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Urice medkulturnega dialoga –  model begunci in begunke1 

Ciljna skupina: 
 

 mladi stari med 12 in 15 let.  

 

Struktura Uric medkulturnega dialoga: 

 

 1. del (45 min) – reševanje testa sprejemanja različnosti in obravnava pojmov 

povezanih z medkulturnostjo; 

o opcijska didaktična aktivnost »Vojna in mir« (+15 min); 

 2. del (45 min) – didaktična aktivnost »Cela panika«; 

 3. del (45 min) – pogovor s predstavnico_kom begunk_cev. 

 

Prvi del delavnice 
 

Cilji reševanja testa sprejemanja različnosti: 
 

 priprava udeležencev_k delavnice za bolj interaktivne metode v nadaljevanju 

delavnice; 

 osvestiti udeležence_ke o kompleksnosti in nivojih pojma medkulturni dialog; 

 pripraviti pogoje za diskusijo o razumevanju terminov v povezavi s pojmom 

medkulturnost; 

 ponuditi možnost umestitve posamezne_ga udeleženke_ca v določen tip sprejemanja 

kulturne in etnične različnosti. 

 

Specifikacija časovne izvedbe reševanja testa sprejemanja različnosti2: 
 

 reševanje testa (15 min); 

 individualno ovrednotenje podanih odgovorov (5 min); 

 izris grafa sprejemanja različnosti na ravni vseh udeležencev_k (5 min); 

 analiza in diskusija o testu ter grafu sprejemanja različnosti ter pojasnjevanje 

terminov  v povezavi s pojmom medkulturnost (20 min). 

 

                                                           
1
 Vodja delavnice mora izvedbo jemati zelo odgovorno in občutljivo z zavedanjem, da so med udeleženci_kami 

lahko ravno tako begunci_ke, ki jih po našem mnenju ne sme izpostavljati, razen če za to sami_e izrazijo 
pripravljenost.  
2
 Test najdete v prilogi navodil za izvedbo Uric medkulturnega dialoga na koncu dokumenta. 

http://www.mcdd.si/


                                   
                                   
 

 
 

 

 

Koraki izvedbe prvega dela delavnice: 

 

 Vodja delavnice (v nadaljevanju vodja) udeležencem_kam pojasni, preden razdeli 

teste sprejemanja različnosti, da testi ostanejo njim in da ne bodo pobrani z 

namenom nadaljnje analize. Na ta način se udeležencem_kam zagotovi diskretnost in 

varnost z namenom, da na vprašanja odgovarjajo iskreno. 

 Vodja vsakemu udeležencu_ki po rešitvi testa da delovni list z lestvico vrednotenja 

odgovorov in opise tipov tolerantnosti, v enega izmed katerih se lahko umesti po 

tem, ko sešteje točke. 

 Vodja udeležence_ke prosi, da mu/ji vsoto točk zavedejo na lepilne lističe. Vodja 

uporabi lističe s točkami za prikaz grafa sprejemanja različnosti (slika 1), na podlagi 

katerega lahko poda oceno o nivoju sprejemanja različnosti na ravni celotne skupine 

udeležencev_k. Graf medtem, ko udeleženci_ke vrednotijo svoje teste, nariše na 

tablo ali drugo površino. Lističe nalepi v ustrezen kvadrant glede na zapisano število 

točk. 

 

 

 
Slika 1: Graf sprejemanja različnosti. 

 



                                   
                                   
 

 
 

 Sledi analiza grafa sprejemanja različnosti in diskusija o testu sprejemanja različnosti 

ter razumevanju terminov v povezavi s pojmom medkutlurnost, kot so: 

diskriminacija, asimilacija, predsodek, stereotip, sovražni govor, medkulturni dialog 

itd. 

 

Drugi del delavnice3 

Cilji didaktične aktivnosti »Cela panika« in opcijske aktivnosti »Vojna in mir«:  

 

 spodbuditi udeležence_ke, da se vživijo v kožo beguncev_k; 

 ponuditi pogoje za razmislek o odnosu večinske populacije, medijev in politike do 

beguncev_k; 

 spodbuditi kritično razmišljanje; 

 odpravljanje napačnih predstav o beguncih_kah in spodbuditi prepoznavanje 

stereotipov in predsodkov do beguncev_k; 

 spodbuditi k premišljenemu in aktivnemu delovanju proti stereotipiziranju in 

diskriminaciji beguncev_k; 

 spodbujanje prepoznavanja družbenih simptomov, ki vodijo v vojno agresijo  in 

poudarek na pomembnosti lekcij človeštva iz družbene zgodovine. 

 

Specifikacija časovne izvedbe didaktične aktivnosti »Cela panika« 

 

Trajanje aktivnosti je 45 min. Podrobna specifikacija: 

 vzporedni aktivnosti: priprava igre vlog glede na podano situacijo4 (skupina 1) in 

viharjenje možganov na temo stereotipi in predsodki do beguncev_k (skupina 2) (10 

min); 

 predstavitev igre vlog (skupina 1) in zamenjava aktivnosti skupin (5 min); 

 vzporedni aktivnosti: priprava igre vlog glede na podano situacijo (skupina 2) in 

viharjenje možganov na temo stereotipi in predsodki do beguncev_k (skupina 1) (10 

min); 

 predstavitev igre vlog (skupina 2) in pogovor o izvedenih igrah vlog z vsemi 

udeleženimi (10 min); 

 analiza zapisanih stereotipov in predsodkov do beguncev_k (primerjava med 

skupinama 1 in 2 ter osmislitev izvora teh) ter priprava vprašanj za gosta_jo (10 min).   

 

                                                           
3
 Drugi del Uric sta pripravili Karmen Kukovič in Nina Kovačič v letu 2016 v sklopu izvajanja projekta Mladi 

ambasadorji medkulturnega dialoga s strani Mladinskega centra Dravinjske doline s sofinanciranjem urada 
Vlade RS za komuniciranje. 
4
 Didaktično gradivo najdete na koncu dokumenta. 



                                   
                                   
 

 
 

Specifikacija časovne izvedbe opcijske didaktične aktivnosti »Vonja in mir« 

Trajanje aktivnosti je 15 min. Podrobna specifikacija: 

 razdelitev v dve skupini in dajanje navodil za izvedbo aktivnosti (2 min); 

 razdelitev črno – belih in barvnih slik5 mest, ki kažejo stanje posameznega mesta v 

času vojne in v aktualnem času in delo v skupinah – ugotavljanje, kateri sliki sodita 

skupaj glede na mesto (5 min); 

 poročanje skupin o razporeditvi fotografij (3 min); 

  diskusija z osmislitvijo tudi s pomočjo primerjave slike iz koncentracijskega taborišča 

v Auschwitzu v času II. svetovne vojne in slike iz današnjih begunskih taborišč. (5 

min). 

 

Material in gradivo potrebno za izvedbo didaktičnih aktivnosti »Cela panika« in 

»Vojna in mir«: 

 

 Elektronska PowerPoint predstavitev6 za izvajalca_ko s protokolom aktivnosti; 

 A3 papir; 

 debeli flomastri; 

 selotejp; 

 računalnik; 

 projektor; 

 »Vojna in mir«: dva kompleta slik mest, natisnjena imena mest za ustvarjanje talne ali 

stenske slike rezultatov, selotejp, sliki koncentracijskih taborišč. 

 

Specifikacija vsebinske izvedbe didaktične aktivnosti »Cela panika«:  

 

 Vodja razdeli skupino udeleženih na dve skupini. Pomočnik_ca vodje skupino 1 

odpelje iz prostora, kjer potekajo Urice, vodja pa ostane v prostoru s skupino 2, ki jo 

razdeli na dodatni dve podskupini – 2a in 2b. Zaradi učinkovitosti aktivnosti je 

priporočljivo, da osnovni skupini 1 in 2 nista številčnejši od 9. oseb po skupini. 

 Aktivnosti skupine 1 in 2 potekajo vzporedno, vendar v ločenih prostorih. Skupina 1, 

ki jo koordinira pomočnik_ca vodje, dobi nalogo da v 10. minutah pripravi igro vlog 

na spodnjo situacijo. Pomočnik_ca vodje usmeri udeležene tako, da jim da nalogo, da 

prikažejo situacijo tako, kot bi se po njihovem mnenju dejansko odvila v trenutnih 

okoliščinah glede na informacije, ki jih ima večina ljudi o beguncih_kah.  

                                                           
5
 Didaktično gradivo najdete na koncu dokumenta. 

6
 Dokument »Urice_begunci_UKOM_2016« je ločena priloga teh navodil. 



                                   
                                   
 

 
 

Moški z nahrbtnikom prispe na avtobusno postajo, nahrbtnik odloži na tla. Zazvoni 

mu telefon. Moški se oglasi v arabščini, zveni razburjeno. Kaj se zgodi potem?  

 

V kolikor je skupina 1 pripravljena prej kot v 10. minutah, ji lahko pomočnik_ca vodje 

da dodatno nalogo, da pripravi še eno kratko igro vlog, pri čemer si sama zamisli 

situacijo, ki bi odražala nek stereotip oziroma predsodek o beguncih_kah. 

 

Podskupini 2a in 2b, ki ju koordinira vodja, na ločenih mestih v prostoru, dobita 

nalogo, da vsaka zase na A3 papir s pomočjo metode viharjenja možganov zapišeta 

vse stereotipe in predsodke, ki v družbi krožijo o beguncih_kah. Za to imajo na voljo 5 

minut. Po 5. minutah se podskupini 2a in 2b združita in v naslednjih 5. minutah 

udeleženi_e pod vodstvom vodje analizirajo vse zapisane predsodke in stereotipe ter 

jih združijo na enem A3 listu7. 

 Pomočnik_ca vodje preveri v prostoru, kjer je vodja, če so aktivnosti zaključene in 

nato pripelje skupino 1 nazaj v prostor, ki prikaže uprizoritev igre vlog8. Vodja na 

kratko izvede pogovor o videnem: 
o Kaj je bilo po mnenju skupine 2 prikazano s strani skupine 1? 
o Zakaj so se v skupini 1 odločili_e za takšen prikaz situacije? 

 Pomočnik_ca vodje nato iz prostora odpelje skupino 2 in ji da nalogo, da za 

uprizoritev uporabi isto situacijo, kot skupina 1, le da jo prikaže na način, ki bi bil bolj 

racionalen oziroma sprejemljiv in ne-diskriminatoren za vse udeležene. Za to je na 

voljo ponovno 10 min9.  
 

Vodja medtem s skupino 1 izvede isto aktivnost na isti način z nizanjem predsodkov 

in stereotipov o beguncih_kah v dveh podskupinah – 1a in 1b, kot predhodno s 

skupino 2. Podskupinama 1a in 1b da seveda prazna A3 lista, na koncu združi 

zapisane predsodke in stereotipe na enem A3 listu. Za končno diskusijo in primerjavo 

ima tako skupni A3 list skupine 1 in skupni A3 list skupine 2. 

 Pomočnik_ca vodje preveri v prostoru, kjer je vodja, če so aktivnosti zaključene in 

nato pripelje skupino 2 nazaj v prostor, ki prikaže uprizoritev igre vlog10. Vodja 

moderira diskusijo o videnem: 

                                                           
7
 Na A3 list od ene od skupin se torej prepišejo še morebitni dodatni stereotipi in predsodki, ki jih je nanizala 

druga skupina. Istih se ne piše ponovno oziroma ne ustvarja se novega dokumenta, da se prihrani čas. 
8
 V kolikor je skupina 1 pripravila dve igri vlog, se pokaže tudi ta in ustrezno s pomočjo vodje osmisli po istem 

ključu kot je navedeno v nadaljevanju. 
9
 V kolikor skupina 2 konča prej kot v 10. minutah, si lahko kot predhodno skupina 1 prav tako zamisli še eno 

stereotipno aktivnost in jo uprizori v obeh verzijah – v verziji, kot bi glede na okoliščine in stopnjo 
informiranosti ravnalo večino ljudi danes in v verziji, ki ne bi bila diskriminatorna. 
10

 V kolikor je skupina 1 pripravila dodatni igri vlog, se pokažeta tudi ti dve in ustrezno s pomočjo vodje osmisli 
po istem ključu kot je navedeno v nadaljevanju. 



                                   
                                   
 

 
 

o Kaj je bilo po mnenju skupine 1 drugače v uprizoritvi situacije s strani skupine 

2? 
o Zakaj so se v skupini 2 odločili_e za takšen prikaz situacije11? 
o Kako so se vsi udeleženi_e počutili_e v igri vlog? 

 Vodja nato z udeleženimi izvede analizo in diskusijo o predsodkih in stereotipih, ki so 

bili zabeleženi s strani obeh skupin, tako da oba A3 lista nalepi na vidno mesto in 

primerja zapise. Udeležene povpraša, od kod dobivajo informacije o beguncih_kah in 

jih na koncu diskusije pozove h kritičnemu osmišljanju informacij s strani medijev in 

različnih politik. Udeležene nato zaprosi, da na listke papirja zapišejo vsa vprašanja, ki 

jih imajo o begunski tematiki. Vprašanja nato v tretjem delu preda gostu_ji. 
 

Specifikacija vsebinske izvedbe opcijske didaktične aktivnosti »Vojna in mir«:  

 Vodja udeležene razdeli na dve enakoštevilčni skupini in jima poda slike petih 

mest. Slike prikazujejo mesta v času vojnih razmer in v času miru. Prve omenjene 

so črno-bele, druge omenjene so barvne. Na barvnih je zavedeno ime mesta, na 

črno-belih ni imena. Udeleženi morajo povezati barvne slike posameznih mest s 

črno-belimi. Za to imajo na voljo 5 minut. Vodja med tem na tleh ali na prostor na 

steni pripravi liste z imeni mest, ki jih razporedi navpično enega za drugim. Vrstni 

red imen mest ni pomemben, le dovolj prostora mora biti levo in desno od 

posameznega imena, da bodo lahko skupine dodajale barvne in črno-bele slike 

mest. 

 Vodja nato pozove predstavnike_ce vsake skupine, da ob imena mest postavijo 

obe fotografiji posameznega mesta, tako kot so jih razporedili_e v skupinah. Ena 

skupina postavlja vse fotografije desno od imena mesta, druga skupina levo od 

imena mesta. 

 Vodja nato s pomočjo ppt predstavitve razkrije pravilno razporeditev mest in vodi 

osmislitev aktivnosti: 

o Vojna pusti kjer koli na svetu iste sledi oziroma isto razdejanje. 

o Povpraša udeležene, če so pri razporejanju fotografij opazili_e kaj 

posebnega. V kolikor ni opazk, razkrije zanko, da črno-bela slika sirskega 

mesta Aleppo prikazuje aktualno stanje mesta, barvna pa stanje mesta 

ped vojno. Slike ostalih mest pa v črno-beli različici prikazujejo stanje v 

času preteklih vojn, v barvnih različicah pa stanje mest danes. 

o Vodja nato pokaže udeleženim še sliki iz koncentracijskih taborišč. Ena je 

iz taborišča v času 2. svetovne vojne, druga je aktualna iz taborišča 

                                                           
11

 V kolikor je uprizoritev situacije preveč idealistična, jo vodja ustrezno komentira in se z vsemi udeleženimi 
pogovori, kakšen bi bil najbolj racionalen odziv posameznika_ce ali skupine ljudi v dani situaciji, da bi bilo 
ohranjeno človekovo dostojanstvo, pravice in dolžnosti ter hkrati zagotovljena varnost vseh. 



                                   
                                   
 

 
 

beguncev_k. Opozori na podobnost in na to, da se zgodovina, ki se 

pozablja tudi ponavlja. 

o Vodja udeležene pozove k kritičnem sprejemanju informacij s strani 

medijev in politik. 

Tretji del delavnice 

Cilji tretjega dela delavnice:  

 ponuditi pozitivno izkušnjo pri stiku z begunci_kami; 

 omogočiti odpravo napačnih pojmov, stereotipov in beguncev o beguncih_kah; 

 omogočiti pridobivanje realističnih informacij in odgovorov na vprašanja v povezavi z 

begunci_kami iz prve roke. 

 

Trajanje pogovora: 

 

 45 min oziroma dokler je interes.  

 

Obrazložitev aktivnosti: 

 

Namen tretjega dela delavnice je udeležence_ke še dodatno spodbuditi k razmišljanju o 

lastnih in družbenih predstavah o begunski tematiki ter na podlagi spoznanj spodbuditi 

aktivno individualno in skupinsko angažiranje na področju spodbujanja medkulturnega 

dialoga. Tretji del delavnice predvideva obisk predstavnika_ce beguncev_k, ki je 

pripravljen_a odkrito odgovoriti na vsa (ali vsaj veliko večino) vprašanja udeležencev_k o 

begunski tematiki. Izbira sogovornika_ce je zelo pomembna. Kredibilen_na gost_ja delavnice 

lahko pri udeležencih_kah spodbudi, da svoje predsodke in stereotipe o beguncih_kah 

postavijo pod vprašaj. Večinoma velja, da mladi dobijo informacije o beguncih_kah 

predvsem iz medijev, ki pa velikokrat posredujejo novice, ki so orientirane senzacionalistično 

in s tem slabo preverjene iz gledišč vseh vključenih oziroma omenjenih. Zato je delavnica 

Urice medkulturnega dialoga izvrstna priložnost za pridobitev ključnih in kredibilnih 

informacij iz prve roke. Velja pa tudi, da se o manjšinah ne moremo in ne smemo pogovarjati 

brez manjšin. 

Obisk predstavnika_ce beguncev_k je udeležencem_kam napovedan vnaprej. Vodja lahko ob 

zaključevanju 2. dela delavnice Urice medkulturnega dialoga, torej po izvedbi metode študije 

primera z igro vlog in viharjenja možganov, udeležencem_kam da možnost, da vprašanja o 

begunski tematiki zapišejo na lističe papirja, če jim bo tako lažje v tretjem delu delavnice. 

Vodja udeležencem_kam pove, da so lahko vprašanja kakršna koli (brez cenzure), kar nekdo 

pač želi vedeti oziroma se mu/ji je porodilo tekom delavnice. Po tem, ko vodja vprašanja 

pobere, povabi med udeležence_ke gosta_jo. Udeležencem_kam seveda, preden povabi 



                                   
                                   
 

 
 

gosta_jo v prostor, zagotovi popolno diskretnost in jih pozove, da čas z gostom_jo  čim bolje 

izkoristijo. Bolj kot to, da udeleženci_ke napišejo vprašanja na list, pa je seveda zaželeno, da 

se vprašanja postavljajo gostu_ji neposredno. 

 

Avtor: Mladinski center Dravinjske doline (2016) in Mladinski svet Občine Slovenske Konjice 

(2015) 

Kontakt: karmen.kukovic@mcdd.si; info@mcdd.si   

mailto:karmen.kukovic@mcdd.si
mailto:info@mcdd.si


                                   
                                   
 

 
 

Gradivo za izobraževalce_ke: 

 

Test sprejemanja različnosti 

Pred sabo imaš 8 (osem) vprašanj, ki se navezujejo na tvoj odnos oziroma razmišljanje o 

etničnih in kulturnih manjšinah. Vsako vprašanje ima 4 (štiri) možne odgovore. Pri vsakem 

lahko izbereš samo 1 (en) odgovor. 

1. Priča si fizičnemu nasilju. Tri mladoletne osebe pretepajo fanta, ker je razkrit gej. Kaj 

narediš? 

 

a. Pravilno! Vključim se v pretep. 

b. Sem proti takemu ravnanju. V mislih obsojam dejanje, vendar ne naredim ničesar. 

Grem mimo.  

c. Sem proti takemu ravnanju. Hitro razmislim, kako pomagati fantu. 

d. Strinjam se s takim ravnanjem. Morda ga bo to spravilo k pameti. 

 

 

2. Danes je prvi šolski dan po poletnih počitnicah. Razredničarka vam predstavi novo 

sošolko. Gre za dekle muslimanske vere, ki nosi naglavno ruto. Med odmorom... 

 

a. ... jo diskretno opazujem iz varne razdalje. Ker je muslimanka, mi povzroča 

nelagodje. 

b. ... stopim do nje in ji povem, da me njena ruta zelo moti. 

c. ... stopim do nje in jo povprašam, od kod prihaja, kje živi, če ima kakšnega brata 

ali sestro itd. 

d. ... se ji večkrat prijazno nasmehnem. 

 

3. Kaj misliš, da bi morala Avstrija narediti za šoloobvezne otroke priseljencev iz 

Slovenije? 

 

a. Ničesar! Naj se vrnejo nazaj v Slovenijo. 

b. Omogočiti bi jim morala individualni intenzivni pouk nemškega jezika, pouk 

slovenskega jezika ter prevajalca, ki bi jim bil v pomoč pri rednem pouku. 

c. Zase naj poskrbijo sami ali pa naj za njih poskrbi Slovenija.  

d. Omogočiti bi jim morala vsaj individualni intenzivni pouk nemškega jezika, da bi 

lahko čim prej razumeli snov pri rednem pouku. 



                                   
                                   
 

 
 

 

 

4. Kaj misliš, da bi morala Republika Slovenija narediti za šoloobvezne otroke priseljencev 

iz Romunije, Albanije, Kosova, Bosne in Hercegovine itd.? 

 

a. Ničesar! Naj se vrnejo nazaj, od koder so prišli. 

b. Omogočiti bi jim morala individualni intenzivni pouk slovenskega jezika, pouk 

njihovega maternega jezika ter prevajalca, ki bi jim bil v pomoč pri rednem 

pouku. 

c. Zase naj poskrbijo sami ali pa država, iz katere prihajajo.  

d. Omogočiti bi jim morala vsaj individualni intenzivni pouk slovenskega jezika, 

da bi lahko čim prej razumeli snov pri rednem pouku. 

5. V časopisu zaslediš novico, da so v Sloveniji prepovedali prodajo nove računalniške 

igre, v kateri se lahko strelja na Rome, črnce, muslimane in Žide. Kaj si misliš o tem? 

 

a. Podpiram prepoved. Če izvem, da ima kateri od mojih prijateljev to igro, mu 

oziroma ji bom predlagal/-a, da jo ne igra. 

b. Igra bi morala biti dovoljena. Saj je samo igra. Vprašal/-a bom starše, če bi jo 

lahko kupili v državi, kjer ni prepovedana. 

c. Podpiram prepoved. 

d. Mislim, da je to nekoliko pretiran ukrep. Igra se mi zdi smešna, a je ne bi igral/-a.  

 

6. Tvoja prijateljica na zabavi pove tale vic: »Zakaj imajo črnci bele dlani? Zato, da pri 

obiranju ne umažejo bombaža.« Kaj narediš? 

 

a. Rasističnih vicev ne odobravam. Vendar tega ne povem na glas. 

b. Prijateljici in vsem takoj povem, da so takšni vici žaljivi in da spodbujajo 

nestrpnost.  

c. Smejim se z ostalimi. Zdi se mi zabaven. Še sam/-a povem enega rasističnega.  

d. Smejim se z ostalimi. Saj je samo vic. 

 

7. Priseljenska družina iz Albanije je v tvoji ulici odprla pekarno. Ponoči je nekdo na 

izložbeno okno pekarne napisal grafit: »MRŠ ŠIPTARJI!«.  Kaj si misliš o tem? 

 

a. Všeč mi je. Dovolj slovenskih pekarn imamo.  

b. Sram bodi človeka, ki je to napisal! Lastniku pomagam odstraniti grafit.  



                                   
                                   
 

 
 

c. Carsko! Brezposelnost med Slovenci je visoka tudi zato, ker Šiptarji zasedajo 

delovna mesta. Še jaz bom kaj dopisal/-a.  

d. Mislim, da je dejanje neumno in nedopustno.  

 

 

8. Organiziraš rojstnodnevno zabavo. Dvema prijateljema poveš, koga vse boš povabil/-a. 

Ko poveš, da je povabljena tudi sošolka, ki ima motnje v gibanju, govoru in drži telesa, 

ti prijatelja rečeta, da bo zabava čudna, če bo tam prisotna tudi ona. Kako se odzoveš?  

 

a. Izjava te preseneti. Si mnenja, da z zabavo ne bi bilo nič narobe, če bi bila na njej 

prisotna tudi sošolka. Ampak zaenkrat ne odgovoriš in boš še razmislil/-a o tem. 

b. Na kraj pameti ti že v osnovi ne bi padlo, da bi na rojstnodnevno zabavo povabil/-

a invalidno osebo. 

c. Izjava te preseneti. Prijateljema poveš, da sošolka BO med povabljenimi, da pa 

njima ni potrebno priti, če jima to ne ustreza. Sta pa seveda povabljena. 

d. Prav imata. Res bi bila čudna zabava. Boš še razmislil/-a o povabilu. 

 

Hvala za sodelovanje12! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Pripravila: Karmen Kukovič, Mladinski svet Občine Slovenske Konjice, 2015 

 



                                   
                                   
 

 
 

Vrednotenje odgovorov Testa sprejemanja različnosti 

1. vprašanje  

a =4, b =2, c =1, d =3 

5. vprašanje 

a =1, b =4, c =2, d =3 

2. vprašanje 

a =3, b =4, c =1, d =2 

6. vprašanje 

a =2, b =1, c =4, d =3 

3. vprašanje 

a =4, b =1, c =3, d =2 

7. vprašanje 

a =3, b =1, c =4, d =2 

4. vprašanje 

a =4, b =1, c =3, d =2 

8. vprašanje 

a =2, b =4, c =1, d =3 

 

Profili glede na doseženo raven sprejemanja različnosti 

 OD 8 - 13 TOČK 

 Nesprejemanje in zavračanje različnih kultur je zame nesprejemljivo. Bolj ali manj 

aktivno ukrepam proti vsakemu nesprejemanju in diskriminaciji pripadnikov in 

pripadnic različnih kultur.  

 OD 14 - 20 TOČK 

 Nesprejemanje in zavračanje različnih kultur je zame nesprejemljivo. Ne 

sodelujem še pri aktivnem ukrepanju zoper nesprejemanje in diskriminacijo 

pripadnikov in pripadnic različnih kultur. 

 OD 21 - 26 TOČK 

 Kultur, ki so različne od moje, ne sprejemam, vendar do pripadnikov in pripadnic 

teh nisem nasilen/-na oziroma do njih javno ne kažem odklonilnega odnosa. 

 OD 27 - 32 TOČK 

 Kultur, ki so različne od moje, ne smatram kot enakopravnih in jih ne sprejemam. 

Svojega odnosa ne skrivam. 

 

  



                                   
                                   
 

 
 

Didaktična aktivnost »Cela panika« 

 

 

 

 

Skupina 1: Pripravite uprizoritev naslednje situacije: 

 

Moški z nahrbtnikom prispe na avtobusno postajo, nahrbtnik odloži na tla. 

Zazvoni mu telefon. Moški se oglasi v arabščini, zveni razburjeno. Kaj se zgodi 

potem?  

 

Situacijo uprizorite tako, kot bi po vašem mnenju dejansko potekala v Sloveniji 

glede na današnje razmere v družbi in informacije, ki jih o beguncih_kah 

dobimo iz medijev in s strani politik. 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 2: Pripravite uprizoritev naslednje situacije: 

 

Moški z nahrbtnikom prispe na avtobusno postajo, nahrbtnik odloži na tla. 

Zazvoni mu telefon. Moški se oglasi v arabščini, zveni razburjeno. Kaj se zgodi 

potem?  

 

Situacijo uprizorite tako, kot bi po vašem mnenju morala potekati, da pri tem 

ne bi bil nihče diskriminiran oziroma da bi bil razplet situacije takšen, da bi bil 

sprejemljiv za vse vključene.  

 

 



                                   
 

 
 
 

 
Žička cesta 4a 3210 Slovenske Konjice T: 03 759 13 20 F: 03 759 13 21 

www.mcdd.si info@mcdd.si 
 

Didaktična aktivnost »Vojna in mir« 

 

http://www.mcdd.si/


                                   
                                   
 

 
 

 



                                   
                                   
 

 
 



                                   
                                   
 

 
 

 
 



                                   
                                   
 

 
 



                                   
                                   
 

 
 

 



                                   
                                   
 

 
 



                                   
                                   
 

 
 

 



                                   
                                   
 

 
 



                                   
                                   
 

 
 

 



                                   
                                   
 

 
 

 



                                   
                                   
 

 
 

 


