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Storyteller
PROJEKT STORYTELLER
Projekt, posvečen samemu
jedru dela z zgodbami ljudi.
Za delo z ranljivimi
skupnostmi v okviru
strokovnega kurikuluma.

PRVI REZULTATI
Pregled na področju
storytellinga v Evropi.

VAŠA STORYTELLER EKIPA

Informacije o partnerskem konzorciju dostopne na: http://learnstorytelling.eu/

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.
Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

DOBRODOŠLI NA
NAŠI STRANI
ZGODBE…
S svojimi pristopi in metodami je Storytelling danes priznan kot zelo
uporaben in učinkovit pristop k obravnavi in delu z ranljivimi
skupinami prebivalstva. Njegov osnovni cilj in namen je omogočiti
posameznikom, da ustvarjajo in zaupajo v nove (osebne) življenjske
zgodbe, ki temeljijo na ciljih, namenih in željah, ki jih imajo v svojem
življenju.
Projekt "StoryTeller - Empowerment of persons under risk of
exclusion through development of storytelling professional
training in under-equipped EU countries”, se ukvarja s strokovnim
pristopom k pripovedovanju zgodb oz. storytelling-u ter povezuje
strokovnjake in raziskovalno delo z namenom razvoja novega,
inovativnega pristopa k pripovedovanju zgodb. Kot glavni cilj, si je
konzorcij projektnih partnerjev zastavlja razvoj strokovnega
usposabljanja na tem področju.
Pred vami je naš prvi izvod novičnika v projektu, zato se veselimo,
da vam lahko izrečemo dobrodošlico "na krovu pripovedovanja
zgodb" in vas vabimo, da si ogledate prve rezultate našega
skupnega dela.
Vaša StoryTeller ekipa
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DOSEDANJE
AKTIVNOSTI IN
UGOTOVITVE
PREDSTAVITEV

V prvem letu našega skupnega dela smo postavili temelje profesionalnega pristopa k
predmetu raziskovanja in določili smer naše skupne poti v svet pripovedovanja oz.
storytellinga.
Izhajajoč iz prejšnjih pozitivnih izkušenj o tem, kako lahko delo z zgodbami okrepi
skupnosti po vsej Evropi, smo se odločili narediti korak naprej.
Ob ideji za vzpostavitev temeljev za dolgoročni razvoj strokovnega dela z (osebnimi)
zgodbami v okviru različnih poklicev, smo se odločili za inovativen pristop k slednjemu
na naslednji način:
•
•
•
•

Pregled in analiza strokovnega področja storytelling-a v Evropi
Inovativni pristop k razvoju usposabljanja/nadaljnjega poklicnega
izobraževanja na tem področju s pomočjo virov za prosto izobraževanje (t.i.
OER – Open Educational Recourses)
Razvoj metodologije za strokovnjake različnih profilov
Spletna - interaktivna platforma za učenje storytelling-a
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UMETNOST
STORYTELLING-A
PRIPOVEDOVANJE ZGODBE JE MOGOČE
OBRAVNAVATI NA RAZLIČNE NAČINE. MI
GA OPAZUJEMO SKOZI PRIZMO RAZLIČNIH
TEHNIK IN KONKRETNIH INTERVENCIJ, KI
JIH JE MOGOČE UPORABITI V MNOGIH
DISCIPLINAH.

V zadnjih letih se povečuje zanimanje
za uporabo storytelling-a na področju
socialnih poklicev in dela z ljudmi. Naš
cilj je razviti metodologijo za delo z
(osebnimi) zgodbami, ki jo lahko
učinkovito predstavimo
strokovnjakom, ki delajo z ogroženimi
skupinami prebivalstva (psihologi,
svetovalci, socialni delavci, zdravniki,
vzgojitelji, učitelji itd.).
Upoštevaje okoliščine skupnega dela v
projektu, ki združuje več držav, je bilo
naše prvo vprašanje namenjeno
obravnavi koncepta storytelling-a v
različnih državah projektnega
partnerstva (Avstriji, Italiji, Sloveniji,
Španiji, na Nizozemskem in v
Združenem kraljestvu – Severni Irski).
Podatki so bili zbrani, analizirani in
opisani v obliki zbornika.

usposabljanje za delo z zgodbami,
vključno z upoštevanjem kulturnih
razlik med državami EU,
vključenimi v ta projekt.
Predvsem pa boste našli našo
zavzetost in strast pri vodenju tega
projekta in na področju
storytelling-a.
Prvi korak smo že naredili zato upamo,
da boste z nami in spremljali
nadaljevanje naše poti!
Kmalu na svidenje in vabljeni k
prebiranju,
vaša Storyteller ekipa

Kaj boste izvedeli v zborniku?
Opis, kako države, vključene v ta
projekt, opredelijo, kaj je in kaj ni
pripovedovanje zgodbe na
področju socialnih poklicev.
Opredelitev skupnih vidikov in
elementov, na katerega se bo
nanašalo nadnacionalno
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