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·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
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