
Modul: samoupravljalske veščine 

 

Debata          

 

 
Časovni okvir: ~ 1 ura & 15 min. 

 

Lokacija: učilnica s stoli                             

 

 

Število udeležencev: 15-25 oseb 

 

 

Pripomočki: A4 papir, pisala             

 

Potek: Vodja skupine začne razpravo o temi/vsebini, ki po navadi med ljudmi sproža 
konflikte, npr. raba nuklearne energije, uporaba mobilnih telefonov … Udeležence 
razdeli v tri skupine (prva odobrava izrabo nuklearne energije, druga ne odobrava 
izrabe nuklearne energije, tretja pa odobrava izrabo nuklearne energije, toda …). 
Udeleženci se na podlagi svojega mišljenja odločijo, kateri skupini se bodo pridružili. 
Člani prve in druge skupine morajo predstaviti svoje argumente za njihovo odločitev. 
Naloga tretje skupine pa je najti kompromis med prvo in drugo skupino z 
upoštevanjem vseh podanih argumentov. Vsaka skupina ima na voljo pol ure časa. 
Ko končajo, morajo določiti eno osebo v skupini, ki jih bo zastopala na »glavnem 
soočenju«. Vodja skupine je tisti, ki vodi diskusijo, ostali člani skupin pa 
predstavljajo občinstvo, posamezen član občinstva pa lahko »vskoči« v debato tako, 
da se usede na stol (z dovoljenjem vodje), ki ga pred soočenjem postavimo med 
občinstvo ter tremi predstavniki skupin.  Če oseba iz občinstva ne sledi navodilom 
vodje, ga le ta lahko pošlje nazaj med občinstvo. Vodja diskusije je tisti, ki vzdržuje 
dobro vzdušje in spodbuja živahno razpravo, poskrbi pa tudi za to, da vsak 
predstavnik občinstva dobi priložnost, da predstavi svoje poglede. 

 

Cilj /namen:  

Včasih ljudje vztrajamo pri svojih idejah oziroma prepričanjih, brez da bi poznali 
argumente nasprotne strani. Predsodki, napačne informacije, »fiksne ideje« lahko 
predstavljajo veliko oviro pri upravljanju z veščinami ter pri razjasnjevanju različnih 
situacij. Namen te aktivnosti ni najti pravi odgovor oziroma rešitev, temveč 
predstaviti vse vidike določenega problema. 

 

Vprašanja za diskusijo:  

Ste spremenili svoje mnenje po tem, ko so vam bili predstavljeni vsi vidiki? 

Če niste spremenili mnenja, ste vsaj okrepili svoje mnenje z dodatnimi argumenti? 

V kolikšni meri ste »vadili« nekatere osebnostne veščine: npr. da ste bili pozoren 
poslušalec ali socialne veščine: sodelovanje, objektivnost, pravičnost?  

 

Vir:  

Intercultural learning in youth exchanges, Mark Taylor, Strasbourg, 1997  

 

 


