PREDLOG AKTIVNOSTI ZA DIJAKE IN STARŠE
Ime aktivnosti:
Tema:
Cilji:

Ciljne skupine:
Časovni obseg:
Pripomočki, materiali:
Izvedba:

Opis aktivnosti:

Sprejemanje drugačnosti – gradnja stolpa
Spoznavanje aktivnosti , ki jih izvaja Ljudska univerza za
priseljence in njihove starše
Spoznati moč sodelovanja in okrepiti vezi med
sodelujočimi.
Krepitev sodelovanja, medsebojne podpore in empatije.
Dijaki in njihovi starši
45 minut
Pokrivalo za oči, slušalke in telefon ali drugi medij za
glasbo, 20 kosov papirja in lepilni trak
Primeren prostor za izvedbo aktivnosti je učilnica, kjer
pripravimo dve mizi (okoli miz mora biti zadosten prostor
za gibanje).
Delo poteka v dveh skupinah. V vsaki skupini sodeluje vsaj
5 oseb. Skupini med seboj tekmujeta.
Vsaki izmed oseb določimo neko vlogo, ki lahko
predstavljajo različne ovire v komunikaciji, npr.:
 Oseba ne sliši (ves čas trajanja aktivnosti posluša glasbo
tako glasno, da ne sliši soudeležencev).
 Oseba ne vidi (ves čas trajanja aktivnosti ima prekrite oči).
 Oseba vse čas trajanja aktivnosti uporablja le eno roko.
 Oseba je ves čas trajanja aktivnosti nema.
 Oseba ves čas trajanja aktivnosti govori tuj jezik (če pri
aktivnosti sodelujejo priseljenci, govorijo svoj materni
jezik).

Naloga vsake skupine je sestaviti čim višji stolp iz 20 kosov
papirja. Pritrdijo ga lahko na mizo in uporabljajo lahko le
lepilni trak. Pri aktivnosti morajo nujno sodelovati vsi
udeleženci. Skrb za aktivno vlogo nosi vsak udeleženec
sam zase in druge.
Mentor oz. izvajalec delavnice na začetku preda vloge,
predstavi potek aktivnosti, nato izvedbo aktivnosti le
spremlja in opozarja na čas.

Priporočila za
diskusijo, refleksijo:

Skupini z gradnjo stolpa pričneta sočasno, za gradnjo
imata 30 minut časa. Ob preteku časa je pomembno, da
stolp samostojno stoji.
Po zaključku gradnje stolpa udeležencem damo priložnost,
da povejo kako so se počutili, so imeli zadosti podpore pri
soudeležencih, ali so oni na kakšen način druge vključili v
gradnjo stolpa, kaj jih je motilo, kaj jim je bilo zanimivo, ali
so si predstavljali, da bo stolp na koncu takšen, kot je itd.
Po zaključeni refleksiji omogočimo udeležencem
fotografiranje ob stolpih.

Predlog je pripravila Majda Suljanović Hodžić z Ljudske univerze Jesenice.

