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Priprava: drugačnost 
 

PREDPRIPRAVA: A4 list za imena udeležencev 
Poišči DL za iskanje podobnosti z drugimi (enaka barva nogavic, enaka barva las, rad je isto hrano …) 
 
PREDSTAVLJANJE 
Ali smo se že kdaj srečali? 
Ali se poznamo? 
Predstavim se z imenom. 
 
Ali se poznate med seboj? 
Kaj bi lahko za začetek naredili, da bi se vsaj malo spoznali? 
Udeleženci predlagajo, da bi vsak povedal svoje ime, priimek in nekaj, kar mu je všeč. 
 
UVOD - ZAČETNI DRAŽLJAJ 
Ali je kdo od vas že kdaj srečal koga, ki je bil drugačen? 
Na kakšen način je bil drugačen? - Iščemo primere drugačnosti. 
Kaj pomeni biti drugačen? 
 
Primeri drugačnosti, ki so jih predlagali udeleženci: telesne razlike    druge razlike 

− ima samo eno nogo 
− brez obeh nog 
− je na invalidskem 

vozičku 
− slep 

− ženska z brado 
− brez prsta 
− drugačna pričeska 
− brez enega očesa 
− drugačna oblika oči 

− brez roke 
− brez dlani 
− drugačno ime 
− ne mara psov 
− drugačna vera 

 
 
TEORIJA DRUGAČNOSTI 
Kaj potrebujemo za ugotavljanje enakosti in drugačnosti? 
 vsaj dva elementa, ki ju primerjamo 
 merilo/kriterij, na podlagi katerega bomo ugotavljali enakost/drugačnost. 
 
KDO JE DRUGAČEN OD KOGA? 
Kdo je drugačen? - Je Slon drugačen od Aligatorja, ali je Aligator drugačen od Slona? 
Ali sem jaz drugačen od tebe, ali si ti od mene? 
 
Ali je posameznik drugačen od večine, ali je večina drugačna od posameznika? 

 
Ali so nenavadne  
Ali je ljubitelj kuhanih črvov drugačen od nas ali obratno?  
Kaj pa če jaz (ki ne maram kuhanih črvov) pridem na svetovno srečanje ljubiteljev kuhanih črvov? 
Ali bom tam jaz drugačen  
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OD DRUGAČNOSTI K ENAKOSTI 
Kaj je nasprotje od drugačnosti? - Enakost. 
Ali je kdo od vas že kdaj srečal koga, ki je bil enak? 
Kaj je bilo tisto, kar je bilo enako? 
 
NALOGA ZA MISELNI OBRAT 
Zamisli si neko osebo, ki je od tebe drugačna, in poišči nekaj, kar te z njimi druži. 
Česa lahko najdeš več: podobnosti ali razlik? 
 
Ali imaš lahko z nekom, ki se ti zdi na prvi pogled drugačen, v resnici več skupnih točk kot razlik? 
 
VEČ RAZLIK ALI VEČ PODOBNOSTI? 
Praviš, da je oseba zaradi te ene razlike drugačna? Kaj pa če imata po drugi strani 10 skupnih točk? 
Ali sta še vedno različna? Zakaj je ta ena razlika tako zelo pomembna, da je zaradi nje vsa oseba 
drugačna? 
 
Če smo si v nekaterih rečeh podobni, v drugih pa različni, kako bomo vedeli, katere podobnosti in 
razlike so pomembne? 
Ali se lahko potem na prvi pogled uštejem, ko mislim, da je nekdo drugačen? Morda je vezan na 
invalidski voziček, pa ima rad enako hrano, posluša isto glasbo, navija za isti košarkarski klub in 
prihaja iz istega kraja. 
 
VREDNOTENJE 
Kaj je bolje, biti enak ali drugačen? 
Ali je kdaj dobro biti drugačen? Kdaj? Zakaj? 
Ali je kdaj dobro biti enak? Kdaj? Zakaj? 
 
ŽELJE 
Ali si kdaj želiš biti enak? 
Ali si kdaj želiš biti drugačen?  
 Drugačen kot to, kar si. 
 Drugačen od ostalih. 
 
Ali lahko najdeš kak primer, ko je dobro biti enak? 
Ali lahko najdeš kak primer, ko je dobro biti drugačen?  Zakaj je to dobro? 
 
Ali moraš biti enak, da si priljubljen/sprejet? 
Ali moraš biti drugačen od drugih/od sebe, da se počutiš dobro? 
 
Pripravil Janez Ciperle 
ciperle.janez@gmail.com  
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