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BESEDA KROŽI
PLASTI: SKUPNOST, PRAKSA

Skupina potrebuje prakse, načine za izmenjavo. To je eden od načinov, ki se pogosto uporablja v
ekovaškem gibanju in zato se vsaki skupnosti priporoča, da eksperimentira z njo - in poišče obliko, ki ji
najbolj ustreza.

ČAS

CILJI
Cilj te metode je:
ustvariti prostor, da skupina podeli, kar rabi podeliti.

Od 35-95 minut

MATERIALI IN PRIPRAVA
Predmeti za v sredino kroga

CILJNA PUBLIKA
Člani skupine, ki potrebujejo drug drugega
in prostor za deljenje, izmenjavo.

Pripravite prostor tako, da bo skupina z
veseljem v njem sedela v krogu.

ŠTEVILO UDELEŽENCEV
Najmanj 5 - največ 40
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Trajanje

5´
5´
20-80´

5´

UVOD

Aktivnost

OKVIR

Krožni način je močan pristop k ustvarjanju prostora, kjer se
vsi medsebojno poslušajo.

VPOKLIC DUHA

Pogovorni predmet pogosto uporabljamo poenostavljeno,
samo da pokažemo, kdo ima besedo. Lahko pa je orodje za
veliko močnejšo ureditev, ki ustvarja posebno vzdušje in daje
prostor za globoko izmenjavo tega, kar je za udeležence
resnično pomembno.

KROG
ZAKLJUČEK

Kar naredi razliko med navadnim "krogom" s pomočjo
pogovornega predmeta in resničnim "krožnim načinom", je
okvir - besedni okvir in poseben način ureditve prostora.
Udeleženci sedijo v krogu z lepo urejenim središčem - s svečo,
cvetjem in/ ali simboli, ki predstavljajo tisto, kar je za skupino
pomembno.

BESEDA KROŽI
NAVODILO 1 - OKVIR
(5 MINUT)

NAVODILO 2 - VPOKLIC DUHA
KROŽNEGA NAČINA
(5 MINUT)

Srečanje začnite s trenutkom tišine.
Udeležence prosite, naj se osredotočijo na svoje telo in svoje
dihanje. Kratka zgodba lahko pomaga ustvariti duha, ki
prinese v krog posebno energijo. Uporabite spodnjo ali
kakšno drugo podobno zgodbo.

Facilitator nato povabi skupino k sodelovanju v "krožnem
načinu".
Pove, zakaj je bil krog sklican: Ali obstaja posebna tema,
o kateri bi se morali pogovarjati? Ali pa je to srečanje
"samo" za ustvarjanje duha skupnosti in izmenjavo tega,
kar nas v tem trenutku gane?

Zgodba o dveh volkovih
Nekoč, pred davnimi časi, je ostareli indijanec Cherokee pripovedoval
svojemu vnuku:
V notranjosti vsakega človeka se odvija boj med dvema volkovoma.
Prvi volk vedno predstavlja zlo: jezo, zavist, ljubosumje, pohlep,
samopomilovanje, bes, laž,
sebičnost in nasilje; drugi pa dobro: mir, ljubezen, nesebičnost, resnico,
sočutje, srčnost, vedrino, upanje in pripravljenost pomagati.
Po premisleku vnuk vpraša:
– Kateri volk na koncu zmaga?
– Zmaga vedno tisti, ki ga hraniš! je odgovoril starec.
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Predstavi principe krožnega načina:
1. Govorjenje iz srca. Govorite samo, če vas nekaj
resnično gane. Ne reagirajte, ampak govorite iz srca.
2. Poslušanje s srcem. Poslušajte z željo, da bi izvedeli
več o osebi, ki govori - brez presojanja ali pričakovanj
in ne da bi želeli, da se drugi strinjajo z vami.
3. Spoštovanje energije kroga in jedrnato izražanje kratki prispevki kažejo to spoštovanje.
4. Spoštovanje zasebnosti kroga. Kar je bilo izrečeno v
krogu, ostane v krogu in se ne deli zunaj njega.
5. Prosite za tisto, kar potrebujete, in dajte, kar lahko
daste.

We invite you to use our work and share it with
others and credit us while doing so. You cannot
change it in any way or use it commercially.
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BESEDA KROŽI
NAVODILO 3
KROG
(20-80 MINUT)

NAVODILO 4
ZAKLJUČEK
(5 MINUT)

Nato pogovorni predmet (palico ali kateri koli drug
predmet) dobi oseba, ki sedi poleg facilitatorja.

Zdaj je čas, da formalno zaprete krog, se zahvalite vsem
vpletenim in prosite, da stvari, ki ste jih slišali, spravite v
svoje srce in jih ne govorite drugje.

Samo oseba, ki ima pogovorni predmet, ima pravico
govoriti. Vsi ostali poslušajo odprtih src. Če oseba, ki ima
palico, noče govoriti, poda palico naslednji osebi.
Prav je, da ostanemo kratek čas s predmetom v rokah, ne da
bi govorili, in počakamo ter začutimo, če je treba kaj
povedati ali ne. S spoštovanjem energije in časa skupine se
palico nato preda naslednji osebi.
V izvirni različici pogovorni predmet običajno kroži okoli,
dokler nihče nima več kaj dodati. Ko je pogovorni predmet
enkrat šel skozi celoten krog, ne da bi kdo kaj povedal, se
šteje, da je srečanje končano.

ODNOS DO MODELA CLIPS
KROŽNA POT predstavlja običajen način dela v
skupinah in s skupinami v ekovaškem gibanju.
Uporablja se lahko kot praksa gradnje skupnosti, za
odpravljanje konfliktov, izboljšanje povezav v skupnosti
ali kot dodatek za bolj učinkovite sestanke.
V plasti PRAKSE se krožni način lahko v skupnosti
uporablja na različne načine.

FACILITATOR TIP:
In many circumstances in communities, it is not possible to have the stick circling until nobody adds anything anymore.
A while before the end of the meeting-time approaches, the facilitator should then give the information that the last circle
is starting, when the talking object is in his or her hands.

clips.gen-europe.org

We invite you to use our work and share it with
others and credit us while doing so. You cannot
change it in any way or use it commercially.

CLIPS
METHODS

KROG SANJANJA
METODA NAMERE
Krog sanjanja je ena od metod Zmajevega sanjanja, orodja za razvoj projektov, ki služi za
preoblikovanje projekta iz projekta posameznega ustanovitelja v projekt celotne skupine.
Uporablja se na samem začetku projektnega cikla in poda skupne sanje, ki jih je mogoče zlahka
uporabiti kot osnovo za oblikovanje vizije, poslanstva in ciljev projekta.

CILJI

ČAS

Namen te metode je razviti skupne sanje celotne
skupine, kjer vsak prispeva tisto, kar je zanj
najpomembnejše.

Približno 1 uro

PRIPRAVA MATERIALOV

CILJNA PUBLIKA

Papirji, markerji in pogovorni predmet

Skupine na začetku skupnega projekta

ŠTEVILO UDELEŽENCEV
Najmanj 3 - največ 20.
Večjo skupino lahko razdelimo v manjše in
delamo ločeno ter na koncu združimo njihove
sanje.
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Trajanje

UVOD

Aktivnost

5'
25-45
10'

UVOD

OKVIR
(5 MINUT)
KROG SANJANJA
PRAZNOVANJE SKUPNIH SANJ

Krog sanjanja je ena od metod Zmajevega sanjanja,
navdihujočega modela za razvoj projektov, ki ga je
razvil John Croft, avstralski svetovalec za skupnosti.
Navdihuje ga filozofija avstralskih staroselcev. John
Croft krog sanjanja imenuje "velika noč projekta". To
je trenutek, ko projekt umre kot projekt ustanovitelja
in ponovno vstane kot projekt celotne skupine.
Pomemben korak je namreč preseči "sindrom
ustanovitelja", zaradi katerega so projekti pogosto le
projekti ustanovitelja in skupine ljudi, ki ustanovitelju
pomagajo.
V krogu sanjanja so vsi vabljeni, da pobudnikove
sanje dopolnijo tako, da postanejo resnično skupne
sanje - in kasneje resničnost!

KROG SANJANJA

NAVODILO - PREDSTAVITEV KROGA
SANJANJA
(5 MINUT)
Pobudnik pozdravi udeležence in na kratko predstavi
svoje sanje. Nato postavi generacijsko vprašanje, na
primer: »Kakšen bi moral biti ta projekt, da bi ob koncu
lahko rekli: to je bil najboljši možen način, kako sem
lahko preživel svoj čas?"
Nato so ljudje povabljeni, da v krogu delijo svoje sanje.
Uporabite pogovorni predmet. Samo oseba, ki ima v roki
pogovorni predmet, sme govoriti in skupnim sanjam
dodati en element svojih osebnih sanj.
Povabite ljudi, naj dodajo tisto, kar je zanje
najpomembnejše - in naj dodajo samo en vidik naenkrat.
Izvede se veliko krogov, tako da je dovolj časa, da vsi
lahko izrazijo svoje sanje v celoti. Pri tem koraku je
pomembno, da so ljudje v fazi sanjanja, kjer protislovija
ne obstajajo, ni se treba prepirati o različnih sanjah.
Udeleženci samo dodajo svoj del sanj.
Ena oseba na tablo (flip chart) z velikim papirem
zapisuje bistvo sanj vsake osebe, pri čemer napiše tudi,
za čigave sanje gre.

KROG SANJANJA
(25-45 MINUT)
Po spodnjih navodilih se sanjski krog začne odvijati.
Facilitator ima pomembno vlogo pri ustvarjanju
čarovnije kroga sanjanja: poskrbeti mora, da se na tej
točki ne začne diskusija - to pride na vrsto pozneje!
Zagotovite, da krog pride v nekakšen tok. To običajno
pomeni, da se dele sanj dodaja dovolj hitro, da se
razvije tok, in po drugi strani dovolj počasi, da
udeleženci nimajo občutka, da se jih priganja. Če
nekdo nima idej, naj preda pogovorni predmet
naslednji osebi, saj bo spet prišel na vrsto.
Če ima facilitator občutek, da je krog prehiter ali
prepočasen, je pomembno, da vskoči in spodbudi
udeležence, da prilagodijo hitrost.
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KROG SANJANJA
Ne pozabite: da lahko kar najbolje izkoristite sanjski krog:
uporabite pogovorni predmet,
med pisanjem pišite bistvo sanj, ne vseh besed,
vsaka oseba doda po ene sanje naenkrat,
ne bodite niti preveč racionalni niti preveč abstraktni,
povežite sanje z resničnim življenjem,
napišite sanje pozitivno in kot da so se že uresničile.

PRAZNOVANJE SKUPNIH SANJ - (10 MINUT)
Po zaključku kroga sanjanja skupina na glas preberite vse sanje, ki so zapisane na tabli (flip chartu) in jih
proslavite kot skupne sanje.

KAKO NADALJEVATI?
Dokument kroga sanjanja predstavlja vir, ki ga lahko uporabimo za vse "dokumente o nameri". Z njim lahko napišemo letak z
opisom želenega projekta, lahko ga uporabimo kot navdih za oblikovanje jasne vizije in poslanstva projekta.
Na naslednjem sestanku bi si skupina morala ogledati sanjski dokument in preveriti, ali je v njem kakšno protislovje. (Nekdo
želi imeti veganski projekt, drugi pa živali za mleko in meso ....). Če obstajajo protislovja, je treba to obravnavati s poudarkom
na vprašanju:
Ali obstaja možnost skupnih sanj, ker so številni vidiki sanj tako podobni, da se protislovje lahko stopi v skupne sanje? Ali pa
je to povod za množenje projektov: začeti dva projekta iz enega sanjskega kroga? To je tudi uspeh in ne neuspeh!
Nekatere skupine obupno poskušajo združiti vse sanje v en projekt - to ni vedno koristno in pogosto vodi do tega, da se
nobene sanje ne uresničijo. Zato je pomembno predstaviti idejo, da je množenje projektov lahko dobra rešitev.

clips.gen-europe.org

We invite you to use our work and share it with
others and credit us while doing so. You cannot
change it in any way or use it commercially.

CLIPS
METHODS

SEMAFOR
CLIPS PLASTI: POSAMEZNIK, NAMERA, SKUPNOST, PRAKSA
Vsaka skupina mora določiti okvir v katerem deluje na razumljiv način za člane, tako stare, kot nove, da bi
se ti lahko gladko vključili v skupnost. Kaj zahtevamo od vsakega člana? Kaj se od članov pričakuje?
Kakšne so možnosti? Vaja 'semafor' pomaga določiti jasne okvirje and pričakovanja.

Čas

Cilji
Ta metoda omogoča:
raziskati kaj je OBVEZNO, PRIČAKOVANO in KAKPNE
SO MOŽNOSTI, ki jih skupnost ponuja
določanje mej, skupnostnim zavezam

Okoli 75 minut

Material in priprava

Ciljna publika
Skupine s skupno nalogo, predvsem v
začetku projekta.

Flip chart papir
Flomastri
Lepilni listki
Če je možno, semafor narisan na tabli, za
lažjo razlago
Miz/stoli za 'svetovno kavarno'

Število udeležencev
Najmanj 4 (manjša skupina začetnikov) – največ
60. Metodo prilagodimo glede na velikost skupine.
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Trajanje

5´
15´
25´
25´
5´

INTRODUCTION

Aktivnost

UVOD -OKVIR

OKVIR
(5 MINUT)

RAZLAGA VAJE SEMAFOR

DELO V SKUPINI:
RDEČA - RUMENA- ZELENA

Ko sestavljamo skupino in vabimo nove člane, je bistvenega
pomena, da smo jasni in natančni glede OBVEZNOSTI,
PRIČAKOVANJ in MOŽNOSTI v okviru projekta.

PLENARNO ZASEDANJE:
DOLOČANJE SEMAFORJA

Te vidike je potrebno premisliti, razjasniti in opisati. Tako
zagotovimo večjo transparentnost, tako med člani, kot v
načinu, kako se predstavimo drugim. Posebej v začetni fazi
projekta.

POROČANJE

Pri tem si lahko pomagamo s tehniko 'Semafor'.

SEMAFOR
NAVODILA 1 - UVOD
(1O MINUT)
Semafor ima tri polja:
Rdeče - Rumeno - Zeleno (pokaži risbo na tabli)
RDEČE POLJE
Kaj MORA vsakdo prispevati k skupnosti. Kaj se zahteva kot
minimu, da je nekdo lahko del skupnosti. Običajno so to
dogovori kot:
- sodelovanje v kuhinjskih izmenah, zagotavlja delovanje
skupnostne kuhinje
- čiščenje skupih prostorov
- sodelovanje v skupnostnih delovnih akcijah
- udeležba na sestankih skupnosti

Vsakdo mora vedeti kaj je v RDEČEM POLJU in da glede teh
dolžnosti ni pogajanja na osebni ravni. V rdečem polju so
skupinski dogovori, sprejeti na skupinskem procesu. Vsakdo
mora vedeti, kaj mora prispevati skupnosti, da bi lahko bil
njen član.
Izkušnje kažejo, da določila, ki po mnenju nekaterih spadajo
v RDEČE POLJE, po mnenju drugih spadajo v RUMENO
POLJE. Zato je nujno, da so zahteve v RDEČEM POLJU jasno
določene, sprejete in razumljive.
Določbe, ki se nanašajo na RDEČE POLJE pogosto zapišemo
v obliki pogodbe ali sporazuma in v skladu z zakoni. Pogosto
so določbe v RDEČEM POLJU organizirane v delovnem
načrtu, kjer jasno piše, kdo je zadolžen za kaj, določen čas in
kdo je zadolžen da to organizira.
RDEČE polje deluje na plast STRUKTURE in plast
SKUPNOSTI, v modelu CLIPS.
Da bi se izognili situacijam, ko sosedje nadzorujejo drug
drugega, je treba biti previden z določbami v RDEČEM polju.
Če je teh preveč, s e hitro znajdemo v vlogi 'policaja'. Na
drugi strani pa, če so zahteve pravilno organizirane na
naraven, jasen in neposreden način enostavno postanejo del
skupnostne kulture.

RUMENO POLJE
Kaj PRIČAKUJEMO od vsakogar. Četudi ni neposrednih
sankcij (kar se lahko zgodi če ne upoštevamo določil v
rdečem polju), članstvo v skupnosti prinaša s sabo veliko
pričakovanj. Priporočljivo se je pogovoriti o 'nenapisanih
pravilih' kar daje posamezniku možnost, da bolje razume
notranje dinamike skupine in pričakovanja.

RUMENO polje je lahko izziv, saj so lahko pričakovanja
različna in posamezniki se različno odzivajo, ko so postavljeni
pred pričakovanja, ali imajo sami pričakovanja do drugih.
Primer: Udeležba v kuhinjski izmeni vsakih 6 tednov je
OBVEZA, ki spada v rdeče polje. Ni pa zahtevano, da sodeluješ
pri skupnostnih večerjah. Lahko pa se to pričakuje. Lahko
občutiš to pričakovanje, ker veš, da bodo drugi opazili tvojo
odsotnost, ali pa, da imajo tisti, ki se udeležujejo vseh
skupnostnih večerij višji rang v skupnosti, kot tisti, ki raje jedo
doma.
Primer: Pričakuje se, da vsak odrasli sodeluje v vsaj 1-2
delovnih skupinah, glede na svoj interes (skupni prostori, vrt,
skrb za ži, ekonomija, itd) Vendar član ne bo izključen iz
skupnosti, če tega pričakovanja ne bo izpolnil. RUMENO polje
je polje socialnega pregleda.
Člani lahko prispevajo različno količino energije in zanimanja
za skupnostne naloge. Nismo vsi v isti življenjski situaciji,
nimamo enako veliko časa na voljo, potrebnih spretnosti in
zanimanja. Pričakovanja v RUMENEM polju so zato lahko
prilagojena posamezniku in okoliščinam, ter so različna glede
na življenjsko situacijo v kateri se posameznik nahaja. Veliko
potrebnega dela, kot npr. pridelava zelenjave, je lahko
opravljenega z dobro voljo in na prostovoljni bazi v okviru
rumenega polja.
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SEMAFOR
Pri življenje v skupnosti gre za dobro počutje in ravnotežje
med posameznikom in skupnostjo, z namenom
zmanjševanja konfliktov in ustvarjanja prostora za
sprejemanje različnosti. Ob enem pa razumevanje, da so
situacije povezane z rangom in in privilegiji neizogiben del
sobivanja. RUMENO polje lahko jasno izraža pričakovanja in
določi procese povezane z navedenim - lahko pa gre za
prikrite dinamike, ki lahko potencialno izzovejo konflikte.
ZELENO POLJE
To je polje priložnosti. ZAHTEVE so opredeljene v RDEČEM
polju, PRIČAKOVANJA v RUMENEM, v ZELENEM polju pa
se osredotočamo na zavedanje MOŽNOSTI.

ZELENO kaže na to, koliko je projekt odprt za
nenačrtovano, koliko je prostora za inovacije in sprejemanje
novih idej. Kako ohranjati odprtost in se raje osredotočati
na možnosti, kot na omejitve. Kako lahko kot
posamezniki najdemo zadovoljstvo (ali vsaj sprejmemo) v
tem, kar drugi uresničijo za, z in v skupnosti, tudi če je to
drugače od naših lastnih ambicij in sanj. Kako ustvariti
skupnost, ki nudi moč in podporo idejam, ki lahko uspejo,
četudi le za posameznika ali manjšo skupino, vendar ob
podpori skupnosti. Za zavedanje ZELENEGA polja možnosti
in postavljanje DA kulture v ospredje so potrebni pozitiven
odnos, volja in sredstva. V strukturi projekta je to lahko
opredeljeno v letnem finančnem načrtu, kjer je določen del
sredstev lahko namenjen novim idejam, testiranju in
inovacijam na področjih, ki niso bila načrtovana in se o njih
še ni govorilo.
ZELENO POLJE krepi kulturo, zaradi katere je lepo živeti v
skupnosti, kljub mnogim omejitvam, zaradi sistemov
odločanja, ki zahtevajo pristanek in razmislek večjih skupin
ljudi. Gre za uresničevanje želja, spreminjanje nemogočega
v mogoče in pripravljenost tvegati, sprejeti napake in
'zgrešene' projekte. V začetnih fazah projektov običajno ni
veliko prostora za ZELENO polje.

NASVET ZA FACILITATORJA:
Uporabite konkretne primere iz skupnosti, kjer ste že
vodili vajo Semafor. Pogosto pomaga, ko udeleženci
slišijo, kako se semafor skozi čas lahko spreminja. Npr.
stroge zapovedi v RDEČEM polju se omehčajo in preselijo
v RUMENO, ko se projekt razvija in skupnost dozori.

NAVODILO 3 - DELO V SKUPINAH
(25 MINUT)
Po tej razlagi lahko uporabimo različne metode dela s
Semaforjem:
A) Na steno obesimo tri liste papirja, označene s tremi
barvami. Udeleženci gredo do lista, ki jih najbolj privlači. Pri
vsakem listu naj bo vsaj nekaj ljudi. Vprašanja na katera naj
skupine odgovorijo, vsaka za svoje barvno polje: Kaj spada v
določeno polje, v specifičnem projektu? Kako bo to vključeno
v strukturo skupnosti in preneseno članom? Uporabljate
lahko samolepilne lističe, kjer vsak prispeva sovje ideje
individualno, potem skupina diskutira o posameznih
predlogih.

B)Pripravite Svetovno kavarno s tremi mizami - barvnimi
polji. Trije gostitelji ostanejo pri svojem barvnem polju,
ostali udeleženci krožijo od mize do mize, s tem da pri
vsaki mizi ostanejo približno 6 minut. Ob koncu gostitelji
predstavijo skupinski predlog za vsako polje.
C) Skupine velikosti 4-5 oseb naj razdelijo razGive each
group of 4-5 people a sheet to fill in, with the traffic light
and some keywords about all the three fields. Have them
fill in for all the three colours.
Ne glede na to, katero različico uporabite, obvestite
delovne skupine, da je to priprava na delo s konkretnim
projektom. In any case, inform the small groups that this a
preparatory step for the real work: Defining the traffic light
for the project.

NAVODILO 4 - DOLOČITE SCOJ SEMAFOR
(25 MINUT )
Delite rezultate dela v skupinah v plenarnem zasedanju,
tako, da vsaka skupina poroča o svojih zaključkih.
Pomembno je, da delo iz majhnih skupin prenesemo nazaj v
celotno skupino ter tako okrepimo občutek sodelovanja v
procesu in oblikovanju končne odločitve. Kot facilitator se
zahvalite skupinam za njihovo delo, ter prevzemite vodenje
vaje.
Na steno obesite tri liste papirja - list za vsako barvno polje.
Prosite posamezne skupine, da poročajo o svojih zaključkih
in odprite prostor za dodatne komentarje.
Preverite, ali je skupina pripravljena na soglasno potrditev
najbolj očitnih predlogov v RDEČEM POLJU. Za to lahko
uuporabite orodje 'postavitev' - razporeditev udeležencev od
točke ZA do točke PROTI.
Nadaljujte z oblikovanjem in potrjevanjem RUMENEGA in
ZELENEGA POLJA. Podajte predloge in vprašajte skupino za
načine, kako bi v prihodnje lahko uporabili delo s
semaforjem v projektu.
Dogovorite se za nadaljevanje procesa s facilitatorjem, čez
približno en mesec ali svetujte skupini, da samostojno
nadaljuje z delom, če jim je metoda razumljiva in imajo
dovolj podatkov.

NAVODILA 5 - POROČANJE
(5 MINUT )
Zaključite vajo v krogu z vprašanjem, kako uporabna se zdi
skupini orodje SEMAFOR in kako blizu jim je zdaj dosežen
rezultat.
Na tablo narišite/napišite naslednje korake. .
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SEMAFOR
NASVET ZA FACILITATORJA:
Pomembno je, da skupina zaključi vajo z občutkom, da so skupaj nekaj dosegli: Da, naredili smo to!
Naredili smo naslednji korak k določanju skupnostne kulture. Zdaj se boj zavedamo, kaj zagovarjamo kot
skupina in kako lahko privabimo podobno misleče. Metoda Semafor je zelo primerna za začetne skupine,
da pomaga definirati, v kaj se sledilci spuščajo. Prav tako je primerna za označevanje VKLJUČEVALNOSTI in
IZKLJUČEVALNOSTI, kar vpliva na to, koga bo projekt privabil.

POVEZAVA Z MODELOM CLIPS
V modelu CLIPS lahko uporabimo skupnostni inkubator
za delo s plastjo NAMERE, oblikovanjem kulture
SKUPNOSTI in določanjem STRUKTURE - kar je
zapisano v rdečem polju kot ZAHTEVE, se zapiše v akte,
vključno s posledicami za posameznika, če se teh
določil ne drži.
V PRAKSI lahko s pomočjo Semaforja sledimo, kako se
projekt predstavlja navzven - to kar člani skupnosti
delajo skupaj, namreč močno definira namen in
strukturo.
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SPRETNOSTI IN SANJE
PLASTI: STRUKTURA, POSAMEZNIK, SKUPNOST

Metoda za ustvarjanje delovnih skupin, boljše medsebojno poznavanje, ustvarjanje sinergije in oceno
dejanske trenutne moči skupine.
Vizualna predstavitev človeških virov, ki se razteza v prihodnost.

CILJI

ČAS

Cilji te metode so:
ustvariti učinkovite in trajnostne delovne skupine,
pomagati ljudem, da razmislijo o svojih osebnih virih
ter sanjah in željah,
ustvariti sinergijo v skupini in okrepiti proces učenja
med člani,
spoznati drug drugega bolje na nepričakovan način.

60-90 minut, odvisno od velikost
skupine

PRIPRAVA MATERIALOV
Tabla (flip chart) z nekaj čistimi listi
Barvni markerji
Listi papirja in pisala za udeležence

CILJNA PUBLIKA
Ta metoda je namenjena skupinam, ki
morajo za dosego svojih ciljev ustvariti
funkcionalno strukturo in izvajati skupne
aktivnosti.
Sociokratske skupine v fazi načrtovanja tudi
lahko imajo korist od te metode.

ŠTEVILO UDELEŽENCEV
Najmanj 5 - največ 30
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Trajanje

10´
15´
20´
20´
15´

UVOD

Aktivnost
UVOD - OKVIR VAJE

OKVIR - (10 MINUT)
ZBIRANJE IDEJ

USTVARJANJE ZEMLJEVIDA
ČLOVEŠKIH VIROV
USTVARJANJE DELOVNIH SKUPIN

POROČANJE

Ta metoda se uporablja na plenarnem zasedanju, ko
mora skupina ustvariti manjše, trajne in učinkovite
delovne skupine.
Kratek uvod o namenu bi moral zajemati pojasnilo, kako
ustanoviti skupine, ki sodelujejo učinkovito in
produktivno. Da bi bila skupnost socialno trajnostna,
moramo zagotoviti čas in prostor za osebni razvoj in
nadgradnjo spretnosti v skladu z željami članov.
Spodbuja ljudi k razmišljanju s stališča zmagam-zmagaš
(win-win), tako da iščejo načine, kako lahko najboljše
možno prispevajo oz kaj lahko ponudijo skupini, obenem
pa izpolnjujejo svoje notranje sanje in želje.
Ker močne delovne skupine temeljijo tako na visoki
učinkovitost kot tudi na osebni izpolnitvi, ta metoda
prouči obe področji in s tem zagotovi, da sta dobro
uravnoteženi ali vsaj odkrito izraženi in upoštevani.

SPRETNOSTI IN SANJE
NAVODILO 2 - USTVARJANJE
ZEMLJEVIDA ČLOVEŠKIH VIROV
(20 MINUT)

NAVODILO 1 - ZBIRANJE IDEJ
(15 MINUT)
Vsaka oseba prejme list papirja in individualno razmisli o
prvem vprašanju:
»Kakšno osebno spretnost vnašam v skupino? Kaj je moja
"posebnost", moja najboljša strokovna sposobnost , ki jo
želim prispevati k življenju skupine? "
V 2-3 minutah individualne refleksije vsaka oseba prepozna
tri spretnosti in jih zapiše v treh kratkih stavkih.
Udeležencem naročite, naj bodo kratki in jasni.
Zdaj pa prosite udeležence, naj razmislijo o drugem
vprašanju:
»Kaj bi v resnici rad počel v življenju? Kaj so moje » sanje v
predalu «, nekaj, kar sem si vedno želel početi, pa nisem
mogel? Katera dejavnost bi me osrečila v tem obdobju
mojega življenja, v tej skupini ali skupnosti? "
Ponovno dajte udeležencem na voljo tri minute za razmislek,
po tem naj tri sanje zapišejo na papir.

NAVODILO 3 - USTVARJANJE DELOVNIH
SKUPIN
(20 MINUT)
Facilitator in udeleženci skupaj ustvarijo dva ločena seznama.
Eden s „strukturnimi skupinami“ in drugi s „projektnimi
skupinami“. Strukturne skupine so trajne in bodo obstajale,
dokler obstaja skupnost (uprava, komunikacija in druge,
odvisno od narave skupine).
Projektne skupine so osredotočene na določen dogodek ali
dejanje, ki se mora zgoditi v bližnji prihodnosti in ima lahko
začetek in konec (praznovanje, usposabljanje, aktivnost itd.).
Teme se bodo pojavile na miselnih vzorcih, facilitator pa
lahko druge teme vključi z vprašanjem »Katere druge ekipe
potrebujemo, da bo ta skupina dobro delovala?«.

Na tablo (flip chart) narišite dva miselna vzorca. V
sredino zgornjega napišite “SPRETNOSTI”, spodnjega pa
“SANJE”. Če je skupina velika (od 12 do 30), uporabite dva
ločena lista.
Vsak udeleženec v zgornji miselni vzorec nariše vejo ter
nanjo napiše svoje ime in tri posebne veščine (v ključnih
besedah).
Primeri:
Mary - kuhanje za skupine, gostinstvo, nakupovanje
hrane
Hans - uprava, finančno poslovodenje, pisanje projektov
Nato v spodnji miselni vzorec udeleženci napišejo svoje
ime, osebne sanje in želje.
Primeri: Marija - vrtnarjenje, varstvo otrok, meditacija
Hans - kuhanje, lesarstvo / obrt, kmetovanje.

Facilitator udeležence pozove, da se pridružijo različnim
skupinam: povabi "strokovnjake", da bodo fokalizatorji teme, in
"sanjače", ki bodo podporniki - učenci.
Nihče ni dolžan prevzeti naloge, ki si je ne želi; pustite si čas za
dialog pred miselnim vzorcem, da se ljudje povežejo okoli
skupnega interesa.
Vsako osebo spodbujamo, da sodeluje v več kot eni skupini, v
idealnem primeru pa prevzame obe vlogi (enkrat kot
strokovnjak, enkrat kot podpornik). Uporabite grafične veščine
za risanje opredeljenih delovnih skupin po miselnem vzorcu ali
na novem listu papirja.
Prosite skupino, naj pripravi tudi ločen seznam pomembnih
nalog, za katere trenutno ni na voljo človeških virov.
Novonastalim delovnim skupinam naročite, naj določijo čas in
kraj za sestanek in začnejo sodelovati.
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SPRETNOSTI IN SANJE
NAVODILO 4 - POROČANJE
(15 MINUT)

POVEZAVA Z MODELOM CLIPS

V krogu udeležence spodbujamo, da podelijo svoje izkušnje
in kaj so se naučili drug o drugem. Zanimiva vprašanja za
skupino:
Ste spoznali veščine, ki so prisotne v tej skupini in jih
prej niste videli?
Katera je trenutno najmočnejša energija in usmerjenost
te skupine?
Ali so razpoložljiva znanja dovolj za vzpostavitev
popolnoma operativne strukture?
Se bomo organizirali predvsem glede na stopnjo
usposobljenosti, osebne potrebe ali glede na svoje
sanje/ želje?
Ali pa bo to mešanica?
Kakšne so posledice?
Ali mora skupina najti zunanje izvajalce za določene
naloge, da zapolni vrzeli? Druge strategije? Kdo lahko
pomaga?

Ta metoda je povezana predvsem s plastjo strukture
(organiziranje skupin), vendar temelji na plasti
"posameznika" (posamezne spretnosti in želje) in
"skupnosti" (ustvarjanje učinkovitih delovnih skupin).
Na koncu mora priti plast "namere", da se preveri, ali so
razpoložljive veščine, viri in sanje usklajeni s poslanstvom
in strategijo ali pa je treba kaj prilagoditi, da se ustvari
boljša sinergija.

NASVET ZA FACILITACIJO: Odpiranje prostora za sanje ljudi lahko dvigne energijo skupine in ustvari osebne povezave,
ki bi sicer ostale skrite.
Ta metoda je primerna tudi za rangiranje, saj na varen in spoštljiv način nudi področja, kjer lahko voditelji razkrijejo svoj
"sanjski prostor", da postanejo učenci drugih članov, ki so bolj sramežljivi in manj vidni.
Ima trden element medvrstniškega sodelovanja in spodbuja praktični in podporno medsebojno učenje.

V skladu s permakulturnim načelom "trije elementi za vsako funkcijo, tri funkcije za vsak element" omogoča, da je
struktura bolj odporna in manj odvisna od enega samega človeškega vira.
"Spretnosti in sanje" se lahko uporabijo tudi za ustvarjanje krogov v sociokratski organizaciji.
Ta postopek lahko redno ponavljamo, da preverimo zdravje delovnih skupin, omogočimo spremembe strukture in tudi
zamenjamo projektne skupine, ki so izpolnile svojo nalogo.
Vaja lahko privede do zanimivih vpogledov v obvladovanje raznolikosti - omogoči, da se pokažejo globlje ležeče
spretnosti in sanje, ki sicer morda niso tako očitne, a jih je mogoče učinkovito vključiti v delo.
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SOGLASJE (CONSENT) - METODA ZA
SPREJEMANJE ODLOČITEV
PLAST STRUKTURE - SPREJEMANJE ODLOČITEV
Soglasje je agilna, učinkovita metoda odločanja. Prinaša drugačen način povezovanja s predlogi, ki so v
središču odločitve, in poudarja pomen kolektivne inteligence.

CILJI

ČAS

Naučite se sprejemati odločitve s soglasjem
vseh. Razumevanje procesa in njegovih načel:
preglednost, učinkovitost, enakovrednost.
"Dovolj dobro za zdaj, dovolj varno, da lahko
poskusimo."
Cilj te aktivnosti je naučiti se metodo, ki jo lahko
skupina nato sprejme kot način odločanja, če se
ji zdi primerna.

Najmanj 45 - največ 90 minut

CILJNA PUBLIKA

PRIPRAVA MATERIALOV
Dva predhodno napisana plakata, eden s

Skupine in trenerji

stopnjami pristanka in drugi z merili kakovosti
predloga; papirji, pisala.

ŠTEVILO UDELEŽENCEV
Najmanj 7 - največ 20
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Trajanje

30´
10´
10-20´
10´
10´

UVOD

Aktivnost

OKVIR - (15 MINUT)

UVOD IN OKVIR

Predstavitveni krog.

DEL 1: POJASNILA

DEL 2: UGOVORI IN POMISLEKI

DEL 3: OBJAVE

ZAKLJUČNI KROG

UVOD: KAJ JE PREDLOG
(15 MINUT)

Cilj te dejavnosti je predstavitev metode, ki jo lahko
skupina nato sprejme kot način odločanja, če se ji
zdi primerna.
Vaja se izvede tako, da skupina izbere resnično
odločitev, ki jo mora sprejeti. Facilitator prosi
skupino za odločitev, ki jo imajo na njihovem
dnevnem redu, da jo vzamejo kot učni primer.
Facilitator lahko poda tudi predloge o temah, ki so
blizu skupini, s katero sodeluje.

DEL 1: POJASNILA - (10 MINUT)
1. Predlog je predstavljen; za boljše razumevanje
predloga se naredi krog dvomov ali razjasnitvenih
vprašanj.

Facilitator pojasni, kaj je to predlog.
Za dobro odločanje je potrebno, da predlogi
izpolnjujejo nekaj meril kakovosti:
1. Predlog je v domeni ali moči skupine, da se lahko
odloči glede njega.
2. Jasno navaja težavo ali temo, ki jo je treba rešiti; ta
opis je podprt z dejstvi in o pažanji.
3. Osredotoča se na vzroke in ne na simptome. Vzroki
težave so opisani v izjavi in d oločajo, katere potrebe
niso izpolnjene.
4. Podprt je z utemeljenimi argumenti: argumenti
pojasnjujejo, kako bo predlog podprl reševanje
problema ali situacije.
5. Je odprt, ni predstavljen kot zahteva ali obveznost,
temveč kot predlog: med postopkom se lahko
pojavijo ali dodajo alternativne možnosti.
6. Vključuje akcijski načrt in program. Kjer je le
mogoče, izrecno navaja pozitiven akcijski načrt s
časovnim okvirom, ki vključuje realne, dosegljive in
preverljive cilje in p rostor, da se ljudje lahko vpišejo
poleg specifičnih nalog.
Skupina predstavi predlog, ki ga bodo uporabili v
postopku.

POSTOPEK ZA DOSEGANJE CONSENTA (SOGLASJA):
Pojasnilo treh delov in devetih stopenj postopka.
Zdaj je čas, da se premaknete na eksperimentiranje z
metodo. Če je treba veliko skupino razdeliti na manjše,
je zdaj pravi trenutek!

2. Naredi se krog reakcij. Tu lahko udeleženci
izrazijo svoje mnenje ali občutke glede predloga.
Vsakdo se izrazi.
3. Če večina skupine v krogu reakcij izrazi veliko
napetosti, se razume, da predloga ni mogoče dati
v privolitev in potrebuje dodatno delo. Pošlje se
nazaj tistemu, ki ga je pripravil, zaenkrat postopka
ni mogoče nadaljevati. Če temu ni tako, pojdite na
krog soglasja.

DEL 2: UGOVORI, IZBOLJŠAVE
(10-20 MINUT)
1. Odpre se prvi krog ugovorov. V tem krogu se vse
izraženo posluša brez diskriminacije, pa naj gre za skrbi,
pomisleke itd.
2. Predlog je v največji možni meri izboljšan s tem, kar je
skupina povedala.
3. Drugi krog ugovorov: zdaj je trenutek za podajo
ugovorov; vsi udeleženci so lepo vabljeni, da si zastavijo
vprašanje: "Ali lahko živim s tem predlogom?". V tem
drugem krogu ugovor zahteva utemeljen argument, ki
kaže tveganje za skupino in/ ali osebo, če bi bil predlog
sprejet. Če ugovor ne predstavlja utemeljenega
argumenta tveganja za skupino, potem ne bo sprejet.
Nato se postopek nadaljuje in predlog je sprejet brez
ugovorov celotne skupine.
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SOGLASJE (CONSENT) - METODA ZA
SPREJEMANJE ODLOČITEV
PLAST STRUKTURE - SPREJEMANJE ODLOČITEV
DEL 3: OBJAVE - (10 MINUT)
1. Zapis predloga. Končno besedilo predloga je odobreno in potrjeno.
2. Končno besedilo predloga se zapiše v zapisnik.
3. Praznovanje !!!! - na kakršen koli način skupina izbere: aplavz, zvoki itd.

ZAKLJUČNI KROG - (10 MINUT)
Povzetek na plenarnem zasedanju: Kako se vam je zdelo? Ima kdo kakšen pomemben vpogled?

KAJ JE UGOVOR? “DOVOLJ DOBRO ZA ZDAJ, DOVOLJ VARNO, DA LAHKO
POSKUSIMO.”
Glavno vprašanje pri odločanju o soglasju je, ali ima kdo pomembne ugovore k predlagani odločitvi. Dajanje
soglasja pomeni, da ni bistvenih ugovorov. Pomeni tudi: "Morda se v celoti ne strinjam, vendar pa tudi ne
zavračam popolnoma predlagane odločitve in še vedno lahko grem naprej." Skupina nadaljuje z odločitvijo.
Hkrati zagotavlja možnost, da vsak lahko da veto na odločitev, če ima pomembne in argumentirane ugovore.
Nato je treba predlagano odločitev ponovno pretehtati in poiskati alternativno rešitev. Če ima kdo pomembne
ugovore, se jih obravnava, da se razkrije informacije o morebitnih nenamernih posledicah odločitve ali o
izvedljivih načinih za izboljšanje procesa odločanja.
Torej, vsak posameznik je odgovoren za to, da skupino opozori na morebitne ugovore glede obstoječih
predlogov, sklepov, dogovorov ali dejavnosti. Ugovor je lahko darilo!

NASVET: Pomembno je, da facilitator dobro
pozna postopek in ga je izkusil v praksi.

Več informacij najdete tukaj:
https://www.sociocracyforall.org/consentdecision-making/
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CIKEL UPANJA, CIKEL STRAHU
POSAMEZNIK - SKUPNOST
Številni izzivi, ki jih za vsako osebo prinaša skupinski projekt, se izrazijo v plasti posameznika.
Ta metoda predlaga način za pozitivno razumevanje teh izzivov in njihovo pretvorbo v način, kako se ponovno
povezati s skupnostjo.

ČAS

CILJI

Približno 90 minut.
Zanimivo je izvesti več ponovitev.

Povečajte zavedanja osebne moči nad svojim
življenjem, odločitvami in čustvi
Prepoznavanje blokad in identifikacija
priložnosti

PRIPRAVA MATERIALOV

CILJNA PUBLIKA

Natisnite faze cikla upanja.

Posamezniki, skupine in trenerji.

Priskrbite samolepilne lističe, pisala, markerje,
trak in velike papirje za skupinsko delo.
Priporočljivo je, da facilitator vajo opravi že prej,
da lahko razloži in spremlja z več razumevanja.

ŠTEVILO UDELEŽENCEV
Najmanj 6 - največ 20.
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CIKEL UPANJA, CIKEL STRAHU
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Trajanje

15´
5´
70´
10´

UVOD

Aktivnost
UVOD

OKVIR
(15 MINUT)

OBLIKOVANJE SKUPIN

DOŽIVETJE CIKLA PO KORAKIH

POROČANJE IN PROSLAVLJANJE

Predstavitveni krog.
Cikla upanja in strahu na papirju položite na steno ali na
tla in označite vsako stopnjo.
Na kratko razložite cikla.
Nasvet: Pomembno je, da pridete do vstopnih točk, vse
po tem je bonus.

CIKEL UPANJA,
NAVODILO 1 - OBLIKOVANJE SKUPIN
Če se odločite delati na posameznih situacijah:
Vsak udeleženec izbere, ali želi biti glavni junak potovanja ali
želi spremljati postopek. Skupine sestavlja ena vodilna/glavna
oseba in dva do trije spremljevalci. Na ta način lahko ustvarite
skupine z največ tremi do štirimi osebami, vedno z izrecnim
soglasjem skupine o tem, kdo je glavni junak v ciklu.
Če se odločite delati na skupinskih situacijah:
Oblikujte majhne skupine od tri do pet ljudi, ki bodo potovali
skupaj. Na samem začetku skupina izrazi situacijo/izziv, ki je v
tem trenutku prisoten in živ.
Vsaki skupini dajte samolepilne lističe, pisala, markerje in velik
papir, da bodo lahko risali zemljevid in dodajali
komentarje/ideje, zabeležene na samolepilne lističe.

DOŽIVETJE CIKLA: PO KORAKIH
1. korak: Opis situacije / izziva
Kdor potuje, opiše konfliktno situacijo, težavo in/ali
neprijetna čustva, ki jih občuti trenutno ali jih je občutil
nedavno.
Lahko gre npr. za težave pri iskanju službe ali zaradi
vpliva predsodkov, kar koli je že prisotno. Vsak, ki želi biti
protagonist cikla, opiše situacijo in s tem povezana
čustva.
Ljudje, ki spremljajo, lahko dodajo tudi "kako bi se oni
počutili" v tej situaciji. To zapišejo na papir in nadaljujejo.
V primeru dela s skupinsko situacijo lahko traja nekaj
časa, da se zazna prisoten izziv. Pomembno je navesti
konkretno situacijo: na primer nizka udeležba na
sestankih in ne pomanjkanje udeležbe članov, kar je
dvoumno in implicira sodbo.
Nasvet: Prepričajte se, da so začetne situacije izražene v
obliki konkretne izjave.

PO KORAKIH
2. korak: Prepoznavanje strahov / težav
Strah prepoznajte kot poziv k aktivnosti in ne kot razsodbo o neuspehu. Na tej stopnji tisti, ki potujejo, in njihova ekipa
skupaj razmislijo o tem, kakšne akcije bi lahko izvedli v začetni situaciji. Analizirajo strahove, ki se pojavijo kot ovire pri teh
akcijah. Ti strahovi so pogosto zamaskirani v razmišljanje "da, ampak ...". Zapišejo jih in o njih nekaj minut razpravljajo.
Kakšno akcijo želijo "izvesti"? Skupaj se odločijo.
Primer skupinskih težav: skupina se je odločila začeti novo področje delovanja, vendar čas mine in nič se ne naredi. Težave,
ki se lahko pojavijo, so različne: pomanjkanje časa (strah, da bo potreben čas, ki ga nimam na voljo), pomanjkanje sredstev
(prosijo me za več prostovoljnega časa, kot sem ga pripravljen nameniti), nejasni cilji itd. Težave se lahko izrazijo v katerem
koli jeziku (čustveni, dejstva, namišljeni itd.) Facilitator spodbuja, da jih udeleženci sprejmejo ne glede na jezik, v katerem
so izraženi.
Nasvet: Prepoznajte strahove in težave, spodbujajte k odpravljanju težav.
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CYCLE OF HOPE
PO KORAKIH

3. korak: Določite vstopne točke
Poiščite vstopne točke, ki jih lahko izvedete osebno in lahko spremenijo vaš običajni sistem prepričanj: v skupini poiščite
realen in dosegljiv predlog, kako ahko ukrepate. (Upoštevajte, da je ta scenarij simboličen, ne gre za zavezanost iskanju
zaposlitve, kot je navedeno v primeru!) Pomembno je poudariti, da za vsakega človeka obstaja trenutek, v kateremlahko
napreduje v smer pozitivnega predloga. V tej fazi se zahteva kreativnost celotne ekipe, da najde tisto "vstopno" točko, ki
omogoča delovanje v želeni smeri.
Za skupine je tudi zelo priporočljivo, da najdejo možne ukrepe. Pomembno je, da facilitacija ne pade v past “morali bi”. Ne gre
za to, kaj bi moralo biti, ampak za to, kaj je mogoče, in za to, da se prekine krog strahu. Če se skupina preveč osredotoča na to,
kaj bi moralo biti, jo to lahko preobremeni, če pa se posveti temu, kar je v tem trenutku mogoče in inovativno, se skupina
napolni z energijo.
Nasvet: Spremljajte dvome o tem, kaj je vstopna točka: poudarite, da se dejanje nanaša na nekaj konkretnega, materialnega ali
nematerialnega. Dejanje je lahko pogovor ...

4. korak: Zavezništva
Odganjate strah in v svoje življenje pritegnete nove ljudi, nove skupine ali "plemena". Ko izstopite iz znanega okolja in se
odpravite na novo ozemlje, se pojavijo novi ljudje in nove afinitete. Kateri novi ljudje se lahko pojavijo? V katerih drugih
skupinah lahko oseba najde druge afinitete? Kakšna načela in vrednote bi imela ta skupina? Kaj bi bila motivacija za izbiro te
poti? Zaključite tako, da opazujete, kako se počuti vsak član. Če se ponovno pojavijo “da, ampak”, se zberejo in zabeležijo kot
del "sence" cikla in cikel se nadaljuje naprej. Pri delu s skupino ni nujno, da se nakažejo novi člani ali skupine, ampak morda
nove usmeritve in zato nova možna zavezništva.
Nasvet: Na vsa vprašanja ni treba odgovoriti. Prosite skupine, naj odgovorijo na vse, na katere lahko odgovorijo. Vsi odgovori so
pravilni.

5. korak: Radost
Izkusite veselje zaradi povezanosti in sposobnosti delovanja. Kaj pa, če je to akcijo mogoče izvesti? Kdo bi bila skupina ljudi, s
katerimi se počutite sproščeno? Katere afinitete bi vas osrečile? Kakšna načela in vrednote bi imela ta skupina? (poiščite
odgovor / razmislek o vseh komponentah vsake majhne skupine)
Nasvet: Ne bodo vsi občutili veselja. Vsi občutki so dobrodošli.

6. korak: Nove življenjske poti
Udeleženci raziskujejo različne življenjske poti, ki so bolj v službi življenja. Porajajo upanje in radovednost. Narišite zemljevid
poti, etape, zavezništva in sredstva, potrebna za izvedbo predlaganega ukrepa. Strahovi, "da, ampak" kot sence, ki se pojavijo,
in potrebne ovire.
Nasvet: Spodbujajte vključevanje risb, barv itd.

POROČANJE IN PRAZNOVANJE

Skupna raba zemljevidov, praznovanje možnosti ... Zemljevide prilepite na steno in pustite udeležencem, da raziskujejo
zemljevide drug drugega.
Zaključni krog: kako ste doživeli vajo?

Ta metoda izhaja iz dela Frances Moore Lappé, ki ga je za skupinsko delo priredila Mauge Cañada iz ekipe CLIPS.
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NAČRTOVANJE NASLEDNJIH KORAKOV
PLAST STRUKTURE- STRUKTURA

Ta metoda se uporablja na plenarnih zasedanjih, ko morajo skupine določiti podroben načrt ukrepov v
prihodnosti. Glavni cilj načrta poti je pomagati skupini pri spoštovanju preteklosti, popolnem sprejetju
sedanjosti in oblikovanju skupne prihodnosti. Daje jasen pregled nad tem, katere naloge je treba dokončati
pred drugimi, katere naloge je mogoče izvajati istočasno, kakšna so razmerja med nalogami in kakšno je
celotno trajanje projekta.

CILJI

ČAS

Oblikovati in izdelati skladen in učinkovit delovni
načrt za skupino na koncu posvetovalnega
postopka ali revizije.
Zbrati modrost in energijo celotne skupine v enem
samem, dobro strukturiranem dokumentu.
Pomiritev skupine v času negotovosti in
čustvenega stresa.
Vzpostavitev trajne povezave med skupino in
facilitatorji.

Približno dve uri (z vmesnim
odmorom). Lahko se razdeli na
različne faze, nobene pa se ne sme
izpustiti.

PRIPRAVA MATERIALOV
Tabla (flip-chart) z nekaj čistimi listi
Barvna pisala
Veliki barvni samolepilni lističi
Markirni trak
Listi papirja in pisala za udeležence

CILJNA PUBLIKA
Skupine, ki potrebujejo jasna navodila glede
nadaljnjih korakov, ki se jih organsko
razporedi v tri časovnice: kratkoročni /
srednjeročni / dolgoročni koraki oz. naloge.
Običajno se uporablja na koncu
facilitiranega in svetovalnega dela, ki traja od
enega do treh dni.

ŠTEVILO UDELEŽENCEV
Najmanj 5 - največ 30
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Trajanje

10´
10´
30´
10´
20´
20´
20´

UVOD

Aktivnost
UVOD - NAČRT POTI IN CLIPS

OKVIR - (5 MINUT)
INDIVIDUALNI RAZMISLEK

ZBIRANJE TEM IN USTVARJANJE
NAČRTA POTI NA PAPIRJIH
ODMOR

DOLGOROČNE PROJEKCIJE

USTVARJANJE SEZNAMA NALOG

Izdelava načrta poti je zadnja faza dela, na primer CLIPS
facilitacije. Na vrsto pride po seriji korakov, ki se začnejo
z diagnozo (s SAT, poljem sil, SWOT in drugimi
metodami) in nadaljuje s specifičnim delom na
področjih izzivov, ki so se pokazala na štirih ravneh. Njen
namen je zbrati informacije in usmeriti skupine pri
nadaljnjih korakih.
Načrt poti daje jasen pregled nad tem, katere naloge je
treba dokončati pred drugimi, katere je mogoče izvesti
istočasno, kakšna so razmerja med nalogami in kakšno je
celotno trajanje projekta. Koristna je grafična facilitacija,
odvisno od facilitatorja pa se jo lahko podpre z
metodami Zmajevega sanjanja, socialno permakulturo,
igro OASIS in drugimi.

POROČANJE

NAČRTOVANJE NASLEDNJIH KORAKOV
NAVODILO 2 - INDIVIDUALNI
RAZMISLEK
(10 MINUT)

NAVODILO 1 - UVOD
(10 MINUT)
Facilitator razloži, kako načrt poti povzema celoten postopek
CLIPS in vključuje vse ravni in dimenzije, prepleta različne
faze nadaljnje poti skupine in prikazuje, kako je posamezna
raven povezana z vsemi ostalimi.
NASVET: podpora skupini pri ustvarjanju lastnega,
edinstvenega in dragocenega načrta poti je po obdobju
krize, stagnacije ali brezizhodnosti veliko vredna in
predstavlja trdno osnovo, da skupina spet začne
motivirano sodelovati.

NAVODILO 3 - ZBIRANJE TEM
(30 MINUT)
Na tablo (flip chart) ali na list na tleh narišite linearni
zemljevid, ki se začne pri danes in poteka v prihodnost.
Uporabite običajno usmeritev od leve proti desni ali od
zgoraj navzdol. Na začetku ne zapišite nobenega datuma,
opredelitev pustite odprto za pozneje. Zberite prispevke vseh
udeležencev na drugem listu, nato sistematizirajte in dajte
skupaj podobne elemente. Na velike samolepilne lističe
prepišite ključne besede.
Elementom določite prednost glede na stopnjo nujnosti in
logično zaporedje. Skupini pustite čas, da razpravlja o
spornih idejah - označite jih s “potrebna je odločitev” in
določite datume za sestanke v bližnji prihodnosti. Šele nato
začnite pozicionirati listke na časovno premico in začnite
določati možne datume. Grafična facilitacija je v tej fazi
pomembna - poskusite doseči, da je zemljevid videti čim bolj
živ in privlačen - z uporabo simbolov, barv, risb itd. Ta faza se
iz zelo kratkega prihodnjega časovnega okvira (danes-jutri)
premakne v srednjeročni okvir (2-3 meseci).

Vsaka oseba prejme list papirja in pisalo ter se
individualno zamisli nad vprašanjem: »Kateri so naslednji
koraki za našo skupino? Kaj je za našo skupino v tem
trenutku potrebno in nujno?"
Spodbudite vse udeležence, naj razmislijo o štirih
stopnjah modela CLIPS in štirih dimenzijah (koristno je,
da na steno obesite zemljevid CLIPS ali uporabite
podlogo CLIPS). Po dveh-treh minutah individualnega
razmisleka si vsaka oseba zapiše tri-pet kratkih stavkov o
tem.
Naročite udeležencem, naj so jedrnati in jasni in naj
uporabljajo ključne besede in fokusirane koncepte.

NAVODILO 4 - DOLGOROČNA PROJEKCIJA
(20 MINUT)
Po kratkem premoru v tretji fazi preidite v dolgoročni obdobje
- 6 do 12 mesecev. Ustvarite delovne skupine s 4-5 osebami in
jih prosite, naj razpravljajo o tem, kaj želijo, da se na podlagi
predhodnega dela zgodi čez leto.
Svoje zapise naj udeleženci zabeležijo na ločene papirje.
Skupini predlagajte, naj predvidi čas za revizijo in posodobitve
- po možnosti pod nadzorom CLIPS.
Zberite vse ideje, jih razvrstite in razporedite po vrsti ter
dovolite skupini, da jih postavi na časovnico.
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NAČRTOVANJE NASLEDNJIH KORAKOV
NAVODILO 5 - USTVARJANJE
SEZNAMA NALOG
(20 MINUT)

NAVODILO 6 - POROČANJE
(20 MINUT)

Zabeležite in označite vse pomembne roke, določene na
zemljevidu (odobritev proračuna, praznovanja, festivali itd.)
Ta del lahko postane manj praktičen in bolj usmerjen k
viziji, odvisno od konteksta in stopnje aktivnosti skupine.
Udeležence povabite, da ob vsaki dejavnosti na zemljevidu
vpišejo svoje ime kot fokalizatorje nalog, druge
podrobnosti pa prepustite poznejšemu odločitvenem
sestanku, kjer bodo določil specifične vloge, proračune in
pregled postopkov za načrtovane ukrepe.

Udeleženci naj sede v krogu izrazijo svoje osebne izkušnje
in dojemanje skupne prihodnosti.
Povezovalec naj postavlja vprašanja, kot so:
Kako zdaj vidite skupno prihodnost?
Se je vaše dojemanje spremenilo od začetka dela
CLIPS?
Ali v tem načrtu kaj manjka?

Grafična facilitacija podpre tudi to fazo, barvne kode
različnih vrst dejavnosti (odločitveni sestanek, praznovanje,
revizija, praktična aktivnost itd.) pa bodo usmerile energijo
skupine.

Kot facilitatorji vnašamo svoje zaupanje v skupino in v proces, ki ga načrtujemo, globoko spoštovanje vizije in poslanstva
skupine, našo ustvarjalnost, humor in nujnost, da z njimi soustvarjamo boljšo prihodnost za človeštvo in planet.
Kot vedno smo pozorni na vloge in range, po svojih najboljših močeh uravnotežimo sodelovanje in v celotno sliko
vključimo "tihe glasove". Poskrbite, da predvidite čas za revizijo in ohranite stik s skupino, da boste sledili, kako se načrt
odvija.
Načrt bi moral skupini ostati na voljo v skupnem prostoru, biti naložen in shranjen v arhivu, ki je dostopen po potrebi.
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POLJE SIL: SOOČANJE Z NAPETOSTMI
DIAGNOSTIČNA METDA
Na napetosti lahko v danem trenutku gledamo kot na pojavne informacije. Skupinski projekt gre
skozi situacije, sestavni del katerih spreminjajočega se, rastočega in učnega procesa so tudi
napetosti. Ta metoda omogoča zbiranje informacij z opazovanjem skupinskega scenarija kot polja
sil, kjer različni vektorji potiskajo v nasprotnih smereh. To olajša naslednji korak: opredelitev
predlogov za izboljšanje skupinskega polja in procesa.

Cilji

Čas

Namen je pomagati skupini, da dobi bolj jasno
sliko, kateri vektorji so vključeni v situacijo, ki jo
skupina doživlja kot napetost, problem ali
blokado, in kateri vektorji bi lahko podprli
pozitiven razvoj dogodkov.
Lahko se uporablja tudi preprosto kot postopek
poizvedbe o tem, kar je živo v skupini v danem
trenutku.

1-2 uri, odvisno od števila udeležencev
in tem, ki jih skupina želi raziskati.

Cijna publika

Priprva materiala
Papir in flomastri

Skupine in trenerji

Število udeležencev
Najmanj 6 - največ 20
Lahko tudi več, če je na voljo več časa.
Možnost dela v manjših skupinah,
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5'
35-60'
20-30'
30-35'
15'

UVOD

Aktivnost
UVOD

OKVIR 5 MIN
MAPIRANJE STANJA

Ta metoda se izvaja v več fazah, izmenjujoč plenarno
delo in delo v manjših delovnih skupinah. Če je v
skupini več kot 12 ljudi, jih razdelite v manjše skupne s
po 3-4 člani.

MOTORJI IN ZAVORE

DELO Z NASPROTUJOČIMI SILAMI

SKUPINSKI ZAKLJUČEK

Proces:
mapiranje stanja,
prepoznati motorje in zavore,
izbrati po mnenju skupine najbolj relevantne,
izdelati specifične, relevantne in izvedljive predloge,
ki ponovno uravnotežijo polje sil v skupini.
Upoštevajte, da to delo morda ne bo končano prvi dan,
vendar bo verjetno predstavljalo dobro izhodišče. V
primeru, da je odkrivanje in določanje situacije
kompleksno, lahko proces traja več dni. Na prvem
srečanju se lahko opravi “diagnostiko” in definira
motorje in zavore, na drugem srečanju pa se lahko
skupina posveti izboru in izdelavi predlogov.

POLJE SIL 1 - MAPIRANJE SITUACIJE
NAVODILO 1
OPIS TRENUTNE SITUACIJE
(10~25 MINUT)

NAVODILO 2
OPIS ŽELJENE TRENUTNE SITUACIJE
(15 ~ 25 MINUT)

Skupina se osredotoči na analizo in opis “trenutne situacije” v
skupini, ki se nanaša na katerokoli vprašanje ali zadevo, ki jih
skrbi. Pomembno je, da so pri tem kolikor je mogoče
konkretni.

V mislih imejte čarobno palico!
Tu gre za opis "želene trenutne situacije" glede na
vprašanje iz prejšnje faze.
Pomembno je govoriti o tej želeni situaciji v
SEDANJOSTI, ne gre za projiciranje v prihodnost, temveč
za opis želene situacije, kot da bi bila že sedaj resnična.
Če je v skupini veliko raznolikosti, se zabeleži vse
možnosti, izbere in definira pa se del, ki zbere večji
konsenz.

NAVODILO 3
PREDSTAVITEV INFORMACIJ
(5~10 MINUTES)
Vse informacije se predstavi na plenarnem zasedanju, kjer se jih razjasni in pogleda, kaj je bilo izraženo, o čem je potreben razmislek.
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POLJE SIL 2 - MOTORJI IN ZAVORE
NAVODILO 1
IZPRAŠEVANJE NAPETOSTI
(10~20 MINUT)

NAVODILO 2
PRIOROTIZACIJA NAPETOSTI (10 MINUT)

Slika (glej spodnjo ilustracijo) prikazuje napetost med tem, kaj se
dejansko dogaja in kaj udeleženci želijo ali mislijo, da bi se moralo
dogajati. Ta napetost je lahko vir nelagodja v skupini. Vaja to
napetost uporabi kot vir informacij in kot motor za napredovanje
skupine.
Na tej točki skupina razišče, kaj so motorji, ki jo lahko premaknejo v
"želeno trenutno situacijo", in kaj zavore, ki lahko ovirajo ta premik
(ne več kot štiri na vsaki strani). Vedno je pomembno zagotoviti, da
so podatki kolikor je mogoče natančni.

Skupina na plenarnem zasedanju da prednost motorjem,
ki so po njihovem mnenju v trenutni situaciji najbolj
uporabni, in najbolj močnim zavoram (ne več kot 2 na
vsaki strani). Po kratkem združevanju lahko facilitator
pomaga s predlogom, kako jih razvrstiti.

Diagram, ki prikazuje napetosti zavor in motorjev
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POLJE SIL 3 - SOOČANJE Z NAPETOSTMI
INAVODILO 1
SOOČANJE Z NAPETOSTMI
(15 MINUT)

NAVODILO 2
ZBIRANJE PREDLOGOV
(5 MINUT)

Skupina se ponovno razdeli na manjše delovne skupine in vsaka
od njih dela na eni od tem. Če delajo na motorjih, se vprašajo,
kateri predlogi lahko spodbudijo oziroma nahranijo ta specifični
motor. V primeru zavor se vprašajo, kateri predlogi lahko sprostijo
pritisk specifične zavore.

IZmenjajte predloge.
razčistite dvome in nejasnosti predlogov.

Spodbujajte skupine, da naj so konkretne in se fokusirajo na to,
kar je dejansko dosegljivo.
Pozovite jih, da naj oblikujejo akcijski načrt za implementacijo
predloga.

PREDLOGI IN CILJI NAJ BODO SMART+C
Specifični. Koliko (npr. 10%) tega, kar naj bi dosegli (npr. kakšno vedenje koga ali kakšen izid) do
kdaj?
Merljivi. Informacije, ki zadevajo cilj, je mogoče zbrati, zaznati ali pridobiti.
Dosegljivi (Achievable). Možno jih je doseči.
Relevantni za poslanstvo. Jasno razumevanje, kako se ti cilji skladajo s splošno vizijo in poslanstvom
skupine.
Časovno določeni (Timed). Časovni načrt (jasno opredeljen v ciljih), v katerem bodo doseženi.
Izzivalni (challenge). Skupino izzovejo, da si za cilj zastavi občutne izboljšave, ki so pomembne za
člane.

INSTRUCTION 3 - COLLECTIVE DECISION - 10~15 MINUTES

POLJE SIL - POROČANJE
POROČANJE
(15 MINUT)

Poročajte v plenarni skupini, kako se vam je zdelo in kako na to gleda skupina.
Proslavite.

IZVOR “POLJA SIL”
Diagnostično metodo “polje sil” je v okviru poslovnega managementa razvil Kurt Lewin. Pozneje je bila
prilagojena za skupinsko facilitacijo.
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MODEL IN PODLOGA CLIPS
VSE PLASTI - DIAGNOSTIČNA METODA
Glavni cilj te metode je uporabiti podlogo za spoznavanje modela CLIPS in za delo na skupinskem projektu.
Podloga je simbolična predstavitev projekta, na katerem se dela. Postavljen na tla, potrebuje moč in identiteto.
Na tak način spodbuja igro in sodelovanje prek drugih simbolnih elementov, kot so kamni, semena, veje,
rastlinski listi in druge stvari iz okolja, s čimer ustvarja prostor globoke povezanosti udeležencev s skupnim
projektom in s facilitatorji.
Tu predstavljamo enega od načinov, kako ga uporabiti, obstaja še veliko drugih. Dobrodošel je vsak način, ki se
CLIPS facilitatorju ali skupini zdi primeren.

ČAS

CILJI
Spoznati model CLIPS in medsebojno
povezanost med plastmi.
Uporabiti model za opazovanje močnih področij
projekta in področij, ki potrebujejo izboljšave.

2-3 ure

PRIPRAVA MATERIALOV

CILJNA PUBLIKA

Podloga CLIPS

Skupine in trenerji

Karte s temami vsake plasti (natisnjene ali
napisane na kraju samem)
Pisala
Škarje in revije s slikami (izrezane)
Podloge CLIPS, natisnjene na A3 (ali večji) papir,
1 ali 2 izvoda (za vsak slučaj)
Prazne kartice (ali samolepilni lističi), bele (za

ŠTEVILO UDELEŽENCEV

vprašanja) in barvne (za vroče teme)
Majhni kamni (približno 50 ali več): kaj je trdno v
projektu

Najmanj 12 - največ 30

Majhne suhe veje, približno 50: kaj ne deluje
Barvni kristali (ali barvita semena) približno 3040: ustvarjalni proces
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Trajanje

15'
20-30'
25'
40-60'
15-30'
20'
20'

UVOD

Aktivnost
UVOD

OKVIR - (15 MINUT)
ZBIRANJE INFORMACIJ

Predstavitveni krog.
Facilitator ob podlogi na tleh predstavi
model in ključne točke vsake plasti in
izstopajoče teme (vodnik CLIPS).

PRIPRAVA PODLOGE

RAZISKOVANJE PODLOGE

Vsak facilitator se lahko svobodno odloči, da
predhodno napiše CLIPS teme na karte.

ODMOR

RAZUMEVANJE IN HVALEŽNOST

Pojasnite, da podloga trenutno predstavlja
dom skupnega projekta.

ZAKLJUČEK

ZBIRANJE INFORMACIJ
NAVODILO 1 - SKUPNA LASTNINA
(15-20 MINUT)
Skupina je povabljena, da “si prilasti” podlogo tako, da
nanjo vnesejo besede, slike, risbe, ki predstavljajo kolektivni
projekt, ki jih združuje.

NAMIG ZA FACILITATORJA: TO VELJA SAMO ZA
INKUBACIJO SKUPIN. ČE GRE ZA UVOD V MODEL
CLIPS, SE TA KORAK PRESKOČI.

NAVODILO 2 - INDIVIDUALNO DELO
(5-10 MINUT)
Vsak ima približno 5-10 minut časa, da napiše
vprašanja o projektu ali procesu.
"Vroče" teme, ki so žive v notranjosti, lahko
zapišejo na barvne kartice (vedno naj dopišejo
tudi svoje ime).

NAVODILO 3 - VMEŠČANJE NA PODLOGO
(5 MINUT)

NAVODILO 4 - POVZETEK
(5 MINUT)

Udeleženci postavijo svoja vprašanja in vroče teme na
podlogo vmeščene tja, kamor se jim zdi ustrezno (ni
se treba prepirati, kam je kdo kaj postavil, saj ni
"pravega ali napačnega mesta"). Skupini se da čas, da
preberejo in opazujejo, kaj so sestavili.

S pomočjo facilitatorja in s privolitvijo skupine
ugotovimo, ali se kakšne teme podvajajo ali so del
istega področja - te združimo v skupine.
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RAZISKOVANJE PODLOGE
NAVODILO 1 - RAZPOREDITEV PODLOGE
(10 MINUT)

NAVODILO 2 - RAZISKOVANJE
(40-60 MINUT)

Facilitator vsakemu udeležencu razdeli naslednje
predmete. Količine se lahko razlikujejo. Poskusite
ugotoviti, katere so optimalne količine elementov.
5 kamnov: hvaležnost: udeleženec temo
vrednoti kot nekaj, kar gre skupini dobro od rok.
4 vejice: odvečno: udeleženec se je tega
vprašanja naveličal. To je nekaj, česar noče ali
mu ni več všeč.
3 kristali: nov proces: pomeni, da se udeleženec
želi spremeniti na tem področju. Da ima
energijo in ustvarjalnost, da se je loti z
namenom transformacije.

Ko so vsi elementi postavljeni, facilitator izbere
teme z največ vejicami in kristali, eno do dve temi
na vsako plast.

Nato si vzamejo čas, da položijo kamne, veje in
kristale na različne teme na preprogi.
Sprehod, opazovanje, postavljanje morebitnih
vprašanj osebi, ki si je zamislila določeno temo itd.

NASVET ZA FACILITATORJA: število tem je
odvisno od razpoložljivega časa, trajanja seje in
števila udeležencev. Za skupino 10-12 ljudi v 2,5 ur
trajajoči seji lahko izberete 5 ali 6 tem, pri čemer
vsaki namenite 8-10 minut.
Preverite tudi, če katera tema izstopa, in v tem
primeru namenite več časa in se bolj poglobite
vanjo. Lahko se zgodi, da je na eni od plasti veliko
tem, ne glede na to, ali sodijo tja ali ne. To je lahko
pokazatelj, da se v tej plasti nekaj dogaja.

Odprite prostor za izmenjavo stališč o izbranih
temah, poslušanje različnih mnenj in podajte
informacije o možnih metodah in orodjih, ki lahko
podpirejo procese.

ŽETEV IN ZAKLJUČEK
NAVODILO 1 - RAZUMEVANJE IN
HVALEŽNOST (OPCIJSKO) - (20 MINUT)
Ta del je opcijski; pomemben je pri inkubaciji skupin.

Majhne skupine (3 ali 4 udeleženci) izberejo teme z
največ kamni in na kreativen način pripravijo
predstavitev za plenarno zasedanje: igranje vlog,
kolektivna skulptura, poezija, pesem itd.

NAVODILO 2 - ZAKLJUČEK PODLOGE
(20 MINUT)

Zberite informacije na podlogi CLIPS (A3), pri čemer si
zabeležite interakcije (kamni, kristali, veje) in preverite
vrstni red prioritet (označenih z vnosi skupine).
Skupina jo odnese domov kot informacijo, s katero lahko
delajo.
Zaključni krog: kaj vzamem zase in za projekt.
Praznovanje (zaključna glasba, ples, igra itd.)

clips.gen-europe.org

We invite you to use our work and share it with
others and credit us while doing so. You cannot
change it in any way or use it commercially.

CLIPS
METHODS

PODROBEN OPIS IN NAVODILA
Delo s podlogo je koristno tako za skupine v inkubacijskem procesu kot za uvajanje moderatorjev v model
CLIPS.
Pomembno je, da ste jasni, s kom sodelujete, ker se lahko postopek in sodelovanje spremenita.
Pomembno je, da facilitator pozna model CLIPS in se z njim počuti udobno, da lahko prilagaja njegovo
uporabo.
Preproga je simbolična in konceptualna igra. Pomembno je vedeti, kako uporabljati simbolično igro.
Prilagodite ustrezne informacije iz vsake plasti za določeno skupino.
V primeru skupine v inkubaciji podloga predstavlja njihov projekt.
V primeru predstavitve modela CLIPS podloga predstavlja samo model in z njim povezano konceptualno
vsebino in metode.
Od udeležencev se pričakuje, da bodo svoj projekt predstavljali na igriv način, s svojimi dvomi, težavami,
hvaležnostmi itd.

NAMIG ZA FACILITATORJA: BODITE KREATIVNI IN PRIPRAVITE NAJRAZLIČNEJŠE MATERIALE ZA
UPORABO PRI IGRANJU. PREGLEJTE PROSTOR, DA VIDITE, KATERE STVARI BI ŠE LAHKO UPORABILI
V SIMBOLIČNI IGRI.
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ZEMLJEVID KONFLIKTOV Z MODELOM CLIPS
PLAST: SKUPNOST
Konflikti, težave in napetosti so naravni del življenja skupinskega projekta, v katerem posamezniki
morajo sodelovati, se dogovoriti in združiti. Vendar imamo le nekaj socialnih orodij za upravljanje
konfliktov na pozitiven način. Nikoli jih ni dovolj. Včasih pride do nesporazumov med ljudmi,
nasprotujočih pogledov, različnih načinov, kako narediti isto stvar itd. Virov konfliktov je neskončno.
Ta metoda je ena od metod iz okvira CLIPS. Predlaga poslušanje, zbiranje in urejanje informacij, ki
prispevajo h konfliktu. Omogoča opazovanje z različnih plasti, občutkov, potreb in strahov in preko
tega iskanje novih možnosti.

CILJI

ČAS

Spoznavanje in uporaba proaktivne metode za
reševanje konfliktov.
Naučiti se izvleči dragocene informacije iz
konflikta.
Zagotoviti jasnost v zmedenih in napetih
situacijah, ki jih je prinesel konflikt.

2-2,5 ur, odvisno od števila
udeležencev

PRIPRAVA MATERIALOV

CILJNA PUBLIKA
Skupine ali trenerji

Papirji
Barvna pisala
Barvni samolepilni lističi
Natisnjen model CLIPS
Zemljevid CLIPS, narejen na tleh iz markirnih
trakov - ali podloga CLIPS

ŠTEVILO UDELEŽENCEV
Najmanj 8 - največ 20
Če je na voljo več časa, je lahko tudi več
udeležencev.
Lahko se uporabi tudi individualno.
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Trajanje

15'
10'
10'
30-35'
20'
20'
15'

UVOD

Aktivnost
UVOD

OKVIR - (15 MINUT)
DEFINICIJA KONFLIKTA ALI
PROBLEMA

Facilitator pojasni, da bo skupina imela zasedanje, ki
ponuja varen prostor za izdelavo pregleda težav ali
konfliktov, v katere so mogoče vpleteni.

IDENTIFIKACIJA VKLJUČENIH
STRANI

Facilitator predstavi splošni okvir za razumevanje
konfliktov kot priložnosti za učenje in razvoj, gradnjo
odnosov, demistifikacijo strašljivega in pomen strategije
“zmagam-zmagaš” (win-win), ki je ključna za uspešno
sodelovanje pri obvladovanju konfliktov.

POTREBE IN STRAHOVI

ZEMLJEVID KONFLIKTOV

USTVARJANJE MOŽNOSTI

Opomba: Kot navdih lahko uporabite poglavje o
konfliktih iz vodnika CLIPS.

ZAKLJUČEK

Opomba: V pomoč je lahko sporazum o zaupnosti - kar
se zgodi v sobi, ostane v sobi.

ZEMLJEVID KONFLIKTOV Z MODELOM CLIPS
NAVODILO 1
DEFINICIJA KONFLIKTA ALI PROBLEMA
(10 MINUT)

NAVODILO 2
IDENTIFIKACIJA VKLJUČENIH STRANI
(10 MINUT)

Naslov zemljevida je v grobem opisana težava. Primer: če je
težava nelagodje ali neprijeten občutek zaradi razdelitve
odgovornosti ali nalog, se težavo poimenuje npr.
razporeditev nalog.

Te strani so lahko tako posamezniki kot skupine in
aktivne/ pasivne vloge.
Vsak udeleženec definira, kje se nahaja v konfliktu. Če
gre za delitev nalog, en
udeleženec lahko reče: "Izpolnjujem vse svoje
obveznosti" ali pa lahko skupina pravi: "Delamo po svojih
najboljših močeh," ali "Vemo, da nismo dosegli tega, kar
smo si zastavili".

Skupina ob podpori facilitatorja debatira, dokler ne najde
najboljše možne opredelitve težave. To ne bi smelo biti
težko - saj se vajo načeloma izvaja s skupino, ki čuti, da ima
problem, ki ga želi rešiti.

Lahko pride do kombinacije skupin, delov in
posameznikov.

Prehod na naslednji korak:
Model CLIPS se pogosto uporablja za ponazoritev večine
dela v skupinah ali s skupinami. Lahko se uporablja tudi
pri delu s konflikti.
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ZEMLJEVID KONFLIKTOV Z MODELOM CLIPS
NAVODILO 4
ZEMLJEVID KONFLIKTOV
(20 MINUT)

NAVODILO 3
POTREBE IN STRAHOVI
(30-35 MINUT)
Tu želimo raziskati:
Kaj želijo različne strani? Kakšne so njihove potrebe in kakšni so
strahovi?
Razložite model CLIP in to, da je potrebe in možnosti mogoče najti
v vseh različnih plasteh.
Udeležencem povejte, da naj vse, kar se pojavi v postopku,
sprejmejo. Včasih bodo želje izražene bolj kot potrebe. Ni važno;
vse, kar se pojavi, je zelo dobrodošlo. Ni pravih ali napačnih
odgovorov, gre za vzpostavitev prostora za raziskovanje.
Prosite vse udeležence, naj na samolepilne listke napišejo svoje
potrebe in strahove, tako osebne kot tiste, ki jih dojemajo kot
kolektivne. Jasno je treba zabeležiti razliko med obema vrstama
potreb (naj uporabijo besedne zveze v ednini ali množini, da
poudarijo razlikovanje).
Uporabite eno barvo za potrebe, drugo pa za strahove.
Zdaj je treba samolepilne listke postaviti v različne plasti modela/
podloge CLIPS. Na primer, oseba lahko na plast posameznika
postavi potrebo po zaupanju drugim, strah pred razpadom
skupine je lahko v plasti skupnosti, potreba po skladnosti v plasti
namere in v plasti strukture potreba po doslednosti glede
povratnih informacij pri izvajanju nalog. Udeleženci naj v tišini
vmestijo svoje listke in si vzamejo čas, da si ogledajo vse listke in so
priča skupnemu zemljevidu.
Nato pojdite skozi strahove in potrebe, bodisi po plasteh ali bolj
naključno. Vprašajte, kdo bi rad govoril o svojih objavah.
Pomembno je, da lahko vsi udeleženci izrazijo svoje potrebe in
strahove.

V tem koraku se s pomočjo facilitatorja poenostavi
informacije, ki jih je skupina podelila v tretjem koraku, in
oblikuje celovitejši zemljevid. S tem bo postalo bolj
jasno, katere teme so si podobne in se jih lahko združi
pri oblikovanju zemljevida s pomočjo trenutne
obravnavane posebne konfliktne problematike.
Skupina skrbi za:
nove informacije, ki se pojavijo,
podobne potrebe ali podobne strahove,
porajajočo se skupno vizijo in vrednote, razvidne iz
zemljevida,
točke, ki niso čisto jasne, ali zmedene teme,
težave, ki zahtevajo več pozornosti, in jih bodo
trenutno dali na stran.

NAVODILO 6
ZAKLJUČEK
(15 MINUT)
V krogu naj vsak odgovori na vprašanje: Kaj sem se
danes naučil, česar prej nisem vedel o tej konfliktni
težavi ali problemu?

INAVODILO 5
USTVARJANJE MOŽNOSTI
(20 MINUT)
Skupno obvladovanje konfliktov pomeni ustvarjanje
prostora, kjer vsak nekaj dobi in nekaj da. Ta korak odpira
vrata za nove oblike upravljanja ali potrebne spremembe
in izboljšave. Cilj ni ustvariti te možnosti, bistvene so
namreč povratne informacije skupini, kam naj usmeri
svojo energijo, da bi uvedli potrebne spremembe.
Brainstorming je način, kako usmeriti energijo na
kreativen in hvaležen način, kar je zelo potrebno v
primeru konfliktnih situacij.

NASVET ZA FACILITATORJE
Za facilitatorja je pomembno, da ima okvir za obvladovanje konfliktov.
Upoštevajte, da ta praksa ne poskuša obvladovati vseh čustev, ki so prisotna
v konfliktu, temveč je namenjena raziskovanju in informacijam, ki jih
prinaša skupini. To je zaklad, na katerega se nanaša misel, da konflikti
predstavljajo dobro priložnost.

Moto je: Ti zmagaš in jaz zmagam. Projekt se tako okrepi.

Ideje, ki se pojavijo, morajo biti izvedljive in dosegljive.
Bodite pozorni na sledeče:
- Ali obstaja prostor za izboljšave problemov v pretoku
informacij?
- Struktura in postopki: ali je treba posodobiti kakšno
strukturo ali kakšen postopek?
- Predmeti in storitve: so predmeti ali storitve del rešitve?
- Odnosi: ali skupina skrbi za odnosno polje? Ali je
mogoče izboljšati skupinske prostore?
Ideje se zbira na tabli, s skupino pa razjasnimo, če ali ko
se sprejme katere od predlaganih idej. Naštejte možne
konkretne korake.

clips.gen-europe.org

We invite you to use our work and share it with
others and credit us while doing so. You cannot
change it in any way or use it commercially.

CLIPS
METHODS

EKOVAŠKE IGRALNE KARTE
PLASTI: POSAMEZNIK, NAMERA, SKUPNOST, PRAKSA

Metoda z uporabo GEN ekovaških igralnih kart v modelu CLIPS - opredelitev motivacije, namenov,
spretnosti in učnih potreb skupine.
Karte so interaktivne in ponujajo prostor za razmislek tako za posameznika kot za skupino.

CILJI

Čas

Cilji te metode so:
opredelitev motivacije članov skupine,
opredelitev spretnosti in učnih potreb članov skupine,
iskanje skupnega namena za skupino.

Približno 1,5 ure (z vmesnim odmorom).
Lahko se jo razdeli ali pa se izvaja ena od vaj.
Alternativna igra traja približno 50 minut.

Material in priprava

Ciljna publika

Komplet GEN ekovaških igralnih kart.
Lahko jih kupite na spletni strani GEN.
Podloga z mandalo za igranje z GEN
ekovaškimi igralnimi kartami če je mogoče,

Skupine znotraj skupnosti, ki imajo skupno
nalogo. Pojasnite, da igralne karte izhajajo iz
izkušenj v ekovaseh in kaj je značilno za
ekovaško življenje.

ni pa nujno (kupi se jo tukaj).
S seboj prinesite majhne kamne, liste rastlin
ali podobne predmete, najmanj tri enake
predmete vsake vrste za vsakega

Število udeležencev

udeleženca.
Karte položite na tla v obliki mandale GAIA
Education, vsako dimenzijo v svoj kot (glejte

Najmanj 4 – največ 40.

sliko spodaj).

clips.gen-europe.org

We invite you to use our work and share it with
others and credit us while doing so. You cannot
change it in any way or use it commercially.

CLIPS
METHODS

Trajanje

5´
25´
20´
5´
25´
10´

UVOD

Aktivnost
UVOD - OKVIR GEN EKOVAŠKIH
IGRALNIH KART IN MODELA CLIPS

OKVIR - 5 MINUTES
Karte je razvila Globalna mreža ekovasi, Global Ecovillage
Network (GEN). Skupno 34 kart ponazarja in destilira leta
eksperimentiranja in učenja v tej globalni mreži. Karte so
razdeljene v pet skupin - v štiri dimenzije trajnosti,
razporejene okoli ene osrednje poti.
Štiri dimenzije so družba, kultura, ekologija in
gospodarstvo. Pot je zasnova celotnih sistemov. Skupaj
tvorijo orodje za igranje, razmislek, dialog, učenje in
oblikovanje - za posameznike, skupine, projekte,
organizacije in skupnosti.
V modelu CLIPS se karte uporablja z namenom približati
se svojim nameram - to je motivaciji, ki združuje skupino
(notranji klic). Uporablja se tudi za pregled posameznih
veščin in učnih potreb, kar vodi do pregleda
veščin/potreb v skupini. Na koncu se približamo temu,
kar bi lahko bila vizija/poslanstvo te skupine. Igrajmo se!

OPREDELITEV MOTIVACIJE

OPREDELITEV SPRETNOSTI

PAVZA

OPREDELITEV NAMERE

ZAKLJUČEK

OPREDELITEV MOTIVACIJE
NAVODILO 2 - OPREDELITEV MOTIVACIJE
(10 MINUT)

NAVODILO 1 - PREDSTAVITEV
(10 MINUT)
Udeležencem recite, naj vzamejo po 3 kamne in jih položijo
na karte, ki so zanje najpomembnejše oz. so močna
motivacija za pridružitev skupini.
Pred odločitvijo prosite udeležence, naj se sprehodijo okrog
kart in jih vse natančno preučijo.
NASVET: Lažje se je povezati z motivacijo kot z namero - in
zelo pogosto naslavljanje motivacije vodi do namere. Zato
začnemo z motivacijo.

Ko vsi udeleženci položijo svoje kamne, prosite za komentar
najprej na splošni ravni in nato še posameznike. Kaj vidimo?
Katere dimenzije imajo veliko kamnov - katere jih imajo
malo? Ali so kamni na široko razprostrti - ali so postavljeni bolj
zgoščeno?
Po splošni analizi prosite udeležence, naj delijo svoje osebne
motivacije. Ocenite, ali je potrebno slišati vse glasove ali samo
tiste, ki jih najbolj želijo podeliti.
Vprašajte predvsem za ozadje kamnov, ki so na kartici "sami",
brez drugih kamnov - kaj je bil motiv, da so kamen postavili
tja?

NAVODILO 3 - POROČANJE
(5 MINUT)
Kakšna je bila izkušnja?
Posameznik: Ste izvedeli kaj novega o tem, kaj vas vleče v to
skupino - in kako je to povezano z motivacijo drugih?
Skupina: Kakšna nova spoznanja? Kako boste upoštevali
različne motivacije?
Fotografirajte postavitev na temo motivacije, preden
predmete odstranite s podloge.
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OPREDELITEV SPRETNOSTI
NAVODILO 1 - UVOD
(10 MINUT)

NAVODILO 2 - POROČANJE
(10 MINUT)

Po delu na motivaciji, se osredotočimo na spretnosti in
učne potrebe.
Udeleženci naj svoje tri kamne položijo na karte, ki
predstavljajo njihove spretnosti, kjer lahko nekaj prispevajo,
lahko učijo druge, imajo darilo, ki ga lahko podelijo.
Tri rastlinske liste položijo na karte, ki predstavljajo
področja, kjer se želijo česa naučiti ali ki predstavljajo to,
kar želijo doseči v smislu novih znanj in navdiha.

Kaj vidimo zdaj? Katere dimenzije in karte imajo veliko ali
malo kamnov - ki imajo veliko rastlinskih listov?
Kako lahko s to postavitvijo preverimo, katere veščine imamo
v skupini, kakšne učne potrebe se lahko ujemajo z naborom
spretnosti drugih članov? Katere veščine je treba gojiti v
skupini, da bi se izboljšali na določenih področjih? Mogoče je
to lahko osnova za iskanje novih članov?
Postavitev na temo spretnosti spet fotografirajte, preden
predmete odstranite.

OPREDELITEV NAMERE
OKVIR
(5 MINUT)
Zdaj smo opredelili motivacijo in spretnosti / učne potrebe. Nadaljujemo z raziskovanjem, na katerem področju se ta skupina
resnično želi angažirati. Kakšna je skupna namera projekta in kako se to sklada z vizijo/poslanstvom?

NAVODILO 1 - UVOD
(10 MINUT)

NAVODILO 2 - POROČANJE
(10 MINUT)

Udeleženci naj se sprehodijo okrog kart in pomislijo na
projekt.
Pri tem naj ne razmišljajo z individualne perspektive,
temveč o tem, kaj lahko kot skupina naredijo skupaj v
skupnem projektu.

Poglejte, kam so postavljeni kamni.
So samo v eni dimenziji, razpršeni v vseh dimenzijah,
pretežno v dveh dimenzijah? So nekatere karte osrednje?
Kako se postavitev ujema z izjavami o nameri, ki jih je skupina
že oblikovala? Ste prišli do kakšnih novih spoznanj?

Kot skupina položijo tri kamne na karte, za katere mislijo,
da so ključne glede na njihove namere.

Poudarite, da "rezultat" ne pomeni, da skupina drugih kart ne
jemlje kot pomembne vidike, ki jih je treba upoštevati ampak mora izbrati, kaj je njeno jedro.

Pri tem naj upoštevajo, kaj jim je skupno, kaj je bilo del
njihovih razprav do zdaj in pri čem vidijo, da bi se skupina
lahko združila in naredila spremembe.

Spodbudite skupino, naj uporabi postavitve, ko opredeljuje
svojo namero, vizijo / poslanstvo. Postavitev na temo namere
fotografirajte, preden odstranite elemente.
Skupini povejte, da lahko s kartami občasno preverijo, kako se
projekt sčasoma spreminja. Karte se lahko igra periodično, na
primer letno, da se preveri in oblikuje predstavo o dinamiki v
skupini ali kakršnikoli konstelaciji ljudi.
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ALTERNATIVA: NAČRTOVANJE S KARTAMI
IGRA NAČRTOVANJA
(50 MINUT)
Predstavite ekovaške igralne karte, tako da imate na tleh
komplet kart. Izvedite eno od zgornjih vaj. Nato razdelite
udeležence v skupine po 4 in vsaki skupini dajte komplet
igralnih kart - pri GEN jih lahko kupite v različnih velikostih.
Prosite skupine, naj oblikujejo svoj projekt, tako da izberejo
10 kartic, za katere menijo, da so najpomembnejše za ta
projekt.
Nato skupine prosite, naj izberejo tri karte, ki imajo največjo
prednost.
Prosite vsako skupino, naj predstavi svoj dizajn projekta svojih 10/3 izbranih kart. Postavite jih tako, da bodo lahko vsi
videli 10/3 karte vsake skupine. Preverite, če se pojavljajo
podobnosti, in razpravljajte o kartah, ki so jih izbrale le
nekatere skupine.

Razprave pri izbiri 10 od 34 kart in nato 3 od 10 kart spodbujajo
dragocen razmislek za posameznike in skupino.
Takšna igra s kartami lahko skupini prinese nove vpoglede.
Lahko jo uporabimo za potrditev, da je skupina na pravi poti ali
pa za ugotovitev, da ima mogoče še veliko dela na področju
namere / vizije / poslanstva.
Kot facilitator morate razmišljati o tem, kako ravnati z zelo
raznolikimi rezultati in kako podpirati skupino z nejasnim
poudarkom, da rezultati ne bi prinesli razočaranja.
Proslavite raznolikost dobrih namenov - in tisto, kar združuje.

NASVET: Če so vse skupine pri izbiri 10 kart - in celo treh - izbrale veliko istih kart, lahko to da občutek
olajšanja celotni skupini. Tudi če obstajajo nesporazumi in konflikti, jedro (karte 10/3) še vedno velja in jih
lahko združi.

POVEZAVA Z MODELOM CLIPS
Ob nakupu GEN ekovaških igralnih kart dobite obširno
knjižico s predlaganimi vajami. Karte se lahko igra na
različne načine. V CLIPS jih uporabljamo pri delu z
NAMERO, pa tudi za raziskovanje odnosa med
POSAMEZNIKOM in SKUPNOSTJO. Lahko tudi pokažejo,
kako člani skupnosti doživljajo PRAKSO. Odpiranje
prostora za sanje ljudi lahko dvigne energijo skupine in
ustvari osebne povezave, ki bi sicer ostale skrite.
Na koncu mora priti na vrsto nivo NAMERE, da se
preveri, ali so razpoložljive veščine, viri in sanje usklajeni
s poslanstvom in strategijo, ali pa je treba kaj
prilagoditi, da se ustvari boljša sinergija.
.

NASVET ZA FACILITACIJO:
Kot facilitator morate najti ravnotežje med hitrim tempom igranja in tem, da je na voljo dovolj časa za razmislek,
izmenjavo in učenje. Upoštevajte, da je nekaterim naporno dolgotrajno stanje na nogah. V pomoč je gibanje pri
postavljanju predmetov na podlogo.
Upoštevajte, da so postavitve na kartah lahko očitne in ne potrebujejo veliko pojasnjevanja. V tem je moč dela s
predmeti in vizualnimi elementi.
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IGRA BARV
PLASTI: POSAMEZNIK, SKUPNOST

Interaktivna metoda, osredotočena na sprejemanje in obvladovanje raznolikosti, priznavanje različnih
lastnosti in oblikovanje vključujoče skupnosti. Pri igri se uporablja "arhetipe", da se skozi njihove skrajnosti
prikaže možne razlike med ljudmi. Metoda ponuja prostor za razmislek tako za posameznika kot za
skupino.

CILJI

Čas

Cilji te metode so:
izvedeti več o sebi kot članu skupine,
spoznati svojo skupino; razlike in spretnosti,
izvedeti, katera področja je treba izboljšati - čemu
posvetiti posebno pozornost,
ozavestiti razlike v skupini in razloge, zakaj je treba
imeti zastopane različne spretnosti/stile ter jim dati
vrednost.

Približno 60 minut (standardno).
Približno 2 uri, če se vključi več elementov
aktivnosti.

Materiali in priprava

Ciljna publika

Iz listov izrežite priložene ‘barvne trditve. Izrežite
jih veliko, na primer po 2 lista vsakega.
Opombe označite s piko ‘ustrezne barve’ na
hrbtni strani (barva je označena na vrhu
vsakega lista).
Za vsako barvo pripravite tablo (flip chart) s
štirimi barvami in nekaj ključnimi besedami.

Organizacije, skupnosti in vse vrste skupin,
še posebej je vaja primerna za skupine, ki
bodo skupaj vodile projekt. Uporabi se lahko
tudi kot pregled stanja v organizaciji: katere
lastnosti so/niso zastopane v določeni
skupini? Lahko da vpogled v to, zakaj se
stvari zgodijo ali ne.

Pripravite igro vlog za prikaz različnih barv
(skrajnih). Preverite zapiske za igranje vlog.
Poiščite kapo ali kaj podobnega, ki predstavlja
vsako barvo.

Število udeležencev

Štiri barve v velikost A3 (ali A4) za na tla.
Priponke:
Trditve za vsako barvo
Zapiski za igranje vlog
Izročki

Približno 12 ljudi v eni skupini. Če je več
udeležencev, morate pripraviti več trditev.
Če je veliko udeležencev, jih raje razdelite za dve
mizi. Možno je tudi, da skupino razdelite na pol in
igro odigrate dvakrat zaporedoma.
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Trajanje

5´
15´
10´
15´
15´

UVOD

Aktivnost
INTRODUCTION – FRAMING

OKVIR
(5 MINUT)

UDELEŽENCI PREGLEDUJEJO
TRDITVE NAKLJUČNO
RAZPOREJENE NA MIZI - VSAK
NAJ IZBERE 10 TRDITEV, KIGA
NAJBOLJE OPIŠEJO.
PREDSTAVITEV ŠTIRIH BARV/
TIPOV/ ZNAČILNOSTI SKOZI IGRO
VLOG/ DRAMO

V tej vaji bomo raziskali naravne preference in/ ali lastnosti
samih sebe kot članov skupnosti. Kaj nam je naravno, kaj
prevladuje v nas in zaradi česa smo posebni v skupini.
Gre za naše vloge in za tisto, kar vnesemo v skupino. Poleg
tega pa tudi za prepoznavanje drugih in njihovih lastnosti.

SKUPINSKA DISKUSIJA O OSEBNIH
KOMBINACIJAH

POROČANJE

IGRA BARV
NAVODILO 1 - IZBIRANJE IZJAV
(15 MINUT)
Opišite aktivnost:
Na mizo dajte različne trditve za posamezne barve.
Udeleženci sprehodijo okoli mize in preberejo izjave. Možno
je, da so vse izjave pomembne za skupnost.
Za tem naj udeleženci izberejo 10 trditev, ki ‘nagovorijo’ njih
osebno v smislu, kako se vidijo kot člani skupnosti.
V ozadju predvajajte počasno glasbo.
Udeleženci naj se tiho sprehajajo okrog mize in izberejo vsak
10 trditev. Umirite jih, če preveč govorijo.
Če izjave jemljejo zelo hitro, jih prosite, naj nadaljujejo in
dobro razmislijo, ali so vzeli prave izjave zanje. Povejte jim, da
lahko zamenjajo izjave, ki so jih že vzeli.

NAVODILO 2 - PREDSTAVITEV BARV
(10 MINUT)
Opomnite udeležence, da gre pri tej vaji za različne lastnosti,
ki jih posamezniki vnašajo v skupino. Prikažite kratko igro
vlog, v kateri razložite štiri različne tipe/ like. Igrajte jih v
skrajnosti. Poskusite odigrati vsaj dve, še raje vse štiri, tako da
prikažete interakcijo med različnimi vlogami.
Primer: "RDEČA pravi, da je pomembno, da se vsi dobro
počutimo." ZELENA bo nadaljevala in rekla: "NE, bolj
pomembno je, da dosežemo zastavljene cilje!" RUMENA pravi:
"Oh, vedno se lahko spremenimo, če se pojavi nekaj novega."
MODRA pravi: "NE, moramo se držati prvotne vizije in se temu
prilagoditi.” Opomba: poglejte si "zapiske za igranje vlog" kot
pomoč pri igranju!

RDEČA: SOCIALNI ČUT
Skrb, preverjanje, ali so vsi v redu in slišani. Zmasira in prinese
priboljšek. Ni vedno usmerjen v rezultate, zagotavlja pa dober
proces. Človek, ki je pozoren na dobro počutje.
ZELENA: PRAKTIČNOST
Pogosto določa dnevni red, poskrbi, da je dokumentacija
narejena, meri učinek glede na zastavljene cilje (jasni roki in
jasnost nalog), ukvarja se s praktičnimi in ekološkimi
rešitvami, pogosto na koncu prevzame administrativne in/ ali
skrbniške naloge. Oblikovanje načrtov in njihovo
uresničevanje. Načrtovalec in izvajalec.
MODRA: REFLEKTIVNOST
Zelo namensko usmerjen. ZAKAJ počnemo, kar počnemo?
Filozof, morda intelektualec/ akademik. Zanimanje za
vprašanja, kot so moč, rang/ privilegij. Organizira evalvacije,
namenjene učenju in izboljšanju. Zagotavlja, da se projekt
sklada z vrednotami in vizijo/ poslanstvom. Ambiciozen, želi
kaj spremeniti. Mislec.
RUMENA: INOVATIVNOST
Lahko vidi priložnosti, kjer drugi obupajo. Včasih je sanjač, n e
boji se izzivov. Lahko je nerealen, a inovativen. Hitro postane
nemiren in nestrpen, če drugi ne sledijo ali so prepočasni.
Težko sprejme odpor in lahko postane žalosten.
Navdihovalec, premika in pretrese druge.

Za obeleženje barv nosite kapo/šal ali kaj drugega v barvi, ki jo
igrate, ali pa držite v rokah papir A3/A4 ustrezne barve.
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SKUPINSKA DISKUSIJA
Na tabli (flip charu) predstavite različne tipe - z nekaj
ključnimi besedami. Tako prikažete like iz igre vlog, vendar
razložene tako, da zajamete bistvo.

NAVODILO 3 - SKUPINSKE DISKUSIJE
(15 MINUT)

Povejte, da posamezniki ne predstavljamo samo ENE od
teh barv, da pa imamo vsi ponavadi prevladujočo potezo/
naravno težnjo. Ko jih prepoznamo in priznamo, vemo, kje
lahko vadimo, in postanemo bolj spretni pri obvladovanju
vseh štirih tipov/ lastnosti - saj so v skupini potrebni vsi.

Skupina naj ponovno sede in se vrne k izjavam (ki jih je v tej
fazi večina ljudi že skoraj pozabila). Nato prosite udeležence,
naj obrnejo svoje izjave in preverijo barvne kode na zadnji
strani.

Ko poznate sebe, svojo vlogo in svoj prispevek, se je lažje
spremeniti - ta vaja je orodje za samorazvoj. In šele potem
lahko cenite drugačne tipe in prispevke drugih ljudi.
POJASNITE: RUMENA p otrebuje nekaj ZELENIH spretnosti,
da sanje dejansko uresniči in jih izvede. ZELENA potrebuje
RUMENO, da sproži nekaj energije in si upa tvegati.
Vsi so med seboj povezani in vsi so potrebni.
Nekatere izmed njih je mogoče natrenirati. Primer: rdečo in
rumeno barvo se je običajno najtežje naučiti, če
posamezniku niso naravne. Modra je akademska - mogoče
se je je naučiti. Zelena pride z vajo.
Štiri barve postavite na tla, vsako v svoj kot. Udeležencem
recite, naj stojijo na sredini in naredijo nekaj primerov
"glasovanja z nogami". Vprašajte jih, kakovost katere barve
prevladuje pri njih, in jih prosite, naj se napotijo proti njej.
Vprašajte, na področju katere barve vedo, da želijo več
vaditi, katera od barv jih lahko včasih frustrira in kako
mislijo, da jih drugi vidijo v skupini.
Če se skupina med seboj dobro pozna, lahko prosite
skupino, naj posameznike nežno potisne v kot, glede na to,
kakšne vloge imajo v trenutnem projektu.

Razdelite izročke o barvnih tipih.
Navodilo: Preglejte svoje barve. Kako se poistovetite z njimi?
Udeleženci naj s skupino podelijo presenečenja, trenutke
AHA in frustracije. Prosite skupino, naj si medsebojno
pomagajo. Mogoče drugi lahko v nekom vidijo določeno
barvo in mu lahko pomagajo analizirati rezultat?
Če delate v bolj stabilnih skupinah, prosite skupino, naj
analizira barvno sestavo skupine. Ali jim morda manjka katera
barva?

NAVODILO 4 - POROČANJE
(15 MINUT)
Kakšna je bila ta vaja?
Kako jo lahko uporabimo v svojih skupinah?
Pogovorite se, katere barve so lahko dobre pri kakšni vrsti
projekta - ali v kateri fazi projekta? Katere barve so
večinoma zastopane na začetku? Katere v poznejših fazah?
Primer: Na začetku so pomembni vsi štirje tipi. Modra daje
vizijo, zelena načrtuje/ dela, rdeča skrbi, da so ljudje
zadovoljni, rumena pa sproža energijo in postavlja nagajiva
vprašanja: Zakaj ne počnemo tega ali onega?
Kako nam lahko igra barv pomaga prepoznati in izkazati
hvaležnost različnim naborom spretnosti? Kako lahko
postanemo učno okolje, kjer rastemo skupaj?

NASVETI ZA FACILITATORJA
Poskrbite, da bodo imeli ljudje dovolj časa za razmislek pri izbiri trditev. Ta proces je rezultat sam po sebi, saj vsakega
posameznika spodbuja k razmisleku, kaj je njemu samemu pomembno. Vsakdo lahko izboljša svoj osebni način delovanja s
takšno metodo - in s številnimi podobnimi. Da mu vedeti, kje poiskati pomoč in katere veščine trenirati, negovati in/ ali biti
nanje še posebej pozoren.
Metodo lahko razvijemo dalje in jo uporabimo za osvetlitev prednosti/ slabosti vsake lastnosti. Vsak od barvnih tipov ima
SVETLO STRAN in SENČNO STRAN. Udeležence prosite, naj o tem naredijo brainstorming in delajo zapiske na tablo (flip chart).
Če želite nadaljevati delo s KOMUNIKACIJO in KONFLIKTI, lahko barvno igro uporabite kot skupno referenco. Na kartice
napišite primere z izjavami, pomembnimi za določen barvni tip (podobno kot začetne trditve), in ljudje naj uganejo, za kateri
tip gre. Prav tako lahko predstavite nekaj primerov in vprašate, kako lahko različni tipi igrajo drugačno vlogo in vidijo primer
drugače.
Raziščite, zakaj lahko pride do konfliktov, če na ljudi močno vpliva določena barva in imajo težave z videnjem drugih barv.
Vprašajte po morebitnih tveganjih pri različnih barvnih sestavah - kako zelena zlahka postane nestrpna z rdečo, modra bo
poskušala razumeti rdečo, toda z opazujoče/ analizirajoče pozicije, kako zeleni manjka struktura, če je rumena prevladujoča
itd.
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ALTERNATIVNI PRISTOPI
USING GRAPHIC WORK AND CRAFTS
Igra barv je lahko ustvarjalno polje za izražanje ljudi, kako se
vidijo kot posamezniki in člani skupine. Z njo lahko
ustvarjalno spodbujamo, da se izrazijo z uporabo grafičnega
izražanja in ustvarjanja (primeri).
Uporablja se lahko tudi na treningih CLIPS kot didaktično
orodje, ki pomaga udeležencem poglobiti zavedanje o svojih
veščinah.
GRAFIČNO IZRAŽANJE
Razdelite predlogo z naslovom "osebna izkaznica", s krogom
v sredini in štirimi črtami, ki list razdelijo na štiri dele. V
sredini vsak udeleženec nariše fantazijski portret z uporabo
barv glede na izjave, ki jih je izbral. V kvadrantih lahko
postavimo različna vprašanja, odvisna od skupine in želenih
rezultatov: en sklop lahko sestavljajo kvadranti moj talent,
moj osebni izziv, moje sanje, moj projekt. Drug nabor
kvadrantov je lahko povezan z nivoji CLIPS, Jaz - Mi - Namen
- Struktura (kakšne so moje prednosti in slabosti na tej ravni,
če upoštevam barve).
USTVARJANJE
Pripravite štiri vedra barvnih soli, ki jih naredite z mešanjem
kuhinjske soli in zmlete barvne krede. Pripravite tudi čiste
steklene kozarce s pokrovi, vsaj enega za vsakega
udeleženca.

POVEZAVA Z CLIPS MODELOM
V CLIPS-u to metodo uporabljamo predvsem pri delu s
POSAMEZNIKOM in SKUPNOSTJO.

Prosite udeležence, naj ustvarijo svojega osebnega "avatarja"
tako, da napolnijo kozarce z barvnimi solmi glede na to,
kakšne barve izjav so izbrali. Kozarce lahko pred
predstavitvijo tudi okrasijo. Doda se lahko še peto barvo
(belo), da se napravi prostor za neznano in nepričakovano v
posamezniku. Umetniške stvaritve lahko postavite na mesto,
vidno cel čas skupinskega dela, lahko tudi več dni. Stvaritve
se lahko tudi prilagodi, če pri kumu pride do spremembe
perspektive, če se kdo med skupinskim delom nauči nove
veščine ali če pridobi poseben vpogled (glej fotografije).

NASVET: Kot trener CLIPS si lahko te barve predstavljate kot skupno referenco pri delu s skupino. Ko
poznate te barve, jih lahko uporabite pri sestavljanju skupin, pri izbiri trenerskih ekip itd. Posvojite metodo,
poigrajte se z njo in ustvarite svoje primere, kot so: "Ko delam z drugimi z veliko RUMENO energijo, pogosto
prevzamem ZELENO vlogo, MODRA se zelo izrazi na naših seminarjih o viziji.”

NASVETI ZA FACILITATORJE:
Kot facilitator morate najti ravnotežje med hitrim potekom igre in tem, da je na voljo dovolj časa za razmislek, poročanje
in učenje. Upoštevajte, da je nekaterim pri izbiranju izjav dolgo stanje na nogah lahko utrujajoče. Pustite jim počivati
nekaj minut in razmisliti o svojih izjavah.
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IGRA BARV
OPOMBE K IGRI VLOG - NAVDIH
Za popestritev sicer precej resne zadeve in spodbuditev učenja je koristna uporaba igre vlog za
predstavitev raznolikosti med štirimi tipi/ liki, ki jih predstavljajo barve. Igra vlog je namenjena podajanju
primerov, s katerimi se lahko ljudje poistovetijo - ponuja tudi skupno referenco za skupino.

NAVODILA ZA IGRO VLOG
Prikazali boste kratko igro vlog, ki predstavlja štiri različne tipe.
Nosite nekaj v ustreznih barvah, dovolj je barvni papir, da pokažete, kateri lik igrate.
OPOMBA: Če sta dva moderatorja, pokažite najprej RDEČO in ZELENO, nato MODRO in RUMENO.
NAVODILA ZA FACILITATORJA:
Pristop:
IGRAJTE svojo vlogo, PRETIRAVAJTE, da pokažete razlike med liki. Igrajte jih v skrajnosti.
Prikažite osnovne/ stereotipne značilnosti. Dobro morate poznati druge barvne tipe, tako da lahko svojo vlogo povežete z
njimi - lahko igrate ‘nasprotovanje’ drugim vlogam, da v svojo vlogo vnesete življenje.
Primer:
RDEČA pravi, da je najpomembnejše, da se vsi dobro počutimo.
ZELENA nadaljuje in pravi: Ne, bolj pomembno je, da dosežemo zastavljene cilje!
RUMENA pravi: Oh, vedno se lahko spremenimo, če se pojavi kaj novega in vznemirljivega.
MODRA pravi: Ne, vedno bi se morali držati prvotne vizije in se temu prilagoditi.
Izrabite prostor, ki je na razpolago, in se igrajte sami s seboj:
ZELENA organizira stvari, naredi nov seznam nečesa, ustvari sisteme.
MODRA gre s plakatom s pričakovanji in začne razmišljati, iskati vzorce.
ZELENA pride in reče: No, kaj lahko storimo? Nehajte veliko razmišljati - moramo začeti ukrepati!
RDEČA gre k osebi in vpraša - nežno pozoren in nekoliko zaskrbljen - ali je v redu in ali se počuti dobro?
RUMENA reorganizira celoten prostor ali predlaga, da gremo ven.
MODRA vpraša: Je to del naše namere?
ZELENA pravi: To se ne bo izšlo, zamudili bomo! Premalo časa imamo na voljo.
RDEČA pravi: Ste vprašali skupino, kaj potrebuje, da bi se tukaj počutila varno in udobno?
NASVET ZA FACILITATORJE:
Če resnično ne marate igranja vlog, lahko izberete, da samo besedno predstavite značilnosti posameznih barvnih tipov. Nekaj
vidikov vsakega tipa je navedenih spodaj nad primeri tipičnih stavkov. Razvijte svoj način izvajanja tega dela, izumite svoje
primere, prakse in besede za razlago. Potem bo delovalo!
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ŠTIRJE TIPI - RDEČA IN MODRA
ZNAČILNOSTI RDEČEGA TIPA
Vstop v vlogo/ razumevanje narave stereotipnega RDEČEGA lika, ki:
- postavlja vprašanja, skrbi za potrebe posameznikov, izzive itd. (pogosto bolj kot za potrebe skupnosti).
- Potrebuje priznanje in je dober pri prepoznavanju prizadevanja, prispevkov, obstoja drugih.
- Ceni skupne dejavnosti, družabne dejavnosti in imeti se dobro skupaj: "če ni zabavno, ni trajnostno".
- Organizira kroge za deljenje v skupini. Čustvena plat je enako pomembna kot praktična.
- Skrbi za ljudi: "Kakšne načrte imaš za naslednje tri mesece?", "Kako zasedeni smo?", "Je morda zdaj preveč?"
- Uživa v osebnih pogovorih in rad podeli stvari o sebi, pri čemer člane/ udeležence vključuje kot ljudi z edinstvenim
osebnim ozadjem.
- Gradi timski duh/ skupnost. Pomembno mu je, da dobro spozna ostale in se ne osredotoča samo na vsebinske zadeve.
- Rad organizira skupinske procese z veliko delitvami, delom s telesom, masažami itd.
Stavki za uporabo med igranjem vlog:
- Zame je pomembno, da se imajo ljudje dobro.
- Če se nekoga ne sliši, je zelo pomembno, da se mu da priložnost, da se izrazi.
- Če ima nekdo v skupini težave, mislim, da bi morali organizirati skupinsko srečanje v krogu.
- Masiranje drug drugega bi lahko ublažilo napetost.
- Poskrbimo, da se bomo vsi videli. Žalostno je, če za nekoga zmanjka stol ali če ne moremo imeti očesnega stika z vsemi.
- Če imamo prazne sedeže, mi je neprijetno.
- Proces je zame veliko pomembnejši od tega, kaj dosežemo. Dobro se moramo počutiti s tem, kaj počnemo in kako.
- Mislim, da je zelo pomembno, da imamo na sestankih "čuvaja srca".
- Čas za „družinske skupine“ v skupnosti je zelo pomemben. Moramo se podpirati in se počutiti podprte.
- Kadar začnemo kaj novega, moramo vedno imeti pred tem uglasitev - “notranje vremensko stanje”.
- Vedno bi morali biti v stiku s svojo čustveno platjo. To je zelo pomembno.
- Čutim ... nekaj v energiji tukaj ... v skupini. Nekaj, kar vpliva na celoten moj sistem, telo in um.

ZNAČILNOSTI MODREGA TIPA
Vstop v vlogo/ razumevanje narave stereotipnega MODREGA lika, ki:
- se zaveda, da mora vsak nov član pred začetkom prebrati vsa osnovna gradiva o skupnosti,
- predlaga, da se načrtuje trimesečno uvajanje za nove člane, da bodo delali in živeli v skladu z vrednotami skupnosti,
- ve, da je pomembno posvetiti pozornost vprašanjem spola v skupini. Zakaj privabimo večinoma ženske? Kako to
vprašanje vpliva na naš učni prostor? Katere vzorce reproduciramo? Kaj vsak od nas potrebuje za ozaveščanje teh
zadev? Ti vidiki so TAKO zanimivi za MODRI lik!
- Poudarja, da mora oseba, ki poda nov predlog, razložiti njen namen. Zelo pomembno je razložiti, zakaj stvari
počnemo, preden jih naredimo.
- Pogosto je član odbora ali sveta skupnosti ali odbora za vizije.
Stavki za uporabo med igranjem vlog:
- Vzemite to in to in to (razdeli obsežne dokumente), preden pridete na prvo srečanje skupnosti. Potem boste vedeli
vse o tem, zakaj obstajamo, kakšni so naše ozadje, stališča/ vizija/ poslanstvo.
- V skupnosti so vprašanja ranga in zasebnosti zelo pomembna in jih moramo ozavestiti. Imam model, ki to pojasnjuje.
Potem bomo poiskali navdih pri najboljših, saj sem zadevo dobro raziskal in poznam več različnih teorij.
- Našo vizijo in poslanstvo je treba na zelo jedrnat način predstaviti novincem in zunanjim ljudem, da bodo natančno
vedeli, za kaj se zavzemamo in zakaj smo tu. Tudi v našem logotipu in načinu, kako se predstavljamo, je simbolika.
- Naš logotip mora izražati, kdo smo. Celo način oblikovanja našega spletnega mesta nam bo dal blagovno znamko
nišnega fenomena, če se ne dovolj zavzamemo za to. Zadeve izključitve/ vključitve so zelo zanimive!
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ŠTIRJE TIPI - ZELENA IN RUMENA
ZNAČILNOSTI ZELENEGA TIPA
Vstop v vlogo/ razumevanje narave stereotipnega ZELENEGA lika, ki:
- bo naredil Googlovo mapo za organiziranje skupnega dela na pameten način, tako da lahko vsak prispeva.
Natančno pozna razlike med Dropboxom, Google driveom itd. Morda bo dodal še Asana ali Trello?
- Hitro lahko organizira seznam delovnih skupin, tako da vsi vedo, kaj delajo drugi ... in kaj moramo narediti.
- Lepo oblikuje dnevni program / dnevni red. Da je resnično pregleden, mora biti na steni! Takoj najde maskirni trak,
ki je v škatli z materiali, postavljeni na njenem običajnem mestu - v kotu, kjer naj bi bila.
- Pripravi celovit paket dobrodošlice z vsemi podrobnostmi kot strukturo, kako sprejeti nove ljudi.
- Nadzira formalne postopke za vračilo kupnin za nakupe itd.
- Pogosto prevzame vlogo blagajnika ali vodi vrtno skupino.
Stavki za uporabo med igranjem vlog:
- Dnevni red, zvezki in pisala - morajo biti pripravljeni za vsako sejo. Jaz bom poskrbel za to.
- Poskrbimo, da vse potrebno nabavimo pravočasno pred skupnim delovnim dnem, da bomo lahko učinkoviti.
- Če nekaj potrebujete jutri, mi povejte že danes, tako da se lahko dobro pripravim.
- Lahko naredim urnik za novo delovno skupino, hitro bom naredil novo mapo za to in doodle, da najdemo ustrezen
čas!
- Predlagam, da vsi uporabljamo najpametnejša digitalna orodja za urejanje procesov - Trello, Doodle, Dropbox,
Google. Znam narediti strukturo map in organizirati stvari tako, da jih bomo vedno našli! Jaz bom naredil to, da
nihče ne bo zmešal mojega sistema! Prostovoljno se javim za pisanje zapisnika, da bo zapisan tako, kot mi je všeč.
- Pomembno je, da stvari delujejo. Če imam težave s tiskalnikom, poskrbim, da se ga popravi, tako da bo vse
delovalo! Poleg tega bom napisal navodila in telefonsko številko, koga poklicati, če ponovno pride do težav.
- Povezal se bom s skrbniki, kuhinjsko skupino, vrtno ekipo itd. Vedno vem, kdo je odgovoren za kaj. Zadolžen bom,
da vas opomnim na vse sprejete odločitve.
- Jaz bom pripravil stole za sestanek in to že veliko pred sestankom. Poskrbite, da imamo dva koša za smeti, posebej
za papir in za splošne odpadke. Imam oko za podrobnosti - in všeč mi je, da je tako!

ZNAČILNOSTI RUMENEGA TIPA
Vstop v vlogo/ razumevanje narave stereotipnega RUMENEGA lika, ki:
- je nenehno na meji, da vstopi v „kritično območje“, je lahko žaljiv ali pusti druge, da gredo tja, kjer se ne počutijo
varne.
- Vzpostavi mehanizme za podajanje komentarjev in je odprt za nove ideje.
- Predlaga zbiranje pobud, saj so novi predlogi vedno dobrodošli. Pomembne so mu nove priložnosti.
- Posveča pozornost rekrutiranju novih članov skupine z različnimi ozadji/ profili, najde nove načine rekrutiranja in želi
vključiti najrazličnejše ljudi. Se ne boji, ne skrbi preveč in ne išče harmonije in miru, temveč raznolikost, izzive in
navdih.
- Je pogosto srečna oseba, polna pobude, lahko pa tudi spregleda potrebe drugih ljudi in postane nestrpen, če so
drugi počasni.
Stavki za uporabo med igranjem vlog:
- Jaz vedno poskrbim za to, da preizkusimo nove stvari. Nikoli ne stagnirajmo, vedno razvijajmo, raziskujmo,
eksperimentirajmo!
- Nič se ne sme ostati tako, kot je bilo od vedno - lahko postane dolgočasno! O vsem se lahko pogajamo!
- Mislim, da bi morali vsakič, ko se srečamo, izvesti energizer (vajo za dvig energije) - za sprožitev navdiha!
- Izzovimo strukture in naredimo nekaj novega!
- Drugi so prepočasni in konzervativni! Ob njih postanem nemiren in izgubim interes ...
- Mislim, da bi se bilo bolje preseliti nekam, kjer so bolj naklonjeni spremembam ...

clips.gen-europe.org

We invite you to use our work and share it with
others and credit us while doing so. You cannot
change it in any way or use it commercially.

CLIPS
METHODS

