KATALOG DELAVNIC
DRUŠTVO LOJTRA, DECEMBER 2020
O NAŠIH DELAVNICAH NA
SPLOŠNO

DOLŽINA

Minimalna
dolžina
posameznega
Učne cilje delavnic se določi za vsako vsebinskega sklopa je 45 min.
delavnico posebej, glede na starostno
skupino, velikost skupine, dolžino izvedbe Kontaktirajte nas za več informacij in skupaj
bomo oblikovali primeren program glede na
in predznanje.
vaše želje.
Vse delavnice so usmerjene izrazito
izkustveno,
kar
pomeni,
da
se
učenci/dijakinje/mladi posvetijo različnim
izzivom preko katerih pridobivajo znanje,
veščine, razvijajo odnose in ozaveščajo ter
spreminjajo vedenja.

*V besedilu izmenjujoče uporabljamo ženski in moški spol.

Vse delavnice ponujajo možnost tako
enkratne
izvedbe
kot
izvedbe
izobraževalnega cikla več zaporednih
delavnic.

www.drustvolojtra.si

info@drustvolojtra.si
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IZVAJALCI
DELAVNIC
ALJAŽ ZUPAN

Mladinski delavec, trener v neformalnem izobraževanju mladih,
član bazena trenerjev zavoda MOVIT, nacionalne agencije za
izvajanje programa Erasmus+ Mladi v akciji, predsednik Društva
Lojtra, društva za osebni in poklicni razvoj mladih,
samostojni podjetnik, planinski vodnik kategorij A,B,D.

TINA TRDIN

Dipl. mednarodnih odnosov, trenerka na področju globalnega
učenja, raziskovalka narave in učenja v naravi. Članica bazenov
trenerjev Zavoda Movit, Mladinskega sveta Slovenije, PiNE in
EPTO (European peer training organization). Mentorica mladim
in starejšim, vodja izobraževalnih programov in aktivnosti za
skupnost na Društvu Lojtra.

JURE UREKAR

Univ. dipl. profesor biologije in angleščine, trener globalnega
učenja, permakulturni načrtovalec, mentor mladim, prostovoljcem
in drugim uporabnikom aktivnosti društva Lojtra. Strasten ljubitelj
in opazovalec narave ter raziskovalec sonaravnih načinov učenja
in dela.

MAJA VIŠNIKAR

Dipl. inž. živilstva in prehrane, članica bazena trenerjev PiNa.
Organizirala in koordinirala je več mladinskih izmenjav in
treningov, trenutno pa dela na Zavodu Voluntariat, kjer koordinira
centraliziran KA3 projekt. Predsednica društva D20, ki združuje
ljubitelje igre D&D. Sodelovala je pri razvoju metode za uporabo
igre za naslavljanje globalnih izzivov.

ANDREJA ŠMRGUT
OKRAJŠEK

POLONA PILTAVER

Po izobrazbi profesorica angleškega jezika, ki že več kot 10 let
deluje na nevladniškem področju, natančneje na področju
globalnega učenja. Trenerka globalnega učenja in navdušenka
gledališča zatiranih, ki išče in odkriva nove načine za
povezovanje obeh področjih, zato njene delavnice vedno (vsaj)
“dišijo” po gledališču.
Po izobrazbi inženirka vodarstva in komunalnega inženirstva,
zanima pa jo še marsikaj drugega. Raziskuje in se izobražuje na
področju alternativne medicine (reiki, theta healing, skalarni
valovi, delo z vodniki,..) in sledi srcu in življenju, ki jo vedno bolj
vodi in usmerja na pot raziskovanja starodavnih tehnik
šamanizma in povezovanja z naravo.

MEHKE VEŠČINE
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TEAMBUILDING
(KREPITEV
POVEZANOSTI V
RAZREDU)
11+
KRAJŠI OPIS:

DELO V SKUPINI
15+

Delavnica je primerna za skupine ali razrede,
ki so skupaj vsaj pol šolskega leta. Delavnica
se osredotoča na poglobljeno spoznavanje
posameznikov znotraj skupine. Nadalje se
skupina spopade z različnimi izzivi, ki
zahtevajo
komunikacijo,
iznajdljivost
in
prilagajanje. Hkrati so izzivi tudi zabavni.
Konec delavnice je namenjen refleksiji v
smislu ozaveščanja kaj se je med posamezno
vajo dogajalo in kaj to pomeni.

KRAJŠI OPIS:
Delavnica je namenjena skupinam, ki so
skupaj vsaj eno šolsko leto. Gre za
kompleksne naloge, ki jih mora izpolniti
posamezna skupina. Naloge so zastavljene na
način, da morajo različne članice prevzeti
različne vloge. Po končani nalogi sledi
refleksija. Zaradi kompleksnosti nalog učni
rezultati posegajo na področje komunikacije,
projektnega
managementa
in
reševanja
konfliktov. Struktura vprašanj med refleksijo v
ospredje postavlja delo v skupini.

MEHKE VEŠČINE
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KOMUNIKACIJA
13+
KRAJŠI OPIS:
Ne glede na to kaj počnemo, vedno
komuniciramo. Tudi če smo tiho, v okolico
pošiljamo
sporočilo.
Obširno
področje
komunikacije lahko spoznavamo na osnovni
ravni, kjer spoznamo pošiljatelja in prejemnika
sporočila, načine kodiranja in dekodiranja
sporočila in različne govorice (verbalna,
telesna). Znanje lahko nadgrajujemo z
obravnavo naslednjih tematik: jasnost v
komunikaciji, učinkovito poslušanje, nenasilna
komunikacija, reševanje konfliktov, javno
nastopanje, postavljanje učinkovitih vprašanj.

SPOZNAVANJE
11+
KRAJŠI OPIS:
Delavnica je posebej primerna za novonastale
skupine ali razrede. Osredotoča se na
medsebojno spoznavanje na način, da je
vsaka slišana. V udeležencih išče močna
področja, katera predstavijo drugim, ki jih na
ta način spoznajo v pozitivnem duhu.
Delavnica obsega tudi zelo enostavne vaje, ki
zahtevajo prvo interakcijo med udeleženkami
pri zasledovanju skupnega cilja.

MEHKE VEŠČINE
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PROGRAM ERASMUS+
13+
KRAJŠI OPIS:

PROJEKTNI
MANAGEMENT
13+

V društvu Lojtra nudimo mentorstvo za prijavo
projektov v program Erasmus+. Za mlade so
primerne mladinske izmenjave. Na kratko to
pomeni, da mora skupina mladih ob pomoči
mentorja pripraviti vsebino za mladinsko
izmenjavo. Nato se projekt prijavi v program
Erasmus+ in v kolikor je sprejet, gre skupina
mladih na brezplačno učno izkušnjo v tujino. V
tujini je potrebno imeti partnerja, ki opravi
enak proces s svojo skupino mladih. Društvo
Lojtra lahko nudi mentorstvo pri procesu,
lahko pa celoten proces izvedemo tudi
samostojno (ob podpori vsaj ene učiteljice, ki
je pripravljena tudi na udeležbo na izmenjavi
v tujini). Takšno sodelovanje redno izvajamo z
Osnovno šolo Gradec iz Litije. Prav tako
imamo mrežo zanesljivih partnerjev v tujini.

KRAJŠI OPIS:
Česarkoli se lotimo je projekt. Učenje za
geografijo, pospravljanje sobe, nedeljsko
druženje s prijatelji, organizacija šolskega
plesa, akcije zbiranja starega papirja,
šolskega filmskega večera… Vse to so
projekti.
Vsi
imajo
skupne
elemente.
Spoznavanje teh elementov in treniranje
načina učinkovite implementacije le teh v
prakso, razvija kompetence ene najbolj
zaželenih mehkih veščin 21. stoletja.

MEHKE VEŠČINE
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IMPROVIZACIJA
12+
KRAJŠI OPIS:
Delavnica je namenjena mladim, ki se že
poznajo in delujejo kot skupina. Preko
zabavnih improvizacijskih vaj in situacij se
mladi učijo spontanega delovanja v različnih
življenjskih situacijah, znebijo prevelike treme
pred javnim nastopanjem in izboljšajo svoje
komunikacijske veščine. Improvizacija pri
mladih
spodbuja
boljše
medsebojno
poslušanje, sodelovanje, mladi pa hkrati
razvijajo kreativnost in pogum, da v varnem
okolju sprejemajo tvegane odločitve in se
naučijo sprejemati svoje napake ne kot
šibkost, marveč kot priložnost za učenje in
rast.
*V sodelovanju z Zavodom Malo drugače

GLOBALNO UČENJE
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GLOBALNO UČENJE
AGORA
13+
KRAJŠI OPIS:
Namen delavnice je skupaj z mladimi
prevprašati skupne vsakodnevne navade in
spoznati, kako le-te vplivajo na ljudi in okolje,
tako lokalno kot tudi globalno. Delavnica je
zastavljena interaktivno, in sicer v prvem delu
preko
interaktivnih
metod
z
mladimi
naslavljamo vsakodnevne navade, ki so nam
vsem skupne in jih niti ne dojemamo kot
škodljive. Drugi del delavnice je zastavljen
pro-akcijsko, saj se z mladimi osredotočamo k
spremembam, ki jih lahko kot posameznice in
skupnost vnesemo v naš vsakdanjik in
pripomoremo k spremembam.
*Več o nagrajeni metodologiji Globalno učenje
Agora na strani 16
**V sodelovanju z Zavodom Malo Drugače

GLOBALNO UČENJE

PUSTOLOVSKI
PRISTOP H
GLOBALNEMU
UČENJU
13+
KRAJŠI OPIS:
Domišljijsko
igro
Dungeons&Dragons
uporabljamo kot metodo mladinskega dela
tako, da igralcem omogočimo, da stopijo v
čevlje svojega lika in se vživijo v vrsto
situacij, skozi katere se naučijo nekaj novega
- ne uči se samo njihov lik, marveč tudi
igralke same. Prvi del učnega procesa je
vodenje igralcev skozi zgodbo, ki orisuje
enega izmed globalnih izzivov, kjer so igralke
spodbujene k raziskovanju različnih vidikov in
same odkrijejo rešitev za predstavljeni
problem. Drugi del procesa po igri je razprava
o tem, kaj so njihovi liki doživeli med igro in
kako je to povezano s svetom okoli nas.
Vprašanja
spodbudijo
k
povezovanju
doživetega z realnim svetom in s tem še
enkrat podprejo lekcije naučene med igro.
Skozi uporabo raznovrstnih metod refleksije
zagotovimo, da vsi udeleženci pridejo do
besede in lahko izrazijo svoje mnenje.
*V sodelovanju z društvom D20.
**Zaradi dela v manjših skupinah je potrebnih
več izvajalk, minimalna dolžina je 90 min.
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GLOBALNO UČENJE
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ŠTIRJE VETROVI
11+
KRAJŠI OPIS:
V sklopu projekta Štirje vetrovi smo razvili
komplet 48 kartic z različnimi aktivnostmi, ki
povabijo k negovanju odnosa s seboj, s
soljudmi in z naravo. V sklopu delavnic se s
pomočjo
kartic
odpravimo
na
skupno
raziskovanje.
Delavnica
spodbuja
sonaravnost, empatijo, solidarnost, prijetno
sobivanje in ljubezen do narave.

MEDKULTURNO
UČENJE
15+

*Komplet kartic lahko šola ali učenci prejmejo
tudi za domov, cena kompleta je 10 eur.

KRAJŠI OPIS:
Zavedanje
medkulturne
raznolikosti
je
dandanes
ključno
za
spodbujanje
medkulturnega
dialoga.
Prinaša
boljše
razumevanje okolice in hkrati krepi zavedanje
o lastnih kulturnih očalih in lastni identiteti.
Delavnica
ponuja
vživljanje
v
različne
situacije, ki so danes prisotne v svetu. Preko
refleksije ozaveščamo kaj je to kultura in na
kaj vse vpliva oz. iz katerih elementov je
sestavljena.
Povedano postavimo v teoretičen okvir
koncepta kulture.

AKTIVNO
DRŽAVLJANSTVO
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SOUSTVARJANJE
UTRIPA ŠOLSKE
SKUPNOSTI
13+
KRAJŠI OPIS:
Aktivno državljanstvo pomeni, da člani neke
skupnosti aktivno prispevajo k njenemu
delovanju. V primeru osnovnih šol tako ta
delavnica mlade spodbuja k izražanju o tem,
kaj bi si v šoli še želeli oz. kaj jih moti.
Nadalje samostojno, a ob podpori mentorice
naredijo načrt kako identificiran projekt
udejanjiti. Pogovorijo se z učitelji, pridobijo
ustrezna dovoljenja in zadevo tudi samostojno
izvedejo. Pri starejših mladih je možna tudi
izvedba projekta v lokalni skupnosti. Pri
mladih v starosti 17 let in več ponujamo
mentorstvo pri morebitni prijavi projekta v
program Evropska solidarnostna enota, kjer
mladi lahko dobijo do 6000€ za izvedbo lastne
ideje.

AKTIVNOSTI NA
PROSTEM
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IZOBRAŽEVALNI
OBISK
SKUPNOSTNEGA
VRTA IN KMETIJE
9+
KRAJŠI OPIS:
V sklopu društva Lojtra že tretje leto poteka
projekt #SkupnostniVrt, kjer s skupino
prostovoljk solidarnostno in po permakulturnih
načelih obdelujemo vrt v okolici Litije. Za šole
organiziramo med majem in septembrom
ogled skupnostnega vrta s permakulturno
delavnico. Glede na želje šole se lahko
dogovorimo tudi za delovno akcijo na vrtu
in/ali ogled kmetije Gozdni raj ter krajši pohod
do sosednjega hriba na ogled tipija,
obgozdnega vrta in pripravo skupnega kosila.

VIKEND
USPOSABLJANJE
NA KATEROKOLI
TEMO ZGORAJ
*V sodelovanju s kmetijo Gozdni raj
ALI KOMBINACIJO
TEM
11+
KRAJŠI OPIS:
Za
skupine
organiziramo
tudi
vikend
izobraževalne programe po meri na idilični
lokaciji 10 min iz Litije. V objemu narave,
obdani z gozdom. Nastanitev v šotorih. Za več
informacij nas kontaktirajte.

AKTIVNOSTI NA
PROSTEM
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PLANINSKI POHODI
8+
KRAJŠI OPIS:
Nudimo spremstvo licenciranega planinskega
vodnika na vseh vrstah planinskih pohodov.
Prav tako je možno svetovanje in organizacija
planinskih pohodov. Pohod združimo z
izvedbo interaktivnih iger (spoznavne igre,
interakcija z naravo,...).

POLETNI TABORI V
NARAVI
11+
KRAJŠI OPIS:
Za skupine organiziramo poletne tabore v
naravi na idilični lokaciji 10 min iz Litije. V
objemu narave, obdani z gozdom. Nastanitev
v šotorih.
Na voljo so trije programi:
Jezikovni
tabor
medkulturnih
veščin
(španščina,
angleščina,
nemščina
ali
kitajščina), Aktivno preživljanje časa v
naravi in Mladi spreminjamo svet na bolje.
Program tabora lahko pripravimo tudi po meri
naročnika.
Za več informacij nas kontaktirajte.

SPLETNE DELAVNICE
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TRAJNOSTNI RAZVOJ
V LOKALNI
SKUPNOSTI
13+
KRAJŠI OPIS:

SPLETNI
TEAMBUILDING
RAZREDA
13+

V teh nesigurnih časih se je tudi naša
ponudba delavnic delno preselila na splet. V
okviru projekta Trajnostno.Lokalno.Globalno
smo razvili interaktivno spletno delavnico, kjer
s
pomočjo
kviza
spoznavamo
Cilje
trajnostnega
razvoja
in
v
skupinah
razmišljamo ter snujemo korake k bolj
trajnostnim skupnostim. Mladi se na koncu
zavežejo k aktivaciji v lokalnem okolju na
skupno identificiranih področjih.

KRAJŠI OPIS:
Da, res je, razred lahko povežemo tudi na
spletu. Na društvu Lojtra smo bili, tako kot
mnogi, prisiljeni del naših aktivnosti prenesti
na splet. Tekom prilagoditev smo odkrili in
razvili številne aktivnosti, ki spodbujajo
povezovanje in izboljšajo klimo v vsakem
razredu. Zadeva še toliko bolj deluje, ker je
večini mladih tovrstna interakcija zelo blizu.
Skupinsko risanje, spletni speed dating in še
in še, so igre, ki spodbudijo skupinski duh
razreda.

PONUDBA ZA
IZOBRAŽEVALCE/KE
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DELAVNICE IN
VEČDNEVNE
AKTIVNOSTI
KRAJŠI OPIS:
-

povezovalna komunikacija v kolektivu
teambuilding
globalno učenje in cilji trajnostnega razvoja
vikend oddihi v naravi

*Cena je odvisna od števila udeležencev in
dolžine programa

PREDSTAVITEV
BREZPLAČNIH
SPLETNIH ORODIJ
KRAJŠI OPIS:
V času, ko se delo in učenje v vse večji meri
izvajata na daljavo, smo bili tudi na Lojtri
primorani preizkusiti in prilagoditi naše delo v
spletnem okolju. V delavnici vam bomo
predstavili številna spletna orodja, ki popestrijo
učenje
in
naredijo
izmenjavo
karseda
interaktivno in poglobljeno, četudi je ta samo
spletna.

REFERENCE DRUŠTVA
LOJTRA
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REFERENCE DRUŠTVA
LOJTRA 1/2
Društvo Lojtra deluje od leta 2014. Z uspešnimi projekti in programi je svoje ime utrdilo tako v
lokalnem kot v mednarodnem okolju. Svoje delovanje deli na dva stebra: mladinsko delo in
sonaravnost. V sklopu teh dveh stebrov raziskuje neformalno učenje, mentorstvo, aktivno
državljanstvo, trajnostni razvoj lokalne in globalne skupnosti, učenje v naravi, globalno učenje in
ulične metode. Spodaj nizamo nekaj naših najpomembnejših referenc.

Inkubator za aktivno državljanstvo - Izkusi Erasmus+
Že tri leta z OŠ Gradec izpopolnjujemo in izvajamo program Inkubatorja
za aktivno državljanstvo, v okviru katerega z uporabnimi znanji in
mednarodnimi učnimi aktivnostmi opolnomočimo mlade ter jim s
podporo domačih mentorjev pomagamo razviti in utrditi kompetence za
aktivno državljanstvo. Projekt bomo v letih 2020-2022 nadgradili tudi s
strateškim partnerstvom v projektu "Skupnosti, ki podpirajo mlade",
znotraj katerega bomo razvili kompetenčni model za aktivno
državljanstvo najstnikov v lokalni skupnosti.
http://www.consulta.si/novice/litija-ima-inkubator-za-aktivnodrzavljanstvo/3101
https://www.mlad.si/e-katalogi/Zgodbe_o_uspehu_II/36/

Usposabljanja na področju mladinskega dela
Tekom svojega delovanja smo soizvedli že več kot 20 mednarodnih
izmenjav za mlade in usposabljanj za mladinske delavce in izobraževalke.
Zavod Movit je leta 2019 naš projekt "Do it yourself: Facilitate learning
experience" nominiral za prejem priznanja Ključ do učenja. V ožji izbor
so se uvrstili trije projekti, ki so v času izvajanja najbolje načrtovali,
spremljali in beležili učenje in učne rezultate udeležencev skozi celoten
projekt, še posebej pa na aktivnosti, ter uporabili raznolike metode za
reflektiranje pridobljenega znanja.
https://www.facebook.com/lojtradrustvo/posts/2623373764405293/

REFERENCE DRUŠTVA
LOJTRA
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REFERENCE DRUŠTVA
LOJTRA 2/2
Svetovno nagrajen projekt Globalno učenje Agora
V letih 2017-2019 smo s partnerji razvili metodološki okvir za naslavljanje globalnih
izzivov na ulici in animacijo mimoidočih. Projekt je prejel nagrado svetovnega merila, saj
je APCEIU (Asia-Pacific Centre of Education for International Understanding, ustanovljen
s sporazumom med UNESCOm in Vlado Republike Koreje) projekt Globalno učenje
Agora proglasil za eno od petih najboljših praks s področja EIU/GCED (Education for
International Understanding/Global citizenship Education) v letu 2019. Projekt in
njegov potencial za razširjanje smo septembra 2019 predstavljali v Seulu. Leta 2018 je
isti projekt uvrstila tudi Evropska mreža za globalno učenje v nabor 20 najbolj inovativnih
praks s področja globalnega učenja.
https://gene.eu/wp-content/uploads/GENE_GE-Innovation_Award-Brochure-2018.pdf
http://www.unescoapceiu.org/board/bbs/board.php?bo_table=m34&wr_id=64
www.geagora.eu

#LIST - Litijski inkubator za skupnost in trajnost
Društvo Lojtra je bilo pobudnik za prijavo projekta #LIST. V partnerstvo smo
povabili Knof in Klub litijskih in šmarskih študentov. Po zaslugi projekta smo v
centru Litije vzpostavili skupnostni prostor, znotraj katerega deluje tudi second
hand trgovina. Lojtra, skupaj s Klišejem, koordinira program za skupnost, ki
pokriva organizacijo delavnic, akcij na skupnostnem vrtu, uličnih akcij ipd.
https://www.facebook.com/projektLIST

Učenje v naravi
Poleti vrsto aktivnosti izvajamo v naravi, v neposredni okolici Litije. Tako v Ponovičah
nastaja prostor, ki omogoča učne delavnice v naravi, tabore, vikende oddiha ipd. V sklopu
projekta Nazaj k naravi, ki ga sofinancira ARSKTRP, bomo letos s partnerji na lokaciji
prenovili star toplar za namen nadgradnje ponudbe aktivnosti v naravi. Eden izmed
odmevnejših projektov raziskovanja pristopov Učenja v naravi, pa je bil gotovo projekt
Štirje vetrovi.
https://issuu.com/drustvolojtra/docs/prirocnik_koncna_verzija
https://www.bridge47.org/index.php/blog/02/2020/innovation-stories-four-winds-projectslovenia
https://las-srceslovenije.si/sl_SI/2020/09/25/v-litiji-ohranjajo-stik-z-naravo/

