
informacij.
Posvetuj se z vodstvom.
Dobro razmislite, po katerih kriterijih bi radi odločali.

Kartica vlog: Skrbnik 
(npr. razredničarka/trener)

Tvoja vloga je, da se vživiš v vlogo skrbinka žrtve in/ali storilca.
Potrebuješ nekaj časa, da se seznaniš s primerom in razmisliš,
kako si doživel/a situacijo.
Razmisli, kdaj in kako si izvedel/a o dejanju in na kakšen način si
reagiral/a.
Ali si opazila kakšne znake sprememb pri udeleženih?
Kaj so bile tvoje prvi misli in dejanja?
S kom si govoril/a o tem?
Podaj svoje mnenje preden vodstvo sprejme odločitev.

Kartica vlog: Predstavnik/ca skupine
(predstavnik ali predstavnica razreda,
kapitan moštva)

Tvoja naloga je, da se uvedeš v svetovalno vlogo predstavnika
skupine.
Potrebuješ nekaj časa, da se seznaniš s primerom in razmisliš,
kako si doživel/a situacijo.
Razmisli, kdaj in kako si izvedel/a o dejanju in na kakšen način si
reagiral/a.
Ali si opazila kakšne znake sprememb pri udeleženih?
Kaj so bile tvoje prvi misli in dejanja?
S kom si govoril/a o tem?
Podaj svoje mnenje preden vodstvo sprejme odločitev.

Kartica vlog: Žrtev
Tvoja vloga je, da se poskušaš vživeti v žrtev.
Potrebuješ nekaj časa, da se seznaniš s primerom in razmisliš,
kako si doživel/a situacijo.
Razmisli, kakšne posledice ima dogodek za tvoje življenje.
Kaj so bile tvoje prvi misli in dejanja?
S kom si govoril/a o tem?
Kakšen se ti je zdel storilec/storilka?

Kartica vlog: Storilec/storilka
Tvoja vloga je, da se vživiš v storilca.
Potrebuješ nekaj časa, da se seznaniš s primerom in razmisliš,
kako si doživel/a situacijo.
Razmisli o tem, kaj te je privedlo do tvojega ravnanja in kaj si z
njim hotel/a doseči.
Kaj so bile tvoje prvi misli in dejanja?
S kom si govoril/a o tem?
Kakšna se ti je zdela žrtev?
Poišči konkretne primere, ki jih lahko podaš sodišču.



Kartica vlog: Mati/oče žrtve
Tvoja vloga je, da se vživiš v mati/očeta žrtve.
Potrebuješ nekaj časa, da se seznaniš s primerom in razmisliš,
kako si doživel/a situacijo.
Razmisli, kdaj in kako si izvedel/a o dejanju in na kakšen način si
reagiral/a.
Ali si opazila, da se je tvoj otrok spremenil?
Kaj so bile tvoje prvi misli in dejanja?
S kom si govoril/a o tem?

Kartica vlog: Mati/oče storilca/storilke
Tvoja vloga je, da se vživiš v mati/očeta storilca oziroma storilke.
Potrebuješ nekaj časa, da se seznaniš s primerom in razmisliš,
kako si doživel/a situacijo.
Razmisli, kdaj in kako si izvedel/a o dejanju in na kakšen način si
reagiral/a.
Ali si opazila, da se je tvoj otrok spremenil?
Kaj so bile tvoje prvi misli in dejanja?
S kom si govoril/a o tem?

Kartica vlog: Sostorilci
Tvoja vloga je, da se vživiš v sostorilca.
Potrebuješ nekaj časa, da se seznaniš s primerom in razmisliš,
kako si doživel/a situacijo.
Razmisli o tem, kaj te je privedlo do tvojega ravnanja in kaj si z
njim hotel/a doseči.
Kaj so bile tvoje prvi misli in dejanja?
S kom si govoril/a o tem?
Kakšna se ti je zdela žrtev?
Kakšen se ti je zdel storilec/storilka?
Poišči konkretne primere, ki jih lahko podaš sodišču.

Kartica vlog: Priče (sošolci in sošolke,
prijatelji in prijateljice)

Tvoja naloga je, da se vživiš v vlogo priče.
Potrebuješ nekaj časa, da se seznaniš s primerom in razmisliš,
kako si doživel/a situacijo.
Razmisli, kdaj in kako si izvedel/a o dejanju in na kakšen način si
reagiral/a.
Kaj so bile tvoje prvi misli in dejanja?
S kom si govoril/a o tem?
Ali si opazila kakšne znake sprememb pri udeleženih?
Kaj od tega je pomembno in je potrebno deliti z ostalimi pred
dokončno odločitvijo?

Kartica vlog: Svetovalni odbor institucije
(npr. šolski svet)

Tvoja naloga je, da se vživiš v vlogo svetovalca/svetovalke.
Potrebuješ nekaj časa, da se seznaniš s primerom in razmisliš,
kako si doživel/a situacijo.
Razmisli, kdaj in kako si izvedel/a o dejanju in na kakšen način si
reagiral/a.
Ali si opazila kakšne znake sprememb pri udeleženih?
Kaj so bile tvoje prvi misli in dejanja?
S kom si govoril/a o tem?
Podaj svoje mnenje preden vodstvo sprejme odločitev.



Kartice za samostojno izpolnjevanje 
(izpolni jih lahko pedagog ali učenec/učenci)



Zaključna kartica za igralce igre vlog
V nadaljevanju najdete kartice, ki jih lahko razdelite izbranim vlogam. Te lahko imajo po sodni obravnavi kratek monolog, v katerem predstavijo svoje
misli in občutke ob dogodkih. Vsak igralec naj govori le eno ali dve minuti.

Po konferenci
V kratkem monologu obrazloži, kako se sedaj počutiš v svoji vlogi. Opiši
svoje občutke oziroma misli, kako doživljaš sprejete odločitve oziroma
dogovore ter ali se je tvoj odnos do storilca in/ali žrtve spremenil.

Po konferenci
V kratkem monologu obrazloži, kako se sedaj počutiš v svoji vlogi. Opiši
svoje občutke oziroma misli, kako doživljaš sprejete odločitve oziroma
dogovore ter ali se je tvoj odnos do storilca in/ali žrtve spremenil.

Po konferenci
V kratkem monologu obrazloži, kako se sedaj počutiš v svoji vlogi. Opiši
svoje občutke oziroma misli, kako doživljaš sprejete odločitve oziroma
dogovore ter ali se je tvoj odnos do storilca in/ali žrtve spremenil.

Po konferenci
V kratkem monologu obrazloži, kako se sedaj počutiš v svoji vlogi. Opiši
svoje občutke oziroma misli, kako doživljaš sprejete odločitve oziroma
dogovore ter ali se je tvoj odnos do storilca in/ali žrtve spremenil.

Po konferenci
V kratkem monologu obrazloži, kako se sedaj počutiš v svoji vlogi. Opiši
svoje občutke oziroma misli, kako doživljaš sprejete odločitve oziroma
dogovore ter ali se je tvoj odnos do storilca in/ali žrtve spremenil.

Po konferenci
V kratkem monologu obrazloži, kako se sedaj počutiš v svoji vlogi. Opiši
svoje občutke oziroma misli, kako doživljaš sprejete odločitve oziroma
dogovore ter ali se je tvoj odnos do storilca in/ali žrtve spremenil.



Navodila za skupino opazovalcev

Namig:

Pozorno opazuj igro vlog in si zabeleži najmanj tri in največ sedem ključnih besed, ki opisujejo prikazane scene. Morda ti pomagajo naslednji
namigi:

To je naredilo velik vtis name!
Tega nisem vedel/a!
To bi naredil/a drugače!
To me je razveselilo/ moral/a sem se smejati!
To me je razjezilo!



Vprašalnik za udeležence
To je bilo super

To bi lahko izboljšali

To se mi ne zdi smiselno

To se mi zdi koristno

 

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske
komisije.
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