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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
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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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