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Temeljna vodila za ustvarjanje kroga  

VZPOSTAVITEV  SREDIŠČA 

 

Središče kroga je kot osišče kolesa: je srečišče 
vseh energij v krogu in drži obod skupaj. V pomoč 
zavedanju, kako središče podpira skupino, je v 
središču običajno predmet, ki predstavlja namen 
kroga. Primeren je vsakršen simbol, ki ustreza 
namenu ali pripomore k lepoti dogodka: roža, 
sveča, košara ali kaj drugega. 

  
Ta vodila prispeva izobraževalna organizacija 
PeerSpirit, Inc., katere poslanstvo je ustvarjanje 
osmišljenih skupnosti refleksije, doživetij in 
namena. Organizacija PeerSpirit od svoje 
ustanovitve leta 1994 širi metodologijo kroga v 
ZDA, Kanadi, Evropi in Afriki. Organizacijo 
sestavlja konzorcij Christine Baldwin, Ann Linnea 
in učiteljskih kolegov – strokovnjakov s področij 
zdravstvenega varstva, verskih in duhovnih 
občestev, izobraževanja, nevladnega sektorja, 
varovanja okolja in oživljanja skupnosti. Več: 
http://www.peerspirit.com 

Krog je starodavna oblika srečevanja, v kateri so 
se ljudje zbirali v spoštljivi komunikaciji že 
tisočletja. Krog je osnova mnogih kultur.  

Kar spreminja sestanek v krog, je pripravljenost 
ljudi, da naredijo premik v svoji zavesti od 
nefokusiranega druženja ali polarizirane 
razprave v pozorno poslušanje in govorjenje. 

SESTAVINE KROGA 

■ namen 

■ dobrodošlica 

■ središče in uvodni krog 

■ dogovori o sodelovanju 

■ tri načela in tri prakse 

■ varuh procesa 

■ zaključni krog in slovo 

NAMEN 
Namen oblikuje krog in vpliva na to, kdo bo prišel, 
kako dolgo bo krog trajal in kakšni so pričakovani 
rezultati. Tisti, ki krog skliče, oblikuje namen in 
vabilo. 

 

DOBRODOŠLICA IN ZAČETEK 
Ko se ljudje zberejo, pomaga, če gostitelj kroga 
začne/odpre krog z gesto, ki preusmeri pozornost 
udeležencev iz prostora spontanega druženja v 
prostor kroga. Ta gesta je lahko trenutek tišine, 
branje pesmi, poslušanje glasbenega utrinka ali 
karkoli drugega, kar pomaga k osrediščenju. 

UVODNI POZDRAV IN KROG 
Uvodni krog pomaga udeležencem, da se notranje 
naravnajo na komunikacijo v krogu ter jih spomni 
na skupni namen srečanja. S tem pripomore, da so 
ljudje resnično prisotni v danem prostoru in času. 
Beseda v krogu, še posebno krajša zgodbica, 
pomaga plesti medosebno mrežo. Uvodni krog 
običajno začne prostovoljec, nato pa beseda teče 
v krogu od soseda do soseda. Če posameznik še 
ni pripravljen spregovoriti, beseda potuje naprej, 
dotični posameznik pa dobi ponovno priložnost 
potem, ko se prvi krog zaključi. Včasih udeleženci 
v središče kroga položijo predmete, ki jih prinesejo 
s seboj kot simbol prisotnosti in povezanosti z 
namenom v središču. 

OBLIKOVANJE DOGOVORA O SODELOVANJU: 
Spoštovanje dogovora o sodelovanju omogoča 
vsem udeležencem svobodno in varno 
pogovarjanje, spoštovanje različnosti mnenj ter 
skupno odgovornost za dobro počutje in smer 
skupine. Dogovori, ki se običajno uporabljajo, so 
naslednji: 

• Ohranjamo zaupnost povedanega. 

• Poslušamo s sočutjem in radovednostjo. 

• Prosimo za to, kar potrebujemo, in ponudimo, 
kar lahko prispevamo.  

• Strinjamo se, da imenujemo varuha kroga, 
ki bo pozoren na naše potrebe, čas in 
energijo. Strinjamo se, da se ob znaku 
varuha ustavimo in da zaprosimo za 
premor, ko tako začutimo.  

TRI NAČELA: 

Krog je skupnost sovoditeljev.  

 

1. Voditeljstvo kroži med vsemi člani 
kroga. 

2. Vsi smo soodgovorni za kakovost izkušnje v 
krogu. 

3. Člani so predani navdihu (ali duhu) - ne pa 
osebnim ciljem. 

 

http://www.peerspirit.com/
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Sestavine kroga 
 

 

 

TRI PRAKSE: 

1. Govoriti z namenom: prepoznati, kaj je 

relevantno za pogovor v danem trenutku. 

2. Pozorno poslušati: s spoštovanjem do 

učnega procesa vsakega od članov skupine. 

3. Skrbeti za dobrobit kroga: negovati 

zavedanje vpliva, ki ga imajo naši prispevki v 

krogu. 

 

POJAVNE OBLIKE KROGA: 

Krog ima običajno tri pojavne oblike: govórni 
predmet potuje po obodu; spontan vrstni red in 
refleksija v tišini.  
Forma kroga, ko govórni predmet daje besedo 
članom po vrsti, kot sedijo v krogu, se pogosto 
uporabi za uvodni in zaključni krog; kot tudi takrat, 
ko želimo pogovor upočasniti, slišati vse glasove in 
prispevke ali zagotoviti možnost govorjenja brez 
prekinjanja.  
Spontan vrstni red se pogosto uporabi tedaj, ko 
potrebujemo hitrejšo odzivnost ter manj 
uravnavano izmenjavo idej, misli in mnenj. 
Refleksija ali tihi krog daje vsakemu članu prostor, 
da reflektira, kaj se dogaja ali bi se moralo dogoditi 
v času srečanja. Tišino lahko pozovemo zato, da 
vsak od članov premisli vlogo ali vpliv, ki ga ima na 
skupino, ali zato, da pomagamo skupini ponovno 
povezavo z namenom ali pa zato, da ob nekem 
vprašanju postanemo, dokler ne pride do 
razjasnitve. 
 
VARUH 

Najpomembnejše orodje v pomoč sovoditeljstvu in 
vzdrževanju namena je vloga varuha. Varuh je član 
skupine, ki se prostovoljno javi, da bo spremljal in 
skrbel za skupinsko energijo ter opazoval dogajanje 
v krogu.  

Varuh se običajno posluži nežnega zvočnega vira, 
kot je zvonček ali ropotulja, s katerim naznani, naj 
vsi prisotni prenehajo z delovanjem, naredijo 
globok vdih ter za trenutek zastanejo v prostoru 
tišine. Varuh premor zaključi s ponovljenim zvočnim 
signalom, nato pa pove, čemu je pozval k premoru. 
Vsakdo v krogu lahko kadar koli zaprosi varuha za 
premor, po njem pa pojasni, zakaj je prosil za 
premolk. 
 
ZAKLJUČNI KROG IN SLOVO 
Ob zaključku srečanja v krogu je pomembno 
omogočiti vsakemu članu, da v nekaj minutah 
spregovori o spoznanjih ali npr. o tem, s čim v srcu 
ali glavi zapušča krog.  
Zapiranje kroga z odjavnimi besedami pomeni 

formalni konec srečanja, nudi možnost refleksije o 
tem, kar se je razjasnilo skozi krog, ter je priložnost, 
ko člani poberejo predmete, ki so jih morda 
prispevali v središče kroga.  
Ko se ljudje iz forme kroga premaknejo v družabno 
ali zasebno formo, osvobodijo drug drugega 
intenzivne pozornosti, ki jo zahteva krog. Po 
zaključnem krogu marsikdaj gostitelj, varuh ali 
prostovoljec prispeva nekaj navdihujočih besed ob 
slovesu ali pa povabi h kratki tišini, s katero se krog 
razpusti. 

Naj bodo vaši krogi véliki učitelji in prostori počitka 
na potovanju.  


