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»Človekovo življenje ima določeno obliko, obliko zgodbe.« (A. MacIntyre) 

 

»Ljudje smo narativna bitja, kajti najkrajša pot med mojim in tvojim sebstvom je preko drugega 

(ki pripoveduje zgodbe).« (R. Kearney) 

 

»Življenje živimo, medtem ko zgodbe pripovedujemo. A rečemo lahko, da je neizpovedano 

življenje manj bogato kot izpovedano, kajti izpoved odpira življenju perspektive, ki niso 

dostopne navadni percepciji.« (P. Ricoeur) 

 

»Fotografije niso le dokazi o tem, kar je prikazano, ampak tudi dokazi tega, kar posameznik vidi, 

niso le zapis, ampak ovrednotenje sveta.« (Susan Sontag) 

 

 

Struktura predavanja 
 

• Človekova narativna identiteta in vzpostavitev moralnosti 

• Možnosti premagovanja odpora do dru(ačn)osti 

• Pomen zgodbe 

• Kakšne zgodbe lahko pripovedujemo s fotografijo? 

• Pomen branja fotografije za vzgojiteljico 

 

Narativna identiteta 
 

• Naša identiteta je narativna – sestavljena iz mnogih zgodb, ki jih pripovedujemo sami ali jih 

slišimo od drugih.  

• Sebstvo je ‘obleka, sešita iz pripovedovanih zgodb’. Bistvo koncepta narativne identitete je 

v trditvi, da je socializacija proces, v katerem se zgradi sebstvo, ko je oseba zmožna 

projicirati naracijo v svet, v katerem se nahaja kot avtor in igralec. 

  

• Naracija omogoča zavedanje koščkov nezavednih, potlačenih dogodkov iz preteklosti, da 

zagotovimo zavedanje določene stalnosti sebstva skozi spremembe v osebni zgodovini. 

• Hkrati me oblikovanje narativne identitete vodi k poslušanju zgodbe drugega, k zmožnosti, 

da njegovo pripoved vključim v lastno identitetno zgodbo. 

• So zgodbe, ki ohranjajo občutek istosti/sklenjenosti identitete in življenjskega poteka; in so 

zgodbe, ki naše sebstvo soočajo z drugostjo v nas samih in zunaj nas ter nam omogočajo, da 

do drugega vzpostavimo moralni odnos in sebe doživimo kot moralno bitje. 

  

 

 



Sklep: 

 

• Življenjski potek vsakega od nas lahko opišemo le v obliki zgodbe/naracije, ki jo 

pripovedujemo sami o sebi in ki jo pripovedujejo drugi o nas. Če iz življenjskega poteka ne 

moremo sestaviti smiselne zgodbe, prav tako ne bomo mogli doseči občutek sklenjenosti 

identitete; in če v zgodbo ne vključujemo elementov drugosti bližnjih oseb, bo naša zgodba 

zastala v rigidnih strukturah ponavljajočih se stereotipnih obrazcev. 

• Zgodba je namreč povezana s sprejemanjem odločitev o njenem poteku. Ko pripovedujem 

in poslušam, lahko interpretiram in usmerjam nadaljnji tok zgodbe kot življenjskega poteka 

ter gradim svojo identiteto. 

 

Moralna samopodoba kot pomemben del človekove identitete 
 

• Oblikovanje identitete sebstva zahteva preseganje težnje po istosti z vključevanjem odnosa 

do drugega, ki me s svojim nagovorom vzpostavi kot etično bitje, ko od mene zahteva 

zvestobo do dane besede in mi podari občutek zvestobe samemu sebi. 

• Izpolnjeno življenje je predvsem v potrditvi drugega, v priznanju osebne vrednost s strani 

drugega, kot smo sami. V tem procesu se odpira tudi moralna zavezanost. Če je hrepenenje 

po dobrem življenju etična naravnanost, v zavesti povezanosti z drugimi in v procesu 

vzpostavljanje identitete odpremo možnost za moralno razsežnost (delovanja v skladu z 

vestjo).  

• Morala je osnovna odgovornost sebstva do drugega. Odprtost do Drugega izza Istosti je 

pogoj pravičnosti. 

  

• Tako Levinas kot Derrida naredita našo gostoljubnost do drugačnosti za absoluten etični 

imperativ. 

• Gostoljubnost do drugačnosti oziroma sprejetje drugega kot drugačnega zahteva določeno 

decentracijo ega. 

• Drugi ne sme zapasti v istost (kot se to zgodi psihoanalizi) niti v nedosegljivo drugačnost 

(kot to stori Levinas), zato hermenevtika ohranja stik z njim. 

• Najboljši način, da raz-odtujimo drugega, je ta, da pripoznamo a) sebe kot drugega in b) 

drugega kot drugo, nam bližnje sebstvo. 

  

Sklep: 

 

• V mojo življenjsko zgodbo ves čas vstopajo drugi, mojo identiteto potrjujejo s procesi 

pripoznavanja, ki so lahko pozitivni ali negativni. 

• Potreba po pozitivnem pripoznanju je vzajemna, zato je moja odprtost do drugega kot 

drugačnega od mene, gostoljubna zmožnost zavzemanja in sprejemanja njegove perspektive, 

bistvo morale. 

• Ta zmožnost pa je hkrati pogoj učenja od drugega, učenja o sebi ter dajanje možnosti, da se 

oblikujem kot moralno bitje. 

 
 

 



Pomen zgodbe 
 

• Občutek sebstva izhaja iz vprašanja: kdo si? Naše življenje postaja odgovor na vprašanje 

'kdo?', ki nam ga običajno naslovi druga oseba, v kolikor tej osebi in sebi izpovemo 

življenjsko zgodbo. To pomeni, da premislimo svoj sedanji položaj v luči preteklih 

spominov in ciljev za prihodnost. 

  

• Otroku imaginativno ustvarjanje zgodbe zagotavlja: 

– preizkušanje različnih imaginarnih vlog (simbolna igra) 

– premagovanje frustracij (simbolno razreševanje dilem in strahov) 

– občutek sprejetosti – ko je povabljen v zgodbo drugega 

– občutek avtorstva in nastajajoče subjektivitete – ko je poslušan 

– iskanje skupnih spoznanj – ko se odzovemo na njegovo pripoved z aktivnim 

poslušanjem (vprašanji, komentarji, pojasnili) 

 

   

• Pri odraslem imaginativno ustvarjanje zgodbe omogoča: 

– konstrukcijo identitete in osebnega smisla 

– ohranjanje in osmišljevanje zgodovinskega spomina (stik s preteklostjo) 

– soočenje s potlačenimi vsebinami osebne zgodovine 

– zdravo žalovanje  

– krepitev moralne zavesti 

  

Razumeti izpovedano zgodbo bližnjega… 
 

• Umetniška zgodba razvije narativno razumevanje, ki je bližje praktični presoji moralne 

sodbe kot teoretični presoji. 

• Narativna imaginacija kot primer praktične presoje: 

– Narativna imaginacija nam zagotavlja etično vizijo, ki omogoči videti povezavo 

naših dejanj in predvidenih posledic v luči kriterijev dobrega in zla. Fikcija je 

‘neskončen laboratorij’ proučevanja imaginativnih možnosti ravnanja, ki razširja 

horizont etičnega mišljenja izza konvencionalne morale.  

– Ko vidimo sebe-v-svetu, nas to opolnomoči za dejanja, saj bolje razumemo povezave 

med cilji in motivi. Ker nam zgodba omogoči bolje predvideti povezavo med 

akterjem, akcijo in ciljem v strnjeni obliki, nas pripravi, da postanemo boljši bralci in 

akterji lastnega življenja. 

– Ko predvidimo dejanje, ocenimo motive in predvidimo učinke, nam naracija 

omogoči identifikacijo z drugimi (objekti našega delovanja). Ne obstaja ne ljubezen 

ne sovraštvo, ne skrb ne prizadetost brez imaginacijskega transfera mojega ‘tukaj’ v 

tvoj ‘tam’ – torej brez empatičnega vživetja/potopitve v položaj drugega. 

  

• Narativna imaginacija kot primer hermenevtičnega razumevanja: 

– Hermenevtična zmožnost iti izza sebe proti drugemu je predpogoj vse človeške 

solidarnosti in družbenega življenja. Ta zmožnost predvideva etični angažma 

vstopanja v dialoško interakcijo z drugimi: da vstopimo v njegovo drugost ter 



spoznamo sebe v njej, s tem da postavimo sebe pod vprašanje, se zgubimo (v 

drugem), da bi se našli. Poetika torej služi etiki s tem, da vsakemu od nas omogoča 

da gre izza sebe, da je z drugim in da se vrne k sebi kot k drugemu. To je v samem 

bistvu etična gesta dobrodošlice različnemu. (H. G. Gadamer) 

– Katarzično žalovanje izvabi modrost, ki pasivno objokovanje spreobrne v aktivno 

pritožbo. Paraliziranost moramo spremeniti v protest. 

– Pomembna so tudi narativna pričevanja, kajti ta oblika narativnega spominjanja žrtvi 

omogoči, da se upre odtujitvi zla, da se premakne iz stanja neme nemočnosti k 

dejanjem upora in samo-obnove. Narativna katarza nas odlepi od obsesivnega 

ponavljanja preteklosti in nas osvobodi za manj represivno prihodnost. Le tako lahko 

pobegnemo od krogov retribucije, vere in usode, ki nas onemogočajo. 

– Phronetično razumevanje in potrpežljiva predelava preteklih zlih dogodkov 

omogočita odpuščanje. To je dober primer Ricoeurjeve trditve, da odpuščanje daje 

preteklosti prihodnost. 

 

  

Sklep: 

 

• Sposobnost pripovedovanja in razumevanja zgodbe je povezana z imaginacijo – zmožnostjo 

razumevanja lastnih odločitev v dimenziji preteklosti – sedanjosti,  vrednotenja lastnih 

dejanj v dimenziji sedanjost - prihodnost, ter potopitve v položaj bližnje osebe in videnja 

sebe-kot-drugega. 

• Zgodba pa mi omogoča tudi ohranjanje spomina na pretekle izgube, katarzično žalovanje in 

odpuščanje, ki mi odpre možnosti za svetlejšo prihodnost. 

 

Kakšne zgodbe lahko pripovedujemo s fotografijo? 
 

• Fotozgodba kot primer vzgojiteljičinega dokumentiranja vzgojnega procesa 

• Fotografija kot eden stotih otrokovih jezikov 

  

»Dokumentacija je način, kako naredimo učenje vidno.« (C. Rinaldi) 

 

»Otrok gleda in prepoznava, preden lahko govori… Kadarkoli posnamemo fotografijo, se vsaj 

malo zavedamo fotografove izbire gledišča med neskončnim številom možnih pogledov.« (J. 

Berger) 

 

Primeri rabe fotografije v predšolski vzgoji: 
 

 Zgodbe, ki jih pripoveduje vzgojiteljica: 

• Fotozgodba kot model dokumentacije (Reggio Emilia in Project Zero, Harvard) 

 Zgodbe, ki jih pripoveduje otrok: 

• Fotografija kot način ugotavljanja, kako otroci vidijo svet (Mosaic Approach; A. Clark in P. 

Moss) 

• Izbrani pristopi fototerapije 

• Mnoge zgodbe o bivanju (Turku – Finska: U. Halkola, T. Koffert) 



Fotozgodba kot dokumentiranje otrokovega učenja 
 

• Fotozgodba vas vabi, da postanete del izkušenj in zgodbe. Predlaga, da z njeno pomočjo 

ovrednotite prihodnje izkušnje. Dokumentacija podkrepi pomen spomina in naracije kot 

vitalne kakovosti vzgojnega okolja. (Reggio Children and Project Zero, Making Learning 

Visible, str. 62) 

 

• Dokumentacija v novih pristopih služi priklicu in izboljšanju možnosti refleksije in 

rekonstrukcije pedagoških procesov, s tem da: 

– Naredi učne procese vidne 

– Omogoča branje, spreminjanje, ovrednotenje kot integralne dele samega učenja 

– Je ključna za metakognitivne procese in razumevanje otrok in odraslih (78 in 84) 

  

• Dokumentacija je v vlogi iskanja pomena (vrtca, učenja), kakor tudi pomena, ki ga išče, 

konstruira otrok o proučevanem pojavu… Ne moremo živeti brez konstrukcije smisla; to bi 

onemogočilo vsakršno občutenje identitete, vsakršno upanje, vsakršno prihodnost. (79)  

• Dokumentacija je narativna forma ter že sama na sebi interpretacija (86). 

• Dokumentacija mora biti čitljiva in mora omogočiti tridimenzionalne zapise, katerih namen 

ni objektivna podoba dogodka, ampak predstavitev napora ustvarjanja pomena, ki ga išče 

oseba, ki dokumentira pedagoški proces. (87) 

  

• Ko vzgojo premaknemo od transmisijske usmeritve k raziskovalni usmeritvi, postane 

dokumentiranje otrokovega učenja ključno orodje učenja tako vzgojiteljice kot otroka. 

Dokumentacija omogoči, da otroci in odrasli spremenijo delo oziroma aktivnosti, ki so jih 

načrtovali v prihodnje, na podlagi posamičnih ali skupinskih predlogov. (str. 288) 

• Dokumentacija je torej kakor “vidno poslušanje”, kakor postavitev sledi, ki niso zmožne 

pričati zgolj o poti in procesih učenja otrok, ampak jih, ker so vidni, omogočiti. To za nas 

pomeni napraviti vidna, zatorej možna razmerja, ki gradijo zavest. (C. Rinaldi, 

Dokumentacija ter ocena: kakšno razmerje? (1995–98), Emzin, str. 99) 

 

Mosaic Approach 
 

• Ime »mozaični pristop« so izbrali, ker mozaično končno sliko sestavlja ogromno število 

majhnih koščkov; da ugledamo podobo, moramo stopiti korak stran od slike… 

• Cilj etnografske študije: ugotovit, kako otroci vidijo svoj svet 

• Zbrati in soočiti podobe, tako vizualne kot verbalne 

 

• Fotografija je vizualni medij, ki je bil narejen, da razkrije individualne perspektive 

• Susan Sontag: »Fotografije niso le dokazi o tem, kar je prikazano, ampak tudi dokazi tega, 

kar posameznik vidi, niso le zapis, ampak ovrednotenje sveta.« (On Photography (1979), 

London: Penguin Books, str. 88) 

• Metode dela s fotografijo: 

– Knjiga fotografij – fotozgodba, ki jo pripravi otrok  

– Vodenje po prostorih institucije in izdelava zemljevida – fotozgodba, kako otrok vidi 

vrtec, kateri so zanj pomembni prostori, predmeti 



 

  

• Odkritja: 

– Markerjev različnih prostorov v vrtcu (nadzorovani prostori, osebni prostori, prostori 

za umik, domišljijski prostori → markerja osebnega prostora sta npr. znak v 

garderobi in osebna mapa izdelkov) 

– Ko otroku omogočimo, da ustvari zgodbo, mu pomagamo pri izgradnji občutka 

pripadnosti prostoru. Prostore, kjer ne vzniknejo otroške zgodbe, otrok doživlja kot 

tuje/sovražne! 

 

Terapija s pomočjo umetnosti 
 

• Umetnost kot  

– moč upodobitve potlačenih konfliktov  

– preigravanje eksistencialnih dilem v mediju, ki zagotavlja ustrezno mero bližine in 

distance ter s tem omogoča katarzične učinke 

– opolnomočenje za osebno izpoved, ko damo glas ovirani osebi 

– možnost za „zdravo“ žalovanje (narativna hermenevtika) 

 

  

• Pogoste tehnike fototerapije: 

– Avtoportreti (razumevanje lastne podobe) 

– Portreti (gledanje s perspektive drugega) 

– Fotografije, ki jih je posameznik ustvaril ali zbiral (samoraziskovanje skozi metafore) 

– Družinski albumi in avtobiografske zbirke 

– Uprizarjanje – »Gledališče jaza« 

• Uprizoriti lastno travmatično izkušnjo, kar zmanjša pritisk potlačene 

frustracije 

• Ozavestiti travmo in pomisliti, kako bi jo želel spremeniti – to se upodobi s 

fotografijo – »poseganje v avtoportret« 

– Ustvarjanje pozitivne podobe telesa 

  

Mnoge zgodbe o bivanju 
 

• Več-medijska upodobitev identitete/življenjske zgodbe udeleženca z namenom, da 

podpremo razumevanje, zmožnost aktivnega reševanja situacij in iskanje smisla v 

vsakodnevnem življenju otrok oziroma mladostnikov 

• Osnovna vprašanja, ki si jih zastavljajo udeleženci: 

– Kakšna je moja zgodba? 

– Na čem je utemeljena/kaj je njeno vodilo/osrednji zaplet? 

– Kako se soočam z življenjskimi zapleti? 

  

• Metoda: 

– Udeleženec izbere 5-6 osebnih fotografij, o katerih želi podrobneje razmišljati 

(fotografije iz družinskega albuma ali fotografije, ki jih je udeleženec posnel v zvezi 



s svojim vsakdanom) 

– Vsaki fotografiji udeleženec pripiše besedo, ki je povezana s to fotografijo (besede 

naj bodo izbrane čim bolj spontano, opisujejo naj čustva in občutke, značilne za 

atmosfero in spomine, vezane na izbrano fotografijo) 

  

– Udeleženci razmišljajo, ali lahko identificirajo kako pomembno temo v zvezi s sabo, 

ki jo izraža izbor fotografij (na primer osamljenost, nezadostnost, druženje, 

obžalovanje, veselje…) 

– Ponujene so jim vnaprej pripravljene simbolične fotografije, med katerimi udeleženci 

izberejo tisto, ki je najbližja osnovnemu sporočilu lastne zgodbe 

– Na podlagi osebnih fotografij, zapisanih pojmov in simbolične fotografije udeleženci 

izrazijo razpoloženje v drugem mediju (kratka zgodba, haiku, glasba, ples…) 

  

• Izdelek in izbrane fotografije predstavijo drugim udeležencem. V diskusiji smo pozorni na 

določena vprašanja, povzeta po teoriji koherentnosti A. Antonovskega: 

– Razumljivost (kognitivna dimenzija) 

• Kako dobro razumeš samega sebe? 

 (ali misliš, da si odprt, iskren, zaupaš vase?) 

• Kako dobro razumeš življenje? 

(ali misliš, da imaš dobro intuicijo, si svoboden, da sprejemaš življenjske 

odločitve?) 

• Kako dobro razumeš zunanji svet? 

(kakšne odnose imaš z družino, prijatelji itn.?) 

  

– Praktičnost (veščine) 

• Kako dobro upravljaš s samim sabo? 

(imaš močno voljo, si borben, sprejemaš samega sebe?) 

• Kako dobro upravljaš s svojim življenjem? 

(pogosto obžaluješ svoja dejanja, se hitro prilagajaš na nove situacije, se počutiš 

kompetentnega?) 

• Kako dobro upravljaš z zunanjim svetom? 

(si dovolj vključen, odgovoren, pogosto kriviš druge za lasten neuspeh, koliko so 

zadovoljene tvoje socialne potrebe, ali na probleme gledaš kot na izzive?) 

 

– Smiselnost (motivacija, emocije) 

• Koliko smisla vidiš v sebi? 

(se počutiš vedrega, uspešnega, se sprejemaš takega, kot si?) 

• Koliko smisla vidiš v doživljanju svojega življenja? 

(je tvoje življenje uspešno, ima smisel, si z njim zadovoljen, si srečen?) 

• Koliko smisla vidiš v zunanjem svetu? 

(je tvoje delo/učenje smiselno, se počutiš del širšega sveta, koliko si zadovoljen z 

družbo?) 

 

• Glavne ugotovitve o pomenu projekta, ki so jih prispevali udeleženci: 

– Fotografije so omogočile, da udeleženci spregovorijo o svojem življenju 

– Svoje življenje so ugledali kot polifonično zgodbo mnogih barv 

– Udeleženci so začeli deliti zmožnosti za reševanje problemov 



– Povečalo se je njihovo vzajemno razumevanje, empatija in občutek povezanosti 

– Udeleženci so zaznali pomembne dogodke v svojem življenju 

– Proces je prispeval k razvoju identitete 

 

Zgodbe, primerne za vrtčevske otroke 
 

• Moji prostori v vrtcu 

• Moja družina 

• Moji prijatelji 

• En dan življenja v vrtcu 

• Ko sem postal Emonec… 

• Portret (kako me vidi prijatelj?) 

• »Poze« (kakšen se želim videti na fotografiji?) 

• ….. (prepustite se domišljiji)….. 


