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e-NOSLJIVO: odprti laboratorij
Sklop desetih 3-urnih delavnic za osnovnošolce in srednješolce, ki se osredotoča na
pozitivne in negativne vidike zbiranja osebnih podatkov preko uporabe nosljive tehnologije.
e-NOSLJIVO: odprti laboratorij je sklop desetih 3-urnih delavnic za otroke in mlade, stare
od 9–14 let (in več), o zbiranju osebnih podatkov preko uporabe nosljivih tehnologij
(predvsem v industriji in sodobni raziskovalni umetnosti). Cilj delavnic je ozaveščanje o
pozitivnih in negativnih vidikih zbiranja osebnih podatkov, spodbujanje kritičnega
razmišljanja, skupinskega dela, reševanja kompleksnih problemov, ustvarjalnosti, finančne
pismenosti itd. Po uvajalnem obdobju udeleženci delavnic razvijajo svoje lastne projekte, pri
tem se osredotočajo na skupinsko delo ter socialne inovacije, medtem pa pridobivajo in
krepijo kompetence podjetnosti.
Na prvih osmih delavnicah udeleženci spoznavajo primere uporabe nosljive tehnologije v
industriji in (sodobni raziskovalni) umetnosti. Uvodnemu teoretičnemu delu delavnic sledi
izkustveno učenje, udeleženci ročno izdelujejo prototipe (ki jih zasnujejo mentorji) in na ta
način spoznavajo osnove elektrike, elektronske komponente (zlasti senzorje), različne vrste
prevodnih tkanin, e-tekstil ter osnove programiranja in oblikovanja.
Glavni cilj zadnjih dveh delavnic (9. in 10. delavnice) je spodbujanje ustvarjalnosti in
razvijanje socialnih inovacij. 9. delavnica se osredotoča na socialne skupine, socialne
inovacije ter kompetence podjetnosti. Udeležence spodbuja k individualnemu in
spontanemu razmišljanju o socialnih inovacijah v obliki prototipov, ki bi lahko izbrani socialni
skupini pomagal odpraviti določen problem.
Na 10. delavnici se udeleženci razdelijo v skupine s skupnimi interesi in nato mesec dni
razvijajo svoje inovativne prototipe, in sicer na podlagi znanja, ki so ga pridobili na preteklih
osmih delavnicah. Konec meseca skupinske projekte in dinamiko znotraj skupin oceni
posebna “komisija”.
Mladi s pomočjo izjemne moči digitalnih medijev raziskujejo, ustvarjajo, se učijo in
povezujejo. Ta moč jim omogoča neštete priložnosti, hkrati pa nastavlja številne pasti in
zanke, kar narekuje potrebo po izobraževanju za digitalno pismenost in državljanstvo ter po
razumevanju izjemno močnega vpliva digitalnih medijev.
Ko govorimo o varnosti in obdelavi osebnih podatkov, otroci potrebujejo posebno zaščito,
saj se ne zavedajo tveganj, posledic, potrebnih varnostnih ukrepov in lastnih pravic.
Delavnice e-NOSLJIVO skušajo udeležence opolnomočiti, da lahko o digitalnem svetu
razmišljajo kritično ter znotraj njega delujejo premišljeno in odgovorno. Udeleženci se preko
interaktivnih iger in debat učijo o Splošni uredbi EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR),
varnosti in zasebnosti, internetu stvari, digitalnih odtisih, državljanstvu in etiki.
e-NOSLJIVO: odprti laboratorij udeležence uvaja v svet nosljivih tehnologij in e-tekstila
preko zgodovine, umetniških projektov, uporabe v športni in razvedrilni industriji ter medicini
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itd. V prvih osmih delavnicah udeleženci izdelajo osem naredi sam prototipov, in na ta način
spoznavajo različne tehnike, elektroniko, načine uporabe, materiale in orodja. Medtem ko
sami ročno izdelujejo elektronske komponente, raziskujejo značilnosti materialov ter
različne tehnike tradicionalnih in sodobnih obrti. Poudarek je na rokovanju z materiali in na
procesu. Na ta način nosljiva tehnologija in elektronika postajata zanje bolj razumljiva kot
sta trenutno.
Udeleženci na delavnicah raziskujejo presečišča med umetnostjo, znanostjo in
tehnologijo. Ko spoznavajo sodobne raziskovalne umetnike in njihova dela, ki vključujejo
nosljivo tehnologijo, spoznavajo tudi umetniški način mišljenja, ki temelji na raziskovanju,
kritičnem razmišljanju in učenju skozi proces, osredotoča pa se na rabo, ustvarjanje in
evalvacijo. Predstavitvi umetnikov sledi debata, skozi katero udeležence spodbujamo k
iskanju izvirnih rešitev, obdelovanju vprašanj s številnih zornih kotov, ter k vključujočemu,
družbeno odgovornemu in trajnostnemu načinu delovanja.
Preko dela z rokami (npr. spajkanje, izdelovanje, šivanje, prototipiranje itd.) udeleženci
razvijajo delovne navade, krepijo vztrajnost (učijo se na napakah in spodletelih poskusih),
izvirnost in ustvarjalnost. Spajkanje v paru je npr. krasna priložnost za spodbujanje
samostojnosti in spoznavanje pomena sodelovanja ter medsebojne pomoči.
Med razvijanjem idej in prototipiranjem se udeleženci spoznavajo s finančno pismenostjo.
Pri prototipiranju morajo namreč upoštevati omejen finančni okvir (npr. omejeni stroški
materiala). Na ta način dobijo vpogled v osebne finance in krepijo različne finančne
spretnosti, kot so finančno poslovodenje, priprava finančnega načrta in investiranje.
Finančna pismenost udeležencem pomaga tudi bolje razumeti časovno vrednost denarja.
Ko udeleženci predstavljajo svoje ideje skupini, komisiji in staršem, se učijo posredovati
rezultate in deliti svoje izkušnje z drugimi, izboljšujejo javno nastopanje in druge socialne
veščine, obenem pa prejmejo povratne informacije, na podlagi katerih lahko izboljšujejo in
nadgrajujejo svoje projekte.
Starostno mešane skupine (9–11 in 11–14 let) ponujajo številne priložnosti za
medvrstniško učenje, ki jih lahko navdihuje in motivira. Priložnosti, ki omogočajo deljenje
znanja, izkušenj in spretnosti med vrstniki, lahko opolnomočijo tako posameznika kot
skupino.
Trajanje: sklop desetih 3-urnih delavnic + mesec dni prototpiranja (3h/teden)
Vrsta dejavnosti: pošolska dejavnost
Velikost skupine: 10–12 udeležencev
Starost: 9–11 in 11–14 let (in več)
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1. delavnica
1. UVOD: dobrodošlica + predstavitev - 15 min
Odprti laboratorij se začne s predstavitvijo mentorjev, udeležencev delavnice, prostorov,
koncepta delavnic in obravnavnih tem. Na ta način udeleženci dobijo vpogled v potek
celotnega projekta. Ker so skupine običajno heterogene in mešane, je priporočljivo, da že
na samem začetku določimo skupne dogovore, ki podpirajo spoštljivo, sodelovalno in
pozitivno delovno vzdušje.
Naloga mentorja:
• moderiranje
spoznavalnega
kroga
mentorjev
in
udeležencev
(npr. ime, starost, hobiji, bratje / sestre, interesi, domači ljubljenčki itd.),
• predstavitev poteka sklopa delavnic,
• moderiranje določanja skupnih dogovorov.
Material / Oprema:
• dovolj prostora, da se lahko vsi udeleženci usedejo v krog (na tla ali stole) in se prosto
gibljejo (če je možno, naj bo dovolj prostora tudi za igre v manjših skupinah in
razgibavanje),
• zaščitni krep lepilni trak (za oznake z imeni).
Cilji:
Da vzpostavimo sodelovalno, spoštljivo in pozitivno vzdušje v skupini, določimo skupinske
dogovore, ki imajo obenem tudi funkcijo kodeksa ravnanja.
Nasvet:
Oznake z imeni naredimo iz zaščitnega krep lepilnega traku, ki ga lahko nalepimo kamorkoli
na telo. Oznake z imeni iz lepilnega traku imajo osebni pečat in so razgradljive. Uporabimo
lahko tudi katero od spoznavalnih orodij iz zbirke orodij DOIT (DOIT TOOLBOX).
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2. SKUPNI DOGOVORI - 10 min
Skupni dogovori kultivirajo nenasilno oz. povezovalno komunikacijo, ki predstavlja temelj
za spoštljivo in sodelovalno skupinsko vzdušje, saj se osredotoča na izpolnjevanje potreb
vsakega posameznika, tudi mentorja. Skupne dogovore določimo takoj po predstavitvi
udeležencev in sklopa delavnic in tako postavimo temelje za bodoče delo. Pomembno je,
da izpostavimo razliko med pravili in dogovori: pravila so fiksna in ne moremo jih spreminjati,
medtem ko pravila lahko spreminjamo. Lahko jih dodajamo ali črtamo, odvisno od potreb
skupine. Udeležence povabimo, naj izrazijo svoje potrebe (npr. občutek varnosti,
spoštovanje, mir, biti slišan/a itd.), in svoje potrebe s skupino deli tudi mentor. Dogovori
določajo tudi, kako naj se udeleženci in mentorji vedejo v delovnem okolju, ki naj deluje
spodbudno na izdelovanje, deljenje znanja, konstruktivno kritiko, občutek varnosti in
sprejetosti. S pomočjo dogovorov udeleženci spoznavajo sami sebe in svoje potrebe, krepijo
razumevanje drugih, na skupino pa delujejo povezovalno.
Dogovore napišemo na papir večjega formata (šeleshamer) v čitljivi pisavi in jih postavimo
na vidno mesto. Skupina naj določi tudi sankcijo (ne kazen!), ki naj velja v primeru, ko se
udeleženci in mentor ne držijo dogovorov. Sankcija naj bo zabavna in igriva (npr. minuta
petja, deset sklec / počepov), in ne stroga ali kruta. Če se skupina soglasno odloči, lahko
sankcijo spremenimo. Z dogovori in sankcijami udeležence ozaveščamo, da sami ustvarjajo
delovno vzdušje in okolje.
Naloge mentorja:
Moderiranje določanja skupnih dogovorov na mehek, jasen in vključevalen način:
• obrazloži namen skupnih dogovorov (ne pravil!),
• ustvarja varno okolje, ki podpira potrebe in predloge vsakega posameznika.,
• tudi mentor naj izrazi svoje potrebe, saj je tudi sam član skupine (npr. poslušamo
osebo, ki govori, telefoni so utišani in puščamo jih v torbah, drug do drugega smo
spoštljivi in pošteni, pomagamo drug drugemu, skrbimo za skupno opremo (orodje in
material), preden odidemo, pospravimo za seboj itd.).
Cilji:
Med trajanjem projekta mentor in udeleženci sklenejo skupne dogovore in sankcije, ki
morajo biti vsem razumljivi. Postavimo jih na vidno mesto, tako da se lahko v primeru
konflikta vsi obrnemo nanje. Sklenjeni dogovori in sankcije omogočajo identifikacijo s
skupino, kohezijo, zagotavljajo živahno, participatorno in spoštljivo vzdušje. Skupina redno
preverja, ali je smiselno dodati nove dogovore, odstraniti stare, ki skupini več ne služijo,
spremeniti sankcijo itd.
Material / Oprema:
• šeleshamer ali katerikoli drugi papir večjega formata (za seznam dogovorov),
• flomaster,
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•

večja in vidna stena.

3. SPOZNAVNE IGRE & OSEBNI PODATKI - 50 min
Ko delamo z novo skupino ali s skupino, katere člani se med seboj ne poznajo, je
priporočljivo, da začnemo s spoznavno igro. Udeleženci se preko dveh spoznavnih iger
(Toaletni papir in Borza potnih listov) srečajo z zbiranjem osebnih podatkov, Splošno uredbo
EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR), vprašanjem spletne varnosti in zasebnosti, z
digitalnimi odtisi, državljanstvom in etiko.

3. 1. LEGO Avatar
Trajanje: 15 min
Materiali:
•
LEGO kocke (vsi kosi, tudi
figurice),
•
manjše
vrečke
(za
shranjevanje LEGO kock).
Vsak udeleženec prejme vrečko s
približno 15 kosi naključnih LEGO
kock (v poštev pridejo vsi kosi, tudi
figurice) in iz njega izdela podobo,
svojega avatarja. Ko so avatarji
sestavljeni, lahko izvedemo kratko in zabavno razstavo avatarjev, saj morajo biti udeleženci
pri sestavljanju podobe iz naključnih kosov LEGO kock dokaj izvirni. Vsaka LEGO kocka
predstavlja osebni podatek. Vsakič, ko udeleženec med spoznavnima igrama deli neki
osebni podatek, mora avatarju odvzeti ustrezno število LEGO kock. Mentor pobira LEGO
kocke in jih zbira v škatli. Da ohranimo skrivnostno vzdušje, udeležencem ne razkrijemo
dejanskega namena igre.
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3.2. SPOZNAVANJE S TOALETNIM PAPIRJEM
Trajanje: 15–20 min
Material: 1x rola
papirja

toaletnega

Udeležencem
podamo
rolo
toaletnega papirja in jih povabimo,
naj vsak izmed njih odtrga približno
toliko lističev, kot jih običajno
uporabi po opravljeni potrebi, nato
naj rolo poda naprej. Z razlago
lahko počakamo, da ohranjamo
skrivnostno
vzdušje,
ali
si
izmislimo zgodbo. Na primer: »To
je zadnja rola papirja v stavbi.« Ali: »Predstavljajte si, da gremo kampirat, zato moramo biti
pripravljeni.« Igre naj se udeleži tudi mentor in prvi vzame nekaj lističev, da razbije morebitno
začetno zadržanost. Nekateri bodo vzeli le par lističev, drugi cel kup. Rolo si podajamo,
dokler nimamo vsi lističev in ko končamo, udeležencem razkrijemo, da morajo za vsak
odtrgan listič papirja, razkriti neko dejstvo o sebi, in seveda z avatarja sneti ustrezno število
LEGO kock. Mentor pobira LEGO kocke in jih shranjuje v škatlo. Osebni podatki so lahko
zelo osnovni, na primer: priimek, najljubša barva, pesem, risanka itd. Več kot imajo lističev,
več dejstev morajo deliti s skupino.

3.3. BORZA POTNIH LISTOV
Trajanje: 15–20 min
Material / Oprema:
• list papirja/udeleženca (A4
format),
• barvice in flomastri,
• predvajalnik
glasbe
in
zvočniki (lahko tudi računalnik ali
pametni telefon).
Vsak udeleženec prejme list
papirja in pisalo ter na papir
napiše svoje ime, priimek, datum
rojstva in naslov. Tudi tokrat za
vsak osebni podatek avatarju odvzame ustrezno število LEGO kock. Na glasbeni znak
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udeleženci začnejo hoditi po prostoru in si izmenjujejo potne liste. Ko se glasba ustavi, vsak
udeleženec poišče lastnika potnega lista, ki ga drži v roki, pristopi lastniku in nariše njegov
obraz. Glasba se zopet začne in izmenjujejo si potne liste, ko se glasba ustavi, zopet
poiščejo lastnika potnega lista in narišejo njegove lase, nato oči, usta, nos, dodatke (npr.
uhane, očala itd.) in na koncu narišejo še nekaj, kar lastnik potnega lista rad počne oz. ima
rad (knjige, košarka, živali itd.).
Ko so potni listi končani, vsak udeleženec dobi dva trakca papirja, na katera napiše dve
izjavi o sebi: eno resnično in eno neresnično. Mentor trakce pobere, jih shrani v škatlo in
premeša.
Potne liste razporedimo na vidnem mestu (na tleh ali mizi). Vsak udeleženec izžreba po dve
izjavi in jih položi na poljubni potni list, ne glede na to, ali izjavi za lastnika potnega lista
veljata ali ne. Mentor na koncu razkrije bistvo vseh treh iger: zbiranje in shranjevanje
osebnih podatkov, ki so jih udeleženci tako zaupljivo delili z drugimi.

4. DEBATA - 25 min
Spoznavnim igram sledi debata o:
• argumentih za in proti zbiranju osebnih podatkov (npr. zdravstvo : marketing),
• Splošni uredbi EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR),
• digitalnih odtisih, državljanstvu in etiki,
• zasebnih in osebnih podatkih,
• digitalni zasebnosti in varnostni,
• samopodobi, identiteti in ugledu,
• (zgodovini) interneta stvari (IoT) in nosljivi tehnologiji,
• občutkih udeležencev ob spoznanju, da smo njihove osebne podatke zbirali na tako
netransparenten način.
Cilji:
Nekateri oglaševalci na podlagi zbranih osebnih podatkov oglase prilagajajo potrošnikovim
potrebam. Ti podatki lahko vključujejo IP naslov, lokacijo, demografske posebnosti in
identifikacijske številke, s pomočjo katerih oglaševalci potrošnikom sledijo in oblikujejo
njihov profil. Glavni cilj opisanih spoznavnih iger je ozaveščanje o osebnih podatkih,
varnostnih vidikih, etiki, vedenju in sprejemanju odločitev, ter kultiviranje digitalne
pismenosti in kritičnega razmišljanja. Udeleženci se učijo ravnati s svojimi spletnimi
informacijami, kako jih obvarovati ter kako zaščititi in spoštovati svojo ter tujo zasebnost.
Naš digitalni svet je trajen in z vsako objavo puščamo digitalne odtise. Ko udeležence
spodbujam, naj pred objavo dobro premislijo, jih ozaveščamo o tem, kako njihove objave
lahko vplivajo na njih same in na druge. Igra borza potnih listov spodbuja razmislek o tem,
kakšne so koristi in tveganja lažne identitete in o tem, kako doživljajo sami sebe, svoj ugled
in odnose.
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5. TEORETIČNI UVOD - 25 min
Osnove: NOSLJIVA TEHNOLOGIJA & INTERNET STVARI (v umetnosti in
industriji)
Posledica hitrega razvoja (nosljive) tehnologije je slabo razumevanje interneta stvari, zato
so ozaveščanje o izjemni moči in tveganjih, ki jih prinašata nosljiva tehnologija in internet
stvari, razpravljanje o varnosti, pravicah in zasebnosti več kot nujni. Razumevanje
udeležence opolnomoči in jih spodbuja h kritičnemu razmišljanju ter iskanju premišljenih
rešitev.
Boljše razumevanje gradimo z vpogledom v zgodovino nosljive tehnologije, z debato o
njenem pomenu in številnih možnostih uporabe. Poleg komercialne rabe, se uporablja tudi
v navigacijskih sistemih, pametnih tekstilih in zdravstvu. Teoretičnemu uvodu sledi debata
o pozitivnih in negativnih vidikih zbiranja osebnih podatkov, sledenju aktivnosti in
prilagajanju zmogljivosti glede na potrošnikove potrebe in želje. Debata temelji na analizi in
primerjavi zanimivih primerov uporabe nosljive tehnologije v industriji ter umetniških delih
predvsem sodobnih raziskovalnih umetnikov. Ti v svojih delih povezujejo znanost in nosljivo
tehnologijo in na ta način odpirajo vprašanja, premikajo meje razumevanja sodobnega
tehnologiziranega sveta in napovedujejo možne scenarije prihodnosti. Udeleženci tako
dobijo vpogled v »umetniško mišljenje«: umetnike (tako kot znanstvenike) žene želja po
boljšem razumevanju sveta, raziskovanju, odkrivanju in ustvarjanju. Medtem ko
znanstveniki s svojim raziskovalnim delom ustvarjajo znanje, umetnike v raziskovanje
znanstveno dokazanega sveta žene senzibilnost, s svojim deli odpirajo vprašanja estetike,
vedenja in etike, ki jih narekuje uporaba najsodobnejših tehnologij.
Udeležence povabimo, naj delijo svoja mnenja o predstavljenih primerih uporabe tehnologij
v industriji in umetniških delih.
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2. delavnica
1. TEORETIČNI UVOD - 30 min
1.1. Osnove: ELEKTRIKA

Da lahko udeleženci razumejo najbolj preproste koncepte elektronike, morajo najprej
razumeti, kaj je elektrika. Preko teoretičnega uvoda in debate se udeleženci učijo o tem:
• kaj je elektrika, od kod sploh prihaja (elektrarne, obnovljivi in neobnovljivi viri
energije), spoznavajo zanimiva in zabavna zgodovinska dejstva o prvih odkritjih o
elektriki,
• kaj je električni naboj (atomi kot nosilci električnega naboja),
• kaj je električni tok (tok elektronov, prevodniki in izolatorji),
• kaj je električni krog in kako deluje (sklenjen električni krog, osnovni električni krog),
• kaj so elektronske komponente (LED dioda, baterija, upor itd.) in kaj je elektronika,
• o voltih, vatih in amperih,
• itd.
Nasvet:
Teoretični uvod naj bo interaktiven. Udeležence povabimo, naj delijo svoje znanje o elektriki
in poglede na življenje brez elektrike. Teoretični uvod lahko še dodatno popestrimo z
zabavnimi in poučnimi animacijami in videi iz pestre izbire na spletu.
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1. 2. PREDSTAVITEV UMETNIKA / UMETNIŠKEGA PROJEKTA
Predstavimo umetnika / umetniško delo, ki vključuje nosljivo tehnologijo, in se pogovorimo
o: sporočilu, mnenjih, čustvih itd.
Primer:
Umetnik: Stelarc
Projekt: Tretja roka (Third Hand)
Mehanska humanoidna roka, ki je pritrjena na Stelarcovo desno roko, je dodatek,
nadgradnja telesa, in ne proteza. Tretjo roko premika preko EMG signalov iz trebušnih in
nožnih mišic, torej brez nadzorne plošče ali gumbov. Zmogljivosti: prijem, izpust, vrtenje
zapestja ter občutek za tip.
Stelarc je mehansko protezo dokončal leta 1980, robotske okončine pa so protetiko
revolucionirale šele vrsto let pozneje. Protetične naprave, robotske strukture in simbioza
med telesom in strojem so del Stelarcove vizije prihodnosti. To je izvrstna iztočnica za
pogovor o nosljivi robotiki, biomehatroniki, biosenzorjih in o tem, kako si udeleženci
predstavljajo prihodnost.

2. IZDELAVA - 130 min
2.1. Osnovno vezje & Arduino
Za nekatere udeležence je to prvo srečanje z elektriko, Arduinom in elektronskimi
komponentami, zato je povsem na mestu, da začnemo z osnovami.
Ta vaja je prikaz najpreprostejše naloge z Arduinom. Udeleženci na prototipni plošči
sestavijo preprosto vezje, ki vključuje LED diodo in upor, in ga povežejo z Arduinom, ki
poskrbi, da LED dioda začne utripati.
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Material:
• LED dioda,
• upor,
• skokice,
• Arduino,
• prototipna plošča,
• USB kabel,
• računalnik.

2.2. Odzivna čestitka: papirnato vezje
Papirnato vezje je nizkonapetostno vezje na papirju ali kartonu, ki vključuje bakreni trak,
LED diodo in vir energije (npr. gumbna baterija). Izdelava papirnatega vezja je dober način
za učenje osnov o elektriki in delovanju električnega kroga. To je didaktičen, ustvarjalen in
zabaven umetniški projekt, ki oživi pred našimi očmi.

Material:
• rahlo trši pisarniški
papir,
• samolepilni
bakreni
lepilni trak,
• LED dioda,
• gumbna
baterija
(CR2032, 3V)
• barvice,
flomastri,
krede, voščenke itd.,
• lepilni trak,
• škarje.
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Navodila:
Ko udeleženci izdelajo osnovno vezje, lahko čestitki dodajo različna stikala, ki omogočajo
kontroliranje LED diode. Dodatni senzorji, piskači in motorji čestitki dodajo novo dimenzijo
interaktivnosti. Projekti s papirnatim vezjem obsegajo čestitke, tehniko origami ter
tradicionalne tehnike, kot sta slikanje in risanje.
Opozorilo:
Bakreni trak ima lahko zelo ostre robove, zato bodimo previdni.
Cilji:
• Udeleženci sestavijo dva različna tipa električnega vezja.
• Spoznavajo, da delujoče vezje lahko sestavijo tudi na papirju in z različnimi
prevodnimi materiali (kot je bakreni trak), torej ne nujno na integriranem vezju in z
žicami.
• Preden se udeleženci lotijo izdelave čestitke, morajo idejo najprej načrtovati in
oblikovati.
• Med odpravljanjem težav in ustvarjanjem kompleksnejših dizajnov, poglabljajo
znanje o vezju.
• Odzivna čestitka je lahko lepo darilo za njihove najljubše.

3. delavnica
1. TEORETIČNI UVOD - 30 min
1.1. Osnove: e-TEKSTIL (material, orodje & možnosti)
Uvodu o osnovah o elektriki in trdih komponentah sledi uvod o e-tekstu in mehkih
elektronskih komponentah. E-tekstil je zanimivo novo področje, ki združuje tradicionalne
tehnike in tkanine ter vgrajeno elektroniko (senzorje in mikrokontrolerje), kar jim omogoča
prenos podatkov. Trenutno se uporablja v medicini, vojski, športu, razvedrilni industriji,
inetrierjih avtomobilov itd, in sicer v estetske namene ali za povečanje telesnih zmogljivosti.
Udeleženci spoznavajo obstoječe prevodne tipe tkanin (prevlečene z bakrom, srebrom,
jeklom itd), vlakna in niti, iz katerih nato izdelujejo različne tekstilne senzorje. Raziskujejo
prevodne, uporne in polprevodne značilnosti omenjenih materialov, pri tem pa se učijo
uporabljati orodja, spoznavajo posebnosti šivanja s prevodno nitjo in načine povezovanja
mehkih in trdih komponent ter napajanja projektov z energijo, izdelujejo modularno mehko
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elektroniko itd. Prenosni viri energije so po navadi trdi in okorni, ne moremo jih prati in redno
jih je potrebno polniti, e-tekstilni izdelki pa morajo biti udobni, prijetni in seveda varni.
Cilji:
•
•

•

Krepitev motoričnih in rokodelski spretnosti (šivanje, spajkanje itd.).
Raziskujejo električne značilnosti materialov, tehnike tradicionalnih in sodobnih obrti,
medtem ko izdelujejo elektronske komponente, poudarek pa je na spoznavanju
materialov in na procesu. Na ta način nosljiva tehnologija in elektronika postajata
vedno bolj razumljivi.
Krepitev kreativnega in oblikovalskega razmišljanja. Nosljiva tehnologija vključuje
raznolike tipe komponent, ki jih je potrebno napajati, obenem pa se mora prilegati
telesu, biti mora lahka, pogosto modna, in njena uporaba mora biti preprosta.
Oblikovanje nosljive tehnologije tako zahteva veliko kreativnosti, reševanja
problemov in kreativnega razmišljanja.

1.2. PREDSTAVITEV UMETNIKA / UMETNIŠKEGA DELA
Predstavimo umetnika / umetniško delo, ki vključuje e-tekstil, in se pogovorimo o: sporočilu,
mnenjih, čustvih itd.
Primer:
Umetnica: Afroditi Psarra
Projekt: Fraktalne antene (Fractal antennae)
Ojačevalec, ki zaznava nizkofrekvenčne prenose in jih naredi slišne. “Gre za umetniškoraziskovalni projekt, ki z različnimi prevodnimi materiali in tehnikami, od rezanja z laserskim
rezalnikom do vezenja, ustvarja fraktalne antene, s katerimi lahko razkrivamo skrita
elektromagnetna polja.”
http://afroditipsarra.com/index.php?/on-going/fractal-antennae/

2. IZDELAVA - 130 min
2.1. Naredi sam rokavice za zaslon na dotik
Udeleženci običajne rokavice predelajo v rokavice, ki omogočajo uporabo zaslona na dotik.
Kapacitivni zaslon pametnih telefonov dotik zaznava s pomočjo elektrike. Ko se dotaknemo
zaslona s prstom, sklenemo električni krog, ker je naša koža prevodna. Blago ni prevodno,
ko pa na konice prstov rokavic všijemo nekaj prevodne niti, lahko naše običajne zimske
rokavice nadgradimo v rokavice, ki nam pozimi omogočajo uporabo zaslona na dotik.
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Material:
• prevodna nit,
• rokavice.
Orodje:
• šivanka,
• vdevalnik niti,
• škarje,
• kreda.
Cilji:
• Krepitev finih motoričnih spretnosti (šivanje).
•

Nadgradnja starih / običajnih rokavic.

•

Spoznavanje kapacitivnosti.

2.2. e-BROŠKA
Udeleženci izdelajo kresničko v obliki e-broške, ki jim omogoča vidnost v prometu.
Material:
•
fotoupor,
•
upor,
•
2x LED dioda,
•
gumbna baterija (3V),
•
držalo LilyPad,
•
prevodna nit,
•
navadna nit,
•
filc,
•
polnilo za igrače in blazine,
•
ježek trak,
•
lepilo za blago,
•
okrasno blago (po želji),
•
varnostna zaponka.
Orodje:
•
šivanka, vdevalnik niti,
•
škarje, okroglaste kleščice.
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Cilji:
• Ozaveščanje o vidnosti v prometu in varnosti na cesti.
• Krepitev finih motoričnih spretnosti (šivanje).
•
•

Povezovanje električnega vezja s prevodno nitjo, namesto z žico.
Spoznavanje fotoupora, LED diode in upora.

4. delavnica
1. TEORETIČNI UVOD - 30 min
1.1. Osnove: SENZORJI
Udeleženci spoznavajo in se pogovarjajo o senzorjih: kaj je senzor, kaj lahko merimo s
senzorji, različni tipi senzorjev, uporaba v industriji, analogija s človeškimi čutili. Tako
senzorji kot naša čutila nenehno merijo spremembe v električnih signalih in na ta način
sprejemajo informacije iz zunanjega okolja ter jih pošiljajo nadzornemu sistemu, torej
računalniku oziroma možganom.
Nasvet:
Da bo analogija med senzorji
in

človeškimi

zabavna

in

izdelamo

čutili

bolj

interaktivna,
PLAKAT

ČLOVEŠKEGA TELESA in
izberemo različne senzorje
(LDR, žiroskop, senzor za
temperaturo, mikrofon, sonar
itd.). Udeležence povabimo,
naj

senzorje

ustrezne dele telesa ter se pogovorimo o njihovih funkcijah in lastnostih.

postavijo

na
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1.2. PREDSTAVITEV UMETNIKA / UMETNIŠKEGA PROJEKTA
Predstavimo umetnika / umetniško delo, ki vključuje senzorje, in se pogovorimo o: sporočilu,
mnenjih, čustvih itd.
Primer:
Umetnik: kolektiv KOBAKANT
Projekti:
1. MASAŽNA JAKNA (Massage Jacket)
Nosljiv masažni vmesnik, ki energijo osebe, ki igra videoigrico, pretvori v masažo hrbta.
Jakna vključuje mehke upogljive gumbe iz prevodnega blaga, ki zaznava gibe igralca in jih
posreduje konzoli.
2. POPOLNI ČLOVEK (Perfect Human)
Ročno izdelan kostum, ki zaznava gibanje. Vključuje senzorje upogiba, s pomočjo katerih
zaznava gibanje udov. Informacije, ki jih senzorji zaznajo s pomočjo brezžične povezave,
obleka pošilja bližnjemu prenosnemu računalniku.

2. IZDELAVA - 130 min
e-tekstil: DIGITALNO & ANALOGNO MEHKO STIKALO
Izdelamo dva različna tipa
senzorjev:
digitalnega
in
analognega. To je izvrstna
priložnost za spoznavanje
razlike med digitalnim in
analognim
signalom
ter
senzorjem. Udeležence lahko
razdelimo v dve skupini: ena
skupina izdeluje digitalni,
druga pa analogni senzor,
tako lahko v prihodnje vsi
udeleženci delajo z obema
tipoma senzorjev.

1. DIGITALNI SENZOR: Stikalo iz blaga
Stikalo je ena najpreprostejših oblik senzorja. Stikalo iz blaga je nastalo po navdihu kolektiva
KOBAKANT: http:/www.kobakant.at/DIY/?p=48.
Material:
• neopren (ali drugo blago),
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•
•
•
•

prevodno blago,
aplikacijski papir,
pena,
navadna nit.

Orodje:
• šivanka,
• vdevalnik niti,
• škarje,
• likalnik.
2. ANALOGNI SENZOR: Senzor upogiba iz neoprena
Senzor upogiba se odziva na pritisk (zmanjšuje se mu upornost), ne nujno na upogibanje.
Za vmesno blago uporabimo polprevodno blago (npr. velostat).
Senzor upogiba iz neoprena je nastal po navdihu kolektiva KOBAKANT:
http:/www.kobakant.at/DIY/?p=20.
Material:
•
neopren,
•
prevodna nit,
•
polprevodno
blago
velostat),
•
prevodno blago,
•
aplikacijski papir.

(npr.

Orodje:
•
šivanka,
•
vdevalnik niti,
•
škarje, likalnik.

Cilji:
• Krepitev finih motoričnih spretnosti (šivanje, nanašanje aplikacijskega papirja,
plastenje, rezanje itd.)
•
•

Spoznavanje razlik med digitalnimi in analognimi senzorji.
Raziskovanje prevodnih, upornih in polprevodnih materialov, spoznavanje tehnike
tradicionalnih in sodobnih obrti med izdelovanjem elektronskih komponent.
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5. delavnica
1. TEORETIČNI UVOD - 30 min
1.1. Kontroliranje elektronskih komponent: Arduino & LilyPad

Ko se udeleženci seznanijo z osnovami elektrike, e-tekstila in senzorjev, je čas, da se
naučijo nadzirati električne komponente. Udeleženci se ponovno srečajo z Arduinom, tokrat
nekoliko podrobneje. Spoznavajo, kaj je Arduino in kako deluje, kaj je prototipna plošča in
kako deluje, ter se igrajo s kodo in programsko opremo Arduino IDE. Nato se seznanijo z
še Arduinovim ekvivalentom za pametne tkanine, z LilyPadom, ki ga je oblikovala in razvila
Leah Buechley. Pametne tkanine združujejo tradicionalne rokodelske procese (šivanje,
modno oblikovanje in oblikovanje tekstila) z elektroinženirstvom, računalništvom in s strojno
opremo. Lilypad lahko prišijemo na blago in s prevodno nitjo povezujemo z viri energije,
senzorji in aktivatorji ter tako ustvarjamo interaktivna oblačila in modne dodatke. Udeleženci
z izkustvenim učenjem spoznavajo, kako je Leah Buechley z razvojem LilyPada zrušila
številne stereotipe povezane s tehnologijo.
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1.2. PREDSTAVITEV UMETNIKA / UMETNIŠKEGA PROJEKTA
Predstavimo umetnika / umetniško delo, ki vključuje LilyPad, in se pogovorimo o: sporočilu,
mnenjih, čustvih itd.
Primer:
Umetnica: Afroditi Psarra
Projekt: Lilytronica
Vezeni sintetizatorji zvoka z mikrokontrolerjem LilyPad, senzorji in aktivatorji, všitimi v
tkanino. Avtorica je črpala navdih v ljudskem izročilu, pop kulturi in naredi sam elektroniki,
in poudarja nasprotje med “mehkimi” vmesniki vezenih inštrumentov ter glasnimi zvočnimi
pokrajinami, ki jih ustvarjajo.

2. IZDELAVA - 130 min
Osnovno električno vezje: povezovanje trdih komponent in mehkih stikal
Udeleženci najprej sestavijo osnovno vezje na prototipni plošči z LED diodo in uporom. Ko
ga preko Arduina povežejo s programom Arduino IDE in aktivirajo kodo, se LED dioda prižge
in začne utripati. Če želijo dodati dodatne LED diode, morajo prilagoditi kodo. Nato sestavijo
vezje, ki prižge LED diodo, ko pritisnejo stikalo.
Zdaj lahko sestavijo vezje, ki združuje trde in mehke komponente: ob pritisku stikala iz blaga
ali z upogibanjem senzorja upogiba iz neoprena, ki so ju izdelali na 4. delavnici, lahko na
primer aktivirajo LED diodo in piskač.
Cilji:
• Spoznavanje osnov o Arduinu in LilyPadu: sestavljanje vezja, uporaba prototipne
plošče, programiranje.
• Izkustveno učenje. Učenje iz napak.
• Odpravljanje napak.
• Spoznavanje posebnosti elektronskih komponent: diode, upori, stikala, razlike med
digitalnimi in analognimi senzorji.
• Združevanje tkanin in elektronike v vezju: spodbujanje razmišljanja izven okvirjev.

OPIS DELAVNICE e-NOSLJIVO: odprti laboratorij

6. delavnica
1. TEORETIČNI UVOD - 30 min
1.1. Nosljiva tehnologija v medicini
Udeleženci spoznavajo inovativne rešitve nosljive tehnologije v medicini. Ta vključuje
senzorje, ki zbirajo podatke in nadzirajo uporabnikovo zdravstveno stanje (srčni utrip, pritisk,
telesna temperatura, krči, sproščanje določenih biokemikalij itd.), telesne aktivnosti in
vedenje, fiziološke in biokemične parametre. Vstavimo jih lahko v čevlje, očala, uhane,
oblačila, rokavice in ure, možno pa jih je tudi povezati neposredno s kožo. Velja prepričanje,
da nosljiva tehnologija lahko izboljša kakovost oskrbe pacientov in stroške zdravljenja. To
je izvrstna priložnost za ponoven pogovor o zbiranju osebnih podatkih, varnostnih vidikih in
etiki.
Udeleženci spoznavajo, kateri senzorji se uporabljajo v zdravstvenih napravah, in primere
obstoječih naprav.

1.2. PREDSTAVITEV SENZORJA: Senzor za temperaturo & termistor
Udeleženci spoznavajo in se pogovarjajo o temperaturnih senzorjih in termistorjih: kaj so,
kako delujejo, različni tipi, primeri rabe itd.

1.3. PREDSTAVITEV UMETNIKA / UMETNIŠKEGA PROJEKTA
Predstavimo umetnika / umetniško delo, ki vključuje primere nosljive tehnologije iz
zdravstva, in se pogovorimo o: sporočilu, mnenjih, čustvih itd.
Primer:
Umetnik: OPN Studio
Projekt: Daj moji stvaritvi... Življenje! (Give my creation… Life!)
Naprava, ki simulira srčni utrip, in se aktivira, ko vstavimo kazalec v senzor za srčni utrip.
Zbira energijo in z njo oživlja stroj. Avtorja naslavljata teme, kot so podaljševanje življenja
odstranjenega organa in pridobivanje energije.

2. IZDELAVA - 135 min
TERMOROKOMETER
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Ko udeleženci spoznajo termistor, se lotijo izdelave interaktivne zapestnice, ki meri
temperaturo stiska roke. Ko se uporabnik e-zapestnice z nekom rokuje, termistor izmeri
temperaturo roke druge osebe in podatke pošlje LilyPadu, ki nato aktivira RGB LED diodo.
RGB dioda spreminja barvo glede na temperaturo roke druge osebe: rdeča pomeni vroče,
modra mrzlo, zelena pa normalno
temperaturo.
Materiali:
•
RGB LED dioda,
•
termistor,
•
LilyPad,
•
LiPo baterija (3,7V),
•
filc,
•
ježek trak,
•
navadna nit,
•
žice.

Orodje:
•
šivanka,
•
vdevalnik niti,
•
škarje,
•
okroglaste kleščice,
•
spajkalnik.

Cilji:
• Krepitev finih motoričnih spretnosti (šivanje, spajkanje).
•
•
•

Spoznavanje termistorja, RGB LED diode, LiPo baterije (litij-polimerne baterije).
Izkustveno učenje.
Odpravljanje težav. Učenje iz napak.
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7. delavnica
1. TEORETIČNI UVOD - 30 min
1.1. Nosljiva tehnologija in določanje lokacije
Udeleženci spoznavajo GPS (Globalni sistem pozicioniranja) in se pogovarjajo o tem, kaj je
GPS in kako deluje, kakšne podatke zbira (točna lega, hitrost in čas), kdo ga je razvil, kako
so ljudje določali lokacijo nekoč), ter o primerih in področjih uporabe (vojska, civilna in
komercialna raba). GPS najdemo v nosljivih tehnologijah, kot so pametne ure in telefoni ter
telematske naprave, ki pogosto vključujejo tudi pospeškometer in žiroskop. To je izjemna
priložnost, da udeležencem predstavimo analogijo med vestibularnim sistemom in
žiroskopom.

1.2. PREDSTAVITEV SENZORJA: žiroskop
Udeleženci spoznavajo žiroskop: kaj je in kako deluje, kdo ga je izumil, primere uporabe (v
igračah, letalih, pametnih telefonih itd.). Prav tako se naučijo, kako uporabljati MPU6050
pospeškometer in žiroskop z Arduinom.

1.3. PREDSTAVITEV UMETNIKA / UMETNIŠKEGA PROJEKTA
Predstavimo umetnika / umetniško delo, ki vključuje žiroskop, in se pogovorimo o: sporočilu,
mnenjih, čustvih itd.
Primer:
Umetnik: Stelarc
Projekt: StickMan
StickMan predstavlja zunanji skelet, ki premore 64 kombinacij gibov. Na vsakem
StickManovem udu so nameščeni pospeškometri in žiroskopi, ti sledijo gibom in sprožajo
zvoke, ki jih predvaja večkanalni zvočni sistem.
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2. IZDELAVA - 130 min
PIPISKAČ
Pipiskač je naprava, ki uporabnika opozarja na nepravilno držo. Uporabnik ga nosi na hrbtu
in ko žiroskop zazna nepravilno držo, preko mikrokrmilnika aktivira piskača. Piskanje
preneha šele, ko uporabnik popravi držo.
Materiali:
• piskač,
• MPU6050 pospeškometer in
žiroskop,
• LilyPad,
• LiPo baterija (3,7V),
• neopren,
• elastika,
• žice,
• navadna nit.

Orodje:
• šivanka,
• vdevalnik niti,
• spajkalnik.
Nasvet:
Če se poigramo s kodo, lahko Pipiskača spremenimo v zabavno interaktivno napravo, ki z
nenehnim piskanjem uporabnika žene, da premika ramena in hrbet, dokler ne najde pravilne
drže oz. položaja, in s tem prekine piskanje.
Cilji:
• Krepitev finih motornih spretnosti (šivanje, spajkanje).
•
•

Spoznavanje žiroskopa in programiranje.
Ozaveščanje o pravilni drži, zdravilnih učinkih telesne aktivnosti.
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8. delavnica
1. TEORETIČNI UVOD - 30 min
1.1. Nosljiva tehnologija in brezžična komunikacija
Nosljiva tehnologija vključuje elektroniko, programsko opremo, senzorje in brezžično
tehnologijo, ki ji omogoča izmenjavo podatkov z internetom, zato je nosljiva tehnologija del
interneta stvari. Udeleženci spoznavajo brezžično tehnologijo, ki se uporablja v nosljivi
tehnologijo, in se pogovarjajo o tem, kaj je brezžična tehnologija in kako deluje, o primerih
brezžične tehnologije (NFC, Bluetooth, Wi-Fi), katero izbrati, ko izdelujemo nosljivo
tehnologijo itd. Udeleženci na ta način pridobijo osnovno znanje o brezžični tehnologiji, kar
jim pomaga pri izbiri učinkovitih, odzivnih in enostavnih rešitev. Pri izbiri brezžične
tehnologije moramo upoštevati dejavnike, kot so: pasovna širina, moč, domet, izkušnja
uporabnika, cena, velikost itd. Nekatere nosljive tehnologije združujejo različne brezžične
tehnologije zaradi boljšega izkoristka različnih danosti.

1.2. PREDSTAVITEV: modul ESP Wi-Fi
Udeleženci spoznajo modul ESP-8266 Wi-Fi in se pogovarjajo o tem, kaj je in kako deluje,
o primerih rabe itd. Ta majna plošča lahko poveže Arduino z internetom ali deluje kot
samostojen mikrokrmilnik, ki omogoča Wi-Fi povezljivost.

1.3. PREDSTAVITEV UMETNIKA / UMETNIŠKEGA PROJEKTA
Predstavimo umetnika / umetniško delo, ki vključuje brezžično tehnologijo, in se pogovorimo
o: sporočilu, mnenjih, čustvih itd.
Primer:
Umetnica: Kasia Molga
Projekt: Človeški senzor (Human Sensor)
Futuristično ogrinjalo iz lasersko izrezanega recikliranega akrila, ki spreminja barvo, ko
uporabnik vdihne in izdihne, in se odziva na onesnaženost zraka. Vsebuje monitor aerosola
žepne velikosti, ki je povezan z GPS-om in Raspberry Pi računalnikom, ki podatke o
onesnaženosti zraka komunicira LED diodam v ogrinjalu in maskah.
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2. IZDELAVA - 130 min
2.1. VIZUALIZACIJA PODATKOV
Udeleženci eksperimentirajo z vizualizacijo podatkov v Processingu, odprtokodnem
programu in jeziku za učenje kodiranja znotraj konteksta vizualnih umetnosti.

2.2. BREZŽIČNA ZAPESTNICA NAGIBA
Brezžična zapestnica s senzorjem nagiba vključuje modul ESP-8266 Wi-Fi, s katerim pošilja
digitalne podatke o nagibu zapestnici z LED diodami. LED diode se prižigajo glede na
položaj senzorja nagiba.
Zapestnici
sta
nastali
po
navdihu
kolektiva
KOBAKANT:
https://www.kobakant.at/DIY/?p=527.
Materiali:
• LED diode LilyPad,
• ESP-8266-12 Wi-Fi modul,
• prevodno blago,
• prevodna nit, žice,
• navadna nit,
• aplikacijski papir,
• navadne perlice,
• kovinska perlica ali majhen
kovinski obesek,
• pritiskači (ali ježek trak za
zapenjanje zapestnice),
•

neopren.

Orodje:
• škarje,
• šivanka,
• vdevalnik niti,
• likalnik,
• spajkalnik,
• klešče za žice in lupilec žic,
• kleščice.
Cilji:
• Krepitev finih motoričnih spretnosti (šivanje, spajkanje, likanje).
•

Spoznavanje brezžične tehnologije.
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•

Spoznavanje modula ESP-8266-12 Wi-Fi: uporaba in programiranje.

•

Predstavitev novega senzorja: senzor nagiba. Ustvarjanje preprostega digitalnega
senzorja, ki zaznava smer in nagib. Uporabljamo ga lahko na različne načine in v
različne namene.

•

Zapestnici prikazujeta osnovno uporabnost senzorja nagiba in Wi-Fi povezljivosti.
Udeležence povabimo, naj predlagajo primere uporabe.

9. delavnica
1. DEBATA - 30 min
1.1. PREDSTAVITEV POTEKA DELA
Po tem ko smo udeležence opremili z osnovnim znanjem o nosljivi tehnologiji, e-tekstilu,
elektriki in elektroniki, izdelovalnih in drugih orodjih, je čas, da jih spodbudimo, da začnejo
spontano razmišljati o možnostih, ki jih omogoča tehnologija, prototipirati in razvijati
inovativne rešitve, na vztrajen in kreativen način.
Udeleženci sprva razvijajo individualne ideje za reševanje socialnih problemov, nato pa jih
razdelimo v manjše skupine (3–4 člani), ki razvijajo skupne projekte.
Sledi pogovor veščinah podjetnosti in kompetencah. Poudarimo, da je pomemben proces,
ne končni izdelek, in da bodo njihovi končni projekti ocenjeni na podlagi stopnje sodelovanja,
timskega dela in drugih izkazanih podjetnostnih veščinah.
Preden se udeleženci lotijo dela, izpostavimo naslednje podrobnosti:
• določimo cilje projekta: predstavimo naša pričakovanja glede njihovega dela in
prinesemo fizičen primer naredi sam nosljive tehnologije,
• določimo časovni rok,
• določimo finančni okvir: omejimo proračun za razvoj prototipa (npr. stroške nakupa
materiala),
• predstavimo komisijo: člani komisije so mentorji, razni strokovnjaki in druge odrasle
osebe, ki udeležencem podajajo povratne informacije o njihovih idejah in projektih,
ocenijo njihove končne projekte in izberejo zmagovalni projekt,
• predstavitev idej in prototipov: udeleženci predstavijo svoje ideje in prototipe komisiji
med razvojem ideje in na koncu prototipiranja,
• končna predstavitev: javna predstavitev za starše (in ožje družinske člane) s
podelitvijo diplom in nagrad.
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Cilji:
• Razvijanje finančne pismenosti. Udeleženci se učijo, kako učinkovito prakticirati
različne finančne veščine, kot so finančno poslovodenje, priprava finančnega načrta
investiranje.
• Ko predstavljajo svoje projekte komisiji, se udeleženci urijo v predstavljanju in
deljenju svojih idej z drugimi ter sprejemanju povratnih informacij, da lahko
izboljšujejo svoje delo.
• Spodbujanje podjetnostnih veščin. Komisija izbere zmagovalno skupino na podlagi
stopnje sodelovanja, motiviranosti in izkazane izvirnosti znotraj skupine.
• Učenje na podlagi poskusov in zmot. Med prototipiranjem se udeleženci učijo
spoprijemati z napakami in neuspehi na igriv način. Izpostavimo, da je poudarek na
procesu, ne na končnem izdelku. Ni nujno, da končni izdelek dejansko deluje, če
deluje, pa toliko bolje.

1.2. DEBATA: Podjetnost, socialne inovacije, socialne skupine
Udeleženci spoznavajo in se pogovarjajo o: podjetnosti, socialnih skupinah, ranljivih
skupinah ter socialnih inovacijah. Cilj debate je:
•
•

senzibilizirati in ozaveščati udeležence o socialnih problemih,
opremiti udeležence z znanjem in orodjem za prepoznavanje socialnih problemov in
jih na ta način opolnomočiti, da postanejo aktivni državljani, ki se lotevajo socialnih
izzivov z iskanjem inovativnih rešitev.

2. MOŽGANSKA NEVIHTA: individualno delo - 130 min
Na tablo napišemo socialne probleme, socialne / ranljive skupine in se pogovorimo o
njihovih potrebah ter možnih rešitvah. Spodbujamo vsakega posameznika, naj izbere eno
izmed socialnih / ranljivih skupin in razmisli o izzivih, s katerimi se soočajo ter o možnih
inovativnih rešitvah. Vsak udeleženec naj pripravi PREDSTAVITVENI PLAKAT Z ZGODBO
in NAČRTOM. Ko so plakati končani, udeleženci predstavijo svoje ideje preostalim članom
skupine, ti pa lahko dajejo konstruktivne povratne informacije. Ko je predstavitev končana,
vsi glasujejo za svojo najljubšo idejo (npr. tako da na plakat položijo LEGO kocko) in se
odločijo, s kom bi radi sodelovali. Razdelimo jih v manjše skupine (3–4 člani). Razvijajo
lahko enega izmed individualnih načrtov ali začnejo razvijati povsem novo idejo.

OPIS DELAVNICE e-NOSLJIVO: odprti laboratorij

Material / Oprema:
•
šeleshamer ali katerikoli večji
format papirja / na osebo,
•
pisala, barvice, flomastri,
•
računalnik.

Nasveti:
Poskrbimo, da imajo udeleženci dovolj časa in (osebnega) prostora za možgansko nevihto.
Podpiramo njihove ideje, tudi če se sprva zdijo nore. Podpiramo jih, naj bodo drzni in
kreativni.

10. delavnica
1. SKUPINSKO DELO: plakat, seznam - 180 min
Udeleženci so razdeljeni v manjše skupine (3–4 člani), ki razvijajo skupne ideje, načrte in
prototipe. Srečanje začnemo s pregledom izbranih idej, nato skupine spodbudimo, naj se
osredotočijo na to, da bodo ideje izvedljive, torej naj uporabijo znanje, ki so ga pridobili na
predhodnih delavnicah. Vsaka skupina naj pripravi PLAKAT Z ZGODBO PROJEKTA in
NAČRTOM. Ko so plakati končani, vsaka skupina predstavi svojo idejo, druge skupine lahko
delijo povratne informacije.

Materiali / Orodja:
• šeleshamer ali drugi večji formati papirja,
• pisala, svinčniki, barvice, flomastri itd.,
• računalnik.
Ko skupine razdelajo idejo, je čas, da se lotijo izdelave. Mentorji morajo zagotoviti, da so
materiali, digitalna izdelovalna in druga orodja ter strokovna podpora nenehno na razpolago.
Skupine določijo, katere materiala in orodja potrebujejo, naučijo se, kako jih iskati na spletu,
kje in kako jih lahko naročijo preko spleta. Na ta način dobijo vpogled v cene, saj morajo
upoštevati omejen finančni okvir. Nato pripravijo SEZNAM VSEH POTREBNIH
MATERIALOV, ORODJA in (STROKOVNE) POMOČI, ki jo potrebujejo za razvoj prototipa.
Mentor jim pomaga priskrbeti vse potrebne stvari (in strokovnjake) in prototipiranje se lahko
začne.
Nasveti:
Mentor motivira in podpira razvoj idej in sprejemanje odločitev. Ko se udeleženci odločijo,
kaj bi radi počeli, se mentor umakne in jim pusti, da delajo sami.
Cenimo in podpiramo njihove ideje, tudi če se zdijo nore (poskrbimo le, da niso nevarne ali
škodljive) in jih spodbujamo razmišljajo izven okvirjev.
Poskrbimo, da imajo udeleženci dovolj časa za preizkušanje svojih idej, materialov in orodij,
in se tako učijo iz napak. Napake so del procesa in morali bi jih praznovati.
Opazujemo dinamiko znotraj skupin, če je potrebno, jih spomnimo, kako pomembno je, da
sodelujemo in cenimo doprinos vsakega člana skupine, ter ustvarjamo priložnosti, ki
spodbujajo in razvijajo njihove podjetnostne veščine.
Cilji:
• Skupinsko delo. Ko udeleženci delajo v skupini, vadijo socialne veščine, učijo se
sodelovati, soustvarjati, izražati svoje ideje, kar pa jim omogoča samorefleksijo,
spoznavanje različnih stališč, načinov razmišljanj in delovanj.
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Naslednji mesec
Naslednji mesec skupine nadaljujejo s svojimi skupinskimi projekti, in sicer na 3-urnih
delavnicah, ki potekajo enkrat na teden.

1. PREDSTAVITEV: komisija
Ko udeleženci končajo z
razvojem idej, predstavijo svoje
PLAKATE Z ZGODBO in
NAČRTOM PROJEKTA komisiji.
Komisija jim da konstruktivne
povratne informacije, da lahko
razmišljajo
o
morebitnih
spremembah in izboljšavah.

Na koncu meseca komisija oceni:
• stopnjo sodelovanja, motiviranosti in izvirnosti (ter drugih podjetnostnih veščin)
znotraj skupin,
• idejo in končni prototip: inovativne in kreativne pristope k reševanju socialnih
problemov.
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2. JAVNA PREDSTAVITEV & PODELITEV DIPLOM IN NAGRAD
Organiziramo
javno
predstavitev končnih projektov
za starše (in ožje družinske
člane) ter podelitev diplom in
nagrad.
Vsaka
skupina
predstavi svoj končni izdelek:
•
kod je ciljna socialna
skupina in kakšne so njene
potrebe,
•
predstavi prototip,
•
zanimive
izkušnje,
dosežke
in
spodletele
poskuse.

Komisija razglasi zmagovalni projekt in argumentira svojo izbiro. Vse skupine (in vsi njihovi
člani) prejmejo nagrado, zmagovalna skupina seveda prejme primerno “večjo” nagrado, ter
diplomo oz. priznanje za svoje dosežke in številne novo pridobljene veščine.
Material / Oprema:
•
diplome,
•
nagrade,
•
(improviziran) oder,
•
stoli,
•
računalnik, zvočniki in
projektor (po potrebi).

Cilji:
• Ko udeleženci delijo svoje rezultate in izkušnje s starši in ožjimi družinskimi člani,
krepijo samozavest glede soočanja s socialnimi in okoljevarstvenimi temami. To je
tudi krasna priložnost, da vadijo javno nastopanje in druge socialne veščine.
• Starši dobijo vpogled v delovni proces in dosežke svojih otrok.

