Naslov teme: Moja poklicna pot

Cilji:
●
●

ustvariti klimo zaupanja in odprtosti
razmisliti o svoji profesionalni poti in vlogi

Metoda: intervju Appreciative Inquiry

Pripomočki: vprašanja za intervju, plakatni papir, A4 papir, flomastri

Predviden čas: 90 min

Potek:
V PARU
A. Intervju v paru (z nekom, ki ga ne poznam) – 20 min v eno smer (40')
B. Povratna informacija drug drugemu o bistvenem sporočilu prehojene poti, ki jo je
predstavil sogovornik - 5 min v eno smer (10')
Par se dogovori, katero navdihujočo zgodbo bo predstavil v skupini (vpr. 4).
V SKUPINI po 6
C. Navdihujoča zgodba: Trije pari se združijo v skupine po 6 in vsak par predstavi eno
navdihujočo zgodbo. 3x5' (15')
D. Skupina se odloči za eno od zgodb in jo po ključnih točkah zapiše na plakat. Avtor
zgodbe jo lahko dopolni in pomaga razjasniti. Na plakatu člani skupine označijo
ključne besede. Plakat obesijo na steno. (15')
VSI SKUPAJ
E. Žetev – vsaka skupina na A4 papir zapiše eno ključno besedo ali sporočilo svojega
plakata. Predstavniki skupin drug za drugim na glas povedo svoje sporočilo. Žetev
lahko izpeljemo tako, da moderator povzame ključne besede z vseh plakatov in jih
poveže v zgodbo.(10’)
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INTERVJU
1. Kako dolgo si učitelj/ravnatelj in kaj te v tem poklicu najbolj izpolnjuje? Spomni se
časa, ko si bil še sam v šolskih klopeh. Kateri učitelj te je najbolj navdihnil?
○ Kaj je bilo tisto, kar ti je pri njem tako veliko pomenilo?
○ S katero besedo ali stavkom lahko izraziš tisto, kar je bilo pri tem človeku
najboljše.

2. Pomisli na svojo prehojeno pot.
○ Kaj na tej poti te je posebej oblikovalo, navdihovalo, vplivalo nate?
○ Katere izkušnje so zate najbolj dragocene?
○ Kako te je to obogatilo?

3. Kaj ti pri tvojem poklicu največ pomeni in kaj je tvoja strast? Kako to uresničuješ?

4. Spomni se na Izkušnjo profesionalnega učenja, ki te je najbolj spremenila in jo povej
kot navdihujočo zgodbo.
➢ Kaj se je dogajalo?
➢ Kakšna je bila tvoja vloga pri tem?
➢ Kako si se pri tem počutil?
➢ Kdo še je bil vključen?
➢ Kaj je bilo pri tej izkušnji tako posebnega zate in za druge?

5. Zapri oči in se v mislih preseli v prihodnost. Tvoja vloga in poslanstvo sta natančno
taka, kot si ju želiš.
➢ Kaj se dogaja okoli tebe?
➢ Kaj vidiš?
➢ Kaj slišiš?
➢ Kaj čutiš?
6. Kako boš te sanje uresničil?
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