
 

VZGOJA ZA PRAVE VREDNOTE V KLANU   

Kristina Kosmač, Nova Gorica 1 

 
1. Na kakšen način je korak voditelja pripomogel k moji osebni rasti skavtskega voditelja: 

 

Razmišljanja PP-jevcev o lastnih vrednotah in njihovem pomenu v osebnem življenju so mi omogočila, 

da sem spoznala, kako se današnji mladostniki soočajo z reševanjem razvojnih nalog, med katerimi je 

tudi oblikovanje lastnega vrednostnega sistema. Tudi sama sem ob izbranih vrednotah preverjala svoje 

odločitve in si še bolj jasno oblikovala vrednote, za katerimi stojim in ki jih želim v vsakdanjem 

življenju živeti. Ozavestila sem načine, kako lahko svoje vrednote bolj dejavno uresničujem. 
 

2. Koraki načrtovanja: 

 

Analiza stanja: 

• V današnji družbi prave vrednote izgubljajo pomen. 

• Majhna osmišljenost krščanskih vrednot med PP-jevci. 

• Premajhno zavedanje lastnih vrednot med PP-jevci in delovanje v skladu z njimi. 

• Neopredeljenost PP-jevcev do nekaterih vrednot. 

• V določenih situacijah ne zmorem ravnati po vrednotah, ki so mi pomembne v življenju. 

 

Nameni: 

1. PP-jevce spodbuditi k razmišljanju o svojih vrednotah z namenom, da se bodo v življenju lažje 

odločali in se ravnali po pravih vrednotah in stali za svojimi odločitvami. 

2. Preko lastnih razmišljanj, pogovorov v klanu poiskati načine, kako lahko še bolj dejavno živim 

vrednote v vsakdanjem življenju. 

 

Cilji: 

1. Rdeča nit spoznavanja vrednot skozi skavtsko leto bo knjiga Mali Princ.  

2. Na vsakem srečanju klana bo tema ena od vrednot. 

3. V tednu pred srečanjem bodo PP-jevci prebrali odlomek iz knjige, ki govori o izbrani vrednoti. 

4. Preko pogovora se bodo PP-jevci srečali z razmišljanjem voditeljev in ostalih PP-jevcev o  

vrednotah. 

5. PP-jevci bodo preko različnih nalog in iger spoznavali vrednote in na sebi izkusili pomen pravih 

vrednot. 

6. Na zimovanju klana bodo PP-jevci povezali teme srečanj v smiselno celoto in na sebi izkusili pot 

notranjega dozorevanja za odgovorno življenje v skladu z lastnimi vrednotami. 

7. Ob pripravi srečanj bom preverjala svoje vrednote in preverjala to, v kolikšni meri jih živim. 

8. Priprava srečanj mi bo pomagala, da bom našla načine, kako svoje vrednote bolj dejavno in zares 

živeti. 

 

Program: 

• 1. srečanje: vrednota iskrenost 

• 2. srečanje: vrednota zunanji videz 

• 3. srečanje: vrednota zvestoba 

• 4. srečanje: vrednota oblast, moč 

• 5. srečanje: vrednota biti občudovan 

• 6. srečanje: vrednota denar, kariera 

• 7. srečanje: vrednota čas 

• 8. srečanje: vrednota sreča 

• zimovanje: pregled že obdelanih vrednot + vrednota ljubezen in vera, odločitev za svoje vrednote 
 

3. Povzetek izvedbe koraka voditelja: 

 



 Stran 2 

Na vsakem srečanju klana smo pripravili dejavnosti in duhovno misel oz. katehezo na temo izbrane 

vrednote. PP-jevci so spoznavali vrednote preko osebnega dela in razmišljanja kot tudi dela v manjših 

skupinah in skupinskega pogovora. Voditelji smo jih skušali spodbuditi k razmišljanju o sebi in jim dali 

možnost, da so svoja mnenja tudi preverili ob mnenju drugih.  Na koncu srečanja je vedno sledil še 

kratek povzetek in temeljno sporočilo srečanja. Ko smo spoznavali vrednoto iskrenosti, smo preko 

risanja ogledala, v katero smo napisali svoje lastnosti, stvari, ki so nam pomembne, ki jih imamo radi ali 

ki jih en maramo. Preko te dejavnosti sem skušala pri PP-jevcih poudariti iskrenost do sebe, saj na bodo 

na podlagi iskrenosti do sebe, PP-jevci lahko gradili tudi iskrenost do drugih. Na drugem srečanju smo 

pobližje pogledali, kako vrednotimo zunanji videz. Pogledali smo, kaj skavti s svojim videzom 

sporočamo drugim. PP-jevci so spoznali, kakšen je simbolni pomen skavtskega kroja in tako zunanji 

videz v pravem pomenu pozitivno ovrednotili. Pri vrednoti zvestobe smo se ustavili predvsem pri 

zvestobi do sebe, svojim odločitvam in zvestobi skavtski obljubi. Preko pogovora o pomembnih  

odločitvah, ki smo jih v življenju sprejeli, smo PP-jevcem skušali pokazati tudi na odgovornost, ki jo 

odločitve in zvestoba prinašata. Pri razmišljanju o skavtski obljubi so PP-jevci zapisali, kako skavtsko 

obljubo izpolnjujejo in si zadali eno stvar, za katero se bodo v prihodnje še posebej trudili. Na četrtem 

srečanju smo z vrednoto oblasti in moči PP-jevcem pokazali, da je lahko oblast in moč nekaj dobrega, ko 

delamo stvari ne zgolj zase, ampak se pri naših dejanjih lahko darujemo za druge. Se pravi smo PP-

jevcem osvetlili pomembnost pravih namenov, ki naj bi bili v ozadju dejanj človeka, ki se trudi živeti po 

pravih vrednotah. O vrednoti biti občudovan smo se pogovarjali z vidika objavljanja naših podatkov, slik 

na internetu in z vidika iskanja (pretirane) pozornosti pri drugih. Voditelji smo pripravili tudi dejavnost, 

preko katere so PP-jevci izkusili, da je ključno, da se ne smejo preveč ozirati na pohvale in kritike drugih 

in svoje identiteto graditi zgolj na mnenju drugih, ampak da si morajo zaupati in v sebi, ne v drugih, 

odkrivati svoj pravi jaz. Ob vrednotah kariere in denarja se PP-jevci nsio ustavili zgolj ob razmišljanju o 

pomenu materialnih stvareh, ampak so pogledali, katere so najpomembnejše stvari v njihovem življenju. 

Z vrednoto časa so se PP-jevci srečali preko aktivnosti, ko so morali opraviti različne naloge in dobra 

dela v omejenem času. Naučili so se, da je od njih samih odvisno, kako bodo izkoristili in si organizirali 

svoj čas ter da je pomembno svoj čas darovati tudi za druge in ga porabiti za prave, dobre stvari, ne čas 

zapraviti. Na zadnjem srečanju pred zimovanjem so PP-jevci izdelali iz papirja in različnih slikic 

simoblično pot svojega življenja in v njej predstavili dogodke, stvari, ljudi, ki so jih osrečili. Pogledali so 

tudi, katere so tiste stvari, za katere mislijo, da bodo imele največji pomen v prihodnje in jih bodo 

resnično osrečevale. Na zimovanju, ki bo od 4.-6. marca, se bomo z vrednotami še podrobneje in na bolj 

oseben način srečali in pretekla srečanja povezali v smiselno celoto. 
 

4. Preverba ciljev: 

 

1. Rdeča nit spoznavanja vrednot bo knjiga Mali Princ. izpolnjen 

 

 Na srečanjih klana smo obravnavali vrednote, izbrane iz knjige Mali princ. 

 

2. Na vsakem srečanju klana do zimovanja bo tema ena od izbranih vrednot. izpolnjen 

  

 Na srečanjih klana smo spoznavali naslednje vrednote: iskrenost, zunanji videz, zvestoba, oblast, 

 biti občudovan, denar, kariera, čas, sreča. Naštete vrednote so vzete iz knjige Mali princ in se 

 nanašajo na izbrane odlomke iz knjige. 

 

3. V tednu pred srečanjem bodo PP-jevci prebrali odlomek iz knjige, ki govori o izbrani vrednoti. 

delno izpolnjen 

 

 Nekateri od PP-jevcev so včasih doma pozabili prebrati odlomek iz knjige, ki govori o izbrani 

 vrednoti. 

 

4. Preko pogovora in drugih dejavnosti se bodo PP-jevci srečali z razmišljanjem voditeljev in 

ostalih PP-jevcev o vrednotah. izpolnjen 



 Stran 3 

 

 Na srečanjih smo se veliko pogovarjali o aktualnih temah, ki se nanašajo na izbrane vrednote in 

 PP-jevci so aktivno sodelovali pri dejavnostih, ki smo jih pripravili na temo vrednot. 

 

 

5. PP-jevci bodo preko različnih nalog in iger spoznavali vrednote in na sebi izkusili pomen pravih 

vrednot. izpolnjen 

 

 Preko iger in dejavnosti, ki so bile osmišljenje, so PP-jevci izkusili, kakšen je pomen in vpliv 

 določene vrednote v življenju.. 

 

6. Na zimovanju klana bodo PP-jevci povezali teme srečanj v smiselno celoto in na sebi izkusili pot 

notranjega dozorevanja za odgovorno življenje v skladu z lastnimi vrednotami. ni še izpolnjen 

 

 Zimovanje klana bo potekalo med 4. in 6. marcem. Program je zastavljen tako, da bo cilj 

 izpolnjen. 

 

7. Ob pripravi in izvedbi srečanj bom preverjala svoje vrednote in preverjala to, v kolikšni meri jih 

živim. izpolnjen 

 

 Ob razmišljanju o izbranih vrednotah sem preverjala, katere so moje najpomembnejše vrednote 

 in ocenila, za katere vrednote mislim, da jih v premajhni meri izpolnjujem. 

 

8. Priprava  in izvedba srečanj mi bo pomagala, da bom našla načine, kako svoje vrednote bolj 

dejavno in zares živeti. izplonjen 

  

 Razmišljanja, priprave srečanj in pogovori so mi odprli poglede, kako bi svoje vrednote lahko še 

 bolj živela in ne bila zanje zgolj v sebi opredeljena. Odločila sem se, da bom za začetek sebe 

 podrobneje opazovala v vsakdanjih situacijah, da bom videla, za katere vrednote se moram bolj 

 truditi. Na ta način bom prišla tudi do konkretnih idej o možnostih bolj dejavnega življenja v 

 skladu z lastnimi vrednotami. 

 

5. Zaključek 
 

Za korak voditelja na temo vrednot v klanu sem se odločila, ker so PP-jevci ob vstopu v klan v obdobju 

iskanja in oblikovanja lastne identitete. Prav zato je opaziti, da nimajo izoblikovanih vrednot.  

Pomembno se mi zdi, da se PP-jevci soočijo z razvojno nalogo opredelitve za vrednot, ki jim bodo v 

življenju sledili. Poleg tega je dobro, da imajo PP-jevci preden stopijo na voditeljsko pot vrednote 

izoblikovane, saj bodo le tako lahko pravi zgled mlajšim skavtom in bodo osebnosti z lastno identiteto. 

Lestvica vrednot, ki so posamezniku prioritetne je pomembna, saj se tako laže odziva na situacije, v 

katerih se znajde v življenju. Preko vrednot malega princa, se je PP-jevcm predstavilo tudi vrednote 

skavtstva in katolištva, ki so pomembne za voditelja (čeprav se klanovci morda tega niso zavedali). 

Vrednote, predstavljene preko aktivnosti, so PP-jevcem pomagale, da so se zavedli, kaj lahko in česa ne 

smejo narediti. Ni namreč dovolj, da PP-jevci svoje vrednote poznajo in jih imajo opredeljene, ampak se 

morajo po njih tudi vsak dan ravnati. Izkusili so tudi, zakaj je pomembno, da vrednote živimo in se za 

njih borimo. 

V splošnem brez jasno opredeljenih vrednot skavt ne more biti odgovorna in zrela oseba in zato tudi ne 

skavtski voditelj, saj so vrednote ključna stvar, od katerih je odvisen način, smisel in kvaliteta našega 

življenja. Prave vrednote so pomemben del skavtstva in naše skupne identitete, zato mora vsak skavt te 

vrednote ozavestiti in se odločiti, da se bo po njih ravnal. Skavtski voditelj se mora zato zavedati velike 

odgovornosti, ki jo nosi, ko vzgaja mlade – prav je, da nenehno dela na sebi, preverja svoje vrednote in 

cilje, ki jim v življenju želi slediti, ki ga izpolnjujejo in osmišljajo vsako njegovo dejanje. 

 


