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Uredniške informacije: 

 

Učni načrt, ki predstavlja Intelektualni rezultat ‘C-vet storyteller curriculum 

development & testing’ ( C-VET storyteller učni načrt – razvoj in testiranje) je bil 

razvit v okviru ERASMUS+ partnerstva v projektu ‘Storyteller – Empowerment of 

persons under risk of exclusion through development of storytelling professional 

training in under-equipped EU Countries’, ki ga koordinira OZARA storitveno in 

invalidsko podjetje d.o.o.  

 

Partnerska organizacija Ceres Europe Limited (UK_NI) je bila odgovorna organizacija 

za razvoj tega rezultata, k pripravi so prispevali partnerji konzorcija; 

 

• BBRZ Österreich (A) 

• EOLAS S.L. (ES) 

• OZARA storitveno in invalidsko podjetje d.o.o. (SI) 

• Storybag (NL) 

• UNIPOSMS – Università Popolare Nuova Scuola Medica Salernitana (I) 

  

Vsaka izmed učnih enot načrta je bila pripravljena v sodelovanju in pod strokovnim 

vodstvom odgovorne organizacije in sicer: 

 

o Ceres Europe Limited (UK_NI) je bila odgovorna za pripravo gradiva za učno enoto 

6 

o BBRZ Österreich (A) je bila odgovorna za pripravo gradiva za učno enoto 4 

o EOLAS S.L. (ES) je bila odgovorna za pripravo gradiva za učno enoto 7  

o OZARA storitveno in invalidsko podjetje d.o.o. (SI) je bila odgovorna za pripravo 

gradiva za učno enoto 2 

o Storybag (NL) je bila odgovorna za pripravo gradiva za učno enoto 1&3 

o UNIPOSMS – Università Popolare Nuova Scuola Medica Salernitana (I) je bila 

odgovorna za pripravo gradiva za učno enoto 5  

 

Ilustracije in grafične prikaze je pripravil Storybag, z izjemo tistih, kjer je naveden 

drug vir. 

 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/  
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1. UVOD 

 

 

Dragi (bodoči) strokovnjaki za delo z zgodbami, 

 

STORYTELLER učni načrt »Delo z zgodbami« je rezultat mednarodnega sodelovanja, 

ki združuje partnerske organizacije v sodelovanju programa ERASMUS +, strateško 

partnerstvo za poklicno izobraževanje in usposabljanje. 

 

Učni načrt predstavlja združena prizadevanja in zbrane informacije ter vsebine, ki 

smo jih interpretirali iz več vidikov: 

 

• Stanje in dosedanji razvoj storytelling- a in pojavnost pripovedovalnih in/ali 

sodelovalnih pristopov pri delu z ljudmi v Evropi (6 partnerskih držav). 

• Širok spekter specifičnih zahtev po znanju o takšnih pristopih, t.i. »know how« 

področja ali tisto kar že vemo ter pomembnih vidikov za opredelitev prihodnosti 

usposabljanja iz področja pripovedovanja in (strokovnega) dela z 

(osebno/posameznikovo) zgodbo (razvoj kvalifikacije in možnosti certificiranja). 

• Definiranje in vzpostavljanje sinergij z metodološkim pristopom in smernicami, 

ki kar najbolj podpirajo že zbrane informacije v prvih dveh postavkah. 

 

V prvem Intelektualnem rezultatu projekta »Zbornik o obstoječih izobraževanjih in 

certifikacijskih iniciativah na področju storytellinga« je projektni konzorcij predstavil 

trenutno stanje na področju pripovedovanja zgodb v partnerskih državah - zbrani 

podatki so del obsežne raziskave (praks) na področju dela z zgodbami z vključenimi 

rezultati intervjujev, ki so jih izvedli vsi partnerji v svojih državah zlasti med: 

 

• Strokovnjaki v t.i. poklicih pomoči (npr. psihologi, svetovalci, trenerji, socialni 

delavci, zdravniki idr.), ki že uporabljajo - ali bi lahko uporabili - pripovedovanje 

zgodb v svojem delu. 

• Profesionalnimi pripovedovalci zgodb, ki že delajo z ranljivimi skupinami 

prebivalstva.  

• Ljudmi, ki (že) delajo z zgodbami, ne nujno tudi z ranljivimi skupinami 

prebivalstva neposredno, in so bili pozvani k razmisleku o možnostih, da ta 

razvijajoč se pristop dela uporabijo v svojem (trenutnem) delovnem okolju. 

 

S podatki, zbranimi v tej prvi fazi, smo zagotovili najbolj pomembne elemente za 

razvoj osnutka učnega načrta, za katerega je značilen bolj mednarodni pristop, saj 

združuje ideje iz različnih sociokulturnih in nacionalnih kontekstov. V tej prvi fazi in 

ob pripravi prvega osnutka učnega načrta »Delo z zgodbami« so bili upoštevani še 

nekateri dodatni vidiki: 

 

• Prenosljivost zbranih pristopov k učenju / poučevanju ob upoštevanju nacionalnih 

okoliščin. 

• Splošni pregled možnosti za nadaljnji razvoj (nove) kvalifikacije in možnosti 

certificiranja v partnerskih državah. 
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• Opredelitev in kombinacija učnih / pedagoških pristopov, ki temeljijo na inkluziji 

in sodelovalnem principu, ter si prizadevajo za uporabnost med najširšo možno 

(strokovno) javnostjo (ranljive skupine prebivalstva in strokovni delavci). 

 

 

 

2. VEČPLASTEN PRISTOP IN DELO Z ZGODBAMI 

 

Primarni cilj projekta Storyteller je bil usmerjen v razvoj programa usposabljanja (C-

VET kot izobraževanje ali usposabljanje po začetnem izobraževanju in usposabljanju 

oziroma po vstopu v delovno življenje) po metodološkem ogrodju storytelling-a, ki 

temelji na (v nekaterih državah dolgoletni) tradiciji pripovedovanja zgodb po Evropi 

in svetu, pri čemer se je tak pristop že izkazal kot koristen pri opolnomočenju 

različnih (ranljivih) skupnosti oziroma skupin prebivalstva (zlasti severne evropske 

države).  

 

Glavne prednostne naloge, ki smo jih naslovili v okviru tega projekta so: 

 

• Odprto in inovativno izobraževanje, usposabljanje in mladinsko delo, vključeno v 

digitalno dobo
1

. 

• Inkluzivno izobraževanje, usposabljanje in delo z mladimi.
2

 

• Razširitev možnosti in dostopa do usposabljanja in pridobivanja kvalifikacij za vse 

s pomočjo spodbujanja nadaljnjega poklicnega usposabljanja. 

 

Učni načrt je bil zasnovan z namenom poglobitve in/ali izboljšanja znanj, spretnosti 

in kompetenc različnih strokovnjakov (strokovnih in socialnih delavcev, pedagogov, 

mentorjev, psihologov, medicinskih sester, prostovoljcev itd.) pri delu z ranljivimi 

ciljnimi skupinami. V idealnih okoliščinah bo ta učni načrt pomagal tistim, ki že 

delajo ali načrtujejo delo z ranljivimi skupinami (tveganje izključenosti iz 

izobraževanja in trga dela - npr. invalidi, migranti, begunci, prosilci za azil, Romi, 

dolgotrajno brezposelni itd.), da bodo prepoznali nove pristope na področju 

opolnomočenja, socialnega vključevanja, aktivnega državljanstva in (so)ustvarjanja 

boljše prihodnosti. Pri zasnovi smo izhajali iz (v splošnem) ugotovljenega 

pomanjkanja priložnosti za tovrstno izobraževanje zlasti strukturne narave 

(regulacija poklicev pomoči), ki temelji bodisi na pomanjkanju ustreznih delovnih 

mest (sodobni izzivi socialne vključenosti/izključenosti) ali pomanjkanju tovrstnega 

praktičnega usposabljanja na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja v 

nekaterih evropskih državah. 

 

                                                           

1

 Vsi učni materiali/gradivo so predstavljeni na spletu (učna spletna platforma) in pomagajo učečemu se, 

da gre skozi individualiziran učni proces, sam odloča o korakih in kombinaciji izvedbe predlaganih vaj, ki 

so prilagojene individualnim / organizacijskim potrebam. 

2

 Delo z ljudmi, ki jim grozi tveganje socialne izključenosti, neposredno delo z osebnimi zgodbami ljudi 

in soustvarjanje pozitivnih sprememb. 
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V smislu poučevanja in učenja se lahko težave pojavijo tudi zaradi pomanjkanja 

ustreznih učnih in predstavitvenih spretnosti moderatorjev, mentorjev, trenerjev, 

učiteljev, itd., ki so prav tako stalni oziroma vseživljenjski »učeči se posamezniki« in 

naj bi ustrezno razvijali tudi svoje kompetence in sposobnosti poučevanja. 

Strokovnjaki, ki so lahko tehnično dobro opremljeni in izobraženi za vstop na trg 

dela (ali ponovni vstop na trg dela po upokojitvi), potrebujejo tako imenovano 

nadaljnje strokovno usposabljanje, da osvežijo lastne ideje o posredovanju znanja 

drugim (učencem). 

 

V povezavi z naraščanjem raznovrstnosti družbenih izzivov in večanjem števila 

prebivalcev, ki so izpostavljeni tveganju socialne izključenosti, pa strokovnjaki, ki 

delajo s temi ranljivimi skupinami, nenehno iščejo nova znanja in pristope, da bi 

lahko učinkoviteje podprli svoje stranke / uporabnike in jim ponudili priložnost za 

dejavnejše vključevanje v družbo. V zvezi s slednjim naš projekt prinaša tudi 

naslednjo močno komponento - vključenost. 

 

Ob upoštevanju dolgoročnega cilja projekta v smislu iskanja poti za (formalno) 

priznavanje in certificiranje programa usposabljanja je bil pristop k izdelavi učnega 

načrta zastavljen z upoštevanjem nacionalnih razmer v državah konzorcija, realnih 

možnostih in priporočilih EU pri oblikovanju učnega načrta ob upoštevanju 

pomembnih (strokovnih) gradiv, ki še dodatno podpirajo učni načrt.  

 

V povezavi z večstopenjskim procesom, omenjenim v tem in prejšnjem poglavju, 

smo naslednje vsebine/učne enote opredelili kot bistvene pri učenju in poučevanju 

na področju pripovedovanja/dela z zgodbo: 

 

● Spretnosti pripovedovanja zgodb 

● Oblikovanje skupine in skupinska dinamika  

● Kako delujejo zgodbe  

● Kompetence za empatično poslušanje  

● Narativni pristop  

● Kulturna in kontekstna občutljivost 

● Oblikovanje novih zgodb 

 

V naslednjem (-ih) poglavju (-ih) boste našli več informacij o vseh fazah razvoja 

skupaj z vsemi osnovnimi vidiki in informacijami pod vsako učno enoto, ki so hkrati 

tudi pomembni za postopke akreditacije (v posameznih državah).3

 

  

                                                           

3

 Več informacij o prihodnji uporabi učnega načrta »Delo z zgodbami« v državah projekta in možnostih za 

nadaljnjo uveljavitev učnega načrta v smeri formalizacije je mogoče najti v Intelektualnem rezultatu 5: 

Načrt trajnostne uporabe rezultatov projekta, ki je na voljo na: http://learnstorytelling.eu/  

http://learnstorytelling.eu/
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3. OBLIKOVANJE UČNEGA NAČRTA 

 

 

V povezavi s smernicami strokovne organizacije OCN (NI)
4

 iz Velike Britanije – 

Severne irske, je v pristopu k oblikovanju učnega načrta izpostavljen pomen jasne 

poti oziroma dela za učitelje, vodje usposabljanj in moderatorje/trenerje, z 

namenom omogočanja skladnega in prilagodljivega učnega procesa, ki tudi učencem 

omogoča, da sami izberejo teme in vsebine v strukturi (poklicne) kvalifikacije. 

 

Glavni cilj projekta je sledil ideji priprave mednarodno priznanega in uporabnega 

profila kvalifikacije za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje za 

pripovedovanje/delo z zgodbami (CVET) na evropski ravni. V fazi razvoja učnega 

načrta je konzorcij upošteval tudi uradne podatke ILO (Mednarodna organizacije 

dela) vsebovane v »Mednarodni standardni klasifikaciji poklicev ILO« (2012). 

Pripovedovanje zgodb se pojavlja le v drugi (2) glavni skupini poklicev: Strokovnjaki, 

npr. v predšolski vzgoji (le kot pristop, ki ni poklic) in pod manjšo skupino 

»Ustvarjalni in performativni umetniki«. 

 

Kot je bilo omenjeno v prejšnjih poglavjih in ob upoštevanju izsledkov raziskave v 

Zborniku, je bil celoten vsebinski razvoj učnega načrta izrazito usmerjen v t.i. 

poklice pomoči v najširšem smislu ob hkratnem upoštevanju različnih stopenj 

formalnega izobraževanja (in kvalifikacij) v državah konzorcija v sektorju (poklicev) 

pomoči na splošno.
5

 

 

Glavne značilnosti učnega načrta (v razvojni fazi) so bile tako zasnovane že v okviru 

Zbornika, s poudarkom na vprašanju: 

                                                           

4

 Sistem v Veliki Britaniji pogojuje priznavanje (pridobljene) kvalifikacije in prenos kreditnih točk med 

posameznimi tečaji/usposabljanji z dejstvom, ali je bila kvalifikacija potrjena s strani organizacij, ki 

podeljuje oz. potrjuje kvalifikacije (poseben organ in/ali točka, kot izdajatelj kvalifikacije (le – te so 

regulirane še na višji ravni npr. CCEA na Severnem Irskem)). Vodilni partner tega projekta je začel 

sodelovati z eno izmed teh organizacij (OCN NI) da bi poglobil strokovni pristop k oblikovanju učnega 

načrta (zagotavljanje kakovosti), s čimer smo zagotovili strokovni pristop v partnerskih organizacijah pri 

oblikovanju učnega načrta in sledili usmeritvam na ravni EU (ravni EOK, opisi učnih rezultatov, ocenjevalni 

kriteriji itd.).  

V okviru Zbornika smo se osredotočili tudi na projekte, ki vključujejo pripovedovanje zgodb kot 

izobraževalno orodje ali kot orodje za krepitev moči ljudi in skupnosti. Glede na te projekte lahko 

sklepamo, da noben drug projekt vseživljenjskega učenja EU ni tako intenzivno osredotočen na specifično 

področje pripovedovanja zgodb z ljudmi, ki jim grozi tveganje socialne izključenosti. Organizacija Open 

College Network UK (OCN UK) je bil prvotno ustanovljena za pomoč takšnim strokovnim in projektnim 

iniciativam zato smo njihovi metodologiji za akreditacije ustrezno sledili. 

  

5

 Razumevanje poklicnega usposabljanja, predvsem pa podeljevanja/priznavanja kvalifikacij v UK – 

Severna Irska je precej kompleksno  - ob tem je pomembno ločiti med (prevedeno po originalu) tremi tipi 

kvalifikacij: priznanja (t.i. award), certifikati in diplome. V okviru QCF – Qualification Credit framework, ki 

je v veliki Britaniji nadomestil nacionalno ogrodje kvalifikacij, pa ta nov sistem omogoča priznavanje 

kvalifikacij in učnih enot s podeljevanjem/priznavanjem kreditnih točk. Sistem temelji na učnih enotah, ki 

so ovrednotene s kreditnimi točkami in stopnjami (od vstopne stopnje do stopnje/ravni 8). Več o tem na: 

https://www.accreditedqualifications.org.uk/qualifications-and-credit-framework-qcf.html  

Tudi v okviru OCN NI obstaja samo eno »priznanje« na (njihovi) 2. stopnji in sicer na področju spretnosti 

za zaposlovanje, usposabljanje in osebni razvoj, kjer se pripovedovanje zgodb pojavlja le kot del ene 

učne enote, vendar je bolj povezano z osebno predstavitvijo: 

https://www.ocnni.org.uk/qualifications/nocn-level-2-award-in-skills-for-employment-training-and-

personal-development/  

 

https://www.accreditedqualifications.org.uk/qualifications-and-credit-framework-qcf.html
https://www.ocnni.org.uk/qualifications/nocn-level-2-award-in-skills-for-employment-training-and-personal-development/
https://www.ocnni.org.uk/qualifications/nocn-level-2-award-in-skills-for-employment-training-and-personal-development/
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Katere so značilnosti učinkovitega in uporabnega usposabljanja za delo z osebno 

zgodbo pri delu z ranljivimi skupinami ljudi? 

 

V Zborniku omenjen koncept »konsistentnega teoretičnega okvira« zajema podatke, 

ki govorijo o obstoju več modelov in teorij o pripovedovanju zgodb in njihovi 

uporabi, tako da je pripovedovanje zgodb »krovni izraz«, ki opredeljuje niz 

metodologij, poklicev in / ali način razmišljanja (za delo z osebno zgodbo). 

 

Z zbiranjem podatkov intervjujev in drugih informacij v Zborniku (kodiranje), smo 

prišli tudi do koncepta »Čas za vajo in prakso«, ki zajema podatke o potrebi po 

nadaljnjem izobraževanju in poglobljenem raziskovanju procesa v ozadju dela z 

osebno zgodbo. Ustrezen čas za vajo in prakso na področju pripovedovanja zgodb 

pomaga strokovnjaku, da poveča svoje strokovno znanje o tej temi. Poleg tega se ta 

koncept/koda nanaša tudi na samo strukturo usposabljanja. 

 

Koncept »primerjava specifičnih in mehkih spretnosti« naniza podatke o ideji, da naj 

bi na koncu usposabljanja učeči se razvili več osnovnih spretnosti za delo z 

zgodbami. Nekatere od teh spretnosti so bile opisane kot »mehke«, transverzalne 

kompetence in sposobnosti. Po drugi strani pa so specifične spretnosti povezane s 

sposobnostmi in kompetencami, ki se nanašajo na ogrodje praktičnega dela z 

zgodbami (njihovimi strukturami, oblikovanjem ipd.) in pripovednimi tehnikami, ki 

jih (že) poučujejo (v Zborniku je pregled usposabljanj, ki to področje delno tudi 

vključujejo). Te spretnosti opredeljujejo »kako«, »kdaj« in »kje« uporabiti 

pripovedne in narativne tehnike. 

 

Naš zadnji koncept »Kontekstualno razmišljanje« zajema dve vrsti podatkov. Najprej 

se nanaša na idejo, da se morajo učeči se ob koncu usposabljanja zavedati uporabe 

metodologije pripovedovanja zgodb glede na značilnosti ciljne skupine s katero 

delajo. Še več, ta koncept je povezan z zamislijo, da se morajo učeči se zavedati 

prednosti in slabosti pristopa pripovedovanja zgodb, ki smo ga razvijali, tako da 

bodo zmogli prepoznati meje uporabe (uporabnosti) znotraj svojega 

profesionalnega konteksta. 

 

V sled zapisanemu in posledično so tako lahko bralci v našem 2. novičniku, 

objavljenem leta 2018, pri informiranju o prvem koraku pri ustvarjanju novega 

poklica/strokovnega profila našli naslednje misli vodilnega partnerja: 

 

Ali so ljudje rojeni ali naučeni pomagati drugim? Ob trenutnih razmerah, ko mnogi 

posamezniki živijo v mehurčku svoje »identitete« na družbenih omrežjih, smo sicer 

»povezani«, vendar ta »povezava« ne vključuje nujno tudi sočutja... 

 

Ali se pripovedovalci že rodijo kot storyteller-ji? Ali naj bi pripovedovalcem 

dovolili vstop v izobraževalni proces v npr. osnovni šoli in ali bi moralo biti 

pripovedovanje obvezen del izobraževanja odraslih? Po naravi stvari imajo otroci 

radi zgodbe in izkazujejo resnično zanimanje za poslušanje le-teh. Vendar … ali je 

pripovedovanje zgodb ali storytelling lahko učinkovit način poučevanja v okolju, kjer 
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so dejanski podatki obravnavani kot edini pomembni? Ljudje namreč niso zgolj 

številke... 

 

Ljudje niso številke in slednje nam je predstavljalo izziv ter navdih za začetek 

ustvarjanja popolnoma nove (kvalitativne in z ustvarjanjem nove 

kvalifikacije/poklica) poti do učnega načrta »Delo z zgodbami«. 

 

 

4. UČNI NAČRT IN OGRODJE KVALIFIKACIJE 

 

 

Naslov učnega načrta, ki je hkrati ime predvidene nove kvalifikacije, je »DELO Z 

ZGODBAMI« in obsega 7. učnih enot: 

 

● Enota 1: Spretnosti pripovedovanja zgodb 

● Enota 2: Oblikovanje skupine in skupinska dinamika  

● Enota 3: Kako delujejo zgodbe  

● Enota 4: Kompetence za empatično poslušanje  

● Enota 5: Narativni pristop  

● Enota 6: Kulturna in kontekstna občutljivost 

● Enota 7: Oblikovanje novih zgodb 

 

Glavni izzivi pri oblikovanju učnega načrta so se pojavili v smislu iskanja sinergije med 

trenutnim stanjem na področju storytelling-a/pripovednimi pristopi, prvimi 

nacionalnimi podatki o možnostih razvoja nove kvalifikacije
6

, izrazito reguliranimi 

poklici ter zahtevami za delo v sektorju pomoči in opredelitvi končnega nabora 

strokovnega znanja za pripravo univerzalnega učnega načrta, ki bi ga lahko 

uporabljali v vseh partnerskih državah projekta in izven (na ravni EU). Ob že 

omenjenem pa je bil dodaten cilj izboljšati vse možnosti za trajnost projektnih 

rezultatov. Univerzalni pristop, zasledovan v tem učnem načrtu, je mogoče najti v 

različnih možnostih učenja / poučevanja, ki so na voljo v vsaki učni enoti. 

 

Ker je bil splošni pristop k razvoju učnega načrta opredeljen kot univerzalen, smo 

primer postopka za razvoj kvalifikacije v Veliki Britaniji - Severni Irski uporabili kot 

primer dobre prakse na strani vodilnega partnerja. 

 

Po drugi strani smo že v pripravljalni fazi upoštevali Evropsko ogrodje kvalifikacij 

(EOK), ki je še bolj tesno povezovalo možnosti razvoja nove kvalifikacije in 

certificiranja v različnih državah. Glavno vprašanje v pripravljalni fazi je bilo 

ugotoviti, kako bi lahko učni načrt vključili v nacionalne sisteme kvalifikacij in s tem 

povečali možnosti za razvoj nove v vsaki izmed partnerskih držav. Konzorcij je 

raziskal možnosti za razvoj nove kvalifikacije/poklica v okviru svojega nacionalnega 

                                                           

6

 Kvalifikacija se na tem mestu nanaša na definicijo le-te kot »formalnega izida procesa ocenjevanja in 

priznavanja, pridobljena po tem, ko je za to predvidena/ustrezna institucija potrdila, da je posameznik 

dosegel načrtovane učne izide po vnaprej določenih standardih« (Evropski parlament, Svet EU, 2008, str. 

4) 



                                                                

10 
 

okvirja (kvalifikacij) (NOK)
7

 ob upoštevanju izsledkov raziskave v Zborniku, kar nas 

je, kot že zapisano, pripeljalo do izbire univerzalne poti pri oblikovanju učnega 

gradiva, ki je uporabno oziroma dopušča prilagoditve v vseh partnerskih državah. 

Pomen in priznavanje okvirja EOK in njegovih 8 referenčnih ravni je predstavljen v 

nadaljevanju. 

Eden od najpomembnejših korakov je bil torej, da program usposabljanja in predlog 

kvalifikacije umestimo na pravo raven. V smislu prevajanja oziroma primerjave ravni 

kvalifikacij med partnerskimi državami je bil primer Velike Britanije -  Severne Irske 

obravnavan kot izhodišče8

.  

Učni načrt DELO Z ZGODBAMI je vodilni partner skladno z nacionalnimi možnostmi 

(priznavanje idr., glej opombe) umestil v referenčno raven 2, kar splošno pomeni 

referenčno raven 3 v drugih partnerskih državah (izmed vseh 8 v okviru EOK). V EOK 

je vsaka raven opisana v smislu (Evropski parlament, Svet EU, 2008): 

 

o Znanja kot rezultata usvajanja informacij z učenjem. Ta del deskriptorjev ravni 

EOK se nanaša predvsem na teoretično in / ali dejansko oziroma faktografsko 

znanje. 

o Spretnosti kot sposobnosti uporabe znanja in t.i. know how za izpolnjevanje 

nalog in reševanje problemov. Ta del deskriptorjev vključuje kognitivne in 

praktične spretnosti, kjer je logično, intuitivno in ustvarjalno razmišljanje 

povezano s konkretno uporabo razvitega materiala (uporaba metod, materialov, 

orodij in instrumentov). 

o Kompetence so opredeljene kot dokazana sposobnost uporabe znanja, 

spretnosti in osebnih, socialnih in / ali metodoloških sposobnosti v delovnih in 

učnih situacijah ter v strokovnem in osebnem razvoju. 

 

Ravni za vsako enoto z vsemi njenimi deskriptorji/informacijami se odražajo v 

celotnem učnem načrtu in so zbrane v naslednji tabeli za raven 3
9

 EOK (Evropska 

komisija, 2019): 

EOK 

Stopnja 

Znanje Spretnosti Kompetence 

Stopnja 

3 

Poznavanje dejstev, 

načel, procesov in 

splošnih konceptov 

na področju dela ali 

študija 

Razpon kognitivnih in 

praktičnih veščin, ki so 

potrebne za opravljanje 

nalog in reševanje 

problemov z izbiro in 

uporabo osnovnih metod, 

orodij, materialov in 

informacij 

Prevzemanje 

odgovornosti za 

dokončanje nalog 

pri delu ali študiju; 

prilagajanje 

lastnega vedenja 

okoliščinam pri 

reševanju 

problemov 

 

                                                           

7

 Več o tem v »Načrt trajnostne uporabe rezultatov projekta« : http://learnstorytelling.eu/ 

8

 Izhodišče je določil vodilni partner CERES, ko je iskal najboljše možnosti za pridobitev/uveljavitev nove 

formalne kvalifikacije za pripovedovanje zgodb / delo z zgodbami v svoji državi in ob upoštevanju 

dejstva, da ima pripovedovanje zgodb v tej partnerski državi že tradicijo v nasprotju z drugimi 

partnerskimi državami, kjer to tematsko področje bodisi ni dobro opredeljeno ali skoraj ne obstaja in / ali 

ni reprezentativno v smislu priznavanja posebnega pristopa k delu z ljudmi, ki jim grozi tveganje 

socialne izključenosti. 

9

 Deskriptorji in EOK: https://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-page  

http://learnstorytelling.eu/
https://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-page
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Ob primerjavi z različnimi nacionalnimi ogrodji kvalifikacij (NOK) partnerskih držav, 

se raven NOK Velike Britanije prevede v naslednje (Evropska komisija, 2019): 

 

EQF Stopnja NOK UK NOK IT NOK ES NOK SI NOK NL NOK AT 

3 2 3 3 3 3 3 

Po usposabljanju, ki temelji na stopnjah NOK / EOK, bodo učeči se v splošnem 

sposobni: 

 

● Ponazoriti izboljšane prakse / spretnosti poučevanja in predstavljanja. 

● Reflektirati in analizirati možnosti osebnega opolnomočenja z uporabo videa, 

fotografij in drugega uporabnega gradiva. 

● Uporabiti nove metodologije za sodobno poučevanje in usposabljanje. 

● Razvijati tehnike pripovedovanja zgodb v pedagoškem pristopu. 

 

Učni načrt je organiziran v modularni obliki in temelji na učnih enotah, kjer so 

določeni učni izidi (UI) in razdeljeni na kompetence, spretnosti in znanje, imenovani 

»kriteriji ocenjevanja« (op. a. Assessment criteria). 

 

Učni izidi (UI) - pomembno je spremljati učne izide učečih se posameznikov na 

določeni ravni, zato so UI zapisani na način, da odražajo namen tega, kar bi se naj 

naučili; tudi uporabljeni jezikovni deskriptorji so zelo pomembni, npr. »raziskati«, 

»prikazati«, vendar so dovolj prilagodljivi, da omogočijo moderatorjem, mentorjem, 

trenerjem ali učiteljem, da se prilagodijo ravni učenca.  

 

Kriteriji ocenjevanja (AC) - ocenjevalni listi se uporabljajo za vse kontrolne procese, 

da bi podrobno odražali pregled učnega izida. Ti odsevajo učni uspeh učenca in 

določajo, ali je bila usposobljenost ali kompetenca za UI dosežena ali pa je morebiti 

treba opraviti več dela/aktivnosti, da bo UI dosežen. Jezikovni deskriptorji vključujejo 

besede, kot so npr. »ponazoriti«, »izkusiti«, »predstaviti«. Kriteriji za ocenjevanje prav 

tako opisujejo, kaj se od učečega se pričakuje, da bo dokazal, da je učni izid dosežen. 

 

Več informacij o možnostih oblikovanja kvalifikacij, njihovi prenosljivosti oziroma 

umestitvi v nacionalni izobraževalni sistem in pristopu k ocenjevanju najdete v 

Intelektualnem rezultatu 5 tega projekta
10

.  

  

                                                           

10

 Opomba: IR se nanaša na »Načrt trajnosti projektnih rezultatov«.  
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5. STRUKTURA UČNEGA NAČRTA IN UČNE ENOTE  

 

 

V tem poglavju je vsaka enota predstavljena s pomočjo določenih učnih izidov, ki jih 

je treba doseči po izvedenih aktivnostih vsake enote, skupaj s številnimi metodami, 

igrami, pristopi, v smiselno celoto organiziranih oziroma predlaganih aktivnosti, ki 

vsebujejo: 

 

• Cilj enote. 

• Učne izide. 

• Opis vzorčnih vaj. 

• Spretnosti in kompetence, ki se pridobijo v vsaki enoti. 

• Povezave z viri in potrebnimi izobraževalnimi materiali / opremo za vsako enoto. 

 

Vsaka enota je pripravljena tako, da približno ustreza kriterijem 1 polnega 

delovnega dne (8 ur) - slednje se lahko v praksi razlikuje glede na: 

 

• Velikost skupine, s katero delamo. 

• Vodilno nit in temo strokovnega ozadja (potreb) pri uporabi učnega načrta »Delo 

z zgodbami« v skupini. 

• Drugi dejavniki (ki puščajo dovolj prostora za izmenjavo in komunikacijo, tudi če 

je- glede na enoto - načrtovani čas za npr. neko aktivnost že potekel). 

 

Vsekakor se pri uporabi tega gradiva spomnite, da: 

 

• Vsak trener/moderator/izobraževalec je edinstven. 

• Vsaka skupina učečih se je edinstvena. 

• Konteksti poučevanja in učenja niso vedno enaki. 

 

V okviru predlaganih vaj se mora vsak izvajalec / moderator/trener/učitelj zavedati 

svojega učnega in / ali poučevalnega konteksta - material, ki je na voljo, služi kot 

izhodišče in ni nujno, da se ga upošteva v natančnem vrstnem redu, kot je 

predstavljen. 

 

V primeru dvoma o konkretni postavitvi in izvedbi vsake učne enote, je pomoč vselej 

mogoče poiskati v okviru univerzalne metodologije za strokovne delavce: 

http://learnstorytelling.eu/sl/results/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://learnstorytelling.eu/sl/results/


                                                                

13 
 

Enota 1: SPRETNOSTI PRIPOVEDOVANJA ZGODB 

 

 

CILJ Pridobiti znanje o strukturah zgodbe, metaforah in 

možnostih uporabe le-teh. 
 

 

UČNI IZIDI OCENJEVALNI KRITERIJI 

 

UI1: Povedati in 

obrazložiti 

najljubšo zgodbo  

 

1.1. Povedati zgodbo skupini/občinstvu 

1.2. Razumeti uporabljene veščine pripovedovanja zgodb 

UI2: Pojasniti 

različne strukture 

zgodb 

 

 

2.1. Razumeti strukture zgodb in teorije povezane s 

strukturami zgodb 

2.2. Navesti tri primere zgodb in njihovo strukturo 

UI3: Raziskati 

praktično uporabo 

struktur zgodb 

 

 

3.1. Opisati tri načine, kako povedati isto zgodbo 

3.2. Primerjati in razlikovati negativne in pozitivne načine 

uporabe veščin pripovedovanja zgodb 

UI4: Pripraviti in 

izvesti predstavitev 

zgodbe  

 

4.1. Predstaviti dve različici iste zgodbe skupini 

4.2. Primerjati in razlikovati obe predstavljeni zgodbi 

 

UI5: Opraviti 

postopek 

samoocenjevanja 

 

 

5.1. Ponazoriti uporabo povratnih informacij s strani 

drugih, za načrtovanje sprememb in lastne 

uspešnosti 

5.2. Uporabiti samoocenjevanje za prepoznavanje 

možnih izboljšav 

 

OPIS MOŽNIH 

PRIMEROV VAJ IN 

AKTIVNOSTI 

Aktivnosti učenja in poučevanja: 

(interaktivno, A4 ali A3 papir, barvice/svinčnik) (15 min + 15 

min +45 min). Spoznavne (učne) aktivnosti. 

 

Začnite s samopredstavitvijo skozi osebno zgodbo (5 min), 

npr. zakaj oz. kako ste povezani z ranljivimi skupinami 

(primer) 

 

Portretni krog/Vključevanje v aktivnosti »check-in« 

(interaktivno) (prib. 45 min) 
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Za prebijanje ledu in seznanitev skupine začnite s 

“portretnim krogom” (hitri portreti drug drugega z osebnim 

vprašanjem, vključno z moderatorjem). Vsak udeleženec 

nariše hiter portret (10 min) najmanj treh drugih in zapiše 

(ne vpraša!) vprašanja, ki ga o tej osebi zanimajo. Po treh 

krogih vsak udeleženec izbere 1 portret (ali 1 vprašanje), ki 

ga pritegne in razloži razlog za svojo izbiro skupini. 

Po tem udeleženec reče: »Vključen« ali »checked in« 

Dovolite udeležencem, da stojijo, ko govorijo (ni obvezno). 

Moderator: Poudarite, da je to že zgodbarjenje 

(pripovedovanje zgodb). Vsi smo »pripovedovalci zgodb«, 

čeprav menimo, da nismo. 

Naredite si zapiske o izvedeni aktivnosti. 

 

Pomešajte se z drugimi ali »minglanje« (interaktivno) (15 

min + 10 min + 40 min) 

Moderator predstavi nenavadno anekdoto iz svojega 

življenja. 

Vsi udeleženci dobijo papir in kos traku. Papir razdelijo na 

štiri dele. Na vsak del napišejo naslov, ki se nanaša na 

dogodek v njihovem življenju, vendar brez občutka prisile 

izpolniti vsa 4 polja. 

 

Kratek odmor (10 min) 

 

Udeleženci si lističe z naslovi nalepijo na prsni koš. Po tem 

se pomešajo med seboj. Počasi se premikajo po prostoru. 

Srečujejo se v parih, berejo naslove drug drugega, izberejo 

enega in prosijo drugega udeleženca, da jim pove zgodbo, 

ki se skriva za naslovom. 

Menjava (40 – 45 min) 

Oblikujte pare in se izmenjajte, sedaj pripovedujete 

zgodbo, pri čemer si izmenjate vloge pripovedovalca in 

poslušalca.  

Ko oba povesta zgodbi, se zahvalita drug drugemu, brez 

komentarja na zgodbo in poiščeta nove partnerje. Če je 

nekdo pogosto pozvan k pripovedovanju iste zgodbe 

(izmed max 4 zapisanih), lahko z roko prekrije listič s tistim 

naslovom o katerem je pripovedoval že večkrat.  

 

Moderator se tukaj poslužuje številnih vprašanj, ki jih poda 

tudi udeležencem v obliki izročkov (vprašanja, ki pomagajo 

pri zgodbi in vodijo do spoznanj/učnih izkušenj in 

razkrivanja vzorcev). 

Lažja vprašanja: 

Povejte mi nekaj o zgodbi, ki ste jo izbrali? Kako se je 

začelo? (Kje, kdaj, kdo je bil tam). 



                                                                

15 
 

Kaj se je zgodilo po tem? In po tem, kaj se je zgodilo? Kaj se 

je spremenilo? 

Kako se je končalo? 

Kako to, da ste izbrali ravno to zgodbo – kakšen pomen ima 

za vas? 

V kolikšni meri ta zgodba korelira z vašo percepcijo samega 

sebe - kaj ustreza in kaj ne? 

Kakšno simboliko ima ta zgodba za vas - kaj vam je dala in 

na kakšen način vas je omejila? (Možen vzorec?) 

Kakšen pomen za zgodbo bi si želeli v prihodnosti? 

 

ODMOR (30 min) 

 

Delite povedane zgodbe s skupino. Kakšno je bilo občutenje 

pripovedovanja? (90 min). Pojasnite, da je namen aktivnosti 

pokazati našo potrebo po pripovedovanju in prikazovanju, 

koliko zgodb ima vsak izmed nas v svojem življenju. Lahko 

tudi pripomore h krepitvi skupinske kohezije. 

 

Povabite udeležence k razpravi o funkciji zgodb (10 min), 

funkcije so lahko tudi nameni … 

 

(Prezi/ Powerpoint) (25 min) 

Prikaz evolucije pripovedništva/zgodbarjenja.  

Prikaz definicije pripovedovanja zgodb in pripovedi 

(uporabite tudi ilustracije) (interaktivno, bela tabla/flipchart 

ali tabla z listi). Povabite udeležence/občinstvo k 

reflektiranju fenomena »namere« oziroma namenskosti 

(zgodbe skoraj nikoli niso »nedolžne«). Nanašajte se na že 

omenjena vprašanja (percepcija, vzorci, omejitve). 

 

Povabite udeležence k razmišljanju o njihovi osebni 

pomanjkljivosti, za katero se jim zdi, da vpliva na njihova 

življenja (zapiski na tabli z listi, 25 min) (Prezi/ PowerPoint 

25 min). 

Definirajte pojem prevladujoče pripovedi, razložite, kako je 

povezana z dogodki/zgodbami.  

Povabite udeležence k reflektiranju prevladujočih pripovedi v 

družbi (prevladujoči diskurzi, npr. »Vsi Muslimani so 

teroristi«, »Ženske so slabi vozniki«, »Begunci so iskalci 

sreče«, »Tako/na tak način to delamo tukaj« …) in 

njihovemu vplivu na »norme« in dojemanja »drugih«. 

Skupino povabite, da izhaja iz izkušenj. 

Povejte, da 5. učna enota (narativne prakse: mentorstvo in 

terapija) obravnava prevladujoče in travmatične pripovedi. 

 

Zaključna aktivnost (interaktivno) (15 min + 25 min), kot na 

ravni 1. 
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Prosite udeležence, da po prioriteti (posamično) razvrstijo 

svoje najpomembnejše tri poglede (1,2,3) iz te učne enote 

in skupinskega dela in jih pritrdijo na steno. Po tem naj 

skupina združi podobne poglede. Vsak udeleženec deli svojo 

osebno interpretacijo izbora in zaključi s svojo dejavnostjo – 

lahko reče »check out«.  

 

 

PRIDOBLJENE 

SPRETNOSTI 

Osnovno znanje o fenomenu pripovedovanja zgodb in 

pripovedi (izvor in razvoj) v povezavi z osebnimi 

(namenskimi) zgodbami in pripovedmi oziroma narativi. 

 

Poznavanje nastajanja prevladujočih pripovedi (in zaviralnih 

vzorcev) tako osebnih kot družbenih ter njihovih posledic za 

posameznike in skupine. 

 

PRIDOBLJENE 

KOMPETENCE 

Sposobnost razlikovanja pripovedovanja od pripovedi. 

 

Samo-evalvacija. 

 

MATERIALI IN 

UPORABNI VIRI 

Oprema: prenosni računalnik, projekcijski zaslon, wifi, bela 

tabla/flipchart ali tabla z listi, prostor z najmanj eno prazno 

steno, možnost za krožno razporeditev stolov, napitki (kava, 

čaj, voda) in prigrizki (npr. kolački) za skupinsko udobje.  

 

Orodja: A4/A3 papir, barvice, lepilni trak, samolepilni lističi 

 

Viri/reference  

o Frühmann P., Hamilton N., Broer Y., Mogensen L., 

Frezza L., Hamilton J. (2016), Raising Strong and 

Resilient Communities. A narrative and story approach 

to empower cooperation, cohesion and change in 

communities through non-formal education.  

 

o SFV in cooperation with Storybag. ISBN 978-952-7076-

34-7; dostopno na: http://www.rsrc.eu/outputs.html.  

 

o Lakoff G. and Johnson M. (1980). Metaphors we live 

by. The University of Chicago Press. ISBN 0-226-

46801-1 

 

  

http://www.rsrc.eu/outputs.html
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Enota 2: OBLIKOVANJE SKUPINE IN SKUPINSKA DINAMIKA 

 

 

CILJ Ustvariti podlago za uspešno skupinsko delo z uporabo 

različnih vidikov skupinske dinamike. 
 

 

UČNI IZIDI OCENJEVALNI KRITERIJI 

 

UI1: Razumeti 

delo v skupini 

 

 

1.1. Razumeti skupinsko delo kot sistem učenja 

1.2. Razumeti definicije skupine 

1.3. Razumeti razlike med skupino in timom 

1.4. Opisati vrste skupin 

 

 

UI2: Razumeti 

pomen aktivne 

udeležbe znotraj 

skupine in kako 

oblikovati 

skupino 

 

 

2.1. Opisati, kako pristopiti k oblikovanju skupine 

2.2. Pojasniti različne dejavnike, ki prispevajo k 

oblikovanju skupine 

2.3. Opisati tri »ledolomilce« oz. uvodne aktivnosti, ki 

lahko prispevajo k oblikovanju dinamične skupine 

2.4. Prikazati formiranje skupine z uporabo vsaj ene 

uvodne aktivnosti 

 

UI3: Razumeti in 

ponazoriti pomen 

postopnega 

vzpostavljanja 

zaupanja in 

občutka 

ranljivosti v 

skupini 

 

3.1. Izvesti vsaj eno vajo iz nabora vaj za vzpostavitev 

sodelovanja in zaupanja 

3.2. Ponazoriti razvoj pogovora o vzpostavitvi zaupanja in 

ranljivosti 

 

OPIS MOŽNIH 

PRIMEROV VAJ 

IN AKTIVNOSTI 

Aktivnosti učenja in poučevanja: 

Predstavitev učne enote (struktura, preverite morebitne 

omejitve na strani udeležencev, npr. telesni kontakt, izražanje 

in dvomi, iskanje skupnih točk) z aktivnostmi/vajami 

(praktični prikaz/izkušnje) (15 min) 

 

Uporabite 2 do 3 uvodne aktivnosti, da počasi pridete do 

cilja učne enote (60 min) 

 

Vaja 4UP ali štirje vstanejo (10 min plus 5 min za povratne 

informacije) (interaktivno, prostor z možnostjo postavitve 

stolov v krog glede na velikost skupine – primerno za 10 in 

več udeležencev, stoli so obvezen del opreme). 

 

Udeleženci sedijo v krogu. Osnovno pravilo igre je, da morajo 

4 udeleženci hkrati stati, vendar nihče ne sme stati več kot 10 

sekund. Dovoljena jim je le vizualna komunikacija. Vsak 

udeleženec mora skrbno opazovati situacijo in druge, 
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poskušati razumeti/komunicirati s skupino brez besed. V 

primeru omejitev fizične narave, se igra lahko izvaja v krogu, 

vendar brez vstajanja in uporabo »dviga ene roke«, pri čemer 

ostala pravila ostajajo nespremenjena. Izvedite aktivnost v 

obsegu in na način, da ima vsak udeleženec priložnost, da 

vstane/dvigne roko in ko je vidno, da je skupina prišla do 

točke učinkovite/usklajene medsebojne komunikacije. Po tem 

zberite kratke povratne informacije s strani skupine, po 

možnosti od vsakega udeleženca glede na sledeče preference: 

Kako so vedeli, kdaj vstati? So si prizadevali, da bi jih opazili? 

Kdaj je bil čas, ko so ocenili, da so del skupine? 

 

Ladja na nevihtnem morju (15 min). Udeležence povabite, 

da oblikujejo krog in se primejo za roke, za simulacijo valov 

na morju. Ena oseba prostovoljno prevzame vlogo ladje sredi 

te »nevihte« - če je dovolj samozavestna, lahko tudi z 

zavezanimi očmi. Druga oseba iz skupine deluje kot svetilnik 

zunaj valov na morju (zunaj kroga). »Valovi« so povabljeni, da 

povzročajo zmedo in »nevihtno« stanje, kar povzroča bučanje 

morja. Slednje naj bi povzročilo zmedo in otežilo 

komunikacijo »ladje« in »svetilnika«, in s tem varno plovbo 

ladje do svetilnika. Po predhodnem dogovoru lahko 

moderator zmede »ladjo« tako, da jo subtilno obrne in izgubi 

smer. Poglavitni cilj te kratke vaje je predstaviti, kako lahko 

kaos in motnje odvračajo od individualnega 

(posameznikovega) cilja/jev.  

 

Dve resnici in laž: (30 min). Vsak udeleženec napiše na 

majhen list papirja dve resnici o sebi in eno laž – ta list 

papirja se hrani kot skrivnost. Potem sledi odprt pogovor -  

udeležence prosite, da formirajo manjše skupine (3-5 oseb), 

kjer se medsebojno v okviru 3 vprašanj izmenjajo o lažeh in 

resnicah. Namen je prepričati druge, da je vaša laž v resnici 

resnica, hkrati pa poskušate uganiti resnice/laži drugih s 

postavljanjem vprašanj. Udeleženci ne razkrivajo/pojasnjujejo 

svojih resnic in laži - četudi so drugi ugotovili da gre bodisi za 

eno bodisi za drugo! Po izteku pogovornega časa se zberete v 

krogu in eno za drugim ponovite vsako od treh trditev; sledi 

skupinsko glasovanje, kjer udeleženci izglasujejo, za katero 

trditev mislijo, da je laž. Nadaljujte z razpravo o zaupanju in 

ranljivosti. 

 

Tej vaji sledi podrobnejše predavanje o različnih vidikih 

skupinske dinamike (PowerPoint in interaktivno delo, 

predavanja in sodelovanje v okviru izkustvenih vaj) (z 

vmesnimi odmori). 

Pred predavanjem poskuša moderator zbrati razmišljanja 

udeležencev skupine po prvih vajah: razmišljanja o 
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kohezivnosti skupine po vajah, izhodišča za poglabljanje 

znanja o delu v skupinah. 

 

Začnemo z “Definicijo skupine”, ki se izvaja s pomočjo 

preverjanja osebnih izkušenj, praktičnih demonstracij in 

teoretskih izhodišč (papir, svinčnik, barvice, plutovinaste 

table z žebljički ali magnetne table, diapozitivi in 

interaktivno/individualno delo, osebni računalnik ali druga 

naprava za spletno delo, lahko se uporablja tudi platformo 

projekta, uporabiti Myers-Briggs test osebnosti) (45 min). 

 

Definicija skupine, razlikovanje med skupino in timom, 

različni vidiki in definicije skupine - udeleženci morajo biti 

sposobni razlikovati med sodobnimi teorijami o skupinah ter 

definicijami in vlogami, tipi skupin, odvisno od delovnega 

področja, kako vzpostaviti učinkovit tim, medtem ko delajo v 

konkretnem okolju, ki je usmerjeno k nalogam, kjer je 

ranljivim skupinam ponujena strokovna pomoč, npr. 

invalidsko podjetje, ali kako delati kot strokovnjak/podporni 

delavec, usmerjen k ljudem v okoliščinah, kjer je ponujena ali 

potrebna strokovna podpora skupini; - svetovalna skupina 

itd.). Prednosti in slabosti različnih skupin.  

 

Kratek odmor (15 min) 

 

Nadaljevanje predavanja z delom v skupini (interaktivno) 

(30 min). Prosite udeležence, naj premislijo del katerih 

različnih skupin so bili tekom svojega življenja, kaj/koliko 

vlog v teh skupinah imajo v vsakdanjem življenju. Vsak 

udeleženec naj si vzame nekaj samolepilnih lističev in napiše 

vse možne skupine, katerih del je, vsako na drug listič. 

Udeležencem dajte možnost, da s pomočjo teoretskih izhodišč 

najdejo čim več skupin v svojem življenju, tudi najmanjših. 

Spodbudite jih naj se ne ponavljajo ali posnemajo drug 

drugega. Po tem pa jih povabite, da predstavijo svoje vloge. 

Prosite udeležence, da glede na svoje osebne preference oz. 

pomembnost razvrstijo lističe po vertikali na predvideno 

tablo (1 vrstica za vsakega udeleženca), prav tako se naj 

udeleženci seznanijo s preferencami drugih – sledi pogovor, 

udeleženci naj poskušajo razmejiti razlike/podobnosti. 

Predavanje se nadaljuje s tematiko »Različni vidiki in 

dejavniki, skupinske dinamike« (45 min). Prikaz 

postopnega oblikovanja skupine/stopenj razvoja skupine, 

razvoja skupinskih norm/različnih vlog v različnih skupinah 

(tipi osebnosti, pravila), razumevanje družbenih skupin v 

kontekstu socialnih mrež  - diferenciacija, vloge v skupinah - 

notranji/zunanji dejavniki vpliva/medosebni vpliv v skupini, 
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kratka video predstavitev o razlikah: 

https://www.youtube.com/watch?v=uG-FLOi4OOU 

 

Pred naslednjim odmorom - naj udeleženci opravijo enega od 

možnih in dostopnih on-line testov (kot je Myers-Briggs test 

osebnosti ali podobno), da se seznanijo osebnostnimi tipi: 

 

http://similarminds.com/personality_tests.html#.Wldc-ajiZPZ  

ali: 

https://www.16personalities.com/free-personality-test  - 

tako, da preprosto vstavljanje odgovorov poda udeležencu 

informacije (20 min). 

 

Kratek odmor (15 min) 

 

Po odmoru povabite udeležence k diskusiji/refleksiji 

predstavljene vsebine (30 min). Razmislek glede rezultatov. 

To lahko izvedete s formiranjem dveh ločenih skupin; vsaka 

skupina naj prevzame večji kos papirja (primeren za risbe in 

risanje). V krogu narišejo rezultate svojih testov in dodajo 

različne aspekte, ki jih oblikujejo kot osebe in prevladujoče 

dejavnike, ki jih je potrebno upoštevati v skupini. Usmerite 

komunikacijo v skupinah k iskanju podobnosti in razlik. 

Nadaljujte razpravo z iskanjem razlik med udeleženci, 

izražanjem mnenja o vplivu slednjega na skupino/skupno 

delo (kot udeleženci tega usposabljanja/učne enote, kot tudi 

v vsakdanjem/poklicnem življenju ... kakšni so 

odnosi/skupne točke med posamezniki ...? 

 

Nadaljevanje predavanja “Vprašanje zaupanja in 

dejavnikov tveganja v skupinski dinamiki” (45 min) 

Načela dela v skupini, možni konflikti in kako se z njimi 

soočiti. Spremembe so pomemben dejavnik skupinske 

dinamike. Kako obravnavati vprašanje raznolikosti med člani - 

predstavitev konkretnih primerov iz vsakodnevnega dela/ 

morda študij primerov. Kako vzpostaviti zaupanje v skupini – 

doseči socialno povezanost, skupne točke. Aktivno 

poslušanje/opolnomočenje razumevanja sebe in izkušenj 

drugih. 

 

Kratek odmor (15 min) 

 

Nadaljujte z dvema vajama, ki se nadgrajujeta (30 min). 

Pripovedi v obeh vajah se razlikujeta in služita kot 

predstavitev procesa zbliževanja članov skupine.  

V prvem delu vaje “Predmet kot metafora” poseben predmet 

služi kot spodbujevalec aktivnosti. Moderator zbere različne 

predmete (različne možnosti: kamni, gumbi, puzzle, 

razglednice ...). Vsak član skupine izbere en predmet in si 

https://www.youtube.com/watch?v=uG-FLOi4OOU
http://similarminds.com/personality_tests.html#.Wldc-ajiZPZ
https://www.16personalities.com/free-personality-test


                                                                

21 
 

vzame čas. Ko vsi izberejo predmet, povabite udeležence k 

razpravi: zakaj/glede na kaj so izbrali določen predmet (opis, 

kdo so, na podlagi trenutnih občutkov/čustev, prihodnjih 

teženj itd.). Predmet služi ohranjanju distance razkrivanja 

sebe - cilj te vaje ni razkriti celotno življenjsko zgodbo. 

Udeležence povabimo k aktivnemu poslušanju izbir 

predmetov drugih udeležencev. 

 

Predavanje se nadaljuje z vajo “Metoda oblikovanja zgodb” 

(40 min) (delo v parih/če število udeležencev ni usklajeno, 

lahko v triadi). Ta pripovedna metoda je sestavljena iz štirih 

korakov za izvedbo - pripovedovanje zgodbe, natančno 

opisovanje zgodbe (dobesedno in (če obstaja) tudi zapis 

zvokov), branje zgodbe na glas, popravljanje, ki se zahteva 

od avtorja zgodbe/pripovedovalca. Par se odloči, kdo bo 

prevzel vlogo »pripovedovalca zgodb« in kdo »poslušalca«. 

Pripovedovalec ponovno razmišlja o kratki zgodbi iz svojega 

biografskega poteka - vsebina korelira z osebnimi 

preferencami. Udeležence proaktivno spodbujamo k zapletu 

zgodbe z nekaterimi podrobnostmi/vidiki, ki jim bo 

poslušalec resnično moral posvetiti vso pozornost. Moderator 

prosi udeležence, da povedo izbrano zgodbo, poslušalec pa 

naj jo zapiše tako, kot je drugi povedal (glasovna pozornost, 

premori, čustva itd.). 

 

Po podaji zgodbe s strani pripovedovalca, poslušalec zapiše 

slišano, in lahko doda popravke (poslušali smo namreč 

zgodbo drugega) – za izvedbo je potrebno zagotoviti dovolj 

časa obema, pripovedovalcu in poslušalcu (vsak od njiju 

prevzema obe vlogi, zgodba naj ne bo predloga niti 

prekratka). Po zaključku skupnega dela vseh parov, zberite 

refleksije skozi odprto diskusijo na način: kako ste se 

počutili, katera vloga je bila lažja/težja, zakaj, kako ste 

kontrolirali svoj osebni vpliv, ko ste pripovedovali partnerjevo 

zgodbo, kakšni sklepi - če sploh - lahko izhajajo iz teh 

izkušenj pri delu z ranljivimi skupinami. 

 

Kratek odmor (15 min) 

 

Nadaljujte predavanje v smeri zaključevanja in 

povzemanja zbranih izkušenj (60 min). 

Povabite udeležence naj s pomočjo kolaža (če jih je več kot 8, 

formirajte podskupine) reflektirajo zbrano znanje/izkušnje. 

PRIDOBLJENE 

SPRETNOSTI 

Strokovno znanje in praktične izkušnje z delom v skupinah, 

skupinska dinamika in vprašanja zaupanja in ranljivosti. 
 

PRIDOBLJENE 

KOMPETENCE 

Umetnost ustvarjanja temeljev za uspešno delo v skupini. 
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Razumevaje različnih vidikov skupinskega dela/dela s 

skupino in graditve zaupanja. 

MATERIALI IN 

UPORABNI VIRI 

Oprema: osebni računalnik s spletno povezavo (za video 

posnetke in You Tube, prezentacije), dostop do osebnega 

računalnika za udeležence (z možnostjo opravljanja spletnega 

testa), 

Orodje: bela tabla/flipchart ali tabla z listi/magneti in pisalo, 

stoli/mize (posebni stoli), samolepilni lističi, beli papir A4 

format, barvice. 

 

Viri/Reference: 

 

o Brander, P., Cardenas, C., Vicente Abad de J., Gomes, R., 

Taylor, M. (2004), IDEJE, pripomočki, metode in 

aktivnosti za neformalno medkulturno vzgojo in 

izobraževanje mladostnikov ter odraslih: (druga izdaja, 

2004): izobraževalni priročnik; prevod Alenka Jerše. V 

Ljubljani: Informacijsko dokumentacijski center Sveta 

Evrope pri NUK: Urad RS za mladino; v Strasbourgu: Svet 

Evrope, 2006. (Zbirka Slovenija in Svet Evrope, št. 43): 

http://www.ursm.gov.si/fileadmin/ursm.gov.si/pageupl

oads/pdf/izobrazevalni_prirocnik_vsebina.pdf  

o Fundación INTRAS – ARTERY project partners (2012), 

“ARTERY: Art – Education – Therapy” – Social Skills 

training manual, Art – Education – Therapy, Zamora. 

o Iglič, H. (2001) Socialni kapital, socialna omrežja in 

politično vedenje: empirična študija. Družboslovne 

razprave, 17 (37/38) p. 167-190. 

o Jules, N. P. et al (1995) A trainer's Guide for 

Participatory Learning and Action. Nottingham (UK), IIED 

London. 

o Kobolt, A. (2009). Skupina kot prostor socialnega učenja 

V:  M. Sande, J. Rapuš Pavel, Socialna pedagogika- (str. 

359 – 382): 

https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-

MARO0PVO  

o Ninian Solutions Ltd (t/a Huddle) (10.1.2018) 10 Quick 

and Easy Team Building Activities [Part 1]. Dostopno na: 

https://www.huddle.com/blog/team-building-activities/  

o Prendiville, P. (2004) Developing facilitation skills – A 

handbook for Group facilitators. Dostopno na: 

http://www.combatpoverty.ie/publications/DevelopingF

acilitationSkills_2008.pdf  

o Radovan, M. (2001) Kaj določa naše vedenje. Psihološka 

obzorja, 16 (1) (2001), str. 101 – 112. Dostopno na: 

http://psiholoska-

obzorja.si/arhiv_clanki/2001_2/radovan.pdf 

o Račnik, M. (10.1.2018). Test osebnosti MBTI. 

Pridobljeno iz: 

http://www.ursm.gov.si/fileadmin/ursm.gov.si/pageuploads/pdf/izobrazevalni_prirocnik_vsebina.pdf
http://www.ursm.gov.si/fileadmin/ursm.gov.si/pageuploads/pdf/izobrazevalni_prirocnik_vsebina.pdf
https://plus.cobiss.si/opac7/bib/COBIB/7530242
https://plus.cobiss.si/opac7/bib/COBIB/7530242
https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-MARO0PVO
https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-MARO0PVO
https://www.huddle.com/blog/team-building-activities/
http://www.combatpoverty.ie/publications/DevelopingFacilitationSkills_2008.pdf
http://www.combatpoverty.ie/publications/DevelopingFacilitationSkills_2008.pdf
http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2001_2/radovan.pdf
http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2001_2/radovan.pdf
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http://www.vodja.net/index.php?pb=1&title=test-

osebnosti-mbti  

o Rus S.V., (2000) Socialna in societalna psihologija (z 

obrisi sociopsihologije) / 2., spremenjena, razširjena in 

dopolnjena izdaja. Ljubljana, Birografika Bori. 

o Vec, T. (2007)  Teoriji socialne identitete in 

samokategorizacije.  Psihološka obzorja, 16 (1) (2007), 

str. 74 – 89. 

 

 

  

http://www.vodja.net/index.php?pb=1&title=test-osebnosti-mbti
http://www.vodja.net/index.php?pb=1&title=test-osebnosti-mbti
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Enota 3: KAKO DELUJEJO ZGODBE 

 

 

CILJ Poznavanje in razumevanje identitete, (namensko / osebno) 

pripovedovanje zgodb (prevladujoči narativi) in posledic le-

tega (za posameznika in družbo).  
 

UČNI IZIDI  OCENJEVALNI KRITERIJI 

 

 

UI1: Razumeti 

identiteto in 

vidike lastne 

osebnosti 

 

1.1. Ovrednotiti/presoditi svojo identiteto in navesti tri 

primere, ki bi lahko predstavljali (pozitivne poteze) 

sestavni del lastne osebnosti 

1.2. Opisati tri pomembne vidike identitete 

 

UI2: Razumeti 

identiteto znotraj 

skupine 

 

 

2.1. Opisati tri ledolomilce, ki se lahko uporabijo za 

opredelitev identitete skupine, ki dela z zgodbami 

2.2. Uporabiti eno uvodno aktivnost za ugotavljanje 

identitete skupine in pri tem uporabiti »zgodbe« kot 

metodo učenja/poučevanja 

2.3. Povzeti in predstaviti razumevanje prevladujoče 

identitete, ki izhaja oziroma temelji na skupinski vaji 

 

UI3: Razumeti 

razliko med 

pripovedovanjem 

zgodb in 

narativom pri 

delu z zgodbami 

 

 

3.1. Razložiti razliko med pripovedovanjem zgodbe in 

pripovedjo. 

3.2. Razložiti vpliv identitete na zgodbe 

 

UI4: Razumeti 

dominantne 

pripovedi 

 

 

 

4.1. Razumeti prevladujoče narative v svojem osebnem 

življenju 

4.2. Razumeti dominantne pripovedi v skupini, ki ji 

pripadamo 

4.3. Razumeti prevladujoče pripovedi v svojem socialnem 

okolju / družbeni sredini 

4.4. Razumeti pojav prevladujočih pripovedi in njihov vpliv 

na družbo 

 

 

UI5: Razumeti 

vpliv in možnosti 

uporabe zgodb 

5.1. Razložiti vpliv zgodb (na pripovedovalce in poslušalce) 

OPIS MOŽNIH 

PRIMEROV VAJ 

IN AKTIVNOSTI 

Aktivnosti učenja in poučevanja: 

(interaktivno, A4 or A3 papir, barvice/pisala) 

 

Uvodne aktivnosti za »ogrevanje« ali t.i. ledolomilci (40 

min). 



                                                                

25 
 

Moderator: »Narišite/ali skicirajte prvo žival, ki vam pride na 

misel. Potem narišite/ali skicirajte drugo žival, ki vam pride na 

misel. Po tem pa še tretjo« Ko končajo, povabite udeležence k 

diskusiji o svojih živalih in dodelitvi vsaj treh lastnosti vsaki 

živali (npr. hitra, zvita, agresivna, skrbna itd.), ki jih dodajo 

skici. Dodajte imena na liste in jih prilepite na steno.   

 

V nadaljevanju pojasnite, da prva žival predstavlja našo želeno 

zaznavo s strani drugih, druga predstavlja naše razumevanje 

tega kako nas drugi zaznavajo in tretja kdo dejansko smo. 

Kaj pa, če je to vse »res«? “(interaktivno, flipchart ali tabla z 

listi okoli 30 min). Povabite udeležence k pogovoru o 

identiteti. Pogovor bi moral razkriti (flipchart ali tabla z listi) 

naslednje elemente identitete, ki: 

• se vselej pojavlja kot tenzija med približevanjem drugim in 

oddaljevanjem od drugega(ih) od samega začetka našega 

življenja; 

• poleg slednjega deluje še drugi/dodatni (identitetni) 

proces: prizadevanje za avtonomijo in edinstvenost 

posameznika; 

• identiteta (in številne identitete) so resnično edinstvene, 

mi smo edinstvena kombinacija vsega, kar smo in kar 

nam je bilo dano tako s strani našega okolja in naših 

učiteljev/mentorjev/idr.; 

• prav tako pomeni, da smo bolj ali manj in do neke mere 

»identični« glede na dejstvo, da se identificiramo z 

različnimi skupinami ali posameznimi kulturami. 

 

(interaktivno 30 – 40 min). Povabite udeležence k razmisleku 

o enem svojem življenjskem dogodku, kjer je vsaj ena lastnost 

tretje živali igrala pomembno vlogo. 

 

(Prezi / PowerPoint) Ponazorite prevladujoče 

pripovedi/diskurze, obrazložite povezave z 

dogodki/zgodbami, identiteto, družbo/družbenimi skupinami 

 

Sprememba zaznavanja (interaktivno 60 min) 

Moderator: »Pomislite na trenutek v vašem življenju, ki je 

povzročil spremembo v smislu vaših čustev (sreča, žalost, 

jeza, zadovoljstvo itd.). Poskusite obrazložiti ta čustva s 

pomočjo barvnega histograma (prikaz primera, možno je 

izražanje čustev skozi risbo) od vzroka do učinka in končnega 

stanja.« (interaktivno, flipchart ali tabla z listi, A4 ali A3 papir, 

svinčniki/tehnični svinčniki) (20 + 30 min).  

Udeleženci narišejo histogram v različnih barvah in postavijo 

risbe na steno. 

Udeleženci poimenujejo čustva na svojem histogramu, enega 

za drugim. 
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(Prezi/PowerPoint) (5 min) 

Pokažite sliko, kaj se dogaja z možgani kadar gre zgolj za 

posredovanje informacij oz. dejstev. 

 

ODMOR (30 min) 

 

(interaktivno, flipchart ali tabla z listi, A4 ali A3 papir, 

svinčniki/tehnični svinčniki) (15 min + 75 min + 20 min)  

Povabite udeležence k ogledu lastnega histograma emocij, k 

premisleku o zgodbi v ozadju in nato k pripovedovanju 

zgodbe, ki se skriva za ponazorjenimi čustvi (kaj se je zgodilo 

itd.). Dajte pripovedovalcu in skupini čas in izkažite 

razumevanje/sočutje.  

Nato jih povabite k razpravi, kaj mislijo, kaj so razmišljali, ko 

so slišali zgodbe drugih. 

(Prezi / Powerpoint) (5min + 10min) 

Pokažite sliko, kaj se dogaja z možgani kadar gre zgolj za 

posredovanje informacij oz. dejstev. Zagotovite udeležencem 

možnost, da sami dodajajo čustvene vidike (npr. sočutje, 

empatija…). 

 

Prikažite in obrazložite pospeševalce sprememb in razvijte 

diskusijo (10 min). 

 

(interaktivno) Vpliv zgodb na pripovedovalca in poslušalca 

(10 min). 

 

(interaktivno) Možne oblike dela z zgodbami (10 min). 

PRIDOBLJENE 

SPRETNOSTI 

Osnovno znanje o pojavu oziroma fenomenu »identitete« 

(nastanek in razvoj) in povezava z osebnimi (namenskimi) 

zgodbami, čustvi in pripovedmi. 

 

Osnovno znanje o možganski aktivnosti v smislu primerjave 

pri poslušanju dejstev ali zgodb. 

 

Poznavanje nastajanja prevladujočih pripovedi/narativov in 

(osebnih in družbenih) sprememb. 

 

PRIDOBLJENE 

KOMPETENCE 

Sposobnost razlikovanja pripovedovanja od narativa. 

 

Sposobnost prepoznavanja in imenovanja osebnih in 

družbenih zgodb in / ali pripovedi ter razumevanje njihovih 

posledic (vpliv in uporaba) za posameznike in skupine. 

 

MATERIALI IN 

UPORABNI VIRI 

Oprema: A4/A3 papir, barvice, prenosni računalnik, 

projekcijsko platno, wifi, flip-over ali table, prostor z vsaj eno 

prazno steno, možnost za krožno postavitev stolov, napitki 

(kava, čaj, voda) in prigrizki (npr. kolački) za pogostitev. 
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Viri/Reference: 

 

o Frühmann P., Hamilton N., Broer Y., Mogensen L., 

Frezza L., Hamilton J. (2016), Raising Strong and 

Resilient Communities. A narrative and story approach 

to empower cooperation, cohesion and change in 

communities through non-formal education. - SFV in 

cooperation with Storybag. ISBN 978-952-7076-34-7; 

ostopno na: http://www.rsrc.eu/outputs.html.  

 

 

  

http://www.rsrc.eu/outputs.html
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Enota 4: KOMPETENCE ZA EMPATIČNO POSLUŠANJE 

 

 

CILJI Poznavanje vloge poslušalca pri delu z zgodbami.  

Prepoznavanje vpliva (opaženega) vedenja poslušalca na 

pripovedovalca. 

Prepoznavanje sposobnosti zaznavanja drugega (empatija), da 

bi mu lahko pomagali pri njegovi zgodbi in pripovedovanju.  

Zavedanje, da "odvračanje od sebe" (narediti korak nazaj) že 

lahko opolnomoči druge. 

 

UČNI IZIDI OCENJEVALNI KRITERIJI 

 

UI1: Razumeti 

empatično 

poslušanje 

 

 

1.1. Razumeti vpliv pripovedovalca na poslušalca 

1.2. Razumeti vpliv poslušalca na pripovedovalca 

1.3. Uporabiti in predstaviti vsaj eno vajo v skupini, da bi 

raziskali kakovost poslušanja kot spretnosti pri delu z 

zgodbami 

 

 

UI2: Razumeti 

empatično 

poslušanje v 

povezavi z 

vedenjem 

 

2.1. Razložiti empatično poslušanje 

2.2. Opisati empatično obnašanje 

2.3. Razložiti razliko med empatijo in sočutnostjo 

2.4. Primerjati družbene koristi empatičnega poslušanja in 

empatičnega vedenja 

 

 

UI3: Razumeti 

pomen 

spraševanja in 

postavljanja v 

ozadje 

 

3.1. Obrazložiti različne oblike vprašanj 

3.2. Razumeti, kako uporabljati vprašanja 

 

OPIS MOŽNIH 

PRIMEROV VAJ 

IN AKTIVNOSTI 

Aktivnosti učenja in poučevanja: interaktivno, A4 ali A3 papir, 

barvice/tehnični svinčnik, samolepilni lističi itd.); PowerPoint in 

izročki. 

Predstavitev (10 min) 

1) Zaprite oči - kaj slišite? Kaj vam pride na pamet, 

medtem ko poslušate? 

2) Kaj ste slišali, ko ste to jutro prišli v sobo? 

→ razlika med »slišati« in »poslušati« 
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Prekinite s poslušanjem (interaktivno): “Zanimivo in 

dolgočasno” (15 min, (pari) + 30 min (skupina) + 15 min 

(plenarno) 

Za osveščanje, kako naše (poslušanje) vedenje vpliva na druge. 

Ta aktivnost naj bi bila za udeležence zabavna. 

Udeleženci sedijo v parih, eden je pripovedovalec, drugi 

poslušalec. Pripovedovalec izbere predmet (ne preveč resno), ki 

ga zanima. Poslušalec (po predhodnih usmeritvah mentorja) 

pozorno posluša v skladu z dogovorjenim časom, dokler 

mentor ne poda znaka (ploskanje, kašljanje, hoja v bližini), da 

se na ta znak začne vedno bolj dolgočasiti oziroma pokaže 

takšno vedenje.  

Oblikujte skupino po štiri ali šest oseb in razpravljate o 

občutkih po tej igri. Sledi plenarna razprava. 

Zavedanje o empatiji: opolnomočenje posameznika(ov), 

interaktivno, samolepilni lističi, barvice/svinčniki, stena za 

samolepilne lističe): (10 min + 30 min + min + 30 min 

(plenarno) 

Navodila 

Za opolnomočenje posameznika; njegova zgodba je slišana, jo 

sprejmemo in empatično zaznavamo.  

Udeleženci so povabljeni k refleksiji in lastnim zabeležkam, 

brez razprave. Ohranite tišino tekom reflektiranja in beleženja. 

 

Faza 1 (prib. 10 - 15 min) 

Moderator: »Razmislite o dimenzijah kakovosti življenja (npr. 

kaj je slaba kakovost življenja). Zapišite jih na samolepilne 

lističe. Ko zaključite jih pritrdite na steno.« 

(druga možnost: dimenzije slabe kakovosti življenja; trenutki 

občutenja premoči drugega nad nami/občutenja osebne moči) 

 

Faza 2 (prib. 30 - 45 min) 

Ko je zid zapolnjen, prosite vsakega udeleženca, da izbere en 

listek in informacijo na kratko poveže z lastno izkušnjo (lahko 

dogodek, ki ponazarja zgodbo/povezanost z informacijo na 

listku). (Moderator) Omogočite vprašanja za kreiranje zgodbe o 

okoliščinah informacij v prejšnji fazi (»Kje? Kdo? Kaj se je 

zgodilo?, Kaj se je spremenilo (za koga)? Kako se je končalo?«), 

upoštevajte komponento časa. 

Po vsaki povedani zgodbi, naj udeleženci vsak zase razmislijo o 

poudarkih in si to zabeležijo. Zabeležke polepijo okoli prvotno 

izbranega listka. 
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Faza 3 (prib. 30 min) 

Povabite udeležence k steni in si oglejte njihove zgodbe in 

komentarje. Pozovite jih, da zapišejo kaj jih je najbolj 

pritegnilo in kako se počutijo sedaj? 

Plenarna razprava. 

 

Video posnetek “Empatija & Simpatija” Brené Brown (3 min) 

 

Ilustracija povzeta po F.B.M. De Wall 

Dvakrat povedana zgodba (10 + 10 + 10 min menjava) 

Pari; vsak pove zgodbo o osebi, ki je nanj(o) pustila vtis, 

situacijo, ko nas je ta oseba navdušila s svojimi 

kvalitetami/dejanjem. 

Po povedani zgodbi, jo mora soudeleženec v paru obnoviti s 

svojimi besedami. Kaj ste slišali? Kaj je bilo mišljeno, kaj je bilo 

v ozadju? 

 

Komunikacijski kvadrat ali Model štirih ušes – PowerPoint. + 

izročki (10 min pregled, kratka diskusija) 

 

 

Ilustracija »4-ears model«, Wikipedia (javni vir): 

https://en.wikipedia.org/wiki/Foursides_model  

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Foursides_model
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Dejstva (dejanske informacije) ali »o čem / kaj sporočam« 

Poslušalec: S pozornim poslušanjem skuša poslušalec razumeti 

bistvo zadeve in ugotoviti, če sporočilo izpolnjuje kriterije 

resnice (resnično/neresnično) ali ustreznosti 

(relevantno/irelevantno. 

 

Pripovedovalec:  

(Samo)razkritje ali »kaj razkrivam o sebi«(podoba)? 

Poslušalec: pri vidiku samorazkrivanja poslušalec zazna, katere 

informacije o pošiljatelju/pripovedovalcu so skrite v sporočilu. 

Takoj ko sprejme sporočilo, je vpleten v osebno zgodbo (»Kdo je 

ta tip?« ali »Kaj je narobe z njim v tem trenutku?«) 

 

Pripovedovalec: 

Odnos ali “kaj mislim o tebi” (jaz sporočila) in »kako se 

povezujemo drug z drugim« (mi sporočila)  

Poslušalec: na odnosni ravni je prejemnik osebno vpet (»V kakšni 

relaciji je pripovedovalec z menoj, kaj misli o meni, koga misli, 

da ima pred seboj, kako sem tretiran?« Pri tem vidiku se lahko 

počuti odrinjeno/depresivno ali sprejeto, ali pa občuti npr 

pokroviteljski odnos. 

 

Pripovedovalec: 

Poziv ali »kaj želim , da narediš«. Nanaša se na željo, nasvet, 

navodila in učinke, ki jih išče pripovedovalec. Kar lahko 

predstavlja približek namenu. Poskus vplivanja na nekoga je 

lahko manj ali bolj odprt (npr. svetovanje, informiranje) ali skrit 

(manipulacija). 

Poslušalec: Pri tem vidiku komunikacijske se poslušalec vpraša: 

»Kaj naj sedaj počnem, mislim ali občutim? « Nazadnje, ocena 

poziva oz. tega vidika komunikacije vodi do vprašanja »Kam me 

vodi? Zakaj ta zgodba? « »Ali v zvezi z uporabo informacij “Kaj 

naj naredim najbolj optimalnega, zdaj ko to vem?« 

 

Praktični primer za vajo komunikacijskega kvadrata: 

»Draga, ponovno ni pospravila posode. Kako lahko to rešimo?«, 

reče mož ženi glede njune hčere. 

Dejstvo: umazana posoda je še vedno tam. 

Relacija: enakopravno posvetovanje staršev 

Samo razkritje: mi smo starši in naša hči nas ne jemlje resno 

Poziv: nekaj se mora zgoditi. 

 

Navodila za poslušanje (Senova) (10’ minutes walk-through 

and conversation) 

Kanal 0 

Izklop (niste prisotni). 

Preverite in se vprašajte: 



                                                                

32 
 

»Ali dejansko poslušam? Ali bi lahko odgovoril na vprašanje, če 

bi me kdo kaj vprašal prav zdaj?« 

Kanal 1 

Jaz (kritičnost, poslušanje sebe). 

Preverite in se vprašajte: 

»Ali samo čakam, da prenehajo govoriti in bi lahko dodal svoj 

pomemben delček? Ali preverjam kaj bom povedal v 

naslednjem trenutku, namesto da bi pozorno poslušal v 

trenutni situaciji?« 

Kanal 2 

Sporazum (seznanjanje, poslušanje podobnosti). 

Preverite in se vprašajte: 

»Ali prisluhnem temu kar je podobno temu, kar sem že povedal, 

ali pa sem se osredotočil na to, če se (s)drugi strinjajo s tem, 

kar sem pravkar rekel? Ali iščem zaveznike v tej situaciji?« " 

Kanal 3 

Kritičnost (dejstva, poslušanje dokazov). 

Preverite in se vprašajte: 

»Ali pri poslušanju iščem dokaz, da je to, kar govorijo drugi, 

prav?« 

Kanal 4 

Empatičnost (povezanost, poslušanje iz zornega kota govorca / 

pripovedovalca). 

Preverite in se vprašajte: 

»Ali poslušam iz pozicije, ki v sebi ne skriva kakršnegakoli 

drugega motiva kot povezati se s perspektivo drugega? Ali 

razumem, kakšna je ta perspektiva? » 

Kanal 5 

Spodbujanje (uvid, poslušanje iz pozicije iskanja možnosti). 

Preverite in se vprašajte: 

»Ali z uporabo sočutja, vpogledom v okoliščine drugega in 

motivacijo pomagam doseči najboljši rezultat? Ali sem se 

zavzel za možnost zagotavljanja takšnih okoliščin, da bomo 
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(skupaj) lahko ustvarili smiselno alternativo obstoječemu 

stanju?« 

Poslušanje s srcem (10 + 10 + 20 min (plenarno) 

(odvisno od skupine; omogočiti, da se dotikajo drug drugega) 

 

Cilj: naučiti se poslušati z namenom in empatijo. Zmanjševanje 

razdalje (sprejemljive) med pripovedovalcem in poslušalcem 

lahko prispeva k tej izkušnji. 

 

V parih: Ponovimo že povedano zgodbo (npr. vaja »dvakrat 

povedana zgodba«), ali novo zgodbo, vendar tokrat 

pripovedovalec in poslušalec stojita drug pred drugim, gledata 

drug drugemu v oči in se držita za roke. 

Nekateri udeleženci imajo lahko težave s tem, tako da se lahko 

odločijo medsebojno držati za komolce za ramena kot npr. 

alternativa držanju za roke. V kolikor v celoti zavračajo dotik, to 

seveda omogočite vendar si naj bosta oba v položaju, ko se 

lahko gledata in nista oddaljena več kot za razdaljo enega 

stiska roke. 

Kaj je drugače, ko govorite / poslušate zgodbo na ta način? 

 

UČNI LISTI (obdelajte jih s skupino, min. 30 min, vprašajte po 

izkušnjah) 

Nekaj primerov odprtih vprašanj v različnih kontekstih 

(Kurtz, 2014) 

Vprašanja o (določeni) točki v preteklosti 

Primeri na osnovi splošnega spominjanja: 

Katera je bila najpomembnejša ura vašega [......]? 

Kateri trenutek vašega obiska [kraja, dogodka...] je bil najbolj 

razburljiv za vas? 

Primeri na čustveni osnovi: 

Ali lahko opišete trenutek, ko ste imeli največje težave pri 

(svojem) delu? 

Ali mi lahko poveste, kdaj ste bili najbolj ponosni [...........]? 

Je bil kak dan, ko ste se počutili resnično razočarane? 

 

Vprašanja o dogodkih v preteklosti 

Primeri na osnovi splošnega spominjanja: 
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Kateri dogodek, ki se vam je zgodil [poklicno, zasebno,…]v 

zadnjih štirih letih bi izpostavili? 

Ali lahko opišete situacijo, ki se je spominjate kot pomembne 

za vaš [...]? 

Primeri na čustveni osnovi: 

Ali lahko opišete trenutek, ko ste se počutili resnično ponosni 

na svoje [...]? 

Ali lahko opišete trenutek, ko ste se počutili preveč utrujene, 

da bi šli na delo? 

Kaj ste občutili, ko ste bili priča [...]? 

Primeri, ki temeljijo na vprašanjih, ki so pomembne vam / vaši 

organizaciji ali skupnosti znotraj katere ste aktivni: 

Ko pomislite na spremembo, kateri dogodek v preteklem letu 

najbolj izstopa? 

Ali se spomnite situacije/trenutka, ko ste se v [situacija, 

odnos....] čutili neznanca? 

Ali nam lahko poveste o situaciji, ko je bila neenakost za vas 

očitna? 

Vprašanja o ekstremni situaciji 

 

Pri teh vprašanjih gre za priklic morebitnih izjemnih izkušenj, 

zlasti v primeru, ko so naše ‘vsakdanje’ zgodbe (ki pogosto 

niso več kot opisi ali linearne pripovedi) del odgovorov nanje, 

vendar ne vsebujejo informacij, ki jih iščemo. Tudi vprašanja, ki 

se nanašajo na skrajnosti in vsebujejo enostavne odgovore (da 

ali ne) ali zgolj suhoparen opis – pri tem si lahko pomagamo z 

vprašanji tipa »Kaj se je zgodilo?« 

 

Primeri na čustveni osnovi: 

 

Kdaj ste se počutili najbolj razočarani v zadnjih dveh mesecih? 

Se spomnite, kdaj ste se počutili najbolj srečne v [...]? 

Kaj je bilo najlepše, kar ste slišali o [...]? 

 

Zbirajte interpretacije, ne mnenj  

Usmerite pozornost (udeležencev) na zgodbo in vstran od 

udeležencev. Zagotovite okoliščine, ki bodo udeležencem 

pomagale pri vključevanju v interpretacijo in ne v ustvarjanje 

mnenja.  
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Nasvet:  

Ne sprašujte »Kaj ste potrebovali v vaši zgodbi, da ste lahko 

rešili problem?«  

Vprašajte : »Kaj je glavna oseba v tej zgodbi potrebovala, da je 

lahko rešila problem?«  

Ne sprašujte: »O čem je ta zgodba?« Vprašajte raje: »Kako se 

počutite ob tej zgodbi?« 

Učni listi (več o vprašanjih) 20 min 

(razložite udeležencem, da lahko vprašanja pomagajo, a tudi 

manipulirajo. Pogovorite se, kaj bi lahko bila “empatična” 

vprašanja) 

 

Tip 

vprašanja 

Značilnosti Uporabnost v situacijah 

Zaprta 

vprašanja 

• Nanje je mogoče 

odgovoriti z eno 

besedo ali kratko 

besedno zvezo 

• Podajajo dejstva 

• Nanje je mogoče 

enostavno in hitro 

odgovoriti 

• Z njimi nadzirate 

pogovor 

• Odpiranje pogovora: npr. Kje 

živiš? 

• Preizkušanje razumevanja: npr. 

Torej, se želiš preseliti k nam? 

• Vzpostavitev želenega stanja 

(pozitivnega ali negativnega): npr. 

Ste zadovoljni s svojo trenutno 

službo? 

• Za premike v prepričanjih: npr. Če 

to dostavim jutri, ali mi boste 

podpisali…? 

Odprta 

vprašanja 

• Začno se z kaj, 

zakaj, kako, opišite. 

• Namenjena 

iskanju daljšega 

odgovora (ki ga 

najverjetneje tudi 

dobimo); 

• Dajejo 

respondentu 

možnost razmisleka 

in refleksije; 

• Možnost za 

izražanje mnenj in 

občutkov; 

• Nadzor nad 

pogovorom z 

respondentom 

• Nadaljevanje zaprtega vprašanja: 

npr. Kaj ti je všeč v kraju, kjer živiš? 

• Več podatkov o osebi: npr. Kaj 

vas motivira v teh dneh? 

• Prepoznavanje obsega težave: 

npr. Kaj bi se zgodilo, če bi se vaše 

stranke še bolj pritoževale? 

• Izraz skrbi: npr. Kako se počutite 

po hospitalizaciji? 



                                                                

36 
 

Usmerjena 

vprašanja 

• Neposredno 

naslavljanje na 

nekoga o neki 

temi/zadevi 

Primeri: 

• Ali ste bili kdaj presenečeni ob 

ugotovitvi, kako močno ste bili 

povezani s skupnostjo? 

• Ste se kdaj spraševali o razlogih 

za reorganizacijo? 

Neusmerjena 

vprašanja  

• Z njimi 

sprašujemo po 

izkušnjah 

• Majhna podobnost 

z odprtimi vprašanji 

• Razkrivajo čustva 

in razmišljanja 

• Odgovori so lahko 

samo delno 

pomembni za teme, 

obravnavane na 

projektu/dejavnosti 

Primeri:  

• Kakšno je bilo srečanje z vašim 

vodjem danes? 

• Ali se lahko spomnite svojega 

najboljšega trenutka kot oč e/sin/ 

mati/hčerka? 

• Ali mi lahko podate primer? 

Vprašanja tipa 

“kaj se je 

zgodilo” 

• Z njimi dobim več 

podrobnosti iz že 

podanega odgovora  

• Pomagajo pri 

pridobivanju 

odgovorov 

• Spodbuditi obotavljajoče se ali 

neizkušene pripovedovalce zgodb, 

da začnejo "pripovedovati svojo 

zgodbo". 

• Kadar ljudje ne navajajo dovolj 

podrobnosti, npr. ko navedejo le, 

časovno pomembnost v njihovem 

življenju brez navedbe razlogov. 

Primer: 

"Ali mi lahko poveste, kaj se je 

zgodilo prvi dan na delovnem 

mestu?” (ali pa "se lahko spomniš 

na svoj prvi dan na delu"). "In kaj se 

je zgodilo?" "In kaj se je zgodilo 

potem?" 

 

Mnenja 5 – 10 min 

Pri delu z udeleženci boste morda dobili prej mnenje kot 

zgodbo. To so zgodbe o mnenjih udeležencev. Ko nekdo izrazi 

mnenje, vam bo postavljanje vprašanj (pomagajte si s tabelo in 

variacijami vprašanj) omogočilo pridobivanje zanimivih 

vpogledov, o katerih lahko razpravljate. Vprašanja, ki v takih 

primerih lahko izzovejo zgodbo, so npr.: »Povejte nam, kdaj 

ste prvič razumeli učinke/vplive...?«; »Ali ste v nekem trenutku 

imeli drugačen pogled in kdaj se je spremenil?«; »Da, to je vaše 

mnenje, ampak kaj bi bil primer?«. 

 

Naslednja vprašanja, lahko izzovejo zgodbo, kadar gre za 

izražanje mnenj: »Da, to je tvoje mnenje, ampak kaj bi lahko bil 
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primer?« Za konkretnejša vprašanja, Paul Andrew Costello 

(2015, Worldwide Storywork) ponuja naslednje alternative: 

- Povejte nam o času, ko ste prvič razumeli, kako ... učinki ...? 

- Kdo je pomagal oblikovati vaše mnenje o ... in kako/ 

kdaj/kje se je to zgodilo? 

- Ste se vedno počutili tako? 

- Ali se spomnite trenutka, ko ste imeli drugačen pogled in 

kdaj se je spremenil? 

PRIDOBLJENE 

SPRETNOSTI 

Osnovne spretnosti poslušanja. 

PRIDOBLJENE 

KOMPETENCE 

Razumevanje, kako se v smislu pogovora postavimo v ozadje 

(»narediti korak nazaj«) in kako lahko nemanipulativen odnos 

pomaga pri opolnomočenju posameznika.   

Sposobnost razlikovanja med »sočutjem« in »empatijo« kot 

vedenjskimi izrazi in razumevanje njihove vrednosti za drugo 

osebo. 

MATERIALI IN 

UPORABNI VIRI 

Oprema: samolepilni lističi (raznobarvni), barvice. Prenosni 

računalnik, projekcijsko platno, wifi, flip-over ali table, prostor 

z vsaj eno prazno steno, možnost za krožno postavitev stolov, 

napitki in prigrizki. 

Viri/Reference: 

o Paul Andrew Costello: Worldwide Storywork (2015) 

o Cynthia Kurtz: Working with Stories. Kurtz-Fernhout 

Publishing 2014 

o Friedeman Schulz von Thun: Miteinander reden 1. 

Störungen und Klärungen. Allgemeine Psychologie der 

Kommunikation. Hamburg: rororo 2003 – Illustration: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Four-sides_model   

o Melis Senova: This Human. Amsterdam: BIS Publishers 

2017 (Checklist for Listeners) 

o Frans de Waal’s layers of empathy (Russian dolls). The 

Age of Empathy 2009 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Four-sides_model


                                                                

38 
 

Enota 5: NARATIVNI PRISTOP 

 

 

CILJ Učeči se bodo usvojili znanje o tem kako pravilno voditi pogovor 

z uporabo narativnega pristopa. 

 

UČNI IZIDI 

 

OCENJEVALNI KRITERIJI 

 

UI1: Razumeti 

kako 

postavljati 

vprašanja z 

uporabo 

narativnih in 

krožnih 

vprašanj 

 

1.1. Ponazoriti obojestransko/dvosmerno spraševanje med 

dvema udeležencema 

1.2. Ponazoriti obojestransko (dvosmerno) spraševanje 

znotraj skupine 

 

 

UI2: Razumeti, 

kako 

eksternalizirati 

pogovor 

 

2.1. Ponazoriti eksternalizacijo pogovora med dvema 

udeležencema 

2.2. Ponazoriti obojestransko (dvosmerno) spraševanje v 

skupini (eksternalizacija) 

 

UI3: Razumeti, 

kako sestaviti 

in oblikovati 

vprašanje z 

uporabo 

narativnega 

pristopa 

 

3.1. Razložit pristop reševanja problemov kot fokus dela 

3.2. Razložiti k rešitvam usmerjen pristop kot fokus dela 

3.3. Ponazoriti spretnosti postopne izgradnje vprašanj: 

a) Oblikovati vprašanja, ki osvetlijo 

soustvarjanje/sodelovalni odnos z uporabo narativnega 

pristopa 

b) Raziskati možnosti samo-analize kot sredstva za uporabo 

narativnega pristopa 

 

 

 

UI4: Razumeti 

in uporabiti 

narativni 

pristop v 

kontekstu 

pripovedovanj

a zgodb in 

dela z 

zgodbami 

 

4.1. Obrazložiti primerjavo med pripovedovanjem zgodb in 

narativnim pristopom 

4.2. Zapisati 3 načine uporabe narativnega pristopa v 

kontekstu pripovedovanja zgodb oz. dela z (osebnimi) 

zgodbami 

 

 

LO5: Razumeti 

spretnosti in 

veščine 

potrebne za 

izgradnjo 

rešitev 

 

5.1. Razumeti koncepte: 

a) Krajina identitete 

b) krajina dejavnosti 

 

5.2. Pojasniti reavtorizacijo v narativnem pristopu  
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OPIS MOŽNIH 

PRIMEROV 

VAJ IN 

AKTIVNOSTI 

Aktivnosti učenja in poučevanja 

 (interaktivno, papir A4 ali A3, barvni svinčniki / pisala) 

 

Uvodne aktivnosti za »ogrevanje« ali t.i. ledolomilci (15 min) 

(interaktivno) 

 

Povabite udeležence, da izrazijo svoja pričakovanja glede te 

enote: »Kaj menite, zakaj so vprašanja tako pomembna za 

pripovedovanje zgodb?« Spodbudite udeležence, da delijo svoje 

ideje o temi. 

 

Vaja »The Many-headed Helper« ali »Več glav več ve« 

(interaktivno, papir A4, svinčniki / pisala) 

1. faza (15 min) 

Prosite enega od udeležencev, da se poistoveti s 

klientom/uporabnikom, na katerega življenje vplivajo določene 

težave. 

To je lahko emocionalni, relacijski ali fizični problem.  

Drugi udeleženci pa prispevajo k raziskovanju stanja klienta in 

njegove / njene zgodbe s problemom. 

 

2. faza (približno 20–30 min) 

Prosite udeležence, da odgovorijo na naslednja vprašanja in jih 

zapišejo: 

- »Zapišite si vsaj eno od izjav, ki ste/bi jih dali, in / ali 

vprašanja, ki ste/bi jih postavili uporabniku / 

udeležencu, ki je izpostavil problem, in za katera menite, 

da bi mu/ji najbolj pomagala. Kaj je bilo koristno? « 

- »Upoštevajte vsaj eno od izjav, ki ste jih dali, in / ali 

vprašanja, ki ste jih zastavili in za katere menite, da 

mu/ji niso bili tako koristni. Zakaj niso bila toliko 

uporabna?« 

 

3. faza (približno 15 min) 

Udeležence povabite, da podelijo svoje odgovore v skupini. 

 

Predavanje (30 min): Ogrodje in filozofija narativnega pristopa 

(PowerPoint / Prezi) 

Razkrivanje teoretičnih zamisli za uporabo narativnega pristopa. 

Začnite z izpostavljenimi idejami in koncepti, ki se nahajajo v 

prejšnjih enotah (npr. Pristop, ki se ukvarja z 

zgodbo/ranljivostjo/zaupanjem, predlagan v 2. poglavju), in se 

osredotočite na moč uporabe vprašanj, da bi ljudem pomagali 

povedati svojo zgodbo. 

Osredotočite se na idejo, da je raziskovanje in spraševanje po 

narativnem pristopu način izražanja zanimanja in radovednosti 

do zgodb ljudi. 

 

Kratek odmor (15 min) 
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Predavanje (30 min): Eksternalizacija pogovora (PowerPoint / 

Prezi) 

Razložite razlike med internaliziranim/notranjim diskurzom in 

eksternaliziranimi/zunanjimi diskurzi. Lahko si pomagate s 

priročnikom (str. 55-57): 

http://rsrc.eu/assets/rsrc-handbook_clickable.pdf. 

 

Pojasnite, kako deluje Mapa/načrt eksternalizacije. Gre za 

zemljevid prakse, ki daje koristen okvir za začetek 

eksternaliziranega pogovora, tako da postavlja vprašanja, 

katerih cilj je: 

- Dati problemu konkretno ime/poimenovanje. 

- Raziskati problem zgodbe (kdaj se je zgodilo prvič, kako 

se problem reflektira v življenju osebe, kakšni so nameni 

oz. cilji problema). 

- Opredeliti, koliko prostora zavzema težava v življenju 

osebe. 

 

Navedite nekaj primerov, kako uporabiti eksternalizacijo v 

pogovoru s klientom/uporabnikom.  

 

Vaja z uporabo Mape eksternalizacije (pribl. 120 min) »Kaj 

je/kako izgleda vaša pošast?« 

 

Vaja eksternalizacije: Risanje problema 

Narišite vašo »pošast« 10 min (način »mapiranja« problema) 

 

Pomislite na problem, ki vas neprestano moti: to je lahko 

problematična navada, vzorec, strah itd. 

Poskusite ga narisati. Lahko je žival, oseba, stvar, pošast  

 

Risbo te pošasti je mogoče narediti namensko, da bi pomagala 

opisati značilnosti problema. 

 

Opišite svojo »pošast«  50 – 75 min (odvisno od velikosti 

skupine) 

To je različica vaje »The Many-headed Helper« 

Kot prej, prosite osebo, da svojo narisano »pošast« deli s 

skupino (ni pomembno, ali je resnična ali si jo je oseba 

izmislila).  

Prosite udeležence, da raziščejo kolegovo zgodbo tako, da 

postavijo eksternalizacijska vprašanja, ki jih navdihuje 

karta/mapa eksternalizacije (glej tudi »izroček dodatnih 

vprašanj«). 

 

Udeleženci opišejo, pospešujejo komunikacijski proces z 

vprašanji, ki se nanašajo na lastnosti (kdaj se (problem) pojavi, 

ali ima glas, lahko komunicirate z njim itd.). 

http://rsrc.eu/assets/rsrc-handbook_clickable.pdf
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Udeležence razporedite po parih in jih prosite, naj se med seboj 

pogovarjajo z upoštevanjem smernic za intervju: 

 

• Zajemanje ključnih besed in besednih zvez. 

• Če je potrebno, uporabijo dodatna vprašanja, da 

spodbudijo intervjuvanca. 

• Potrebno je dopustiti, da intervjuvanec/ka resnično pove 

svojo zgodbo. Poskušajo naj se vzdržati podajanja svoje 

zgodbe – tudi oni se bodo namreč znašli v vlogi 

intervjuvanca. 

• Poslušajte pozorno. Bodite radovedni do doživetij, čustev 

in misli. Dovolite: 

• Tišino. Če vaš partner ne želi ali ne more odgovoriti na 

vprašanje, je v redu. 

• Dajte dovolj časa in pazite na svoj čas - če je čas za 

intervju določen, bodite pozorni na to in se ga držite. Če 

potrebujete več časa, vprašajte, če je to mogoče. 

• Osredotočite se na problem in ne na nepotrebne 

informacije v ozadju. 

• Poiščite izkušnje iz prve roke namesto zgodb o drugih 

(zgodbe o skupini, katere intervjuvanci so člani, je OK). 

 

Poskusite uporabiti karto/mapo eksternalizacije 

 

Primeri vprašanj za EKSTERNIZACIJO: 

 

• Kako bi poimenovali problem, ki vpliva na vaše življenje? 

• Če bi ga lahko opisali, kakšen bi bil? Bi bil moški ali ženska? 

Bi bila mlada ali stara? Ali govori? Če da, kaj pove? 

• Kdaj se je problem prvič pojavil v vašem življenju? 

• Katere cilje ima problem v smislu pomena za vas in vaše 

življenje? 

• Na lestvici od 0 do 10, kjer "0" pomeni, da težava sploh ne 

vpliva na vaše življenje, in "10" pomeni, da težava popolnoma 

vpliva na vaše življenje, kam bi v svojem življenju postavili 

problem? 

 

Primeri vprašanj za REAVTORIZACIJO: 

 

• Katere so vrednote za katerimi stojite v svojem življenju?  

• Se lahko spomnite epizode, samo ene, ko ste uspeli 

zajeziti problem? 

• Se lahko spomnite epizode, samo ene, ko ste uspeli 

učinkovito delovati v skladu z vašimi vrednotami? Katere 

spretnosti / kompetence ste uporabili za skladnost z 

vašimi vrednotami? 
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• Kaj, če poskusite slediti svojim vrednotam zdaj, ko se 

soočate s težavo? Bi uporabili iste spretnosti / 

kompetence? Bi uporabili nove spretnosti / kompetence? 

 

Primeri KRAJINA/POKRAJINA IDENTITETE  - KRAJINE/POKRAJINE 

AKCIJSKIH VPRAŠANJ: 

 

• Kakšni nameni vodijo vaša dejanja, jih konkretizirajo v 

borbi s problemom? 

• Kakšni nameni vodijo vaša dejanja k vašim vrednotam? 

• Kakšna upanja imate za svoje življenje? 

• Katerim načelom boste sledili? 

• Katere ukrepe bi lahko sprejeli, da bi svoje ideje 

predstavili v svoji skupnosti? 

 

Izmenjava idej o izgradnji rešitev (približno 30 min) 

 

Pojasnite, da eksternaliziranje problema pomaga klientu/ 

uporabniku, da vzpostavi nekaj prostora med njim in 

problemom in da s tem lahko dobi več prostora za ukrepanje 

proti temu problemu. 

Izhajajoč iz te zamisli, pozovite vsakega člana parov prejšnje 

vaje, da skupini pove, kako bi mu zgodba partnerja pomagali pri 

reševanju njegovega problema. 

Povejte skupini: »Z mapo eksternalizacije smo partnerju 

pomagali, da je povedal zgodbo o problemu. Zdaj pa preučimo 

zgodbo o tem, kako se udeleženec sooča s problemom od 

trenutka, ko se je pokazal v njegovem življenju. Katere vrste 

vprašanj bi zastavili, da bi to lahko videl/opazil?« Povabite 

celotno skupino, da deli svoje misli. Zapišite možna vprašanja, ki 

se pojavljajo.  

 

Izgradnja rešitev – usmerjenost v rešitve (45 min) 

 

Razdelite udeležence v iste pare kot pri prejšnji(h) vaji in jih 

prosite, naj si medsebojno postavijo vprašanja (izgradnja 

rešitev), ki jih je sestavila skupina. Ob koncu vadbe jih prosite, 

naj delijo svoje misli o izkušnji. 

 

Naredite drugo risbo pošasti / problema:  »Kako je videti 

(pošast) zdaj?« 

 

Pogovorite se: »Katera vprašanja so najbolj delovala? Katera 

vprašanja so bila najslabša? Zakaj? Kako bi jih lahko spremenili, 

da bi bili učinkovitejši pri iskanju rešitve za svoj problem?« 
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Uvod v razmišljanje o novi zgodbi 

 

Drevo življenja 90min  Veliki listi papirja (šeleshamer), barvna 

pisala / PowerPoint (od posameznika do kolektiva – »enotnost v 

raznolikosti«) 

 

Drevo življenja je navdihujoč pristop k delu z otroki, mladimi in 

odraslimi v različnih kontekstih, vključno s skupinami beguncev 

in priseljencev; ljudi, katerih skupnost je bila prizadeta zaradi 

naravne nesreče; skupine mladih, ki so bili izključeni iz šole; 

ženske, ki so bile izpostavljene nasilju v družini itd. 

 

Ko je vsakdo naredil svoje individualno drevo, lahko naredite 

skupinsko razstavo »Gozd življenja«, ki omogoča da se zgodbe 

lahko podelijo z drugimi, razstava omogoča skupinsko refleksijo 

in tudi lahko razkrije zgodbe, povezane z prihodnostjo 

(hrepenenja, želje, kaj želimo dati svetu) . Poiščite podobnosti. 

Proces se tukaj giblje od posameznika k kolektivu (»enotnost v 

raznolikosti«). 

 

Zaključek (30 min) 

Skupina naj si izmenja svoje misli in ideje o aktivnostih, ki so jih 

doživeli tekom te učne enote. Kakšni so teoretični zaključki, do 

katerih so prišli v okviru te enote? 

Kaj menijo o uporabi eksternalizacijskih vprašanj? Kaj menijo o 

zamisli o preoblikovanju izjav v vprašanja?  

Katere prednosti vidijo pri uporabi narativnega pristopa? Kako 

so doživeli risanje kot sredstvo izražanja? Ali jim je pomagalo 

bolje povedati (in razumeti) njihove zgodbe? 

Powerpoint / izročki 

Dodatna vprašanja za »problem«/ »pošast« 
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Eksternalizacija problema: 

 

Drevo življenja  

 

 

 

 

PRIDOBLJENE 

SPRETNOSTI 

Razumevanje, kako lahko medsebojno deljenje zgodb 

opolnomoči posameznike in skupnosti ter odpre možnosti za 

prihodnost. 

 



                                                                

45 
 

Razumevanje, kaj pomeni »ne direktivna, vendar vplivna drža«. 

 

Razumevanje, kaj je eksternalizacijski pogovor. 

 

Razumevanje, kaj je metoda krožnega spraševanja. 

 

 

PRIDOBLJENE 

KOMPETENCE 

Razumevanje in praktična uporaba oziroma znanje o vodenju 

pogovora v okviru narativnega pristopa.   

 

MATERIALI IN 

UPORABNI 

VIRI 

Oprema: papir A4 / A3, pisala / svinčniki. Prenosni računalnik, 

projekcijski zaslon, wifi, flip-over ali tabla, soba z najmanj eno 

steno za razstavljanje slik, priložnost za krožno razporeditev 

stolov; pijače (kava, čaj, voda) in prigrizki (npr. piškoti) za 

udobje. 

 

Viri/Reference: 

 

o Frühmann P., Hamilton N., Broer Y., Mogensen L., Frezza 

L., Hamilton J. (2016), Raising Strong and Resilient 

Communities. A narrative and story approach to 

empower cooperation, cohesion and change in 

communities through non-formal education. - SFV in 

cooperation with Storybag. ISBN 978-952-7076-34-7; 

dostopno na: http://www.rsrc.eu/outputs.html.  

 

 

  

http://www.rsrc.eu/outputs.html
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Enota 6: KULTURNA IN KONTEKSTNA OBČUTLJIVOST 

 

 

CILJ Učeči se bo usvojil znanje o tem kako se prilagoditi vsakemu 

specifičnemu kontekstu dela (z zgodbami) in kulturnim 

razlikam. 
 

 

UČNI IZIDI 

 

OCENJEVALNI KRITERIJI 
 

 

UI1: Razumeti 

pomen vpliva 

različnih 

izobraževalnih 

in poklicnih 

ozadij 

 

1.1. Opisati izobraževalno in poklicno ozadje vsaj štirih 

različnih udeležencev 

 

 

UI2: Ustvariti 

varno okolje 

dela 

 

1.1. Opisati varno okolje dela (s skupino/posameznikom) in 

ukrepe, sprejete za nadzor konteksta dela in kulturnih 

razlik v vsaj treh različnih situacijah 

 

UI3: Uporabiti 

ustrezne in 

splošne 

jezikovne 

strukture 

 

3.1. Opisati, kje je potrebno uporabiti splošen jezik pri 

pripovedovanju zgodbe v okviru dela v paru oziroma 

»ena na ena« 

3.2. Opisati, kje uporabiti splošen jezik, ko pripovedujemo 

zgodbo skupini 

 

OPIS MOŽNIH 

PRIMEROV VAJ 

IN AKTIVNOSTI 

Aktivnosti učenja in poučevanja: 

 

Prvi vtisi 40 min (fotografije, papir, pisala) 

Pomembno je, da se zavedamo, kako lahko je priti do napačnih 

predpostavk o ljudeh, ki jih ne poznamo. 

Vprašanja, ki jih obravnavamo: 

 

o Osebna identiteta 

o Stereotipizacija 

o Kako naredimo predpostavke o ljudeh na podlagi zelo 

malo realnih informacij 

 

Namen naloge:  

 

• Primerjati, kako se ljudje razlikujejo v svojih začetnih vtisih 

o drugih. 

• Raziskati, kako naše pretekle izkušnje obarvajo naše prve 

vtise. 

• Jačanje zavedanja, kako naši vtisi vplivajo na naše 

obnašanje do drugih. 

Priprave 
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o Izberite slike ljudi (iz revij), ki imajo zanimive / različne / 

presenetljive obraze. 

o Izrežite obraze in jih pritrdite na vrh papirja, ki pušča dovolj 

prostora pod njim. Na udeleženca boste morali pripraviti en 

list. 

o Svinčniki, en po osebi. 

 

Navodila  

 

1. Prosite igralce, da sedijo v krogu in vzamejo po 1 list. 

2. Prosite jih, naj si ogledajo sliko in si zapišejo svoj prvi vtis o 

osebi na dnu strani. 

3. Nato jih prosite, naj v višini ene/dveh vrstice upognejo 

spodnji del papirja navzven, da skrijejo, kar so napisali, in 

tako zapognjen list podajo naslednji osebi. 

4. Povejte igralcem, naj si ogledajo drugo sliko in si zapišejo 

svoj prvi vtis na dnu strani tik nad zavihkom, nato pa znova 

upognejo list in ga podajo naprej. 

5. Ponavljajte, dokler se krogi ne zaokrožijo in je vsak videl vse 

liste s slikami. 

6. Zdaj razgrnite vse liste in pustite vsakomur primerjati 

različne »prve vtise«. 

 

Evalvacija 

 

Pogovorite se o tem, kaj se je zgodilo in kaj ste se naučili: 

o Kot skupina? 

o Kakšna presenečenja ste doživeli? 

o Na čem ste osnovali svoje prve vtise? 

 

Opišite in s skupino podelite primere, ko ste imeli popolnoma 

napačen prvi vtis o nekom. 

o Kaj se je zgodilo kot rezultat take pozicije? 

o Kaj je ta dejavnost razkrila o nas samih? 

 

Nasveti za moderatorje procesa 

Preden začnete, poskrbite, da bodo vsi razumeli navodila. 

Koristno je pokazati, kje bi morali igralci pisati in kako obrniti 

spodnji del papirja. 

 

Dokumente premikajte dokaj hitro, ne dovolite, da bi ljudje 

predolgo razmišljali. To so njihovi prvi vtisi, ki jih želite. 

 

Izogibajte se izbiri slik slavnih oseb ali znanih osebnosti. 

 

Poskusite vključiti najrazličnejše ljudi, vključno z različnimi 

starostmi, kulturami, etničnimi skupinami, sposobnostmi. 

invalidnostjo itd. 
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Bodite pripravljeni na nekaj silovitih argumentov o odnosih. 

Glede na velikost skupine komentarji niso vedno anonimni. Ne 

dovolite, da igralci medsebojno kritizirajo svoja mnenja, 

ampak se osredotočijo na dejanske komentarje. 

 

Pokažite video »All that we share« (Danish TV) 

http://learnstorytelling.eu/sl/multi-media-units/  

 

Kulturna občutljivost 10 min PowerPoint / izročki 

Kulturna občutljivost pomeni zavedanje, da obstajajo kulturne 

razlike in podobnosti med ljudmi, ne da bi jim dodelili 

vrednost - pozitivno ali negativno, boljšo ali slabšo, pravilno ali 

narobe. To pomeni, da se zavedamo, da ljudje niso vsi enaki in 

da se priznava, da »naša« ali »njihova« kultura ni nič boljša od 

katere koli druge kulture. 

 

Skupni jezik 20 min (interaktivno) 

Da bi pokazali, kako se kulture lahko razlikujejo v zaznavanju 

besed ali fraz, in tudi, kaj zgodbe lahko storijo pri tem 

(omogočajo preskakovanje razlik, ker lahko zgodbam in 

povedanemu postavljate vprašanja - … »kaj je to torej 

pomenilo…?«Itd.  

 

Vprašajte udeležence: (primeri) (lahko uporabimo tudi 

samolepilne post it lističe) 

»Kaj vam pomeni »dež«?« 

»Kaj za vas pomeni »revščina«?« 

»Kaj za vas pomeni »poroka«?« 

itd. 

»Kaj bi to (…) pomenilo [migrantu / beguncu / itd.]?« 

 

Zavedajte se tudi težav z s pismenostjo, risanje je primerno za 

tiste, ki imajo nizko raven pismenosti in lahko sodelujejo 

generalno v mešani skupini. Zato ima pripovedovanje zgodb 

tako veliko prednost pred pisanjem ... 

Moderator: »Če razumemo pomen oz. pomenskost, ki ga mi in 

drugi pripisujemo ali dajemo besedam, stavkom, zgodbam, se 

lahko povežemo in govorimo isti jezik ali se vsaj strinjamo, da 

sprejemamo razlike« 

 

interaktivno / timsko delo! (ustvarjalnost) 

Anthony in Ali 50 'min/ Krogla / papir in pisalo za opazovalca 

/ Flip over li bela tabla in označevalno pisalo. 

Obravnavana področij: 

o (kulturni) stereotipi 

 

Cilji 

o Raziskovanje podob, ki jih imamo o ljudeh iz drugih kultur, 

družbenih skupin itd. 

http://learnstorytelling.eu/sl/multi-media-units/
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o Zavedati se, kako te slike pogojujejo naša pričakovanja do 

ljudi, ki pripadajo drugim skupinam. 

 

Navodila  

 

1. Prosite udeležence, da sedijo v krogu. 

2. Prosite enega od njih, naj bo opazovalec. Pojasnite, da 

morajo sedeti zunaj kroga in zapisati zgodbo, ki bo ustvarjena. 

3. Razložite ostalim članom skupine, da bodo skupaj ustvarili 

kooperativno/sodelovalno zgodbo. Za to bodo uporabili žogo. 

4. Nato recite: »To je zgodba o [imenu, tipičnem za vašo 

državo], mladeniču (npr. Anthony iz [vaše države / mesta]« in 

posredujte žogo članu skupine in jih povabite, naj nadaljujejo z 

enim ali dvema stavkoma zgodbe, in ta oseba posreduje žogo 

naprej. 

5. Nadaljujte tako, da bo zgodba zgrajena v sodelovanju. 

6. Po 10 ali 12 menjavah vprašajte za žogico in recite: »[ime 

junaka prve zgodbe] pozna Alija, [osebo iz druge/nove 

zgodbe] in vrne žogico nekomu v krogu in ga vpraša začeti 

govoriti Alijevo zgodbo… 

7. Po približno 10 ali 15 minutah se aktivnost konča. 

 

Povzetek in evalvacija 

 

Prosite opazovalca, naj prebere zapiske, ki jih je zapisal med 

aktivnostjo o zgodbah. 

 

Nato prosite skupino, naj pove, kaj jim zgodbe Anthonyja in 

Alija povedo o njihovih različnih življenjih in nadaljujte s 

komentarji o tem, kako se to nanaša na podobe, ki jih imamo o 

(primer ranljive skupine) mladih moških iz npr. Irske in/ali 

Maroka. Zabeležite glavne točke na tabli. 

 

Vprašajte, od kod prihajajo te slike. Ali so vsi imeli podobne 

predstave o npr. Severni Irski in Maroku? Zakaj? Zakaj ne? 

 

Kontekstualna občutljivost 10 min PowerPoint / izročki 

 

Domena kontekstualne občutljivosti pomeni, da so ljudje 

občutljivi na stereotipe in poskušajo brezpogojno sprejeti 

druge po svoji osebni vrednosti. Lahko dodamo lastnosti, kot 

je perspektiva, da vidimo svet tako, kot drugi gledajo in 

dojemajo stvari; strpnost do dvoumnosti, kjer ljudje kažejo 

sposobnost sprejemanja večih interpretacij istega položaja. In 

končno, pozornost usmerjeno na dajanje prezgodnjih 

ultimatov/sodb. 

 

Tema Iskanje ustreznih orodij PowerPoint 

(Interaktivno) 
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Vsak udeleženec analizira, katero orodje/pristop je najbolje 

uporabiti za zbiranje zgodb pri delu s svojo skupnostjo / 

uporabniki, in podeli te razloge z drugimi v skupini. Za to se 

uporabi prazen papir, na zgornjem delu je označeno izbrano 

orodje/pristop, pod ključnimi besedami pa razlogi zakaj. Nato 

se udeleženci medsebojno intervjuvajo o izboru. Moderator 

vodi proces. Za 15 udeležencev so skupine razdeljene v 3 

manjše skupine, pri čemer skupine ne obravnavajo iste vrste 

skupnosti s katero dela (ali pa tudi npr. istega profesionalnega 

ozadja – vsaka skupina izbere eno). Ideja tukaj je ustvariti 

mešanico med skupinami ljudi, ki delajo z različnimi 

ogroženimi skupinami (migranti, mladoletniki, brezposelnimi 

itd.) in z različnimi strokovnimi / izobraževalnimi izkušnjami 

(psihologi, socialni delavci, skrbniki itd.). Nato se skupine 

razdelijo in se ponovno združijo – v tem delu pa glede na 

podobnosti, ki so jih prej morali postaviti v ozadje, sedaj 

razpravljajo o orodjih in izzivih glede na skupnost s katero 

delajo in svoje profesionalno ozadje ter si pregledajo orodja 

drugih in dajejo povratne informacije o svojih zaključkih. 

 

Vloga in delo moderatorja / izvajalca usposabljanja 45 min  

delno interaktivno / PowerPoint / izročki 

 

Tema: Razmerja moči (približno 45 min) Odnosi moči - 

Spoštovanje - Skromnost 

Moderator pojasni, kako razmerja moči vplivajo na rezultate 

aktivnosti pripovedovanja zgodb, tako z vidika odnosa moči 

med moderatorjem in skupino kot tudi znotraj skupine. 

Moderator pojasni, da je kartiranje skupnosti mogoče uporabiti 

za razkrivanje (moči) odnosov znotraj skupnosti. 

 

(Interaktivno) Vsak udeleženec razloži svoj odnos do skupnosti, 

s katero dela, in analizira, kakšna razmerja moči obstajajo 

tukaj po njihovem mnenju. Na podlagi cilja njihovega dela s 

skupnostjo bodo povabljeni k razmisleku, katere informacije si 

delijo z drugimi v skupnosti in zakaj so se odločili za to. Drugi 

udeleženci dajejo povratne informacije. Moderator jim postavlja 

vprašanja. 

 

Tema: Spoštovanje izobraževalnih in strokovnih ozadij 

(približno 45 min) 

(Interaktivno) 

Moderator z uporabo osebne / poklicne zgodbe (»ko mi je 

spodletelo…«) ali izkušnje pojasni, kaj se zgodi, če pri ljudeh s 

katerimi delamo, ne upoštevamo npr. njihove izobrazbe / ravni 

le-te ali poklicnega konteksta. (5 min). 

 

(Interaktivno (5 min) 
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Moderator vabi udeležence v skupinah po 3 osebe z naslednjo 

nalogo (20 min): 

3 udeleženci si izmenjajo podobne zgodbe o »npr. 

napaki/spodrsljaju na delu…« (3x max. 5 min), moderator meri 

čas); poslušalci zapisujejo zgodbe drug drugega. vendar na 

način, da pri tem poskušajo odgovoriti na naslednje: 

Od jutri bo ta oseba delala z vami. Bi se lahko oddaljili od 

zgodbe, ki ste jo slišali, in dvomite v poglede in / ali mnenja, 

ki ste jih imeli med poslušanjem zgodbe te osebe? 

Moderator vse povabi v kratek zgodbeni krog, v katerem 

udeleženci delijo svoje pomisleke, potem pa vsi razpravljajo o 

tem, kako bi se jim lahko izognili. (20 min) 

Moderator povzema informacije. (5 min). 

 

Etika in transparentnost 

Za video poglejte priročnik (RSRC) 

Etičnost in transparentnost ppt 

 

Narativna razdalja in zaznavanje vrednosti 

Definicije PowerPoint 

 

Mesta srečanja / varne okoliščine dela (kje se srečati) 

(približno 30min) 

(Interaktivno in PowerPoint) 

Udeleženci so združeni po skupinah v skladu s posebnostmi 

skupnosti / uporabnikov, s katerimi delajo.. Razmišljajo o 

fizičnih značilnostih »mesta srečanja« za delo s svojo 

skupnostjo. Povabite jih naj opredelijo specifična vprašanja ali 

dodatne okoliščine, ki jih je treba upoštevati tako glede 

fizičnega prostora kot tudi pravilnega okolja in elementov kot 

so kultura, tradicija, starost, spol itd. 

 

PowetPoit / Izročki 

Orodja za delo z različnimi skupnostmi 
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Poleg tega je lahko uporaba glasbe ali pantomime koristna pri 

premagovanju komunikacijskih težav, povezanih z jezikom, in 

se lahko uporabi kot alternativa za risanje pomembnega 

trenutka, npr. razložite pomemben trenutek skozi pesem ali 

glasbo, ki odraža tisto, kar se trenutno čuti, ali prosite, da s 

pantomimo izrazijo svoja čustva. 

 

PowerPoint / Izročki  

 

Odnosi moči  

Pri delu s svojo skupnostjo se morate zavedati, da zaradi 

značilnosti vaše ciljne skupine (ogroženih ljudi) obstaja velika 

možnost, da obstaja razmerje moči, v katerem imate določeno 

raven moči nad osebami v vaši skupnosti. Razlog za to je lahko 

dejstvo, da že imate določene informacije v zvezi z npr. 

pristopom pripovedovanja zgodb in namenom takega pristopa 

pri delu z ljudmi ali zaradi dejstva, da imate moč sprejeti 

odločitve, ki neposredno vplivajo na njihovo življenje in dobro 

počutje. 

 

V zvezi z močjo informacij bi udeležencem morda lahko dali 

naslednje vrste informacij, kar je koristno (ali ne) glede na vašo 

profesionalno situacijo: 
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PowerPoint / Izročki 

Nizka in visoka narativna razdalja 

 

Na kratko, narativna / pripovedna razdalja se ukvarja z 

vprašanjem pomena in smisla (osmišljanja).  

Nizka narativna razdalja pomeni smiselno združevanje 

informacij ali smiselno (ponovno) razširitev že prejetih in 

strnjenih informacij. Večja narativna razdalja v dogodku 

zgodbe (ali v zbranih informacijah s strani udeležencev) znižuje 

smiselnost razširitve (zbranih) informacij. Slednje lahko 

privede do zmot pri interpretaciji, do zavračanja vaše zgodbe 

ali informacij, ki pri tem nastajajo.  

 

Nizka in visoka vrednost zaznavanja 

 

Boste delali z ljudmi, ki (menijo) čutijo, da jih je treba 

spoštovati ali se počutijo prezrti? Ljudem, ki so navajeni imeti 

določeno mero avtoritete, boste morali dokazati svojo 

vrednost. Ljudi, ki se počutijo prezrte ali se bojijo, da ne bi bili 

slišani, boste morda morali prepričati, da jih želite slišati. 

Nekateri ljudje bodo morda mislili, da vaše delo ni tako 

pomembno, kot si sami mislite, da je. Morda boste morali 

predstaviti svoje delo (ali projekt) in jih pritegniti z 

aktivnostmi, ki so zabavne in izkazujejo vašo zavzetost, da 

boste vzpostavili delovno okolje in izhodišča za nadaljnje 

aktivnosti, ki sledijo določenemu namenu in imajo svoj smisel. 

 

Nizka in visoka razlika v moči 

Kako vas vidijo vaši udeleženci / klienti? Kot prijaznega 

pomočnika ali sovražno silo? 

Se počutijo varne, ko jih prosite, da delijo zgodbe? Kaj pa 

njihova zasebnost? Ne 

predpostavljajte, da že ‘vedo’; vprašajte, saj so ljudje nemara 

bolj previdni, kot si mislite. 

 

Video, PowerPoint / Izročki 

 

Spoštovanje izobraževalnega in poklicnega ozadja 

skupnosti s katero delamo 

1. Spoštovanje. Spoštovanje pomeni, da se postavimo dovolj v 

ozadje, da se postavimo kot enakovredni do drugega / vašega 

občinstva. 

2. Empatija. Empatično poslušanje pomeni odvračanje od sebe, 

izvajanje ponižnosti, krepitev moči drugega. 

3. Skromnost. Spoštovanje drugih pomeni biti skromen. 

Skromnost je naša obramba pred strahom, predsodki in 

nepremišljenimi odločitvami. Skromnost nam omogoča, da 
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poslušamo in odkrito poslušamo druge, se zavedamo svojih 

meja. 

 

Primerjava lastne perspektive s perspektivo drugega - 

določanje, kaj bi lahko pomagalo drugemu - je temelj višje 

razvite empatije. 

 

PRIDOBLJENE 

SPRETNOSTI 

Sposobnost ocenjevanja ustreznih komunikacijskih orodij in 

njihove uporabe. 

 

Sposobnost ocenjevanja potrebnih vrst vprašanj za različne 

situacije in občinstvo (npr. Otroci, starejši, travmatizirani ...). 

 

Sposobnost pokazati ponižen in spoštljiv odnos. 

 

PRIDOBLJENE 

KOMPETENCE 

Znanje in sposobnost uporabe kartiranja in ocenjevanja 

odnosov moči v različnih kontekstih. 

 

Poznavanje ustvarjanja varnega prostora za različne 

posameznike / skupine. 

MATERIALI IN 

UPORABNI VIRI 

Oprema: Barvice / svinčniki; Papir za risanje A4; Trak za 

pritrditev na steno. Prenosni računalnik, projekcijski zaslon, 

wifi, flip-over ali tabla, soba z vsaj eno razstavljeno steno, 

možnost krožne razporeditve stolov; pijače (kava, čaj, voda) in 

prigrizki (npr. piškoti) za udobje. 

 

Viri/Reference: 

 

o Frühmann P., Hamilton N., Broer Y., Mogensen L., 

Frezza L., Hamilton J. (2016), Raising Strong and 

Resilient Communities. A narrative and story approach 

to empower cooperation, cohesion and change in 

communities through non-formal education. - SFV in 

cooperation with Storybag. ISBN 978-952-7076-34-7; 

dostopno na: http://www.rsrc.eu/outputs.html.  

o RSRC – Video on Transparency: http://www.rsrc.eu/3.-

instruction-videos.html  

o TV2 Denmark “All that we share” video: 

https://www.youtube.com/watch?v=jD8tjhVO1Tc  

 

 

 

  

http://www.rsrc.eu/outputs.html
http://www.rsrc.eu/3.-instruction-videos.html
http://www.rsrc.eu/3.-instruction-videos.html
https://www.youtube.com/watch?v=jD8tjhVO1Tc
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Enota 7:  USTVARJANJE NOVIH ZGODB 

 

 

CILJ Učeči se bodo razumeli bistvene elemente zgodbe in jih 

uporabili pri ustvarjanju novih zgodb. Poslušalcem bodo 

zmožni posredovati svojo zgodbo. 

 

UČNI IZIDI 

 

OCENJEVALNI KRITERIJI 

 

UI1: Razumeti, 

kako 

vizualizirati 

zgodbo 

 

1.1. Opredeliti in opisati štiri čute, ki jih moramo upoštevati 

pri vizualizaciji zgodbe 

 

UI2: Razumeti, 

kako izbrati 

ključne podatke 

iz vizualizacije 

in jih 

posredovati 

poslušalcem 

 

2.1. Uporabiti opis, primerjavo in metaforo za: 

 

(a) kratek opis krajine in ugotoviti vsaj štiri ključne  

           podrobnosti, ki zadevajo čute 

(b) opis potovanja skozi pokrajino 

 

 

 

UI3: Razumeti 

strukture zgodb 

 

3.1. Raziskati, kako lahko struktura zgodb pomaga pri 

ustvarjanju nove zgodbe: 

 

(a) opisati znane (ali stare) zgodbe in opredeliti štiri 

ključne strukturne elemente, uporabljene v zgodbi 

(b) opisovati možne nove zgodbe s pomočjo podobnih  

ključnih elementov 

c) ponazoriti uporabo glasu kot elementa pripovedovanja 

zgodbe 

 

UI4: Oblikovati 

novo zgodbo 

 

4.1. Raziskati, kako je lahko struktura zgodbe uporabna v 

ustvarjanju novih zgodb za posameznike ali skupine z: 

(a) opredelitvijo vsaj treh koristi ustvarjanja nove prihodnje 

zgodbe 

(b) na kratko predstaviti vsaj tri različne medije ali metode 

priprave zgodbe 

 

4.2. Ponazoriti predstavitev nove zgodbe 

OPIS MOŽNIH 

PRIMEROV VAJ 

IN AKTIVNOSTI 

Aktivnosti učenja in poučevanja: 

(A3 papir, oljne barve, voščenke) 

 

Vaja 1: Prva stopnja (Vizualizacija pokrajine – ustvarjalna 

vizualizacija za ogrevanje) 15 min + 15min 

 

Moderator: Prikličite si prostor na prostem/pokrajini, kjer ste 

bili. 

Predstavljajte si, da ste sredi te pokrajine (lahko vam pomaga, 

da zaprete oči). 
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o Poglejte okrog sebe. Kaj vidite v daljavi? Kaj vidite v bližini 

o Kaj slišite v svoji bližini? Kaj slišite oddaljeno? 

o Kaj vohate? 

o Katera čustva občutite? 

 

Zapišite vse. 

 

Moderator: Predstavljajte si, da zapuščate prostor. Izberite 

svojo vrsto transporta. Potujete. Kako se počutite?  

Ali so določene table ob cesti? 

o Nekoga srečate. Kakšna je interakcija med vama? Kakšna 

čustva občutite? 

o Potujete dalje. Z enako obliko transporta ali z drugačno?  

o Ali vzamete osebo, ki ste jo srečali, s seboj ali jo pustite za 

seboj? 

o Kaj občutite ob spominu na vajino interakcijo? 

o Pripotujete na drugi kraj. 

o Poglejte okrog sebe? Kaj vidite daleč od sebe? Kaj vidite 

blizu sebe? 

o Kaj slišite v svoji bližini? Kaj slišite v daljavi? 

o Kaj vohate? 

o Katera čustva občutite? 

 

Zapišite vse. 

 

Vaja 1: Stopnja 2 (20 min) 

 

Moderator: Zdaj imate preprosto zgodbo. 

 

Ta ima začetek in konec. Nekaj se zgodi – potovanje. V zgodbi 

obstaja še drugi lik/oseba/junak, ki lahko vpliva ali ne vpliva na 

to potovanje. 

Ali se je kaj spremenilo med nastajanjem zgodbe? 

V čem se razlikuje drugo mesto od prvega? 

 

o Premislite, kako bi povedali to zgodbo. 

o Premislite, kako bi povedali to zgodbo petletnemu otroku. 

o Premislite, kako bi hoteli povedati zgodbo svoji stari mami. 

o Premislite, kako bi povedali to zgodbo nekomu, ki je od 

rojstva slep. 

o Premislite o spremembah, ki bi jih v zgodbi naredili za 

vsakega poslušalca. 

o Ali bi spremenili jezik, ki ga običajno uporabljate? 

o Ali bi spremenili elemente, ki jih poudarjate, in tiste, ki jim 

odvzemate/ste jim odvzeli pomembnost? 

o Ali bi spremenili kakšne metafore ali primerjave? 

o Ali bi spremenili ton zgodbe? 

 

Zapišite si vse te možnosti. 
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Preglejte svojo zgodbo in jo spremenite kakor želite.  

 

Vaja 1: stopnja 3 (20 min) 

 

Moderator: Razmislite o svoji zgodbi. 

Kaj v vaši zgodbi ilustrira in ne zgolj navaja čustva na kateri 

koli točki? (Na primer namesto »Bil sem vesel« poskusite »Na 

obrazu sem imel velik nasmeh«.)  

Kako vaš drugi lik/oseba v zgodbi vpliva na vaša čustva? 

Kateri interesni dejavniki so v vaši zgodbi ali bi jih lahko 

dodali, da bi izboljšali svojo zgodbo? Na primer: 

negotovost - pretiravanje - nepričakovani dogodki - razumljivi 

cilji / namere / občutki protagonista -  

prelomnica ali prelomnice: cilj je dosegljiv (zmaga) ali poraz 

(ali gotova smrt) - identifikacija s problemi protagonista - 

ustvarjalnost: uporaba analogije, metafore, tragedija, 

komedija, presenečenja (proti pričakovanjem) - diskontinuiteta: 

prekinjeno z navidez nepomembnimi epizodami ali zgodba v 

zgodbi (okvirna zgodba, pomislite na zgodbo tisoč in ena noč) 

 

Preglejte svojo zgodbo in jo spremenite kakor želite.  

 

Vaja 2: Uporaba metaforike (15 min) 

Razmislite o eni sami sliki, ki bi najbolje prikazala vašo 

zgodbo. Narišite to sliko ali jo opišite v enem stavku z uporabo 

umetniških materialov. 

Dodajte jo v galerijo poleg slik drugih udeležencev. 

Razmislite, zakaj ste izbrali to sliko. 

 

Vaja 3: Dvakrat povedane zgodbe  (10 min + 10 min+ 5 min) 

Delajte v paru in povejte zgodbo partnerju. 

Poslušajte zgodbo vašega partnerja.  

Povejte zgodbo, ki ste jo pravkar slišali in se pogovorite o tem, 

kaj vi mislite, da je bilo zanimivo ali pomembno v tej zgodbi. 

 

Vaja 4: Izpolnjevanje strukture zgodbe 45 min 

Kot skupina se pogovorite o gradnikih zgodbe (ki jih razlagata 

Ken Adams in Hutchens 2015) in strukturi ljudske pripovedi, ki 

jo je predlagala Cynthia Kurtz. (5 min) 

Kot skupina izberite poznano zgodbo in raziščite, kako se 

ujema s tema dvema strukturama. (10 min) 

Vaja (10 min + 10 min – 30 min, odvisno od velikosti skupine) 

V manjših skupinah, ki imajo največ pet članov, pripravijo 

kratko novo zgodbo (izmišljeno ali nadgradnjo tradicionalne) z 

gradniki zgodbe, pri čemer vsak udeleženec prispeva k 

ustvarjanju. 

Vsaka skupina deli svojo zgodbo s skupino. 
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Vaja 5: Uporaba strukture zgodbe za pomoč pri ustvarjanju 

(nove) zgodbe ali Zgodba »od spodaj navzgor« (Razpravljajte 

10 min , ustvarjanje 30 min + 60 min = 90 min) 

 

Kot skupina se pogovorite, kako bi lahko s strukturirano 

zgodbo ustvarili pozitivno prihodnjo zgodbo za posameznika 

ali skupino. 

Razmislite, kako bi lahko uporaba ljudske pripovedne strukture 

pomagala ustvariti pot do doseganja (lastnih) ambicij ali želenih 

prihodnjih situacij. 

 

Razmislite o tem, kako bi lahko pomagali s koncepti kot so 

kontekst, prelomnica, ukrepanje, preobratom in reševanje, 

na primer: 

- Prepoznavanje in opredeljevanje ciljev 

- Priznavanje realne ocene vašega trenutnega položaja 

- Priznavanje ovir za ukrepanje in njihovo premagovanje 

- Ocenjevanje ukrepov, ki jih je treba sprejeti 

- Priznavanje, da so nazadovanja del procesa in jih je 

mogoče premagati 

- Doseči zadovoljivo rešitev 

 

Kot posamezniki, udeleženci na kratko orišejo prihodnjo 

zgodbo zase ali drugega posameznika ali skupino, ki uporablja 

strukturo ljudske pripovedi.  

Ustvarite preprost časovni okvir s kratkimi opombami ali 

risbami.  

 

Vaja (zgodba »od spodaj navzgor«) 

Moderator: lahko prikaže video “zgodba od spodaj navzgor” 

(RSRC), ki sledi zahtevam strukture ljudske pripovedi. 

Pri individualnem delu posameznik pripravi zgodbo »od spodaj 

navzgor« z uporabo zgodbice, ki se začne z rešitvijo (želenim 

stanjem). Zgodba je lahko fiktivna priredba v kateri koli 

pokrajini ali žanru. Morda je to zgodba za skupnost ali zgodba, 

pomembna za udeležence ali vas kot moderatorja. 

Predstavljajte si vrhunec / transformacijo zgodbe. Kakšne so 

okoliščine/postavitev situacije v zgodbi? Kaj morate opisati? Kaj 

se je spremenilo od začetka zgodbe? 

Predstavljajte si začetek zgodbe. Kakšne so 

okoliščine/postavitev situacije v zgodbi? Kaj morate opisati? Kaj 

se zgodi? Kdo je tam? 

 

S pisalom in na papirju ustvarite časovno linijo s kontekstom in 

rešitvijo na (točno določenem) mestu.  

Zgradite vmesno zgodbo, ki kaže na časovni potek, kako 

poteka zgodba skozi točko preobrata in ukrepanjem. 

Upoštevajte, da se ti ti vmesni nizi lahko zgodijo več kot 

enkrat. Kratke opombe uporabljajte samo v časovni vrstici.  
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Druga možnost je, da uporabite risbe, da ponazorite napredek 

zgodbe in ustvarite sekvenco slik/risb. 

- Razmislite, kako boste povedali zgodbo. Koliko 

podrobnosti potrebujete?  

- Kdo so pomočniki ali nasprotniki? 

- Katero orodje in spretnosti potrebujete?  

- Katere ovire je treba sprejeti? 

Delite zgodbo z drugimi udeleženci, v manjših skupinah ali z 

vsemi, če to dopušča čas. 

 

Zaključek ali »checking out« 

Zapišite na samolepilne listke: Kaj boste vzeli s seboj od te 

učne enote? 

V kolikor je to zaključek izobraževanja: Kaj je najbolj 

pomembno, kar ste se z izkušnjo naučili na tem izobraževanju? 

 

Informacije in gradivo v podporo 

 

The story spine 

 

T.i. story spine ali hrbtenična zgradba zgodbe je 

najpreprostejši način za ustvarjanje zgodbe. 

Spodnja predstavitev izhaja iz dela Kenna Adamsa, igralca in 

dramatika, ki ga je predstavil kot vajo za improvizacijsko 

gledališče (Hutchens, 2015, str. 165).  

Ista struktura hrbtenice je povezana z razvojem zgodbe v Pixar 

Studios in pisanju scenarija Hollywooda. 

(Kot ponuja Hutchens, 2015): 

 

a. (nastavek) Enkrat pred davnimi časi ... / Vsak dan ... 

b. (sprožilni dogodek / kriza) Toda nekega dne ... 

c. (ukrepanje) Zaradi tega ... / In zaradi tega ... / In potem ... 

d. (vrhunec / trenutek spremembe / preobrazbe) Dokler ... 

e. (ključno učenje / razrešitev/ želeno stanje / novi svet) In 

zato / ko ... 

 

Struktura ljudske pripovedi 

 

Obstaja več pogledov na strukturo zgodb. Med njimi so 

podobnosti. Najbolj običajna in univerzalna je struktura ljudske 

zgodbe. Nekateri jezikoslovci menijo, da naj bi bila ta struktura 

vgrajena v naš DNK. To je že "v naših genih" in jo najdemo v 

skoraj vseh zgodbah, ki jih pripovedujemo.  

Raziskave so pokazale, da če boste otrokom (+/- kognitivni 

starosti 6-7) povedali zgodbo v drugačnem vrstnem redu in jim 

dovolili, da ponovno pripovedujejo zgodbo, bodo »samodejno« 

pripovedovali zgodbo v pravem zaporedju.  
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Najverjetneje smo povezani s prepoznavanjem zgodbe že v 

času, ko se rodimo. Zdi se naravno, da poznamo prilagodljivo 

vrednost zgodbe. Neverjetno, kajne? 

Poleg strukture ljudske pripovedi iz enote 1, obstaja še ljudska 

pripovedna struktura, ki jo predlaga Cynthia Kurtz (2015). To 

bomo uporabili za vajo: 

 

1. Kontekst –predstavitev okoliščin in junakov, pojasnilo 

trenutnega (dejanskega) stanja  

2. Točka preobrata– dilema, problem ali dogodek, ki povzroči 

začetek ‘odvijanja’ zgodbe  

3. Ukrepanje - kako se ljudje v zgodbi odzivajo na dilemo ali 

probleme  

4. Preobrat - zapleti, nadaljnje težave, izzivi, stvari se 

zapletajo/gredo narobe  

5. Rešitev– izid / zaključek zgodbe in reakcije na slednje 

 

 

 

 

PRIDOBLJENE 

SPRETNOSTI 

Osnovne veščine pri ustvarjanju nove zgodbe in razumevanju 

bistvenih elementov. 

 

Sposobnost raziskovanja čustev v zgodbi. 

 

Sposobnost povedati zgodbo različnim poslušalcem. 

 

Sposobnost uporabe vizualizacije in načinov za (pre)urejanje 

zgodbe za nadaljnje pripovedovanje.  

 

PRIDOBLJENE 

KOMPETENCE 

Razumevanje minimalnih elementov, potrebnih za izdelavo 

nove zgodbe. 

 

Razumevanje pomena čustev v zgodbi in kako jih ustrezno 

komuniciramo. 
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Razumevanje pomena jezika, metaforike, prispodob in metafor 

pri komuniciranju z različnimi občinstvi. 

 

Razumevanje zgodbenih struktur in njihova uporaba pri 

oblikovanju zgodbe o krepitvi moči (prihodnosti). 

 

Razumevanje, kako lahko ustvarjanje zgodb pomaga pri 

ustvarjanju nove prihodnje (pozitivne) zgodbe za posameznike 

ali skupine. 

MATERIALI IN 

UPORABNI VIRI 

Oprema: papir A3, oljne/pastelne barvice. Voščenke, soba z vsaj 

eno razstavno steno, možnost krožne razporeditve stolov; 

pijače in prigrizki. 

 

Viri/Reference: 

 

o The Story Spine (originated by Ken Adams and 

offered by Hutchens 2015) 

o The Folk Tale Structure proposed by Cynthia Kurtz, 

(Edward Branigan, Narrative Comprehension and 

Film, 1992) 

o (Hutchens D. (2015). Circle of the 9 Muses. Wiley. 

ISBN 978-1-118-97396-7 

o Frühmann P., Hamilton N., Broer Y., Mogensen L., 

Frezza L., Hamilton J. (2016), Raising Strong and 

Resilient Communities. A narrative and story 

approach to empower cooperation, cohesion and 

change in communities through non-formal 

education. SFV in cooperation with Storybag. ISBN 

978-952-7076-34-7; dostopno na: 
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http://www.rsrc.eu/outputs.html
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