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Uvod
Mladi su ogroman potencijal Europske unije. Kako bi se aktivirao taj potencijal, Europska
strategija za mlade za 2019. - 2027. stavlja u fokus aktivno sudjelovanje mladih u
demokratskom životu, sudjelovanje u društvenom i građanskom životu, kao i
osiguravanje svih potrebnih resursa za uključivanje mladih u društvo. Fokusira se na tri
temeljna područja djelovanja - sudjelovanje, povezanost i osnaživanje. Tijekom procesa
dijaloga u koji su bili uključeni mladi iz cijele Europe, razvijeno je 11 europskih ciljeva za
mlade koji ističu područja koja utječu na život mladih. Strategija za mlade EU i 11
europskih ciljeva za mlade trebali bi pridonijeti ostvarivanju vizije mladih.
Mnogo je mladih koji nisu aktivno uključeni u društvo i često marginalizirani zbog toga
što su u NEET situaciji. NEET znači da se ne obrazuju, nisu zaposleni i ne prolaze obuku.
Prema istraživanju o Obrascima kod mladih u NEET situaciji provedenom u okviru
projekta „Constellation“, uzroci takvih situacija obično su kombinacija različitih faktora
zbog kojih su mladi ljudi u većem riziku - zdravlje, obiteljska situacija i životni uvjeti,
obrazovanje, radno iskustvo i izbor karijere. Projekt “Constellation” doprinosi realizaciji
Strategije za mlade i 11 ciljeva mladih kroz podržavanje uključivanja mladih u ruralnim
područjima kojima prijeti opasnost da se nađu u NEET situaciju. Cilj projekta je jačanje
kapaciteta nastavnika i osoba koje rade s mladima u ruralnim područjima u riziku kako bi
ih se spriječilo da dođu u NEET situaciju. Priručnik je resurs za osobe koje rade s mladima
i nastavnike da rade na neovisnosti, samopouzdanju i osjećaju pripadnosti među
mladima.
Priručnik “Constellation” rezultat je jednogodišnjeg razvojnog procesa između
partnerskih organizacija na međunarodnoj razini i neposrednog rada s osobama koje
rade s mladima, nastavnicima, učenicima i mladima na lokalnoj razini. Cilj priručnika je
ponuditi radionice kao alate za razvijanje neovisnosti, samopouzdanja i osjećaja
pripadnosti kod mladih kako bi ih se spriječilo da se nađu NEET situaciji. Priručnik ima isti
naziv kao i cijeli projekt. Riječ constellation potječe od latinskog jezika i sastoji se od
dvije riječi con (zajedno) i stella (zvijezda) te označava skupinu zvijezda koje čine
prepoznatljiv uzorak na noćnom nebu. Simbolično, ovaj projekt povezuje dva područja
obrazovanja - formalno i neformalno, dvije vrste institucija - nevladine i javne, dva
pristupa – sistemski i pristup usmjeren na rješenja, dvije metode - coaching i
konstelacije što sve zajedno čini jednu konstelaciju.
Priručnik "Constellation" sastoji se od dva glavna dijela. Prvi dio uključuje informacije o
projektu i njegovim aktivnostima, kako stvoriti most između formalnog i neformalnog
učenja za podršku mladima, našu perspektivu o prevenciji te pristupe i metode koji su
temelj razvijenih radionica. Drugi dio priručnika sastoji se od radionica koje su razvijene
u okviru ovog projekta za nastavnike i osobe koje rade s mladima za razvoj neovisnosti,
samopouzdanja i osjećaja pripadnosti među mladima s ciljem prevencije.
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O projektu
Projekt „Constellation“ strateško je partnerstvo podržano programom Erasmus+
Europske unije, Ključna aktivnost 2: Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse u
području mladih. Nastalo je iz prethodne suradnje i iskustva partnerskih organizacija
koje rade s mladima, osobama koje rade s mladima i nastavnicima na uključivanju
marginaliziranih mladih u društvo.
Glavni cilj projekta je izgradnja kapaciteta nastavnika i osoba koje rade s mladima koji
su u riziku da se nađu u NEET situaciji u neformalnom i formalnom obrazovanju u
ruralnim područjima s ciljem povećanja osjećaja pripadnosti, neovisnosti i
samopouzdanja mladih.
Aktivnosti projekta uključuju:
provođenje kvalitativnog istraživanja (analiza studije slučaja) među mladima koji
su bili u NEET situaciji kako bi se istražili obrasci koji bi mogli biti faktori rizika za
mladi općenito da se nađu u NEET situaciji,
izrada priručnika za osobe koje rade s mladima i nastavnike u formalnom i
neformalnom obrazovanju s ciljem prevencije mladih u riziku da se nađu u NEET
situaciji.
Nositelj projekta je nevladina organizacija ideA iz Latvije, a provodi se u suradnji s
javnom institucijom Jelgava Local Municipality (Općina Jelgava) iz Latvije, nevladinom
organizacijom Entrepreneurship Movement Club (EMC) i Osnovnom školom
Cirkulane-Zavrč iz Slovenije te nevladinom organizacijom Forum za slobodu odgoja
(FSO) iz Hrvatske. Partnerstvo je uspostavljeno između tri usporedivo slične zemlje na
temelju geografske veličine, broja stanovnika, povijesne pozadine i prirode rada s
mladima. Sve partnerske organizacije rade s mladima, osobama koje rade s mladima i
nastavnicima u ruralnim područjima.
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Most između formalnog i
neformalnog učenja
Projekt „Constellation“ temelji se na uvjerenju da formalno i neformalno učenje mogu i
trebaju zajedno stvoriti prostor za mlade i s mladima kako bi ih podržali u učenju,
osobnom i profesionalnom razvoju. Prema Vijeću Europe, "neformalno učenje je
svrhovito, ali dobrovoljno učenje koje se odvija u različitim okruženjima i situacijama, a
poučavanje / osposobljavanje i učenje nije nužno njegova jedina ili glavna djelatnost.
Događa se izvan institucionalnog konteksta (izvan škole)“ i smatra se jednom od ključnih
kompetencija u radu s mladima. „Formalno učenje deﬁnirano je kao svrhovito učenje
koje se odvija u određenom i institucionaliziranom okruženju posebno dizajniranom za
podučavanje / obuku i učenje. Ciljevi učenja gotovo su uvijek postavljeni izvana,
napredak učenja se obično prati i ocjenjuje, a ishodi učenja obično se priznaju
certiﬁkatima ili diplomama“.
Ovaj je projekt most između ta dva područja, jer okuplja partnerske organizacije iz
oba područja - formalnog i neformalnog, koje zajedno surađuju u korist djece i mladih
u lokalnim zajednicama. Kristine Kode, koja je predsjednica partnerske organizacije
„ideA“ i stručnjakinja za pitanja mladih u Odjelu za obrazovanje u Općini Jelgava, dala je
svoju perspektivu o tome kako formalno i neformalno obrazovanje mogu surađivati u
stvaranju zajedničkog prostora za učenje za i s mladima. Radi s mladima već 15 godina,
provodi politike za rad s mladima i koordinira rad s mladima na lokalnoj razini. Iz njezine
perspektive, sve je veća potreba za zajedničkim prostorom za učenje u suradnji
formalnog i neformalnog obrazovanja i učenja.
Kristine tu suradnju vidi u obliku prostora u kojem se obrazovanje razvija kao sustav,
uključujući neformalno i formalno učenje. Svrha tog zajedničkog prostora za učenje je
stvaranje novog puta u području obrazovanja. Do sada je formalno i neformalno
obrazovanje radilo odvojeno. Formalno i neformalno je bilo čvrsto unutar svojih okvira,
vrijednosti i strukture. Danas smo u trenutku kada se možemo udružiti i stvoriti
promjenu. To je novo poglavlje. Glavni je cilj doprijeti do mladih, djece, nastavnika i osoba
koje rade s mladima koji rade zajedno i pomažu mladima.
Ona vjeruje da bi se neformalno i formalno učenje mogli učiti jedni od drugih.
Neformalno učenje trebalo bi poprimiti više strukture i reda koji nam nedostaju. S druge
strane, u formalnom učenju govorimo o strategiji, planovima, programima, što je često
previše. U neformalnom učenju nemamo strategiju i planove, ali imamo ciljeve kamo
idemo. Formalno učenje može preuzeti od neformalnog umjetnost prisutnosti, što znači
biti ovdje i sada. Svaku skupinu mladih i ciljanu skupinu s kojom radimo prihvaćamo kao
novu. Program koji je nastao prije tri godine danas nije relevantan. Mladi se mijenjaju
svaki dan.
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Zajednički prostor za suradnju trebamo stvoriti mi sami. Izazov za formalno i
neformalno učenje je da se okupe i stvore taj prostor zajedno. To znači da oba područja
trebaju prepoznati vrijednosti koje nosimo, objediniti ih u jednom prostoru i biti u službi
mladih. Danas postoji konkurencija između neformalnog i formalnog učenja, što mlade
zbunjuje zbog previše prilika. Ovaj bi zajednički prostor imao osjećaj doma s namjerom
suradnje. Vrijeme je za komunikaciju i istraživanje. U tom prostoru ne postoje stroge
granice između nastavnika, učitelja, trenera i mladih. Sve je jedan sustav. Svaki član ovog
zajedničkog prostora učenja ima svoju ulogu koja se može mijenjati. Okoliš je
prilagodljiv. Nema vezanosti za jedan oblik i ulogu, može biti izmjenjiv. Ovaj prostor
stvaraju mladi, nastavnici i ostalo pomoćno osoblje. Prostor služi da uključuje i podržava
uz strukturirana i transparentna pravila. Postoje zajednički ciljevi, kao i sloboda.
Suradnja nije prisilno, već dobrovoljno dogovorena. To je prilika za neformalno i
formalno učenje za zajedničko stvaranje. Ovaj prostor daje priliku mladima da se
razvijaju, istražuju i pronalaze sebe, da riskiraju, nadilaze svoja ograničenja i da izađu iz
svoje zone udobnosti. Nije obavezan. Mladi si mogu uzeti vremena koliko im treba da
ostvare što žele. Mladi su također odgovorni za stvaranje ovog okruženja, a da samo
dođu, uzmu i otiđu. To je zajednički prostor za učenje.
Budući da je ovaj prostor polje mogućnosti, gdje se različiti dionici sa svojim resursima
okupljaju za mlade i s mladima, on također služi i kao podrška mladima koji su u NEET
situaciji ili za provođenje prevencije. Kroz integraciju neformalnog i formalnog učenja,
okupljanjem mladih radnika, nastavnika i svih ostalog pomoćnog osoblja i relevantnih
dionika, stvaramo zajednički prostor koji daje osjećaj pripadnosti. Razvijamo prilike za
učenje koje bi podržale prevenciju. Koristimo sve raspoložive resurse i surađujemo kako
bismo pronašli način kako uključiti mlade u NEET situaciji u društvo.
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Naš pogled na prevenciju
U okviru ovog projekta provedeno je kvalitativno istraživanje među 60 mladih ljudi
koji su imali NEET iskustvo u Latviji, Sloveniji i Hrvatskoj. Kao rezultat toga, nastalo je i
analizirano je 60 studija slučaja kako bi se istražili obrasci koji se ponavljanju među
mladima i koji bi mogli biti faktori rizika za mlade da se nađu u NEET situaciji. Istraživanje
je bilo fokusirano na pet ključnih područja - zdravlje, obiteljski i životni uvjeti,
obrazovanje, iskustvo u radu, hobiji i interesi. Detaljna analiza studija slučaja i
zaključaka nalazi se u izvješću Istraživanje o uzorcima kod mladih u NEET situaciji.
Analiza pokazuje da se svi slučajevi mladih koji su bili u NEET situaciji značajno razlikuju
te da je svakog ispitanika drugačija kombinacija životnih okolnosti dovela do te situacije.
Rezultati su razvrstani u sljedećih šest kategorija obrazaca - životni uvjeti,
zdravstveno stanje, odnosi, obrazovanje, karijera i radno iskustvo. U pogledu životnih
uvjeta, najčešći obrasci koji se ponavljaju su mala primanja, ograničena prometna
povezanost i život u istom domaćinstvu s roditeljima. Obrasci u kategoriji zdravlja su
ovisnosti, razne bolesti ispitanika ili članova obitelji i loše mentalno zdravlje. U pogledu
odnosa, analiza je ukazala na prisutnost čestih sukoba s nastavnicima i pritisak vršnjaka
u školi. Nadalje, razvod roditelja, utjecaj članova obitelji na odluke o obrazovanju i
karijeri, nedostatak podrške od strane obitelji, potreba da zarađuju za obitelji (roditelje,
braću i sestre ili bake i djedove) te da vode brigu o vlastitoj obitelji i djeci značajno je
utjecalo na mlade da se nađu u NEET situaciji. Mnogi ispitanici su odustali od
obrazovanja, nisu zainteresirani za završetak ili nastavak obrazovanja, dok mlade majke
imaju ograničene mogućnosti za nastavak ili završavanje obrazovanja sada kada imaju
djecu. Što se tiče karijere, za mnoge je bilo teško i još uvijek je odabrati prikladno
zanimanje koje ih zanima. Mnogi nemaju viziju budućnosti niti odgovarajuće
kompetencije da bi mogli izabrati zanimanje koja ih zanima. Duga razdoblja
nezaposlenosti jedan su od najčešćih obrazaca, kao i činjenica da je stjecanje željenog
radnog iskustva ograničeno nedostatkom odgovarajućih kvaliﬁkacija.
Rezultati provedenog istraživanja temelj su za razvoj ovog Priručnika. Istraživanje ističe
područja koja bi mogla biti najvjerojatniji faktori rizika i u kojima mladi trebaju podršku.
Nastavnici su oni koji imaju izravan pristup djeci i mladima još dok su u formalnom
obrazovnom sustavu. Jednom kada ga napuste, već je prekasno za preventivne
aktivnosti. Osobe koje rade s mladima s njima dolaze u kontakt uglavnom kroz
izvannastavne aktivnosti ili u starijoj dobi, kad završe formalno obrazovanje.
Kada se mladi nađu u NEET situaciji, mi kao osobe koje radimo s mladima i nastavnici u
tom trenutku možemo raditi samo s posljedicama. Stoga ovaj projekt spaja iskustvo i
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perspektive oba polja. Ovaj je Priručnik razvijen kao resurs za prevenciju čiji je cilj
pružanje podrške mladim ljudima u riziku prije nego što postanu neaktivni, kroz
poticanje socijalne uključenosti mladih, posebno u ruralnim područjima.
Kolege koji rade u Osnovnoj školi Cirkulane-Zavrč u Sloveniji, jednoj od partnerskih
organizacija, kažu sljedeće o stanju mladih u svojoj lokalnoj zajednici:
Osnovna škola Cirkulane-Zavrč smještena je u ruralnom dijelu Slovenije, blizu
hrvatske granice. Primijetili smo da djeca iz ovih područja imaju veću vjerojatnost da
će se naći u NEET situaciji zbog socijalno-ekonomskog statusa svojih obitelji i
činjenice da žive u ruralnim područjima. Mnoge se obitelji u ovom dijelu Slovenije
suočavaju sa sličnom stvarnošću - samo je jedan roditelj, obično majka, kod kuće, dok
očevi odlaze u druge zemlje poput Austrije i Njemačke u potrazi za boljim
mogućnostima zapošljavanja. U mnogim obiteljima svakodnevno je prisutno i nasilje
i alkoholizam.
Nastavnici koji rade u okviru formalnog obrazovanja mogu primijetiti učenike kojima je
potrebna podrška ako su svjesni čimbenika rizika koji bi mlade mogli dovesti u NEET
situaciju. Stoga nastavnici mogu raditi s učenicima na osnaživanju njihovih unutarnjih
resursa. Osobe koje rade s mladima u okvirima neformalnog učenja mogu stvoriti
prostor za razgovor, suradnju, koristiti inovativne pristupe i metode za podršku
nastavnicima ili raditi na prevenciji izravno s mladima.
Sadržaj ovog Priručnika resurs je za osobe koje rade s mladima i nastavnike koji rade na
prevenciji kroz:
razvoj samopouzdanja u smislu osnaživanja mladih da se oslanjaju na vlastite
unutarnje snage i resurse, a ne na tuđe;
povećanje neovisnosti u smislu neovisnosti pojedinaca koji je slobodan u vlastitom
izboru;
razvijanje osjećaja pripadnosti u smislu rada na odnosima koji su važni za mlade i
koji imaju utjecaj na njihov osjećaj pripadnosti obitelji, školi, društvenoj grupi,
učionici, zajednici, itd.
Radionice pokrivaju područja i teme koje su se u istraživanju pokazala relevantnima, a
temelje se na pristupu usmjerenom prema rješenjima te sistemskom pristupu za rad s
mladima na prevenciji. Dizajnirane su za oba područja - formalno i neformalno, i mogu
se provoditi s učenicima i mladima pojedinačno ili u grupnom okruženju s ciljem razvoja
samostalnosti, neovisnosti i osjećaja pripadnosti.
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Temelj Priručnika Constellation
Temelj ovog Priručnika su dva pristupa za rad s mladima koji su u riziku da se nađu u
NEET situaciji – pristup usmjeren na rješenja i sistemski pristup. Pristup usmjeren na
rješenja polazište je za razvoj neovisnosti i samopouzdanja kod mladih, dok je
sistemski pristup polazište za razvoj osjećaja pripadnosti. Ova dva pristupa uzeta su
kao primjeri dobre prakse iz prethodna četiri međunarodna projekta koja su partnerske
organizacije provodile između 2017. i 2019. Više od 100 osoba koje rade s mladima iz
osam različitih europskih zemalja sudjelovalo je u treninzima nakon čega su davali
povratne informacije o korisnosti ova dva pristupa za rad s mladima. Kroz aktivnosti
širenja rezultata i svakodnevnog rada s mladima, sudionici projekata su doprli do 1000
mladih. Povratne informacije od mladih i osoba koje rade s mladima iz prethodnih
projekata temelj su za ciljeve ovog projekta, kao i za odabrane pristupe za razvijanje
neovisnosti i samopouzdanja te osjećaja pripadnosti s ciljem prevencije NEET situacije.

Pristup usmjeren na rješenja
Suština pristupa usmjerenog na rješenja jest rad na rješenjima, a ne na rješavanju
problema. Jedan od ključnih elemenata ovog pristupa je prilika za mlade da istraže svoju
željenu budućnost i kakav bi utjecaj ona imala na svakodnevni život. To je vizija prema
kojoj idu. Usmjeren je na postizanje željene budućnosti, razmišljanje o tome kako je
postići i otkrivanje onoga što već dobro funkcionira i doprinosi postizanju cilja. Kao
rezultat toga, osoba vidi više mogućnosti i prilika jer se usredotočuje na vlastite
unutarnje resurse koji ju mogu približiti željenoj budućnosti. To uključuje istraživanje
unutarnjih resursa i snaga, a ne nedostataka, istraživanje moguće i željene budućnosti,
otkrivanje onoga što već doprinosi toj budućnosti i odnošenje prema osobi s kojim
radimo kao jedinom stručnom u pronalasku odgovora na vlastita životna pitanja.
Pristup usmjeren na rješenja dolazi iz Centra za kratku obiteljsku terapiju u Milwaukeeu
(1986.) od Stevea de Shazera i Insoo Kim koji su bili usredotočeni na dvije stvari otkrivanje kako znati kada je problem riješen i što osoba već radi da bi ga riješila.
Prednosti korištenja pristupa usmjerenog na rješenja u radu s mladima koji su u NEET
situaciji je u tome što se događa pomak s razmišljanja o problemu prema razmišljanju
o rješenju, fokusira se na djelovanje i vrlo je precizan s konkretnim koracima. Mladi se
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stavljaju u središte kao oni koji su sposobni deﬁnirati svoju viziju budućnosti i detaljno
ju opisati, pronaći vlastita rješenja i biti aktivni arhitekti svog života, umjesto da se
oslanjaju na vanjsku potporu i budu pasivni zbog ograničavajućih životnih okolnosti.

Coaching
Coaching je glavna metoda praktične provedbe pristupa usmjerenog na rješenja. To je
razgovor koji omogućuje stvaranje nove budućnosti i optimističnog svjetonazora.
Temelji se na uvjerenju da je pojedinac glavni resurs koji u sebi ima sve odgovore na
vlastite probleme. Cilj coaching razgovora je pomoći mladima u rastu, a ne rješavati
njihove probleme. To je razgovor koji vodi prema željenu budućnost. Coaching se temelji
na uvjerenju da svi imamo potencijal koji trenutno ne koristimo. Svi bismo mogli biti bolji
kada bismo iskorištavali mogućnosti koje su nam na raspolaganju. Pitanje koje treba
postaviti mladoj osobi je - Što želiš svojim dolaskom ovdje? Coaching je umjetnost
postavljanja pravih pitanja kako bi ljudima pomogli da pronađu prave odgovore na
pitanja ili probleme koji ih okupiraju u njihovom osobnom ili profesionalnom životu.
Važna razlika od ostalih oblika pomoći je u tome što coach nije stručnjak u određenoj
temi, već je usmjeren na pomaganje pojedincu da otključa vlastiti potencijal kako bi
povećao vlastiti učinak.

Sistemski pristup
Svi mi kao pojedinci pripadamo većim sustavima. Povezani smo i u interakciji s različitim
skupinama i sustavima. Svijest o tim interakcijama pomaže nam vidjeti kako se
povezujemo s drugima. Kroz pripadnost različitim sustavima, razvijamo osjećaj
pripadnosti. Pripadnost je jedna od najdubljih ljudskih potreba. Mi pripadamo
različitim sustavima / skupinama, na primjer, u primarnu obitelji, obitelj koju smo sami
stvorili, radno mjesto, školsku okolinu - bilo koju skupinu ljudi s kojima dijelimo životna
iskustva.
Kroz ovaj projekt istražujemo jedno od načela sistemskog pristupa - načelo
pripadnosti. Ono kaže da svi, i sve, imaju jednako pravo na pripadnost sustavu. Razvoj
osjećaja pripadnosti podrazumijeva korištenje iskustvenog učenja za istraživanje
odnosa unutar sustava kojima pripadamo. Svrha razvoja osjećaja pripadnosti je uključiti
sve one i ono što pripada. To omogućuje da je svaka osoba slobodna dostići svoj puni
potencijal, talente, željenu budućnost i živjeti svoj život najbolje što može.
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Bert Hellinger (1925.-2019.) bio je pedagog koji je primijetio da su sustavi ljudskih odnosa
također pod izravnim utjecajem sistemskih načela i razvio jer inovativnu i originalnu
metodu - konstelacije. Konstelacije nam omogućuju stjecanje uvida u sistemska
načela koji djeluju u ljudskim odnosima. Konstelacije pomažu svakom pojedincu da
djeluje s lakoćom i raste na svoj jedinstveni način te uspostavljaju ravnotežu u ljudskim
odnosima praktičnom upotrebom metode.
Kada gledamo na mladu osobu u kontekstu sustava kojem pripada, lakše je razumjeti
njeno trenutno stanje i koji faktori imaju utječu na nju. Osjećaj pripadnosti utječe na sve.
Kada povećavamo osjećaj pripadnosti, osoba ima više snage i unutarnje sposobnosti
da se nosi sa životnim okolnostima, svjesna je podrške, ima hrabrosti da traži podršku
te je jače povezana s grupama kojima pripada.

KONSTELACIJE
Konstelacija je vođeni proces kroz koji osoba stvara trodimenzionalnu kartu.
Konstelacija prikazuje speciﬁčan sustav odnosa - u osobnom ili profesionalnom
kontekstu. Otkriva nove informacije i daje svježe uvide o dinamici speciﬁčnog odnosa s
ciljem postizanja jasnoće i sklada. Povećava osjećaj pripadnosti širim sustavima obitelji, školi, društvenoj skupini, zajednici, radnom okruženju, naciji, itd., i podiže
svijest o tome što sve ima utjecaj na pojedinca ili speciﬁčnu situaciju s kojom se
nalazi. Kao rezultat toga, konstelacija uspostavlja integritet odnosa u sustavu. Na taj se
način svi se nalaze na mjestu koje je za njih dobro te su sposobni ostvariti željenu
budućnost, postići uspjeh, manifestirati ciljeve, biti zdravi, sami odlučivati i biti u
ispunjenim odnosima.
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Priručnik
CONSTELLATION

Priručnik Constellation
Priručnik je nastao u okviru projekta "Constellation" kao "Intelektualni ishod 2", a sastoji
se od 21 radionice. Sve se radionice temelje na prije navedenim pristupima i metodama.
Radionice pokrivaju teme koje su identiﬁcirane kao ključna područja u kojima mladim
ljudima treba podrška nastavnika i osoba koje rade s mladima kako bi povećali svoju
neovisnost i samopouzdanje te razvili osjećaj pripadnosti. Svaka radionica može se
provesti u formalnom i neformalnom okruženju, a može se prilagoditi radu s
pojedincima ili grupama.
Radionice se sastoje od konteksta, ključnih riječi, ciljeva, trajanja, referenci, materijala,
koraka, smjernica za provedbu i radnih listova koji se mogu fotokopirati. Sadržaj
radionica rezultat je jednogodišnjeg razvojnog procesa.
Partnerske organizacije su u Latviji, Sloveniji i Hrvatskoj provodile fokus grupe s
mladima, osobama koje rade s mladima i nastavnicima kako bi ispitale pristupe i metode
te dobile povratne informacije o tome što je korisno za rad s mladima na prevenciji
ulaska u NEET situaciju. Partnerske organizacije provele su ukupno 43 fokus grupe sa
497 mladih, uključujući učenike u osnovnom i srednjem obrazovanju i mlade starije od
18 godina u centrima za mlade. Provedeno je i 28 fokus grupa s 199 osobama koje rade
s mladima i nastavnicima koji su učili o pristupima i metodama, iskusili ih i razvili ih u
radionice.
Radionice u priručniku mogu se lako prilagoditi za rad s različitim dobnim skupinama, za
različite teme, za grupni rad i za pojedinačni razgovor. Pozivamo vas da istražite
Priručnik na svoj jedinstveni način i da nastavite razvijati radionice kako bi ih prilagodili
mladima s kojima radite, bilo kao osoba koja radi s mladima u neformalnom okruženju ili
kao nastavnik u formalnom okruženju.
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Radionica #1
KRUG SNAGE

KONTEKST
Svaka osoba djeluje na temelju svojih unutarnjih snaga poput talenta,
sposobnosti, prijašnjih priča o uspjehu i iskustva, interesa, strasti, hobija,
vrijednosti. Postupci osobe mogu odražavati njene unutarnje snage. Da bi se
postigla ravnoteža između unutarnjih snaga osobe i onoga što osoba radi,
potrebna je povratna informacija. To je poput ogledala s vanjske točke
gledišta. Jednom kada osoba dobije pozitivne povratne informacije, može se
preispitati te povećati samopouzdanje i samopoštovanje. Primanje
pozitivnih povratnih informacija podržava rast, otkriva osobne interese,
kreativnost i sposobnosti. Kao rezultat, pozitivne povratne informacije
stvaraju dodanu vrijednost i povećavaju korištenje unutarnjeg potencijala
osobe.

KLJUČNE RIJEČI
Obrazovanje, radno iskustvo, izbor zanimanja, interesi i hobiji, samopouzdanje,
neovisnost, samopoštovanje, slika o sebi

TRAJANJE
40 minuta

CILJ
Radionice je povećati svjesnost o unutarnjim snagama - sposobnostima,
vještinama, interesima, talentima

REFERENCA
Radionicu je razvila Lokalna općina Jelgava tijekom fokus grupa s mladima i
karijernim savjetnicima u okviru projekta „Constellation“.

MATERIJALI
Radni list „Krug snage“, olovke, marker, bojice, glazba (za označavanje početka I
kraja aktivnosti),
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KORACI
1

Pozovite sudionike da stanu u krug i predstave se imenima i jednom pozitivnom snagom koju imaju.

2

Započnite s uvidom u cilj radionice - potrebna nam je vanjska povratna informacija kako bismo uvidjeli i primijetili naša pozitivne unutarnje snage.

3

Podijelite radne listove “Krug snage” svakom sudioniku.

4

Tijekom sljedećih 5-7 minuta, svaki sudionik razmišlja i zapisuje svoje dobre
osobine, interese, hobije, postignuća, uspjehe, sposobnosti, vještine, strasti u
unutarnji krug. Možda nešto što drugi ne znaju o njoj / njemu. Sve na što su
ponosni.

5

Podijelite sudionike u manje grupe: 3-4 osobe u jednoj grupi. Svaka skupina
pronalazi svoje mjesto za rad u prostoru. Članovi svake grupe sjede blizu jedan
drugog.

6

U svakoj se grupi jedan od sudionika leđima okreće drugima. Važno je da je
dovoljno blizu ostalim članovima grupe da ih može čuti, ali šuti i samo sluša.
Nije mu/joj dopušteno komentirati ili komunicirati s drugima ni na koji način.

7

Druga dva člana grupe navode pozitivne snage, talente, sposobnosti koje su
primijetili kod sudionika ispred njih. Ako se od ranije ne poznaju, navode što su
primijetili. Na primjer, „primijetio sam da ima kalendar u koji bilježi događaje
za budućnost. Čini se da je precizan i vrlo dobro upravlja svojim vremenom”.

8

Nakon dvije minute oba sudionika završavaju, a osoba koja je slušala pozitivne
povratne informacije, okreće se nazad, zahvali se i upisuje sve rečene komentare u vanjski ili veliki krug radnog lista "Krug snage”.

9

Nakon toga uloge se mijenjaju, kako bi svaki sudionik u maloj grupi imao priliku
dobiti povratnu informaciju o svojim snagama.

10

Kada svi završe, sudionici imaju 7 minuta za razmišljanje i raspravu u malim
skupinama
Što te je iznenadilo?
Što si već znao/la o sebi?
Što si novo naučio/la o sebi?
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11

Za kraj, sudionici u velikoj grupi odgovaraju na sljedeća pitanja:
Što ti se svidjelo u ovoj radionici?
Kako je bilo davati nekome pozitivnu povratnu informaciju?
Kako je bilo primiti pozitivnu povratnu informaciju?
Što si naučio/la o sebi kroz ovu radionicu?

SMJERNICE ZA PROVEDBU
Sudionici mogu koristiti A4 list papira i nacrtati mali i veliki krug umjesto da
koriste radni list "Krug snage",
Ako u radionici sudjeluje malo sudionika, mogu raditi u jednoj grupi zajedno
umjesto da ih dijelite u manje grupe,
Sudionici mogu dati povratne informacije bez okretanja leđa jedni drugima,
okrenuti jedan prema drugima,
Osoba koja vodi radionicu može bilježiti na radnom listu sve što se netko kaže
o sudioniku.
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RADNI LIST

Radionica #2
TVOJE TIJELO JE
TVOJ MOZAK

KONTEKST
Kad naše misli postanu previše zbunjujuće i kad se čini da ne postoji
rješenje za sve s čime se borimo, možemo iskoristiti potencijal cijelog
tijela za prikupljanje informacija kako bismo mogli donijeti prikladnu
odluku.

KLJUČNE RIJEČI
Samopouzdanje, odnosi, obrazovanje, zanimanje, zapošljavanje

TRAJANJE
60 minuta

CILJ
radionice je razvijanje svijesti o inteligenciji tijela i kako iskoristiti taj
potencijal u procesu donošenja odluka

REFERENCA
Ovu radionicu razvio je i testirao Forum za slobodu odgoja u okviru projekta
“Constellation” tijekom fokus grupa s nastavnicima i učenicima srednjih škola
u Hrvatskoj.

MATERIJALI
Bojice, kopija radnog lista (jedan obris ljudskog tijela po osobi), A5 papiri (3 po
osobi), marker
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KORACI
1

Sudionici stoje u krugu i predstavljaju se svojim imenom i pokretom tijela koji bi
ih opisao.

2

Ispričajte im nešto više o kontekstu radionice i zamolite ih da sjednu, odlože
sve što imaju u rukama i zatvore oči da za kratku vježbu skeniranja tijela.
Vodite je vrlo polako na sljedeći način: „Dok imate zatvorene oči ... usredotočite
se na dah ... osjetite kako zrak ulazi u vaše tijelo ... i osjetite ga dok izdišete ...
Osjetite kako se trbuh i prsa pomiču ... Polako prebacite pažnju na stopala… i
osjetite tlo ispod njih… Osjetite nožne prste… potkoljenice… natkoljenice…
osjetite sjedne kosti na stolici… osjetite trbuh… prsa… ruke… ruke… prste…
vrat… lice… vrh glave, osjetite zrak oko glave ... osjetite cijelo ﬁzičko tijelo ...
Primijetite bilo kakve senzacije, osjećaje i mjesta na tijelu gdje se pojavljuju ...
Neka vaše misli dođu i prođu ... i usredotočite se na cijelo tijelo ... Dišite ....
Polako otvorite oči kada ste spremni ... i primijetite ljude oko sebe ... primijetite
prostor i sve u njemu ...

3

Kad svi otvore oči, podijelite im obrise ljudskog tijela s radnog lista i bojice.
Zamolite ih da oboje dijelove tijela prema osjećaju koji su imali tijekom skeniranja
tijela i da zabilježe što su primijetili i gdje.

4

Nastavite govoriti o sposobnostima tijela da obrađuje informacije iz okoline, da
svaki organ u tijelu ima svoje pamćenje i zapravo je druga vrsta mozga kroz
kojeg naše tijelo prima informacije. Naša nam tijela cijelo vrijeme šalju poruke
kroz osjetila, temperaturu, osjećaje. Odgovori koje tražimo obično su u nama
samima (i u našim tijelima). Pitajte sudionike sljedeće pitanje - Je li vam se ikad
dogodilo da jednostavno nešto znate bez svjesnog objašnjenja? Sudionici
dijele svoja iskustva vezana za ovo pitanje.

5

Predstavite cilj ove radionice: razviti svijest o inteligenciji tijela i kako iskoristiti
njegov potencijal u procesu donošenja odluka te zamolite sudionike da
razmisle o problemu o kojem trenutno razmišljaju, nešto za što još uvijek nemaju
rješenje. Može se odnositi na različite teme - odnosi, obrazovanje, zanimanje,
zdravlje. Te informacije neće dijeliti ni sa kime, to je samo za njih.
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6

Nakon što razmisle na kojem će problem raditi, podijelite 3 lista papira svakom
sudioniku.
Na prvi list papira pišu riječ “JA”
Na drugi list papira pišu riječ “PROBLEM” dok razmišljaju o svom problemu
Na treći list papira pišu riječ “RJEŠENJE” pa čak i ako trenutno ne znaju koje bi
bilo potencijalno rješenje

7

Kada svi ispišu sva tri papira, svaka osoba pronalazi mjesto u prostoru da može
raditi sama i stavlja sva tri papira na pod u odnosu jedan prema drugom, na
udaljenosti koja se čini prikladnom. Cijeli proces se odvija u tišini.

JA

8

RJEŠENJE

PROBLEM

Vodite sudionike da naprave prvi korak i stanu na papir na kojem piše “JA”. Dok
stoje na tom papiru, polako vodite proces na sljedeći način:
Promotri kako se osjećaš u ovom položaju ... gdje gledaš ... koje senzacije imaš
u tijelu i gdje ... što ti privlači pažnju ... pogledaj na papir s riječi "PROBLEM" i
promotri kako on izgleda iz trenutnog položaja ... je li to preblizu, predaleko ili
na pravoj udaljenosti ... pogledaj papir s riječi "RJEŠENJE" i promotri kako on
izgleda iz trenutnog položaja ... je li preblizu, predaleko ili na pravoj
udaljenosti ...

9

Pozovite sudionike da se pomaknu s papira na kojem piše “JA” na papir s riječi
“RJEŠENJE”. Dok stoje na tom papiru, polako vodite proces na sljedeći način:
Promotri kako se osjećaš u ovom položaju ... gdje gledaš ... koje senzacije imaš
u tijelu i gdje ... što ti privlači pažnju ... pogledaj na papir s riječi "PROBLEM" i
promotri kako izgleda iz trenutnog položaja ... je li to preblizu, predaleko ili na
pravoj udaljenosti… pogledaj na papir s riječi “JA” i promotri kako izgleda s
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trenutnog položaja… je li preblizu, predaleko ili na pravoj udaljenosti… Ako
imaš poriv da pomakneš neki od papira u drugi položaj, slobodno to napravi ...

10

Pozovite sudionike da se pomaknu s papira na kojem piše “RJEŠENJE” na papir s
riječi “PROBLEM”. Dok stoje na tom papiru, polako vodite proces na sljedeći način:
Promotri kako se osjećaš u ovom položaju ... gdje gledaš ... koje senzacije
imaš u tijelu i gdje ... što ti privlači pažnju ... pogledaj na papir s riječi
"RJEŠENJE" i promotri kako izgleda iz trenutnog položaja ... je li to preblizu,
predaleko ili na pravoj udaljenosti… pogledaj na papir s riječi “JA” i promotri
kako izgleda s trenutnog položaja… je li preblizu, predaleko ili na pravoj
udaljenosti… Ako imaš poriv da pomakneš neki od papira u drugi položaj,
slobodno to napravi …

11

Pozovite sudionike da iskorače s papira i da promotre sve papire s male
udaljenosti. Mogu promijeniti položaj papira ako smatraju da postoji potreba.
Dajte im vremena da zapišu svoje misli vezane za vježbu.

12

Za kraj radionice sudionicima postavite sljedeća pitanja za razmišljanje i
raspravu:
Kako ti je bilo sudjelovati u ovoj radionici?
Što si shvatio/la o svakoj poziciji – “JA”, “RJEŠENJE” i “PROBLEM”?
Kako ti je bilo koristiti svoje tijelo kao alat za dobivanje informacija o
problemu i potencijalnom rješenju?
Je li se išta promijenilo u tvom razmišljanju o problemu?
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SMJERNICE ZA PROVEDBU
Ova se radionica može prilagoditi određenim temama - odnosima, obrazovanju,
karijeri, zaposlenju itd.,
Može se provesti u grupi ili koristiti u razgovoru s jednom osobom,
Ako osoba ima nekoliko potencijalnih rješenja i ne zna koje bi odabrala, tada
može svako od njih trebalo napisati na poseban papir.
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RADNI LIST

Radionica #3
MOJA
POSTIGNUĆA

KONTEKST
Vizija željene budućnosti je poput karte sa smjernicama koja nas vodi i
pomaže nam donositi važne odluke poput - što studirati, koju profesiju
odabrati i sl. Koristeći svoju maštu i svjesnost tijela možemo predvidjeti što
želimo postići u našoj budućnost kako bismo se osnažili da ih dostignemo.
Omogućuje nam da osvijestimo svoje osobne i profesionalne želje i potiče
nas da budemo arhitekti vlastitog života.

KLJUČNE RIJEČI
Obrazovanje, rado iskustvo, izbor zanimanja, interesi i hobiji, samopouzdanje,
neovisnost, slika o sebi, uspjeh

TRAJANJE
40 minuta

CILJ
radionice je zamisliti željenu budućnost te opisati željena postignuća kroz
upotrebu svjesnosti o tijelu.

REFERENCA
Radionicu je razvila udruga ideA s Inicijativom za djecu i mlade i edukacijskim
centrom Općine Jelgava tijekom fokus grupa s mladima u sklopu projekta
“Constellation”.

MATERIJALI
Post-it papirići, A4 listovi papira
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KORACI
1

Pozovite sudionike da sjednu u krug i predstave se svojim imenima te
odgovore na pitanje „Što za vas znači postignuće?“ Ili „Zamislite da se
sretnemo za 10 godina… što biste rekli da ste postigli u svom životu”?

2

Ukratko predstavite radionicu i naglasite raznolikost postignuća koja ljudi
mogu ostvariti u svom životu. Navedite osobni primjer - što smatrate
postignućem i podijelite svoja četiri glavna dostignuća u životu.

3

Svaki sudionik uzima post-it papirić i zapisuje sva postignuća koja zamišlja da
će se ostvariti u željenoj budućnosti.

4

Nakon toga sudionici s vlastitog popisa biraju 4 glavna postignuća. Dok to
rade, podijelite 4 lista papira po sudioniku.

5

Sudionici na svaki list napišu po jedno postignuće (ukupno 4 lista i 4
postignuća).

6

Pozovite sudionike da ustanu i pronađu svoje mjesto u prostoriji da ne
ometaju druge.

7

Sudionici postavljaju svoja 4 papira s postignućima na pod prema svom
unutarnjem osjećaju i stoje uz njih. Vodite ih kroz kratku vježbu osvještavanja
tijela: Zatvorite oči ... usredotočite se na dah ... osjetite zrak koji ulazi u vaše
tijelo ... i osjetite ga dok izdišete ... Usmjerite pažnju na noge ... i osjetite tlo
ispod njih … Promatrajte cijelo svoje ﬁzičko tijelo… Osjetite bilo kakve
senzacije, osjećaje i mjesta na tijelu na kojima se pojave… Neka vaše misli
dođu i odu… Dišite…. Polako otvorite oči ... Pogledajte svoja željena
postignuća u budućnosti, koje vam najviše privlačiti pažnju? Koje se čini
najzanimljivijim?

8

Kada svaki sudionik odabere jedno postignuće, vodite ih kroz vježbu na
sljedeći način: „Kada zakoračite na papir sa svojim željenim postignućem,
zamislite da ste ga postigli. Napravite korak. Čudo se dogodilo i ostvarili ste
svoje postignuće.”
Što osjećate?
Usmjerite pažnju na svoje tijelo i primijetite što se događa u tijelu i kakve se
senzacije pojavljuju? Koji dio tijela najviše osjećate?
Ostvarili ste svoja postignuća – što se trenutno događa u vašim životima?
Što još? Što ste napravili da bi ga ostvarili?
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9

Zatim pozovite sudionike da iskorače s papira i da odaberu drugo postignuće
koje privlači njihovu pozornost te ih vodite kroz vježbu na sljedeći način: “Kada
zakoračite na papir sa svojim željenim postignućem, zamislite da ste ga
postigli. Napravite korak. Čudo se dogodilo i ostvarili ste svoje postignuće.”
Što osjećate?
Usmjerite pažnju na svoje tijelo i primijetite što se događa u tijelu i kakve
se senzacije pojavljuju? Koji dio tijela najviše osjećate?
Ostvarili ste svoja postignuća – što se trenutno događa u vašim životima?
Što još? Što ste napravili da bi ga ostvarili?

10

Zatim pozovite sudionike da iskorače s papira, da odaberu sljedeće postignuće
koje im privlači pažnju. Ponavljajte postupak sve dok sudionici prođu kroz sva
4 postignuća.

11

Nakon toga pozovite sudionike da pogledaju svoja 4 postignuća u životu i
poredaju ih prema važnosti.

12

Na kraju radionice, sudionici se vraćaju u krug i kratko podijele nešto o svojim
postignućima odgovarajući na sljedeća pitanja:
Što vam je bilo najveće iznenađenje u ovoj radionici?
Što je bilo najkorisnije?
Što ste shvatili o svojim željenim postignućima?

SMJERNICE ZA PROVEDBU
Ova se radionica može prilagoditi određenim kategorijama postignuća odnosima, obrazovanju, zanimanjima, zaposlenju itd.
Može se provesti u grupnom okruženju i koristiti u pojedinačnim razgovorima.

32

Radionica #4
MAPIRANJE
MOJIH IZBORA

KONTEKST
Svakodnevno razmišljamo o različitim izborima, profesionalnim ili osobnim.
Često se javlja velika nesigurnost u odlučivanju što izabrati, posebno kada je
riječ o obrazovnim ili profesionalnim izborima. Koristeći svoju intuiciju i
svjesnost o tijelu možemo predvidjeti različite mogućnosti i kamo nas one
mogu dovesti. To je poput karte izbora. Na temelju karte ili šire perspektive
možemo donijeti bolje odluke za budućnost.

KLJUČNE RIJEČI
Neovisnost, samopouzdanje, izbor zanimanja ili obrazovanja

TRAJANJE
40 minuta

CILJ
radionice je osnažiti sudionike u procesu donošenja odluka kada moraju
odabrati između više mogućnosti.

REFERENCA
Radionicu je razvila udruga ideA u osnovnoj školi Sesava tijekom fokus grupa s
mladima u okviru projekta “Constellation”.

MATERIJALI
Post-it papirići, različite vrste predmeta (kamenje, drvene ﬁgurice, gumbi, itd.) –
barem 4-10 predmeta po sudioniku, papirići u obliku strelica
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KORACI
1

Pozovite sudionike da sjednu u krug i predstave se imenima i odgovore na
pitanja Jeste li trenutno u situaciji da morate izabrati između dvije ili više
mogućnosti? Kako ćete donijeti tu odluku?

2

Ukratko predstavite radionicu i naglasite raznolikost izbora s kojima se ljudi
suočavaju u svom životu. Navedite osobni primjer - najteži izbor u vezi s vašim
obrazovanjem ili zanimanjem.

3

Sudionici dobivaju post-it papirić za rad i zapisuju sve izbore s kojima su trenutno suočeni, a da su vezani uz željeno obrazovanje ili zanimanje.

4

Zatim pozovite sudionike da izrade vlastitu kartu izbora. Objasnite im da je
njihov stol teritorij i predstavlja granice karte.

5

Potaknite sudionike da odaberu jedan predmet koji bi se predstavljao njih na
karti i vodite ih na sljedeći način: Usredotočite se na svoju intuiciju i kretanje
tijela u svrhu ovog zadatka. Ne postoje ispravni ili pogrešni načini za izradu
ove karte. Vaša je karta jedinstvena i nema potrebe uspoređivati se s drugima. Uzmite jedan predmet koji vas predstavlja i stavite ga na kartu. Predmet
smjestite tamo gdje smatrate da je to pravo mjesto za njega. Može se
postaviti u sredinu ili sa strane. Možete pomicati predmet po stolu sve dok
se ne zaustavite na mjestu koje se čini kao pravo mjesto za taj predmet. Ne
analizirajte umom, već vjerujte svojoj intuiciji.

6

Zatim pozovite sudionike da uzmu više predmeta (gumbe, drvene ﬁgurice,
kamenje itd.) i da postave post-it papiriće koji će predstavljati njihov izbor.
Vodite ih kroz proces na sljedeći način: uzmite jedan predmet koji predstavlja
jedan od vaših izbora. Osjetite gdje je njegovo mjesto na kartu, koliko ste udaljeni ili blizu objekta koji vas predstavlja?. Uzmite post-it papir, napišite
ključnu riječ vezano za izbor i stavite ga uz odabrani predmet. Uzmite drugi
predmet koji predstavlja drugi izbor. Osjetite gdje je njegovo mjesto na
karti, koliko ste udaljeni ili blizu objekta koji vas predstavlja. Uzmite post-it
papirić, napišite ključnu riječ koja predstavlja izbor I stavite ga uz odabrani
predmet itd.

7

Pozovite sudionike da nastave s mapiranjem ostalih izbora te da navedu sve
moguće opcije.

8

Zatim svi uzimaju post-it papiriće u obliku strelica. Vodite ih kroz proces na
sljedeći način: strelica predstavlja smjer pažnje i fokusa. Oslonite se na
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svoju intuiciju. Počnite od predmeta koji predstavlja vas. U kojem smjeru ide
njegova pažnja i fokus? Stavite strelicu koja pokazuje taj smjer. Zatim
pogledajte predmete koji predstavljaju izbore, gdje je njihova pažnja i
fokus? U tom smjeru postavite strelice.

9

Kad svi završe, objasnite im da će imati izložbu i "posjetite" karte izbora svih
sudionika. Izložba počinje od prve osobe koja želi predstaviti svoju kartu.
Svi su dobrodošli podijeliti što žele o svojim kartama - moguće odluke,
sumnje, odluke itd. Važno je da su svi usmjereni na osobu koja govori, I da ne
postavljaju pitanja ili komentiraju. Svaka osoba dijeli samo ono u čemu se
osjeća ugodno. Kad jedna osoba završi, grupa se odlazi do druge karte izbora i
sluša novu priču. Izložba se zatvara kada svi predstave svoje karte.

10

Kada izložba završi pozovite sudionike u krug i zaključite radionicu pitanjima
za razmišljanje i raspravu:
Što vas je najviše iznenadilo u ovoj radionici?
Što je bilo najkorisnije?
Kada bi pogledali na svoju kartu ovog trena, što bi bio najbolji izbor?

SMJERNICE ZA PROVEDBU
Ova se radionica može prilagoditi izborima vezanim za određene teme odnose, obrazovanje, karijeru, zaposlenje itd.
Može se provesti u grupnom okruženju i koristiti u pojedinačnim razgovorima.
Umjesto post-it papirića u obliku strelica, sudionici mogu crtati strelice na
svojim kartama.
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Radionica #5
KOJIM PUTEM
KRENUTI?

KONTEKST
Dilema znači raskrižje, kad trebamo odlučiti između dva izbora. Može biti
vrlo frustrirajuće, pogotovo kada utječe na buduće zanimanje ili izbor
obrazovanja. Koristeći svoju maštu i svjesnost tijela, možemo pogledati u
budućnost i donijeti najprikladniju odluku. To uključuje samopouzdanje i
našu intuiciju.

KLJUČNE RIJEČI
Neovisnost, samopouzdanje, izbor zanimanja i obrazovanja

TRAJANJE
60 minuta

CILJ
radionice je osnažiti sudionike u procesu donošenja odluka kada su u dilemi.

REFERENCA
Radionicu je razvila udruga ideA u srednjoj školi Kalnciema tijekom fokus
grupa s mladima u okviru projekta “Constellation”.focus groups with youth
within the project Constellation.

MATERIJALI
Post-it papirići, olovke
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KORACI
1

Pozovite sudionike da sjednu u krug i predstave se svojim imenima te
odgovore na pitanja - Što za vas znači dilema? Imate li neku važnu dilemu s
kojom se trenutno suočavate?

2

Ukratko predstavite radionicu i naglasite raznolikost dilema s kojima se ljudi
suočavaju u svom životu. Navedite osobni primjer najteže dileme u vašem
životu.

3

Svaki sudionik uzima post-it papirić i zapisuje najznačajniju dilemu s kojom se
trenutno suočava.

4

Kada svatko ima svoju dilemu, podijelite 4 komada svakoj osobi i vodite ih da
zapišu sljedeće:
Na prvi papir pišu “izbor A!” i imenuju ga,
Na drugi papir pišu “izbor B” i imenuju ga,
Na treći papir pišu “izbor A+B” i imenuju ga (ukoliko je moguće imati oba
izbora u isto vrijeme te ako imaju određenu viziju kako ih ujediniti)
Na četvrti papir pišu “ni izbor A, ni izbor B” (ako nisu odabrali ni jednu
opciju i ako nemaju nikakvu konkretnu viziju što bi to bilo).

5

Nakon što svi imaju sva četiri izbora na četiri papira, pozovite ih da ustanu,
pronađu mjesto u prostoriji i da stave sve papire na pod u odnosu jedan prema
drugom i na udaljenosti koja se čini prikladnom. Sve se odvija u tišini.

6

Sudionicima usmjerite pažnju na njihovo tijelo i vodite proces na sljedeći
način: Zatvorite oči ... usredotočite se na dah ... osjetite zrak koji ulazi u vaše
tijelo ... i osjetite ga dok izdišete ... Usmjerite pažnju na svoja stopala ... i
osjetite tlo ispod njih ... Promatrajte cijelo tijelo ... Osjetite bilo kakve
senzacije, osjećaje i mjesta na tijelu na kojima se pojavljuju ... Neka vaše
misli dođu i odu ... Dišite ... Polako otvorite oči ...

7

Pozovite sudionike da usmjere pažnju na "izbor A". Vodite ih: Jednom kada
zakoračite na "izbor A", zamislite da ste ga postigli ... Napravite korak ...
Dogodilo se čudo i doživite "izbor A" ... Drugi više ne postoje.
Koji dio tijela osjećate najviše?
Što se trenutno događa u vašem životu? Što još?
Što vam se sviđa kod ovog izbora? Koje su prednosti?
Što vam se kod ovog izbora ne sviđa? Koji su nedostaci?

39

8

Nakon toga pozovite sudionike da iskorače s tog papira i da stanu na “izbor B”.
Vodite ih: Jednom kada zakoračite na "izbor B", zamislite da ste ga postigli ...
Napravite korak ... Dogodilo se čudo i doživite "izbor B" ... Drugi više ne
postoje.
Koji dio tijela osjećate najviše?
Što se trenutno događa u vašem životu? Što još?
Što vam se sviđa kod ovog izbora? Koje su prednosti?
Što vam se kod ovog izbora ne sviđa? Koji su nedostaci?

9

Pozovite sudionike da iskorače s tog papira. Vodite isti proces i za ostala dva
izbora, kako bi doživjeli sva četiri izbora.

10

Nakon što završe, pozovite ih da pogledaju svoja 4 izbora i da ih poredaju
prema njihovoj važnosti. Pitajte ih:
Koji vam je izbor najdraži?

11

Pozovite sudionike da sjednu u krug i da ukratko podijele nešto o svojoj dilemi
te da ukratko odgovore na sljedeća pitanja:
Što vas je najviše iznenadilo u ovoj radionici?
Što je bilo najkorisnije?
Što ste shvatili o svojim dilemama?

SMJERNICE ZA PROVEDBU
Ova se radionica može prilagoditi za rad s dilemama vezanim za određene
teme - odnose, obrazovanje, karijeru, zaposlenje itd.,
Može se provesti u grupnom okruženju i koristiti u pojedinačnim razgovorima,
Papiri se mogu zamijeniti predmetima poput stolica, kamenja itd.,
Papiri se mogu zamijeniti predmetima poput kamenja, drvenih ﬁgurica, gumba
i postaviti se na stol,
Drugi sudionici u grupi mogu predstavljati izbore drugih.
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Radionica #6
HOD PREMA
BUDUĆNOSTI

KONTEKST
Željena budućnost često je u fokusu mnogih mladih ljudi koji znaju što žele
postići i imaju viziju, a često ne shvaćaju koje korake trebaju poduzeti da bi je
ostvarili. Ova radionica je okvir za razgovor s mladom osobom koja nije
sigurna kako postići željenu budućnost, a može se prilagoditi grupnom
kontekstu u kojem se sudionici izmjenjuju u ulogama između osobe koja vodi
razgovor i osobe koji radi na svom cilju.

KLJUČNE RIJEČI
Samopouzdanje, neovisnost, željena budućnost

TRAJANJE
60 minuta

CILJ
radionice je osnažiti osobu da pronađe svoje unutarnje snage da ostvari svoju
željenu budućnost i ﬁzički prođe kroz korake koje treba poduzeti kako bi
ostvarila tu budućnost.

REFERENCA
Radionicu je razvio Forum za slobodu odgoja tijekom fokus grupa s mladima i
nastavnicima u okviru projekta “Constellation”.

MATERIJALI
Post-it papirići, olovke, ﬂomasteri
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KORACI
1

Započnite razgovor s lijeve strane osobe s kojom radite tako da oboje gledate u
istom smjeru, u smjeru u kojem osoba želi ići.

2

Dogovorite se s osobom koja je tema razgovora postavljanjem sljedećih pitanja:
Koja je tema današnjeg razgovora?
Koji je tvoj željeni ishod?
Na kojem cilju želiš raditi?

3

Kada osoba napiše željenu budućnost na jedan post-it papir, polako joj postavljate sljedeća pitanja kako bi vizualizirala željenu budućnost:
Kako izgleda tvoja željena budućnost u najsitnijim detaljima? Kako bi se
osjećao/la kada bi je postigao/la? Koje bi ti to promjene donijelo? Što i koga
vidiš / čuješ / osjećaš oko sebe kad je ta željena budućnost ostvarena? Kako u
tom slučaju izgleda tvoja stvarnost?

4

Sljedeći je korak podizanje svijesti o tome što osoba već radi dobro, a da pridonosi postizanju željene budućnosti. Postavite sljedeća pitanja:
Što već radiš, a da doprinosi tvojoj željenoj budućnosti? Što je dobro?

5

Pozovite osobu da ustane i pronađe dovoljno prostora za rad u nastavku razgovora. Recite joj/mu da će kroz ovu vježbu prohodati korake koje je potrebno proći
da bi dostigli željenu budućnost.

6

Osoba stavlja papir s željenom budućnosti u prostor. Pozovite ga/ju da stane na
papir sa željenom budućnošću, postavite sljedeća pitanja:
Zamislite da si ostvario/la željenu budućnost, koje sposobnosti i unutarnje
snage primjećuješ kod sebe sada kada je željena budućnost stvarnost?
Što radiš drugačije? Što drugi primjećuju o tebi?

7

Nastavite s pitanjem: Na kojem se položaju trenutno nalaziš u odnosu na svoju
željenu budućnost? Taj položaj osoba označava stavljanjem post-it papirića na
pod. Jednom kada su oba papira na podu - trenutni položaj i željena budućnost,
pozovite osobu da hoda između ove dvije točke kako bi osjetila je li udaljenost
ispravna ili postoji nešto što treba prilagoditi.

8

Pitajte osobu koji je to prvi korak koji treba poduzeti da bi se približila svojoj željenoj budućnosti. Osoba ga zapisuje na post-it papirić i stavlja na pod. Pitajte
osobu da opiše korak, da zakorači i stane na papir s tim korakom. Dok osoba stoji
na tom koraku, postavite sljedeća pitanja:
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Koje razlike počinješ primjećivati sada kada se nalaziš jedan korak bliže?
Koje unutarnje snage imaš sada, a nisi imao/la prije?
Koje razlike u ponašanju i razmišljanju primjećuješ sada? Što još primjećuješ
o sebi sada kada se nalaziš na ovom koraku? Koji je sljedeći korak kojeg želiš
istražiti?

9

10

11

Pozovite osobu zapiše sljedeći korak na post-it papirić, da napravi još jedan korak
i zakorači na sljedeći korak. Ponovno postavite prethodna pitanja i dodajte
sljedeće:
Koje razlike primjećuješ sada? Što radiš drugačije?
Što primjećuju ljudi oko tebe?
Što si otkrio/la o sebi do ovog koraka?
Pozovite osobu da napravio onoliko koraka koliko je potrebno da bi postigla
svoju željenu budućnost. Kad dođe do papira sa željenom budućnošću, zamolite
osobu da se osvrne na dosadašnji put kojim je prohodala kako bi postigla željenu
budućnost i pitajte ju:
Kako se osjećaš sada? Što si naučio/la do sada? Čime se posebno ponosiš?
Kako ti je to uspjelo i tko ti je pomogao? Koje promjene primjećuješ na sebi
sada kada je tvoja željena budućnost stvarnost?
Predložite osobi da zapiše dojmove o iskustvu ili da nacrta nešto što je bilo
značajno da se proces zaokruži.

SMJERNICE ZA PROVEDBU
Budite umjereni u govoru, postavljajte pitanja polako i prepustite prostor osobi s
kojom radite da govori što više o svojoj željenoj budućnosti, suzdržite se od
davanju savjeta,
Ako se osoba u bilo kojem trenutku zaustavi i ne zna što reći, pitajte: Što još?
Osoba može raditi na koliko je god potrebno koraka kako bi postigla željenu
budućnost,
Kretanje je vrlo važno, posebno kretanje prema naprijed.
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Radionica #7
VIZIJA
OBRAZOVNOG
PUTA

KONTEKST
Mnogo djeca već u osnovnoj školi zna što žele postati u svojoj budućnosti,
u profesionalnom smislu, a odabir obrazovnog puta bi se mogao činiti
jednostavan. Ipak, za mnoge nije lako odabrati kojim putem krenuti. Možda
imaju nekoliko vizija o tome što žele raditi u budućnosti, ali ne znaju kako
to postići.

KLJUČNE RIJEČI
Neovisnost, samopouzdanje, obrazovanje, izbor obrazovnog puta

TRAJANJE
60 minuta

CILJ
radionice je podizanje svijest o tome kako izbor obrazovnog puta dugoročno
utječe na život osobe.

REFERENCA
Radionicu je razvilo Entrepreneurship Movement Club (EMC) u suradnji s
predstavnicima Općine Jelgava tijekom partnerskog sastanka projekta
„Constellation“ u Hrvatskoj.

MATERIJALI
Olovke, papiri, post-it papirići
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KORACI
1

Pozovite sudionike da razmisle o svom željenom izboru škole i napišu svoje
mogućnosti. Nakon toga biraju dvije mogućnosti koje bi najviše željeli. Na
jedan papir pišu „izbor škole A“ i „izbor škole B“ na drugom papiru.

2

Prvo na pod stavljaju papir s „izbor škole A“, a negdje u daljini stavljaju su još
jedan papir na kojem napišu „zaposlenje nakon škole u A“ koji predstavlja njihovo željeno zanimanje u tom području. Put između „izbor škole A" i „zaposlenje
nakon škole u A" predstavlja njihovu „Viziju A".

3

Paralelno s „Vizijom A“, na udaljenosti od 2-3 metra, sudionici stavljaju papir s
„izbor škole B“ na pod te u odnosu na njega i drugi papir „zaposlenje nakon
škole u B“. Ovo je njihova „Vizija B".

4

Objasnite sudionicima da je cilj ove aktivnosti podizanje svijesti o mogućnostima koje svaki izbor donosi, kao i potrebnim promjenama ili naporima koje
će morati uložiti kako bi došli do željenog zanimanja.

5

Pozovite ih da prvo zakorače na „izbor škole A“ i da zamisle da već pohađaju tu
školu. Pitajte ih kako im je biti tamo.

6

Pitajte ih - Koji je sljedeći korak u obrazovanju koji bi te približio „zaposlenju
nakon škole u A"? Kad deﬁniraju što je sljedeći korak, kreću naprijed i opet
zamišljaju da su ostvarili i taj korak. Pitajte ih kako se osjećaju sada.

7

Nastavite ih ispitivati o daljnjim koracima dok ne dođu do papira s „zaposlenjem nakon škole u A“. Pitajte ih kakav je osjećaj doći do te točke i raditi u toj profesiji.

8

Kada završe s „Vizijom A“, prelaze na paralelnu „Viziju B“ i tamo ponavljaju isti
postupak s „izborom škole B“ dok ne dođu do „zaposlenja nakon škole u B“ da
osvijeste kako bi bilo odabrati taj put.

9

Kad prođu kroz obje vizije, pozovite sudionike da se vrate na početak „Vizije A“
i pitajte ih kako je biti tamo, što i koga vide, kako je vidjeti viziju B pozicije
vizije A. Što je bolje na ovom putu u odnosu na izbor B? Koji izbor te čini
sretnijim/om? S kojim se preprekama suočavaš? Kako bi ti bilo u „zaposlenju
nakon škole u A“?
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10

Sudionici prelaze na „Viziju B“ i razmišljaju kakav je osjećaj biti tamo, što i
koga vide, kako je vidjeti „Viziju A“ iz perspektive „Vizije B“. Što je bolje na
tom putu u odnosu na viziju A? Koja te opcija čini sretnijim/om? S kojim bi se
preprekama suočio/la? Kako bi ti bilo u „zaposlenju nakon škole u B“?

11

Ovaj se proces može ponoviti onoliko puta koliko je potrebno da sudionici
razmisle o različitim aspektima oba puta.

12

Zaključite radionicu s pitanjima za razmišljanje i raspravu:
Kako ti je bilo sudjelovati u ovoj radionici?
Što si otkrio/la o svom željenom izboru škole i zanimanja?
Što misliš sada o svojim izborima?

SMJERNICE ZA PROVEDBU
Ova radionica nudi mogućnosti za više različitih varijacija i prelaska s različitih
točaka „vizije A“ na različite točke „vizije B“ i obrnuto, a može se dalje razvijati
za određenu grupu ili pojedinačne polaznike,
This workshop is designed for working with youth who are in transition
periods between levels of education when they need to choose their next
steps in education (elementary to high school, high school to university). It
can be adapted to others who might be outside of formal education, and want
to change their career path.
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Radionica #8
ODABIR
ZANIMANJA

KONTEKST
Učenici često moraju donijeti odluku o zanimanju već nakon osnovne
škole. Ovisno o budućoj karijeri koju zamišljaju za sebe, trebaju odlučiti
koju će srednju školu odabrati, a kasnije i koji fakultet. Tako važan odabir je
česti uzrok osjećaja pritiska i napetosti jer učenicima nedostaje znanje o
mogućim zanimanjima, o potrebnom iskustvu u željenoj profesiji, nemaju
jasnu viziju budućnosti, obitelj vrši pritisak na njih itd.

KLJUČNE RIJEČI
Izbor zanimanja, samopouzdanje, neovisnost, komunikacija, grupni rad,
samopoštovanje, slika o sebi, prepoznavanje zanimanja, aktivno slušanje,
rješenje

TRAJANJE
60 minuta

CILJ
radionice je osnažiti mlade da zamisle put dolaska do svog željenog zanimanja.

REFERENCA
Radionicu je razvila osnovna škola Cirkulane-Zavrč tijekom fokus grupa s
učenicima u sklopu projekta „Constellation“.

MATERIJALI
Post-it papirići, A4 papiri
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KORACI
1

Pozovite sudionike da sjednu u krug i predstave se imenima te da navedu
čemu se nadaju po pitanju odabira zanimanja u budućnosti

2

Ukratko predstavite radionicu i naglasite raznolikost zanimanja koja postoje i
koje je moguće odabrati. Navedite osobni primjer - kako ste odlučili postati
učitelj, osoba koja radi s mladima, stručni suradnik itd.

3

Podijelite post-it papiriće sudionicima i dajte im dvije minute da zapišu sva
moguća zanimanja koja mogu zamisliti u svojoj budućnosti.

4

Sudionici se grupiraju u parove da sa svojim partnerima podijele što su sve
zapisali.

5

Sudionici zatim odaberu dva zanimanja sa svojih popisa koja bi željeli detaljnije
istražiti.

6

Svaki sudionik uzima dva lista papira i na list piše jedno zanimanje.

7

Uz zanimanje, sudionici na svaki papir zapisuju odgovore na sljedeća pitanja:
„Zamisli da si odabrao/la prvo zanimanje i vrlo si uspješan/na…."
Koliko godina se godina trebaš školovati?
Gdje se nalazi tvoja škola?
Trebaš li plaćati svoje obrazovanje?
Gdje radiš nakon završetka škole?
Koliko sati radiš dnevno?
Koliko novca zarađuješ mjesečno?
„Zamisli da si odabrao/la drugo zanimanje i vrlo si uspješan/na…."
Koliko godina se godina trebaš školovati?
Gdje se nalazi tvoja škola?
Trebaš li plaćati svoje obrazovanje?
Gdje radiš nakon završetka škole?
Koliko sati radiš dnevno?
Koliko novca zarađuješ mjesečno?

8

Nakon što sudionici napišu viziju oba zanimanja, svaki sudionik odabire jedno
zanimanje koje im se najviše sviđa.

9

Podijelite sudionike u grupe od tri člana. Grupe sjede u krug.
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10

Dok sjede u malim grupama, jedan sudionik navede jedno zanimanje koje mu
se stvarno sviđa i ukratko podijeli svoju viziju budućeg zanimanja pomoću
pridjeva u nastavku i odgovara na pitanje Kako se osjećam kad odaberem ovo
zanimanje?

11

Ostalo dvoje sudionika u grupi daju pozitivnu povratnu informaciju o tome što
im se sviđa u zanimanju kojeg je osoba odabrala.

12

Sudionici zamijene uloge nakon 5 minuta i nastave s davanjem pozitivne
povratne informacije.

13

Na kraju pozovite sudionike u krug i zamolite ih da podijele sa svima sljedeće:
Kako ti je bilo sudjelovati u ovoj radionici?
Što ti je bilo korisno?
Što si otkrio/la o svojem željenom zanimanju?
Kako se osjećaš sada vezano za svoj izbor zanimanja?

DOB 8-10

DOB 10+

Lijepo
Prijateljski
Brzo
Sporo
Sretno
Pametno
Sjajno
Hrabro
Dobro
Loše

Marljivo
Inteligentno
Razgovorljivo
Promišljeno
Praktično
Nježno
Pristojno
Uzbudljivo
Nervozno
Nespretno
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Radionica #9
DŽEPNI
PORTFOLIO I

KONTEKST
Kada mladi zamišljaju svoje buduće zanimanje, mogu im se javiti različite
emocije. Kod nekih se može pojaviti zbunjenosti, nesigurnosti,
nepredvidljivost itd. Kod drugih se može pojaviti inspiracija, uzbuđenje,
sigurnost itd. Sljedeće 4 radionice (Džepni portfolio I, II, III i IV) povezane su
sa ciljem motiviranja sudionika da izrade vlastiti Džepni portfolio i da
razgovaraju o svojom budućem zanimanju.

KLJUČNE RIJEČI
Zanimanje, neovisnost, samopouzdanje

TRAJANJE
40 minuta

CILJ
radionice za podizanje svijesti o emocijama, interesima i talentima vezanih za
buduće zanimanje.

REFERENCA
Radionicu je razvila Lokalna općina Jelgava tijekom fokus grupa s mladim i
karijernim savjetnicima u okviru projekta „Constellation“.

MATERIJALI
Karte s emocijama, A4 papir u različitim bojama, markeri
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KORACI
1

Pozovite sudionike da sjednu u krug i predstave se svojim imenima te da
podijele kako se osjećaju kada razmišljaju o svom budućem zanimanju.

2

Ukratko predstavite kontekst i cilj radionice - kad mladi razmišljaju o svom
budućem zanimanju, mogu im se javiti različiti osjećaji. Nekima se javljaju
emocije poput zbunjenosti, nesigurnosti, nepredvidljivost itd., a drugima
inspiracija, uzbuđenje, sigurnost itd.

3

Pokrenite razgovor pitanjem: Kako prepoznajete svoje emocije vezane za
izbor zanimanja i kako se nosite s njima?

4

Podijelite karte s emocijama i pozovite sudionike da pronađu karte koja
odražavaju njihove emocije vezane za izbor zanimanja u budućnosti.

5

Podijelite papire i dajte im pet minuta da zapišu te emocije. Podržite sudionike
da se slobodno izraze: Neka vam ruka zapiše riječi koje vam padnu na pamet.
Ne analizirajte ih, već vjerujte sebi i svojoj ruci.

6

Zatim pozovite sudionike da pronađu kartu koja opisuje njihove snage. Kada
odaberu kartu, nastavite razgovor pitanjem: Zašto ste odabrali upravo tu
kartu?

7

Nastavite: Izaberite tri karte koje najbolje opisuju vaše interese i poredajte
ih prema njihovoj važnosti. Zapišite najmanje 10 interesa.

8

Kad sudionici napišu svoje interese, zamolite ih da pronađu kartu koja opisuje
njihove sumnje po pitanju izbora zanimanja. Recite im da zapišu sve sumnje s
kojima se suočavaju.

9

Na kraju radionice zamolite sudionike da sjednu u krug i podijele svoja
razmišljanja o sljedećim pitanjima:
Koje ti se emocije pojavljuju kad razmišljaš o svom budućem zanimanju?
Kako ti te emocije pomažu u dolaženju do željenog zanimanja?
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Radionica #10
DŽEPNI
PORTFOLIO II

KONTEKST
Većina mladih ima pristup nekom pametnom uređaju koji mogu koristiti za
praćenje svog osobnog rasta u obliku digitalnog portfolija koji je uvijek u
njihovim džepovima. Sudjelovanjem u ovoj radionici mladi će početi
izrađivati digitalnu verziju svojih portfolija osobnog rasta u koje mogu
spremiti potvrde, materijale, dokumente, aktivnosti, kreativna umjetnička
djela itd. Ovaj portfolio služi kao evidencija njihovog osobnog rasta nakon
što završe školu.

KLJUČNE RIJEČI
Zanimanje, neovisnost, samopouzdanje

TRAJANJE
40 minuta

CILJ
radionice je da polaznici izrade vlastit digitalni portfolio osobnog rasta za
prikupljanje informacije o sebi i svojim postignućima na jednom mjestu

REFERENCA
Radionicu je razvila Lokalna općina Jelgava tijekom fokus grupa s mladim i
karijernim savjetnicima u okviru projekta „Constellation“.

MATERIJALI
Karte s emocijama, pametni uređaj (pametni telefon, računalo ili tablet koji
može preuzeti aplikaciju „Notebook“, dostupnu u Google Play trgovini),
aplikacija (App) „Notebook“
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KORACI
1

2

Započnite radionicu s predstavljanjem cilja radionice. Spomenite portfolio
osobnog rasta i recite kako se može koristiti kao potvrda osobnih i
profesionalnih dostignuća osobe, kao zapis sposobnosti, vještina, certiﬁkata
itd. (npr. dizajneri, modeli, umjetnici, slastičari koriste portfolije kao zapis svojih
postignuća).
Nastavite radionicu s navođenjem što sve može biti dio portfolija osobnog
rasta kroz primjere:
Posjetnica: osnovne informacije o osobi,
Samo procjena: testovi (interesa, osobnosti, prikladnog zanimanja); kreativni
zadaci,
Postignuća: na dnevnoj bazi, na natjecanjima, na događajima izvan škole,
nagrade, medalje, certiﬁkati, zahvalnice itd.,
Aktivnosti: događanja, interesne skupine, aktivnosti u slobodno vrijeme,
Materijali: informativni i edukativni materijali, publikacije, uručci, kreativni
radovi.

3

Nastavite razgovor isticanjem dostupnosti pametnih uređaja - pametni
telefoni su gotovo uvijek u našim džepovima. Postavite pitanja: Zašto su
pametni telefoni tako značajni u današnje vrijeme? Imate li uvijek svoj
pametni telefon kod sebe? Jeste li svjesni koliko koristite svoj pametni
telefon?

4

Započnite raspravu riječima da pametni telefoni mogu lako zamijeniti
funkciju bilježnice, planera, sportskog trenera, sata, novčanika i portfolija
osobnog rasta. Pozovite sudionike na raspravu o opcijama koje pametni
telefoni nude za strukturiranje informacija, planiranje događaja i upravljanje
razvojem karijere.

5

Pozovite sudionike da besplatno preuzmu aplikaciju „Notebook" kako bi izradili
vlastiti portfolio osobnog rasta na temelju zadane strukture i prilagodili
sadržaj svojim potrebama.

6

Kada preuzmu aplikaciju, mogu preimenovati mape ili dodati nove kako bi
stvorili izradili vlastiti digitalni DŽEPNI PORTFOLIO.
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SMJERNICE ZA PROVEDBU
Da bi prilagodili dizajn svojih portfelja, sudionici mogu koristiti Karte s
emocijama kao naslovne fotograﬁje svojih mapa kada ih dodaju u aplikaciju. Te
bi karte povezale emociju s njihovim životnim ciljevima, dostignućima,
talentima, itd.
Sudionici mogu promijeniti svoj dizajn i prilagoditi ga kasnije ako se njihove
emocije promijene.
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Primjer digitalnog Džepnog portfolija

Besplatna aplikacija ‘Notebook’

Portfolio osobnog rasta izrađen u aplikaciji „Notebook“ – digitalni DŽEPNI
PORTFOLIO
Karte s emocijama su korištene za
dizajn mapa.

Portfolio osobnog rasta izrađen u aplikaciji „Notebook“ – digitalni DŽEPNI
PORTFOLIO
Sadržaj je prikupljen korak po korak.

Radionica #11
DŽEPNI
PORTFOLIO III

KONTEKST
Sudionici nastavljaju raditi na svojim digitalnim džepnim portfolijima
dodavanjem drugih relevantnih podataka i dokumenata poput posjetnice,
potvrda, materijala, dokumenata, aktivnosti, kreativnih umjetničkih djela itd.
Ovaj portfolio služi kao zapis njihova osobnog rasta nakon završetka škole.

KLJUČNE RIJEČI
Zanimanje, neovisnost, samopouzdanje

TRAJANJE
40 minuta

CILJ
radionice je razvijati motivaciju za usavršavanje, postavljanje ciljeva, donošenje
odluka u procesu učenja i u osobnom životu.

REFERENCA
Radionicu je razvila Lokalna općina Jelgava tijekom fokus grupa s mladim i karijernim savjetnicima u okviru projekta „Constellation“.

MATERIJALI
Digitalni portfolio, A4 papiri u različitim bojama i različite debljine, časopisi,
ljepilo, škare, markeri
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KORACI
1

Započnite radionicu predstavljanjem posjetnice i navedite primjere kako
profesionalci koriste posjetnice kako bi se predstavili. Posjetnica je
podsjetnik za profesionalce nakon sastanka. Postoje različite vrste
posjetnica. Na nju se mogu staviti različite informacije. Osoba se može
predstavljati kroz svoje profesionalne vještine, kvalitete i komunikacijske
vještine. Različite vrste posjetnica ostavljaju različit dojam o osobi.

2

Sa sudionicima podijelite da će tijekom ove radionice izraditi dvije različite
vrste posjetnica, koje će kasnije digitalizirati i dodati u svoj DŽEPNI
PORTFOLIO.

3

Pozovite sudionike da se podijele u manje grupe od tri osobe. Recite im da smo
navikli tračati jedni o drugima - ponekad dobre stvari, ponekad negativne. Ovaj
put, njihov zadatak je „tračati“ o jednom članu grupe dok je on / ona
prisutan/na i može čuti svaku riječ, ali se ne uključuje u razgovor. Imaju 3
minute za „tračanje“, a zadatak je govoriti smo pozitivne stvari o toj osobi.

4

Jedna od dvije osobe koje „tračaju“ izrađuju posjetnicu za osobu o kojoj „tračaju“ (kroz crtež ili tekst). Sudionici izmjenjuju uloge nakon tri minute, i nastavljaju proces dok svaki sudionik ne dobije svoj primjerak posjetnice. Predložite
neke od sljedećih tema za „tračeve“:
Snage,
Talenti i stvari u kojima su dobri,
Komplimenti,
Sjećanja na dobra vremena i aktivnosti u koje je osoba bila uključena (ako
se poznaju od prije).

6

Kada „tračanje“ završi i svaka osoba ima svoju posjetnicu koju su za njih izradili
drugi, svatko izrađuje i svoju vlastitu posjetnicu za svoje buduće zanimanje,
uključujući sve potrebne podatke o osobi, zanimanju i tvrtki.

7

Podijelite sve raspoložive resurse (šareni papir različite debljine, časopisi, ljepilo, škare, markeri) i recite im da imaju 20 minuta da naprave vlastitu posjetnicu.

8

Na kraju svaki sudionik fotograﬁra svoju posjetnicu ili je skenira i doda je u svoj
digitalni DŽEPNI PORTFOLIO.
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SMJERNICE ZA PROVEDBU
Inspirirajte sudionike s nekoliko primjera posjetnica na početku radionice.

64

Radionica #12
DŽEPNI
PORTFOLIO IV

KONTEKST
Sudionici nastavljaju raditi na svojim džepnim portfolijima i željenom
budućem izboru zanimanja. Kroz ovu radionicu, koja je posljednja u nizu od
četiri radionice, sudionici istražuju svoju željeno buduće zanimanje i
korake koje je potrebno poduzeti da bi ga ostvarili, zapisujući emocije
povezane sa svakim korakom, resurse koji bi im pomogli u postizanju toga,
i povratne informacije koje će dobiti od drugih ljudi oko sebe kada
postignu željeni cilj u karijeri.

KLJUČNE RIJEČI
Zanimanje, neovisnost, samopouzdanje

TRAJANJE
80 minuta

CILJ
radionice je razvijati motivaciju za usavršavanje, postavljanje ciljeva,
donošenje odluka u procesu učenja i u osobnom životu.

REFERENCA
Radionicu je razvila Lokalna općina Jelgava tijekom fokus grupa s mladim i
karijernim savjetnicima u okviru projekta „Constellation“.

MATERIJALI
Digitalni portfolio, A4 papiri u različitim bojama i različite debljine, markeri, Karte
emocijama
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KORACI
1

2

Pozovite sudionike da odaberu jedan željeni cilj za buduće zanimanje (npr. upisati se u željenu srednju školu, upisati se na studij, pronaći ljetni posao, prijaviti
se za volonterski posao u okviru Erasmus+ programa u Latviji nakon završetka
srednje škole itd.),
Nastavite s uputom da sudionici odaberu jednu kartu s emocijom koja će
opisati njihov željeni cilj vezan za buduće zanimanje. Uključite sudionike u
kratku raspravu postavljanjem sljedećih pitanja:
Zamisli da si postigao/la svoj željeni cilj. Kako se osjećaš u vezi toga?
Što možeš učiniti da pomogneš sebi u postizanju tog cilja? Kakva ti je
podrška potrebna da ga postigneš? Koliko je važna samodisciplina za
postizanje tog cilja?

3

Recite sudionicima da je korisno vizualizirati put ka željenom cilju. Stavite
sudionicima na raspolaganje različite resurse - A4 papir u različitim bojama i
debljinama, markere i drvene ﬁgurice.

4

Vodite sudionike kroz proces vizualizacije tog puta prateći sljedeće korake:

a

Na jednom papiru nacrtajte skalu od 1 do 10, tako da pokriva cijeli papir.

b

"10" predstavlja vaš željeni cilj, a pokraj broja napišite svoj cilj.

c

Označite broj na skali od 1 do 10 koji predstavlja gdje se nalazite trenutno.

d

Navedite sljedeće: 1) emocije koje se pojavljuju vezano za taj korak (E); 2)
resurse - sve što vas podržava u postizanju cilja na tom koraku (R); 3) povratne
informacije (PI) - što bi drugi primijetili o vama kada bi bili na tom koraku.

e

Napišite koji je sljedeći korak koji vas vodi bliže željenom cilju. Ponovite isti
postupak za svaki korak i zapišite (1) emocije koje se pojavljuju vezano za taj
korak (E); 2) resursi - sve što vas podržava u postizanju cilja na tom koraku (R);
3) povratne informacije (PI) - što bi drugi primijetili o vama kada bili na tom
koraku.

f

Kad dođete do željenog cilja, uzmite jednu kartu s emocijom koja najbolje opisuje kako se osjećate kada dođete do željenog cilja.
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5

Pozovite svakog sudionika da podijeli nešto o odabranoj karti i kako ona
opisuje postignuti željeni cilj u budućnosti vezan za njihovo zanimanje.

6

Sudionici na kraju dodaju fotograﬁju ili sken svog puta prema željenom cilju u
mapu u svoj DŽEPNI PORTFOLIO.
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RADNI LIST
Primjer puta prema željenom cilju

1

2

3 4

5

6

7

8

9 10

6

R: iskustvo volonterskog posla, sudjelovanje u Erasmus+ programu
E: otvoren, ispunjen nadom
F: Europass

7

R: upravljanje ﬁnancijama organizacije, prijavljen projekt
E: ushićen, uzbuđen, inspiriran
F: sredstva odobrena

8

R: objavljeni datumi, avionske karte kupljene
E: sretan, uzbuđen
F: kupljene avionske karte

9

R: prtljaga spremna, rezerviran transport do zračne luke
E: uzbuđen, zadovoljan
F: putne torbe, fotograﬁja s aerodroma

Radionica #13
TKO SE NALAZI
U MOM KRUGU

KONTEKTS
Za odnose nam je potrebna udaljenost - pravi udaljenost između nas i druge
osobe. Za održavanje zdravih i uravnoteženih odnosa važno je imati druge
ljude na pravoj udaljenosti, kako bi osoba imala osjećaj mira i ravnoteže u
svakom odnosu.

KLJUČNE RIJEČI
Odnosi, neovisnost, samopouzdanje

TRAJANJE
60 minuta

CILJ
je da osoba napravi reda u svojim odnosima i da se postavi na pravu
udaljenosti od važnih ljudi u svom životu

REFERENCA
Radionica se temelji na vježbi koju je razvila Savina Atai ("Uvedi red u svoje
odnose i poredaj ih od 1 do 10"). Vježba je dalje razvio Entrepreneurship
Movement Club (EMC) tijekom fokus grupa s mladima u okviru projekta
“Constellation”.

MATERIJALI
Dvije kopije radnog lista po osobi, olovke, dodatni papiri, post-it papirići
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KORACI
1

Recite nešto o kontekstu i cilju radionice.

2

Pozovite sudionike na listu papira napišu sve ljude s kojima su u nekoj vrsti
odnosa – obitelj, prijatelje, rodbinu, školske kolege, suradnike, učitelje,
mentore – sve osobe koji im padnu na pamet (dodatna mogućnost: pisati
imena na post-it papiriće).

3

Podijelite po jedan radni list svakoj osobi i pozovite ih da upišu svoje ime u prvi
krug u središte.

4

Pozovite sudionike da prođu kroz popis osoba koje su zapisali u prijašnjem
koraku i da napišu njihova imena u druge krugovima na radnom listu, ovisno o
tome koliko su im je netko trenutno blizu, koliko utjecaja (željenog ili
neželjenog) imaju na njih i njihove odluke. Naglasite im da je važno da slušaju
intuiciju. (dodatna mogućnost: u krugove mogu stavljati post-it papiriće s
imenima ljudi).

5

Jednom kada završe s ovim korakom, podijelite još jedan primjerak radnog
lista i recite im da je sljedeći korak upisati njihovo ime u sredinu novog kruga, a
sve ostale osobe smjestiti tamo gdje im je dobro, tako da osjećaju ravnotežu
davanja i primanja, na udaljenosti koja je sigurna, ugodna i u ravnoteži.
(dodatna mogućnost: ako su vježbu radili s imenima na post-it papirićima,
preskaču korak 5. Umjesto toga, pomiču post-it papiriće s imenima osoba
dok se ne osjete da su svi na pravom mjestu I da su odnosi u ravnoteži).

6

Ovu vježbu mogu ponoviti svaki puta kad osjećaju da su njihovi odnosi izvan
ravnoteže, kad imaju osjećaj da daju previše ili nedovoljno, kada su preplavljeni
osjećajima ili gurnuti u nešto, kad netko zadire u njihov osobni prostor ili
prijeđe njihove granice. Vježbu mogu napraviti i kad se osjećaju usamljeno i
žele društvo. To je dobar način za podizanje svijesti o tome tko su ljudi s kojima
stvarno uživaju provoditi vrijeme. A mogu i maknuti osobu iz svog kruga i
staviti je „na čekanje“ na neko vrijeme.
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SMJERNICE ZA PROVEDBU
Sa sudionicima podijelite jednu od sljedećih dviju priča kao primjere,
ukoliko smatrate da su relevantne:
Pametna i poduzetna dvadesetogodišnjakinja imala je problema u
odnosima sa ženama svojih godina. Pričale su joj iza leđa i isključile je iz
društva. Kroz ovu je vježbu postavila neke ljude koji joj se sviđaju, ali je
izgubila kontakt s njima, bliže sebi. Skupila je hrabrost da im se javi čemu su
se obradovali! Našli su se, družili i obnovili prijateljstvo.
Mlada žena imala je problema u vezi s majkom i bratom. Osjećala je
odgovornost za njih i njihovu sreću. Kada je radila ovu vježbu, osjećala se
kao da su oni u njenom krugu I da ona nema mjesta. Odlučila je da ih ne
stavi u neki od krugova već da ih stavi “na čekanje” na neko vrijeme.
Osjećala se pomalo krivom zbog toga, ali je svejedno slušala svoju intuiciju.
Iznenađujuće, odnosi s majkom i bratom su se poboljšali, a bilo im je lakše
međusobno komunicirati.
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RADNI LIST

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Radionica #14
GDJE JA
PRIPADAM?

KONTEKST
Pripadnost ima vrlo snažan utjecaj na pojedince i njihov identitet. Nekad
pripadamo grupama ljudi, zajednicama ili mjestima po vlastitom izboru, a
ponekad pripadamo samim rođenjem u određenu zemlju, naciju, regiju,
kulturu i obitelj.

KLJUČNE RIJEČI
Oosjećaj pripadnosti, odnosi, obitelj

TRAJANJE
90 minuta

CILJ
ove radionice je produbiti osjećaj pripadnosti obitelji kroz učenje o tome tko
pripada u obitelj i istraživanjem vlastitog mjesta unutar nje.

REFERENCA
Ova radionica je razvio Forum za slobodu odgoja u suradnji s mladima iz
osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj u okviru projekta „Constellation“.

MATERIJALI
Post-it papirići, bojice i ﬂomasteri, dvije kopije radnog lista po osobi, škare, A4
papiri, ljepilo
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KORACI
1

Pozovite sudionike da stanu u krug i predstave se svojim imenom i odakle
dolaze.

2

Ispričajte polaznicima više o kontekstu radionice i pitajte ih šta za njih znači
pripadnost.

3

Nastavite tako da sudionici na post-it papirićima napišu gdje sve oni pripadaju
(npr. u koje odnose, u koje zajednice, u koje društvene skupine, u koje zemljopisne cjeline itd.).

4

Zatim ih pozovite da jedan po jedan predstave ono što su napisali i zalijepite ih
na zid.

5

Nakon što su se svi predstavili, zamolite ih da odgovore na sljedeće pitanje
vezano za ono što su napisali na postu: Gdje pripadate po vlastitom izboru?
Gdje pripadate rođenjem (bez izbora)? Kratko popričajte o ove dvije vrste
pripadanja.

6

Pitajte ih kako im je pripadati u obitelji - šta im se sviđa, a što ne. Nastavite s
objašnjenjem da su svi rođeni kao dio neke obitelji, a svaka obitelj je
jedinstvena i ima svoj poseban oblik koji je stvoren kao posljedica mnogih
događaja kroz nekoliko generacija. Podijelite nešto o svojoj osobnoj
obiteljskoj priči (tko pripada, što se dogodilo, tko živi gdje) ako želite.

7

Recite im da je cilj radionice istražiti njihovu pripadnost obitelji u kojoj su
rođeni, a zadatak je napraviti portret njihove obitelji pomoću oblika s
radnog lista. Oni izrezuju oblike, i koriste jedan oblik za jednog člana obitelji.
Na svaki oblik pišu funkciju (majka, otac, brat itd.) ili imena članova obitelji. Vrh
oblika pokazuje smjer u kojem netko gleda, dok veličina oblika ovisi o dobi
članova obitelji. Članovi obitelji s istom funkcijom (roditelji, bake i djedovi itd.)
mogu imati istu veličinu oblika unatoč njihovoj dobi.

8

Navedite tko su osnovni članovi obitelji koje mogu uključiti u svoj portret: ja,
roditelji, braća i sestre, polubraća i polusestre, djedovi, pradjedovi i svi
roditelji iz prethodnih generacija, tetke, ujake, prethodni ili novi partneri
njihovih roditelja i baka i djedova, rođaci, usvojitelji (ako je netko posvojen).
Svi oni pripadaju čak i ako je netko umro, nije poznat ili nitko ne govori o
njima. Svi članovi obitelji pripadaju po svojoj funkciji i rođenjem u obitelji
podjednako.
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9

Dajte sudionicima dovoljno vremena da izrežu oblike i izrade vlastiti portret
članova koji pripadaju njihove obitelji. Neka sami odaberu koga će uključiti u
svoj portret. Svaka osoba radi s jednim papirom A3 na koji lijepe oblike članova
koji su dio njihovih obitelji kako bi stvorili svoj jedinstveni obiteljski portret.

10

Neka dodatno ukrase svoje portrete bojama, oblicima, simbolima ako za to ima
vremena.

11

Kad svi završe, objasnite im da će održati izložbu svojih obiteljskih portreta
te "posjetiti" obitelji jednih drugih. Izložba počinje od prve osobe koja želi
predstaviti svoj obiteljski portret. Svatko može podijeliti što želi o svojim
portretima - tko je tamo, što radi, gdje živi, obiteljske priče itd. Važno je da
su svi usmjereni na osobu koja govori, i ne postavljaju pitanja i ne
komentiraju. Svaka osoba dijeli samo ono oko čega se osjeća ugodno. Kad
jedna osoba završi, grupa prelazi na drugi portret i sluša novu priču. Izložba se
predstavlja kada svi predstave svoje potrete.

12

Kad izložba završi, okupite se u krugu i postavite pitanja za razmišljanje i
raspravu:
Kako vam je bilo sudjelovati u aktivnosti?
Što ste naučili iz izrade vlastitog obiteljskog portreta?
Što ste naučili gledajući portrete drugih i slušajući njihove obiteljske priče?

SMJERNICE ZA PROVEDBU
Dajte polaznicima pripremni zadatak nekoliko dana prije ove radionice (ako je
moguće) i recite im da provedu istraživanje o svojoj obitelji i precima,
Dopustite sudionicima da sami istraže ovu aktivnost i dopustite im da odu
onoliko duboko koliko im je ugodno,
Umjesto oblika s radnog lista moguće je koristiti druge materijali i predmeti
(drvene ﬁgurice, strelice, kamenje, gumbe, crteže, šalice, papiri itd.).
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RADNI LIST

Radionica #15
KARTA JE VIŠE
OD TERITORIJA

KONTEKST
Živimo u svijetu s mnogim kulturama i nacionalnostima, koji žive na istom
teritoriju i svakodnevno komuniciraju. Neki od nas su možda rođeni u jednoj
zemlji, a sada žive u drugoj ili su preselili iz jedne regije / grada / sela u drugu.
Neki možda imaju roditelje, bake i djedove i pradjedove i udaljenije pretke
koji potiču iz različitih regija, gradova, zemalja ili kultura. Biti dio zajednice,
sela, regije, nacije, rase ili kulture utječe na osjećaj pripadnosti pojedinca.
Svjesnost o nacijama, zemljama, kulturama, regijama, gradovima, selima itd.
koje su dio nečije obitelji kroz generacije daje snagu pojedincu i razvija
osjećaj pripadnosti široj zajednici.

KLJUČNE RIJEČI
Osjećaj pripadnosti, nacija, kultura, teritorij

TRAJANJE
90 minuta

CILJ
ove radionice je razviti osjećaj pripadnosti široj zajednici kroz izradu mape
nacija, zemalja, kultura, teritorija, regija, gradova ili sela koje pripadaju
obiteljskom sustavu pojedinca.

REFERENCA
Ova je radionica preuzeta iz publikacije Foruma za slobodu odgoja - „Systemic
Approach to Inclusive Learning“ (Velﬂ, 2020.) prilagođena je i nadalje razvijena s
mladima u srednjoj školi u sklopu projekta „Constellation“.

MATERIJALI
A3 papir, bojice, ﬂomasteri, markeri
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KORACI
1

Pozovite sudionike da stanu u krug i predstave se imenom I da navedu mjesto
iz kojeg dolaze.

2

Recite im nešto više o kontekstu radionice i pitajte ih odakle dolaze i što za
njih znači pripadnost zemlji, naciji, rasi, regiji, selu, zajednici itd. Dajte im
dovoljno vremena za dijeljenje.

3

Objasnite im da pripadnost naciji, zemlji, kulturi, regiji itd. Ima utjecaj na
identitet pojedinca i da je većina ljudi mješovitog podrijetla jer su njihovi
preci pripadali različitim zajednicama, nacijama, zemljama, kulturama,
rasama, regije itd. Da bi saznali više o svom podrijetlu i identitetu, njihova je
zadaća napraviti kartu svih zemalja, nacija, kultura, regija, rasa, regija, sela,
zajednica koje su pripadale njihovoj obitelji kroz posljednjih nekoliko
generacija u obitelji.

4

Navedite što sve mogu uključiti u svoju kartu:
mjesto (država, regija, grad itd.) gdje su rođeni, mjesta u kojima su prije
živjeli i mjesto u kojem žive sada (ako su različiti),
mjesta (zemlje, regije, gradovi, sela, itd.) gdje su rođeni njihovi roditelji, gdje
su živjeli prije i gdje žive sada (ako su različiti),
mjesta (zemlje, regije, gradovi, sela itd.) gdje su rođeni njihovi djedovi i bake,
gdje su prije živjeli i gdje žive sada (ako su različiti),
mjesta (zemlje, regije, gradovi, sela itd.) koja su povezana s njihovom
obitelji kroz neke povijesne događaje koji su imali utjecaj na cijelu obitelj,
mjesta (zemlje, regije, gradovi, sela itd.) koja ih privlače čak i ne znaju zašto.

5

Svaka osoba uzme jedan A3 papir i započinje s izradom karte s mjestima
(zemljama, regijama, narodima, kulturama, gradovima, selima) koja pripadaju
njihovoj obitelji. Svatko bira kako će nacrtati svoju karte, koje će boje koristiti i
koje će oblike crtati. Karta se može nacrtati na bilo koji način koji je za njih
značajan.

6

Dajte im barem 30 minuta za crtanje karata. Kad svi završe, okupite se u krugu
i pozovite svaku osobu da predstavi svoju kartu i podijeli nešto o karti što je
njima važno.
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7

Kada se svi završe s prezentacijom, recite sudionicima da razmisle o mjestu
(zemlji, teritoriju, regiji, gradu, selu) koje je za njih najvažnije i što ga čini tako
značajnim. Kad jedna osoba dijeli, druge slušaju, sve dok svi nisu podijelili svoju
priču.

8

Završite radionicu s pitanjima za razmišljanje i raspravu:
Kako vam je bilo sudjelovati u ovoj aktivnosti?
Što ste naučili kroz crtanje svoje karte?
Što ste naučili kroz slušanje drugih, iz njihovih priča i prezentacija?

SMJERNICE ZA PROVEDBU
Dajte sudionicima pripremni zadatak nekoliko dana prije ove radionice (ako je
moguće) i recite im da provedu istraživanje o podrijetlu članova obitelji i
predaka,
Dopustite sudionicima da sami iskuse ovu aktivnost i dopustite im da naprave
ono što im je ugodno,
Sve se karte mogu objesiti u prostoru u kojem se grupa okuplja kako bi
podrijetlo svih osoba u grupi bilo jednako zastupljeno.
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Radionica #16
MOJA
KONSTELACIJA
O ZDRAVLJU

KONTEKST
“Istraživanje o obrascima među mladima u NEET situaciji” pokazalo je da
postoji šest značajnih kategorija faktora u životu mladih koji bi ih mogli
dovesti u rizik da se nađu u NEET situaciju. Kategorije uključuju
zdravstvenu situaciju, životne uvjete, odnose u obitelji, obrazovanje,
zaposlenje te izbor karijere. Osnaživanje mladih u ovih šest područja
povećat će njihovu neovisnost, samopouzdanje i osjećaj pripadnosti i
spriječit će ih da se nađu u NEET situaciji. Ova radionica nudi sudionicima
priliku za rad na temi zdravlja kroz iskustvo vlastite konstelacije.

KLJUČNE RIJEČI
Neovisnost, samopouzdanje, osjećaj pripadnosti, željena budućnost, zdravlje

TRAJANJE
40 minuta

CILJ
radionice je poduprijeti mlade u postizanju svoje željene budućnosti uzimajući u obzir zdravlje.

REFERENCA
Radionica je razvijena tijekom međunarodnog sastanka partnera u Zagrebu
(siječanj 2020.) u suradnji udruge ideA i Foruma za slobodu odgoja.

MATERIJALI
Jedna kopija radnog lista po osobi (4 kartice po osobi)
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KORACI
1

Pozovite sudionike da stanu u krug i predstave se svojim imenima i odgovore
što za njih znači "zdravlje".

2

Napravite kratak uvod o različitim vrstama zdravlja poput ﬁzičkog i mentalnog
i važnosti brige o sebi.

3

Svakoj osobi podijelite jedan set kartica iz radnog lista povezanih sa zdravljem.

4

Pozovite sudionike da postave i rasporede sve 4 kartice na podu u prostoru.

5

Pozovite sudionike da stanu na karticu „Ja“. Vodite ih sljedećim pitanjima:
Gdje ti je fokus?
Kako se osjećaš na ovom mjestu?
Imaš li potrebu za pokretom?
Kako se osjećaš kada gledaš na karticu “moja željena budućnost” s ove
pozicije?
Kako se osjećaš kad gledaš na karticu "ograničavajuće zdravstveno stanje"?
Kako se osjećaš kad gledaš na karticu “zdravlje”?

6

Pozovite sudionike da promijene mjesto i stanu na karticu "moja željena
budućnost". Vodite ih sljedećim pitanjima:
Gdje ti je fokus?
Kako se osjećaš na ovom mjestu?
Imaš li potrebu za pokretom?
Kako se osjećaš kada gledaš na karticu “ja” s ove pozicije?
Kako se osjećaš kad gledaš na karticu "ograničavajuće zdravstveno stanje"?
Kako se osjećaš kad gledaš na karticu “zdravlje”?

7

Pozovite sudionike da promijene mjesto i stanu na karticu "ograničavajuće
zdravstveno stanje". Vodite ih sljedećim pitanjima:
Gdje ti je fokus?
Kako se osjećaš na ovom mjestu?
Imaš li potrebu za pokretom?
Kako se osjećaš kada gledaš na karticu “ja” s ove pozicije? Kako se osjećaš
kad gledaš na karticu "željena budućnost"?
Kako se osjećaš kad gledaš na karticu “zdravlje”?

8

Pozovite sudionike da promijene mjesto i stanu na karticu "zdravlje". Vodite ih
sljedećim pitanjima:
Gdje ti je fokus?
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Kako se osjećaš na ovom mjestu?
Imaš li potrebu za pokretom?
Kako se osjećaš kada gledaš na karticu “ja” s ove pozicije?
Kako se osjećaš kad gledaš na karticu "željena budućnost"?
Kako se osjećaš kad gledaš na karticu “ograničavajuće zdravstveno stanje”?

9

Na kraju radionice “Moja konstelacija” pozovite sudionike da iskorače izvan sve
četiri kartice te promotre konstelaciju iz daljine. Postavite im sljedeća pitanja
za razmišljanje i raspravu:
Kako je bilo doživjeti vlastitu konstelaciju?
Što je bilo korisno?
Koje ste promjene primjerili unutar sebe nakon ove radionice?

SMJERNICE ZA PROVEDBU
Teme i riječi koje se nalaze na karticama se mogu promijeniti ili prilagoditi
speciﬁčnom kontekstu ili situaciji.
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RADNI LIST

JA

ZDRAVLJE

OGRANIČAVAJUĆE
ZDRAVSTVENO
STANJE

MOJA
ŽELJENA
BUDUĆNOST

Radionica #17
MOJA
KONSTELACIJA
O ZANIMANJU

KONTEKST
“Istraživanje o obrascima među mladima u NEET situaciji” pokazalo je da
postoji šest značajnih kategorija faktora u životu mladih koji bi ih mogli
dovesti u rizik da se nađu u NEET situaciju. Kategorije uključuju zdravstvenu
situaciju, životne uvjete, odnose u obitelji, obrazovanje, zaposlenje te izbor
karijere. Osnaživanje mladih u ovih šest područja povećat će njihovu
neovisnost, samopouzdanje i osjećaj pripadnosti i spriječit će ih da se nađu u
NEET situaciji. Ova radionica nudi sudionicima priliku za rad na temi željenog
zanimanja i interesa kroz iskustvo vlastite konstelacije.

KLJUČNE RIJEČI
Neovisnost, samopouzdanje, željena budućnost, zbunjenost, nedostatak
buduće vizije, izbor zanimanja, osobni interesi

TRAJANJE
40 minuta

CILJ
radionice je poduprijeti mlade u odabiru svog željenog zanimanja.

REFERENCA
Radionica je razvijena tijekom međunarodnog sastanka partnera u Zagrebu
(siječanj 2020.) u suradnji udruge ideA i Foruma za slobodu odgoja.

MATERIJALI
Jedna kopija radnog lista po osobi (4 kartice po osobi)
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KORACI
1

Pozovite sudionike da stanu u krug i predstave se svojim imenima i odgovore
što za njih znači "zanimanje".

2

Napravite kratak uvod o različitim vrstama zanimanja i naglasite
jedinstvenosti svakog izbora zanimanja.

3

Svakoj osobi podijelite jedan set kartica iz radnog lista povezanih sa
zanimanjem.

4

Pozovite sudionike da postave i rasporede sve 4 kartice na podu u prostoru.

5

Pozovite sudionike da stanu na karticu “Ja“. Vodite ih sljedećim pitanjima:
Gdje ti je fokus?
Kako se osjećaš na ovom mjestu?
Imaš li potrebu za pokretom?
Kako se osjećaš kada gledaš na karticu “moje željeno zanimanje” s ove
pozicije?
Kako se osjećaš kad gledaš na karticu "zbunjenost"?
Kako se osjećaš kad gledaš na karticu “osobni interesi”?

6

Pozovite sudionike da promijene mjesto i stanu na karticu "moje željeno
zanimanje". Vodite ih sljedećim pitanjima:
Gdje ti je fokus?
Kako se osjećaš na ovom mjestu?
Imaš li potrebu za pokretom?
Kako se osjećaš kada gledaš na karticu “ja” s ove pozicije?
Kako se osjećaš kad gledaš na karticu "zbunjenost"?
Kako se osjećaš kad gledaš na karticu “osobni interesi”?

7

Pozovite sudionike da promijene mjesto i stanu na karticu "zbunjenost". Vodite
ih sljedećim pitanjima:
Gdje ti je fokus?
Kako se osjećaš na ovom mjestu?
Imaš li potrebu za pokretom?
Kako se osjećaš kada gledaš na karticu “ja” s ove pozicije?
Kako se osjećaš kad gledaš na karticu "moje željeno zanimanje"?
Kako se osjećaš kad gledaš na karticu “osobni interesi”?

8

Pozovite sudionike da promijene mjesto i stanu na karticu "osobni interesi".
Vodite ih sljedećim pitanjima:
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Gdje ti je fokus?
Kako se osjećaš na ovom mjestu?
Imaš li potrebu za pokretom?
Kako se osjećaš kada gledaš na karticu “ja” s ove pozicije?
Kako se osjećaš kad gledaš na karticu "moje željeno zanimanje"?
Kako se osjećaš kad gledaš na karticu “zbunjenost”?

9

Na kraju radionice “Moja konstelacija” pozovite sudionike da iskorače izvan sve
četiri kartice te promotre konstelaciju iz daljine. Postavite im sljedeća pitanja
za razmišljanje i raspravu:
Kako je bilo doživjeti vlastitu konstelaciju?
Što je bilo korisno?
Koje ste promjene primjerili unutar sebe nakon ove radionice?

SMJERNICE ZA PROVEDBU
Teme i riječi koje se nalaze na karticama se mogu promijeniti ili prilagoditi
speciﬁčnom kontekstu ili situaciji.

92

RADNI LIST

JA

MOJE
ŽELJENO
ZANIMANJE

ZBUNJENOST

OSOBNI
INTERESI

Radionica #18
MOJA
KONSTELACIJA
O OBRAZOVANJU

KONTEKST
“Istraživanje o obrascima među mladima u NEET situaciji” pokazalo je da
postoji šest značajnih kategorija faktora u životu mladih koji bi ih mogli
dovesti u rizik da se nađu u NEET situaciju. Kategorije uključuju zdravstvenu
situaciju, životne uvjete, odnose u obitelji, obrazovanje, zaposlenje te izbor
karijere. Osnaživanje mladih u ovih šest područja povećat će njihovu
neovisnost, samopouzdanje i osjećaj pripadnosti i spriječit će ih da se nađu u
NEET situaciji. Ova radionica nudi sudionicima priliku za rad na temi željenog
posla i potrebnog obrazovanja kroz iskustvo vlastite konstelacije.

KLJUČNE RIJEČI
Neovisnost, samopouzdanje, željena budućnost, zbunjenost, nedostatak
motivacije, traženo obrazovanje, potrebne kvaliﬁkacije, osobni interesi

TRAJANJE
40 minuta

CILJ
radionice je poduprijeti mlade u pronalasku svog željenog posla kroz potrebno
obrazovanje.

REFERENCA
Radionica je razvijena tijekom međunarodnog sastanka partnera u Zagrebu
(siječanj 2020.) u suradnji udruge ideA i Foruma za slobodu odgoja.

MATERIJALI
Jedna kopija radnog lista po osobi (4 kartice po osobi)
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KORACI
1

Pozovite sudionike da stanu u krug i predstave se svojim imenima i odgovore
što za njih znači "zanimanje".

2

Napravite kratak uvod o različitim vrstama obrazovnih puteva – srednje
strukovne škole, gimnazije, večernje škole, četverogodišnje i trogodišnje škole,
fakultet, stručni studij i naglasite jedinstvenost svakog obrazovnog puta.

3
4
5

6

Svakoj osobi podijelite jedan set kartica iz radnog lista povezanih s obrazovanjem.
Pozovite sudionike da postave i rasporede sve 4 kartice na podu u prostoru.
Pozovite sudionike da stanu na karticu „Ja“. Vodite ih sljedećim pitanjima:
Gdje ti je fokus?
Kako se osjećaš na ovom mjestu?
Imaš li potrebu za pokretom?
Kako se osjećaš kada gledaš na karticu “moj željen posao” s ove pozicije?
Kako se osjećaš kad gledaš na karticu "nedostatak motivacije"?
Kako se osjećaš kad gledaš na karticu “potrebno obrazovanje”?
Pozovite sudionike da promijene mjesto i stanu na karticu "moj željen posao".
Vodite ih sljedećim pitanjima:
Gdje ti je fokus?
Kako se osjećaš na ovom mjestu?
Imaš li potrebu za pokretom?
Kako se osjećaš kada gledaš na karticu “ja” s ove pozicije?
Kako se osjećaš kad gledaš na karticu "nedostatak motivacije"?
Kako se kad gledaš na karticu “potrebno obrazovanje”?

7

Pozovite sudionike da promijene mjesto i stanu na karticu "nedostatak
motivacije". Vodite ih sljedećim pitanjima:
Gdje ti je fokus?
Kako se osjećaš na ovom mjestu?
Imaš li potrebu za pokretom?
Kako se osjećaš kada gledaš na karticu “ja” s ove pozicije?
Kako se osjećaš kad gledaš na karticu "moj željen posao"?
Kako se osjećaš kad gledaš na karticu “potrebno obrazovanje”?

8

Pozovite sudionike da promijene mjesto i stanu na karticu "potrebno
obrazovanje". Vodite ih sljedećim pitanjima:
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Gdje ti je fokus?
Kako se osjećaš na ovom mjestu?
Imaš li potrebu za pokretom?
Kako se osjećaš kada gledaš na karticu “ja” s ove pozicije?
Kako se osjećaš kad gledaš na karticu "moj željen posao"?
Kako se osjećaš kad gledaš na karticu “nedostatak motivacije”?

9

Na kraju radionice “Moja konstelacija” pozovite sudionike da iskorače izvan
sve četiri kartice te promotre konstelaciju iz daljine. Postavite im sljedeća
pitanja za razmišljanje i raspravu:
Kako je bilo doživjeti vlastitu konstelaciju?
Što je bilo korisno?
Koje ste promjene primjerili unutar sebe nakon ove radionice?

SMJERNICE ZA PROVEDBU
Teme i riječi koje se nalaze na karticama se mogu promijeniti ili prilagoditi
speciﬁčnom kontekstu ili situaciji.
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RADNI LIST

JA

MOJ
ŽELJENI
POSAO

NEDOSTATAK
MOTIVACIJE

POTREBNO
OBRAZOVANJE

Radionica #19
MOJA
KONSTELACIJA
O
ZAPOŠLJAVANJU

KONTEKST
“Istraživanje o obrascima među mladima u NEET situaciji” pokazalo je da
postoji šest značajnih kategorija faktora u životu mladih koji bi ih mogli
dovesti u rizik da se nađu u NEET situaciju. Kategorije uključuju
zdravstvenu situaciju, životne uvjete, odnose u obitelji, obrazovanje,
zaposlenje te izbor karijere. Osnaživanje mladih u ovih šest područja
povećat će njihovu neovisnost, samopouzdanje i osjećaj pripadnosti i
spriječit će ih da se nađu u NEET situaciji. Ova radionica nudi sudionicima
priliku za rad na temi željenog zaposlenja i ﬁnancijske neovisnosti kroz
iskustvo vlastite konstelacije.

KLJUČNE RIJEČI
Neovisnost, samopouzdanje, željeni posao, zbunjenost, motivacija, ﬁnancijska
neovisnost, osobni interesi, nedostatak željenih poslova

TRAJANJE
40 minuta

CILJ
radionice je poduprijeti mlade u pronalasku svog željenog posla.

REFERENCA
Radionica je razvijena tijekom međunarodnog sastanka partnera u Zagrebu
(siječanj 2020.) u suradnji udruge ideA i Foruma za slobodu odgoja.

MATERIJALI
Jedna kopija radnog lista po osobi (4 kartice po osobi)
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KORACI
1

Pozovite sudionike da stanu u krug i predstave se svojim imenima i odgovore
što za njih znači "zaposlenje".

2

Napravite kratak uvod o različitim prilikama za zapošljavanje poput
zapošljavanja ili pokretanja vlastitog posla.

3

Svakoj osobi podijelite jedan set kartica iz radnog lista povezanih sa
zapošljavanjem.

4

Pozovite sudionike da postave i rasporede sve 4 kartice na podu u prostoru.

5

Pozovite sudionike da stanu na karticu „Ja“. Vodite ih sljedećim pitanjima:
Gdje ti je fokus?
Kako se osjećaš na ovom mjestu?
Imaš li potrebu za pokretom?
Kako se osjećaš kada gledaš na karticu “moj željen posao” s ove pozicije?
Kako se osjećaš kad gledaš na karticu "nedostatak željenog posla"?
Kako se osjećaš kad gledaš na karticu “ﬁnancijska neovisnost”?

6

Pozovite sudionike da promijene mjesto i stanu na karticu "moj željen posao".
Vodite ih sljedećim pitanjima:
Gdje ti je fokus?
Kako se osjećaš na ovom mjestu?
Imaš li potrebu za pokretom?
Kako se osjećaš kada gledaš na karticu “ja” s ove pozicije?
Kako se osjećaš kad gledaš na karticu "nedostatak željenog posla"?
Kako se osjećaš kad gledaš na karticu “ﬁnancijska neovisnost”?

7

Pozovite sudionike da promijene mjesto i stanu na karticu "nedostatak željenog posla". Vodite ih sljedećim pitanjima:
Gdje ti je fokus?
Kako se osjećaš na ovom mjestu?
Imaš li potrebu za pokretom?
Kako se osjećaš kada gledaš na karticu “ja” s ove pozicije?
Kako se osjećaš kad gledaš na karticu "moj željen posao"?
Kako se osjećaš kad gledaš na karticu “ﬁnancijska neovisnost”?

8

Pozovite sudionike da promijene mjesto i stanu na karticu "ﬁnancijska
neovisnost". Vodite ih sljedećim pitanjima:
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Gdje ti je fokus?
Kako se osjećaš na ovom mjestu?
Imaš li potrebu za pokretom?
Kako se osjećaš kada gledaš na karticu “ja” s ove pozicije?
Kako se osjećaš kad gledaš na karticu "moj željen posao"?
Kako se osjećaš kad gledaš na karticu “nedostatak željenog posla”?

9

Na kraju radionice “Moja konstelacija” pozovite sudionike da iskorače izvan sve
četiri kartice te promotre konstelaciju iz daljine. Postavite im sljedeća pitanja
za razmišljanje i raspravu:
Kako je bilo doživjeti vlastitu konstelaciju?
Što je bilo korisno?
Koje ste promjene primjerili unutar sebe nakon ove radionice?

SMJERNICE ZA PROVEDBU
Teme i riječi koje se nalaze na karticama se mogu promijeniti ili prilagoditi
speciﬁčnom kontekstu ili situaciji.
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RADNI LIST

JA

MOJ ŽELJENI
POSAO

NEDOSTATAK
ŽELJENOG
POSLA

FINANCIJSKA
NEOVISNOST

Radionica #20
MOJA
KONSTELACIJA
O ODNOSIMA
U OBITELJI

KONTEKST
“Istraživanje o obrascima među mladima u NEET situaciji” pokazalo je da
postoji šest značajnih kategorija faktora u životu mladih koji bi ih mogli
dovesti u rizik da se nađu u NEET situaciju. Kategorije uključuju zdravstvenu
situaciju, životne uvjete, odnose u obitelji, obrazovanje, zaposlenje te izbor
karijere. Osnaživanje mladih u ovih šest područja povećat će njihovu
neovisnost, samopouzdanje i osjećaj pripadnosti i spriječit će ih da se nađu u
NEET situaciji. Ova radionica nudi sudionicima priliku za rad na temi odnosa
u obitelji, očekivanja članova obitelji i njihovih vlastitih izbora kroz iskustvo
vlastite konstelacije.

KLJUČNE RIJEČI
Neovisnost, samopouzdanje, osjećaj pripadnosti, osobni izbori, očekivanja,
zbunjenost, motivacija, osobni interesi

TRAJANJE
40 minuta

CILJ
radionice je poduprijeti mlade u postizanju svoje željene budućnosti.

REFERENCA
Radionica je razvijena tijekom međunarodnog sastanka partnera u Zagrebu
(siječanj 2020.) u suradnji udruge ideA i Foruma za slobodu odgoja.

MATERIJALI
Jedna kopija radnog lista po osobi (4 kartice po osobi)
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KORACI
1

Pozovite sudionike da stanu u krug i predstave se svojim imenima i odgovore
što za njih znače "odnosi u obitelji".

2

Napravite kratak uvod o jedinstvenosti svake obitelji i odnosa koji postoje
između članova obitelji te navedite osobni primjer odnosa u obitelji koji Vam
su važni.

3

Svakoj osobi podijelite jedan set kartica iz radnog lista povezanih s odnosima
u obitelji.

4

Pozovite sudionike da postave i rasporede sve 4 kartice na podu u prostoru.

5

Pozovite sudionike da stanu na karticu „Ja“. Vodite ih sljedećim pitanjima:
Gdje ti je fokus?
Kako se osjećaš na ovom mjestu?
Imaš li potrebu za pokretom?
Kako se osjećaš kada gledaš na karticu “moja željena budućnost” s ove
pozicije?
Kako se osjećaš kad gledaš na karticu "očekivanja članova obitelji"?
Kako se osjećaš kad gledaš na karticu “moj željeni izbor”?

6

Pozovite sudionike da promijene mjesto i stanu na karticu "moja željena
budućnost". Vodite ih sljedećim pitanjima:
Gdje ti je fokus?
Kako se osjećaš na ovom mjestu?
Imaš li potrebu za pokretom?
Kako se osjećaš kada gledaš na karticu “ja” s ove pozicije?
Kako se osjećaš kad gledaš na karticu "očekivanja članova obitelji"?
Kako se osjećaš kad gledaš na karticu “moj željeni izbor”?

7

Pozovite sudionike da promijene mjesto i stanu na karticu "očekivanja članova
obitelji". Vodite ih sljedećim pitanjima:
Gdje ti je fokus?
Kako se osjećaš na ovom mjestu?
Imaš li potrebu za pokretom?
Kako se osjećaš kada gledaš na karticu “ja” s ove pozicije?
Kako se osjećaš kad gledaš na karticu "moja željena budućnost"?
Kako se osjećaš kad gledaš na karticu “moj željeni izbor”?
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8

Pozovite sudionike da promijene mjesto i stanu na karticu "moj željeni izbor".
Vodite ih sljedećim pitanjima:
Gdje ti je fokus?
Kako se osjećaš na ovom mjestu?
Imaš li potrebu za pokretom?
Kako se osjećaš kada gledaš na karticu “ja” s ove pozicije?
Kako se osjećaš kad gledaš na karticu "moja željena budućnost"?
Kako se osjećaš kad gledaš na karticu “očekivanja članova obitelji”?

9

Na kraju radionice “Moja konstelacija” pozovite sudionike da iskorače izvan sve
četiri kartice te promotre konstelaciju iz daljine. Postavite im sljedeća pitanja
za razmišljanje i raspravu:
Kako je bilo doživjeti vlastitu konstelaciju?
Što je bilo korisno?
Koje ste promjene primjerili unutar sebe nakon ove radionice?

SMJERNICE ZA PROVEDBU
Teme i riječi koje se nalaze na karticama se mogu promijeniti ili prilagoditi
speciﬁčnom kontekstu ili situaciji.
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RADNI LIST

JA

MOJA
ŽELJENA
BUDUĆNOST

OČEKIVANJA
ČLANOVA
OBITELJI

MOJ ŽELJENI
IZBOR

Radionica #21
MOJA
KONSTELACIJA
O ŽIVOTNIM
UVJETIMA

KONTEKST
“Istraživanje o obrascima među mladima u NEET situaciji” pokazalo je da
postoji šest značajnih kategorija faktora u životu mladih koji bi ih mogli
dovesti u rizik da se nađu u NEET situaciju. Kategorije uključuju zdravstvenu
situaciju, životne uvjete, odnose u obitelji, obrazovanje, zaposlenje te izbor
karijere. Osnaživanje mladih u ovih šest područja povećat će njihovu
neovisnost, samopouzdanje i osjećaj pripadnosti i spriječit će ih da se nađu
u NEET situaciji. Ova radionica nudi sudionicima priliku za rad na temi
željenih životnih uvjeta kroz iskustvo vlastite konstelacije.

KLJUČNE RIJEČI
Neovisnost, samopouzdanje, osjećaj pripadnosti, usmjerenost
budućnosti, zahvalnost za postojeće životna uvjete, rješenja

prema

TRAJANJE
40 minuta

CILJ
radionice je poduprijeti mlade u postizanju svoje željene budućnosti.

REFERENCA
Radionica je razvijena tijekom međunarodnog sastanka partnera u Zagrebu
(siječanj 2020.) u suradnji udruge ideA i Foruma za slobodu odgoja.

MATERIJALI
Jedna kopija radnog lista po osobi (4 kartice po osobi)
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KORACI
1

Pozovite sudionike da stanu u krug i predstave se svojim imenima i odgovore
što za njih znače "životni uvjeti".

2

Napravite kratak uvod o jedinstvenosti svake zajednice i raspravite na čemu su
zahvalni u svojoj zajednici.

3

Svakoj osobi podijelite jedan set kartica iz radnog lista povezanih s životnim
uvjetima.

4

Pozovite sudionike da postave i rasporede sve 4 kartice na podu u prostoru.

5

Pozovite sudionike da stanu na karticu „Ja“. Vodite ih sljedećim pitanjima:
Gdje ti je fokus?
Kako se osjećaš na ovom mjestu?
Imaš li potrebu za pokretom?
Kako se osjećaš kada gledaš na karticu “moji željeni životni uvjeti” s ove
pozicije?
Kako se osjećaš kad gledaš na karticu "postojeći životni uvjeti"?
Kako se osjećaš kad gledaš na karticu “prednosti postojećih životnih
uvjeta”?

6

Pozovite sudionike da promijene mjesto i stanu na karticu "moji željeni životni
uvjeti". Vodite ih sljedećim pitanjima:
Gdje ti je fokus?
Kako se osjećaš na ovom mjestu?
Imaš li potrebu za pokretom?
Kako se osjećaš kada gledaš na karticu “ja” s ove pozicije?
Kako se osjećaš kad gledaš na karticu "postojeći životni uvjeti"?
Kako se osjećaš kad gledaš na karticu “prednosti postojećih životnih
uvjeta”?

7

Pozovite sudionike da promijene mjesto i stanu na karticu "postojeći životni
uvjeti". Vodite ih sljedećim pitanjima:
Gdje ti je fokus?
Kako se osjećaš na ovom mjestu?
Imaš li potrebu za pokretom?
Kako se osjećaš kada gledaš na karticu “ja” s ove pozicije?
Kako se osjećaš kad gledaš na karticu "moji željeni životni uvjeti"?
Kako se osjećaš kad gledaš na karticu “prednosti postojećih željenih
uvjeta”?
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8

Pozovite sudionike da promijene mjesto i stanu na karticu "prednosti postojećih
životnih uvjeta". Vodite ih sljedećim pitanjima:
Gdje ti je fokus?
Kako se osjećaš na ovom mjestu?
Imaš li potrebu za pokretom?
Kako se osjećaš kada gledaš na karticu “ja” s ove pozicije?
Kako se osjećaš kad gledaš na karticu "moji željeni životni uvjeti"?
Kako se osjećaš kad gledaš na karticu “postojeći životni uvjeti”?

9

Na kraju radionice “Moja konstelacija” pozovite sudionike da iskorače izvan sve
četiri kartice te promotre konstelaciju iz daljine. Postavite im sljedeća pitanja za
razmišljanje i raspravu:
Kako je bilo doživjeti vlastitu konstelaciju?
Što je bilo korisno?
Koje ste promjene primjerili unutar sebe nakon ove radionice?

SMJERNICE ZA PROVEDBU
Teme i riječi koje se nalaze na karticama se mogu promijeniti ili prilagoditi
speciﬁčnom kontekstu ili situaciji.
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RADNI LIST

JA

MOJI ŽELJENI
ŽIVOTNI UVJETI

POSTOJEĆI
ŽIVOTNI
UVJETI

PREDNOSTI
POSTOJEĆIH
ŽIVOTNIH
UVJETA

Projektni
partneri

Udruga ideA (Biedriba ‘ideA’)
Udruga „ideA“ osnovana je u ožujku 2007. kao nevladina
organizacija usred Latvije - općini Jelgava, okrugu Platone.
Ciljana skupina organizacije je ruralno društvo, uključujući
različite društvene skupine, s primarnim fokusom na mlade.
Ciljevi organizacije uključuju: razvoj civilnog društva u
ruralnim područjima; razvoj cjeloživotnog obrazovanja u
ruralnim područjima; provedba projekata neformalnog
obrazovanja; promicanje motivirane, sigurne, kreativne i
demokratske generacije mladih u ruralnim područjima;
razmjenu informacija i iskustava. Organizacija ima iskustvo u provedbi EU programa
Mladi u akciji od 2008. i Erasmus + Mladi u akciji od 2014., kao organizacija koja šalje i
prima sudionike kroz inicijative mladih, razmjene mladih, projekte i treninge. „ideA“ je
također bila i partnerska organizacija u programu cjeloživotnog učenja Grundtvig, kroz
koji su radili s pričanjem priča kao alatom za učitelje koji rade s učenicima u seoskim
sredinama. Prvi cilj organizacije je potaknuti ruralno civilno društvo na sudjelovanje u
odlučivanju i promicanje sudjelovanja u lokalnoj vlasti i javnom životu s fokusom na
uključivanje i sudjelovanje mladih. Drugi je cilj stvaranje motivirane, samopouzdane,
kreativne i demokratske nove generacije mladih. Udruga „ideA“ surađuje s lokalnom
općinom (Općina Jelgava) na promicanju sudjelovanja mladih u lokalnim aktivnostima i
neformalnom obrazovanju kao oruđu u obrazovanju zajedno s formalnim
obrazovanjem. Svi članovi organizacije su volonteri - lokalni mladi i osobe koje rade s
mladima.

Mjesna općina Jelgava - Odjel za obrazovanje (Jelgavas
novada pašvaldība - Izglītības pārvalde)
Odjel za obrazovanje mjesne općine Jelgava je
ustanova koju je osnovala Mjesna općina Jelgava.
Odjel za obrazovanje osnovan je 2015. godine,
nakon što je bio samo strukturna cjelina. Sastoji
se od dvanaest članova koji su specijalisti za
različita obrazovna područja poput formalnog obrazovanja, karijernog obrazovanja,
cjeloživotnog učenja, obrazovanja interesa, rada s mladima, zaštite dječjih prava itd.
Odjel radi na razvoju politike za mlade na lokalnoj razini koja se sastoji od 13 okruga. U
2019. godini u Općini Jelgava živjelo je ukupno 12,7% mladih. U općini postoje tri centra
za mlade koji služe kao platforma za resurse. Postoji koordinator za mlade, osobe za
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podršku mladim ljudima u svakom okrugu da promiču i potiču lokalne inicijative mladih
i sudjelovanje u različitim aktivnostima i projektima. U općini također radi i specijalist za
pitanja mladih.

Klub poduzetničkog
Movement Club - EMC)

pokreta

(Entrepreneurship

Klub poduzetničkih pokreta (EMC) je nevladina organizacija
sa sjedištem u Sloveniji. Osnovan je 2015. kako bi zadovoljio
rastuću potražnju za međunarodnim poduzetničkim
uslugama za mlade. EMC-ov tim, koji se sastoji od trenera i
coacheva, nudi interaktivne i prilagođene treninge, coaching i
izgradnju kapaciteta u razvoju poduzetničkog duha i liderskih
vještina. Cilj EMC-a je pružiti podršku mladim ljudima da
postanu uspješni poduzetnici, lideri i pozitivni uzori u svojim
lokalnim i međunarodnim zajednicama kroz jačanje samopoštovanja, samopouzdanja,
poduzetničkih, komunikacijskih i društvenih vještina. Članovi EMC-a su bili aktivno
uključeni u sektor poduzetništva i mladih od 2005. godine i imaju dugu tradiciju rada s
ekonomski i socijalno ugroženim zajednicama. Misija EMC-a je osnaživanje mladih
pružanjem prilika za razvoj vlastitih poduzeća. EMC osmišljava projekte za uključivanje
mladih u poduzetništvo kroz coaching kao glavnom metodom za ostvarenje svoje
misije, kroz pružanje podrške i održavanjem aktivnosti za razvoj vještina, kapaciteta i
sposobnosti mladih.

Osnovna šola Cirkulane - Zavrč (Osnovna škola Cirkulane - Zavrč)
Osnovna škola Cirkulane - Zavrč nalazi se na sjeveroistoku
Slovenije. To je jedna škola s jednim ravnateljem i istim
nastavnicima s dvije školske zgrade u dva sela, u dvije općine.
Na obje lokacije postoji i vrtić. Institucija u Zavrču osnovana
je 1888. godine, koja je kasnije djelomično uništena u potresu.
Današnja zgrada sagrađena je 1997. godine. Školska zgrada u
Cirkulanama, koja je oko 20 kilometara udaljena od Zavrča,
sagrađena je u 20. stoljeću. Škola danas zapošljava 65 profesionalaca, a pohađa ju 280
učenika koji dolaze iz različitih društvenih sredina. Svi učenici također imaju različite
sposobnosti učenja, što je učiteljima ponekad veliki izazov. Učitelji su uvijek na
raspolaganju kako bi na bilo koji način pomogli učenicima. Nije važno je li njihov problem
vezan uz obrazovanje ili ne, učitelji pokušavaju doprijeti do njih i biti tamo. Jedan od
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ciljeva škole je pružiti podršku učenicima u pronalaženju pravog puta za sebe kako se
kasnije u životu ne bi našli u NEET situaciji. Sudjelovanje u Erasmus + jedan je od načina
kako radimo na tome da se to i dogodi.

Forum za slobodu odgoja (Forum for Freedom in
Education)
Forum za slobodu obrazovanja prepoznata je organizacija
civilnog društva koja djeluje od 1992. godine. Radi na
usklađivanju obrazovnog sustava u Hrvatskoj s obrazovnim
standardima modernih demokratskih društava, vođena
principima izbora i jednakim pristupom obrazovanju koji
omogućava samo realizacija osobe. Naši inovativni,
visokokvalitetni programi pružaju podršku učiteljima i školama, djeci i mladima,
sveučilišnim predavačima i profesionalcima koji rade s djecom i mladima u obrazovnim
i sustavima socijalne skrbi. Programi unapređenja nastave, građanskog i zdravstvenog
obrazovanja, vještine nenasilnog rješavanja sukoba i poboljšanja školskog upravljanja
osmišljeni su za te dionike. Ciljevi Foruma ostvaruju se kroz seminare stručnog
usavršavanja i obrazovne aktivnosti, studije i analize, kampanje i kreativna natjecanja,
kao i izravnim radom s učiteljima i školama. Objavljivanje ima važnu ulogu u širenju
najboljih praksi putem kompendije i drugih publikacija dostupnih na web mjestu
organizacije. Snage Foruma kao partnerske organizacije su pouzdanost, provedba
visokokvalitetnih i priznatih programa i projekata, motivirani tim, široka mreža trenera i
stručnjaka, godine upravljanja EU projektima i široka mreža pouzdanih partnerskih
organizacija.
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