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

REZULTATI 
PROJEKTNIH 
AKTIVNOSTI 
  
Pregled glavnih rezultatov in 
gradiv projekta 

Informacije o partnerskem konzorciju: http://learnstorytelling.eu/   
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STORYTELLER: “DELO Z 

ZGODBAMI” …NADALJEVANJE 

POTI 

Dragi StoryTeller prijatelji,  
 

Projekt STORYTELLER se je začel pred tremi leti, s sanjami o razvoju novega izobraževalnega programa 

o "delu z zgodbami" za različne strokovnjake, ki sodelujejo z in pomagajo osebam, ki jim grozi tveganje 

socialne izključenosti. . 

Ob zaključevanju naše skupne poti smo ponosni na rezultate in gradiva ter dela, opravljenega v zadnjih 

letih, zato jih želimo deliti z vami v tem zadnjem novičniku. 

Vendar pa to še ni konec; naša pot se nadaljuje, saj gradiva in rezultati projekta STORYTELLER ostajajo 

v uporabi vseh projektnih organizacij, namen pa je tudi graditi na njihovi prilagoditvi in nadgradnji s 

strani in v sodelovanju (drugih) organizacij, vključenih v projekt, s ciljem razširitve izobraževalnega 

programa in praktičnih izkušenj uporabe na čim več zainteresiranih strokovnjakov. 

Torej, upamo, da se kmalu srečamo v tej naslednji fazi naše poti, 

SE VIDIMO KMALU!     Vaša ekipa StoryTeller 

“Sodelujoči strokovnjaki niso pričakovali, da bi lahko bila uporaba zgodb in pripovednih praks tako 

močna. Ideja o sami uporabi zgodb pri nudenju pomoči njihovi ciljni skupini je bila tako rekoč “hrana 

za njihove misli”. Prosili so za možnost pridobivanja vedno več znanja in kompetenc, zagotovo pa 

bomo nadaljevali s širjenjem našega učnega načrta in metodologije.” 

“Prostovoljka je uporabila učno enoto “Empatično poslušanje” in se naučila razlikovanja med 

empatijo (opolnomočenje) in naklonjenostjo ter si ogledala družbene koristi empatičnega poslušanja 

in empatičnega vedenja. Upokojena strokovnjakinja (stara 70 let) se zdaj sama usposablja za 

poslušalca (in vključuje tudi druge) za novo pristop k poslušanju v okviru klicnih centrov, v povezavi z 

lokalnim zavodom za prestajanje kazni v Limavadyju na Severnem Irskem. Njeno novo pridobljeno 

znanje kot strokovnjaka za nego, ki se je oktobra 2018 udeležil-a dogodka Train The Trainer v 

Ballykellyju, ji sedaj omogoča delo z "osebno zgodbo", ki jo pripoveduje vsak zapornik.” 
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REZULTATI NAŠEGA 

DELA   

1 - ZBORNIK O OBSTOJEČIH IZOBRAŽEVANJIH IN CERTIFIKACIJSKIH INICIATIVAH 
NA PODROČJU STORYTELLINGA 

Vsebuje pregled teoretičnega ozadja projekta, vključno z opredelitvijo pojmov 
zgodba, pripoved in diskurz ter epistemološko in filozofsko stališče, na katerem je 
gradil projekt. Prav tako govori tudi o rezultatih raziskav o "trenutnem stanju na 
področju pripovedovanja zgodb” v šestih državah EU, vključenih v projekt, in nudi 
vpogled v trenutni status usposabljanj, povezanih s  področjem pripovedovanja. 

2 - UČNI NAČRT STORYTELLER 

Cilj tega intelektualnega rezultata je bil razvoj, testiranje, izboljšanje in porast 
zanimanja za inovativen ter z ECVET / EQAVET usklajen učni načrt nadaljnjega 
poklicnega usposabljanja za profesionalno delo z zgodbami za vse strokovnjake, ki 
delajo z ranljivimi skupinami prebivalstva, da bi le-ti lahko prepoznali in uporabili 
niz tehnik, metod in orodij za opolnomočenje ljudi, ki jim grozi tveganje socialne 
izključenosti. 

“Učni načrt in metodološke smernice StoryTeller-ja so cenjeni kot dobrodošel in 
navdihujoč dodaten pristop za strokovnjake (in prostovoljce) negovalce in 
strokovnjake kariernega vodenja, še več: izobraževalni strokovnjaki to vidijo tudi 
kot pomemben dodaten pristop k (osebni) identiteti in družbenemu razvoju mladih 
učencev. ” 

 
3 - STORYTELLER UNIVERZALNA METODOLOGIJA ZA STROKOVNE DELAVCE 

To gradivo predstavlja univerzalne metodološke smernice, ki strokovno osebje pri 
njihovem delu z različnimi skupnostmi, ne glede na njihovo poklicno ozadje, ciljno 
skupino in namen, opremi z nekaterimi osnovnimi univerzalnimi znanji, metodami, 
orodji in tehnikami, povezanimi s pripovedovanjem zgodb. Skozi metodolgijo je 
tako mogoče poglobiti aktivnosti opolnomočenja ranljivih skupin, s katerimi 
delajo.   

“Zagotovljeno gradivo in praktična izvedba številnih vaj vzbudi upanje in 
pričakovanja, da bodo vsebine v prihodnosti na voljo tudi v okviru daljšega 
izobraževanja ali usposabljanja. Informacije o projektnem gradivu so zelo koristne 
tudi z vidika ozaveščanja o pomembnosti osebnih zgodb, poslušanja, razmišljanja o 
lastnem delu… na kratko… želimo še več in dobro novico bomo širili! ” 
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4 - ON-LINE INTERACTIVE STORYTELLER LEARNING PLATFORM 

Spletna interaktivna izobraževalna platforma je na voljo šestih partnerskih jezikih (SI, 
DE, IT, ES, NL, EN) in brezplačno dostopna vsem zainteresiranim stranem v Evropi in 
deluje kot »Vir za prosto izobraževanje« (OER), sestavljen iz vseh intelektualnih 
rezultatov: http://learnstorytelling.eu/sl/results/ in oddelkom, ki spodbuja 
samostojno učenje z navdihujočimi videoposnetki: http://learnstorytelling.eu/ 

“Pripovedovalni pristop smo sprejeli kot obogatitev in koristno dodatno orodje pri 
delu s strankami. Priloženi material ponuja različne praktične možnosti uporabe, na 
primer za razvoj novih perspektiv ali za spodbujanje sprememb. Vendar pa tudi 
spodbuja k razmišljanju in navdih za lastno akcijo. Želja po več je bila otipljiva in zato 
nameravamo še naprej širiti vsebino StoryTellerja ” 

 
5 - BUSINESS AND PROVISION PLAN 

The aim of this Intellectual output is to create, promote and maintain the StoryTeller 
brand in C-VET education on the long-term. It includes information of the steps taken 
towards an acknowledgment of an arising new qualification. Cilj tega intelektualnega 
izida je ustvariti, spodbujati in vzdrževati blagovno znamko StoryTeller v 
izobraževanju C-VET na dolgi rok. Vključuje informacije o korakih, sprejetih za 
priznanje nove kvalifikacije. 

You can download/access these results here: 
http://learnstorytelling.eu/en/results/ 
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