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Navodilo "Kako naj organiziram  delavnico pripovedovanja zgodb z izobraževalci odraslih?" v
okviru projekta Erasmus + KA2 Izobraževanje odraslih, STORYCOMP, je zbirka praktičnih vaj
pripovedovanja zgodb v različnih kontekstih in neposredna uporabnost, ki izobraževalcem odraslih
omogoča izvajanje delavnic vzajemnega učenja za krepitev in vadbo veščin pripovedovanja zgodb
znotraj organizacijei ali z kolegi z istega področja izobraževanja (osnovno izobraževanje ali
izobraževanje za aktivno državljanstvo).

Ta priročnik je sestavljen iz dveh glavnih delov: teoretičnega in praktičnega.

Teoretični del omogoča uporabniku, da se vrne v kontekst projekta, pregleda glavne koncepte in
bolje razume pomen in uporabnost vzajemnega učenja pri razvijanju novih veščin in kompetenc.
Ta del vključuje tudi predstavitev koncepta delavnice s predlogi za izvedbo, ki uporabnikom
omogoča, da si bolje vizualizirajo postavitev svoje aktivnosti vzajemnega učenja.

Praktični del vsebuje pripravljene delovne liste, ki uporabnikom, ki želijo vzpostaviti delavnice v
svojih organizacijah ali z drugimi izobraževalci odraslih, omogočajo, da to storijo. Ti listi za
dejavnosti so razvrščeni po »namenih«, ki so opredeljeni tudi v teoretičnem delu tega vodnika.
Uporabniki lahko na spletni strani projekta najdejo tudi delovne liste z razlagalnim videom.

Vsi "izdelki" projekta, vključno s tem priročnikom, so na voljo kot odprti izobraževalni viri na
platformi StoryComp, ki jih je mogoče brezplačno prenesti in uporabljati ter spreminjati.

Uvod

Kaj je projekt StoryComp?
Projekt StoryComp želi preizkusiti, ali so tehnike pripovedovanje zgodb lahko učinkovito orodje v
izobraževanju odraslih, zlasti v osnovnem izobraževanju in izobraževanju za aktivno državljanstvo.

Namen projekta je povečati privlačnost in dostop do sektorja osnovnega izobraževanja in
izobraževanja za aktivno državljanstvo z uporabo tehnik pripovedovanja zgodb s strani učiteljev.
Projekt posredno prispeva k izboljšanju in krepitvi spretnosti učečih se odraslih na področju
pismenosti, matematike, osebnih, socialnih, učnih in/ali  spretnosti za aktivno izobraževanje,
kulturne zavesti in izražanja.



Projekt razvija obsežen, zaporedni tečaj kombiniranega učenja v treh fazah:
-Spletni tečaj o metodoloških osnovah pripovedovanja kot metode poučevanja in učenja v
osnovnem izobraževanju in izobraževanju za aktivo državljanstvo
- Delavnice v živo za vadbo pripovedovanja zgodb in izmenjavo z drugimi sodelujočimi
izobraževalci odraslih
-Scenariji za izvedbo v organizaciji/učilnici, podprto s predlogi drugih izobraževalcev odraslih in
izmenjava z njimi preko projektne platforme.

Ciljne skupine
Izobraževalci odraslih so neposredna ciljna skupina projektne akcije, medtem ko so odrasli
udeleženci posredna ciljna skupina, saj bodo njihovi učitelji, ko bodo usposobljeni na različnih
delavnicah, lahko vzpostavili aktivnosti pripovedovanja zgodb v svojih razredih, z namenom
okrepitve ključnih kompetenc v osnovnem izobraževanju in izobraževanju za aktivno državljanstvo
udeležencev.

Kaj je pripovedovanje zgodb?
Pripovedovanje zgodb je ena najstarejših oblik izobraževanja: skozi zgodbe so ljudje vedno delili
svoje izkušnje, opažanja, poglede, kulturna prepričanja, tradicije in zgodovino. Najlepši način, da si
nekaj zapomnimo, je, da to izrazimo v slikah. Po mnenju nevrologa Geralda Hütherja,

"Radi razmišljamo v slikah, ker niso le kognitivno bogatejše, ampak tudi čustveno."
Zgodbe ustvarjajo podobe v možganih, pomagajo povezovati vsebino ter združiti dejstva in
veselje. Udeleženci vseh starosti radi poslušajo zgodbo in pomaga razviti pozitiven odnos do
učnega procesa.



Zgodbe in pripovedovanje zgodb se lahko uporabljajo kot močan pristop v osnovnem
izobraževanju in izobraževanju za aktivno državljanstvo, da bi razvili nove spretnosti in utrdili že
pridobljeno znanje in kompetence.
Med uporabo pripovedovanja zgodb v izobraževalnem kontekstu so udeleženci povabljeni, da se
pogovarjajo in razmišljajo o zgodbah, da delijo svoje misli z drugimi in tako razvijajo svoje socialne
kompetence. Pomaga jim tudi, da se identificirajo z značaji, razvijejo empatijo, pridobijo
kompetence z nadomestnimi izkušnjami in poslušanjem o izkušnjah drugih. Udeleženci postanejo
del virtualnega sveta zgodb, fikcije, domišljije in tako razvijejo razumevanje dinamike tega, kar
doživljajo ključni junaki zgodb. Po drugi strani pa, ko udeleženci pripovedujejo svoje zgodbe –
biografske ali izmišljene – dobijo priložnost, da razširijo in okrepijo svojo sposobnost izražanja,
delitev svojih izkušenj in postanejo jezikovno ustvarjalni.

Ko pristopimo k pripovedovanju zgodb z vidika k kompetencam usmerjenega učenja, ugotovimo,
da je veliko komponent v modelu kompetenc (glej sliko spodaj) mogoče zlahka povezati s
pripovedovanjem. Možno je analizirati zgodbo in identificirati vključeno znanje. Prav tako je
mogoče videti, kako se lahko zgodba navezuje na spretnosti in stališča (spretnosti poslušanja,
matematične spretnosti, komunikativne spretnosti in empatija, koncentracija, moralna vprašanja
itd.).
V projektu StoryComp želimo udeležence usmerjati, ne le pri pridobivanju novega znanja, ampak
bolj k temu, da bolje razumejo, kaj lahko s tem znanjem naredijo in ali lahko še naprej razvijajo
svoje sposobnosti in tako postanejo bolj usposobljeni za osnovno in državljansko vzgojo.
Za več informacij o kompetencno usmerjenem učenju s pripovedovanjem zgodb preverite naš
pedagoški okvir.

Pripovedovanje zgodb v osnovnem
izobraževanju in izobraževanju za
aktivno državljanstvo

Source: HERE

The model of competence

https://docplayer.nl/46665038-Plato-competentiegericht-leren-in-de-volwasseneneducatie-jaap-van-lakerveld-plato-universiteit-leiden.html


Zgodbe lahko spodbujajo pridobivanje jezikovnih veščin z vsebino zgodbe, z refleksivnimi pogovori
o zgodbah in s pripovedovanjem lastnih zgodb. Na ta način zgodbe pomagajo pri pridobivanju
jezikovnih kompetenc.

Usvajanje jezika

Glavni nameni
pripovedovanja zgodb
Projektna ekipa StoryComp je identificirala deset ključnih namenov, v katerih lahko
pripovedovanje zgodb služi procesu poučevanja in učenja. Pri izvajanju delavnice pripovedovanja
zgodb jih mora pripovedovalec upoštevati, da lahko oceni učinkovitost uporabljene zgodbe pri
pridobivanju kompetenc na delavnici.
10 ključnih namenov je naslednjih in so namenjeni spodbujanju:

Zgodbe so pripovedovane, da udeleženci začutijo nekakšno povezanost, da se počutijo del
skupnega dogodka in delijo čustva, ki prihajajo z njim. Temu lahko služi tudi skupno izmišljevanje
in pripovedovanje zgodbe.

Pripadnost

Zgodbe poslušalcem ponujajo vsebino, ki jo je mogoče lažje obdelati kot pisno gradivo. Na ta način
lahko zgodbe pomagajo ljudem obdelati znanje.

Obdelava znanja

Zgodbe se pripovedujejo zato, da ljudi ozavestijo druge načine gledanja na stvari . Na ta način je
omogočeno, da kritično razmišljajo o vprašanjih na druge načine, kot bi to storili zgolj iz lastnih
izkušenj.

Kritično razmišljanje

Motivacije in zavedanja

Zgodba se uporablja za pridobitev pozornosti ljudi, za ozaveščanje o vprašanjih in temah o katerih
pripovedujemo, in za aktiviranje, da izvedo več o tem, da postanejo aktivni ali da se počutijo
predani nečemu.



Kreativnost in izražanje

Delo z zgodbami in pripovedovanje spodbuja ustvarjalne kompetence in izraznost udeležencev.
Zgodbe so same po sebi izraz ustvarjalnosti pripovedovalcev. Hkrati pa spodbujajo domišljijo in
ustvarjalnost poslušalcev.

Zgodbe so pripovedovane, da bi ljudi postali del skupne dediščine ali tradicije, da bi se počutili
ukoreninjene in priznane. Znajdejo se – ko pripovedujejo in poslušajo – v zgodbah, pozvani so k k
razmišljanju o svojem izvoru, lahko razmišljajo in delijo tradicije.

Identiteta in spoznanje

Zgodbe so pripovedovane zato, da bi poudarile dejstvo, da lahko eno in isto situacijo različni akterji
v zgodbi, pa tudi v resničnih življenjskih situacijah vidijo drugače. Različni pogledi so lahko del
same zgodbe ali pa zgodba služi kot izhodišče za razlago, pripovedovanje in razpravo o različnih
pogledih na situacijo.

Razmišljanje v več smereh

SZgodbe so pripovedovane zato, da bi ljudem pomagale pridobiti veščine poslušanja,
interpretativne sposobnosti, pa tudi aktivne komunikacijske spretnosti, kot so govorjenje,
oblikovanje, izražanje samega sebe itd. To je mogoče storiti v zgodbi, skozi zgodbo ali z
govorjenjem o zgodbi.

Komunikacijske veščine

Zgodbe lahko pripovedujemo o ljudeh, ki so premagali dvom vase in postali uspešni v življenju. To
je lahko priložnost, da se identificirajo s protagonistom zgodbe in razpravljajo o priložnostih za
lastne perspektive.
IPoleg tega lahko razmišljanje o lastnih izkušnjah in pripovedovanje lastnih zgodb pomaga
udeležencem, da se zavejo svojih dosežkov, npr. v osebnih izzivih ter tako krepijo svojo
samopodobo in učinkovitost.

Opolnomočenje



Delavnica je razprava ali praktičnego delo na določeno temo, v katerem skupina ljudi deli svoje
znanje ali izkušnje.
Zagotavlja način za ustvarjanje intenzivne izobraževalne izkušnje v kratkem času. Lahko predstavi
nov koncept in spodbudi udeležence, da ga sami dodatno raziščejo, ali pa pokaže in spodbudi
prakso dejanskih metod.
Delavnica je tudi odličen način za učenje veščin »kako nekaj narediti«, saj udeležencem ponuja
priložnost, da preizkusijo nove metode v varni situaciji. Neuspeh je pogosto najboljši učitelj in
neuspeh v tem primeru ne nosi stroškov. Hkrati povratne informacije, tako s strani predavatelja
kot udeležencev v skupini, pomagajo udeležencu razumeti, kaj lahko stori, da se izogne neuspehu
v resnični situaciji.

V projektu StoryComp je delavnica sestavljena iz ene ali več aktivnosti. Vsaka aktivnost je
povezana s temo, ki je bila opredeljena že v andragoškem okviru projekta in je opisana spodaj.

Kaj je delavnica pripovedovanja
zgodb za izobraževalce odraslih? 

Katere so teme aktivnosti v
projektu StoryComp?
Znotraj tega priročnika lahko izobraževalci odraslih, ki so pripravljeni izvajati delavnice
pripovedovanja zgodb s svojimi kolegi in kasneje s svojimi udeleženci, dostopajo do že
pripravljenih delovnih listov o različnih temah, ki so bile izbrane v okviru projekta in povezane s
prakso pripovedovanja zgodb v kontekstu. osnovnega izobraževanja in izobraževanja za aktivno
državljanstvo. Te teme se ujemajo tudi s poglavji Modula 3 o pripovedovanju zgodb v spletnem
poteku projekta. Teme so naslednje:



Pripovedovalec identificira kompetence, na katerih bo delal, izbere zgodbo, ki se zdi koristna za ta
namen, ali izbere zgodbo in identificira kompetence, ki bi jih lahko zgodba pomagala razviti, nato
pa se odloči potrditi/opustiti izbor zgodbe. Vključuje lahko tehnične kompetence, kot je računanje
ali pridobivanje besedišča, lahko razvije moralni občutek za dobro in zlo ali ima celo igro podobno
strukturo, ki lahko izboljša sposobnosti aktivnega poslušanja udeležencev. Pripovedovalec zgodbo
analizira, da bi ugotovil, kako bogata je zgodba za namen razvoja izbrane kompetence.

Izbira kompetenc in zgodb

Naslednji premislek je, kako zgodbo povedati na najboljši način. Ali je bolje najprej povedati zgodbo
ali prej vzpostaviti interakcijo s poslušalci? To je vsekakor odvisno tako od izbire zgodbe kot tudi
od izbrane kompetence.

Predstavitev zgodb

Pri pripovedovanju zgodbe je lahko večina učinka podprta z okoljem, v katerem pripovedujemo
zgodbo (v učilnici, v muzeju, ob tabornem ognju). Poleg tega je odvisno tudi od razpoložljivih
predmetov (hišne živali, oblačila, pohištvo, slike), ki zagotavljajo pravo vzdušje oziroma prostor za
identifikacijo. Predmete in okolje je treba izbrati tako, da prispevajo k moči učnega okolja za
izbrane kompetence.

Prepoznavanje prostora za pripovedovanje zgodb

Zgodbe lahko udeležencem pomagajo pri učenju; lahko pa tudi pomagajo udeležencem premagati
stvari, ki se jih niso naučili. Zgodbe jim lahko pomagajo ponovno pridobiti nekatere sposobnosti s
ponovnim vzpostavljanjem povezav v njihovih možganih, povezovanjem znanja, čutnih izkušenj in
čustev v mrežo, ki jim pomaga izboljšati spomine in možgansko moč, pa tudi sposobnost uporabe
zgodb za povezovanje znanja in njihovo spreminjanje. znova v zgodbe, da zgradijo repertoar
pripovedne kompetence. Lahko gre tudi preprosto za to, kako si zapomniti stvari na preprost način
– kako si zapomniti zgodbe, da jih lahko pripovedujemo, in kako uporabiti zgodbe, da si
zapomnimo dejstva.

Podpora možganom in spominu



Poslušanje zgodb lahko pomaga udeležencem, da sami razvijejo sposobnosti pripovedovanja
zgodb. Zato je pomembno ustvariti kontekst, v katerem je prostor in priložnost za to. Z
razmišljanjem tako o vsebini kot o vidikih pripovedovanja lahko udeleženci še naprej razvijajo
svojo kompetenco pripovedovanja.

Pridobivanje kompetence pripovedovanja zgodb

Pripovedovalec ima možnost, da se vključi v pogovor o zgodbi že med pripovedovanjem, prosi
poslušalce, naj predlagajo dejanja, izrazijo svoja pričakovanja itd. To lahko poveča njihovo
pozornost in osredotočenost. Tako si lahko pripovedovalec prizadeva okrepiti povezavo z izbrano
kompetenco. Vendar to ne bi smelo prevladati nad kakovostjo dobro povedane zgodbe. Če bi
pristop grozil, da bo pokvaril zgodbo, lahko obstaja možnost, da gremo skozi to dvakrat, enkrat
neprekinjeno in nato v dialogu.

Vključevanje poslušalcev                                           

Ta stopnja pripovedovanja se začne, ko je zgodba povedana. Izziv je pomagati učencem pri
nadaljnjem razvoju in prenosu njihove kompetence v druge izobraževalne ali vsakodnevne
življenjske situacije.

Razvijanje nadaljnjih kompetenc



Vzajemno učenje je tehnika učenja, ki spodbuja sodelovanje in timsko delo za pridobivanje znanja.
Pravzaprav so udeleženci tisti, ki morajo iz koncepta in različnih informacij osvojiti nalogo ali
odgovoriti na problem brez posredovanja učitelja. Vsak učenec je hkrati prejemnik in darovalec
znanja.
Skozi neposredno interakcijo med udeleženci vzajemno učenje spodbuja aktivno učenje in
sodelovanje v njih samih. Udeleženci povečajo svojo globino znanja o temi tako, da poučujejo
druge.

V projektu StoryComp bo po osvojenih osnovah na spletnem tečaju StoryComp delavnica 
 izobraževalcem odraslih omogočila prenos znanja med izobraževalci odraslih in jim dala prostor
za skupno prakso. Kar so se v teoretičnem delu naučili, bodo lahko pozneje uporabljali za
pripovedovanje  svojim udeležencem v kontekstu njihove skupine.

Kako organizirati delavnice z
izobraževalci odraslih?

Tudi če pri vzajemnem učenju tradicionalni koncept učitelj-udeležec ne obstaja, bi morala obstajati
določena oseba, ki igra vlogo moderatorja delavnice, da zagotovi nemoten potek delavnice.

Kaj je vzajemno učenje?

Da bi se lotili teh tem in dosegli cilje projekta, delavnice, ki se izvajajo med izobraževalci odraslih,
temeljijo predvsem na vzajemnem učenju.



Priprava aktivnosti je bistvena za uspešno interakcijo med udeleženci. V ta korak so vključene
materialne, administrativne in logistične priprave
Vključevanje udeležencev v pripravo 
Organiziranje dejavnosti in dinamike sodelovalnega dela
Ohranjanje skupne strukture na vseh aktivnostih (pregled prejšnje aktivnosti, predstavitev
aktivnosti in njenih ciljev, dejavnosti, evalvacija z udeleženci)
Ocenjevanje izvedenega med udeleženci za razmislek o tem, kako je aktivnost potekala in
izboljšave, ki bi jih lahko naredili za naslednjo.
Dajanje poudarka prepoznavnosti projekta v izobraževalnem centru in skupnosti.

Poleg teh elementov mora moderator pri vsaki dejavnosti slediti metodologiji, da bi dosegel cilje
dejavnosti. Metodološka načela, ki bi jih lahko uporabili med izvajanjem, se lahko zgledujejo po
naslednjem:

Priporočeno število udelžencev
Priporočen čas aktivnosti
Jasne cilje, ki jih je mogoče doseči z dejavnostjo,
Potreben material 
Navodila, vključno s koraki pred in med dejavnostjo,
Posebni vidiki, ki lahko veljajo za udeležence (npr. okoljski ali varnostni vidiki),
Ključna vprašanja za pogovor, ki moderatorju pomagajo ustvariti pogovor med udeleženci,
Različice dejavnosti, ki jih je treba opredeliti.

V vsaki zasnovi dejavnosti obstaja nekaj ključnih elementov, ki jih mora moderator upoštevati pri
ustvarjanju ali vzpostavitvi svoje dejavnosti. Tukaj je seznam glavnih elementov:



Sledi nekaj zadnjih "nasvetov in trikov" za izvajanje dejavnosti
pripovedovanja zgodb:

Priprava je ključna! Pred začetkom aktivnosti si vzemite čas in pripravite prostor. Pripravite se
za ta dan, odstranite  morebitne ovire npr. za dostopnost, skuhajte kavo itd.

Trik #1

Ostanite organizirani. Bodite na tekočem z informacijami v zvezi z projektom (tj. urniki,
obrazci, informacije o udeležencih itd.) na določeni, lahko dostopni lokaciji.

Trik #2

Bodite prilagodljivi. Bodite pripravljeni spremeniti svojo strategijo dela glede na dinamiko
skupine – ne gredo vse dejavnosti po načrtih!

Trik #3

Imejte rezervni načrt. Imate svojo dejavnost v zunanjem okolju? Pričakujete gostujočega
moderatorja? Pripravite rezervni načrt, ko se kaj ne izide po pričakovanjih!

Trik #4

Ustvarite prostor, ki spodbuja pogovor. Na primer, izmenično sedenje, tako da različne osebe
sedijo ena poleg druge. Če pripravljate, ki zahteva uporabo materiala, razmislite o tem, da
imate le dovolj materiala.

Trik #5

In zdaj ste pripravljeni, da se začnete raziskovanje po
delavnicah World of StoryComp z uporabo pripravljenih
seznamov dejavnosti, ki vas čakajo v naslednjem razdelku!



KONTAKTT :
 
 

storycomp@wisamar.de

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Ta objava [sporočilo] odraža samo stališča
avtorja in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih
vsebuje.

www.storycomp.eu

https://storycomp.eu/
https://storycomp.eu/
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KAZALO VSEBINE

IZBIRA ZGODB IN KOMPETENC:
IZBIRA ZGODB ZA IZOBRAŽEVANJE ZA AKTIVNO
DRŽAVLJANSTVO 
STORYCOMP PUZZLE 
ODKRITJE ZGODBE

1.

2.
3.

 COMPETENCESRAZVIJANJE NADALJNJIH
KOMPETENC

ODKRIVANJE SKRITEGA TEBE IN SKRITEGA MENE
TRIJE “ZAKAJ-I” 
IZMISLIMO SI ZGODBO

1.
2.
3.

PREPOZNAVANJE PROSTORA ZA
PRIPOVEDOVANJE

MOČ NARAVE 
ZGODBE V MUZEJU

1.
2.

PREDSTAVITEV ZGODB

PREDSTAVITEV ZGODBE NEUPORABNO DREVO #1
PREDSTAVITEV ZGODBE NEUPORABNO DREVO# 2 
PREDSTAVITEV ZGODBE NEUPORABNO DREVO # 3

1.
2.
3.



KAZALO VSEBINE

PODPORA MOŽGANOM IN SPOMINU

5 STAVČNA ZGODBA 
POMNJENJE PREKO ZGODB

1.
2.

RAZVIJANJE KOMPETENC PRIPOVEDOVANJA
ZGODB

KVADRAT 
NAUČITE SE ZGODBE

1.
2.

VKLJUČEVANJE POSLUŠALCEV

GOVORITI IN POSLUŠATI Z OČMI
BALON 
OBRNJENA ZGODBA 

1.
2.
3.



Izobraževalci
odraslih

60 minut Od 8 in 12
udeležencev
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IZBIRA ZGODB ZA IZOBRAŽEVANJE ZA
AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO

 

Tabla in
markerji

Pripravite se tako, da
preberete korake, navedene
pod metodologijo

Izbiranje zgodb,
iskanje pravega
ujemanja

DELAVNICA 



Metodologija

poznavanje demokratičnih struktur in političnih konceptov
zastopanje lastnih interesov ali interesov drugih
sodelovanje v kulturni skupnosti in družbi
iskanje in/ali ohranjanje osebne identitete
znati se znajti v družbi in njenih sistemih (npr. v zdravstvenem sistemu,
pravnem sistemu, socialnih storitvah)
krepitev lastne samoučinkovitosti in avtonomije
prispevati družbi v okviru lastnih sredstev
meti pregled nad potrebami določenih (drugih) skupin v družbi

Najprej pojasnite koncept izobraževanja za aktivno državljanstvo

Izobraževanje za aktivno državljanstvo se nanaša na aktivno državljanstvo.
"Aktivno državljanstvo je sposobnost delovati kot odgovorni državljan in polno
sodelovati v državljanskem in družbenem življenju, ki temelji na razumevanju
družbenih, ekonomskih, pravnih in političnih konceptov in struktur, pa tudi
globalnega razvoja in trajnosti.« (Evropska komisija, Direktorat- Splošno za
izobraževanje, mladino, šport in kulturo, Ključne kompetence za vseživljenjsko
učenje, Urad za publikacije, 2019,)

Učni cilji na področju izobraževanja za aktivno državljanstvo se nanašajo na
teme, ki so pomembne za medsebojno razumevanje in socialno kohezijo.

Te lahko vključujejo: 

Izobraževanje za aktivno državljanstvo govori o življenju samem, o realnosti, o
konkretnem svetu učencev. Ni "prav" in ni "narobe", obstaja pa ena usmeritev, o
kateri se ni mogoče pogajati: človekove pravice.
Če povzamemo, izobraževanje za aktivno državljanstvo pomaga učencem
prepoznati povezave v političnem kontekstu, prenašati in krepiti strpnost in
kritični potencial med ljudmi ter tako prispevati k oblikovanju in nadaljnjemu
razvoju aktivnega državljanstva prek družbene udeležbe in političnega
udejstvovanja.

1.1.

Delo bo potekalo na plenarnem zasedanju.

2.2.

• pismenost 
• jezikovna kompetenca; 
• naravoslovna, tehnološka,   inženirska in matematična usposobljenost;
• digitalne kompetence; 
• osebna, socialna in učna kompetenca;
• kompetence za aktivno državljanstvo; 
• podjetniška kompetenca 
• kulturna zavest in kompetenca izražanja.

Najdi ujemanje.

Prosite, da opredelite kompetence, ki jih želite razviti. Na spodnjem seznamu izberite eno
ali več:

Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje in razvoj



Metodologija

Premagovanje pošasti: v kateri se mora junak podvizati do brloga pošasti, ki ogroža
skupnost, jo uničiti in pobegniti (pogosto z zakladom).
Zmaga nad bogatimi: v kateri nekdo, ki se zdi precej običajen ali reven, zmaga, saj
ima potencial in uspe ta potencial izpolniti.
Iskanje: v katerem se junak odpravi na potovanje, da bi dobil veliko nagrado, ki se
nahaja daleč stran.
Potovanje in vrnitev: v katerem junak potuje v nenavaden svet, ki je sprva očarljiv,
nato pa tako grozeč, da junak ugotovi, da mora pobegniti in se vrniti domov na
varno.
Komedija: v kateri se mora skupnost, razdeljena zaradi frustracij, sebičnosti,
zagrenjenosti, zmede, pomanjkanja samospoznanja, laži itd., ponovno združiti v
ljubezni in harmoniji (ki jo pogosto simbolizira poroka).
Tragedija: v kateri lik pade iz blaginje v uničenje zaradi usodne napake.
Ponovno rojstvo: v katerem temna sila ali zlobnež ujame junaka v živo smrt, dokler
ga ne osvobodi ljubeče dejanje drugega lika.

Na kratko razložite vrste zgodb

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Motivacija in zavedanje

Pripadnost

Kritično razmišljanje

Obdelava znanja

Vprašajte: Katere vrste zgodb bi bile po vašem mnenju najbolj primerne za razvoj
prepoznanih kompetenc?

Povežite izbiro zgodbe z dotično kompetenco, domnevnimi predhodnimi izkušnjami
udeležencev in vsakodnevnimi skrbmi vaše ciljne skupine udeležencev.

Zgodba se uporablja, da bi pritegnili pozornost ljudi, da bi se ozavestili težave, ki so bile
predstavljene in ljudi spodbudili, da bi izvedeli več o tem, kako postati aktivni ali da bi se
počutili predane nečemu.

Zgodbe so pripovedovane tako, da udeleženci začutijo nekakšno povezanost, da se
počutijo del skupnega dogodka in delijo čustva, ki prihajajo z njim. Temu lahko služi tudi
skupno izmišljevanje in pripovedovanje zgodbe.

Zgodbe so pripovedovane zato, da ljudi ozavestijo druge načine gledanja na stvari in jim
tako omogočijo, da kritično razmišljajo o vprašanjih na druge načine, kot bi to storili zgolj
iz lastnih izkušenj.

Zgodbe poslušalcem ponujajo vsebino, ki jo je mogoče lažje obdelati kot pisno gradivo. Na
ta način lahko zgodbe pomagajo ljudem predelati znanje.

3.3.

4.4.



Metodologija

Kaj je izobraževanje za aktivno državljanstvo?
Katere kompetence bi radi razvijali?
Katere zgodbi bi bile ustrezne?
Za kakšen namen bi jih lahko uporabili za predvideni razvoj kompetenc

Vprašajte zdaj, da znova razmislite o izbiri zgodb in se pogovorite o razlogih za to izbiro
ter na koncu izberite določene zgodbe iz zbirke Story comp ali druge zgodbe, ki jih ljudje
poznajo.

Povzemite korake, ki ste jih naredili, da bi prišli do morebitne izbire

5.5.

4.4. Usvajanje jezika

Kreativnost in izražanje

 Identiteta in spoznanje

Razmišljanje v več smereh

Komunikacijske veščine

Opolnomočenje

Zgodbe lahko spodbujajo pridobivanje jezikovnih veščin z vsebino zgodbe, z refleksivnimi
pogovori o zgodbah in s pripovedovanjem lastnih zgodb. Tako zgodbe pomagajo pri
pridobivanju jezikovnih kompetenc.

Delo z zgodbami in pripovedovanje spodbuja ustvarjalne kompetence in izraznost
udeležencev. Zgodbe so same po sebi izraz ustvarjalnosti pripovedovalcev. Hkrati pa
spodbujajo domišljijo in ustvarjalnost poslušalcev.

Zgodbe so pripovedovane, da bi ljudi postali del skupne dediščine ali tradicije, da bi se
počutili zakoreninjene in priznane. Znajdejo se – ko pripovedujejo in poslušajo – v
zgodbah, so spodbujeni k razmišljanju o svojem izvoru, lahko razmišljajo in delijo tradicije.

Zgodbe so pripovedovane, da bi poudarile dejstvo, da lahko eno in isto situacijo različni
akterji v zgodbi, pa tudi v resničnih življenjskih situacijah vidijo drugače. Različni pogledi
so lahko del same zgodbe ali pa zgodba služi kot izhodišče za razlago, pripovedovanje in
razpravo o različnih pogledih na situacijo.

Zgodbe so pripovedovane, da bi ljudem pomagale pridobiti veščine poslušanja,
interpretativne veščine, pa tudi aktivne komunikacijske spretnosti, kot so govorjenje, 
 izražanje samega sebe itd. To je mogoče storiti v zgodbi, skozi zgodbo ali z govorjenjem o
zgodbi.

Zgodbe lahko pripovedujemo o ljudeh, ki so premagali dvom vase in postali uspešni v
življenju. To je lahko priložnost, da se identificirajo s protagonistom zgodbe in razpravljajo
o priložnostih za lastne perspektive.
Poleg tega lahko refleksija lastnih izkušenj in pripovedovanje lastnih zgodb udeležencem
pomaga pri ozaveščanju lastnih dosežkov, npr. v osebnih izzivih ter tako krepijo svojo
samopodobo in samoučinkovitost.



Annexes

Evalvacija

Ali ste pridobili/razvili novo (področje) kompetence?

Ali nameravate to kompetenco uporabiti v praksi?
Ali predvidevate, da boste to kompetenco še naprej vključevali v svoje prihodnje delo
izobraževalca odraslih?

Boste informirali druge o tej kompetenci?
Jih boste vključili v razvijanje te kompetence?
Ali boste to kompetenco uporabili skupaj?

Ali boste to kompetenco (področje) vključili v ponudbo svojega kurikuluma/programa?
Ali bo ta kompetenca uporabljena še v kakšnih drugih učnih aktivnostih ali tečajih razen v
vaših?

Ali nova kompetenca bogati vaše poučevanje/vzgojo?
Ali ima potencial za izboljšanje poučevanja/izobraževanja v vaši organizaciji?
Ali prejemate ali predvidevate pozitivne odzive vaše ciljne skupine?

Prosite udeležence, naj razmislijo o spodnjih vprašanjih:
Kaj ste se naučili?

 Kaj boste s tem storili?

S kom boste delili nove kompetence?

 Ali bo pridobljena kompetenca vplivala na aktivnosti/programe v vaši organizaciji?

 V kolikšni meri menite, da ima ta kompetenca dodano vrednost pri vašem delu?

Po premisleku o vprašanjih morajo napisati svojo splošno oceno v le nekaj stavkih na list A 4

1. Konceptualni okvir StoryComp in
2.članek o izobraževanju o aktivnem državljanstvu



Priprava

Mate
rial

cilji

akt
ivno

sti

Izobraževalci
odraslih

30 to 45 minut Med 6 & 12
udeležencev 

STORYCOMP PUZZLE

ena ali dve tabli za pripenjanje listkov
moderacijske kartice ali kaj podobnega
pisala / lepilo / risalni žebljički
Internet za raziskovanje zgodb

konferenčno orodje, ki omogoča ločene spletne
sobe 
padlet aplikacija ali kakšna podobna aplikacija
Internet za raziskovanje zgodb

Srečanje v živo:

Srečanje preko spleta

V pripravah na to aktivnost bi se
morali izobraževalci odraslih
ukvarjati vsaj z zbirko zgodb.
Seveda imajo lahko tudi svoje
zgodbe v svojih glavah ali
spominih, ki jih želijo/lahko
povežejo s kompetencami, ki jih je
treba razviti.

Izbira zgodb in kompetenc

Izobraževalci odraslih oblikujejo kompetence ali
vidike kompetenc in jim dodelijo zgodbe, s
pomočjo katerih jih je mogoče razvijati.
Opomba: ni pomembno, da so kompetence
opisane na znanstveno pravilen način, biti mora
praktičen.

DELAVNICA 
Izbira zgodb in

kompetenc
 



Metodologij
a

Individualni del dela (cca 5-7min)
Izobraževalci odraslih si zamislijo potek delavnice, v kateri je poudarek na razvoju konkretnih
kompetenc. Te kompetence oblikujejo in zapišejo na kartice. Nato jih pripnejo na tablo za žebljičke.

Skupinsko delo (5-7 min)
Zdaj si vsak ogleda kompetence, ki jih je zbral. Enake/podobne kompetence so združene v skupine. Po
potrebi se postavljajo vprašanja, kompetence se lahko dopolnjujejo ali pojasnjujejo.

Delo v paru (pribl. 15-20 min)
Izobraževalci odraslih se zberejo v parih in se odločijo za 1-2 kompetenci. Zanje iščejo primerne zgodbe
in ugotavljajo, kako lahko zgodbe vplivajo na razvoj zadevne kompetence. Svoje delo tudi dokumentirajo
na pinboardu.

Evalvacija

Na kaj morate biti še posebej pozorni pri
izbiri kompetenc in zgodb?
Kateri pristop k izbiri je bil za vas najbolj
praktičen?
Katere vire je dobro uporabiti?



Priprava

Mate
rial

cilji

akt
ivno

sti

Izobraževalciodrasli
h

Ure ali dnevi Individualno, v paru
ali v skupini

ODKRITJE ZGODBE
 

Padlet ali podobno orodje za
dokumentiranje in deljenje
raziskanih zgodb

V pripravah bi morali izobraževalci
odraslih vedeti ali so opredelili, katere
kompetence je treba spodbujati ali
razvijati na podlagi, na primer,
formulacije učnega cilja ali naloge.
Opomba: ni pomembno, da so
kompetence opisane na znanstveno
pravilen način, biti  mora praktičen.

Izbira zgodb in kompetenc

Izobraževalci odraslih najdejo zgodbe, s
katerimi lahko podprejo promocijo in
razvoj izbranih kompetenc.

DELAVNICA
Izbira zgodb in

kompetenc



Metodologija

med prijatelji ali znanci
v medijih
v knjižnici
v muzeju
na železniški postaji
v službi ali v prostem času.

Gre za potovanje odkrivanja. Zgodbe lahko odkrijete povsod:

Odkritje je tukaj razumljeno v smislu »zaznave«, ki jo je mogoče posredovati in narediti uporabno v
obliki zgodbe. Na poti odkrivanja najdemo samo zgodbo ali dobimo predlog zanjo.

Nato razmislimo katere kompetence, bi bilo potrebno razviti, in vzpostavimo povezave med prebranimi,
slišanimi ali opaženimi zgodbami. Če ste s partnerjem ali v skupini, lahko delite svoja odkritja in
asociacije med postopkom odkrivanja ali po njem, kot opora drug drugemu.

Evalvacija

 
Kako bi lahko izgledal tak postopek
odkrivanja?
Katera mesta bi obiskali?
Kaj vam bolj ustreza: najprej opredelitev
kompetenc in nato potovanje odkrivanja
ali obratno, torej bolj raziskovalno?



Kako izboljšati
kompetence empatije
izobraževalcev odraslih,
da bi poglobljeno razumeli
izkušnje in strahove
udelžencev.

ODKRIVANJE SKRITEGA TEBE IN SKRITEGA MENE
 

Pisala
Papir

Dajte udeležencem dovolj časa za
razpravo o podobnostih
Dajte udeležencem pravico, da delijo ali
ne, da izberejo, kaj želijo deliti.
Udeleženci se morajo počutiti varne,
medtem ko delijo svoje stvari, zato je
bolje, da to dejavnost izvajate s skupino,
ki se že nekaj časa pozna.

Pred aktivnostjo ni treba
pripraviti gradiva.
Izvajalec lahko organizira
prostor z različnimi stoli v
polkrožni obliki, da
udeležencem na začetku
razloži dejavnost.

Namigi za izvajalce

Priprava

Material

cilji
aktivno

sti

Izobraževalci
odraslih &
udeleženci

izobraževanja
odraslih

60 to 90 minut Med 10 & 20
udeležencev

Razvijanje nadaljnjih
kompetenc

 

DELAVNICA



Metodologija

Poslušajte partnerja v paru: Ko bo pripravljen, bo vsak par ali trio našel miren prostor,
kjer bo sedel kot skupina. Vsaka oseba bo delila svoj seznam s člani skupine. Lahko
samo tako, da seznam izgovori na glas, da ga pove kot zgodbo ali da izbere elemente, ki
jih želi deliti z drugimi.

Kakšne so podobnosti in razlike, ki ste jih opazili pri drugih članih skupine?
Delite nekaj, kar ste se naučili o svojem sogovorniku, kar občudujete.
Kaj ste nepričakovanega izvedeli?
Kako bo to spremenilo vašo interakcijo z vašo skupino v prihodnosti?

Razmislite: kot velika skupina razpravljajte o podobnostih, ki so se pokazale. Naslednja
vprašanja lahko pomagajo pri nadaljnji razpravi:

Priprava: Veliko skupino razdelite na dva ali tri.1.1.

2.2.

3.3.

4.4.

Pišite o izkušnjah: vsakemu dajte dva lista papirja, prepognjena na pol. Vsak list bo imel
na vrhu napisano »Dobro« in »Slabo«, po eno na vsaki strani pregiba. Na prvem listu
vsak ustvari dva seznama dobrih in slabih stvari, ki so se mu zgodile v življenju. Na drugi
strani naštejte dobre in slabe odločitve, ki jih je sprejel v življenju. Vsak posameznik sedi
sam na mirnem mestu brez računalnikov ali telefonov za 20 do 30 minut, da izpolni svoj
seznam.

Evaluacija

Kako se počutite po tej aktivnosti?
Kako se počutite po tej aktivnosti?
Kako lahko uporabite to dejavnost s svojimi
odraslimi udeleženci?
Ali lahko prepoznate kakšne težave pri
vzpostavitvi te dejavnosti z odraslimi udeleženci?

Videoposnetki, navedeni v razdelku s prilogami

Vprašanja, ki jih je mogoče uporabiti:

 
Dodatno gradivo, ki se lahko uporabi za evalvacijo?



Priloge

Reference

Tukaj je seznam videoposnetkov, ki si jih lahko ogledate pred ali med aktivnostjo,
da bi s konkretnimi primeri bolje razumeli koncept empatije.

·      Pomembnost empatije

·      Zgodba majhnega kužka

·     Empatično poslušanje - od znotraj navzven

·      Postavite se v čevlje nekoga drugega

·      Tajski oglas o empatiji

·      Ponudite empatijo

·      Vodenje empatije

emotionalcompetency
Conceptualizing_Empathy_Competence

Developing Empathetic Leaders through Storytelling (PDF)

Empathy-and-storytelling-the-way-we-connect-and-communicate
how-great-leaders-use-storytelling-to-activate-empathy-in-their-teams

Nekaj   pregledov literature o empatiji:
 

Kaj je kompetenca empatije?  

Kaj je kompetenca empatije v pripovedovanju zgodb?  

https://www.youtube.com/watch?v=0HiMvhTimSI
https://www.emotionalcompetency.com/empathy.htm
https://www.researchgate.net/publication/350128273_Conceptualizing_Empathy_Competence_A_Professional_Communication_Perspective/link/608b048892851c490fa76321/download
https://oa.journals.publicknowledgeproject.org/index.php/oa/article/download/158/158/
https://marketinginsidergroup.com/marketing-strategy/how-great-leaders-use-storytelling-to-activate-empathy-in-their-teams/


Namigi za izvajalce

Priprava

Material

Cilji

akt
ivno

sti

TRIJE “ZAKAJ-I”

/

·Med pogovorom bodite pozorni, da pogovor ne
preide v osebno razpravo o razlikah v pogledih. Cilj
aktivnosti je razviti aktivno poslušanje in ne
kritičnega mišljenja udeležencev.

Če je začetek pogovora preveč oseben, lahko
udeležencem omogočite, da izberejo drugega.

Na ločenih listih
pripravite seznam tem
za razpravo, ki jih boste
predlagali različnim
parom.

Kako izboljšati kompetence aktivnega poslušanja
izobraževalcev odraslih in sposobnost
razumevanja vira informacij ali zgodbe
udeleženca.
Aktivno poslušanje pomaga graditi zaupanje in
razumeti situacije in občutke drugih ljudi. Po drugi
strani pa to osebo opolnomoči, da nudi podporo in
empatijo. Ta kompetenca bo izobraževalcem
odraslih pomagala pri uporabi pripovedovanja
zgodb v prostoru, zlasti ko bodo učenci imeli
priložnost predstaviti svoje zgodbe, če je
primerno.

Izobraževalci
odraslih

40 do 60
minut

Med 10 & 20
udeležencev

DELAVNICA 
Razvijanje nadaljnjih

kompetenc



Metodologija

Po štirih minutah zamenjamo vloge.

Vodič pogovora:
·Udeleženec, ki začenja pogovor in postavlja vprašanja- tri  »Zakaj-e«, ne sme
preusmeriti fokusa razprave nase. Namen te tehnike je odkriti več o temeljnih
vrednotah drugega udeleženca. To ni metoda za ustvarjanje priložnosti za govorjenje o
sebi. To se lahko zgodi pozneje, ko bolje razumejo svojega sogovornika.
· Udeleženec, ki odgovarja na tri vprašanja "Zakaj-ev", se ne sme namerno izmikati.
Namen te dejavnosti je vadba uporabe tehnike, ki lahko obogati njihove razprave.

Tu je primer, ki lahko izvajalca navdihne, da si zamisli pogovor:
 Bistvo te razprave je o politiki ob večerji:
Oseba 1: "Na prihajajočih volitvah še vedno nameravate voliti laburiste?"
Oseba 2: “Da, še vedno.”
Oseba 1: “Zakaj?”
Oseba 2: “Zato, ker sme jih vedno volil.” 
Oseba 1: “Zakaj vedno volite njih? Vam je na njih kaj posebnega všeč?«
Oseba 2: “Zato, ker skrbijo za delavski razred.”
Oseba 1: “Zakaj menite, da druge glavne politične stranke ne skrbijo za delavski razred?
Oseba 2: "Ker ... [in odprli so se z nekaj precej strastnimi pogledi!]"

Priprava: razdelite veliko skupino v pare in vsakemu paru dajte
vprašanje za začetek pogovora (glejte razdelek priloge spodaj)1.1.

2.2.
3.3.

4.4.

Dodelitev vlog: Vsak par se bo izmenjal. En udeleženec bo prevzel vlogo spraševanja
tistega, ki je pogovor začel in nato trije "Zakaj-i". Drugi udeleženec bo prevzel vlogo
odgovoral na ta vprašanja "Zakaj".

Ko so vsi preizkusili obe vlogi, ponovno zberite skupino5.5.

6.6. Razmišljanje: kot skupina razpravljajte o tem, kaj udeleženci doživljajo med aktivnostjo.
Naslednja vprašanja lahko pomagajo pri nadaljnji razpravi ->
· Kako je bilo v zvezi z vlogo 'spraševanje' trikrat vprašati nekoga "zakaj"? Kaj se je
zgodilo?
·Kako je ponavljanje vprašanja »zakaj« poglobilo vaše razumevanje perspektive vašega
sogovornika?
· Kako je bilo, ko vas je nekdo trikrat vprašal "Zakaj" v zvezi z vlogo 'odgovarjanja'?
· Kako je to pri vprašanju vplivalo na vaše razumevanje lastnih notranjih prepričanj in
vrednot?
·Ko bi naslednjič uporabili to tehniko, kaj bi naredili enako in kaj drugače?
·Kakšne druge misli in spoznanja imate o tej tehniki?



Evaluacija

Kako se počutite po tej aktivnosti?
Kaj za vas sedaj pomeni aktivno poslušanje? 
Kako lahko to aktivnost uporabite z vašimi udeleženci
izobraževanja odraslih?
Ali lahko prepoznate kakšne težave pri vzpostavitvi te
aktivnosti z odraslimi udeleženci?

· Vprašanja, ki jih je mogoče uporabiti:

Dodatno gradivo, ki se lahko uporabi za evalvacijo?
Videoposnetki, navedeni v razdelku s prilogami

Priloge

Zaradi katere dejavnosti se počutite, kot da živite polno življenje?
Kako bi definirali genija?
Koliko jezik vpliva na naše razmišljanje?
V kolikšni meri je sprejemljivo uporabljati nasilje v revoluciji?
Kakšen bi bil najbolj etičen način, da podarite pet milijonov dolarjev?
Ali je treba omejiti pravico do svobode govora?
Ali bi evtanazija morala biti legalna?
Kateri je zadnji uspeh, ki ste ga dosegli?
Kdo je najuspešnejša oseba, ki jo osebno poznate?
Če bi lahko bili direktor katerega koli podjetja, katero podjetje bi izbrali?

Tukaj je seznam 10 začetnikov pogovora, ki spodbujajo razmišljanje, ki jih lahko uporabite med
aktivnostjo za začetek pogovora v parih:

 



Reference

Nekaj   videov o aktivnem poslušanju:
 

·     Aktivno poslušanje je veščina

·    Aktivno poslušanje: kako biti odličen poslušalec

·     Zabaven kviz poslušanja

Ta aktivnost aktivnega poslušanja je spremenjena iz izjemno učinkovite in uporabne tehnike
aktivnega poslušanja, ki jo je med kratkim tečajem korporativnega upravljanja delil Nick Read z
naslovom »Usposabljanje za spremembe«.

Razumevanje človekovih temeljnih prepričanj in vrednot nam pomaga razumeti temo z vidika
druge osebe. To je kognitivna empatija, ki je cilj aktivnega poslušanja. Za več podrobnosti o
iskanju razumevanja drugih ljudi si oglejte članek z naslovom »Želite se izogniti slabim
razpravam? Poslušajte z empatijo

Posebna zahvala C. B. Danielsu iz 'Conversations Starters World' za dovoljenje za uporabo teh
začetnikov, ki so spremenjeni z njegovega seznama 250 začetnikov pogovorov. Pojdite na:
www.conversationstartersworld.com for 1000s more on all sorts of topics.

Ta dejavnost je bila prvotno objavljena v članku Andrewa G. Warda '7 edinstvenih iger, vaj in
dejavnosti za aktivno poslušanje za odrasle'.

Nekaj literature o aktivnem poslušanju:
 

, "Managing People – Enhancing Your Interpersonal Communications", via The University of Auckland,
August 2006, www.training4change.co.nz. Used with permission.

,” www.goodlisteningskills.org/listen-with-empathy

 at www.goodlisteningskills.org, © 2020. To further improve your listening skills, visit The GLS Project,
www.goodlisteningskills.org.

http://www.conversationstartersworld.com/
https://www.training4change.co.nz/
https://www.goodlisteningskills.org/listen-with-empathy
https://www.goodlisteningskills.org/?p=2217&tve=true&tcbf=9623394bc3
https://www.goodlisteningskills.org/?p=2217&tve=true&tcbf=9623394bc3


PONOVNO IZUMIMO ZGODBO
 

Pisala
Papir

Ta metoda bo udeležencem pomagala bolje razumeti,
kako se lahko naše razumevanje zgodbe spremeni
glede na zorni kot lika, ki jo pripoveduje. Sprožil bo tudi
proces kritičnega razmišljanja, ki bo omogočil izogibanje
predsodkom nekaterih likov, ki jih lahko izzove nevtralni
pripovedovalec.

Prepisovanje znane zgodbe z drugega zornega kota bo
pripomoglo tudi k razvoju ustvarjalnosti udeležencev,
saj se bodo trudili preseči običajno zgodbo in našli nove
elemente in situacije za vsakega od likov.

Priprava vnaprej
ni potrebna

Kako sprožiti
ustvarjalnost in okrepiti
kritično razmišljanje
izobraževalcev odraslih
skozi proces
pripovedovanja zgodb.

Namigi za izvajalce

Priprava
Material

Cilji

akt
ivno

sti

Izobraževalci
odraslih &

udeleženci odraslih

60 do 90
minut

Med 10 & 20
udeležencev

DELAVNICA 
Razvijanje nadaljnjih

kompetenc



Metodologija

Dodelitev vlog: v vsaki podskupini vsaki osebi dodelite en lik. Liki so rdeča kapica,
mama, babica, volk in lovec.

Ponovno izumljanje zgodbe: udeležencem dajte 20-30 minut časa, da ponovno napišejo
zgodbo z vidika lika, dodeljenega v prvi osebi.

Priprava: Skupino razdelite na podskupine po 5.1.1.
2.2.
3.3.
4.4.

Celotni skupini na glas preberite zgodbo o Rdeči kapici bratov Grimm

Evalvacija

Kako se počutite po tej aktivnosti? 
Kaj za vas zdaj pomeni kreativnost? 
Kaj za vas zdaj pomeni kritično razmišljanje? 
Kako lahko to aktivnost uporabite z vašimi
udeleženci izobraževanja odraslih?
Ali lahko prepoznate kakšne težave pri
vzpostavitvi te dejavnosti z odraslimi učenci?

 
Vprašanja, ki jih je mogoče uporabiti:

Delitev zgodbe: v podskupinah bodo udeleženci delili zgodbo, ki so jo napisali glede na
svoj značaj. Za vsakim likom bo udeleženec opazil razlike in podobnosti z začetno
zgodbo

5.5.
Ko je vsak predstavil svojo zgodbo, ponovno zberite skupino.6.6.

Kakšen je bil proces pisanja v zvezi z dodeljeno vlogo?
Je dodeljena vloga dala nov pogled na zgodbo? če ja, kako? če ne, zakaj ne?
Ko bi naslednjič uporabili to tehniko, kaj bi naredili enako in kaj bi naredili drugače?
Kakšne druge misli in spoznanja imate o tej tehniki?

Razmišljanje: kot skupina razpravljajte o tem, kaj udeleženci doživljajo med dejavnostjo.
Naslednja vprašanja lahko pomagajo pri nadaljnji razpravi:7.7.



Priloge

Reference

Zgodba o Rdeči kapici v domačem jeziku

Fun-exercises-to-quickly-improve-creative-thinking

what-is-creativity

Critical Thinking

5 tips to improve your critical thinking - Samantha Agoos

How limits can boost your creativity

Kingston University What is Creativity?

6 Steps To Increase Your Creativity In Everyday Life

Nekaj   pregledov literature o kritičnem mišljenju in ustvarjalnosti:
 

 
Nekaj   videov o kritičnem mišljenju in ustvarjalnosti:

 

https://www.artworkarchive.com/blog/7-fun-exercises-to-quickly-improve-creative-thinking
https://www.creativelive.com/blog/what-is-creativity/
https://jgregorymcverry.com/readings/Paul%20-%201990%20-%20Critical%20Thinking%20What%20Every%20Person%20Needs%20To%20Survive%20in%20a%20Rapidly%20Changing%20World.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dItUGF8GdTw
https://www.youtube.com/watch?v=oTAdkDyVa9s
https://www.youtube.com/watch?v=trUVJfu3XGE
https://www.youtube.com/watch?v=Pth60EWA8Qs


Priprava

Material

Cilji

akt
ivno

sti

MOČ NARAVE

Nekaj   za pisati, če želite
zapisati svoje izkušnje, da
si jih ne pozabite, preden
jih poveste drugim

Poiščite prijeten in
udoben prostor v naravi,
na primer na vrtu ali
parku, pod drevesom, ob
reki..

Prepoznavanje
prostora za

Izobraževalci
odraslih &
udeleženci

izobraževanja
odraslih

15 do 30
minut

2 do 99 (razdeljeni v pare ali majhne skupine po
največ 4 str.); če je udeležencev veliko, lahko

evalvacija poteka tudi v manjših skupinah
 

Prepoznavanje 
prostora za

pripovedovanje
 

DELAVNICA 



Metodologij
a

Poiščite prostor za sedenje; za daljši trenutek zaprite oči (približno 5 minut, izvajalec
lahko signalizira konec časa z zvoncem); pomislite ali zapišite vse, kar slišite, vonjate (in
morda celo okusite) in čutite (samo ključne besede). Katere lastne izkušnje ali spomini
vam pridejo na misel? Nato to povejte drugi, jim poskušajte prenesti stvari, ki ste jih
slišali, vonjali in občutili! Zanimivo je, če je vsak udeleženec na drugem mestu.
Poskusite poslušati druge z zaprtimi očmi, ali slišite, vonjate in čutite, kaj opisujejo?
Kakšne spomine ali izkušnje so povezali s krajem?

Katera druga bitja živijo v naravi? Ali lahko poskusite zavzeti njihovo perspektivo?
Poskusite biti ptič, mravlja, veverica, krt, ... Kaj lahko/ne morete videti ali narediti?
Predstavljajte si, kaj počnete, in povejte drug drugemu

Poiščite mesto, ki vam je všeč; stojte mirno in zaprite oči; nekajkrat se zavrtite v krogih
in se v določenem trenutku ustavite; odprite oči le za sekundo; spomnite se, kaj ste
videli, ponovite 3-krat, potem lahko poveste drugim ali pa si zapišete.

Različica I.Različica I.

Poiščite mesto, ki vam je všeč; poglejte naokoli in poiščite nekaj, kar pritegne vašo
pozornost, npr. počen oreh, posebna oblika lista itd. Poskusite najti tri vrstice, ki začnejo
zgodbo o predmetih, ki ste jih videli, npr. "Kaj išče metulj?"

Evalvacija

Ali je aktivnost spremenila vaše dojemanje kraja?
Katera čutila prikličejo spomine, pretekle izkušnje in/ali
zgodbe?
Kaj mora imeti mesto kjer ste, da prinaša zgodbe? Česa ne
sme imeti? Ali mora biti posebno vzdušje?
Če ste opravili aktivnost na Listu aktivnosti št. 2 v mestu:
kakšna je razlika med njimi in zgodbami, ki so bile zgrajene v
naravi?

Zastavite si nekaj vprašanj:

Različica II:Različica II:

Različica III:Različica III:

Različica IV.Različica IV.



Priprava

Material

Cilji

akt
ivno

sti

RAZISKOVANJE MESTA

Nekaj   za pisati, če želite
zapisati svoje izkušnje, da
si jih zapomnite, preden jih
poveste drugim

Poiščite kateri koli kraj ali
različne kraje v mestu ali
vasi; tistega, ki ga
poznate, ali tistega, ki ga
obiščete prvič

Prepoznavanje
prostora za
pripovedovanje 

Izobraževalci
odraslih & odrasli

udelženci

15 do 30
minut 

2 do 99 (razdeljeni v pare ali majhne
skupine po največ 4 str.); če je

udeležencev veliko, lahko evalvacija
poteka tudi v manjših skupinah

DELAVNICA
Prepoznavanje prostora

za pripovedovanje 



Metodologij
a

Evaluacija

Poiščite prostor za sedenje; za daljši trenutek zaprite oči; pomislite ali zapišite vse, kar
slišite, vonjate (in morda celo okusite) in čutite (samo ključne besede). Katere lastne
izkušnje ali spomini vam pridejo na misel? Nato to povejte drugim in jim poskušajte
prenesti stvari, ki ste jih slišali, vonjali in občutili! Zanimivo je, če je vsak udeleženec na
drugem mestu. Poskusite poslušati druge z zaprtimi očmi, ali slišite, vonjate in čutite,
kaj opisujejo? Kakšne spomine ali izkušnje so povezali s krajem? V svojih opisih
poskušajte uporabljati čim bolj natančen jezik: zmožnost natančnega opisa zvokov in
občutkov izboljšuje vaš repertoar pripovedovalca.

Različica I:Različica I:

Opazujte ljudi in se tiho vprašajte: "Zanima me, kaj se bo zgodilo naslednje ...?" Ugani,
kaj se bo zgodilo naslednje! Razvijte v svoji glavi ali zapišite eno ali dve kratki zgodbi
(ključne besede so dovolj, samo da si zapomnite), ki bi se lahko zgodile na tem mestu,
glede na osebe, ki jih vidite. Nato drugim povejte eno od teh kratkih zgodb!

Je ta aktivnost spremenila kako doživljate prostor kjer ste?
Z zaprtimi očmi se osredotočajte na interpretacije zvokov in
vonjav na podlagi lastnih izkušenj. Ali je razlaga občutkov in
situacij drugim spodbudila vašo ustvarjalnost?
Katera čutila prikličejo spomine, pretekle izkušnje in/ali zgodbe?
Kaj mora imeti prostor kjer ste, da prinaša zgodbe? Česa ne sme
imeti? Ali mora biti posebno vzdušje? 
Če ste dejavnost na Listu aktivnosti št. 1 opravili v naravi: kakšna
je razlika med njimi in zgodbami, ki se pojavljajo v mestu?

Zastavite si nekaj vprašanj:
 

Različica II:Različica II:



Priprava

Material

Cilji

akt
ivno

sti

ZGODBE V MUZEJU

Nekaj   za pisati, če želite zapisati
svoje izkušnje, da si jih zapomnite,
preden jih poveste drugim; če
delate Različico II v svoji učilnici:
zbirka zgodovinskih slik po vaši
izbiri (vključevati morajo osebe).

Obiščite muzej, npr. umetnostni muzej;
preden greste tja, povprašajte v muzeju, ali
ga je mogoče uporabiti kot
pripovedovalnico zgodb; ker je vstop
pogosto drag, vprašajte, ali bi lahko šli tja
brezplačno; včasih imajo muzeji dneve s
prostim vstopom, lahko bi jih izkoristili.
Če nimate dostopa do muzeja ali preprosto
ne morete iti s svojo skupino, sledite
različici II.

Prepoznavanje
prostora za
pripovedovanje 

Izobraževalci
odraslih& odrasli

udeleženci

15 do 30
minut 

2 do 99 (razdeljeni v pare ali majhne
skupine po največ 4 str.); če je

udeležencev veliko, lahko evalvacija
poteka tudi v manjših skupinah

DELAVNICA
Prepoznavanje prostora

za pripovedovanje 



Metodologija

Evaluacija

Pojdite sami in poiščite sliko/kip/umetniško delo, ki vas privlači; izmislite zgodbo za
tem (če želite, lahko zapišete ključne besede, ki si jih morate zapomniti). Nato se vrnite
k skupini in povejte zgodbo drugim (ne da bi povedali, na katero sliko/kip/umetniško
delo mislite). Kdo lahko najde sliko/kip/umetniško delo za vašo zgodbo? Nato
prisluhnite zgodbam drugih in poskusite najti njihovo navdihujočo sliko/kip/umetniško
delo v muzeju!

Različica I:Različica I:

Kot skupina poiščite zgodovinsko sliko, na kateri so osebe, ki vas pritegnejo (to se lahko
zgodi v muzeju ali v učilnici s slikami). Zdaj poskusite predstaviti isto sliko s svojo
skupino! Katere občutke lahko upodobiš na sliki? Kakšna je zgodba za njim? Poskusite
prenesti zgodbo in občutke tudi v pri predstavitvi! Nekatere rekvizite je treba zamenjati
s sodobnimi: kaj bi lahko vzeli namesto tega? Bodite ustvarjalni in razvijte svojo
različico te slike/prizora! Slikajte ga (če ste v muzeju, po možnosti tik pred originalom).

Ali je ta aktivnost spremenila vaše dojemanje prostora?
Kakšna razliko dela čas za zgodbo? Ali je mogoče isto
zgodbo (in enake občutke, ki jih povzroča ljudem) poustvariti
v drugem času? Kako in zakaj (ne)?
Ali ste vsi videli enaka čustva in občutke na izvirni sliki? Ali
so lahko različne interpretacije in s tem različne zgodbe?
Kakšne?

Zastavite si nekaj vprašanj:
 

Različica II:Različica II:



Priprava

Material

Cilji

akt
ivno

sti

PREDSTAVITEV ZGODBE NEUPORABNO DREVO
 #1

Uporabite lahko različne slike, ki
ustrezajo različnim fazam zgodbe:
ena slika z manj drevesi – ena slika
z več drevesi – ena slika z zvitim
drevesom

Prosite učence, naj se
usedejo v pol kroga okoli
kamišibaja.

Predstaviti zgodbo
kot uvod v razpravo

Izobraževalci
odraslih& odrasli

udeleženci

največ 10 minut za pripoved zgodbe enemu
človeku

največ 5 minute za pripoved zgodbe več
ljudem

Med 15 & 20 
udeležencev

Predstavitev zgodb

DELAVNICA 



Metodologija

Evaluacija

Priloge

Začnete lahko tako, da poveste: »Bilo je nekoč ...«, čemur sledi trenutek tišine, da
pripravite občinstvo, da posluša, nato pa poveste zgodbo. Občinstvo mora videti zgodbo
po slikah, ki ste jih povedali. Niste pomembni vi kot pripovedovalec, ampak zgodba.
Služiš zgodbi.

Povejte zgodbo s kamišibajem. Učenci poslušajo in si poskušajo
predstavljati.

Bodite čim bolj konkretni, govorite v prispodobah.

1.1.

2.2.

3.3.

Začnete lahko tako, da postavite vprašanje: Bi radi vedeli, zakaj je to drevo še vedno
tam in stoji čisto samo, medtem ko je nekoč stalo sredi gozda. Zgodbo končate z
besedami: "Zdaj veste, zakaj ..."

Postavite nekaj vprašanj o zgodbi, da
se prepričate, da jo je občinstvo
razumelo.

Neuporabno drevo Chuang Tzu



Priprava

Material

Cilji

akt
ivno

sti

PREDSTAVITEV ZGODBE NEUPORABNO DREVO
#2

Zgodba (pisna verzija, video,
…)

Prosite udeležence, da se sedijo
v obliki polkroga. 
Udeleženci zgodbo poznajo (ker
je bila prej povedana,ali so jo
prebrali doma, …)

Povedati zgodbo

Izobraževalci
odraslih & odrasli

udeleženci

 20 minut Med 15 & 20 
udeležencev

DELAVNICA
Predstavitev zgodb



Metodologija

Evalvacija

Priloge

Udeleženci so zgodbo že prebrali ali slišali.

Cilj je, da udeleženci obnovijo zgodbo.

Vsakemu udeležencu je dodeljen en lik zgodbe (modrec, drvar, rezbar, drvar, neuporabno drevo,
na koncu druga drevesa). Neuporabno drevo povzroča zvoke, drugi liki morajo odigrati, kaj se
dogaja.

Neuporabno drevo na primer zarenči, ko mimo pride rezbar.
Rezbar pravi: to je neuporabno drevo, ne bom ga posekal, ker ne morem narediti ničesar z lesom.

Rezbar oponaša rezanje drugih dreves.
In tako naprej, celotna zgodba postane igra, ki jo učenci oponašajo, medtem ko pripovedujejo, kaj
se dogaja, dejansko prevajajo zvoke, ki jih povzroča neuporabno drevo.

Vprašajte udeležence o njihovem
značaju. Zakaj drvar noče posekati
drevesa? Kaj misliš o tem ? In tako
naprej.

Neuporabno drevo Chuang Tzu



Priprava

Material

Cilji

akt
ivno

sti

PREDSTAVITEV ZGODBE NEUPORABNO DREVO
#3

Pisna različica zgodbe.

Prosite udeležence,
da se razvrstijo v
majhne skupine

Predstaviti zgodbo in
pripraviti učence k
pogovoru o njej.

Izobraževalci
odraslih & odrasli

udeleženci

največ 10 minut za pripoved zgodbe enemu
človeku

največ 5 minute za pripoved zgodbe več
ljudem

Med 15 & 20 
udeležencev

DELAVNICA
Presenting stories



Metodologija

Evalvacija

Priloge

Zgodbo v pisni obliki umaknite.

Podajte zgodbo v pisni obliki skupini največ 4 oseb.1.1.

2.2.

3.3.

Vsak udeleženec ima drug lik, na katerega se mora osredotočiti. Skupaj prebereta
zgodbo.

Vprašajte drugo skupino, o čem govori
zgodba. Kako se počutijo ob tej
zgodbi? Kaj je glavna tema zgodbe?

Neuporabno drevo Chuang Tzu

4.4. Drvar, rezbar in modrec/pravljičar sedijo poleg druge skupine z drugo zgodbo.
Pripovedujejo svojo zgodbo, vsak udeleženec pove svoj del. Modrec/pripovedovalec
mora začeti in končati zgodbo.



Priprava

Material

Cilji

akt
ivno

sti

5 STAVČNA ZGODB
 

Flipchart ali bela tabla za
beleženje petih delov
zgodbe

Začetek (kdo & kje)
Naraščajoča napetosti (dilema)
Vrhunec
Padanje napetosti
Konec

Vodja te dejavnosti mora poznati in
znati na kratko razložiti strukturo
zgodbe:

Skupina sedi v krogu.

 da vadimo strukturo zgodbe
da ponotranjimo strukturo zgodbe
da urimo ustvarjalnost in
spontanost
da pripovedujemo zgodbe v skupini
in kot skupina
da se zabavamo

Zakaj uporabljamo to vajo pri
izobraževalcih odraslih?

Izobraževalci
odraslih

10 do 15 minut Mala skupina : med 5 & 15 udeležencev

Podpora možganom in
spominu

DELAVNICA



Metodologija

Vodja začne z zelo kratko ponovitvijo/razlago strukture zgodb.
Na začetku je opisana lokacija in liki predstavljeni v vsakodnevni življenjski situaciji. Po tem uvodu sledi dilema ali
začetni dogodek, nekaj, kar sproži zgodbo in povzroči prvo reakcijo junaka. Temu lahko sledi vrsta zapletov in ovir, ki
vodijo v krize, ki jih junak začasno razreši – naraščajoča akcija, ki na neki točki doseže vrhunec. Vrhunec je lahko nekaj
zelo dramatičnega, nekakšen končni obračun – najvišji vrh napetosti.
Razplet vrhunca je prelomnica, kjer junak obrne situacijo in lahko doseže svoje cilje. Nato se zgodba upočasni in se
konča, kjer se konflikt reši. Junak se običajno spremeni, morda je modrejši, morda na novem položaju, morda se poroči s
princem ...
[Iz spletnega tečaja]

To je mogoče v  5 stavkih– vsak za eno fazo zgodbe.

Primer:
Izvajalec začne s prvim stavkom, ki vsebuje enega ali več glavnih junakov, kraj in morda začetni dogodek. Naslednji
udeleženec oblikuje naslednji stavek zgodb z naraščajočim dejanjem. Naslednji udeleženec v enem stavku pove vrhunec
kratke zgodbe. … in tako naprej. Po 5 stavkih je prva zgodba končana in naslednji udeleženec začne z novim prvim
stavkom. Odvisno od velikosti in motivacije skupine lahko greste dvakrat ali trikrat skozi krog. Prosimo, upoštevajte, da
morajo udeleženci vsakič oblikovati drug del zgodbe.

Po aktivnosti :
Kot lahko vidite, potrebujete samo 5 stavkov, da poveste zgodbo. To je tako imenovani zgodbeni okvir. Če si to
zapomnite, ga morate samo napolniti s podrobnostmi. 5 stavkov je dovolj, da se spomniš cele zgodbe.



Evaluacija

Ali se spomniš vseh zgob, ki so bile povedane?
Katera izkušnja zate je bila nova?
Kaj si se naučil o zgodbah in o pripovedovanju zgodb?
O sebi?
Kaj je bilo za vas posebej lahko, kaj večji izziv?
Ali menite, da je ta dejavnost uporabna za vaše
udeležence? Zakaj/Zakaj ne?



Priprava

Material

Cilji

akt
ivno

sti

ENO OGRODJE – VELIKO ZGODB
 

Kopirano ogrodje zgodbe
(glede na število
udeležencev)

Udeleženci morajo poznati koncept
zgodbenih ogrodij (glej spletni tečaj)

Izvajalec dejavnosti: Izberite zgodbo in
ustvarite ogrodje zgodbe – naredite
kopije ogrodij zgodbe za vse
udeležence

vaditi uporabo ogrodja zgodb
uriti ustvarjalnost in spontanost
pripovedovati zgodbe v skupini
da se zabavamo

Zakaj uporabljamo to vajo pri
izobraževalcih odraslih?

Izobraževalci
odraslih

20 do 30 minut
(dalj če je mogoče)

Majhne skupine: od 4 do 16
udeležencev

DELAVNICA 
Supporting the brain and

the memory 



Metodologija

(po potrebi ali želji: kratka ponovitev koncepta ogrodja zgodbe/struktura zgodbe)
razprava:delo v paru ali individualno?
naloga za vse udeležence: uporabite okostje zgodbe in ustvarite svojo zgodbo tako, da jo napolnite s podrobnostmi
in akcijo. Ne spreminjajte delov ogrodja, ampak bodite tako ustvarjalni, kot želite, da izpopolnite zgodbo.
5 do 10 minut za ustvarjanje zgodbe
Vsaj 2 ali 3 udeleženci/skupine pripovedujejo svoje zgodbe, lahko tudi več
Uživajte v drugačnosti zgodb 😉
So bila tudi sporočila zgodb različna?

Sporočilo aktivnosti:
Pri zgodbi ni "prav" in "narobe" - obstajajo samo različne različice. Ni problem, če zgodbo vsakič poveš drugače. Lahko
spremenite poudarek, spremenite fokus občinstva, vendar sporočilo ostane isto.



Evaluacija

Kaj vam je bilo najbolj všeč pri drugih
zgodbah?
Kaj je bilo za vas novo/nova izkušnja?
Kaj ste se naučili? O zgodbah in
pripovedovanju? O sebi?
Kaj je bilo za vas posebej lahko, kaj večji izziv?
Ali menite, da je ta aktivnost uporabna za
vaše učence? Zakaj/Zakaj ne?
 

References
Ogrodje:
Stara gospa ima debelo mačko, ki jé samo sladkarije.
Mačka pelje na sprehod, da se malo razgiba.
Mačka se zatakne.
Na pomoč priskočijo gasilci in osvobodijo mačko, stara gospa se jim zelo zahvaljuje.
Mačka je boljšo hrano in se nikoli več ne zatakne.

Primer:

Celotna zgodba: Debeli maček (danska ljudska pravljica)

Nekoč je živela stara gospa s črnim klobukom, ki je imela debelo mačko. Vsak dan je ta mačka jedla samo sladkarije. Starka
je mački poskušala dati zajtrk, kosilo in večerjo, vendar je mačka jedla samo sladkarije.
Nekega dne je gospa rekla. "Fat Cat, ti si predebel, moramo iti na sprehod, da telovadimo." Starka si je nadela črn klobuk in
se odpravila na sprehod z debelo mačko. Med sprehodom se je debela mačka zagozdila med smetnjak in drevo.
Majhna stara gospa je vpila: "Na pomoč, na pomoč, moja mačka je obtičala med smetnjakom in drevesom." Debeli maček
je zavpil "Mijav, Mijav".
Gasilci so prišli rešit Debelega mačka. Vsi so stali okoli in poskušali ugotoviti, kako bi Debelega mačka odlepili. "V našem
tovornjaku imamo vse te cevi, ki bi jih lahko uporabili, da mačko izplaknemo," so rekli gasilci. "Oh, ne!" je rekla stara gospa
s črnim klobukom. "Ne, ne!" je zavpil Debeli maček.
‘’No, morda bi morali pritisniti.’’ Tako so vsi Gasilci pritiskali in pritiskali, a ta Debeli maček ni popustil. Nato je eden od
gasilcev rekel: ''Namažimo ga.'' Tako so gasilci uporabili mast in maslo ter z njim namazali Debelega mačka. Potem so
potiskali in potiskali in Debeli maček se je izmuznil. »Oh, hvala, hvala,« je zavpila stara gospa. "Hvala, hvala," je zavpil
Debeli maček.
Starka s črnim klobukom in Debeli maček sta odšla domov. Debela mačka je stari gospe rekla: "Nočem se spet zatakniti."

Tako je pojedla zajtrk, kosilo in večerjo in ni več jedla sladkarij. In veste kaj ... Debela mačka ni bila več tako debela in nikoli
več se ni zataknila.



Priprava

Material

Cilji

akt
ivno

sti

POMNJENJE PREKO ZGODB

Glej pripravo: slika
vidna vsem
udeležencem

Izvajalec mora to sliko
pripraviti tako, da jo bo
lahko pokazal celotni
skupini (preko Beamerja ali
papirnate kopije za vsako
osebo/vsak par ali
naslikane na tabli/flip chart
…)

da si lažje si zapomnimo številke
da spodbujamo ustvarjalnost in jo
uporabimo za pomnjenje
da dobimo prvo predstavo o tem,
kako spominske tehnike delujejo z
zgodbami

Zakaj uporabljamo to vajo pri
izobraževalcih odraslih?

Izobraževalci
odraslih 

20 do 25 minut Od 4 & 16 udeležencev

DELAVNICA
Podpora možganom in

spominu



Metodologij
a

Izvajalec na kratko predstavi tehniko spomina: Za vsako številko ponotranjite sliko (glej sliko). Enostavno je, ker
obstaja povezava med številkami in sliko/obliko.
Izvajalec z enim primerom pokaže, kako lahko s slikami s številkami sestavite zgodbo in si tako zapomnite številke
in zaporedje.

Slon (6) je zelo previdno pobral jajce (0) s tal, ko se je nenadoma iz njega izlegla kača (9). Z veseljem je zgrabil trizob
(3), na vrh pritaknil svečo (1) in vrtel svoj časovnik za jajca (8), da je potrpežljivo čakal, kaj se bo še zgodilo.
Ali imate v mislih slike te zgodbe? Lahko ponovite zgodbo? In ali lahko iz tega razbereš številko?
Vsakdo ali vsak par pomisli na 6-8 mestno številko.
Udeleženci s pomočjo slik sestavijo svojo številčno zgodbo (cca. 5-10 minut).
Nato si udeleženci/pari pripovedujejo svoje zgodbe. Ali bi lahko drugi prepoznajo številko?

609318



Evaluacija

Reference

Katere od zgodb (številk) se spomniš?
Zakaj si je zgodbo še posebej dobro
zapomniti?
Kaj je bilo za vas novo/nova izkušnja?
Kaj ste se naučili? O zgodbah in
pripovedovanju? O sebi?
Kaj je bilo za vas posebej lahko, kaj večji izziv?
Ali menite, da je ta dejavnost uporabna za
vaše učence? Zakaj/Zakaj ne?

Samo v Nemčiji



•Pisala
•Papir
•Lepilni trak

Izvajalec mora natisniti
prilogo te dejavnosti
glede na število
udeležencev, en izvod
na udeleženca.

Priprava

Material

Cilji

akt
ivno

sti

KVADRAT

Razvijanje pripovedovalskih
kompetenc:
Ta vaja je ledolomilec, ki razkrije
socialno plat udeležencev. Prav tako
daje takojšnjo izkušnjo 
 pripovedovanja zgodb.

Izobraževalci
odraslih & odrasli

udeleženci

30 do 40 Minut Med 10 & 20 udeležencev 

Razvijanje
pripovedovalskih

kompetenc

DELAVNICA

· Izvajalec lahko da dodatna navodila skupini:
•Ko slišite partnerja pripovedovati svojo zgodbo, boste
morda ugotovili, da prihaja do nekaterih nesporazumov. Ne
pokažite tega, ne popravljajte, samo poslušajte to novo
različico.
•Po vsaki zgodbi, povedani v paru, prijazno zaploskajte, ne
začenjajte razprav, nadaljujte z naslednjo zgodbo.

Kar zadeva priloženo tabelo, se lahko izbrane teme
razlikujejo glede na dinamiko skupine ali če jo želi izvajalec
bolj usmeriti k določeni temi, na primer: tema o otroštvu ali
življenjskih situacijah, o potovanjih, o kulturnih razlikah, o
čustvih itd.

Namigi za izvajalce



Metodologija

Čez nekaj časa jim moderator naroči, naj se razdelijo v pare, poiščejo stole in se usedejo
s partnerjem. 4-5 minut na osebo se med seboj pogovarjajo o vsakem kvadratu.

Po tem izvajalec prosi vsakega udeleženca, naj pove eno zgodbo, ki jo je predstavil
partner: Odločite se in si vzemite še 5 minut časa za intervju s partnerjem o tej
konkretni zgodbi. Prav tako jih prosimo, da posebej iščejo dogodke in slike ter se
izogibajo komentarjem in razmišljanjem, ki jih ima oseba o zgodbi.

Vsak udeleženec dobi papir razdeljen na štiri kvadratke. Vsak kvadrat ima temo za
sprehod po spominu udeležencev- situacij sprememb, izzivov itd. Na primer, »Bil sem
pogumen, ko ...«, »To je bilo dramatično potovanje ...«, »Potem sem se uprl ...«, »Kako
nerodno ... ”, “Srečanje, ki je povzročilo spremembo…”. Udeleženci se morajo spomniti
dogodka in v vsak kvadratek zapišejo besedo ali stavek, ki predstavlja dogodek, ki so se
ga spomnili. Za to imajo na voljo 3 minute. Ko končajo, morajo kvadrat prilepiti s trakom
na prsi.

1.1.

2.2.

3.3.

4.4.

Vsem udeležencem je naročeno, da se pomešajo v prostoru delavnice, se na kratko
srečajo in vprašajo o enem od kvadratov. Na kratko delijo, za 30 sekund, in gredo
naprej.

Po intervjujih se vsak par poveže z drugim parom za pripovedovanje zgodb.5.5.



Evalvacija

Vprašanja, ki jih je mogoče uporabiti:
Kako se počutite po tej dejavnosti?
Kako ste se počutili, ko ste slišali svojo zgodbo,
ki jo je povedal nekdo drug?
Kako lahko uporabite to aktivnost s svojimi
odraslimi udeleženci?
Ali lahko prepoznate kakšne težave pri
vzpostavitvi te aktivnosti z odraslimi učenci?

PrilogePogumen sem bil, ko... To je bilo dramatično
potovanje...

“Takrat sem se uprl...” "Kako sramotno..."



Priprava

Material

Cilji

akt
ivno

sti

TEMELJNI KAMNI

Material ni potreben

Priprava ni
potrebna

Razvijanje pripovedovalskih
kompetenc:

Namen te vaje je udeležencem
omogočiti razumevanje elementov, ki
gradijo zgodbo.

Izobraževalci
odraslih% odrasli

udeleženci

30 do 40 Minut Med 10 & 20 udeležencev

DELAVNICA
Razvijanje

pripovedovalskih
kompetenc



Metodologija

Udeleženci zamenjajo partnerja. Vsak ima 3 minute, da pove svojo zgodbo. Nato
poslušalec odgovarja 2 minuti. Začenši s tem, kaj jim je bilo pri zgodbi všeč, in potem,
kakšne predloge imajo za izboljšanje. Če je čas v 2 minutah, lahko pripovedovalec zaprosi
za pomoč pri določenih težavah v zgodbi. Ne glede na to, kar posreduje odzivnik, lahko
govorilec predloge uporabi ali prezre.

Skupine so sestavljene s 3-5 udeleženci, odvisno od časa, ki je na voljo. Skupine naj
poslušajo, ploskajo, vendar ne začnejo razprav.

Izvajalec predstavi idejo poenostavljene dramaturgije, da ima zgodba štiri temelje:
Raziskali jih bomo enega za drugim.

•Prvi temelj je »Oseba«, subjekt, glavni junak. Udeleženci imajo na voljo 30 sekund, da
izberejo nekoga, ki jim je v življenju veliko pomenil, nekoga, o katerem bodo lahko pisali
zgodbo. Zdaj so udeleženci pozvani, da dajo "sliko" ali "besedni posnetek" osebe. To
pomeni, da ne povedo zgodbe, ne povedo, kdo je ali kakršen koli odnos, ki ga imajo z
njimi. Dati morajo le podobo osebe: obraz, oblačila, vonj, zvok itd., ki so povezani z
likom.

•Drugi temeljni kamen je »Kraj«. Udeleženec naj izbere kraj, ki ga lahko opiše, pa tudi lik
in kjer bi se lik lahko pojavil. Udeleženci so razdeljeni v pare in si delijo sliko.

• Sedaj izvajalec razloži, da ta dva temelja predstavljata normalnost. Tretji temeljni
kamen je tisti, ki bo zmotil red. To je motor vsake zgodbe: "Dilema". Pove jim tudi, da
četrti temeljni kamen, predstavlja »konec«. Konec povzame zgodbo.

1.1.

2.2.

3.3.

4.4.

Pari imajo na voljo 3 minute na osebo. V pogovoru s partnerjem se odločita za dilemo
svojega lika in sestavita zgodbo, ki pomeni niz dogodkov, z začetkom, gibanjem,
srečanjem z dilemo, bojem za rešitev dileme in koncem.

Po tem se zbere celotna skupina- možna so vprašanja in odgovori ter razprave.5.5.

Evalv
acija

Vprašanja, ki jih je mogoče uporabiti:
Kako se počutite po tej aktivnosti?
Kako je bilo delati v parih o vaši zgodbi in
podajati povratne informacije svojemu paru?
Kako lahko uporabite to dejavnost s svojimi
odraslimi udeleženci?
Ali lahko prepoznate kakšne težave pri
vzpostavitvi te dejavnosti z odraslimi
udeleženci?



Priprava

Material

Cilji

akt
ivno

sti

NAUČIMO SE ZGODB

Zgodbe

Izvajalec mora natisniti različne
zgodbe glede na število
udeležencev.
Zgodbe naj bodo kratke,
enostavne za branje in
zapomnitev.

Razvijanje pripovedovalskih
kompetenc:

Ta vaja bo pokazala, kako zlahka se
lahko naučite nove zgodbe in jo
predelate, da jo poveste s svojimi
besedami.
Prav tako bodo udeleženci ugotovili,
da lahko vsak prizor v zgodbi napolnijo
s svojimi podobami.

izobraževalci
odraslih & odrasli

udeleženci

40 do 60 Minut Med10 & 20 udelžencev 

DELAVNICA
Razvijanje

pripovedovalskih
kompetenc

 



Metodologija

Raziskovanje: Dobijo žogo in navodilo: Tisti, ki ima žogo, začne pripovedovati zgodbo s
slikami. Povejte 4-5 stavkov, nato dajte žogo partnerju, ki nadaljuje zgodbo, razvija
slike, interpretacijo itd. Ko pride do konca zgodbe, začnite znova in jo ponovno raziščite.

Ko vsi pari to počnejo, izvajalec poda v naslednja navodila: »Občasno bom poklical. Ko
me slišite, da kličem "Image", mora tisti, ki ima žogo, zamrzniti zgodbo in samo opisati,
kaj bi lahko bilo na tej sliki. Naredite seznam, kot če bi bili scenograf, ki načrtuje film in
mora dobiti ideje za ta prizor. Ko zakličem "Zgodba", lahko nadaljujete z zgodbo kot prej.
To se lahko zgodi 8-12 krat.

Udeleženci so v parih. Vsak par bo izbral eno zgodbo. Pari imajo na voljo 3 minute, da
preberejo zgodbo – znova in znova. Rečeno jim je, naj poskušajo razumeti zgodbo.
Formulacije nimajo pomena, ni pomnjenja jezika.1.1.

2.2.

3.3.

4.4.

Povzemanje: eden v paru drži papir, drugi pa poda povzetek. Ko je tudi drugi podal
povzetek svoje zgodbe, dobi naslednje navodilo.

Na koncu se pari razdelijo in sestavijo skupine. Naročijo jim, naj naredijo prostor, kjer
pripovedovalec stoji in poslušalci sedijo. Aplavz po vsaki zgodbi, nobenih razprav. Ko
ena skupina konča, se razdelijo na druge skupine, ki še pripovedujejo.5.5.

Evalu
acija

Kako se počutite po tej aktivnosti?
Ali ste imeli težave pri spominjanju zgodbe in
kako ste to premagali?
Kako lahko uporabite to dejavnost s svojimi
odraslimi udeleženci?
Ali lahko prepoznate kakšne težave pri
vzpostavitvi te dejavnosti z odraslimi
udeleženci?

Vprašanja, ki jih je mogoče uporabiti:

Po zaključku se lahko izvede razprava celotne skupine.6.6.



Priprava

Material

Cilji

akt
ivno

sti

GOVORITI IN POSLUŠATI Z OČMI

markerji različnih barv,
papir,
lepilo ali bucike (v
primeru dejavnosti
zunaj, za lepljenje
papirjev)

Dejavnost lahko poteka zunaj ali v
učilnici.
Potrebna priprava so listi papirja z
veliko piko določene barve (vsak papir
vsaka skupina).
V primeru aktivnosti v zaprtih
prostorih lahko odstranite mize in
stole, ni pa nujno.
Ne pozabite zastreti ogledal in vseh
površin, ki imajo zrcalni odsev.

Vključevanje
poslušalcev

Izobraževalci
odraslih & odrasli

udeleženci

30 minut Med 10 & 20 ( tri ali štiri skupine po 5
oseb) udeležencev

 

DELAVNICA



Metodologija

Evalvacija

V popolni tišini morajo najti svoj kotiček- barva pika na listu se mora ujemati z barvno piko, ki jo imajo
narisano na čelu tišini
dovoljena komunikacija je samo z očmi (brez besed, brez gest)
 ko najdejo svojo skupino, jim je dovoljeno pomagati drugim udeležencem v skladu z danimi pravili –
komunikacija le z očmi

- Udeležence prosimo, da zaprejo oči in jih imajo zaprte, dokler ne zaslišijo sirene ali drugega dogovorjenega
zvoka.

- Liste papirja z različnimi barvnimi pikami obesimo na različna mesta (vogale). Število listov je odvisno od
števila skupin, ki jih imamo.

- Z barvami, ki so na papirju označimo čelo vsakega udeleženca ( vsakega z drugo barvo)- narišemo piko.

- Preden slišijo dogovorjeni zvok, jim damo navodila:

Cilj dejavnosti je razumeti, kako pomemben je očesni stik:
- Kaj vse lahko slišimo ali povemo z njim,
- Povezava, ki se lahko vzpostavi med ljudmi – tudi tema socialne vključenosti/izključenosti
- Kako zbuditi pozornost drugih
- Kako drugi razumejo stvari, ki jih želimo izraziti. Nas to preseneča? Kaj je bilo novega, kaj smo se naučili?
- ...

Ali ste razumeli znamenja, ki so vam bila dana?
Čigave oči so se vam zdele najbolj zgovorne? Zakaj?
Ali se je pri tej nalogi zgodilo, da vam je bilo »branje ali
govorjenje« brez glasu ali gibov težko? Zakaj? Kako ste se
takrat počutili?
Kako ste se počutili, ko ste našli svojo skupino? Zakaj?

Po dejavnosti uporabite vprašanja za evalvacijo:



Priprava

Material

Cilji

akt
ivno

sti

BALON

Stoli
Markerji
Baloni

Dejavnost lahko poteka zunaj ali v
učilnici – poskrbite, da imate dovolj
prostora, morda odstranite mize

Vključevanje
udeležencev

Izobraževalci
odraslih

30 minut Med 6 & 10 udelžencev

DELAVNICA
Vključevanje
udeležencev



Metodologija

Evalvacija

Vsak udeleženec prejme balon in marker.

Na balon morajo narisati nekaj, kar predstavlja njihovo najpomembnejšo lastnost (?- radovednost).
Naslednji korak je, da se z balonom in kratko zgodbo o risbi predstavijo drugim.

Ko končajo, vstanejo. Balon morajo vreči v nasprotno smer od sebe.

 Izvajalec malo premeša balone in povabi udeležence, da vzamejo enega – svojega ne smejo vzeti.

Nato ugibajo, kateremu udeležencu skupine pripada balon, ki ga imajo- povedati morajo zgodbo, ki jo
je tisti udeleženec skupine čigar balon naj bi bil, predstavil.

Je bilo težko najti vašo pomembno lastnost? Zakaj?
Katero zgodbo, ki so jo udeleženci delili, ste si
najbolj zapomnili? Zakaj?
Ali so lastnosti, ki so jih izpostavili drugi, tudi
lastnosti, ki so vam pomembne?
Če bi lahko ponovili, bi izbrali isto lastnost ali bi
izbrali drugo? Zakaj?

Uporabite vprašanja, kot so:

ReferenceSpoznavno dejavnost
Odpiranje prostora za izražanje določenih čustev in krepitve
samozavesti
Predavanje o določeno vsebini s ciljem, da si jo udeleženci bolj
zapomnijo (geografija, usvajanje jezika…)

Vprašanja lahko preoblikujete, odvisno ali boste
aktivnost uporabljali za:



Priprava

Material

Cilji

akt
ivno

sti

OBRNJENA ZGODBA

material ni potreben

Priprava ni potrebna

Vključevanje udeležencev

Izobraževalci
odraslih

40 minut 10 udeležencev

DELAVNICA
Vključevanje
udeležencev



Metodologija

Evaluac
ija

so obsojali
so bili nepravičeni.

Izvajalec pripoveduje zgodbo:

Ponedeljek zjutraj. Ugasnil sem na budilko, ne da bi se tega zavedal.
O bog - zamujam v službo! In tu je pomemben sestanek s posebno stranko, ki bi mi lahko prinesel
napredovanje! Kako hiter sem lahko? Oblačim se, si umivam zobe in se češem hkrati, mislim. Kje je moja
torba, kje so moji ključi od avta, očala … Oh, živčna sem!
Naslednjo minuto sedim v avtu in s polno hitrostjo na cesti. Nenadoma se pred mano pojavi ta rdeči avto,
ki vozi zelo počasi.
Za božjo voljo zamudil bom sestanek ... Pritiskam na hupo. Prvič, drugič, tretjič...
Nič!
Avto pred menoj vozi še počasneje in se ustavi v semaforiziranem križišču. Pri zeleni luči!
Popolnoma besna stopim iz avta, ko se nenadoma odprejo vrata rdečega avta. Komaj slišno starejši
gospod reči:
»Prosim, pokličete rešilca... Mislim, da imam srčni napad."

Po predstavitvi zgodbe se udeleženci razdelijo v pare. Med seboj delijo zgodbo, ko:

Zakaj ste napačno ocenili osebo? Kakšne
so bile vaše misli in zakaj?

Kako ste se počutili, ko ste to spoznali?

Kako zdaj uporabljate to znanje?·

Po dejavnosti uporabite naslednja vprašanja
za evalvacijo:

Kaj si se naučil?



KONTAKT :
 
 

storycomp@wisamar.de

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Ta objava [sporočilo] odraža samo stališča avtorja in
Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.
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