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

AKTUALEN PREGLED
DELA
Vpogledi in ugotovitve –
zaključne aktivnosti in
konferenca.

VAŠA STORYTELLER EKIPA

Informacije o partnerskem konzorciju: http://learnstorytelling.eu/
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ZAKLJUČNA KONFERENCA – LINZ
6. JUNIJ, 2019
Dragi StoryTeller prijatelji,
Projekt STORYTELLER je dosegel svoj vrh in projektni konzorcij zaključuje vse svoje dejavnosti.
V okviru enega izmed vrhuncev zadnjih nekaj mesecev do konca avgusta 2019 so partnerji združili
moči na posebni priložnosti - zaključni konferenci, ki se je odvijala v prostorih BBRZ avstrijskega
partnerja v Linzu.
Rezultati skupnega dela v zadnjih treh letih so bili podeljeni, preizkušeni in obravnavani v
sodelovanju s strokovno javnostjo. V tej številki novic boste našli vse informacije o glavnih točkah
konference.

Vaša ekipa StoryTeller

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

“ZAKAJ SO ZGODBE TAKO
POMEMBNE”
Bil je topel in sončen dan, ki se je prevesil v obetavno in zelo pozitivno
usmerjeno končno izmenjavo vseh pomembnih podatkov o strokovnem delu, ki
smo ga opravili v zadnjih treh letih našega sodelovanja v projektu StoryTeller.

Po uradni registraciji in uvodnih govorih članov ekipe BBRZ, so g. Peter
Frühmanna, ga. Bernadett Pfarl-Riegler in ga. Ingrid Pammer konferenco odprli
z uvodnim dialogom med gostitelji in udeleženci.
Osrednja vprašanja tega uvodnega
dialoga z udeleženci so bila “Zakaj
zgodbe” in “Kaj je namen zgodbe, kakšne
so njihove funkcije?”
Po začetni neodločnosti so udeleženci
pravzaprav obelodanili vse pomembne
funkcije in / ali cilje zgodb – tako dobre
in »tiste nekoliko manj dobre« kot so:
informacije, prenos znanja, angažiranost,
zabava, tolažba, kohezija, domišljija,
navdih, zadrževanje spomina, pa tudi
strah, sovraštvo, diskriminacija, jeza, tesnoba…
Občinstvo je prišlo do skupne zaključne ugotovitve, da je domena „zgodba“
obsežna in celovita ter da se cilji zgodb lahko razlagajo tudi kot namere. S
katerimi nameni so zgodbe povedane? Ob vsaki zgodbi se vselej porajajo
vprašanja (k zgodbam)…
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predstavlja stališč Evropske komisije.

Po tej uvodni aktivnosti je projekt predstavil tudi
vodilni partner OZARA d.o.o. Občinstvo je dobilo
priložnost, da spozna vse rezultate, ki smo jih razvili v
zadnjih treh letih – vsi so bili povabljeni, da
pregledajo in si prenesejo vse objavljeno gradivo za
temeljitejši vpogled, prebiranje in nabor idej, kako bi
lahko spletno platformo projekta uporabili za
nadaljnje osebno učenje bodisi individualno ali v
skupini.

Po tej predstavitvi smo udeležence povabili v dve interaktivni delavnici, "Identiteta" (vodji: Peter in
Bernadette) in "Spreminjanje perspektiv" (vodja: Ingrid).
V prvi delavnici je bila uporabljena igra, kjer so se risale
živali, ki so jim udeleženci dodeljevali značilnosti – igra je
vodila v zanimiv pogovor o npr. želeni identiteti, podobi,
subjektivni identiteti, skupinski identiteti in (včasih
potrjevalnih, včasih zaviralnih, namenskih…) zgodbah,
povezanih z le-temi.
Dejstvo, da se (deli) naše identitete / identitet prekrivajo z
identitetami drugih (in ustvarjajo skupne
zgodbe/zgodovino), je postalo jasnejše. Pomembni sta tudi
uporabljeni jezik in besede, glas in pregib glasu pri
izražanju, kot tudi (živahni) opisi elementov v zgodbi.
Skupina je sklenila, da ta aktivnost omogočila vsem
zanimive in nove vpoglede, udeleženci pa so pokazali
zanimanje za (pozitivne) učinke dela z zgodbami in s tem
tudi za učni načrt.

Na plenarnem delu (ki ga je vodila Ingrid
Pammer, BRZ) so bili podrobneje obravnavni
zaključki Zbornika o storytellingu (Luigi Frezza,
Uniposms), vsebina (in namen) učnih enot (Peter
Frühmann, Storybag) ter proces razvoja
kvalifikacij in razvoj meril/kriterijev za
ocenjevanje v okviru razvitih učnih enot (Betty
McNerlin, CERES) . Praktične aktivnosti projekta
v fazi izvajanja in testiranja ter usposabljanja in
vpogleda v organizacijske izkušnje je predstavila
Moira Kobše (OZARA d.o.o.).
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Prav tako smo naslovili osrednje poudarke vseh naših prizadevanj za priznavanje in formalizacijo
novega poklica ter zagotovili prostor za povratne informacije in mnenje javnosti - slednje nas je
vodilo do razvoja zanimivega pogovora/dialoga in izmenjave z vsemi udeleženci o trajnosti
rezultatov projekta tudi po zaključku.
Zaključimo lahko, da je konferenca dosegla svoj namen in uspela ustvariti nove perspektive za vse
sodelujoče strokovnjake/udeležence…ob pregledu povratnih informacij pa ugotavljamo, da obstaja
kar precej navdušenja za delo z zgodbami in usposabljanja v okviru učnega načrta "Delo z
zgodbami", ki omogoča dovolj materiala in vabljivo platformo s prosto dostopnimi učnimi viri, ki
jo lahko uporabljajo tako skupine kot posamezniki..
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