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D E L A V N I C E



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/


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.

www.storycomp.eu

https://storycomp.eu/
https://storycomp.eu/

