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ZGODBE V MUZEJU

Nekaj   za pisati, če želite zapisati
svoje izkušnje, da si jih zapomnite,
preden jih poveste drugim; če
delate Različico II v svoji učilnici:
zbirka zgodovinskih slik po vaši
izbiri (vključevati morajo osebe).

Obiščite muzej, npr. umetnostni muzej;
preden greste tja, povprašajte v muzeju, ali
ga je mogoče uporabiti kot
pripovedovalnico zgodb; ker je vstop
pogosto drag, vprašajte, ali bi lahko šli tja
brezplačno; včasih imajo muzeji dneve s
prostim vstopom, lahko bi jih izkoristili.
Če nimate dostopa do muzeja ali preprosto
ne morete iti s svojo skupino, sledite
različici II.

Prepoznavanje
prostora za
pripovedovanje 

Izobraževalci
odraslih& odrasli

udeleženci

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 



Metodologija

Evaluacija

Pojdite sami in poiščite sliko/kip/umetniško delo, ki vas privlači; izmislite zgodbo za
tem (če želite, lahko zapišete ključne besede, ki si jih morate zapomniti). Nato se vrnite
k skupini in povejte zgodbo drugim (ne da bi povedali, na katero sliko/kip/umetniško
delo mislite). Kdo lahko najde sliko/kip/umetniško delo za vašo zgodbo? Nato
prisluhnite zgodbam drugih in poskusite najti njihovo navdihujočo sliko/kip/umetniško
delo v muzeju!

Različica I:Različica I:

Kot skupina poiščite zgodovinsko sliko, na kateri so osebe, ki vas pritegnejo (to se lahko
zgodi v muzeju ali v učilnici s slikami). Zdaj poskusite predstaviti isto sliko s svojo
skupino! Katere občutke lahko upodobiš na sliki? Kakšna je zgodba za njim? Poskusite
prenesti zgodbo in občutke tudi v pri predstavitvi! Nekatere rekvizite je treba zamenjati
s sodobnimi: kaj bi lahko vzeli namesto tega? Bodite ustvarjalni in razvijte svojo
različico te slike/prizora! Slikajte ga (če ste v muzeju, po možnosti tik pred originalom).

Ali je ta aktivnost spremenila vaše dojemanje prostora?
Kakšna razliko dela čas za zgodbo? Ali je mogoče isto
zgodbo (in enake občutke, ki jih povzroča ljudem) poustvariti
v drugem času? Kako in zakaj (ne)?
Ali ste vsi videli enaka čustva in občutke na izvirni sliki? Ali
so lahko različne interpretacije in s tem različne zgodbe?
Kakšne?

Zastavite si nekaj vprašanj:
 

Različica II:Različica II:
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