
 

 

Modul 3 Poglavje 3.1.2.  

Aktivnost 1. SKUPINSKO DELO. Seja Brainwriting-a za ustvarjanje idej 

Predvideni čas: 45 minut. 
Visri: programska oprema za spletno ploščo Padlet (https://es.padlet.com/) ali Google 

Jamboard (https://jamboard.google.com/)  

 

Brainstorming in Brainwriting sta dve podobni tehniki, ki vključujeta zapisovanje besed 
in idej ter njihovo povezovanje. 

Možgansko nevihto (Brainstorming) lahko izvajate tako individualno kot v skupinah 
(vendar je bolje v skupini). Sestavljeno je iz zapisovanja vseh besed, ki nam pridejo na 
misel in so povezane s temo, ki jo je treba razviti. Ni pomembno, ali so besede povezane 
neposredno ali posredno, saj se morate po končanem brainstormingu osredotočiti na 
njihovo povezovanje. 

Brainwriting je orodje za ustvarjanje skupinskih idej o predlagani temi. Tako kot pri 
brainstormingu je pomembno, da določite čas za njegov razvoj. Obe tehniki se ujemata 
v svojem namenu: ustvariti ideje brez filtra, vendar so razlike med njima naslednje: 

• Pri brainstormingu udeleženci v skupini povedo svoje ideje. Pri brainwritingu se 
vsak del postopka izvaja individualno.. 

• Pri brainstormingu lahko nekatere ideje nadgradimo z drugimi. Kaotično in 
sproti. Pri brainwritingu je vse zbrano na papirju. Vključene so ocene idej. 

• Brainwriting je navadno krajši proces. 

Za izvedbo popolnega Brainwritinga morate upoštevati naslednje korake. Prva stvar, ki 
jo mora opraviti moderator, je izbira izziva ali teme za ustvarjanje novega posla. V tem 
primeru je na primer izziv "preprečevanje zavržene hrane v supermarketu". Napišite 
zamisli o ustanovitvi podjetja, ki pomaga pri reševanju tega problema. 

1) Moderator bo vodil dinamiko. 

2) Udeležence posedite za okroglo mizo. Idealno število ljudi, ki sodelujejo v tem 
procesu, je od pet do največ osem. Razdelite razred v pet manjših skupin. 

3) Moderator bo na velik papir in vsem na očeh napisal problem/izziv, s katerim se boste 
ukvarjali. Prav tako bo vsakemu izmed sodelujočih razdelil blok listov A4 in označevalec. 

4) Ko bodo vsi udeleženci imeli papir in pisalo, bodo delili svoje razumevanje problema, 
tako da bodo vse rešitve usklajene z njim. 

5) Moderator bo udeležencem razložil dinamiko in določil čas za prvo fazo. Na primer 4 
minute. V tem času bo vsak udeleženec na enega od listov, ki so bili razdeljeni, zapisal 
tri ideje. Po preteku tega časa bodo predali vlogo osebi na svoji desni strani. Tako bodo 
vsi imeli list nekoga drugega s tremi idejami 
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6) Od tega trenutka naprej bodo morali udeleženci na vsak list, ki ga bodo prejeli, 
napisati nove zamisli ali pripombe. Čas bo krajši kot v prvi fazi, na primer 2 minuti. Po 
tem času bodo obrnili list in od partnerja na levi strani prejeli še enega. Postopek bodo 
ponavljali, dokler ne bodo vsi v skupini napisali idej o vseh. Če potrebujejo več papirja, 
ga lahko uporabijo tako, da liste združijo. 

7) Na koncu bodo vse ideje predstavljene na panelu. Od tega trenutka naprej bodo 
razložene, obravnavane in ocenjene. Izbrali bomo najboljše ali pa jih uporabili kot vir 
navdiha za nove zamisli v prihodnosti. 

 


