IV (SREČANJE VODA)
»Vsi smo del enega sveta!«
Povzetek:
Namen aktivnosti v vodu »Vsi smo del enega sveta« je spodbuditi mlade skavtinje in skavte, da preko
razmišljanja o svetu in raziskovanja različnih predstav o svetu (učenje skozi oči drugega; pristopi
kritičnega razmišljanja) spoznajo svet, ki jih obdaja v malce širšem pogledu. Mlade skavtinje in skavti
presežejo obstoječe stanje sveta s kreativnim (domišljija) in ustvarjalnim (nekaj konkretnega
ustvariti) procesom  oblikujejo novo modrost/pregovor/rek in o tem posnamejo film, animacijo ter
tako pustijo trajen pečat voda v letu 2015.
Cilji:
 Skavti spoznajo, da ima lahko vsak zelo različen pogled na isto stvar, pojem, človeka in da je v
tem bogastvo, ki se ga morajo zavedati in to različnost še krepiti.
 Skavti spremenijo obstoječe stanje na področju pregovorov in filmov ter ustvarijo nekaj
novega – okrepijo kreativnost in ustvarjalnost.
Število udeležencev: 4–10
Trajanje: po želji, odvisno od zavzetosti voda
Pripomočki:
- Naprava, ki omogoča snemanje videa (mobitel, fotoaparat, kamera ...).
- Listi papirja in svinčniki (za prvi korak osebnega razmišljanja in za zbiranje idej).
- Dostop do Youtube-a.
Priprava:
- Vodnik/podvodnik se lahko odloči in da nalogo, ki je opisana pod 1. korakom že preden
pridejo izvidniki/vodnice na vodovo srečanje.
- Vodnik/podvodnik se lahko pripravi in na srečanje prinese primere pregovorov ali pa različne
slike / podobe sveta ... da spodbudi razmišljanje in debato.
Postopek v 6-ih korakih:
1. VSAK SAM
Vsak v vodu dobi nalogo, da doma razmisli, kako si predstavlja svet. Kaj je prva stvar, na
katero pomisli. Naj si zapiše na listek in prinese s seboj na vodovo srečanje. Če kdo pozabi,
lahko namenite temu razmisleku in zapisu še 5 minut na začetku srečanja voda.
2. SKUPNI POGOVOR
V vodu se pogovorite, kako vidite svet okrog vas. Pogovorite se, koliko poznate svet in kaj
vam predstavlja »svet« kot tak. Nekomu je mogoče cel svet njegov dom in bližnji, spet
drugemu predstavljajo svet države, tretjemu je svet narava, četrti začne razmišljat o svetu
kot o nekem političnem prostoru s predsedniki in različnimi globalnimi organizacijami.
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ZAPOMNITE SI: Vse predstave so pravilne, nobena ni pomanjkljiva ali napačna. Skupaj se
sestavljajo v celoto – v predstavo vašega voda.
IZKUŠNJE IN MODROSTI
Podelite si kakšne izkušnje, ki jih imate – so vas stari starši naučili kaj o svetu, ste vi kam
potovali in se kaj pomembnega naučili. Zapišite jih na en list papirja. Lahko tudi v vodov
dnevnik.
PREGOVOR
Izmislite si NOV PREGOVOR, ki bi lahko veljal za vedno in ki bo zdajšnje in naslednje
generacije skavtov in vseh ljudi spomnil na to, da smo vsi del enega sveta. Mogoče se bo
pregovor obdržal in bo vaš vod zapisan v zgodovino slovenskega roda.
Pregovori ali reki (izreke), »rekla, tudi v nekaj besedah izražene misli – vse to paše
pod NOV PREGOVOR. V njih so v kratki in jedrnati obliki povzete življenjske izkušnje in
modrosti slovenskih rodov (vodov  ) skozi čas. Po navadi so se pregovori širili in
ohranjali v obliki rim, da so si jih drugi lažje zapomnili, medtem ko so reki kratki,
včasih tudi duhoviti.
FILM
Posnemite kratek film in ga objavite na Youtube.
Lahko je animirani, lahko je kolaž fotografij, zmontiranih v film, lahko je igrani film, lahko je
črno-beli film brez zvoka, lahko je glasbeni videospot ali pa akcijski film. Časovnih omejitev
ni, tudi omejitev glede žanra ni. Lahko je posneto v katerem koli svetovnem jeziku (tudi v
znakovnem jeziku za gluhoneme je lahko).
Alternativa: Če nimate možnosti za snemanje, lahko zrišete risbe in jih zložite v strip
… ter objavite na SkavtNET.
Uporabite:
 Vsaj tri tipične zanimivosti/predmete/situacije/lokacije iz vašega kraja!
 Vsaj tri tipične zadeve iz drugih koncev sveta!
 Uporabite vseh pet besed (ni nujno, da v pregovoru – važno je le, da so v filmu):
»Kritično razmišljanje«, »Globalno«, »Lokalno«, »Skavti« in »Zakaj?«
 Naj se film konča s pregovorom!
OBJAVITE IN POVEJTE VSEMU SVETU, DA OBSTAJA NOV PREGOVOR!!!

2

