
Kako pripravimo
dogodek?



Družbena participacija

Participacija
v projektu

Participacija
v družbi



Ravni družbene participacije

8. Državljanski nadzor

7. Delegirana moč

6. Partnerstvo

5. Izbranci

4. Posvetovanje

3. Informiranje

2. Terapija

1. Manipulacija
NEPARTICIPACIJA

STOPNJE
ŽETONOV

STOPNJE
DRŽAVLJANSKE
MOČI



Biti mentor, svetovalec,
katalizator -
in ne zgolj vir znanja.



Ideal

Dijaki tvorijo
kompetenten in
zagnan tim, jaz pa jih
pri tem podpiram.



V kolikšni meri vstopati v ta
tim?



7 značilnosti tima



Posebna skupina ljudi
Efekt dela je večji kot seštevek rezultata dela
posameznikov

1+1=3



Vsak s svojo vlogo
Delitev odgovornosti
Okolje, v katerem se vsak član počuti
soodgovornega pri doseganju ciljev.



Prosta komunikacija
Komunikacija
Ustvarjati klimo zaupanja vredne, odprte in
odkrite komunikacije.



Spoštovanje osebnosti
Ustvarjalnost
Spodbujanje članov tima k izrabi individualnih
talentov in kreativnosti.



Neizrazito vodenje
Soudeležba pri vodenju
Kreativno in neodvisno od pooblaščenih;
svobodno in ustrezno članom tima



Močna zavest skupnosti
Odgovornost do zadane naloge
Imeti občutek do skupnih ciljev, zaradi katerih
tim obstaja.



Zavezanost ciljem in nalogi
Zavezanost ciljem in nalogi:
Srečanja so osredotočena na doseganje ciljev.



Značilnosti tima
Posebna skupina ljudi
Vsak s svojo vlogo
Prosta komunikacija
Spoštovanje osebnosti
Neizrazito vodenje
Močna zavest skupnosti
Zavezanost ciljem in nalogi



3-P teorija: na kaj naj bosta
vodja tima in mentor pozorna?

Ljudje
(People)

Rezultati
(Product)

Procesi
(Process)



3-P teorija: na kaj naj bosta
vodja tima in mentor pozorna?

Ljudje
(People)

Rezultati
(Product)

Procesi
(Process)



Produkt = dogodek
Dogodka nikdar

ne pripravljaj
sam.

Določite cilj
dogodka

Dogovorite se,
kdo bo pil in
kdo plačal

Zapišite
scenarij



Produkt = dogodek

Poskrbite za
promocijo.

Pripravite
prostor.

Gradite
odnose z

obiskovalci.



Produkt = dogodek

Dokumentirajte
dogajanje.

Pocrkljajte
sodelujoče.

Improvizirajte.



3-P teorija: na kaj naj bosta
vodja tima in mentor pozorna?

Ljudje
(People)

Rezultati
(Product)

Procesi
(Process)



Timsko delo: 1 + 1 = 3
Together
Everyone
Achieves
More



NALOGE

LJUDJE

PROCES VLOGE

ČAS

“FORMALNA”
REŠITEV

NAČIN DELA KONFLIKTI “DEJANSKA”
REŠITEV

REZULTAT

POTENCIAL

VZDUŠJE



Štiri faze projekta
in s tem timskega dela

1. Ideja

2. Načrtovanje

3. Izvedba

4. Vrednotenje



Ideja
PRIPOROČILA

Namen je, poleg dobre ideje, tudi
dvigniti motivacijo in odgovoriti na
„zakaj“

Uporaba „odprtih“ metod

Omogočati izražanje

METODE

Možganska nevihta

Fotogovorica

Spoznavne dinamike



Načrtovanje
PRIPOROČILA

Osredotočenost na pripravo
dokumentov:

1. Cilji

2. Načrt aktivnosti in zadolžitev

3. Scenarij dogodka

Izhajati iz „zakaj?“

METODE

Moderiranje

Grafična fasilitacija

Zapisovanje!



Izvedba
PRIPOROČILA

Sprotno spremljanje napredovanja
aktivnosti in dovolj zgodnje
ukrepanje

Razreševanje morebitnih
konfliktov

Prilagajanje – vendar prava mera

METODE

Sprotna refleksija dogajanja

Mentorstvo 1 na 1



Vrednotenje
PRIPOROČILA

Sprotno spremljanje napredovanja
aktivnosti in dovolj zgodnje
ukrepanje

Razreševanje morebitnih
konfliktov

Prilagajanje – vendar prava mera

METODE

Sprotna refleksija dogajanja

Mentorstvo 1 na 1



3-P teorija: na kaj naj bosta
vodja tima in mentor pozorna?

Ljudje
(People)

Rezultati
(Product)

Procesi
(Process)



Učenje z delom
KONKRETNA

IZKUŠNJA

RAZMIŠLJUJOČE
OPAZOVANJE

ABSTRAKTNA
KONCEPTUALI-

ZACIJA

AKTIVNO
PREIZKUŠANJE



Formati dogodkov



Okrogla miza
• Diskusija ali razgovor?
• Na daljavo?

Simulacije
• Diskusija med dijaki
• Razprave
• Simulacije Evropskega parlamenta



Usposabljanje
• Delavnica
• Daljše usposabljanje
• Izvajanje delavnic za mlajše s strani dijakov

Promocija
• Razstava
• Stojnice



Kulturni dogodek
• Koncert, literatura, improliga

Športni dogodek
• Možnost navezave na marsikaj

Služenje bližnjemu
• Prostovoljno delo



Pot
• Tabor
• Ekskurzija

Študijski krožek

Ulično delo



Hvala za
pozornost!
MATEJ@SOCIALNA-AKADEMIJA.SI


