
STORYCOMP PROJEKT

D E L A V N I C E



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.
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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?



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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