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1. ANALIZA STANJA

V klanu Čufti s čustvi je v letošnjem letu sedem deklet, šest fantov, dva moška voditelja in jaz. Na
začetku leta smo klanovcem razdelili anketo, ki je vsebovala več področij: na kratko o tebi, Bog in ti,
tvoji prijatelji in ti, tvoja družina in ti ter ti pri skavtih. Eno od vprašanj pa je bilo tudi katera področja
te najbolj zanimajo? Odgovori so bili naslednji:
(5) (12) – (področja)(teme)
Naravoslovje(4)(12)
matematika/fizika (4), astronomija (3), živalstvo (2), rastlinstvo, ekologija, medicina(1),
meteorologija(2), …
Tehnika(4)(9)
avtomobili, letala (3), računalniki (3), telefoni (2), kmetijski/gradbeni(1)/ostali težki stroji,
elektrarne, vojaška oprema, …
Družboslovje (1)(12)
Geografija, zgodovina(1), Slovenija(1), verstva(1), drugačnost (2), psihologija (3),
jezikoslovje(3), ekonomija(1)…
Umetnost (5)(19)
Glasba (3) – pop (1)/klasična/instrumentalna (2)/vokalna, ples (4), gledališče (3) –
klasično/popularno, televizija(2), film(2), moda, muzeji (2), …
Take bolj življenjske stvari (4)(23)
Ljubezen (7), poroka (4), ustvarjanje družine (2), vzgoja otrok (3), politika(1), odvisnosti(3),
spolnost (1), Bog, gospodinjstvo, državljanstvo, dobrodelnost (1), učenje (1), …
Šport (7)(vsi vse…)
Planinstvo, kolesarjenje, tenis (1), pingpong (3), badminton (3), nogomet (1), odbojka (5),
košarka (2), hokej(1), plavanje(1), smučanje(2), sankanje(1), padalstvo(2), jamarstvo(1),
plezanje (1), golf(1), baseball (2), kriket(1), curling(1), …

Presenetila nas je, da večino klanovcev zanimajo "take bolj življenjske stvari". Tako smo se odločili, da
moramo v klanu dati večji poudarek takim temam in glede na potrebe izvedemo zimovanje v tem
slogu.

2. NAMEN

V skavtskem letu 2010/11 bomo voditelji vključili več življenjskih tem ter spodbujali pogovor o njih.

3. CILJI
-
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PP razmisli in poda lastno mnenje o določeni temi, jo argumentira in zna sprejeti druga
mnenja.
PP iz lastnih pričevanj spozna razlike in podobnosti med obema spoloma.
PP razišče stereotipne izjave in razmisli, če so pravilne ali ne.

-

PP zamenjajo opravila na zimovanju (moška-ženska) in jih čim boljše opravijo.

4. IZVEDBA
Na teme sem se pripravljala že prej, izvajala pa sem jih na samem zimovanju. Izhajala sem iz
zanimanja klanovcev in jih skušala čim bolj raznoliko predstaviti. Zimovanje se je odvijalo v Gozdu
Martuljku. Bivali smo na planini, v koči sredi gozda, daleč stran od vsega, brez elektrike in vode. To je
dalo našemu zimovanju še poseben pečat in super vzdušje.
Voditelji smo popotnikom najprej zapeli pesem Alfija Nipiča: Kako sva si različna, ki je postala tudi
nekakšna »himna« našega zimovanja.

4.1. Tema 1: stereotipne izjave

Najprej sem prebrala po eno trditev, nato smo se o njej pogovorili:
Gospodinjstvo in skrb za otroke sta ženski opravili.
Vsi delavci na gradbiščih bi morali biti moški.
Ženske so prešibke, da bi se uprle moškim.
Ženske in politika ne spadajo skupaj.
Fantje prevzamejo igrišča, dekleta pa se morajo stiskati v učilnicah.
Dekleta bolje prenašajo deško obnašanje kot dečki dekliško.
Dekleta so prav tako nasilna kot fantje.
Ženske so slabe voznice.
Moda je vse bolj pomembna tudi moškim.
Ženske so »žleht«.
Ženske bojevnice bodo kmalu na frontah v vojnih spopadih.
Zlobne čarovnice so si izmislili prestrašeni moški.
Zaposlena gospodinja opravlja dva poklica za ceno enega.
Fantje bolj pogosto igrajo timske športe, dekleta pa igre, pri katerih vsakdo pride na vrsto.
Pod kožo smo vsi krvavi.

Sledilo je vprašanje, kaj ponavadi delajo fantje in kaj dekleta na zimovanju? Ugotovili smo, da dekleta
v večini kuhajo, pomivajo ter pospravljajo, fantje pa opravljajo bolj tehnična opravila: sekanje drv,
kurjenje, hoja po vodo. Tako smo za ta vikend vloge zamenjali.
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4.2. Tema 2: kako sva si različna

Razdelili smo se po parih fant – dekle. Vsak par je dobil vprašanje, o katerem je razmišljal in nato
svoje mišljenje predstavil drugim. Par je imel tudi nalogo, da pripravi točko za zabavni večer – čimbolj
doživeto interpretiranje ljubezenske pesmi.

Vprašanja so bila naslednja:
Zakaj proizvajalci igrač izdelujejo različne igrače za dečke in deklice?
Ali bi imeli fantje do spolnosti drugačen odnos, če bi oni bili tisti, ki rodijo?
Kaj lahko dela samo moški, ženska pa ne?
Ali je skrb/nega za dojenčka naloga matere ali očeta? Ali obeh?
Raziskave v Veliki Britaniji kažejo, da so samske ženske bolj suhe od poročenih, pri moških so pa
poročeni bolj suhi od samskih. Zakaj?
Kakšne so razlike med dečki in deklicami v šoli?
Kaj se pogovarjajo, ko so dekleta same in kaj fantje?
Poiskala sem pregovore o ženskah in moških iz različnih držav. Izrezala sem jih napol in premešala.
Popotniki in popotnice pa so jih morali sestaviti skupaj. Delo so odlično opravili.
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4.3. Tema 3: splav – da ali ne?

To trimesečje imamo v stegu kateheze in duhovne misli o materi Tereziji. Ko sem prebirala njen
življenjepis, sem spoznala, da je veliko govorila o splavu. Tema se mi je zdela primerna in zanimiva za
klan, zato sem se odločila, da jo tudi vključim. Ko sem pripravljala temo, sem mislila, da bodo mnenja
zelo podobna. Zato sem se odločila, da jih razdelim v dve skupini. Vsaka skupina bo zagovarjala svoje
stališče in argumente: nekateri bodo za, drugi pa proti in razvnela se bo debata. To sem tudi naredila,
vendar so tekom debate s strani klanovcev prišla pojasnila, da težko zagovarjajo nekaj kar ne
verjamejo. Tako smo se razdelili po tem, kar mislijo sami.
Debato smo zaključili iz odlomka iz govora matere Terezije ob podelitvi Nobelove nagrade:
"Mi želimo naše otroke, mi jih ljubimo. Kaj pa je z drugimi milijoni? Številni ljudje so zelo zaskrbljeni za
otroke Indije, Afrike, kjer jih precej umrje zaradi podhranjenosti ali lakote...milijoni pa jih mora umreti
premišljeno, po materini želji. In to je tisto, kar danes najbolj uničuje mir. Kajti, če mati lahko ubije
svojega otroka, kaj mi brani, da ne ubijem tebe ali kaj brani tebi, da ne ubiješ mene?"

Tudi puščava, ki jo je pripravil sovoditelj je bila na temo ljubezni, prav tako pa zabavni večer, ki sta ga
pripravila dva klanovca. Tema se je prepletala skozi celotno zimovanje.

5. PREVERBA

Stereotipne izjave: Pri vsakem vprašanju so se popotniki opredelii ali so za ali proti. Pri večini vprašanj
so se pojavila različna mnenja in argumenti s katerimi je skupina skušala pokazati drugi skupini, da je
njihov odgovor pravilen. Zelo vidno je bilo tudi moško in žensko razmišljanje. Različni pogledi, različne
misli... in pesem, kako sva si različna je res ustrezala.
Kako sva si različna: Ko so dvojice predstavljale svoje odgovore se je razvila prava debata. Veliko smo
se tudi nasmejali pa tudi resno pogovarjali. Najbolj pomembno od vsega pa se mi zdi to, da so
klanovci začeli sami postavljati vprašanja. Sama sem vodila pogovor in vmes kaj povprašala tudi tiste,
ki so bili bolj tihi. Tako smo razpravljali o odnosih, ljubezni, razlikah... in to sproščeno, iskreno za eno
mizo.
Splav – da ali ne? Pojavilo se je vrsto vprašanj, na katera smo skušali odgovoriti. Ugotovili smo, da je
to težka tema in je lahko biti pameten. Zdi pa se nam tudi pomembno, da imamo mnenje o stvareh,
preden pride do njih. Pa tudi to, da si upamo svoje mnenje javno izraziti in ga zagovarjati. Ta tema se
mi je zdela zelo globoka. Veliko klanovcev o tem ni nikoli kaj dosti razmišljalo. Če se slučajno
»ponesreči« v teh letih narediš splav, ali če pride do posilstva. Ampak ali ne ubiješ življenja?

Preverba ciljev:
PP razmisli in poda lastno mnenje o določeni temi, jo argumentira in zna sprejeti druga mnenja.
Popotniki so izražali svoja mnenja in jih prav tako znali argumentirati. Videlo se je, da imajo starejši
PP-ji bolj ustvarjena mnenja, kar pa je bilo tudi pričakovano. Bila pa so tudi različna mnenja, v
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nekaterih primerih se je dodobra videlo žensko in moško razmišljanje. V vsaki skupini je kdo, ki je
malo bolj glasen in nekdo drug, ki je malo bolj miren in zadržan. Te sem skušala spodbujati, tako da je
bilo slišano vsako mnenje. Cilj je bil dosežen.
PP iz lastnih pričevanj spozna razlike in podobnosti med obema spoloma.
Skozi celotno zimovanje je bilo poudarjena različnost med spoloma. Veliko so govorili, kaj oni mislijo,
kako je pri njih doma oz. v njihovem okolju. Večkrat so prišli v nasprotja z drugimi popotniki. Prek
tega so spoznali razlike ter podobnosti med spoloma.
PP razišče stereotipne izjave in razmisli, če so pravilne ali ne.
Tudi ta cilj je bil dosežen, saj se je o stereotipnih izjavah razvila prava debata, kjer je imel vsak svoje
mnenje. Ali so izjave pravilne ali ne ter zakaj je temu tako.
PP zamenjajo opravila na zimovanju (moška-ženska) in jih čimboljše opravijo.
Popotniki so se zelo zabavali. Fantje so celo naredili seznam, kdaj kdo kuha, pomiva ... (saj smo
ženske baje zelo organizirane). Večkrat pa je bilo tudi opaziti, da predvsem dekleta ne morejo iz svoje
kože (npr. pri pospravljanju). Drugače pa je bil to eden izmed bolj zabavnih ciljev po katerem, jih je
kar nekaj povedalo, da si bodo zapomnili to zimovanje.

6. ZAKLJUČEK

Moški in ženske – dva različna svetova, ki ne moreta en brez drugega. :)
Iz preverb je vidno, da je bilo popotnikom všeč, ker se pogovarjamo o takih temah. Poudarili so, da so
izvedeli veliko novega in da so veseli, ker se lahko povsem sproščeno pogovarjamo. Prav tako jim je
bila všeč ideja, da smo zamenjali opravila.
Teme o moških, ženskah, razlikah, odnosih, ljubezni... so vedno aktualne. Dejstvo pa je, da veliko o
njih slišimo iz medijev, dekleta se o njih pogovarjamo na kavi, fantje pa malo manj, oz. na svoj način.
Bolj malokrat pa se v teh letih o tem popotniki pogovarjajo vsi skupaj. Zanimivo je bilo slišati vsa
razmišljanja, vse stereotipe, ki si jih ljudje ustvarimo v glavi in vse argumente, ki so poskušali
spremeniti mišljenje. Dragocena so mi bila vsa razmišljanja, sploh pa vprašanja. To je tisto obdobje,
ko se človek išče, ko želi slišati kaj več in si ustvariti mnenje. Tako, da se mi zdi nujno in dobro, da se s
popotniki pogovarjamo o teh stvareh. Klan je ravno dovolj velika skupina, kjer se človek lahko odpre
in pove svoje mnenje, sliši drugo mnenje...
Vsi skupaj pa smo na koncu prišli do pomembnega spoznanja, da nas različnost bogati in dopolnjuje.
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