
STORYCOMP PROJEKT

D E L A V N I C E



Priprava

Material

Cilji

akt
ivno

sti

RAZISKOVANJE MESTA

Nekaj   za pisati, če želite
zapisati svoje izkušnje, da
si jih zapomnite, preden jih
poveste drugim

Poiščite kateri koli kraj ali
različne kraje v mestu ali
vasi; tistega, ki ga
poznate, ali tistega, ki ga
obiščete prvič

Prepoznavanje
prostora za
pripovedovanje 

Izobraževalci
odraslih & odrasli

udelženci

15 do 30
minut 

2 do 99 (razdeljeni v pare ali majhne
skupine po največ 4 str.); če je

udeležencev veliko, lahko evalvacija
poteka tudi v manjših skupinah

DELAVNICA
Prepoznavanje prostora

za pripovedovanje 



Metodologij
a

Evaluacija

Poiščite prostor za sedenje; za daljši trenutek zaprite oči; pomislite ali zapišite vse, kar
slišite, vonjate (in morda celo okusite) in čutite (samo ključne besede). Katere lastne
izkušnje ali spomini vam pridejo na misel? Nato to povejte drugim in jim poskušajte
prenesti stvari, ki ste jih slišali, vonjali in občutili! Zanimivo je, če je vsak udeleženec na
drugem mestu. Poskusite poslušati druge z zaprtimi očmi, ali slišite, vonjate in čutite,
kaj opisujejo? Kakšne spomine ali izkušnje so povezali s krajem? V svojih opisih
poskušajte uporabljati čim bolj natančen jezik: zmožnost natančnega opisa zvokov in
občutkov izboljšuje vaš repertoar pripovedovalca.

Različica I:Različica I:

Opazujte ljudi in se tiho vprašajte: "Zanima me, kaj se bo zgodilo naslednje ...?" Ugani,
kaj se bo zgodilo naslednje! Razvijte v svoji glavi ali zapišite eno ali dve kratki zgodbi
(ključne besede so dovolj, samo da si zapomnite), ki bi se lahko zgodile na tem mestu,
glede na osebe, ki jih vidite. Nato drugim povejte eno od teh kratkih zgodb!

Je ta aktivnost spremenila kako doživljate prostor kjer ste?
Z zaprtimi očmi se osredotočajte na interpretacije zvokov in
vonjav na podlagi lastnih izkušenj. Ali je razlaga občutkov in
situacij drugim spodbudila vašo ustvarjalnost?
Katera čutila prikličejo spomine, pretekle izkušnje in/ali zgodbe?
Kaj mora imeti prostor kjer ste, da prinaša zgodbe? Česa ne sme
imeti? Ali mora biti posebno vzdušje? 
Če ste dejavnost na Listu aktivnosti št. 1 opravili v naravi: kakšna
je razlika med njimi in zgodbami, ki se pojavljajo v mestu?

Zastavite si nekaj vprašanj:
 

Različica II:Različica II:
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storycomp@wisamar.de
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