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TEMELJNI KAMNI

Material ni potreben

Priprava ni
potrebna

Razvijanje pripovedovalskih
kompetenc:

Namen te vaje je udeležencem
omogočiti razumevanje elementov, ki
gradijo zgodbo.

Izobraževalci
odraslih% odrasli

udeleženci

30 do 40 Minut Med 10 & 20 udeležencev

DELAVNICA
Razvijanje

pripovedovalskih
kompetenc



Metodologija

Udeleženci zamenjajo partnerja. Vsak ima 3 minute, da pove svojo zgodbo. Nato
poslušalec odgovarja 2 minuti. Začenši s tem, kaj jim je bilo pri zgodbi všeč, in potem,
kakšne predloge imajo za izboljšanje. Če je čas v 2 minutah, lahko pripovedovalec zaprosi
za pomoč pri določenih težavah v zgodbi. Ne glede na to, kar posreduje odzivnik, lahko
govorilec predloge uporabi ali prezre.

Skupine so sestavljene s 3-5 udeleženci, odvisno od časa, ki je na voljo. Skupine naj
poslušajo, ploskajo, vendar ne začnejo razprav.

Izvajalec predstavi idejo poenostavljene dramaturgije, da ima zgodba štiri temelje:
Raziskali jih bomo enega za drugim.

•Prvi temelj je »Oseba«, subjekt, glavni junak. Udeleženci imajo na voljo 30 sekund, da
izberejo nekoga, ki jim je v življenju veliko pomenil, nekoga, o katerem bodo lahko pisali
zgodbo. Zdaj so udeleženci pozvani, da dajo "sliko" ali "besedni posnetek" osebe. To
pomeni, da ne povedo zgodbe, ne povedo, kdo je ali kakršen koli odnos, ki ga imajo z
njimi. Dati morajo le podobo osebe: obraz, oblačila, vonj, zvok itd., ki so povezani z
likom.

•Drugi temeljni kamen je »Kraj«. Udeleženec naj izbere kraj, ki ga lahko opiše, pa tudi lik
in kjer bi se lik lahko pojavil. Udeleženci so razdeljeni v pare in si delijo sliko.

• Sedaj izvajalec razloži, da ta dva temelja predstavljata normalnost. Tretji temeljni
kamen je tisti, ki bo zmotil red. To je motor vsake zgodbe: "Dilema". Pove jim tudi, da
četrti temeljni kamen, predstavlja »konec«. Konec povzame zgodbo.

1.1.

2.2.

3.3.

4.4.

Pari imajo na voljo 3 minute na osebo. V pogovoru s partnerjem se odločita za dilemo
svojega lika in sestavita zgodbo, ki pomeni niz dogodkov, z začetkom, gibanjem,
srečanjem z dilemo, bojem za rešitev dileme in koncem.

Po tem se zbere celotna skupina- možna so vprašanja in odgovori ter razprave.5.5.

Evalv
acija

Vprašanja, ki jih je mogoče uporabiti:
Kako se počutite po tej aktivnosti?
Kako je bilo delati v parih o vaši zgodbi in
podajati povratne informacije svojemu paru?
Kako lahko uporabite to dejavnost s svojimi
odraslimi udeleženci?
Ali lahko prepoznate kakšne težave pri
vzpostavitvi te dejavnosti z odraslimi
udeleženci?
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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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