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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


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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