
PRIPOVEDOVANJE V 
PEDAGOŠKEM PROCESU 

Izobraževanje za vzgojitelje, učitelje in druge zainteresirane

Četrtek, 3. marec, od 9.00 do 17.00 v Klubu Cankarjevega doma
Produkcija: Vodnikova domačija Šiška, 

Ljubljanski festival kulturno-umetnostne vzgoje Bobri, Cankarjev dom

Sposobnost ubesedovanja izmišljene zgodbe ali lastne izkušnje in povezovanja informacij v zaključeno 
smiselno celoto je pomembna veščina za človekovo uspešno delovanje in komuniciranje v zasebnem in 
profesionalnem okolju. Sistematično razvijanje pripovedovalskih veščin v vzgojnem in učnem procesu 
dokazano pomembno vpliva na razvoj bralne pismenosti otrok in jim olajša pot do samostojnega 
branja. Otroci so lahko odlični pripovedovalci, pripovedovalska forma pa izhodišče za navdihujočo 
ustvarjalno igro, če ji pri skupnem delu le namenimo dovolj prostora in pozornosti. 
Kako lahko pedagogi otroke še bolj podpremo pri pripovedovalskem razvoju? 
Izobraževanje je zasnovano v želji, da bi udeležencem ponudilo čim več uporabnih razmislekov, 
predlogov, idej in spodbud za nadaljnje delo na tem področju.

PREDVIDENI PROGRAM 
9.00–11.00 

1. Zakaj je tako pomembno spodbujati
in razvijati pripovedovanje pri otrocih?

Špela Frlic: pozdravni nagovor 
Tadeja Pungerčar, programska vodja festivala 
Bobri: predstavitev teme in programa letošnjega 
festivala Bobri
Dr. Robi Kroflič: Poslušanje, pripovedovanje 
in uprizarjanje kot načini vstopanja v svet in 
oblikovanje narativne vednosti

11.00–11.20
Odmor s kavo

11.20–13.00

2. Predstavitev nekaterih praks in
metodologij

Špela Frlic: Otroci kot pripovedovalci – Pravljični 
studio, njegova metodologija in načini dela 
Jane Whinnett (Edinburg): Pripovedovanje 
zgodb v središču vzgojne prakse v zgodnjem 
otroštvu 
Predavanje bo potekalo v angleščini preko zooma. 
Zagotovljeno bo simultano prevajanje. 

13.00–14.00
Odmor za kosilo (organizirano v Klubu CD ali 
samostojno)

14.00–15.30

3. Delavnice: Konkretna orodja za
spodbujanje pripovedovanja

Udeleženci bodo lahko izbirali med tremi 
praktičnimi delavnicami:*
Alenka Marinič: Poti do skupne zgodbe
Maša Jazbec in Nuša Jurjevič: Pripovedovanje s 
pripovedovalskimi orodji Pravljičnega studia 
Špela Frlic: Pripovedovati literaturo
*Izbor in razporeditev v skupine bosta potekala v
Cankarjevem domu na dan izobraževanja.

15.30–16.00 
Odmor s kavo

16.00–16.45

Pripovedujmo si zgodbe 

Ljudske zgodbe pripoveduje pisateljica, 
pesnica in pripovedovalka Anja Štefan ob 
glasbeni spremljavi Janeza Dovča.
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PREDSTAVITEV VSEBIN IN PREDAVATELJEV
Dr. Robi Kroflič: Poslušanje, pripovedovanje in uprizarjanje kot načini vstopanja v svet in 
oblikovanje narativne vednosti

V predavanju se bomo srečali z opisom fenomenov poslušanja, pripovedovanja in uprizarjanja ter 
njihovih učinkov, ki jim pripisujemo veliko vzgojno vrednost. Pomagajo namreč razvijati zmožnost 
vstopanja v dialog z besedilom in pripovedovalcem; bolje razumeti kulturne kode in pričakovanja 
domačega okolja; prepoznavati narativno zasnovanost lastne življenjske zgodbe; razvijati imaginacijo, 
s katero se lahko vživljamo in spoznavamo različne perspektive udeleženih; s pomočjo živih metafor 
kot orodja za globlje razumevanje sebe in stvarnosti ustvarjalno izraziti neizrekljivo ter kultivirati 
praktično modrost kot zmožnost odločanja v nepredvidljivih življenjskih situacijah in kritičnega 
vstopanja v družbeno realnost.

Dr. Robi Kroflič je redni profesor za področji obče pedagogike in teorije vzgoje na Oddelku za 
pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Posebno področje njegovega 
delovanja v okviru celovitega induktivnega vzgojnega pristopa je vzgoja s pomočjo umetnosti. V 
zadnjih letih je strokovno usmerjal delovanje projektov vzgoje z umetnostjo, kot so Kulturno žlahtenje 
najmlajših, Land art, Urbana umetnost, Grafika, Pripovedovanje zgodb s pomočjo fotografije, Igrišče 
za gledališče in Filmska osnovna šola. Trenutno je vodja strateškega sveta projekta SKUM (Razvoj 
sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo).

Špela Frlic: Otroci kot pripovedovalci – Pravljični studio, njegova metodologija in načini dela

Pravljični studio (www.pravljicnistudio.si) je laboratorijski projekt Vodnikove domačije Šiška, v 
okviru katerega skupina ustvarjalcev in pedagoginj v stalnem dialogu z otroki in strokovnimi 
sodelavci raziskuje, kako se otroci in odrasli družimo, spoznavamo, komuniciramo in se učimo 
preko zgodb. Pri tem se posebej osredotoča na razvoj premišljenih in likovno dovršenih kontekstov, 
pripovedovalskih elementov in iger, ki bi otroke podprli pri samostojnem pripovedovanju zgodb in 
jih k njemu spodbudili. Ob tem sproti nastaja v praksi potrjena in teoretično podkrepljena pedagoška 
metodologija. V predavanju bodo predstavljeni teoretična izhodišča projekta, načini dela in 
povezovanja vsebin z učnim načrtom. 

Špela Frlic je končala znanstveni magisterij na področju folkloristike, in sicer o sodobnem 
pripovedovanju v slovenskem prostoru. Kot odrska pripovedovalka in avtorica različnih medijskih 
in odrskih vsebin, povezanih z ljudsko pravljico in literaturo, deluje od leta 2006 (Za 2 groša 
fantazije, Pripovedovalski Variete, Vodnikova domačija Šiška). Od leta 2018 je programska vodja 
Pripovedovalskega festivala. Je idejna in vsebinska vodja projekta Pravljični studio, v katerem združuje 
svoje znanje s področja teorije ljudske pravljice, pripovedovanja in pedagoškega dela na področju 
umetnosti. 



Jane Whinnett: Pripovedovanje zgodb v središču vzgojne prakse v zgodnjem otroštvu 

Nagrajeno knjigo z naslovom Pripovedovanje zgodb v središču vzgojne prakse v zgodnjem otroštvu (Putting 
Storytelling at the Heart of Early Childhood Practice, Bruce in dr., 2020) so napisali pedagogi za pedagoge 
in prinaša praktične napotke za spodbujanje pripovedovanja v okviru vzgojnega procesa. Njihov pristop 
k zgodnjemu opismenjevanju temelji na načelih in praksi Friedricha Froebla (1782–1852). Predavateljica, 
tudi soavtorica knjige, bo predstavila nekaj študij primerov, ki so jih razvili učitelji in vzgojitelji. Pri 
tem pa se bo osredotočila predvsem na vprašanje, kako lahko odrasli otroke podpremo pri razvijanju 
njihovih lastnih zgodb. Posvetila se bo tudi povezavi med otrokovimi zgodnjimi izkušnjami z verbalnim 
ustvarjanjem in njegovimi kasnejšimi rezultati na področju pismenosti, kot se kaže skozi študije primerov.

Jane Whinnett je predsednica Odbora za izobraževanje in raziskovanje pri Froeblovem skladu. Zaradi 
ljubezni do zgodb in branja je vpisala študij angleškega jezika in književnosti, nato pa se je usposobila za 
učiteljico. Delovala je tudi kot ravnateljica in predavateljica; na Univerzi v Edinburgu še vedno predava 
v okviru magistrskega programa Vzgoja v zgodnjem otroštvu in Froebel. Napisala je številne članke in 
sodelovala pri različnih publikacijah.

DELAVNICE
Poti do skupne zgodbe
Delavnica je namenjena raziskovanju igrivega potenciala zgodbe in načel skupinskega 
pripovedovalskega ustvarjanja. Ogledali si bomo, kako lahko s skupnimi močni pridemo do zgodb. 
Delavnico bo vodila performerka Alenka Marinič, ki kot ustvarjalka in pedagoginja deluje na področju 
uličnega, klovnovskega in fizičnega gledališča. 

Pripovedovanje s pripovedovalskimi orodji Pravljičnega studia
V okviru projekta Pravljični studio se sodelavci še posebej posvečajo razvoju vsebinsko premišljenih 
in oblikovalsko dovršenih pripovedovalskih orodij. V preteklem letu so v sodelovanju z otroki in 
strokovnimi sodelavci razvili pripovedovalske kocke in pripovedovalske prosojnice. Možne načine rab 
in povezovanja vsebinskih izhodišč pripovedovalskih orodij z učnim načrtom bosta predstavili 
pedagoginji Pravljičnega studia performerka Maša Jazbec in ilustratorka Nuša Jurjevič.

Pripovedovati literaturo
Z nalogo, da morajo ustno ali pisno obnoviti prebrano delo, se bolj ali manj uspešno spopadajo otroci 
na vseh stopnjah osnovnošolskega šolanja. Pripraviti dobro obnovo je v resnici zelo zahtevna naloga, 
ki vključuje številne zapletene miselne procese. Na delavnici bomo raziskovali načine, kako lahko kot 
pedagogi in starši otrokom pri tem delu še bolj pomagamo, katera orodja lahko pri tem uporabimo in 
katere lastnosti pravzaprav odlikujejo dobro pripoved o prebranem. Delavnico bo vodila 
pripovedovalka Špela Frlic, ki se na Vodnikovi domačiji med drugim ukvarja tudi s pripovedovalskimi 
priredbami literarnih del z namenom povabila k branju. 

Pridružujemo si pravice do spremembe programa.




