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TEČAJ SAMOOBRAMBE za DRŽAVLJAN/KE 
(filozofski bralni in filmski krožek) 

 
KAJ JE SAMOOBRAMBA za DRŽAVLJANE?  

Živimo v družbi, ko nam potek življenja določajo drugi: posamezniki ali pa interesne skupine, 
mediji, politika, korporacije. Stvari se dogajajo mimo naše volje. Zato je pomembno, da si 
izkrčimo prostor, kjer bomo sprejemali odločitve sami. Za kaj takega pa ni dovolj, da imamo 
pri roki prave informacije, le-te moramo znati poiskati in jih tudi pravilno tolmačiti. V tem je 
razlika med pasivnim in aktivnim državljanstvom. Samoobramba se začne pri poznavanju 
državljanstva, delovanja države, ustroja oblasti in medijske krajine na eni strani in na drugi 
pri pravilnem razumevanju samega sebe kot političnega subjekta, medsebojnih odnosov kot 
ključnih za življenje v skupnosti in družbene vezi, ki nas veže v to skupnost, ki je nekaj več kot 
zgolj seštevek posamezni/c. 

Per negationem: Samoobramba ni brezglavi boj z državo, uporništvo brez dobrega razloga – 
država smo vendarle Mi. Samoobramba tudi ni zaščita slovenske »samobitnosti« pred vdori 
tujega. Prav tako ni pisanje anonimnih komentarjev na spletu.  

KJE: Univerzitetna knjižnica Maribor, prostor za skupinsko delo 

TRAJANJE in POTEK:  

 enkrat na teden po dve šolski uri (2 x 45 min), 10 srečanj 

 prvo informativno srečanje 13. 10. 2016, 17.00, Avla UKM 

POGOJI:  

 NUJNO! Predhodna prijava na Tečaj na: filozofska.posvetovalnica@gmail.com ali 
tel.: 040 629 622 

 rok prijave: 10. 10. 2016 

 za udeležbo na tečaju ni potrebno predhodno poznavanje vsebin 

 starost 15+ 

PRIDOBLJENE VEŠČINE:  

 poznavanje in adaptiranje osnovnih znan in veščin, ki so nujni za aktivno državljanstvo 

 argumentiranje, utemeljevanje in sklepanje 

 avtonomno, kritično in refleksivno mišljenje 

 samorazumevanja skozi razumevanje sveta in razumevanje drugih 

 povezovanja raznorodnih delov v smiselne celote 

 nadgradnja znanja in kognitivnih sposobnosti 

 sposobnost udejanjanje pridobljenega znanja v vsakdanjem življenju 

 last but not least: večja državljanska samozavest 
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NAČIN DELA: Tečaj poteka v skupini (5-10 udeleženk/cev). 

1. korak. Branje odlomkov filozofskih, socioloških, humanističnih, psiholoških, jezikoslovnih, 
leposlovnih ali publicističnih besedil ter ogled odlomkov filmov, videov, reklam ali video novic. 
Odlomki so izbrani tako, da primerno uvedejo vsakokratno temo (pogleda oziroma prebere se jih 
doma). Odlomki so kratki. Kot pomagalo moderator predhodno pripravi iztočnice za bolj 
osredotočeno branje / gledanje (kontekst, poudarke, nadaljnja literatura).  

2. korak. Na srečanju nekdo predstavi svoje videnje prebranega / gledanega. Nato sledi vodena 
diskusija, kjer ostali udeleženci podajo komentar predstavitve in svoje poglede na prebrani ali gledani 
odlomek. V pogovor se  poskuša vplesti tudi čim več osebnih izkušenj udeležencev. Po potrebi 
moderator poda širši kontekst obravnavane teme. 

3. korak. Povzetek diskusije in oblikovanje zaključka. Možnosti aplikacije pridobljenega znanja v 
vsakdanjem življenju. 

PREDVIDEN POTEK SREČANJ: 

1. SREČANJE: Predavanje: Kaj je državljanstvo? 

2. SREČANJE: tema Družbena vez 

3. SREČANJE: tema Država  

4. SREČANJE: tema Medijsko posredovana realnost 

5. SREČANJE: tema Svoboda 

6. SREČANJE: tema Sreča  

7. SREČANJE: tema Jaz in Drugi 

8. SREČANJE: tema Solidarnost  

9. SREČANJE: tema Državljanska nepokorščina 

10. SREČANJE: Pogovor s posebnim gostom 

 

CENA: Udeležba je brezplačna.  

IZVAJALCA: Zavod MISEL V PRAKSI, Maribor in Univerzitetna knjižnica Maribor 

MODERATOR: profesor filozofije in sociolog kulture, Goran Potočnik Černe, filozofski 
svetovalec 

Kontakt, prijave in informacije: 040 629 622, filozofska.posvetovalnica@gmail.com  
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