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I. KOMU JE TA VODNIK NAMENJEN?

II. ZAKAJ ZGODBARJENJE?

Vodnik je namenjen strokovnjakom, prostovoljcem in lokalnim socialnim delavcem, ki delajo z mi-
granti ali so drugače povezani z njimi. 

Namenjen je tudi migrantom. Namen vodnika je pojasniti in podati globalni pogled na uporabo pripo-
vednih zemljevidov kot neformalnega komunikacijskega orodja za spodbujanje dialoga med migranti 
in lokalnimi prebivalci. Pravzaprav, kako lahko sploh komuniciramo z ljudmi, ne da bi poznali njihove 
izkušnje ali zgodbe, ne da bi razumeli njihovih travm, razlik v kulturnih kodeksih in jezikovnih ovir? 
Po mnogih srečanjih s tovrstnim občinstvom smo ugotovili, da pri pripovedovanju svojih zgodb upo-
rabljajo zemljevide, na katerih pokažejo svoje poti ...

Ta vodnik podaja strnjen teoretičen in praktičen okvir za lokalne strokovnjake/prostovoljce o tem, 
kako izvesti usposabljanje o ustvarjanju pripovednih zemljevidov. 

Zgodbarjenje je osnovna človeška potreba in osebni stik ali druge vrste komunikacija je nujna potreba 
po izražanju in deljenju zgodb. Zgodbe odražajo naša življenja in izkušnje – trenutke sreče, težke 
trenutke, naše sanje, težave, pričakovanja in strahove. S pripovedovanjem zgodb dobimo uvid vase 
in lahko razvijemo bolj zdrave in globlje osebne in poklicne odnose.

Namen tega usposabljanja o zgodbarjenju in ustvarjanju pripovednih zemljevidov je spodbuditi 
migrante k izražanju, jih podpreti in jim pomagati razviti in ponovno vzpostaviti samospoštovanje in 
samozavedanje. Spodbuditi želimo raziskovanje njihovih potencialov prek pripovedovanja zgodb in 
pretvorbe zgodb v videoposnetke (digitalno pripovedovanje zgodb) s pomočjo vsakodnevno dostopnih 
tehnologij, razširiti njihove vire, okrepiti ustvarjalnost, komunikacijske veščine in digitalno pismenost. 
Zdaj pa pozabimo na izraz »migrant«, ki opisuje zgolj njihov status, saj gre za ljudi, ki imajo veščine, 
znanja in izkušnje in s tem, ko te spoznamo, premostimo razdaljo med dvema narodnostma. Cilj je 
najti vrednost v človeku zaradi njegove ali njene zgodbe, ki je edinstvena.
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Ko preberejo ta vodnik, bodo bralci:

• pogledali čez status »migranta« in presegli prirojene ali 
privzgojene stereotipe;

• poznali razlike med formalnim, neformalnim in transformacijskim 
učenjem;

• poznali in spodbujali opolnomočenje; 

• poznali tehniko zgodbarjenja in ustvarjanja pripovednih 
zemljevidov in kako ju uporabljamo; 

• lahko podrobneje opredelili vlogo fasilitatorja; 

• uporabljali digitalne pripovedne zemljevide v aplikaciji Cov’on.

CILJI
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Človek se je od nekdaj selil in njegova želja po 
potovanju, odkrivanju in obiskovanju drugih 
dežel nikoli ni bila tako vsesplošno razširjena, kot 
je danes. Za to obstaja več razlogov, a najprej se 
vrnimo k našim koreninam. 
Po navedbah paleontologov sta bila preživet-
je in razvoj homo sapiensa pogojena z njegovo 
zmožnostjo selitve, saj se je tako lahko odzival 
na poledenitve in vročinske valove v zadnjih 
100.000 letih. Danes smo vrsta homo migrans. 
Vzroki za željo po selitvi so različni in so odvisni 
od regije v svetu. 

Danes ljudi, ki se geografsko premikajo, opisu-
jemo z različnimi izrazi: smo »migranti«, »prisel-
jenci«, »begunci«, »izseljenci«, ki se selimo ali 

Pred približno 100.000 leti je sodobni človek začel zapuščati domačo Afriko. To je bil začetek hitre 
širitve. Morda so se zaradi zadnje ledene dobe ti predniki začeli naseljevati v Evraziji, v bližini Bližnjega 
vzhoda. Na poti so se križali z neandertalcem, ki je pred tem živel na območju Evrope, vse do Sibirije, 
in se je hitro razvijal. Iz genoma je razvidno križanje teh dveh vrst. Lahko bi rekli, da smo vsi Afričani 
in vsi mešanci (Eva-Maria Geigl, genetičarka pri CNRS).

Selitve v sodobnem svetu.1 V sodobnem svetu so mednarodne migracije dobile novo razsežnost. Ta 
fenomen pojasnjuje niz mnogih dejavnikov. V nekaterih primerih so vzroki za migracije ekonomski, 
njihov namen je poiskati zaposlitev v tujini in izkoristiti boljše možnosti zaposlitve ter si zagotoviti 
boljši življenjski standard; v drugih pa gre za socialne migracije, na primer združevanje družin. V tem 
primeru se družinski člani pridružijo glavi družine, ki se je že izselil. V današnjem svetu so selitve žal 
posledica vojn, konfliktov ali naravnih katastrof. 

III. MIGRANTI – KDO SO? KDO SMO?
UVOD

1. MIGRACIJA JE V ČLOVEKOVEM DNK

krožimo.
Razlogi za to so različni: lahko gre za revščino, 
politične konflikte in krize, razseljevanje prebi-
valstva, željo po boljšem življenju, globalno se-
grevanje ali željo po študiju v drugi državi. 

Kako se je dojemalo selitve in kaj so pokazale? 
Kaj so vzroki migracij? Zakaj se izselimo? Kakšni 
so odzivi na izseljevanje? Kakšen je profil ljudi, ki 
migrirajo?

Dominique Garcia, predsednik inštituta INRAP, 
pravi: »Preseljevanje je ena od ključnih značil-
nosti človeštva. Človeštvo obstaja le s presel-
jevanjem, pa naj gre za razseljevanje, širitev ali 
beg«.

1Écouter le podcast de Mathieu Vidard, dans la tête au carré du 27 Mars 2017
https://www.franceinter.fr/embed/player/aod/3aeff5ce-a79e-4976-b276-5cd8c37bdf25

https://www.franceinter.fr/embed/player/aod/3aeff5ce-a79e-4976-b276-5cd8c37bdf25
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Vendar migracije niso zgolj posledice ekonomskih ali političnih okoliščin ali dramatičen pojav: gre za 
enega od ključnih komponent globalizacije gospodarstva. Zato je Svetovna banka mnenja, da »me-
dnarodne migracije niso samo konkurenčni dejavnik pri proizvodnji izdelkov za trgovanje, temveč 
osrednja točka mednarodne trgovine in storitev« (International Migration and International Trade, 
1992).  

2. SPLOŠNE ZNAČILNOSTI MIGRACIJ

Medtem ko Mednarodna organizacija dela (ILO) 
poroča, da je bilo leta 1965 45 milijonov migrantov, 
Mednarodna organizacija za migracije (IOM) 
ugotavlja, da je začetek novega tisočletja več kot 
150 milijonov mednarodnih migrantov praznovalo 
zunaj svoje domovine (World Migration Report, 
2000). Številke so grobi približki številčnosti 
nezakonitih migrantov, izvzeti pa so turisti.

Mednarodni migrant je nekdo, ki se odloči ustaliti 
v tuji državi ali je k temu primoran in čigar od-
sotnost iz domovine ni časovno določena oziro-
ma je dolgoročna.

Tipologijo migracijskih premikov do-
ločamo s pomočjo štirih glavnih me-
ril: vzroka izselitve, stopnje izobraže-
nosti zadevnih oseb, trajanja izselitve 
in okoliščin migrantov v razmerju do 
gostiteljskih držav.

Tipologija migracijskih premikov
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2.1 BEGUNCI IN 
PROSILCI ZA AZIL

»Politični« begunci so tisti, ki zaradi rasnega, političnega, verske-
ga ali etničnega pregona zbežijo pred režimom, ki ogroža njihovo 
življenje ali jih postavlja v nemogoče okoliščine.  To se zlasti dogaja 
v državah, v katerih je prisoten diktatorski režim in kjer se izvaja 
močan politični ali verski pritisk na posameznike. Ti begunci imajo 
poseben status, ki ga ureja Ženevska konvencija iz leta 1951.
Spet drugi begunci zbežijo iz domovine in si poiščejo zavetje v drugi 
državi zaradi notranjih konfliktov ali vojne z drugimi državami. Tudi 
njihov status ureja omenjena konvencija iz leta 1951. Dandanes je 
zaprosilo za azil relativno pogost pojav, do katerega je prišlo zaradi 
zaostrovanja regionalnih konfliktov. 

Po podatkih Visokega komisarja Združenih narodov za begunce 
(UNHCR) je bilo leta 2000 na svetu skupno 22,3 milijona beguncev 
(vključno s političnimi begunci).

Tu govorimo o dilemi sprejema ekonomskih migrantov in beguncev. 
Begunci so vsekakor ljudje, katerih življenja bi bila v njihovi domovini 
ogrožena, medtem ko pri »ekonomskih« migrantih to ne drži. Meja 
med tema dvema vrstama migrantov pa je zelo tanka in nejasna. 

Ekonomske migracije so številčnejše od prej omenjenih migracij. 
Poznamo več vrst migracij, a skupna točka vseh je ta, da je nji-
hov namen izboljšanje materialnih okoliščin migrantov. Najpogoste-
je gre pri tem za delavce z nizko ali srednjo stopnjo izobrazbe ter 
visoko izobražene ljudi. Dolgo časa se je pri migrantih razlikovalo 
med »fizičnimi delavci« in »umskimi delavci«, kar pa se je izkazalo 
za preveč splošno in neustrezno razlikovanje, saj je med temi tudi 
mnogo primerov, ki niso ne eno ne drugo. V migracije so vključeni 
tudi podjetniki, predvsem trgovci, obrtniki, poslovneži, zlasti v pri-
meru diaspor, kot so kitajska, indijska in libanonska.

2.2  EKONOMSKE MIGRACIJE

Do okoljsko pogojenih migracij pride zaradi naravnih katastrof, 
lakote ali večjih industrijskih nesreč. Tovrstni dejavniki sprožijo 
premik prebivalstva. Nekje vmes med ekonomsko migracijo in 
iskanjem pribežališča delež teh migrantov prečka mejo države in se 
zato obravnavajo kot mednarodni migranti, čeprav si večina zavetje 
poišče znotraj domovine.

2.3 OKOLJSKO POGOJENE 
MIGRACIJE
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Ko govorimo o migracijah, ne smemo pozabiti migracije študentov, 
saj tudi te niso zanemarljive. Kar milijon študentov iz tretjega sveta 
se usposablja v Severni Ameriki (med letoma 1997 in 1998 približno 
48.000 v ZDA) ali Zahodni Evropi; delež takšnih študentov v ZDA 
sicer upada.

Cilj je jasen, saj mladim Evropejcem omogoča, da izboljšajo in izpi-
lijo veščine sporazumevanja v tujem jeziku, spoznajo druge kulture 
ter drugačne načine izobraževanja in delovanja.

Družinske migracije vključujejo na milijone ljudi. Najpogosteje gre za 
združevanje družin: žena in otroci se pridružijo izseljenemu možu, 
ko se stabilizirajo okoliščine v gostiteljski državi. 

Omeniti je treba, da združevanje družin običajno sproži niz migracij, 
ki segajo dlje od zgolj ene združene družine. Pri tem je treba izpolni-
ti različna merila (polnoletnost para, mladoletni otroci, monogamija 
itd.).

2.4 ŠTUDENTI

2.5 DRUŽINSKE MIGRACIJE
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3.1 VRHUNEC LETA 2015

Kriza sicer nima uradnega začetka, a po podatkih Mednarodne organizacije za migracije (IOM) je bilo 
mogoče prepoznati določene mejnike.
Po postopnem naraščanju od leta 2011 se je v letu 2014 zgodil skokovit porast – na italijansko obalo je 
pribežalo kar 170.100 ljudi, na grško pa 43.518, kar je bilo skoraj štirikrat več skupnega števila prihodov 
v letu pred tem.

3. »MIGRACIJSKA KRIZA« V EVROPI

Leta 2014 je Evropo zadel masovni val migrantov, 
ki ga imenujemo »migracijska kriza« in pojasnjuje 
mnoge nove nacionalne in evropske politike, ki so 
bile sprejete v odziv na te premike prebivalstva. 

Od kod prihajajo? Koliko jih je med poskusom 
bega pred vojno in revščino umrlo? Kako so se ti 
prihodi spremenili od vrhunca leta 2015? Kje v EU 
so prosilci za azil nastanjeni, koliko jih je spreje-
tih? Agencija AFP je zbrala te številke, da bi omo-
gočila razumevanje »migracijske krize«. 

»Begunska kriza«, razložena v videoposnetku (v 
angleščini):
https://www.youtube.com/watch?v=QXDBS9k- 
9KrY

Drug videoposnetek je pripravila francoska ča-
sopisna hiša Le Monde z namenom na zemljevi-
du prikazati poti migracije in dva glavna ukrepa 
EU za soočanje s krizo. 
Video je v francoščini: 
https://www.youtube.com/watch?v=fwlasoHmR-
DA&list=PLsGMYyBJ8El7-iG1ruAh49gsFMjXr-
r9Cv&index=4 

https://www.youtube.com/watch?v=QXDBS9k- 9KrY
https://www.youtube.com/watch?v=QXDBS9k- 9KrY
https://www.youtube.com/watch?v=fwlasoHmRDA&list=PLsGMYyBJ8El7-iG1ruAh49gsFMjXrr9Cv&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=fwlasoHmRDA&list=PLsGMYyBJ8El7-iG1ruAh49gsFMjXrr9Cv&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=fwlasoHmRDA&list=PLsGMYyBJ8El7-iG1ruAh49gsFMjXrr9Cv&index=4
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A to še ni bil vrhunec, ta je v neslutenih razsežnostih sledil leta 2015: IOM je tega leta zabeležila 
1.011.712 ljudi, ki so v Evropo pripotovali po morju, vključno z 853.650 prihodi na grško obalo, kjer se 
je vrhunec zgodil oktobra, in 153.842 prihodi na italijansko obalo.

Ta porast je bil glavnem posledica mrtve točke v krvavih spopadih v Siriji v povezavi s poslabšanjem 
življenjskih pogojev v sirskih begunskih taboriščih v Turčiji, Libanonu in Jordaniji, kjer primanjkuje me-
dnarodne pomoči.

Med osebami, ki so leta 2015, pribežale v Grčijo, je bila več kot po-
lovica prosilcev za azil Sircev (56,1 % Sircev, 24,3 % Afganistancev, 
10,3% Iračanov), ki so prispeli preko Turčije.
Večina jih je potovanje nadaljevala po »balkanski poti«. V namenskih 
centrih v Srbiji je bilo po podatkih Evropske agencije Frontex regis-
triranih 579.518 migrantov.

Na italijansko obalo je v letu 2015 prispel večji delež beguncev iz 
Afrike, po narodnostih so bili zastopani takole: 

– 39.162 Eritrejcev, 
– 22.237 Nigerijcev, 
– 12.433 Somalcev,
– 8.932 Sudancev.2

Geografski izvor migrantov
PAYS DE NAISSANCE DES IMMIGRÉS

2 Source INSEE. Origine géographique des immigrés. {En ligne} (Consulté le 26/06/2019) « {En ligne} (Consulté le 
10/07/2019)<http://www.lefigaro.fr/assets/infographie/print/highcharts/graphiques/web_201825_4393_Origine_geographique_
des_immigres/web_201825_4393_Origine_geographique_des_immigres.html>

http://www.lefigaro.fr/assets/infographie/print/highcharts/graphiques/web_201825_4393_Origine_geographique_des_immigres/web_201825_4393_Origine_geographique_des_immigres.html
http://www.lefigaro.fr/assets/infographie/print/highcharts/graphiques/web_201825_4393_Origine_geographique_des_immigres/web_201825_4393_Origine_geographique_des_immigres.html
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3.2 2016, 2017: ZATIŠJE, VENDAR ...

Število prečkanj Sredozemskega morja je v letu 2016 strmo upadlo: IOM je zabeležila skupno 363.401 
prihodov na grško in italijansko obalo, kar je skoraj trikrat manj kot v letu 2015.

4. ČLOVEŠKE TRAGEDIJE

3 L’UE et la crise migratoire. En ligne} (Consulté 10/07/2019) 
<http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/migration-crisis/fr/>

V Grčiji je število oseb, ki so pripotovale po morju, padlo za skoraj 80 % (173.614 oseb), kar je 
bila posledica skupnega učinka begunskega pakta, ki sta ga z namenom zajezitve prečkanj Ege-
jskega morja Ankara in EU podpisali marca 2016 in skorajšnjega zaprtja balkanske poti.

Ta trend se je nadaljeval tudi v letu 2017: IOM je v Grčiji od začetka leta zabeležila prihod 7.699 
oseb. Vendar je zatišje na Egejskem morju negotovo, zlasti na račun dobre volje Turčije. 
Medtem se na italijanskih obalah val prihodov ne zmanjšuje. V letu 2016 se je zgodil nov rekord 
(181.436 oseb), po podatkih IOM je šlo večinoma za državljane Nigerije (20,7 %), Eritreje (11,4 %) 
in Gvineje (7,4 %). Večine teh Evropa ni obravnavala kot potencialne begunce, temveč kot neza-
konite ekonomske migrante, zato so bili poslani nazaj. Za leto 2017 pa so številke pokazale, da 
je osrednje Sredozemlje znova postalo glavna pot do evropskih obal.

V ozadju podatkov o migrantskih tokovih pa se pišejo zgodbe o človeški tragediji, ki jo IOM pri-
kazuje s številkami smrti v Sredozemlju. V zadnjih štirih letih je umrlo ali izginilo skoraj 14.000 
migrantov: 3.283 leta 2014, 3.784 leta 2015, 5.098 leta 2016 in že skoraj več kot 1.800 od 1. ja-
nuarja 2017.
Poleg tega Evropska komisija ugotavlja, da je bila med prosilci za azil v EU v letih 2015 in 2016 
skoraj ena tretjina mladoletnih oseb. Leta 2016 je bilo po podatkih Eurostata 63.300 prosilcev 
za azil mladoletnikov brez spremstva, od tega 38 % iz Afganistana in 19 % iz Sirije, kar sta dve 
večinski narodnosti migrantov.

Europol je januarja 2016 poročal, da je v predhodnih 18 do 24 mesecih v Evropi izginilo več 
kot 10.000 migrantskih otrok brez spremstva, in izrazil bojazen, da jih bo veliko podvrženih iz-
koriščanju s strani kriminalnih združb, tudi spolnemu izkoriščanju.

EU poskuša okrepiti svoje zmogljivosti reševanja v Sredozemlju in svoj boj proti kriminalnim združbam. 
V letih 2015 in 2016 je tako potrojila razpoložljiva sredstva v te namene in s tem rešila 400.0003 življenj. 

http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/migration-crisis/fr/
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4.1 PROŠNJE ZA AZIL

Po podatkih Eurostata so Evropske države 
rekordno število prošenj za azil prejele leta 
2015, ko je bilo registrirano skoraj 1,26 mi-
lijona oseb, ki so za azil zaprosile prvič, po 
562.700 prošnjah leta 2014 (te številke morda 
vključujejo prošnje, ki so jih iste osebe od-
dale v različnih državah). Tudi v letu 2016 je 
bilo število prošenj zelo visoko, registriranih 
je bilo 1,2 milijona oseb, ki so za azil zaprosile 
prvič, pri tem je šlo kot leto poprej večinoma 
za Sirce, Afganistance in Iračane. 

V letih 2015 in 2016 je po podatkih Eurostata 
samo Nemčija zabeležila več kot 1,16 milijo-
na oseb, ki so tam za azil zaprosile prvič, od 
skupnega števila 2,46 milijona prosilcev v EU 
v teh dveh letih.
Veliko število prosilcev za azil je v Evropo pri-
potovalo preko Sredozemlja, a ne vsi. Med nji-
mi so bili na primer tudi Albanci (28.925 leta 
2016) in Rusi (23.015).

Tri glavne poti

4.2 ODOBRITEV ZAŠČITE

Niso vse prošnje za azil odobrene. Leta 2016 
so države EU odobrile zaščito skupno 710.400 
ljudem, kar je po podatkih Eurostata dvakrat 
več kot leto pred tem.
Ta »zaščita« omogoča tri različne statuse: 
status »begunca« (55 % vseh prošenj v 2016), 
»subsidiarno zaščito« (37 %) za tiste, ki ne 
izpolnjujejo kriterijev za status begunca, 
vendar so v domovini njihova življenja v 
nevarnosti, in »dovoljenje za prebivanje iz 
humanitarnih razlogov« (8 %). 

Nemčija je kot država, ki je prejela največ 
prošenj, logično tudi tista, ki je leta 2016 
zaščito odobrila največjemu številu ljudi. 
Eurostat poroča, da je bilo leta 2016 v Nemčiji 
odobrenih 445.210 prošenj, kar je »trikrat več 

kot leta 2015«. Daleč zadaj ji sledijo Švedska 
(69.350), nato Italija (35.450), Francija (35.170) 
in Avstrija (31.750).

V 28 državah EU je bila leta 2016 večina 
prejemnikov zaščite podobno kot leta 2015 
Sircev (405.600 oseb, 57 % skupnega števila), 
Iračanov (65.800) in Afganistancev (61.800). 
Leta 2016 je bilo tako odobrenih 98,1 % 
prošenj Sircev, 92,5 % prošenj Eritrejcev 
in 63,5 % prošenj Iračanov. Za ostale je bil 
delež odobrenih prošenj precej nižji: 17,4 % 
za pakistanske, 5,2 % za alžirske in 3,1 % za 
albanske prosilce. 
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4.3 POVRATNIKI

Ko je prošnja za azil zavrnjena, je oseba poslana nazaj v izvor-
no državo, podobno kot so nezakoniti migranti, ki ne iščejo azila, 
običajno obravnavani kot »ekonomski migranti«.
Administrativni in sodni organi so po podatkih agencije Frontex leta 
2016 povratek iz Evrope v državo izvora odredili za 305.365 ljudi 
(leta 2015 za 286.725 ljudi in leta 2014 za 251.986 ljudi).

Največji delež prisilnih vrnitev je bil zabeležen med Albanci (19.482), 
Maročani (7.506) in Kosovci (4.916).
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IV. KAJ JE ZGODBARJENJE? KAKO LAHKO TO POMAGA PRI RAZUMEVANJU PREJ 
OMENJENIH MIGRACIJSKIH POTI?
Izkušnje projektnih partnerjev, ki so v stalnem stiku z organizacijami, ki sprejemajo migrante, so poka-
zale, da so zemljevidi odlično orodje, ki ga migranti redno uporabljajo, da opišejo svojo pot ali svojo 
preteklost.

Zgodbarjenje je neke vrste umetnost, zato govorimo o umetnosti pripovedovanja. Zgodbe so se pripo-
vedovale od nekdaj; vse od začetka obstoja jezika. Že vse od davnin poslušamo in naprej prenašamo 
zgodbe, ki nam pomagajo bolje razumeti naš svet in kulture v njem. 

V umetnosti pripovedovanja zgodb pozna-
mo naslednjih šest gradnikov, ki so prisot-
ni v čisto vsaki zgodbi:

• predstavitev zgodbe4;  

• interaktivnost;

• verbalni ali semiotični jezik;

• »prikaz« zgodbe;

• dejanja za uglasbitev, uporaba fizičnih 
instrumentov itd.;

• premiki in/ali kretnje;

• spodbujanje aktivnega poslušanja.

Ti gradniki se razvijajo z izkušnjami pripovedovalca.

»Pomembno je, da pripovedovalec zgodbo čuti ter 
da je v dialogu z občinstvom iskren in pristen, saj v 
nasprotnem primeru občinstvo ne bo pripravljeno 
‘vstopiti’ v njegovo zgodbo,« pravi Liene Millere, 
udeleženka usposabljanja Storytelling +.5

4 5 Sandra Horea, Marcus Vrecer. (2016.) Storytelling Cookbook – a practical guide for teachers, youth workers and educators 
on how to use storytelling to enhance creativity and learning,
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2. ZGODBARJENJE KOT 
VERBALNI IN NEVERBALNI JEZIK 

Zgodba vsebuje bogat in raznolik jezik. Pripovedovalec uporablja 
dejanja, kot so uglasbitev, fizične premike, neverbalni jezik in ton 
glasu, ki so vsi odvisni od osebnosti tistega, ki pripoveduje. Glasba 
je zelo učinkovito orodje pripovedovanja in se lahko uporabi tudi kot 
ozadje med usposabljanjem. To orodje pripovedovalcu omogoča, 
da izrazi svoja občutja in jih vzbudi tudi v občinstvu. Glasba kot 
del pripovedi vpliva na to, kako udeleženci dojamejo zgodbo in na 
njihove vizualne predstave. Spremeni se interpretacija zgodbe in 
po izsledkih nekaterih raziskav glasba močno vpliva na čustveno 
dojemanje obrazov.

Povejte tako, da pokažete. Pripovedovalec želi ustvariti podobe v 
domišljiji poslušalcev. Ustvarjanje podob, likov, dogodkov in zgo-
dbe se odvije v glavi avtorja, poslušalci pa postanejo soustvarjalci.  
Konec koncev, vsi nosimo v sebi zgodbe. 

Zgodbarjenje je interaktivno početje, saj pripovedovalec vzposta-
vlja povezavo med svojo zgodbo in poslušalci in premaguje ovire. 
Obstajajo različne oblike interakcije in vlog med pripovedovalcem in 
občinstvom. Interaktivnost v občinstvu vzbuja občutek skupnosti in 
intime.  

»Med pripovedovanjem zgodb se včasih zgodi, da v občinstvu 
občutki prevladajo nad mišljenjem, kar lahko konstruktivno uporabi-
mo za rušenje predsodkov in stereotipov, saj se v občinstvu vzbudi 
sočutje do osebe, ki se sooča z izločenostjo ali diskriminacijo,« pra-
vi Maria Bratchel, udeleženka usposabljanja Storytelling +.

1. INTERAKTIVNOST 
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3. RAZLIČNE VRSTE PRIPOVE-
DOVANJA ZGODB

Pripovedovanje »digitalne« zgodbe – digitalno zgodbarjenje

Obstaja mnogo načinov, na katere lahko povemo zgodbo. Z razvo-
jem inovacij lahko tudi tehnologija obogati umetnost pripovedovanja 
zgodb.

Seveda ta ne more nadomestiti učinka, ki ga ima pripovedovalec. 
Pripovedovanje zgodbe s pomočjo digitalnih orodij se pomeša s tra-
dicionalnim načinom pripovedovanja. Zgodbo lahko vsakdo pove s 
pomočjo videoposnetka v spletu ali zgoščenke, to lahko primerjamo 
z razglednico. Pomembno je, da »digitalna« zgodba traja od dveh 
do petih minut. Ustvarjalec zgodbe lahko sam izbere orodja, ki jih bo 
uporabil: videoposnetke, fotografije, slike, glasbo.

Pripovedovanje o zgodovini

Ta vrsta pripovedovanja se pogosto uporablja pri učnih urah pripo-
vedovanja zgodb.  Pripovedovalec, ki je v tem primeru učitelj zgo-
dovine, si izbere zgodovinsko obdobje, ki ga dobro pozna, in ustvari 
zgodbo s poljubnimi elementi.

Namen tega je vzbuditi radovednost poslušalcev in konkretizirati 
učno uro. Poleg tega je tako lažje zbuditi domišljijo ter razumeti in si 
zapomniti učno snov. Cilj je torej z zgodbo izpolniti potrebe učencev.   

Pripovedovanje zgodbe iz domišljije

Obstajajo različne vrste zgodb; tiste, ki so zapisane v knjigah, tiste, 
ki so zapisane v zgodovini ter zgodbe, ki jih na podlagi našega okol-
ja ustvari domišljija.   

Domišljija je duša ustvarjalnosti.
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V. ZGODBARJENJE in PRIPOVEDNI ZEMLJEVIDI 

1- Ustvarjanje zemljevidov zgodb – kaj je to?

Pojem »story maps«, ki ga lahko prevedemo kot »pripovedni zemljevidi«, je večpomenski izraz, ki se 
nanaša na različne opredelitve.

Po navedbah podjetja ESRI, ki je široko razširilo uporabo pripovednih zemljevidov in iz tega ustvarilo 
promocijsko orodje za svojo platformo ArcGis online, gre za pripovedne zemljevide v večpredstavnostni 
obliki: »Pripovedni zemljevidi strukturirajo in predstavljajo informacije s pomočjo geografske pripovedi. 
Zgodbo o kraju, dogodku, težavi, trendu ali motivu predstavijo v geografskem kontekstu. Interaktivne 
zemljevide povežejo z bogato vsebino: besedilom, fotografijo, video in zvočnimi posnetki, v temelji in 
intuitivni uporabniški izkušnji« (Vir: ESRI). 

Ta opredelite ne pove, kaj je mišljeno z geografsko pripovedjo in se osredotoča na večpredstavnostno 
razsežnost (sporočilo, ki se podaja). Gre za vprašanje obogatitve vsebine. Na nek način vsak zemljevid 
nekaj sporoča, čeprav ni vsak zemljevid pripovedni zemljevid. Zato ne gre podcenjevati učinka zgodbe 
in sporočila, ki ga podajajo zemljevidi.

2- Kako lahko to uporabimo? 

Pripovedovanje zgodb s pomočjo zemljevidov očitno ni nič novega, kot na svoji strani poudarja Media 
Académie: »Gre za storitev, za katero se že dlje časa uporabljajo Google Zemljevidi in od nedavne-
ga tudi OpenStreetMap. Te storitve so zasnovane za vizualizacijo podatkov.« Namiguje na možnost 
vizualizacije, pa tudi obdelave geografskih podatkov. Poleg širokega nabora slogov zemljevidov je cilj 
tudi uprizoritev pripovedi: z zemljevidom kot orodjem za uprizarjanje resničnosti se ukvarja Nicolas 
Lambert. Avtor zagovarja idejo, da gre za kartografsko uprizarjanje. S tem povzema idejo Philippa 
Rekacewicza, ki pravi, da je geografska karta kot igra s kuliso in igralci. »Kulisa je ozadje zemljevida, 
njegova projekcija, generalizacija s toponimi, grafičnim slogom, splošno postavitvijo itd. Igralci so vi-
zualne spremenljivke, ki se uporabijo za transkripcijo statističnih informacij. In dober, dobro uprizorjen 
zemljevid je tisti, na katerem se ta dva vidika povezujeta na način, da vsak element v končni fazi pris-
peva k pripovedi o prostorski zgodbi.«

Zanimiv vidik pripovednih zemljevidov je možnost zarisovanja življenjskih zgodb. Več člankov v posebni 
izdaji revije M@ppemonde govori o zanimivem prekrivanju prostorskih in časovnih dimenzij. Gre za 
vprašanje vnašanja časovnosti in doživete izkušnje v znanstveno kartografijo, ki želi vse prevečkrat 
ostati objektivna in ločena od telesnega. S tem se odpirajo mnogi vidiki za zarisovanje potovanj 
raziskovalcev, pa tudi potovanj migrantov, ki so velikokrat opravljena v zmoti. Pripovedni zemljevidi 
migrantov omogočajo dvig zavedanja o stiskah migrantov in govorijo o tem, da občutkov in doživete 
izkušnje ni mogoče ločiti.
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Poleg tega, če je takšen zemljevid prisoten v prostoru, takoj pritegne migrante, saj jim omogoča, da 
drugim vizualno predstavijo svoje potovanje in svoje zgodbe. Opazimo lahko, da je pojem migrant zelo 
splošen in generičen izraz, ki zajema zelo raznolike profile, posameznikovo in kolektivno zgodovino ter 
pravni status. Projekt ARTEM želi na osnovi te ugotovitve osvetliti njihovo individualnost in jih izvzeti iz 
te ohlapne opredelitve, ki je polna klišejev in stereotipov.

S spoznavanjem njihove življenjske poti in njihovih izkušenj, znanj ter veščin premoščamo razdaljo 
med lokalnimi prebivalci in migranti.
Uporaba digitalnih zemljevidov je metoda, ki se do zdaj ni uporabljala pri delu strokovnjakov in pros-
tovoljcev z migranti. Za ta inovativen pristop, ki ga organizacija Pistes Solidaires uporablja v boju proti 
opuščanju šolanja, se je izkazalo, da izjemno spodbuja komunikacijo. Prenosljivost tega orodja je bila 
dokazana med učno mobilnostjo v projektu KU2 »Povej svojo zgodbo«, v kateri se je učinkovitost 
orodja pokazala v tem, da so lahko migranti, ki so opustili šolanje, o svoji poti pripovedovali drugim 
mladim. S tem se je potrdila uporabnost orodja za rušenje stereotipov o migrantih.

3- Pripovedni zemljevidi za odkrivanje in eksperimentiranje

Dandanes so na voljo številna digitalna orodja, ki omogočajo izdelavo digitalnih pripovednih zemlje-
vidov. Tu je primerjava orodij za izdelavo pripovednih zemljevidov iz članka, ki je bil objavljen v reviji 
M@ppemonde. Spodaj navajamo nekaj orodij. 

ArcGIS

Podjetje ESRI od leta 2014 ponuja integrirano okolje za izdelavo pripovednih zemljevidov na svoji 
spletni strani storymaps.arcgis.com. Angleški izraz »storymap« (pogosto v obliki ene besede; slov. pri-
povedni zemljevid; op. prev.) je tesno povezan s podjetjem ESRI, ki prek svoje platforme ArcGIS Online 
ponuja niz orodij in geografskih podatkov z vnaprej določenimi modeli, s katerimi se lahko postavitev 
zemljevida prilagodi projektu. Platforma Story map podjetja ESRI ponuja dodelano orodje, ki omogoča 
večnamensko uporabo: animirane predstavitve enega ali več zemljevidov, izvoz v obliki diaprojekcije 
in ustvarjanje pravih interaktivnih atlasov. Za to pa je treba odpreti račun na platformi in si zagotoviti 
visoko hitrost internetne povezave. ArcGis je plačljiva platforma. 

Cov’on

Cov’on je aplikacija, ki omogoča izdelavo igrive in interaktivne kartografije, s katero se lahko 
prikaže življenjska pot. V pripovedi lahko uporabite širok nabor simbolov in piktogramov, omogoča 
tudi prepoznavanje podobnosti in točk zbliževanja različnih življenjskih poti, prepoznavanje razlik 
in obogatitev posamičnih identitet. Aplikacija je bila razvita v okviru laboratorija socialnih inovacij z 
namenom starostnikom v francoskih domovih za ostarele (EHPAD) omogočiti, da povejo svojo zgodbo 
in tako najdejo stik z oskrbovalnim osebjem. Tudi ta aplikacija je plačljiva. 

Mapstory

Orodje Mapstory vključuje interaktivno časovnico. Navdih za to orodje prihaja iz drugačne filozofije, saj 
gre tu za odprtokodno orodje, ustvarjeno, da osvetljuje sodobne družbene in okoljske probleme v obliki 
zemljevidov.
http://mapstory.org/
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StoryMaps.js

To je brezplačno orodje, ki se vedno več uporablja v medijih in v izobraževalne namene. Oglejte si na 
primer pedagoško uro o kroženju indijskih oreščkov po svetu, ki so jo izdelali na akademiji Reims ali 
tole vsebino o Gustavu Eiffelu. Orodje StoryMaps.js je bilo uporabljeno tudi za predstavitev rezultatov 
raziskave o raznolikosti in starosti vin v Grčiji.
http://storymap.knightlab.com/

Tour Builder (Google)

Orodje Tour Builder je leta 2013 dal v uporabo Google in za ustvarjanje zemljevidov uporablja storitev 
Google Zemlja. Tour Builder je nov način, kako lahko ljudem pokažete, katere kraje ste že obiskali in 
jim s pomočjo Google Zemlja opišete svoje izkušnje s poti. Omogoča, da neposredno na zemljevidu 
izberete kraj, dodate fotografije, besedilo in videoposnetke in potem ustvarjeno delite z drugimi. 
Zemljevide lahko ustvarjate tako, da se prijavite s svojim Google računom.
http://tourbuilder.withgoogle.com/

Tripline

Podobno kot Tour Builder, je tudi Tripline bolj prikaz turističnih znamenitosti. Gre za način komuniciran-
ja s prikazom krajev na zemljevidu. Tripline tej komunikaciji dodaja še družabni vidik. 
http://www.tripline.net/

Cart(o)Graff

Aplikacijo je razvila oblikovalska agencija Urban Expé za področje turizma in inovativnih prostočasnih 
aktivnosti. Omogoča deljenje slik na kraju, kjer so bile posnete, in izdelavo zgodb ali geolokaliziranih 
pripovedi v obliki poti. Na voljo je brezplačno. 
http://app.cartograff.fr/

Neatline

Aplikacije Neatline je bila zasnovana na logiki arhiviranja in razstavljanja digitalnih artefaktov, kar omo-
goča organiziranje in strukturiranje teh artefaktov, upoštevajoč prostorski in časovni vidik. Zemljevid 
nato postane orodje za krmarjenje po teh zgodbah in zbirkah zgodb, kar omogoči pojav določenih 
prostorskih struktur. Priprava takšnih poglobljenih zemljevidov pa je počasnejša, saj uporaba orodja 
Neatline zahteva daljše obdobje učenja od drugih aplikacij (približno 30 ur namesto 12 ur v ostalih pri-
merih). Netline je bolj orodje za grafično mapiranje, ki zagotavlja izjemno prilagodljivost ko gre za način 
predstavitve, vendar ima omejene funkcije samodejnih predstavitev.
http://neatline.org/

TimeMapper

TimeMapper je projekt organizacije Open Knowledge Foundation Labs. Omogoča uporabo niza odpr-
tokodnih komponent (TimelineJS, ReclineJS, Leaflet, Backbone and Bootstrap) za izdelavo zemljevida 
TimeMap na osnovi zemljevida in časovnice. 
http://timemapper.okfnlabs.org/
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ZGODBARJENJE V NEFORMALNEM UČENJU6

Zgodbarjenje se pogosto uporablja kot zelo koristna metoda 
neformalnega učenja z velikim učinkom. Uporabljajo jo pedagogi, 
mladinski delavci in učitelji. Pojavljajo se različne vrste zgodb, 
od osebnih zgodb, splošno znanih zgodb in nenapisanih zgodb, 
ki nastanejo na licu mesta. S pripovedovanjem zgodb ustvarimo 
navdihujoče okolje za vse udeležene, v katerem lahko raziskujejo, 
komunicirajo in se poglabljajo vase. V izobraževanju se ta oblika 
pripovedovanja uporablja za krepitev zavedanja, 

spodbujanje razumevanja in poglabljanja vase, pa tudi spodbujanje 
dialoga, vzbujanje radovednosti in odkrivanje identitete. Vsebujejo 
mnoge vrednote, občutja, koncepte. V takšne pripovedi se lahko 
vključijo različni cilji in skoraj vsaka učna tema.

6 Sandra Horea, Marcus Vrecer. (2016.) Storytelling Cookbook – a practical guide for teachers, youth workers and educators 
on how to use storytelling to enhance creativity and learning,

Kontinentalist

Kontinentalist ni aplikacija, temveč spletno mesto, ki vsebuje primere pripovednih zemljevidov na 
številne teme (zgodovina, okolje, tehnike, družba, politika, verstva, potovanja itd.). Dostop do zgodb je 
brezplačen. 
http://kontinentalist.com/stories/

Terrastories

Terrastories je aplikacija za t. i. geostorytelling (geografsko pripovedovanje; op. prev.) zasnovana, da 
avtohtonim skupnostim omogoči, da poiščejo in v zemljevid zarišejo svoje ustno izročilo na krajih, ki 
imajo zanje nek pomen. Aplikacijo, ki deluje tako v spletu kot tudi brez internetne povezave, je razvila 
ekipa Amazon Conservation Team podjetja Mapbox in jo objavila na platformi Github.
http://www.amazonteam.org/terrastories/

Wevis storymap

Gre za enostaven pripomoček za učitelje in učence. Cilj je, da se na zemljevidu ustvarijo oznake in s 
tem opredeli korake, ki jih je treba izvesti. Korak je lahko v obliki dogodka. Orodje je še posebej primer-
no za prikaz krožnih poti, za sledenje stopnjam fenomenov ali pripravo didaktičnega potopisa.
http://www.wevis.ch/
http://app.wevis.ch
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VI. RAZLIKA MED NEFORMALNIM, INFORMALNIM IN 
TRANSFORMACIJSKIM UČENJEM

Med njimi razlikujemo s pomočjo več kriterijev7: 
 
• nacionalne institucije (šole in sistem univerz);
• organizirane strukture (šole ali drugo: NVO, združenja, 
zunajšolske dejavnosti, zdravje, poljudno, strokovno itd.);
• razpoznavanje določenega ciljnega občinstva (starostna 
skupina, specifično občinstvo);
• cilj učenja z očitno namero (pričakovano znanje, urnik, 
priznavanje predhodnega izobraževanja).

V Franciji in drugih državah Evropske unije imata učenje in usposabljanje običajno 
strukturirano obliko. V drugih državah pa obstajajo različne oblike formalnega, infor-
malnega in transformacijskega učenja. 

7 Thierry Ardouin. Formation. Dis-moi qui tu es ? Éducation formelle – Non formelle – Informelle. {En ligne} (Consulté le 
26/06/2019) <https://ec.europa.eu/epale/fr/blog/formation-dis-moi-qui-tu-es-education-formelle-non-formelle-informelle>

https://ec.europa.eu/epale/fr/blog/formation-dis-moi-qui-tu-es-education-formelle-non-formelle-informelle
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1. FORMALNO UČENJE IZPOL-
NJUJE VSE 4 ZGORAJ NAVEDENE 

KRITERIJE8

Poteka v šolskem ali univerzitetnem okolju (izobraževalna ustano-
va, ustanova za usposabljanje ali na delovnem mestu), kjer znanje 
podajajo učitelji kot sestavni del urnika.

Pri tem gre za strukturiran in organiziran izobraževalni sistem. 
Značilnosti te vrste učenja so edinstvenost, načrtovanost programov 
in organizirane strukture, ki so horizontalne (homogene starostne 
skupine, standardizirani cikli) in vertikalne (sestavljanje programov, 
hierarhični krogi). Poučevanje je univerzalno in njegov cilj je postop-
no napredovanje, ki polno zaposli učenca. Običajno je sestavljeno 
iz več programov. Ti programi so lahko splošni, tehnični ali programi 
poklicnega usposabljanja. V tej formalni obliki poučevanja ima uče-
nec običajno namen pridobiti certifikat ali diplomo. 

2. NEFORMALNO UČENJE9
Ta oblika učenja izpolnjuje tri od zgoraj omenjenih kriterijev. 
Namenjeno je točno določenemu občinstvu, je prostovoljno in 
lahko izpolni nekatere cilje učenja. Namenjeno je ljudem vseh 
starosti.  Odvija se lahko znotraj ali zunaj uradnih ustanov. Ta oblika 
učenja se lahko uporablja na primer na delavnicah, seminarjih, 
organiziranih tečajih in aktivnostih itd. Glede na državo lahko ta oblika 
izobraževanja naslavlja opismenjevanje odraslih, razvoj veščin 
za življenje, izobraževanj otrok, ki so opustili šolanje, zdravstveno 
izobraževanje, razvoj poklicnih veščin in splošne kulturne programe. 
To vključuje tudi priprave na aktivno državljanstvo in razvoj socialnih 
in strokovnih veščin.

Takšni programi se po trajanju in ciljih ne skladajo s šolskim urni-
kom. Cilj ni pridobiti diplomo ali certifikat. Neformalno učenje temelji 
na izkušnjah, dejanjih in predvsem na potrebah učečih. To obliko 
učenja najpogosteje zagotovijo združenja, nevladne organizacije ali 
verske skupnosti. Ta oblika učenja se zgodi na lastno pobudo. 

8 Syvie Ann Hart. Apprentissage formel, informel et non-formel, des notions difficiles à utiliser et pourquoi… ? {En ligne} 
(Consulté le 26/06/2019) <https://oce.uqam.ca/article/apprentissage-formel-informel-non-formel-des-notions-difficiles-a-utili-
ser-pourquoi/>
9 Apprentissage non formel : Apprendre par la pratique. Portail européen de la jeunesse. {En ligne} (Consulté le 26/06/2019)
<https://europa.eu/youth/eu/article/54/1731_fr>

Https://oce.uqam.ca/article/apprentissage-formel-informel-non-formel-des-notions-difficiles-a-utiliser-pourquoi/
Https://oce.uqam.ca/article/apprentissage-formel-informel-non-formel-des-notions-difficiles-a-utiliser-pourquoi/
https://europa.eu/youth/eu/article/54/1731_fr
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3. INFORMALNO UČENJE
Ne izpolnjuje nobenega od zgoraj naštetih kriterijev. Gre za učenje, 
pri katerem posameznik znanje in veščine pridobiva iz vsakdanjega 
okolja tako v zasebnem krogu, kot je družina, kot tudi pri delu, pros-
točasnih aktivnostih, na potovanjih in pri stiku z mediji. Pri tem niso 
prisotni posebni programi ali cilji.

Ta oblika učenja ni načrtovana in se ne odvija v ustanovah ali urad-
nih organih. V splošnem pridobivanje znanja in veščin ni predvideno 
in se zgodi naknadno. Izobraževanje je vedno bolj prisotno, zlas-
ti ko gre za izobraževanje odraslih. »Potovanja pomlajujejo.« Na 
nek način, smo v to obliko učenja vključeni vsi, saj imamo raznolike 
življenjske izkušnje. Na račun novih tehnologij, razvoja interneta in 
družabnih omrežij smo danes zelo hitro informirani, hitro analizira-
mo in si prisvajamo znanje. 
 
V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je kanadski raziskova-
lec Allen Tough poudarjal, da institucionalizirano, organizirano in 
akreditirano izobraževanje zavzema le 20 odstotkov informalnega 
izobraževanja. Učimo se lahko kjer koli in ves čas!

4. TRANSFORMACIJSKO UČENJE10
Transformacijsko učenje11 pomeni odkrivanje svojega mesta v druž-
bi in spoznavanje svoje moči udejstvovanja. Cilj tega je osebnostni 
razvoj, govorimo tudi o emancipaciji, tako osebni kot tudi kolektivni, 
saj se učenje zgodi prek kolektivnih dejanj.

Paulo Freire (brazilski pedagog, ki se je ukvarjal s pedagogiko za-
tiranih) je nekoč izjavil: »Nihče nikogar ne poučuje, nihče se ne uči 
sam, človek se uči kolektivno skozi doživetje sveta.«
Poleg tega si želi oblikovati lastno politično zavest in se osvobo-
diti od mehanizmov prevlade ter razviti svojo notranjo moč. Ste-
bri te oblike učenja so: osvobajanje, zavedanje, opolnomočenje in 
družbena sprememba. »Kjer je volja, tam je pot,« in vzgojnost: vsak 
ima določene sposobnosti.

Temu pravimo opolnomočenje.

10 Qu’est-ce que l’Éducation populaire ? {En ligne} (Consulté le 26/06/2019)
<http://www.education-populaire.fr/definition/>
11Regis Balry. Qu’est-ce que l’Éducation populaire ? Site internet CEMEA Pays de la loire. {En ligne} (Consulté le 26/06/2019)

http://www.education-populaire.fr/definition/
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Pojem opolnomočenja12 se je prvič pojavil v Fran-
ciji, šele v prvih letih novega tisočletja. Gre za 
skovanko, ki združuje dva pomena: moč in učni 
proces, s katerim jo pridobimo. Izraz se uporablja 
v različnih okoljih: akademskem, izobraževalnem, 
pri socialnih ukrepih, na strokovnem področju itd. 
Opolnomočenje se lahko nanaša tako na stanje 
bivanja kot tudi na proces.  
Opolnomočenje posameznika je proces povrni-
tve samozaupanja. Skozi proces opolnomočenja 
se zaupanje porodi kot oblika samozavesti, ki jo 
človek pridobi s tem, ko se zaveže prevzeti od-
govornost. Cilj je, da se ta odgovornost kljub ovi-
ram ohrani tudi v težavnih okoliščinah in v stiski. 
Kritično zavedanje se razvije v procesu učenja, 
vzporedno s sposobnostjo izražanja. Zmožnost 
mišljenja, razumevanja in kritičnega pogleda raste 

VII. OPOLNOMOČENJE

sorazmerno s pravico do izražanja, ki jo oseba 
ima ali si jo vzame.

Na primer s pomočjo platforme Artem Access in 
na osnovi netržnih izmenjav med lokalnim prebi-
valstvom in migranti želimo ustvariti družbene vezi 
med tema dvema skupinama, prek katerih bi se 
skupini zbližali, a ne samo to. S ponujanjem sto-
ritev migranti pokažejo, da imajo določene veščine 
in da se znajo odzivati na potrebe in tudi obratno. 
Nihče si ne želi biti nedejaven (npr. zaradi brezpo-
selnosti, upokojitve).

EMPOWERMENT

Solution

Goal

Skill

Decision

Coaching

Performance

Control
Work

Guide

Potencial

Operation

Management

Planning

Advisor

 <http://www.cemea-pdll.org/Qu-est-ce-que-l-education>
12 Carole Dane. L’empowerment, un concept pour la France ? {En ligne} (Consulté le 26/06/2019)
<https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2007-2-page-59.htm>
13 La prise de pouvoir. Shema. Site web. {En ligne} (Consulté le 26/06/2019)
<Http://www.thinkstockphotos.fr/image/photo-empowerment/482819040>

13

http://www.cemea-pdll.org/Qu-est-ce-que-l-education
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2007-2-page-59.htm
Http://www.thinkstockphotos.fr/image/photo-empowerment/482819040
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Cilj tega je, da si migranti prek delovanja povrnejo zaupanje vase. Ob zavedanju 
svojih veščin in sposobnosti lažje sprejemajo odločitve in se soočajo z izzivi. 
Posledično predvidevamo okrepitev posameznikove sposobnosti, da si pomaga 
sam, ob čemer se spremeni dojemanje migranta kot pasivnega, nevednega 
človeka, ki nima nikakršnih priložnosti in je v sodobni družbi nemočen, in se ga 
dojame kot avtonomno osebo, ki si je pripravljena sama ustvariti priložnosti in 
ima samozavest za to. 
Vloga socialnih delavcev, ki so v stiku z migranti, je vsekakor v tem, da 
opolnomočenje14 utrdijo skupaj z njimi, ne namesto njih. Zato je ključnega 
pomena, da se o opolnomočenju govori v skupinah, ki so v stiski, da se ljudje 
zavejo, da niso sami in da lahko dobijo pomoč. Migranti lahko s tem, ko razvijejo 
svojo moč delovanja, dosežejo tako osebne kot poklicne cilje. 
»Skupaj s pojmom opolnomočenja se poraja vprašanje moči z vidika socialnih 
delavcev nad posamezniki ali skupinami, ki se soočajo s stisko. Namiguje 
na to, da drugi mislijo in delujejo namesto njih. Socialni delavec, ki se tega 
zaveda, skupaj z osebo ali skupnostjo oblikuje ukrepe, s pomočjo katerih bodo 
premostili ovire, ki jim stojijo na poti,« pravi Bernard Vallerie, direktor oddelka za 
usposabljanje na področju sociale na univerzi IUT2 v Grenoblu.

14 Katia Rouff. L’émancipation par l’empowerment. {En ligne} (Consulté le 26/06/2019)
<https://www.lien-social.com/L-emancipation-par-l-empowerment>

https://www.lien-social.com/L-emancipation-par-l-empowerment
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1. VLOGA FASILITATORJA

• Pred usposabljanjem preverite ustreznost opre-
me in prostora; 
• pojasnite cilje usposabljanja;
• udeležence spodbudite k sodelovanju;
• spodbujajte vzajemno razumevanje; 
• po potrebi zavzemite vlogo mediatorja; 
• bodite varuh osebne integritete; 
• bodite povezovalec med partnerji, lokalnimi 
prebivalci in migranti;
• ustvarite varno učno okolje.15

VIII. VLOGA FASILITATORJA
Učno okolje, ki ga ustvarijo strokovnjaki in prostovoljci, mora spodbujati vzajemno zaupanje, prisotno 
mora biti nenasilno vedenje in vzdušje brez obsojanja, zagovarjati je treba spoštovanje do stališč in 
občutij drugih. Cilj je spodbuditi občinstvo, da brez strahu razvije svoje samozavedanje. 
Povratne informacije skupine med usposabljanjem naj ne vzbudijo obsojanja, temveč naj bodo sprejete 
s pozornim poslušanjem, spoštovanjem in samoevalvacijo.

2. FASILITATORJEV PRISTOP 

• Je strpen; 
• je sočuten;
• je potrpežljiv;
• je prilagodljiv; 
• aktivno posluša;
• je odprtega duha;
• je odgovoren;
• je motiviran in spodbuja druge;
• je prizadeven; 
• je osredotočen; 
• je pozitivno naravnan in dinamičen; 
• pripravljen je dajati in sprejemati.

MED AKTIVNOSTMI:

3. FASILITATORJEVO ZNANJE 

• Pozna temo usposabljanja; 
• ve, »kako biti«;
• pozna skupino, s katero bo delal (kulturni ko-
deks itd.); 
• oripravi aktivnosti;
• pozna področje neformalnega učenja in drugih 
vrst učenja;
• pozna lokalne vire za delo z migranti; 
• dobro pozna samega sebe.

4. FASILITATORJEVE VEŠČINE
• Formalen in sproščen način komuniciranja;
• skrbi za čas in prostor; 
• zna se postaviti v vlogo mediatorja, pa tudi vod-
je ali člana skupine; 
• pripravljen je delati na tem projektu, na tej de-
lavnici in spoznati svoje občinstvo;
• zaznava dinamiko skupine in jo usmerjati ter 
upravljati; 
• pozna področje zgodbarjenja in ustvarjanja pri-
povednih zemljevidov in to znanje podaja naprej;
• poskrbi, da so doseženi cilji; 
• povzema in oblikuje zaključke.

15 EEE-YFU. (2016). Manuel Coloured glasses. p. 55-60
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Uvod 

• PREDSTAVITEV: predstavitev fasilitatorjev, kdo so, status, struk-
tura (na kratko) in ena karakterna poteza. (Včasih je pomembno z 
udeleženci deliti nekaj osebnega, da se vzpostavi zaupanje in olajša 
komunikacija. Če od njih pričakujemo, da bodo govorili o določenih 
izsekih iz svoje zasebnosti, je pomembno, da tudi fasilitator stori ena-
ko.) 

• PREDSTAVITEV SKUPINE: spoznavanje udeležencev. Priimek - ime 
- starost - karakterna značilnost - hobi 
• PREDSTAVITEV PROJEKTA ARTEM 
• »ENERGIZER« 
• PREDSTAVITEV PROGRAMA

IX. PROGRAM USPOSABLJANJA 

1. DAN – MIGRANTI 

30 MIN

S1 – AKTIVNOSTI ZA KREPITEV SAMOZAVESTI
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Opis 

 

Kratka in zelo zabavna aktivnost, ki zelo 
dobro pokaže, kako vsaka podrobnost naše 
risbe, oblike ali vizualne pripovedi vpliva na 
sporočilo. Že z najbolj drobcenimi detajli lahko 
dodajamo kontekst in spremenimo celoten 
pomen sporočila.

Velikost skupine Skupina 

Starost udeležencev Ni podatka 

Trajanje/gradivo 30 minut: A4 listi, precej velik prostor, pisala

Cilji • Ustvariti povezavo v skupinah; 
• zabavna aktivnost; 
• ustvariti kontekst z uporabo določenega oro-
dja – risanja in pisanja.

Navodila/postopek  • Vsi sedijo v krogu in vsak vzame en list A4. 
• Nanj napišejo kratek stavek, nato podajo 
list osebi na levi, ki naj napisani stavek brez 
besed nariše. 
• Nato papir upognejo tako, da naslednja ose-
ba vidi samo risbo in zapiše kratek stavek, ki 
opisuje risbo. 
• To naj traja nekaj časa. 
• Končni rezultati so običajno zelo smešni.

Nasvet/evalvacija

30 MIN

Piši riši piši 
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30 MIN

S2 - ZAKAJ ZGODBARJENJE?

Opis 

 

Večina zgodb vsebuje podobne ključne ele-
mente, na primer kraljično, viteza, drevo ali 
študenta, ki se sooči s čarovnico, zmajem, 
vetrom ali učiteljem. To so sestavine, ki tvorijo 
strukturo zgodbe.

Cilj aktivnosti je prepoznati glavne trenutke v 
zgodovini, tj. prelomnice, ki narekujejo ritem 
naše zgodovine tako, da pokažejo, kaj se 
dogaja.

Namen te aktivnosti je udeležencem predsta-
viti, kako se ustvari scenarij, da bodo lahko to 
naredili tudi sami.

Velikost skupine Skupina 

Starost udeležencev Ni podatka

Trajanje/gradivo 30 minut: Listi A4, dovolj velik prostor, pisala.

Cilji Udeleženci poznajo scenarij. Seznanijo se z 
glavnimi elementi zgodbe in poskusijo sestavi-
ti zgodbo v skladu s predstavljeno shemo.

Os zgodbe 
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Navodila/postopek  Fasilitator predstavi strukturo osi zgodbe 
(glejte nasvete). 

Udeležence razdeli v dve skupini in v skladu 
s prvim elementom v strukturi zgodbe poda 
začetek zgodbe: 

»Nekoč v davnih časih ... je živela deklica, ki 
je prihajala iz mesta po imenu Pau.«

Vsaka skupina napiše zgodbo o »deklici« in 
pri tem sledi strukturi osi: 

1. Nekoč v davnih časih ...
2. Vsak dan ...
3. Dokler ni nekega dne ...
4. In zaradi tega ...
5. Zato ... (se ponovi, kolikokrat želijo)
6. Dokler na koncu ...
7. Od tistega dne dalje ... 

Z naslednjimi sedmimi stavki nam lahko po-
maga pri začetku pisanja in postopnem sesta-
vljanju prizorov zgodbe, dokler je ne razvijemo 
do vrha in razpleta. 
Vse se začne z znanimi štirimi besedami: Ne-
koč v davnih časih ...

Udeleženci lahko poljubno izberejo čas, v 
katerem se zgodba dogaja (preteklost ali se-
danjost), izumijo like ali jih osnujejo na lastnih 
zgodbah in izkušnjah. 
Po želji lahko tudi spremenijo začetek zgodbe, 
v kolikor se pri tem držijo scenarija.  

Skupini si nato podelita zgodbe, ki sta jih 
ustvarili.
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Komentarji Fasilitator lahko informacije, podane na listih 
za vajo, dopolni s pomočjo naslednjih gradiv: 

Vrnimo se k osi zgodbe, pri kateri so navedeni 
tudi primeri znanih zgodb, katerih struktura je 
bila analizirana po tej shemi:
Scriptwriting: The Five Key Points of Story 
Structure;

STORY STRUCTURE: The 5 Key Turning 
Points of All Successful Screenplays;

»What makes a hero?« - Matthew Winkler;

Digital storytelling – Guidebook for educators 
(strani 21 do 24). 

Nasvet/evalvacija Primer: Nekoč v davnih časih ...
Ne glede na to, ali uporabimo točno te besede 
ali ne, nas ta uvod spomni, da moramo kot 
pripovedovalci najprej predstaviti like v zgodbi 
in njihovo okolico, torej zgodbo umestiti v čas 
in prostor. Občinstvo instinktivno želi izvedeti: 
O kom govori zgodba? Kje so junaki zgodbe 
in zakaj se vse to dogaja? Ni vam treba na-
vesti čisto vseh podrobnosti, mora pa jih biti 
dovolj, da občinstvo izve vse, kar mora, da bo 
lahko sledilo nadaljevanju zgodbe.

In vsak dan ...
Ko predstavite like in opišete prizor, lahko 
začnete z opisovanjem vsakdanjega življenja 
v svetu zgodbe. V Čarovniku iz Oza je na pri-
mer v prvem prizoru opisano, da se Doroteja 
počuti prezrto, neljubljeno in sanja o boljšem 
življenju »nekje za mavrico«. To je Dorotejin 
»svet v ravnovesju«, pri čemer pa ne gre za 
»ravnovesje« kot ga ponavadi razumemo. Tu 
beseda ne pomeni, da je vse v redu, temveč 
zgolj, da so dejstva takšna.
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Nasvet/evalvacija Dokler ni nekega dne ... 
Nato se zgodi nekaj, kar spremeni svet glavnega junaka in ga 
prisili k drugačnemu ravnanju, k temu, da stori nekaj, kar bo 
znova vzpostavilo staro ravnovesje ali ustvarilo novega. V struk-
turi zgodbe se ta trenutek imenuje sprožilni incident in gre za 
ključen dogodek, zaradi katerega se odvije preostali del zgodbe. 
V Čarovniku iz Oza je incident predstavljal tornado, ki je Dorote-
jo odnesel daleč stran od doma.

In zaradi tega ...
Vaš glavni lik (ali »protagonist«) začne uresničevati svoj cilj. Na 
strukturni ravni je to začetek drugega dejanja, osrednjega dela 
zgodovine. Po tem, ko je vržena v deželo Oz, si Doroteja obup-
no želi nazaj domov, a povedo ji, da edina oseba, ki jih lahko 
pomaga, živi daleč stran. Tako mora prehoditi pot do Smarag-
dnega mesta in spoznati skrivnostnega čarovnika. Na poti bo 
naletela na številne ovire (pretepaška drevesa z jabolki, krilate 
opice itd.), zaradi katerih pa bo zgodba toliko bolj zanimiva.

Zato ...
Doroteja je dosegla svoj prvi cilj – prišla je do Čarovnika Oza, 
a to še ni konec zgodbe. Zaradi tega srečanja je dobila nov cilj: 
ubiti zlobno Zahodno veščo in metlo izročiti čarovniku. V krajših 
zgodbah ima lahko struktura samo enkrat del »In zaradi tega 
...«, vendar mora biti prisoten.

Dokler na koncu ...
Tu preidemo v tretje dejanje in se približamo trenutku resnice v 
zgodovini. Doroteji uspe uresničiti cilj in Čarovniku prinese metlo 
pokojne Vešče, zaradi česar mora on izpolniti svojo obljubo in ji 
pomagati pri vrnitvi v Kansas. To tudi stori, vendar ne na način, 
kot bi si predstavljali.
Od tistega dne dalje ...
Ko enkrat izvemo, kaj se je zgodilo, nam zadnji prizori 
pojasnijo, kaj je zgodba prinesla protagonistu, ostalim likom in 
(nenazadnje) občinstvu. Ko se Doroteja zbudi v svoji postelji in 
spozna, da nikoli ni zapustila Kansasa, dojame nauk: tisto, kar 
iščemo, je pogosto ves čas v nas samih.
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Opis Cilj aktivnosti je ustvariti vizualni prikaz vaših 
osebnih zgodb; udeleženci bodo lahko označi-
li trenutke v svojem življenju, razmislili o svoji 
poti in željah za prihodnost. 

Velikost skupine Skupina

Starost udeležencev Ni podatka 

Trajanje/gradivo 120 minut (poskusite končati v 1 uri in 45 mi-
nut): Listi A4, dovolj velik prostor, pisala, video 
projektor, računalnik z internetno povezavo.  

Cilji • Poglobiti samozavedanje in refleksijo v ude-
ležencih;
• okrepiti znanje;
• pri ustvarjanju vizualnih predstavitev osebnih 
zgodb bodo udeleženci ključne trenutke svoje-
ga življenja orisali na umetniški način;
• udeleženci imajo možnost razmisliti o svo-
jem življenju in svojih željah za prihodnost.

Navodila/postopek Vsak udeleženec dobi velik list papirja, na ka-
terega naj nariše vijugasto pot. Na sredini poti 
naj narišejo krog. Levo od poti naj napišejo 
»že prehojena pot«, desno pa »bodoča pot«.

Retrospektiva (30 min)

1. Na začetku prosite udeležence da razmisli-
jo o elementih, prisotnih tam, od koder pri-
hajajo, in jih vključijo. 

2 URI in 30 MINUT

USTVARJANJE ZEMLJEVIDA ŽIVLJENJSKE POTI
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Navodila/postopek To so na primer kraji, kultura, jezik in ali duhovnost.
2. Prosite jih, da pomislijo na ljudi, ki so jih na poti spremljali. 
Lahko gre za posameznike, skupine, skupnosti ali organizacije. 
Naj vključijo ljudi različnih generacij in po želji lahko vključijo tudi 
nevidne prijatelje, duhovne voditelje, hišne ljubljenčke itd.
3. Naj narišejo ali navedejo nekaj najljubših krajev, ki so jih 
obiskali na dosedanji poti.
4. Udeleženci naj izberejo dva koraka iz svoje poti. Vprašajte 
jih, katere ključne stvari so že dosegli in naj jih zarišejo na poti.
5. Recite jim, naj narišejo goro in reko, ki sta simbola za dve 
oviri, ki so ju že premostili.
Naj označijo, kako so ju premostili, se jima izognili ali ju pre-
prečili.
6. Udeleženci naj na vrhu strani narišejo komplet za preživet-
je. Znotraj tega naj napišejo, kaj jim je pomagalo v stiski. To so 
lahko vrednote, veščine, ljudje, pregovori, pesmi itd. 

Pogled v prihodnost (30 min)
1. Udeležence prosite, da ob koncu poti narišejo svoje sanje, 
upe in želje. Te se lahko nanašajo nanje kot posameznike, na 
njihove družinske člane, prijatelje, tudi prihodnje generacije.
2. Nato naj si zamislijo nekaj krajev, ki jih želijo na preostanku 
poti obiskati, in naj jih označijo na poti.
3. Prosite udeležence, da si ogledajo že prehojeno pot in v pri-
hodnosti označijo tri mejnike. Opomnite jih, da naj bodo ti koraki 
dosegljivi in tisto, kar si res želijo uresničiti.
4. Udeleženci naj nato narišejo goro, ki simbolizira oviro na poti 
v prihodnost. Nato jih povprašajte, kako bodo skupaj s svojimi 
sopotniki poskusili premostiti to oviro ali jo preprečiti. Vprašajte 
jih, kako lahko ob soočenju s takšnimi težavami ohranijo 
notranjo moč.
5. Na koncu naj udeleženci navedejo pesmi, ki jih bodo nesli s 
seboj in jih peli na svoji poti v prihodnost. Naj razmislijo, zakaj 
so izbrali ravno te pesmi, o čem govorijo in kaj jim pomenijo. 

Retrospektiva (30 min)

1. Udeležencem dajte nekaj časa, da se poglobijo v svojo pot.
2. Vprašajte jih, katere lepe spomine bodo ponesli s sabo v 
prihodnost.

Naj jih narišejo v obliki zvezd na poti. To so lahko zvoki, zani-
mivosti, okusi, dotiki ali vonji, ki se jim porajajo. Vprašajte jih, 
kdo je v teh spominih igral pomembno vlogo in zakaj.
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Navodila/postopek Vsak od teh spominov je zanje pomemben. Naj razmislijo o tem, 
kaj ti spomini prinesejo njim in njihovim sopotnikom. Odgovore 
na ta vprašanja naj zapišejo v zvezde ali ob njih.
3. Nato naj udeleženci poimenujejo svojo pot in s tem pokažejo, 
kaj jim ta pot življenja pomeni. 
4. Na koncu naj udeleženci še enkrat pomislijo na vse, kar so 
povedali. Vprašajte jih, ali želijo poslati sporočilo osebi, ki svojo 
pot ravno začenja, in katero svoje spoznanje bi želeli deliti z 
drugimi.

Deljenje izkušenj (30 min)

Ko so vse »poti življenja« končane, naj se udeleženci sprehodi-
jo naokoli in si ogledajo zgodbe drugih udeležencev. Nato naj se 
vsi skupaj zberejo v krogu in nekdo, ki se prostovoljno javi, naj 
pove svojo zgodbo.
Vsakega izmed njih prosite, da pove zgodbo o svoji poti in sli-
kah, ki jih je narisal na svoji poti, v časovnem zaporedju, kot so 
si koraki sledili. Ostali v skupini naj pozorno poslušajo osebo, ki 
pripoveduje zgodbo, tisti, ki pripoveduje, pa naj ob koncu zgo-
dbe počaka na vprašanja in komentarje. Vsaki zgodbi namenite 
od 5 do 7 minut.
Če je skupina prevelika, da bi lahko slišali vse zgodbe, jo lahko 
razdelite v dve manjši skupini po 5–6 ljudi.
Ob koncu aktivnosti udeležence vprašajte, kako so se med njo 
počutili in kaj jim je bilo najtežje.

Poizvejte, ali so spomnili česa novega ali pozabljenega.
Zastavite niz vprašanj, s katerim spodbudite skupinsko razpra-
vo:
- Kakšna je bila izkušnja pripovedovanja svoje zgodbe skupini?
- Kako je bilo poslušati zgodbe drugih?
- Kaj ste spoznali o sebi in prijateljih v skupini?
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Nasvet/evalvacija Fasilitator mora udeležence spremljati in jim skozi dialog po-
magati razpoznati glavne elemente v njihovem življenju. 
Fasilitator mora pred začetkom aktivnosti z udeleženci narisati 
svojo »pot življenja«.

40 MIN

ZAKAJ ZGODBARJENJE 

Energiser 

S3 – DIGITALNO ZGODBARJENJE
Aktivnost pripovedovanja zgodbe (tehnična obogatitev pripovedi)

Opis Predstavitev različnih zgodb: fasilitator preds-
tavi nekaj primerov zgodb. Udeleženci naj 
pozorno poslušajo in se osredotočijo na vsebi-
no. Ko je posamezna zgodba predstavljena, 
fasilitator razdeli udeležence v tri skupine. 
Udeležence povabite, da izberejo najljubšo 
zgodbo in ob tem izrazijo svoje argumente in 
mnenja.

Velikost skupine Skupina

Starost udeležencev Ni podatka 

Trajanje/gradivo  30 minut: Fotografije, videoposnetki, zapi-
sane zgodbe 

Cilji • Cilj tega modula je predstaviti prednosti 
pripovedovanja zgodbe s pomočjo digitalnih 
orodij.
• Udeleženci se seznanijo z različnimi vidiki 
pripovedovanja z različnimi pripomočki (zapi-
sana zgodovina, fotografije, videoposnetki).
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Navodila/postopek  1. KORAK

• Predstavitev različnih zgodb: fasilitator 
predstavi nekaj primerov zgodb. Udeleženci 
naj pozorno poslušajo in se osredotočijo na 
vsebino. Ko je posamezna zgodba predstavl-
jena, fasilitator razdeli udeležence v tri sku-
pine.

Primer kratke zapisane zgodovine: Uresniče-
ne sanje (Daniel)
<https://www.values.com/your-inspiratio-
nal-stories/3081-a-dream- come-true>

• Primer fotografskega poročila: Fotografija 
»Dragi Orlando« 
• Serija: niz fotografij z osebnimi zgodbami 
ljudi o streljanju v nočnem klubu
<https://www.buzzfeed.com/skarlan/
dear-world-series?utm_term=. elEkRnRgN#.
tspw282vo>

• Primeri videozgodb: Angelina zgodba
https://digitaleartheu.maps.arcgis.com/apps/
MapJournal/index.html?appid=59bf8918b6dd-
4c299ab55a4cc46dc0e5

DIGITALNE ZGODBE
• Primeri digitalnih zgodb: Joelina zgodba – 
digitalna zgodovina:
 < http://tellyourstorymap.eu/fr/joelys-story/>

Primeri digitalnih zgodb: Stevenova zgodba – 
digitalna zgodovina:
https://www.bristolstories.org/story/226?au-
toplay=true

Zgodbe 
<https://www.youtube.com/channel/UCrE2IT-
piUwLE7vbU_svo1sQ/playlistsv>
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Navodila/postopek  2. KORAK

Aktivnost: Vsaka skupina zapiše, katera 
zgodba je naredila najmočnejši vtis in zakaj. 
Povabite udeležence, da predstavijo svoje 
ugotovitve.

3. KORAK

Razprava z udeleženci: Udeležence povabite, 
da izrazijo svoja mnenja – pozitivna in nega-
tivne plati pripovedovanja zgodbe z različnimi 
pripomočki.

Nasvet/evalvacija • Poskrbite za to, da imajo vsi udeleženci 
internetno povezavo in lahko dostopajo do 
spletnih strani.
• Preverite, ali so udeleženci razumeli, kaj 
so naredili, in ali lahko ustvarijo povezave z 
zemljevidom svoje zgodbe.

50 MIN

1 URA in 15 MINUT

Cov’on

(Cov’on)

S4- SPOZNAVANJE APLIKACIJE  COV’ON

• Spoznavanje aplikacije Cov’on
• Struktura in razlaga vodiča

• Prikaz platforme
• Vprašanja?

• Pričnite z ustvarjanjem zemljevidov, ki vsebujejo ključne mejnike v življenju, orišite vsak korak na 
svoji poti. 
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30 MIN

1 URA in 45 MINUT

1 URA

• OBNOVITEV PREJŠNJEGA DNE – Odgovorite na pomisleke in vprašanja
• »ENERGIZER« 

• PREDSTAVITEV PROGRAMA

• Uporabite gradiva iz prejšnjega dne.
• Ustvarite zemljevide.

• Zaključite s pripravo zemljevidov.

S5 - PRIPRAVA IN SESTAVLJANJE ZEMLJEVIDOV

1 URA in 30 MINUT 

30 MIN

Vsak udeleženec ustno predstavi svojo kartico s poljubnimi pripomočki, ki jih je izbral pri prejšnjih 
sejah.  15 minut na kartico?

• Opomnik na cilje kartic, pripovedovanja in ustvarjanja zemljevidov
• Izzivi usposabljanja in projekta

• Zbiranje povratnih informacij od udeležencev
• Uporaba evalvacij FCC?

• Vprašalniki? 

S6 - PREDSTAVITEV ZEMLJEVIDOV

S7 - CILJI IN EVALVACIJA
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2. MODUL USPOSABLJANJA – STROKOVNJAKI/PROSTOVOLJCI

30 MIN

1 URA

1 URA in 30 MINUT

• PREDSTAVITEV: predstavitev projekta in fasilitatorjev, kdo ste, vaš status in struktura (na kratko) 
ter ena karakterne poteze.

• PREDSTAVITEV SKUPINE: spoznavanje udeležencev. Priimek - ime - starost - karakterna značil-
nost - hobi

• »ENERGIZER«
• PREDSTAVITEV PROJEKTA ARTEM

• PREDSTAVITEV PROGRAMA

Kratka predstavitev knjižice v obliki diaprojekcije, v kateri so orisane ključne točke knjižice (ppt).
• Predstavitev projekta ARTEM

• Zakaj uporabiti pripovedovanje zgodb pri migrantih; kaj so pripovedni zemljevidi?
• Cilji teh učnih sej za migrante in strokovnjake

• Kdo so migranti?
• Opolnomočenje

Skupino 16 udeležencev razdelite v dve skupini.
• 30-minutna animacija: Zakaj pripovedovanje zgodb? (glejte zgoraj)

• 60-minutna svetovna kavarna o vlogi fasilitatorja

Powerpoint

S1 – UVOD

S2 – AKTIVNOSTI
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Svetovna kavarna: vloga fasilitatorja 

Opis Udeleženci so razdeljeni v 4 skupine, vsa-
ka skupina strne misli o vprašanjih, ki so jim 
zaporedoma predstavljena. Cilj je v skupini 
razmisliti in se pogovoriti o vlogi fasilitatorja. 

Velikost skupine Skupina 

Starost udeležencev Ni podatka 

Trajanje/gradivo 60 minut: Listi A4 - dovolj velik prostor - pisala 
- tabla z listi. 

Cilji • Povezovanje v skupinah;
• skupni razmislek o temi; 
•omogočiti razmislek o vseh vprašanjih. 

Navodila/postopek • Skupino 16 udeležencev razdelite v 4 sku-
pine po 4.
• Pripravite prostor, v katerem so 4 mize in 
stoli. 
• Na mize porazdelite 4 velike liste z vprašanji, 
ki bodo potovali med skupinami, da bo lahko 
vsaka skupina nanje zapisala svoje zamisli.
• V skupini izberite osebo, ki predstavi zadnji 
list, o katerem so razpravljali. 
• Povzemanje in skupni razmislek o vlogi fasi-
litatorja.

VPRAŠANJA: 
1. Kakšno vlogo ima fasilitator? 
2. Katera znanja mora imeti? 
3. Katere lastnosti bi moral imeti? 
4. Česa fasilitator nikoli ne sme narediti? 

POVZEMANJE: predstavitev vsakega lista 
celotnemu občinstvu 

Nasvet/evalvacija
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2 URI

1 URA

15 MIN

3 URE in 15 MINUT

• Spoznavanje aplikacije Cov’on
• Struktura in razlaga vodiča

• Prikaz platforme
• Vprašanja?

• Preizkus izdelave zemljevida na platformi, ustvarjanje svoje poti glede na temo: moje poklicno po-
dročje. 

 • Zaključek izdelave + zemljevidi
 • Začetek predstavitve (3 zemljevidi ali 45 minut)
 • Kako animirati in predstaviti aplikacijo Cov’on občinstvu 

• Predstavitev zemljevidov
(15 min na udeleženca)

• Kako animirati in predstaviti aplikacijo Cov’on pred občinstvom 
• Evalvacija

• Odgovori na pomisleke in vprašanja
• »ENERGIZER«

S4 – PREDSTAVITEV ZEMLJEVIDOV

S3 – SPOZNAVANJE APLIKACIJE COV’ON
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Cilj projekta ARTEM je izboljšati integracijo migrantov v lokalne 
skupnosti prek treh vidikov:

okrepitve medkulturnih veščin strokovnjakov in prostovoljcev, ki 
migrante sprejemajo, razvoja veščin migrantov in ustvarjanja vezi 
med lokalnimi skupnostmi in migranti. 

Osnovan je na opažanju, da se osebje, ki sprejema migrante in 
jim nudi pomoč, ne zaveda vedno pomena medkulturnih znanj 
in veščin, zato želimo v projektu ARTEM razviti izobraževalni 
model, ki bo prispeval k razvoju in okrepitvi medkulturnih veščin 
ljudi, ki sprejemajo migrante v lokalnih skupnostih (strokovnjaki ali 
prostovoljci) – ter obratno – spodbudil vključitev migrantov v lokalne 
evropske skupnosti z razvojem njihovih veščin.

Originalna zasnova projekta temelji na izdelavi platforme za 
izmenjavo netržnih storitev med lokalnimi prebivalci in migranti, 
ki predstavlja priložnost za srečevanja, medsebojno spoznavanje 
in nudenje koristnih storitev drugim, pridobivanje enostavnih 
odgovorov in izpolnjevanje manjših, vsakdanjih potreb. To vključuje 
delovanje, organizacijo aktivnosti, čas za izmenjave in srečevanja, 
občutek koristnosti in tega, da človeka bolj kot status določajo 
njegove veščine in kvalitete.

XI. PROJEKT ARTEM

Projekt bo zato uporabil sistem izmenjave netržnih storitev, 
ki se bo odvijala na spletni platformi »ARTEM ACCESS«, in 
tako prispevala k doseganju ciljev projekta.
Projekt se sofinancira v okviru programa Evropske unije 
Erasmus+ in se izvaja med oktobrom 2018 in septembrom 
2020. 

Podrobnosti o projektu in njegovih aktivnostih so opisane na 
spletni strani: <https://www.artemproject.org/>.



STORY MAPPING - IO2

42

KAZALO

XII. PARTNERSKI KONZORCIJ

NAŠE POSLANSTVO

Da bi vsak mlad človek lahko izkoristil edinstveno 
izkušnjo mednarodne
izobraževalne mobilnosti. Izobraževanje prinaša 
odprtost za svet in razumevanje lokalnih ter sve-
tovnih soodvisnosti. 

NAŠE DELO

- Promocija evropske in mednarodne odprtosti na 
področju izobraževanja
- Izvajanje izobraževalnih mobilnosti za mlade v 
Evropi in ostalih delih sveta.
- Ustvarjanje edinstvenih izkušenj mobilnosti z vi-
soko dodano vrednostjo za človeka in izobraže-
vanje.

NAŠ PRISTOP

Delo organizacije Pistes-Solidaires temelji na ne-
formalnih načinih izobraževanja, predvsem na 
izkustvenem učenju. 

NAŠA METODA

Ustvarjamo izobraževalna okolja z namenom 
razvoja socialnih veščin, spodbujanja skupnega 
življenja in učenja, kako biti.

NAŠA PODROČJA

1/ Mladina in izobraževalne mobilnosti 
Osrednja tema našega dela je omogočiti dostop do mednarodnih mobilnosti. Ustvarjamo in povezuje-
mo priložnosti za pripravništvo in prostovoljstvo in s tem vsako leto skoraj stotim mladim omogočimo 
evropsko in/ali mednarodno izkušnjo.

2/ Socialne in izobraževalne inovacije
Na tem področju se usmerjamo v raziskave in inovacije. Za Evropski center za sodelovanje je značilna 
priprava izobraževalnih, socialnih ali socialno-kulturnih gradiv, ki izvirajo iz projektov, ki jih izvedejo 
evropski konzorciji. 

3/ Informacijsko središče Europe Direct
Naša zaveza: informirati, svetovati, razumeti, poznati Evropsko unijo, države v njej, njeno delovanje, 
njen pomen in njen vpliv na naše vsakdanje življenje.

Pistes-Solidaires je organizacija, ki svoje projekte in dejavnosti razvija v okviru 4 stebrov UNESCA:  
učiti se, da bi vedeli, učiti se biti, učiti se, da bi znali delati in učiti se, da bi znali skupaj živeti.
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Accorderie je organizacija, v kateri si lahko ljudje izmenjajo različne storitve s posebno denarno enoto: 
časom. 
Če na primer prosim za pomoč pri pleskanju stene, lahko v zameno nekomu drugemu skuham nekaj 
portugalskih jedi. Smo del francoske organizacije »Réseau des Accorderies de France«. Danes je 
v Franciji 36 enot te organizacije, koncept pa prihaja iz Quebeca (Kanada). Sistem izmenjav ljudem 
omogoča razvoj veščin in opolnomočenje. Poleg tega se s pomočjo tega sistema (na lokalni ravni) 
borimo proti finančni in družbeni prekarnosti. Organizacija deluje že 3 leta in ima 300 članov. Večina 
teh so ženske (85 %), samohranilci in iskalci zaposlitve. Člani si lahko med seboj izmenjajo vse, razen 
zdravstvenih storitev in svojih poklicnih storitev (zaradi nelojalne konkurence), pri čemer morajo biti 
storitve kratkoročne.

Izmenjave potekajo prek spletne aplikacije, v kateri si člani ustvarijo svoje profile (moja prošnje, moje 
ponudbe) in se neposredno povezujejo z drugimi člani.
Poleg izmenjav vsak teden organiziramo prijateljska druženja (zajtrk, kosilo, piknik itd.).

Verein Multikulturell je nevladna, neprofitna organizacija, ki je bila ustanovljena leta 1993. Glavno 
poslanstvo organizacije je promocija poklicnega, družbenega in kulturnega vključevanja migrantov ter 
krepitev medkulturnega dialoga in izobraževanja.

Aktivnosti organizacije potekajo v tesnem sodelovanju z mednarodnimi in nacionalnimi partnerji, kot so 
tirolska vlada in druge državne institucije, gospodarska zbornica, zaposlitvena središča, šole in drugi 
ponudniki izobraževalnih programov ter različne organizacije in mreže civilne družbe. Prek večletnega 
sodelovanja v različnih projektih je organizacija pridobila bogate izkušnje z vodenjem nacionalnih in 
mednarodnih projektov. Finančna sredstva organizacija Verein Multikulturell prejema s strani regionalne 
uprave dežele Tirolske, avstrijskega vladnega programa ter iz evropskih programov in skladov (npr. v 
2019 največ iz programov Erasmus+, ESS, AMIF in CHAFEA).
Osebje organizacije trenutno šteje 9 stalnih članov, ki izvajajo storitve na področju izobraževanja, 
svetovanja in zdravja, 8 trenerjev za osnovno izobraževanje in jezikovno usposabljanje ter 2 evropska 
prostovoljca. Organizacija je bila v zadnjih letih vključena v raznolike projekte (program vseživljenjskega 
učenja, Daphne, Leonardo; Erasmus+ KU1, KU2, KU3; AMIF; ESF).
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Izkušnje ima s področja oblikovanja in vodenja nacionalnih in mednarodnih projektov kot tudi s 
prevzemanjem vloge aktivnega in motiviranega nadnacionalnega projektnega partnerja.
Verein Multikulturell ima akreditacijo za EVS – evropsko prostovoljno službo in je včlanjena v naslednje 
mreže:

• tirolsko iniciativo za kulturo (IG Kultur Tirol);
• avstrijsko iniciativo za kulturo (IG Kultur Österreich);
• Social Network Tirol;
• Integrationsforum Tirol;
• ANAR – avstrijske mreže proti rasizmu.
PROFILI PARTNERJEV
• fundacijo European Multicultural Foundation.

Asociación Mundus - Un mundo a tus pies, je organizacija s sedežem v Barceloni, ki so jo ustanovili 
mladi Katalonci, ki jih zanimajo mobilnosti in izmenjave, kulturna raznolikost in priložnosti neformalnega 
učenja za mlade.

Organizacija je svojo pot pričela s ciljem izvajanja projektov, ki omogočajo medkulturne stike in 
promovirajo bolj vključujočo in enakopravno družbo. Njeno poslanstvo je mladim Kataloncem in 
Evropejcem omogočiti priložnosti za razvoj kompetenc in udeležbo v neformalnem izobraževanju. V 
zadnjih nekaj letih se je organizacija do neke mere vključevala v razvoj učnih priložnosti, ki jih programi 
mobilnosti omogočajo za mlade migrante.

Z večdisciplinarno ekipo predanih učiteljev organizacija izvaja in vodi projekte mobilnosti na področju 
neformalnega izobraževanja, poklicnega izobraževanja ter usposabljanja in izobraževanja odraslih; 
poleg tega sodeluje tudi v več strateških partnerstvih. Naša globalna vizija je oblikovati programe 
evropske mobilnosti, ki niso površinski, temveč ustvarjajo poglobljene možnosti, vsebino in cilje. Smo 
skupina, ki jo ženejo lastne izkušnje in ki želi osvetliti morje priložnosti, ki nam jih Evropa nudi na 
poklicnem področju.
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VIFIN je središče znanja in raziskav Občine Vejle. Prizadevamo si ustvarjati, razširjati in vključevati 
dobre prakse integracije in družbenega razvoja na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni. 

Občina je središče za integracijo (VIFIN) ustanovila leta 2002 z namenom ustvariti središče, ki zbira in 
obdeluje vire o integraciji etničnih manjših ter razvija in izvaja projekte in aktivnosti na temo integracije.
Na področju integracije je glavna kompetenca središča VIFIN razvoj digitalnega gradiva za učenje 
danščine kot drugega tujega jezika. 
Skozi leta se je naš nabor kompetenc širil in danes že presegamo zgolj področje integracije in 
jezikovnega usposabljanja, saj v programe vključujemo tudi pametno učenje in pedagoške inovacije z 
digitalnimi orodji. Sodelujemo tudi v projektih in aktivnostih o pametnih mestih, trdoživosti in trajnosti.
VIFIN svoje projekte in aktivnosti financira iz programov Evropske unije, danskih ministrstev in tržnih 
dejavnosti. Smatramo se za kombinacijo informacijskega središča, projektne organizacije in svetovalne 
agencije. 
V organizacijski strukturi občine Vejle je VIFIN umeščen v oddelek za izobraževanje in učenje.

CATRO Bolgarija je del vodilne avstrijske svetovalne skupine – CATRO Personalberatung in die Bera-
ter®, ki nudi vrhunsko znanje na vseh področjih, povezanih z upravljanjem in razvojem človeških virov.

Od leta 2010 CATRO svoje stranke v Bolgariji podpira z iskanjem novih talentov, razvojem potencialov 
zaposlenih, svetovanjem o človeških virih na področju vodstvenega razvoja, upravljanja učinkovitosti, 
upravljanja sprememb in trenerstva. Ključni del našega poslanstva je razvijati in izvajati družbeno 
odgovorne podjetniške projekte, s katerimi gradimo most med različnimi družbeno socialno prikrajšanimi 
skupinami in podjetniškim sektorjem in odpiramo prostor za prepoznavanje priložnosti trajnostnih 
partnerstev. Ponosni smo, da smo bili zaradi svojih prizadevanj za izboljšanje zaposlitvenih priložnosti 
beguncev in njihovo vključevanje v bolgarska podjetja prepoznani kot eden od ključnih partnerjev 
UNHCR Bolgarije (Visokega komisarja Združenih narodov za begunce) in drugih pomembnih deležnikov 
v NVO ter javnih organov.
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REPLAY Network je združenje trenerjev, ki delujejo na mednarodni ravni v okviru skoraj vseh programov 
EU, ki vključujejo neformalno izobraževanje, učenje skozi mobilnosti in aktivno državljanstvo. 

Naše poslanstvo je promocija socialne kohezije, odgovorne participacije, aktivnega državljanstva, 
vključevanja in enakih možnosti, zaposljivosti in aktivnega staranja, sodelovanja in večkulturnosti, 
s čimer želimo prispevati k doseganju ciljev strategije Evropa 2020 v smeri oblikovanja pametne, 
vključujoče in trajnostne družbe.
Organizacija REPLAY Network načrtuje, organizira in razvija različne vrste usposabljanj in izobraževalnih 
aktivnosti, ki so namenjene trenerjem, mladim in odraslim, organizacijam itd., katerih namen je prek 
neformalnega učenja, aktivne metodologije in mednarodnih mobilnosti prispevati k osebnostnemu in 
poklicnemu razvoju posameznikov z vidika vseživljenjskega učenja.
Aktivna metodologija temelji na učenju skozi prakso, z raziskovanjem okoliščin ter aktivnosti, ki 
spodbujajo posameznikovo ali skupinsko refleksijo in refleksijo posameznika v/znotraj skupine. V 
procesu rasti in krepitve samozavedanja aktivna metodologija udeležencem omogoča spoznavanje 
samega sebe.
Replay Network spodbuja proces učenja v medkulturnih izkušnjah kot osnovo za krepitev samozavedanja, 
integracijo in razvoj prečnih spretnosti, potrebnih za delovanje v globalnem svetu.
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Organizacijo PiNA je leta 1998 ustanovil Zavod za odprto družbo. Danes je kulturno-izobraževalno 
društvo PiNA informacijsko središče Europe Direct, regionalni partner Eurodeska, regionalno Središče 
za medkulturni dialog, regionalni HUB in mladinski center s statusom delovanja v javnem interesu na 
področju mladine.

Glavne dejavnosti organizacije slonijo na treh stebrih: 

• (1) krepitev sektorja NVO (zagovorništvo, izobraževalne aktivnosti, mreženje),
• (2) razvoj kritične in odgovorne družbe (projektno delo, snovanje novih didaktičih in izobraževalnih 
metod, raziskave) ter 
• (3) mednarodno (so)delovanje (sodelovanje pri ključnih mednarodnih izzivih z namenom oblikovanja 
skupnega okvira delovanja).

PiNA ima izkušnje s koordinacijo mednarodnih projektov (Interreg Podonavje, Erasmus+, Evropa za 
državljane, Evropski socialni sklad, norveški finančni mehanizem), naslavlja širok nabor tem (aktivno 
državljanstvo, zaposlovanje mladih, družbeno odgovorno podjetništvo, krepitev zmogljivosti NVO, 
neformalno izobraževanje) in ima 12 zaposlenih za poln delovni čas, ki imajo izobrazbo s področja 
psihologije, izobraževanja, antropologije, filozofije, politologije in prava ter sodeluje z več kot 40 zunanjimi 
strokovnjaki. Ekipa edukatorjev in izkušenih trenerjev je usposobljena za naslavljanje izobraževanj 
za mlade, družbene participacije, integracije priseljencev in demokratičnih praks. Izvajajo tečaje in 
pobude, zasnovane za mlade in odrasle. Pri delu se opirajo na načela neformalnega izobraževanja 
kot orodja za razvoj temeljnih veščin, vrednot in pristopov za celosten razvoj odgovorih državljanov. 
Poslužujejo se različnih tehnik, s katerimi motivirajo udeležence k odkrivanju samega sebe, kar vključuje 
tudi kritičen razmislek in nove uvide v družbene modele, prisotne v naši družbi (npr. tehnika gledališča 
zatiranih, prilagojena glede na model, tehnika ustvarjalnega pisanja Loesje, načrtovanje storitev in delo 
z večpredstavnostno vsebino).

PiNA je specializirana za razvoj izobraževalnih modulov in didaktike in ima tri trenerje z izjemnimi 
referencami, ki so delali za državna ministrstva, Svet Evrope, nacionalne upravljavce Erasmus+ in 
podobne ustanove. Poleg tega ima organizacija izkušnje z organiziranjem in izvajanjem delavnic v 
šolah/mladinskih NVO in je vzpostavila tesno sodelovanje s številnimi osnovnimi in srednjimi šolami v 
Sloveniji ter z lokalnimi in nacionalnimi NVO.
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