
STORYCOMP PROJEKT

D E L A V N I C E



•Pisala
•Papir
•Lepilni trak

Izvajalec mora natisniti
prilogo te dejavnosti
glede na število
udeležencev, en izvod
na udeleženca.
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Material

Cilji

akt
ivno

sti

KVADRAT

Razvijanje pripovedovalskih
kompetenc:
Ta vaja je ledolomilec, ki razkrije
socialno plat udeležencev. Prav tako
daje takojšnjo izkušnjo 
 pripovedovanja zgodb.

Izobraževalci
odraslih & odrasli

udeleženci

30 do 40 Minut Med 10 & 20 udeležencev 

Razvijanje
pripovedovalskih

kompetenc

DELAVNICA

· Izvajalec lahko da dodatna navodila skupini:
•Ko slišite partnerja pripovedovati svojo zgodbo, boste
morda ugotovili, da prihaja do nekaterih nesporazumov. Ne
pokažite tega, ne popravljajte, samo poslušajte to novo
različico.
•Po vsaki zgodbi, povedani v paru, prijazno zaploskajte, ne
začenjajte razprav, nadaljujte z naslednjo zgodbo.

Kar zadeva priloženo tabelo, se lahko izbrane teme
razlikujejo glede na dinamiko skupine ali če jo želi izvajalec
bolj usmeriti k določeni temi, na primer: tema o otroštvu ali
življenjskih situacijah, o potovanjih, o kulturnih razlikah, o
čustvih itd.

Namigi za izvajalce



Metodologija

Čez nekaj časa jim moderator naroči, naj se razdelijo v pare, poiščejo stole in se usedejo
s partnerjem. 4-5 minut na osebo se med seboj pogovarjajo o vsakem kvadratu.

Po tem izvajalec prosi vsakega udeleženca, naj pove eno zgodbo, ki jo je predstavil
partner: Odločite se in si vzemite še 5 minut časa za intervju s partnerjem o tej
konkretni zgodbi. Prav tako jih prosimo, da posebej iščejo dogodke in slike ter se
izogibajo komentarjem in razmišljanjem, ki jih ima oseba o zgodbi.

Vsak udeleženec dobi papir razdeljen na štiri kvadratke. Vsak kvadrat ima temo za
sprehod po spominu udeležencev- situacij sprememb, izzivov itd. Na primer, »Bil sem
pogumen, ko ...«, »To je bilo dramatično potovanje ...«, »Potem sem se uprl ...«, »Kako
nerodno ... ”, “Srečanje, ki je povzročilo spremembo…”. Udeleženci se morajo spomniti
dogodka in v vsak kvadratek zapišejo besedo ali stavek, ki predstavlja dogodek, ki so se
ga spomnili. Za to imajo na voljo 3 minute. Ko končajo, morajo kvadrat prilepiti s trakom
na prsi.

1.1.

2.2.

3.3.

4.4.

Vsem udeležencem je naročeno, da se pomešajo v prostoru delavnice, se na kratko
srečajo in vprašajo o enem od kvadratov. Na kratko delijo, za 30 sekund, in gredo
naprej.

Po intervjujih se vsak par poveže z drugim parom za pripovedovanje zgodb.5.5.



Evalvacija

Vprašanja, ki jih je mogoče uporabiti:
Kako se počutite po tej dejavnosti?
Kako ste se počutili, ko ste slišali svojo zgodbo,
ki jo je povedal nekdo drug?
Kako lahko uporabite to aktivnost s svojimi
odraslimi udeleženci?
Ali lahko prepoznate kakšne težave pri
vzpostavitvi te aktivnosti z odraslimi učenci?

PrilogePogumen sem bil, ko... To je bilo dramatično
potovanje...

“Takrat sem se uprl...” "Kako sramotno..."



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.

www.storycomp.eu
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