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5 STAVČNA ZGODB
 

Flipchart ali bela tabla za
beleženje petih delov
zgodbe

Začetek (kdo & kje)
Naraščajoča napetosti (dilema)
Vrhunec
Padanje napetosti
Konec

Vodja te dejavnosti mora poznati in
znati na kratko razložiti strukturo
zgodbe:

Skupina sedi v krogu.

 da vadimo strukturo zgodbe
da ponotranjimo strukturo zgodbe
da urimo ustvarjalnost in
spontanost
da pripovedujemo zgodbe v skupini
in kot skupina
da se zabavamo

Zakaj uporabljamo to vajo pri
izobraževalcih odraslih?

Izobraževalci
odraslih

10 do 15 minut Mala skupina : med 5 & 15 udeležencev

Podpora možganom in
spominu

DELAVNICA



Metodologija

Vodja začne z zelo kratko ponovitvijo/razlago strukture zgodb.
Na začetku je opisana lokacija in liki predstavljeni v vsakodnevni življenjski situaciji. Po tem uvodu sledi dilema ali
začetni dogodek, nekaj, kar sproži zgodbo in povzroči prvo reakcijo junaka. Temu lahko sledi vrsta zapletov in ovir, ki
vodijo v krize, ki jih junak začasno razreši – naraščajoča akcija, ki na neki točki doseže vrhunec. Vrhunec je lahko nekaj
zelo dramatičnega, nekakšen končni obračun – najvišji vrh napetosti.
Razplet vrhunca je prelomnica, kjer junak obrne situacijo in lahko doseže svoje cilje. Nato se zgodba upočasni in se
konča, kjer se konflikt reši. Junak se običajno spremeni, morda je modrejši, morda na novem položaju, morda se poroči s
princem ...
[Iz spletnega tečaja]

To je mogoče v  5 stavkih– vsak za eno fazo zgodbe.

Primer:
Izvajalec začne s prvim stavkom, ki vsebuje enega ali več glavnih junakov, kraj in morda začetni dogodek. Naslednji
udeleženec oblikuje naslednji stavek zgodb z naraščajočim dejanjem. Naslednji udeleženec v enem stavku pove vrhunec
kratke zgodbe. … in tako naprej. Po 5 stavkih je prva zgodba končana in naslednji udeleženec začne z novim prvim
stavkom. Odvisno od velikosti in motivacije skupine lahko greste dvakrat ali trikrat skozi krog. Prosimo, upoštevajte, da
morajo udeleženci vsakič oblikovati drug del zgodbe.

Po aktivnosti :
Kot lahko vidite, potrebujete samo 5 stavkov, da poveste zgodbo. To je tako imenovani zgodbeni okvir. Če si to
zapomnite, ga morate samo napolniti s podrobnostmi. 5 stavkov je dovolj, da se spomniš cele zgodbe.



Evaluacija

Ali se spomniš vseh zgob, ki so bile povedane?
Katera izkušnja zate je bila nova?
Kaj si se naučil o zgodbah in o pripovedovanju zgodb?
O sebi?
Kaj je bilo za vas posebej lahko, kaj večji izziv?
Ali menite, da je ta dejavnost uporabna za vaše
udeležence? Zakaj/Zakaj ne?



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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