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Uvod
DOIT dojema mlade kot aktivne državljane, ki iščejo odgovore na družbena vprašanja in
razvijajo inovativne rešitve, na primer za pereče družbene izzive v sklopu ciljev
Združenih narodov za trajnostni razvoj.

Slika 1 : Cilji ZN za trajnostni razvoj (Vir: ZN)
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Vključevanje otrok v soustvarjanje idej in iskanje rešitev za boljši svet v njih vzbuja
navdušenje in spodbuja razvoj novih veščin ter kompetenc. Projekt DOIT se osredotoča
na naslednje družbene teme (vse vezane na cilje ZN za trajnostni razvoj):
● sobivanje (npr. inkluzivnost, medkulturno sobivanje in svoboda)
● izobraževanje in prihodnost (npr. šolanje in zaposljivost)
● zdravje in šport (npr. telesna aktivnost in dobro počutje)
● družbena participacija in pravice (npr. politična vključenost, zasebnost in
mobilnost)
● mladinska kultura in prosti čas (npr. digitalna kultura, družbena omrežja in
mediji)
● okolje in narava (npr. učinkovita raba virov, trajnostnost, ponovna uporaba itd.)
Priročnik predstavlja učne pristope DOIT za opolnomočenje deklet in dečkov, starih od
6 do 16 let, za ustvarjanje ter deljenje konkretnih inovativnih rešitev.
Konzorcij DOIT je razvil gradivo, ki ga je preizkusil v desetih evropskih državah, na
različnih ciljnih skupinah ter v različnih okoljih: z otroki iz različnih starostnih skupin
(6─10 let in 11─16 let), znotraj in zunaj šolskega okolja, z otroki iz prikrajšanih okolij
ter s podeželja, z otroki z invalidnostjo, z naprednimi mladimi izdelovalci in s socialnimi
podjetniki. Ker je udeležba deklet v izdelovalnih laboratorijih (makerspaces) in pri
dejavnostih tehnične narave pogosto premajhna, projekt posebno pozornost posveča
tudi vključevanju deklet.
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Alarm za straniščno vodo, skupina
MaCha

Masažni pas, skupina Yeet

Alarm zelenih varuhinj, skupina
Nogometašic

Občutljiva jakna, skupina Jemalci sape

Alarmni sistem za hidroelektrarno,
skupina Varuhi vode

Zvočno onesnaževanje v šoli, skupina
Hrup

Slika 2: Prototipi in rešitve otrok, starih od 6 do 16 let – zmagovalci izziva DOIT
(na levi: 6─10 let, na desni: 11─16 let)
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Učni pristop DOIT
Cilj učnega pristopa DOIT je opolnomočenje deklet in dečkov, starih od 6 do 16 let, za
ustvarjanje in deljenje inovativnih in konkretnih rešitev. Učni pristop DOIT obsega tri
pomembne sklope:
● socialno inovacijo – DOIT dojema mlade kot aktivne državljane, ki iščejo odgovore
na socialna vprašanja in razvijajo inovativne rešitve,
● izobraževanje o podjetnosti – DOIT spodbuja razvoj podjetnostnih veščin in
miselnosti na podlagi izkustvenega učenja,
● orodja za digitalno izdelavo – dejavnosti DOIT potekajo v odprtih delavnicah, kjer
so na voljo digitalna orodja in temeljijo na izobraževanju o izdelovanju.
DOIT ponuja nov pristop izobraževanja o podjetnosti s poudarkom na razvijanju
socialnih inovacij v izdelovalnih laboratorijih. Velik pomen pripisuje zgodnjemu
pridobivanju veščine podjetnosti, ki vključuje osebni razvoj, ustvarjalnost,
samoučinkovitost, samostojnost, iniciativnost in proaktivnost. Učni proces temelji na
razvijanju socialnih inovacij skozi (digitalno) izdelavo in druge ustvarjalne dejavnosti.
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Slika 3: Učni pristop DOIT združuje različne metode izobraževanja o podjetnosti,
socialne inovacije in učenje na podlagi izkustvenega učenja v izdelovalnih
laboratorijih.
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Program DOIT
Program DOIT vključuje sedem načel za opolnomočenje mladih socialnih inovatorjev:
Ozaveščaj. – Naredi, ker zmoreš.
Ozaveščaj o družbenih problemih. Motiviraj in ukrepaj. Verjemi, da
zmoreš.
Raziskuj. – Naredi potrebno.
Zbiraj in raziskuj ideje za razvoj potencialne socialne inovacije. Kaj je
izziv? Kakšna je potreba? Kako lahko dosežemo spremembo?
Sodeluj. – Naredimo skupaj.
Sestavi ekipo. Razdelaj in izberi ideje, ki bi jih skupina rada razvila.
Ustvarjaj. – Zavihaj rokave.
Prototipiraj, razvijaj rešitve. Predstavi, predelaj in izboljšaj prototip.
Razmisli. – Izboljšaj.
Razmisli in se uči na napakah. Pozanimaj se, kaj si o tvoji ideji mislijo
drugi.
Razširi. – Naredi več.
Načrtuj realizacijo izdelka. Razvij poslovno idejo, promocijsko gradivo in
poišči podporo.
Deli. – Navdihuj.
Organiziraj javno predstavitev. Deli zgodbo in rezultate projekta.
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Primeri delavnic DOIT
Program DOIT smo vključili v različne formate delavnic, namenjene različnim ciljnim in
starostnim skupinam. Delavnice so namreč potekale tako v šolah kot zunaj šolskega
okolja in z otroki starimi od 6 do 16 let.

Od odpadka do izuma
Delavnica je potekala v izdelovalnem laboratoriju v javni knjižnici v Amsterdamu. Šlo je
za izvenšolsko dejavnost za otroke, stare od 8 do 11 let, ki jo je izvedla partnerska
organizacija Waag. Delavnice se je udeležilo 13 otrok. Otroci so najprej analizirali sistem
proizvodnje kavbojk in na podlagi analize pripravili pregled proizvodne verige ter
uporabe izdelka. Načrt so opremili s figurami, ki so jih izrezali z laserskim rezalnikom,
in tako dobili celosten vpogled v sistem ter identificirali točke intervencije. Otroci so
dobili nalogo, da oblikujejo robota iz odpadkov, ki bi pomagal odpraviti prej zaznane
težave. Razvoj potencialnih rešitev je potekal v dveh fazah. V prvi fazi so ustvarili fizični
prototip robota iz recikliranih materialov, kot sta karton in plastika. V drugi fazi pa so
otroci izdelali naprednejši prototip, in sicer s pomočjo digitalnih izdelovalnih tehnologij
ter z elektronskimi komponentami. Za izdelavo prototipa so uporabili laserski rezalnik,
3D tiskalnik, baterije, motorje, gumbe, svetleče diode (LED) in kolesca.
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Slika 4: Fotografski utrinki poteka in rezultatov pilotnega projekta »Od odpadka do
izuma« (Vir: Waag, Amsterdam)
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Naredi sam granola ploščico
Drugi primer prikazuje pilotno dejavnost inštituta Salzburg Research, ki so jo izvedli z
otroki, starimi od 5 do 10 let v začasnem izdelovalnem laboratoriju. Akcija je potekala v
času podaljšanega bivanja na osnovni šoli v Salzburgu. Tema dejavnosti je bila »zdrava
hrana«. Otroci so si želeli pripraviti granola ploščico svoje šole. Preizkusili so se v vseh
korakih razvoja izdelka, od spoznavanja otrokom prijaznih sestavin do prototipiranja in
trženja. Delavnica se je začela s predstavitvijo 3D tiskalnika, ki ga otroci dotlej še niso
poznali. Zanimalo jih je, kako deluje in kaj vse lahko z njim naredijo. Navdušili so se nad
dejstvom, da lahko z njim natisnejo tudi različne modele za piškote. Razdeljeni v štiri
skupine so izbrali sestavine in ime izdelka ter oblikovali logotip, nato so izglasovali
najboljše predloge. Pripravili so tudi reklamni video, ideje za embalažo »čoko moči« in
stojnico za končno predstavitev.

Slika 5: Fotoutrinki poteka in rezultatov pilotnega projekta »Granola ploščica«
(Vir: Inštitut Salzburg Research, Salzburg)
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Opisi razvitih in preizkušenih delavnic DOIT so na voljo v zbirki orodij DOIT.

Slika 6: Primer opisa delavnice DOIT. Več na: http://doit-europe.net/toolbox.
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Evalvacija pilotnih projektov DOIT
Projekt DOIT smo izvedli v dveh nizih pilotnih projektov, in sicer v desetih evropskih
državah (v Avstriji, Belgiji, Nemčiji, Španiji, Sloveniji, Srbiji, na Danskem, Finskem,
Hrvaškem in na Nizozemskem). Projekti so potekali v izdelovalnih laboratorijih ali
prilagojenih začasnih okoljih. Dejavnosti otrok in mladih so skupaj trajale najmanj 15 ur
(v praksi pogosto več), trajale so od dva dni in pol pa vse tja do štiri mesece. V
regionalnih pilotnih projektih DOIT sta sodelovala 1002 otroka.
Načrte in rezultate pilotnih projektov smo sistematično dokumentirali in ocenili z
različnimi metodami, kot so standardni preizkusi ustvarjalnega mišljenja (pred in po
izvedbi pilota), testi samoučinkovitosti za otroke in mlade, intervjuji z mentorji ter
odzivi udeležencev. Analizirali smo 751 vprašalnikov in 633 preizkusov ustvarjalnega
mišljenja. Kvantitativno oceno smo dopolnili s kvalitativnimi podatki, ki temeljijo na
poročilih mentorjev, 36 intervjujih z mentorji ter intervjujih z udeleženci.
Evalvacija obsega primerjavo rezultatov preizkusov, izvedenih pred začetkom in po
izvedbi pilotov, ki pričajo o pozitivnih spremembah na področju ustvarjalnosti,
samoučinkovitosti in podjetnostne naravnanosti. Evalvacija primerja tudi razlike med
rezultati različnih starostnih skupin in spolov. Na podlagi analize izkušenj udeležencev
smo tako oblikovali priporočila DOIT za oblikovalce politik in izvajalce.
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Slika 7: Rezultati standardiziranih testov na začetku in po koncu prvega niza
pilotnih projektov. Uporabili smo Urban-Jellenov preizkus ustvarjalnega mišljenja
(2010) ter razvili standardiziran vprašalnik o samoučinkovitosti in podjetnostni
naravnanosti (n1=763, n2=632).
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Zbirka orodij DOIT
Vsa naša orodja, namenjena mladim socialnim inovatorjem in mentorjem, so na voljo v
zbirki orodij DOIT. Gre za bogato spletno zbirko navdihujočega gradiva in navodil za
izvedbo projektov DOIT.

Slika8: Slika iz zbirke orodij DOIT (http://www.doit-europe.net/toolbox)
Spletna zbirka orodij DOIT je primerna za delo z mladimi socialnimi inovatorji, starimi
6─10 in 11─16 let. Zbirka vsebuje gradivo, ki podpira in spodbuja proces razvoja
socialnih inovacij, npr. zgodbe o uspehu, video posnetke in navodila, ki so lahko
uporabna pri procesu načrtovanja rešitev. Zbirka je lahko koristen pripomoček za vse
izobraževalce (npr. učitelje, mlade mentorje in delujoče v izdelovalnih laboratorijih), ki
si želijo načrtovati in organizirati delavnico za otroke, saj vsebuje primere pilotnih
modelov DOIT, opis dejavnosti, video intervjuje strokovnjakov ter priporočila, ki
temeljijo na raziskavah pomembnih tem (npr. vključevanje deklet).
V nadaljevanju sledi predstavitev zbirke orodij DOIT.
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1. načelo: Ozaveščaj. – Naredi, ker zmoreš.
Pomen
Otroci (in odrasli) so pogosto prepričani, da v svojem okolju ne morejo ničesar
spremeniti. Zato je pomembno, da jim pokažemo, da velja prav nasprotno. Ko otroci
vidijo, da so drugi otroci razvili ideje in prišli do rešitve problemov, se zavejo svojih
lastnih zmožnosti in postanejo motivirani. To krepi njihovo samozavest in
samoučinkovitost. Ozaveščenost pa je osnova za razvoj aktivnega državljana, ki je
zmožen spreminjati svet.
Pod načelom »Ozaveščaj. – Naredi, ker zmoreš.« najdete
gradivo, ki vam je lahko v pomoč pri motivaciji, določanju
ciljev, iskanju enako mislečih ljudi in napotkov, kako
postati socialni inovator.

Priporočilo
Pomagajte otrokom, da se osredotočijo na svoje vrline in jih spodbujajte k pozitivnemu
mišljenju (»Zmorem!«). Podpirajte njihove ideje, spodbujajte jih, da razmišljajo
nekonvencionalno in da razvijajo nore ideje. Če nameravate organizirati sklop
dejavnosti DOIT na določeno temo, lahko že vnaprej razmislite, na kakšne načine želite
spodbuditi otroke.

Primeri idej in gradiv iz zbirke orodij
Naše zgodbe o uspehu so navdihujoče, otrokom predstavljajo socialne inovatorje ter
njihove izume. Poiščite in povabite otroka ali najstnika iz vašega okolja, ki je našel
rešitev za neki obči izziv. Otroci naj razmislijo o tem, katere vrline se jim zdijo zanimive,
pri tem pa naj si pomagajo z delovnim listom z naslovom »Moj superjunak«.
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Slika 9: Kdo je tvoj superjunak/inja? Otroci naj narišejo superjunaka ali
superjunakinjo z njihovimi najljubšimi močmi oziroma lastnostmi.

Slika 10: V projektu je zbranih okrog sto zgodb o uspehu mladih socialnih
inovatorjev, ki so lahko otrokom v navdih.
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2. načelo: Raziskuj. - Naredi potrebno.
Pomen
Z ozaveščanjem o družbenih izzivih in načinih njihove obravnave
učimo otroke prepoznavati družbene probleme. V šolskem okolju se
hitro najdejo stvari, ki jih je potrebno izboljšati ali spremeniti.
Podrobno si oglejte svojo okolico, analizirajte problematične razmere
ter poiščite ustrezne rešitve.
Pod načelom »Raziskuj. - Naredi potrebno.« najdete
gradivo, ki vam je lahko v pomoč pri raziskovanju in
razvijanju vizije o tem, kako lahko dosežete
spremembo.

Priporočilo
Podpirajte otroke pri razvijanju idej. Cenite njihove ideje, tudi če se vam zdijo nore in
neizvedljive. Spodbujajte jih, naj ideje raziščejo, ne zavračajte jih. Spremljajte njihov
proces sprejemanja odločitev. Če ideje otrok v danih okoliščinah niso izvedljive, naj si
vzamejo čas za razmislek in ideje prilagodijo. Ko otroci najdejo nekaj, kar jih veseli in
motivira, naj se lotijo dela.
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Primeri idej in gradiv iz zbirke orodij
Naša zbirka orodij ponuja veliko gradiva za spodbujanje razvijanja idej. V pomoč so vam
lahko vprašanja, kot so: Katerih izzivov se lahko otroci lotijo? Katere probleme so
opazili v svoji okolici? Lahko jim predvajate posnetke z izzivi, npr. izziv, s katerim se
sooča otrok (npr. Lisin izziv). Otroke povabite, naj na poti v šolo uporabijo delovni list z
naslovom »Družbeni detektiv«, in opazujte, kaj vse bodo spoznali, ko bodo stvari vzeli
pod drobnogled. Na delavnici lahko ustvarijo »tablo za družbeno preiskavo«, zbirajo
podatke o problemu, se povezujejo in raziskujejo na ustvarjalne načine.

Slika 11: Primer vaje z naslovom »Bodi družbeni detektiv!«
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Slika 12: Navodila za »naredi sam« podložno mapo iz odpadnih in razpoložljivih
materialov
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3. načelo: Sodeluj. - Naredimo skupaj.
Pomen
Sodelovalni odnosi so temelj sodobne družbe, velikih inovacij namreč ne dosegajo
posamezniki, temveč ljudje, ki si s skupnimi močmi prizadevajo za skupne cilje. Zato je
pomembno, da se otroci pri razvijanju inovacij učijo sporazumevati, sodelovati in
soustvarjati. Skozi sodelovanje se naučijo izražati svoje mnenje, predstavljati svoje
ideje drugim, na ta način pa razvijajo socialne veščine ter samopodobo, razmišljajo o
sebi in spoznavajo drugačna stališča, načine razmišljanja in vedenja.
Pod načelom »Sodeluj. – Naredimo skupaj.« najdete
gradivo, ki vam je lahko v pomoč pri razvijanju idej
in projektov v skupini.

Priporočilo
Otrokom pomagajte, da se bodo počutili kot aktivni člani skupine, ki bodo znali ceniti
svoj doprinos. Priporočamo delo v manjših skupinah (3─4 otroci). Odnos med
mentorjem in otroki naj temelji na medsebojnem spoštovanju, otroci naj bodo pri delu
samostojni in naj sami odločajo o tem, kaj bodo počeli (in ne, da sledijo strogemu
učnemu načrtu).
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Primeri idej in gradiv iz zbirke orodij
Zbirka orodij DOIT vsebuje gradivo, ki spodbuja sodelovanje. Spoznavalne igre
sproščajo začetno zadržanost in otroke spodbujajo k vključevanju ter sodelovanju. S
pomočjo metod, kot je na primer dejavnost »pokaži, kaj znaš«, se udeleženci
medsebojno spoznavajo, povezujejo kot skupina in osredotočajo na svoje vrline. Otroci
lahko začutijo pripadnost skupini s pomočjo igre »kdo smo?«, ko rišejo drug drugega. K
iskanju skupnih ciljev, načinov in sredstev za doseganje skupnih ciljev pa jih lahko
spodbudite na primer z vajo »koščki slike«.

Slika 13: Otroci lahko ocenijo svoje osebne podjetnostne veščine in tako krepijo
skupinski duh.
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Slika 14: Vaja »bodi prijatelj« spodbuja medsebojno pomoč in sodelovanje.
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4. načelo: Ustvarjaj. – Zavihaj rokave.
Pomen
Z izdelovanjem (v skupini ali posamično) ideja postane resnična. Zdaj se lahko lotite
dejanske izdelave začetne ideje. Poudarek ni na popolnem načrtu, temveč na učenju na
podlagi praktičnih izkušenj, izpopolnjevanju in spreminjanju idej. Otroci se med
izdelavo prototipa na enostaven in igriv način spoprijemajo z napakami in neuspehi.
Prototipe lahko spreminjajo, predelujejo in izboljšujejo, pri tem pa se učijo uporabljati
fizična in digitalna orodja.

Pod načelom »Ustvarjaj. – Zavihaj rokave.« najdete
gradivo za razvijanje svojih idej ter navodila za
uporabo novih tehnik.

Priporočilo
Otroci naj imajo med ustvarjanjem dovolj časa za preizkušanje materialov in orodij. Naj
raziskujejo in se učijo na napakah. Če potrebujejo pomoč, se lahko obrnejo na mentorja,
a spodbujajte jih, naj najprej vse preizkusijo sami. Neuspeh je del procesa, ki bi ga
morali biti veseli, saj se prav iz napak največ naučimo.
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Primeri idej in gradiv iz zbirke orodij
S pomočjo orodja »golo prototipiranje« se, namesto na površinske elemente, kot so
okrasje in barve, lahko osredotočite na fizični videz in delovanje prototipa. Prototip iz
»pametnega kartona« pa lahko uporabite za ponazoritev interneta stvari, predmetov,
opremljenih s senzorji, ki zaznavajo in zbirajo podatke iz okolice in jih pošiljajo vašim
napravam. Preizkušajte različna orodja, saj so zelo preprosta, in presenečeni boste,
kako inovativne prototipe bo razvila vaša skupina.

Slika 15: Golo prototipiranje. Brezbarvni materiali vam pomagajo, da se
osredotočite na obliko in delovanje prototipa. Zbirka orodij vsebuje tudi podrobna
navodila za izdelavo.
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Slika 16: Komplet »pametni karton« vsebuje senzorje, procesor, motor in še
marsikaj, kar lahko otroci dodajo svojemu prototipu, in ga tako nadgradijo v
pametni prototip.
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5. načelo: Razmisli. - Izboljšaj.
Bistvo
Refleksija je pomembna, ker nam lahko pomaga izboljšati uporabnost in vrednost
našega prototipa. Med debato o možnostih uporabe prototipa se lahko vprašamo tudi o
tem, komu bi lahko prototip koristil in kaj bi bilo treba izboljšati. Pri tem so nam lahko v
veliko pomoč prav ciljni uporabniki. Premišljevanje z drugimi krepi osebnostne veščine
ter samoučinkovitost in gradi osebnost.

Pod načelom »Razmisli. – Izboljšaj.« najdete
gradivo, ki vam je lahko v pomoč pri
spodbujanju refleksije o vašem delu. Odlična
rešitev je vedno lahko še boljša.

Priporočilo
Otroci imajo kdaj težave pri izražanju svojega mnenja, ker ne cenijo svojega doprinosa
ali ker mislijo, da ne znajo povedati nič »pametnega«. Zato je pomembno, da jih
podpirate in jim daste jasno vedeti, da neumna vprašanja in pripombe ne obstajajo, da
je dobrodošel vsak odziv. Ni nujno, da so vsi odzivi pozitivni, a pomembno je, da se
zavedajo, da je konstruktiven odziv boljši od negativnega.
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Primeri idej in gradiv iz zbirke orodij
V »projektnem dnevniku« lahko otroci beležijo napredek svojih projektov. Dnevnik jim
je lahko v pomoč pri razmišljanju o naslednjih korakih in o tem, kaj potrebujejo za
njihovo uresničitev. »Kocko odzivov« lahko uporabite v času izmenjave mnenj.
Vprašanja, kot sta »Kaj lahko izboljšamo?« ali »Česa ne razumemo?«, otrokom
pomagajo pri refleksiji o prototipih. Kocka podpira refleksijo in udeležence spodbuja k
razmišljanju izven okvirov.

Slika 17: Kocka odzivov. Podajanje mnenj o prototipih spodbuja refleksijo in
nadgradnjo. Kocko lahko izdelate iz papirja ali izrežete z laserskim rezalnikom.

31

Slika 18: Projektni dnevnik. Dokumentiranje potèka razvoja inovacije je lahko
koristno za dojemanje širše slike in načrtovanje naslednjih korakov, obenem pa nam
omogoča, da po potrebi stopimo korak nazaj.
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6. načelo: Razširi. – Naredi več.
Pomen
Z »razširi« mislimo na doseganje širšega občinstva z namenom, da raziščemo možnosti
realizacije prototipa in pridobimo podporo. Ko otrokom damo priložnost, da
uresničujejo svoje ideje, krepimo njihove podjetnostne veščine in samozavest. Zato je
pomembno, da proces nadaljujemo tudi po tem, ko izdelajo prototip, in iščemo
priložnosti za nadgradnjo. Za pomoč se lahko na primer obrnemo na lokalnega
podjetnika. Tako otroci med drugim dobijo vpogled v pomembne ekonomske vidike.

Pod načelom »Razširi. – Naredi več.« najdete
gradivo, ki predstavlja načine za pridobivanje
večje podpore in širšega občinstva za vaš
projekt.

Priporočilo
Orodja za razširitev lahko uporabite že med samim prototipiranjem ali na posebni
delavnici. Razmišljanje o logu ali sloganu prototipa že na samem začetku procesa nam
je lahko v pomoč pri boljšem razumevanju bistva in namena prototipa, pa še zabavno je.
Z uporabo orodij si boste vsekakor zagotovili večje možnosti za pridobitev podpore za
vašo idejo.
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Primeri idej in gradiv iz zbirke orodij
Ko razmišljamo o promociji ideje, moramo vedeti, komu bo izdelek koristil in kdo lahko
našo idejo podpre. Karte, ki prikazujejo potencialne podpornike, so lahko koristen
pripomoček za razmislek o tem, kako v projekt vključiti osebe ali lokalne organizacije.
Ko otrokom damo na razpolago omejen proračun (npr. kovance DOIT, ki jih lahko
uporabijo za promocijo prototipa), se učijo računanja in smotrne uporabe razpoložljivih
virov. Zaradi te finančne omejitve se urijo v varčnosti in premišljeni izbiri materialov.
Dobijo pa tudi vpogled v to, kaj vse je treba postoriti, da iz začetne ideje razvijemo
»resen« posel.
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A set of cards that can be used to think
about potential supporters

Children also love to produce a
marketing video

The toolbox has working sheets to
develop logos or slogans for products

DOIT money as a symbolic way to
decide on where to invest promotion
work and materials

Slika 19: Primeri gradiva DOIT za promocijo izdelkov.
.
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7. načelo: Deli. - Navdihuj.
Pomen
Predstavitev rezultatov projektov je lahko navdihujoča, hkrati pa v otrocih krepi vero v
lastne inovacijske sposobnosti in sposobnosti spoprijemanja s družbenimi in
okoljevarstvenimi izzivi. Ko otroci predstavljajo svoje dosežke, si krepijo samozavest,
tisti, ki o njih berejo ali poslušajo, pa si morda želijo slediti njihovemu zgledu. Otroci se
na ta način urijo v tem, kako rezultate in izkušnje deliti z drugimi, kako pridobiti in
dajati povratne informacije o svojem prototipu oziroma izdelku, kako ga izboljšati in
kako razvijati nove ideje. Vsekakor pa naj se ob tem zabavajo.

Pod načelom »Deli. – Navdihuj.« najdete gradivo
o tem, kako predstaviti zgodbo ter rezultate
svojega projekta in kako biti vzor drugim.

Priporočilo
Predstavitev projekta, prototipov in drugih rezultatov je najboljši način za deljenje
izkušenj in pridobljenega znanja. Organizirajte dogodek na vaši šoli, v izdelovalnem
laboratoriju ali kakšnem drugem javnem prostoru, širši javnosti pa lahko rezultate
projekta predstavite s pomočjo medijev (npr. s plakatom ali spletnim videom).
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Primeri idej in gradiv iz zbirke orodij
Rezultate projektov lahko predstavite in delite na številne načine. Organizirajte
zaključno »predstavitev projekta« za starše, učitelje in lokalne podpornike, na kateri
lahko otroci pokažejo svoje delo, pilijo svoje predstavitvene sposobnosti in druge
socialne veščine. Strip je zabavno orodje, s katerim lahko izpostavite in delite izkušnje
iz procesa prototipiranja, reklamni plakat pa je lahko koristno orodje za promocijo
ideje.

Slika 20: Povej svojo zgodbo v stripu. – Izroček za otroke.
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Slika 21: Ponosni otroci belgijskega pilota predstavljajo svoje prototipe na dogodku
za vrstnike, starše in učitelje (fotografija je nastala pod licenco Creative Commons,
in sicer Priznanje avtorstva-Brez predelav).
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Kako razviti delavnico DOIT
Izberete lahko enega od opisov naših delavnic DOIT in ga prilagodite svojim potrebam,
npr. izberete drugo dejavnost iz naše zbirke orodij.
Kaj pa, če vaša tema projekta, ciljna skupina ali partnerji potrebujejo drugačen pristop,
in morate začeti iz ničle? Pri tem vam je lahko v pomoč naš plakat za načrtovanje
sklopa dejavnosti, na katerem lahko zberete vaše (prve) ideje. Natisnite ga na velik list
papirja in ga izpolnite, po možnosti z ljudmi, s katerimi želite sodelovati.

Slika 22: Plakat za načrtovanje sklopa dejavnosti DOIT.
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Ko organizirate delavnico, na kateri razpravljate o zanimivih temah in potencialnih
prispevkih partnerjev, ste že naredili prvi korak. Morda se lahko pogovorite o ciljih
trajnostnega razvoja, kako se ti navezujejo na vaše življenje in lokalno okolje ali katerim
ciljem bi se vaša ekipa rada posvetila (glej tudi poglavje So-načrtovanje sklopa
dejavnosti v zbirki orodij).
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Priporočila za izvajalce
V pilotih DOIT smo v desetih evropskih državah zbirali izkušnje okrog 1000 otrok iz
različnih okolij. Pridobljeno znanje smo strnili v priporočilih za izvajalce, poseben
poudarek pa je na vključevanju deklet.

Priporočila za vključevanje deklet
Udeležba deklet je v izdelovalnih laboratorijih in pri projektih, ki vključujejo tehnično
orodje, pogosto premajhna. Zato smo raziskali, na kakšne načine lahko pritegnemo in v
enaki meri vključimo tudi dekleta, ter v njih vzbudimo zanimanje za delo z različnimi
izdelovalnimi orodji. Eden od načinov sta vključevanje vzornic (npr. mentoric ali mladih
vodij skupine) in osredotočanje na naloge, ki spodbujajo sodelovalnost in ne
tekmovalnost. V mešanih skupinah dekleta nemalokrat prevzamejo odgovornost za
oblikovanje in okraševanje, fantje pa za funkcionalnosti in tehnično delo. Pomembna
sta oba vidika, a zavoljo prenehanja stereotipiziranja spolov predlagamo dve
dejavnosti: najprej naj se cela skupina loti tehničnega dela (npr. delovanje prototipa,
glej vajo »golo prototipiranje«), nato naj se cela skupina loti še oblikovanja (npr. oblika
prototipa, izbira materialov itd.).

Slika 23: Pregled ukrepov za upoštevanje enakosti med spoloma v sklopu dejavnosti
DOIT. Več o ukrepih in priporočilih na plakatu in v članku How to support girl's
participation at projects in makerspace settings (Schön et al., 2018) (glej
Publikacije DOIT).
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Priporočila glede posebnih potreb in okolij
Posebne potrebe: otroci zaradi svojih številnih posebnih potreb potrebujejo dodatno
pozornost. Te lahko predstavljajo izziv in obenem priložnost za vključevanje v
izdelovalnih laboratorijih, otroci pa lahko razvijajo kreativne prototipe za pomoč ljudem
s posebnimi potrebami.
Izdelovalni laboratorij: izdelovalni laboratoriji se vedno pogosteje vzpostavljajo v
družbenih in mladinskih centrih, knjižnicah in šolah, in sicer predvsem v večjih
mestih, ne toliko v manjših krajih in na podeželju. Rešitev so lahko začasni
izdelovalni laboratoriji, za dejavnosti DOIT lahko na primer rezervirate prostor v
šoli, kamor prinesete uporabne materiale in orodje. Na ta način je delovala večina
projektov DOIT, pri katerih se je dobro obnesel.
Material in orodje: v začasnih izdelovalnih laboratorijih mogoče ne boste imeli
vseh tehničnih orodij, kot sta npr. 3D-tiskalnik in laserski rezalnik, a delovni listi
DOIT se namenoma ne osredotočajo nanje. Poudarek je na sodelovanju in
ustvarjalnem delu zavoljo doseganja skupnih ciljev.
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Priporočila za oblikovalce politik
DOIT ponuja poleg praktičnih napotkov za izvajalce tudi priporočila za oblikovalce
politik na področju izobraževanja in druge interesne skupine. Priporočila se
osredotočajo predvsem na načine, kako razvijati socialno inoviranje ter krepiti
kompetence in veščine otrok in mladostnikov. DOIT predlaga izkustveni pristop, ki
temelji na skupnih izdelovalnih dejavnostih in naslavljanju družbenih izzivov.
Svet Evropske unije v Priporočilu o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje
(2018/C 189/01, 22. maj 2018) naslavlja praktične podjetniške izkušnje. Svet pod točko
2.5 narekuje, da bi morale države članice posebno pozornost nameniti:
»razvijanju podjetnostne kompetence, ustvarjalnosti in samoiniciativnosti, zlasti
med mladimi, na primer s spodbujanjem priložnosti za učence in dijake, da med
šolanjem pridobijo vsaj eno praktično podjetniško izkušnjo.«
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Izkušnjo DOIT priporočamo vsakemu učencu/učenki in dijaku/dijakinji, starim od 6 do
16 let. Podrobnejša priporočila iz našega prvega Evropskega poročila o politikah
zadevajo:
● ozaveščanje o izdelovalnih laboratorijih kot
okoljih za razvoj digitalnih, socialnih in
podjetnostnih veščin mladih na podlagi
izkustvenega učenja,
● povečanje števila pilotskih izdelovalnih
laboratorijev na šolah in izobraževalnih
programov v izdelovalnih laboratorijih,
● promocijo izobraževanja o izdelovanju s
poudarkom na socialni in podjetnostni
miselnosti ter veščinah,
● spodbujanje sodelovanja pri usposabljanju
učiteljev in projektih lokalnih skupnosti..

Slika 24: Prvo od naših treh Evropskih poročil o
politikah.
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Ozadje: DOIT, Evropski projekt za inovacije
DOIT - Evropska iniciativa za opolnomočenje mladih socialnih inovatorjev s
podjetnostnimi veščinami v odprtem digitalnem svetu
Namen projekta DOIT je opolnomočenje osnovnošolcev in srednješolcev (6 ─16 let) ter
izobraževalcev za izvajanje odprtih inovativnih metod, uporabo digitalnih izdelovalnih
orodij ter razvijanje sodelovalnih sposobnosti pri reševanju socialnih izzivov. V sklopu
projekta DOIT (oktober 2017─september 2020), smo razvili, preizkusili in ocenili
prožen program delavnic, v katerih je bilo vključenih več kot tisoč otrok. Program DOIT
je s spodbujanjem kreativnosti in vztrajnosti otrokom dokazano pomagal pri razvoju in
prototipiranju inovativnih rešitev, in sicer v različnih okoljih (tako v šolah in mladinskih
centrih, kot v javnih knjižnicah). Pilotne delavnice DOIT so potekale v desetih evropskih
državah. Naslavljale so teme, povezane s cilji Združenih narodov za trajnostni razvoj, kot
so sobivanje, izobraževanje in prihodnost ter okolje in narava. Delavnice so raziskovale
potrebe različnih ciljnih skupin, na primer otrok iz prikrajšanih okolij in s podeželja ter
otrok s posebnimi potrebami. DOIT je na podlagi pridobljenih izkušenj pripravil spletno
zbirko z opisi delavnic in gradivi ter spletni tečaj z naslovom »Ustvarjanje mladih
socialnih inovatorjev« za pridobivanje ustreznega strokovnega znanja za mentorje.
Konzorcij DOIT združuje znane evropske izdelovalne in ustvarjalne laboratorije, ki že
izvajajo dejavnosti za otroke, izobraževanja o podjetnosti, strokovnjake in mreže za
socialne inovacije.
Spletna stran: http://DOIT-Europe.net
Trajanje: 10/2017-09/2020
Pogodba o dodelitvi sredstev: H2020-770063 (Call H2020-SC6-CO-CREATION-2017)
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