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POVZETEK 
 
 
Angleščina je danes v svetu poznana kot lingua franca, najpogosteje uporabljen jezik pri 
komunikaciji med posamezniki, ki govorijo različne jezike. Njena pomembnost se s 
spodbujanjem učenja tujega jezika v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju zrcali tudi v 
slovenskem šolskem sistemu. S tem se skušamo približati zadostitvi optimalnih pogojev za 
učenje tujega jezika, ki jih prinaša zgodnje obdobje. Problem pri tem predstavlja zagotovitev 
učnih situacij, v katerih bo učenje potekalo na avtentičen način. Tako bi učenje kar se da najbolj 
približali kontekstu in okoliščinam pridobivanja prvega jezika. Storyline predstavlja enega 
izmed sodobnih pristopov poučevanja, ki s svojimi značilnostmi ustreza karakteristikam tako 
zgodnjega poučevanja tujega jezika, kot tudi zahtevam učnih načrtov v slovenskem šolskem 
prostoru. Pristop, katerega izvor sega na Škotsko, v šestdeseta leta 20. stoletja, pri nas še vedno 
predstavlja novost, predvsem na področju poučevanja tujega jezika, v tujini pa je to način dela, 
ki je uporabljen v sklopu različnih predmetov učnega načrta in na vseh stopnjah izobraževanja. 
Storyline je v učence usmerjen celostni način poučevanja, pri katerem učenje poteka na 
inovativen in zanimiv način, v obliki ustvarjanja zgodbe.  
 
Ravno ustvarjanje zgodbe me je prepričalo, da sem preizkusila Storyline pristop pri poučevanju 
angleščine kot tujega jezika v 3. razredu slovenske osnovne šole in analizirala učinek pristopa 
na učence. S kvalitativnim raziskovalnim pristopom sem v akcijsko raziskavo vključila 15 
učencev, starih 8-9 let, ki so sodelovali v Storyline projektu, ki je trajal 5 tednov po 2 šolski uri 
na teden. Odgovore na raziskovalne cilje sem pridobila s pomočjo intervjujev pred in po 
Storyline projektu z učenci in učiteljico razrednega pouka, ki poučuje angleščino v razredu 
vključenim v raziskavo, z opazovanjem in analizo izdelkov otrok. Zbrala in primerjala sem 
mnenja učiteljice ter strokovnjakov, ki ta pristop že več let uporabljajo pri poučevanju.  
 
Ugotovila sem, da Storyline pristop z vključenimi avtentičnimi elementi  pozitivno vpliva na 
pridobivanje prvih medkulturnih izkušenj učencev, ohranjanje pozitivnega odnosa do predmeta 
ter spodbujanje motivacije za učenje tujega jezika. Hkrati spodbuja avtonomno naravo učenja 
in rabe tujega jezika z zagotavljanjem varnega in ustvarjalno spodbudnega učnega okolja s 
strani učitelja. Učenci so se pozitivno odzvali na naslednje elemente Storyline pristopa: zgodba, 
liki v zgodbi, elementi drame (igra vlog), elementi ustvarjalnosti (likovno ustvarjanje), incidenti 
in nepričakovani dogodki, skupinsko delo in praznovanje. Problemske naloge znotraj Storyline 
tematike so spodbudile učence k sodelovanju ter rabi raznovrstnih načinov in pripomočkov 
soočanja s problemom. Storyline s svojimi značilnostmi predstavlja dobro izhodišče za uporabo 
alternativnih oblik ocenjevanja, kot je na primer portfolio ter omogoča bolj avtentično učno 
izkušnjo usvajanja tujega jezika v šolski učilnici.  
 

KLJUČNE BESEDE:  zgodnje poučevanje angleščine, pristop Storyline, avtentičnost učnih 
situacij, akcijska raziskava, alternativno ocenjevanje. 
 
 



 

ABSTRACT 
 
 
Nowadays, English is known as the lingua franca, the most commonly used language in 
communication among individuals who speak different languages. Its importance is also 
reflected in the Slovene school system by implementation of learning of a foreign language in 
the first educational period. Thus, we try to meet the optimal conditions for learning a foreign 
language in the early period. In the process, ensuring learning situations, where learning would 
be performed in an authentic manner, presents a problem. In this way foreign language learning 
would resemble the context and circumstances of first language learning as much as possible. 
Storyline represents one of the modern approaches to teaching, which meets the characteristics 
of recommended early teaching of a foreign language, and also the demands of the Slovenian 
curriculum. The approach, deriving from Scotland in the 1960s, is still a novelty in Slovenia, 
especially in the field of teaching of a foreign language. Abroad, however, the approach is a 
teaching method, used in different subjects of the curriculum and on all levels of education. 
Storyline is a holistic student-centred method of teaching, where learning is conducted 
innovatively and interestingly, within the form of a story creation. 
 
The story creation is exactly what persuaded me to try the Storyline approach in teaching 
English as a foreign language in the third grade of the Slovene elementary school and analyzed 
the effect of the approach on pupils. By means of the qualitative research approach, I included 
15 pupils, aged 8 and 9 years, who collaborated in the Storyline project, which lasted for 5 
weeks (two lessons every week), into the action research. The answers to the research aims 
were acquired by means of interviews, before and after the Storyline project, with pupils and 
the primary school teacher, who teaches English in the class, participating in the research, and 
by observation and analysis of the children’s products. I collected and compared the opinion of 
the teacher as well as the experts who have been using this approach to teaching for many years.  
 
I discovered that the Storyline approach, with its authentic elements, positively influences the 
acquisition of the first intercultural experiences of pupils, preserving positive attitude towards 
the subject, and encouraging motivation for learning a foreign language. At the same time, it 
encourages autonomous learning and the use of a foreign language by ensuring a safe and 
creative learning environment. The pupils responded positively to the following elements of the 
Storyline approach: story, characters in the story, drama elements (role playing), creativity 
elements (artistic creation), incidents and unexpected events, team work and celebration. The 
problem tasks within the Storyline topics encouraged pupils to cooperate, and use various 
methods and materials when facing the problem. With its characteristics, Storyline represents a 
good starting point for alternative ways of assessment, such as portfolio, and enables more 
authentic learning experience of learning a foreign language in the classroom. 
 
 
KEYWORDS:  early teaching of English, Storyline approach, authenticity of learning 
situations, action research, alternative assessment. 
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1 UVOD 
 
 
Pomembnost spodbujanja učenja tujega jezika se kaže v precej globalni razširjenosti ideje o 
večjezičnosti in raznojezičnosti, podprti tako s strani Sveta Evrope, kot tudi Evropske komisije 
in sicer v obliki enega izmed ključnih ciljev za vseživljenjsko učenje. Uvajanje učenja tujega 
jezika v zgodnje obdobje temelji na rezultatih številnih domačih in mednarodnih raziskav, 
katere izpostavljajo pomembnost zgodnjega učenja, kot prednost za ultimativno usvajanje 
tujega jezikovnega znanja. Omenjeni koncepti so v zadnjih letih privedli tudi do številnih 
sprememb v zakonodaji slovenskega šolstva in sicer v obliki uvajanja tujega jezika, kot reden 
del predmetnika v drugem razredu devetletne osnovne šole. Slednje spremembe so v praksi 
vplivale predvsem na šole, katere so morale zagotoviti čim bolj optimalno tuje jezikovno učno 
okolje za učence, katerega velik del zadeva predvsem ustrezna strokovna izpopolnjenost 
učiteljev. Kombinacija znanj o razvojnih značilnostih učencev v povezavi z didaktično-
metodičnimi vidiki poučevanja tujega jezika jim omogoča načrtovanje, izvajanje in ocenjevanje 
pouka, kjer učenci na čim bolj učinkovit in naraven način usvajajo tuji jezik.  
 
V času izobraževanja sem se seznanila s sodobnimi pristopi poučevanja tujega jezika za prvo 
triletje osnovne šole, vendar sem po prvih izkušnjah s poučevanjem angleščine spoznala, da  
dosedanjim strategijam manjka nekakšna vez, ki bi razredno poučevanje približala bolj 
naravnemu pridobivanju in uporabi jezika. Ključni problem se v tem kontekstu pojavi ravno pri 
izbiri ustreznega učnega pristopa, znotraj katerega omogočimo učencem čim bolj avtentično 
izkušnjo učenja tujega jezika. Rešitev omenjenega problema se mi je zelo kmalu ponudila na 
študijski izmenjavi na Nizozemskem, kjer sem zasledila prve omembe pedagoškega pristopa 
Storyline v različnih pisnih virih. Pedagoški pristop Storyline me je s svojimi značilnostmi 
pritegnil k nadaljnjemu raziskovanju in k spoznanju, da ustreza novodobnim kriterijem in 
ciljem poučevanja tujega jezika, saj s svojimi ključnimi elementi ustvarja ustrezno učno okolje 
za holističen način poučevanja in učenja s ciljem razvoja ključnih kompetenc za vseživljenjsko 
učenje na raznih področjih kurikula. Naraščajoče poznavanje in uporaba Storyline pristopa po 
vsem svetu izhaja iz enostavne strukture pristopa, ki na smiseln način integrira vsebine kurikula, 
združuje različne teorije in strategije poučevanja v enem pristopu ter s tem zagotavlja izjemno 
fleksibilnost načrtovanja in dela. Povezave pristopa je mogoče najti z različnimi segmenti, ki 
določajo poučevanje tujega jezika. Uporabo Storylina lahko utemeljimo s povezavo pristopa z 
učnimi načrti za poučevanje tujega jezika v prvem triletju, s teorijami učenja in strategijami 
poučevanja ter razvojem jezikovnih zmožnosti. Za ustrezno poučevanje Storyline tematike je 
potrebno celovito razumevanje elementov pristopa in načrtovalnega formata. Struktura 
slednjega omogoča učitelju podroben razmislek o individualnih specifikah posameznikov v 
razredu in njihovem znanju ter predstavlja osnovo za načrtovanje vseh preostalih elementov, 
kot so: izbira teme, medpredmetne povezave, metode in oblike  dela, dejavnosti, cilji, delo na 
jezikovnem področju in ocenjevanje. Izjemno pomembno vlogo pri samem načrtovanju, 
izvajanju in ocenjevanju dela predstavljajo različni načini preverjanja in ocenjevanja znanja v 
različnih fazah pouka. Omenjeni elementi morajo biti skladni z naravo izbranega pristopa in 
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posameznikovimi individualnimi karakteristikami, pri čemer se išče znanje in napredek 
učencev in sicer na ustvarjalen in avtentičen način.  
 
Storyline pristop se v Sloveniji počasi uveljavlja v poučevalno prakso pod iniciativo L. Nakrst, 
ki je omenjen način poučevanja predstavila leta 2009 in ga tudi preizkusila v slovenskem 
šolskem sistemu v sklopu diplomskega dela. Vendar kljub temu ni veliko omenjenega in 
raziskanega na področju poučevanja tujega jezika z uporabo Storyline pristopa v Sloveniji. 
Namen tega magistrskega dela je preizkusiti in raziskati učinkovitost vpliva pedagoškega 
pristopa Storyline na učence v prvem triletju (3. razred) slovenske osnovne šole. Cilj dela je v 
sklopu akcijske raziskave uporabiti Storyline pristop pri pouku angleščine. Učence bomo 
izpostavili ključnim značilnostim pristopa in avtentičnim elementov v njem ter ob tem 
zabeležili opažanja vpliva pristopa na učence pri oblikovanju povezav med resničnim 
življenjem in akademskimi spretnostmi/zmožnostmi, osvojenimi koncepti in odnosom do 
učenja. 
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2 ZGODNJE POUČEVANJE ANGLEŠČINE KOT TUJEGA JEZIKA 
 
 

2.1 Angleščina kot tuji jezik v prvem triletju 
 
Začetek uvajanja tujega jezika v izobraževalni sistem je kulturno pogojeno in variira na 
različnih ravneh, saj je v prvi vrsti odvisno od nacionalnega šolskega konteksta in politično 
vplivnih faktorjev, ki posredno določajo jezikovno politiko (Jones in Coffey, 2006). Skupni 
evropski jezikovni okvir (2011, str. 5) ki predstavlja: »skupno osnovo za pripravljanje 
jezikovnih učnih načrtov, kulturnih smernic, izpitov in učbenikov v Evropi«; v dokumentu 
izpostavlja načelo 126. člena maastrichtskega sporazuma. Vsebina načela priznava jezikovni 
pluralizem kot pomemben vir in hkrati obvezo vsakega državljana, da le-tega ohranja. 
Posamezniku nalaga dolžnost: »… da se poleg svoje materinščine uči še dveh jezikov Evropske 
skupnosti – angleščino kot linguo franco in še en jezik« (prav tam, str. 8). Določila učnih 
načrtov za poučevanje tujega jezika v prvem triletju so usklajena s Skupnim evropskim 
jezikovnim okvirjem (2011), kjer so izražene evropske smernice za učenje, poučevanje in 
ocenjevanje jezikov. Splošni cilji, zasnovani pri učenju tujega jezika v šoli, skladno s tem 
stremijo k razvijanju kompetenc za vseživljenjsko učenje ter spodbujanju raznojezičnosti, ki 
predstavljata ključna cilja omenjene večkulturne jezikovne politike.  
 
Najpomembnejše spremembe na področju poučevanja tujega jezika v Sloveniji so se v letu 2014 
pojavile prav v prvem triletju osnovne šole. Drugi člen Pravilnika o postopnem uvajanju prvega 
tujega jezika v 2. razred osnovne šole (2014) predpostavlja, da se v šolskem letu 2016/17: »… 
začne izvajati pouk prvega tujega jezika kot obveznega predmeta za vse učence, ki so vpisani 
v 2. razred osnovne šole«. Omenjen koncept v Sloveniji predvideva uvedbo poučevanja 
angleščine ali nemščine, kot tujega jezika ali drugega jezika na narodnostno mešanih območjih 
Slovenije, ki hkrati predstavljata delovna jezika Evropske skupnosti. Šolsko leto 2016/17 je 
tako v prvo vzgojno-izobraževalno obdobje oz. prvo triletje devetletne osnovne šole v Sloveniji 
prineslo korenite spremembe. S skrbno načrtovanim postopnim uvajanjem predmeta v preteklih 
dveh letih, je s septembrom 2016 tuji jezik posta del rednega predmetnika v drugem razredu 
osnovne šole, medtem ko se v prvem razredu pouk tujega jezika še vedno izvaja v obliki 
neobveznega izbirnega predmeta.  
 
Glavni namen učenja in poučevanja tujega jezika v prvem triletju predstavlja izpostavljenost 
tujejezikovnemu okolju ter holističen način poučevanja in učenja, kar omogoča razvoj občutka 
za jezik ter spodbuja pozitiven odnos do tujih jezikov. A. Pinter (2011) ugotavlja, da je večina 
osnovnošolskih programov za zgodnje poučevanje tujega jezika splošno ciljno usmerjena k 
razvoju osnovnih komunikacijskih sposobnosti ter kognitivnih, metakognitivnih in 
metajezikovnih zmožnosti, ohranjanju in spodbujanju motivacije za učenje z zanimivim 
načinom poučevanja ter spodbujanju zgodnjega raziskovanja in seznanitev z novimi kulturami. 
V Sloveniji se v prvem razredu vsebine tujega jezika izvajajo v sklopu neobveznega izbirnega 
predmeta in so splošno-ciljno usmerjene k razvoju ključnih kompetenc za vseživljenjsko 
učenje, občutka za jezik, medkulturnih ter jezikovnih spretnosti/zmožnosti – poslušanje in 
slušno razumevanje, govorno sporočanje in sporazumevanje ter posredovanje ali mediacija 
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(Učni načrt tuji jezik v 1. razredu, 2013). V drugem in tretjem razredu je poleg že naštetih ciljev 
dodan še poudarek pri razvoju motivacije za učenje tujega jezika ter 
raznojezičnosti/večjezičnosti v domačem in širšem družbenem okolju ter doseganje 
konkretnejših ciljev na področju branja in bralnega razumevanja ter pisanja in pisnega 
sporazumevanja ob koncu tretjega razreda (Učni načrt tuji jezik v 2. in 3. razredu, 2013). Z 
naštetega je razvidno, da je pouk v prvem triletju usmerjen predvsem na razvoj zmožnosti 
razumevanja tujega jezika, kar je skladno z naravo usvajanja jezikovnega znanja, saj je potrebna 
zadostna količina jezikovnega vnosa, ki omogoča realizacijo naslednjega koraka, prvih 
poskusov tvorbe in govornega sporočanja v ciljnem jeziku. Hkrati je v tem obdobju pomemben 
tudi razvoj pred-opismenjevalnih in pred-bralnih spretnosti/zmožnosti, saj predstavljajo 
podlago za nadaljnji jezikovni razvoj na omenjenih področjih v drugi triadi (Učni načrt tuji 
jezik v 2. in 3. razredu, 2013). Kakovostno poučevanje je tako načrtovano v smeri otrokovega 
razvoja in učnega napredka, kar pripomore k oblikovanju dodatnega elementa osebnostnega 
razvoja ter krepitvi pozitivne učne samopodobe (Učni načrt tuji jezik v 1. razredu, 2013). 
 
 

2.2 Prednosti zgodnjega obdobja pri usvajanju tujega jezika 
 
Tuji jezik se je vpeljal v zgodnje obdobje slovenskega osnovnošolskega sistema, vendar je 
jezikovnemu vnosu namenjenih le malo število učnih ur na teden. A. Pinter (2011) opozarja na 
nivo nizkega vnosa tujejezične vsebine v procesu usvajanja znanja, saj za večino učencev šolska 
učilnica predstavlja edini stik s ciljnim jezikom, zato igra smiseln in kakovosten jezikovni vnos 
pomembno vlogo v tem kontekstu. Uvajanje učenja tujega jezika v zgodnje obdobje je 
utemeljeno na podlagi številnih izsledkov raziskav, opravljenih na psihološkem in 
lingvističnem področju (Učni načrt tuji jezik v 1. razredu, 2013), kot tudi nevrolingvističnem. 
Številni avtorji (Cameron, 2001; Jones in Coffey, 2006; Kirsch, 2008; Pinter, 2011) izpostavijo 
hipotezo o ključnih obdobjih otroškega razvoja v sklopu raziskovanja prednosti zgodnjega 
obdobja pri učenju tujega jezika. Dosedanji izsledki raziskav na omenjenem področju sicer ne 
morejo pripisati ultimativne prednosti zgodnjega obdobja, vendar je mogoče s primerjavo 
razvojnih značilnosti izpostaviti določene elemente, ki pozitivno vplivajo na pridobivanje 
jezikovnega znanja pri mlajših učencih.  
 
Pomensko in ciljno naravnano usvajanje tujega jezika v prvem triletju izpostavlja predvsem 
potrebo po učiteljevem razumevanju specifičnih značilnosti otrok, kateri v tem razvojnem 
obdobju posedujejo ogromno željo po učenju in sporazumevanju ter zmožnosti posnemanja in 
izgovarjavi glasov (Učni načrt tuji jezik v 1. razredu, 2013). Poudariti velja, da jezik pri mlajših 
učencih vedno predstavlja le sredstvo komunikacije, saj jih zanimajo sporočila in informacije, 
ki jih posreduje jezik in ne konkreten ciljni jezik ter kulturni aspekt določene situacije (Jones 
in Coffey, 2006). Njihova vedoželjnost se kaže v obliki pripravljenosti za sprejemanje, 
sodelovanje in izražanje novih tujejezikovnih izkušanj ter znanj. C. Kirsch (2008) ob 
povzemanju številnih avtorjev izpostavi biološke predispozicije ter Piagetove razvojne stopnje 
otrok kot ključni element razumevanja teorije o prednostih zgodnjega začetka učenja tujega 
jezika. V tem obdobju imajo učenci zmožnost izjemne kognitivne fleksibilnosti in imajo 
osvojene osnovne psihološke strukture, ki jim omogočajo, da postanejo kompetentni in 
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ustvarjalni učenci in uporabniki tujega jezika (Jones in Coffey, 2006). C. Kirsch (2008) dodaja, 
da so ravno možgani mlajših učencev na tej razvojni stopnji izjemno fleksibilni pri usvajanju 
jezika, kar se s prihodom v puberteto bistveno spremeni, saj se narava jezikovnega pridobivanja 
predrugači in postane manj učinkovita.  
 
Pristop procesiranja informacij (ang. Information Processing (IP) approach) je sodobnejši  
pogled na usvajanje znanja, ki sledi analogiji računalnika za prikaz delovanja človeškega uma. 
Človeški um je predstavljen kot fizična oprema računalnika (ang. hardware) z vključujočim 
živčnim sistemom, možgani, čutnimi receptorji in živčnimi povezavami ter na drugi strani kot 
programska oprema računalnika (ang. software), ki združuje različne miselne programe kot na 
primer pravila, strategije pomnjenja, organiziranja in ocenjevanja prejetih informacij (Pinter, 
2011). Fizične lastnosti možganov v otroštvu lahko predstavljajo oviro, predvsem v povezavi s 
količino novih podatkov, ki naj bi jih bili otroci zmožni prenesti preko čutnih zaznav v 
kratkoročni ter kasneje v dolgoročni spomin. Kljub temu je mogoče sprejemanje in pomnjenje 
novih informacij drastično izboljšati, in sicer iz 5, 6 ali 7 na 20 enot ob upoštevanju različnih 
strategij kategoriziranja in umeščanja novosti v smiseln kontekst (Baddeley, 1994, Pinter, 
2011). Prenos informacij iz kratkoročnega v dolgoročni spomin se zgodi v primeru, da se 
posamezniku zdi informacija pomembna oziroma si le to interpretira na smiseln način in jo 
poveže z že obstoječimi miselnimi shemami, kar zvezo še utrdi in omogoči kasnejšo 
avtomatizacijo. Ravno prenos informacij v dolgoročni spomin omogoča posamezniku doseči 
tekočnost pri uporabe tujega jezika, kjer besede in jezikovne strukture avtomatsko uporablja 
brez zavestnega razmišljanja o posameznih sestavnih delih (Pinter, 2011). Prejete informacije 
so v otroškem umu predstavljene na podlagi razvitih konceptov, dejstev in idej ter so odvisne 
od moči asociativnih povezav, ki so se ustvarile  med razvojnim procesom. Strategije pomnjenja 
postanejo z leti učinkovitejše, s tem pa tudi število informacij, ki so jih posamezniki zmožni 
shraniti in si jih zapomniti ter priklicati iz spomina, ko je to potrebno (prav tam). Prva faza 
pomnjenja, ki traja med 7. in 10. letom starosti otrok, v ospredje postavlja urjenje in ponovitve 
ob pomoči, medtem ko so otroci okoli 12. leta zmožni slednje opravljati brez pomoči (prav 
tam). Poleg možganske rasti ima velik vpliv na učenje tudi pozornost, ki se prav tako izboljša 
z leti. Strategije ohranjanja in usmerjanja pozornosti se občutno izboljšajo okoli šestega leta 
(Vurpillot, 1968, v Pinter, 2011). 
 
Pri razumevanju razvojnih značilnosti učencev tujega jezika pomemben vidik predstavlja tudi 
emocionalni razvoj, saj je z usvajanjem jezikovnega znanja hkrati potrebno graditi tudi 
pozitivno samopodobo in sliko posameznika kot uporabnika tujega jezika. Učenje tujega jezika 
ne pomeni le usvajanje novih informacij skozi aktivnosti ter uporabo strategij pomnjenja, 
temveč se moramo zavedati, da je učenje del čustvenega razvoja otrok, kar odpira vprašanja 
zaznavanja lastne identitete, želja in pričakovanj ter formiranja socialnih odnosov (Pinter, 
2011). A. Pinter (2011) nadaljuje, da je osebnostni koncept predšolskih otrok zelo osnovno in 
splošno zasnovan. Otroci niso sposobni nadzorovati lastnih čustev, njihova samozavest, 
zmožnosti in podoba pa so pozitivno in visoko zasidrani, zato so velikokrat predstavljeni pod 
izrazom učni optimisti. S prihodom v šolo se učenci zelo hitro naučijo kontrolirati lastna čustva.  
Njihov osebnostni koncept postane kompleksnejši in zavedajo se pozitivnih in negativnih 
lastnosti, ki jih zasnujejo na podlagi primerjave s sovrstniki in tako nivo samozavesti spustijo 
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na realno raven (prav tam). Na podlagi primerjave lahko sklepamo, da se s starostjo veča 
zmožnost čustvenega nadzora, lastni koncepti pa postanejo zapletenejši, nivo samozavesti in 
motivacije pa se znižuje. Emocionalni razvoj v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju temelji 
na oblikovanju pozitivne samopodobe in percepcije sebe kot učenca in uporabnika tujega jezika 
ter na drugi strani na spodbujanju sodelovalnih oblik učenja, kjer posameznik deluje kot 
socialno bitje ter sklepa prijateljske vezi. Bistvene značilnosti razvoja učencev tujega jezika v 
zgodnjem obdobju lahko povzamemo s strani razumevanja fizičnih, kognitivnih in socialnih 
značilnostih specifične starostne skupine. 
 
Tabela 1: Razvojne karakteristike učencev tujega jezika v prvem triletju (Scott in Ytreberg, 
1994) 

 
STAROST FIZIČNE 

ZNAČILNOSTI 
KOGNITIVNE 
ZNAČILNOSTI 

SOCIALNE 
ZNAČILNOSTI 

5-6 Nizko stopenjski in 
dolgotrajen razvoj 
motoričnih 
spretnosti, izjemna 
aktivnost, kratko 
obdobje ohranjanja 
pozornosti in hitra 
utrujenost. 

Potrebni konkretni objekti 
za osnovo izkušnje, 
omejenost vnosa novosti, 
zmožnost razvrščanja na 
podlagi ene spremenljivke in 
razmišljanje na način 
asociiranja besed s 
pomenom. 

Egocentričnost, 
prijaznost, potreba po 
strukturi in potrditvah, 
lastno razumevanje na 
podlagi fizičnih 
lastnostih, interakcija s 
sovrstniki na nivoju 
sklepanja prijateljskih 
vezi ter uživanje v 
fantazijski igri. 

7-8 Obvladovanje 
daljših in 
nezahtevnejših 
motoričnih 
spretnosti ter daljša 
zmožnost 
koncentracije pri 
daljših nalogah. 
 

Večja zmožnost 
razumevanja, zanimanje za 
odnose, branje in pisanje, 
razvoj jezika pred miselnimi 
koncepti, konstrukcija 
zaporedja (linearno), 
hierarhično klasificiranje in 
še vedno potrebne konkretne 
izkušnje. 

Odmik od egocentrizma, 
večja zmožnost 
refleksije, vodenje s 
pravili in trdnejše 
prijateljske vezi. 

9-10 Dobro razvite 
spretnosti. 

Branje in pisanje dobro 
usvojeno, razvrščanje na 
podlagi dveh ali več 
spremenljivk, logično 
razmišljanje, shranjevanje 
informacij in kritična analiza 
dela. 
Še vedno potrebujejo 
konkretne izkušnje. 

Naraščajoča 
avtonomnost, 
občutljivost na razlike, 
prijateljske vezi so 
pomembne in temeljijo 
na povezavah istega 
spola ter zmožnost 
podajanja kritičnega 
mnenja.  

 



7 
 

Na podlagi prej naštetih značilnosti posameznih starostnih skupin, J. Prabowo (2015) povzame 
nekatere skupne karakteristike učencev v obdobju od 5. do 10. let. Jezikovne zmožnosti 
uporabljajo še preden se jih zavedajo (prav tam), zato lahko usvajanje jezika na tej stopnji 
poteka tudi nezavedno (Brumfit, 1994). Fizični svet dojemajo kot dominanten v vseh trenutkih, 
zato morajo učne aktivnosti vključevati veliko gibanja in dejavnosti, pri katerih uporabimo 
prave predmete, slike, geste in obrazne izraze (Prabowo, 2015). Kot rezultat slednjega je učenje 
na zgodnji stopnji bliže integraciji življenjske komunikacije, saj je odvisno od trenutnega 
fizičnega okolja (Brumfit, 1994). Posedujejo izjemno kratkotrajno zmožnost pozornosti in 
koncentracije (Prabowo, 2015), zato je ključnega pomena ravno raznovrstnost, npr. aktivnosti, 
trajanja, organizacije dela in govora (Scott in Ytreberg, 1994). Radi se igrajo in se 
najučinkoviteje učijo, kadar uživajo pri delu (Prabowo, 2015), zato je ključnega pomena, da je 
pri izbiri aktivnosti upoštevan kriterij zanimivosti (Ur, 1996). So izjemno pozitivni in navdušeni 
nad učenjem (Prabowo, 2015) in posledično precej bolj motivirani za učenje kot odrasli 
(Brumfit, 1994). Otroci so v tem starostnem obdobju živahni učenci tujega jezika ter se z visoko 
vnemo in navdušenjem vključijo tudi v aktivnosti, ki jih včasih ne razumejo popolnoma, ampak 
lahko po drugi strani prav enako hitro izgubijo motivacijo in zanimanje, kadar so naloge za njih 
pretežke ali nerazumljive (Cameron, 2001).  
 
Znanje se gradi postopoma in kot pojasni L. Cameron (2001), se skladno z naravo učenja tujega 
jezika razvijajo tudi jezikovne zmožnosti. Receptivne zmožnosti v tem kontekstu ostajajo v 
ospredju, saj se pri mlajših učencih razvijejo pred produkcijskimi zmožnostmi in slovničnim 
znanjem. Specifično jezikovno področje, kjer se je na podlagi raziskav izkazalo za učinkovito, 
če z učenjem jezika začnemo v zgodnjem obdobju in se s tem čim bolj približamo znanju 
naravnih govorcev določenega jezika, je ravno poslušanje in slušno razumevanje, s čimer 
vplivamo na izgovarjavo in naglas ter izgradnjo bistvenih slovničnih struktur (Pinter, 2011).  
 
Učenje tujega jezika poteka holistično in ravno zaradi tega bi moral biti glavni fokus pri učenju 
tujega jezika preusmerjen iz starostnega obdobja na kakovost poučevanja. L. Cameron (2001) 
poudarja, da pomembne razlike med učenci izhajajo predvsem iz jezikovnega, psihološkega in 
socialnega razvoja posameznika ter šele po zavedanju in poznavanju omenjenih lastnosti lahko 
gradimo in prilagajamo način poučevanja. A. Pinter (2011) izpostavi glavne sestavine za 
uspešno pridobivanje tujega jezika. Te so: optimalno učno okolje, konstantna izpostavljenost 
jezikovno bogatih izkušenj, priložnosti za uporabo jezika v praksi ter visoka stopnja motivacije 
za učenje. Za realizacijo predispozicij morajo biti otroci v okviru učenja tujega jezika deležni 
še: varnega ter motivacijsko-spodbudnega učnega okolja; ciljno načrtovanega učenja po načelu 
postopnosti od razumevanja k tvorbi jezika; personaliziranega pouka, utemeljujočega v 
veččutnem, individualiziranem in diferenciranem učenju; čim več spontanih avtentičnih učnih 
situacij in didaktičnih gradiv pri vnosu jezika, ki ustrezajo jezikovnim in kognitivnim 
sposobnostim ter interesom učencev (obiski, izmenjave); pouka, ki se tematsko in vsebinsko 
povezuje z ostalimi predmetnimi področji, področji vezanimi na učenčevo bližino ter zunanji 
svet (izpostavljenost tujemu jeziku zunaj šolske učilnice); učiteljevega spremljanja njihovega 
celostnega razvoja ter vrednotenja napredka tujejezikovnih sporazumevalnih zmožnosti z 
namenom izboljšanja le-teh (Učni načrt tuji jezik v 2. in 3. razredu, 2013).  
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2.3 Značilnosti zgodnjega poučevanja tujega jezika   
 
Poznavanje značilnosti določenega razvojnega obdobja igra pomembno vlogo pri oblikovanju 
in izbiri strategij poučevanja tujega jezika na zgodnji stopnji. A. Pinter (2011) izpostavi, da 
poznavanje značilnosti kognitivnega, socialnega in emocionalnega razvoja otrok na določeni 
starostni stopnji predstavlja vzročno-posledično zvezo z učiteljevim načrtovanjem, izvedbo in 
evalvacijo dela. Način pridobivanja tujega jezika naj bi ob upoštevanju značilnosti učencev 
potekal podobno kot pri pridobivanju maternega jezika, pri čemer velja izpostaviti postopno in 
zaporedno učenje ob upoštevanju individualnih učnih strategij in razvojnih posebnosti otrok.   
 
J. Prabowo (2015) na podlagi ugotovitev različnih avtorjev (Shin, 2007; Scott in Ytreberg, 
1994) predpostavi deset praktično uporabnih idej učiteljem za poučevanje angleščine v 
zgodnjem obdobju:  
 

1. Podpiranje aktivnosti z  vizualnimi elementi, vsakdanjimi predmeti ter gibanjem. 
Zaradi kratkotrajnega ohranjanja pozornosti in veliko fizične energije so učenci bolj 
povezani z okoljem, ki jih obdaja. Fizični svet je tako dominanten v vseh pogledih, saj 
izkušnje o svetu pridobivajo skozi roke, oči in ušesa. Pri pouku se slednje odraža z 
uporabo barvnih vizualnih elementov, igrač, lutk in predmetov, ustvarjanjem vizualnih 
zbirk in uporabo popolnega telesnega odziva (ang. TPR – Total Physical Response).  

2. Vključevanje učencev v ustvarjanje vizualnih in resničnih elementov. 
Ustvarjanje s poukom povezanih elementov in predstavljenih v smiselnem kontekstu, 
spodbudi njihovo zanimanje za učni proces. Učenci bodo pripravljeni v takšnem 
delovnem okolju pokazati večjo mero zanimanja ter izrazili pozitiven odnos do dela in 
izdelkov. Prav tako bodo pripravljeni investirati več časa in energije v likovne 
dejavnosti v povezavi z vsebino učenja, kot so npr. risanje različnih likov v zgodbi, 
izdelava lutk, mask, skulptur ipd.  

3. Prehajanje od aktivnosti do aktivnosti. 
Učenci imajo na zgodnji razvojni stopnji kratkotrajno zmožnost ohranjanja pozornosti: 
za otroke stare 5–7 let so priporočljive 5–10 minut dolge dejavnosti, za starostno 
obdobje 8–10 let pa se časovni razpon aktivnosti podaljša na 10–15 minut. Pomembno 
je, da učitelj poleg časovne prilagoditve upošteva še združitve nekaterih aktivnosti z 
namenom ustvarjanja zanimivega učnega okolja npr.: uvajanje tihih/glasnih aktivnosti, 
individualno/razredno/skupinsko delo in delo v paru ali učitelj-učenec/učenec-učenec 
učne aktivnosti.  

4. Tematski način poučevanja. 
Enota, v sklopu katere obravnavamo serijo učnih ur na isto temo ali predmet, lahko 
ustvari širši kontekst znotraj katerega: poučujemo tuji jezik, ponovno uporabljamo jezik 
iz ure v uro in omogočamo učencem, da se namesto na jezikovne strukture, bolj 
osredotočijo na vsebino in komunikacijo. Teme, ki so izjemno uporabne in blizu 
učencem v tem obdobju se lahko nanašajo npr. na prevozna sredstva, družino, okolje, 
poklice ipd.  
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5. Uporaba zgodb in učencem poznanega konteksta. 
Izhajanje iz učenčeve domače pokrajine ali kulture lahko pripomore k povezavi 
angleškega jezika s prej obstoječim znanjem, katerega omejenost je predvsem posledica 
njihove mladosti in neizkušenosti. Zgodbe in kontekst so prav tako uporabni za učence 
pri združevanju vsebin z namenom ohranitve le-teh v dolgoročnem spominu. Rezultat 
slednjega se kaže v zmožnosti priklica  informacija (besed) in uporabe znanja v resnični 
komunikacijski situaciji. 

6. Vzpostavljanje razredne rutine v angleščini. 
Učenci v zgodnjem obdobju učinkovito  delujejo v strukturiranem okolju in uživajo v 
ponovitvah določenih rutin in aktivnosti. Uporaba osnovnih rutin v razredu lahko 
pripomore k obvladovanju učencev in ponovni uporabi jezika, pridobljenega v 
predhodnih aktivnostih. Nekatere rutine, ki jih lahko vpeljemo v pouk, so npr.: izvajanje 
kratkega ritma ob ponovitvi, začetek ure s pesmijo ali ritmično izgovarjavo besedila in 
dodajanje razrednega jezika s pogosto uporabljenimi frazami, ki omogočajo tekoč potek 
pouka v tujem jeziku. 

7. Uporaba prvega jezika kot vir. 
Poučevanje angleščine v državi, kjer angleščina ni eden izmed govorjenih jezikov, 
izraža zahtevo po dvojezičnem učitelju, kateri poseduje znanje tako prvega kot drugega 
oziroma tujega jezika. Torej, kadar učenci ne razumejo določenih besed, lahko učitelj 
po potrebi uporabi prvi jezik in tako ustvari povezavo za razumevanje pomena.  

8. Vključevanje skupnosti v poučevanje tujega jezika. 
Izkoristimo prednosti in znanja posameznikov v skupnosti, s tem ko jih vključimo v 
proces poučevanja.  

9. Sodelovaje z ostalimi učitelji na šoli. 
Deljenje znanja, izkušenj, idej ter sodelovalnega poučevanja z ostalimi učitelji na 
področju poučevanja tujega jezika pripomore k izboljšanju poučevalne prakse učitelja. 

10. Komuniciranje s strokovnjaki. 
Včasih učitelj zaide v slepo ulico, ko ne zna obvladovati določeno situacijo ali 
nadaljevati. Namesto pritoževanja nad obnašanjem in delovanjem učencev v razredu, 
avtorica predlaga, da se učitelj posvetuje s strokovnjaki na določenem področju ter s 
tem omili razredni problem in izboljša določeno stanje v učnem procesu.  

 
Učni načrti za prvo triletje v kratkem osnutku predstavijo vizijo poučevanja tujega jezika v 
prvem, drugem in tretjem razredu osnovne šole v Sloveniji. Na podlagi predhodnih raziskav, 
koncept uspešnega usvajanja tujega jezika vključuje stopnjo sprejemanja, katera vodi  od prvih 
poskusov tvorbe ter preizkušanja lastnih jezikovnih hipotez do zadnje stopnje ultimativnega 
približka modelu rojstnega govorca (Učni načrt tuji jezik v 1. razredu, 2013; Učni načrt tuji 
jezik v 2. in 3. razredu, 2013). V istih dokumentih je prav tako izpostavljena pomembnost 
konkretiziranja učnih situacij in uporabe avtentičnih načinov poučevanja kot uspešnega načina 
podpore konkretno operativne razvojne stopnje mišljenja (prav tam). Lugossy in Ahlquist 
(2015) opozarjata, da učenci na tej stopnji še niso dovolj kognitivno zreli, da bi imeli korist od 
formalno-slovničnega načina učenja ter dodajata, da se mlajši učenci učijo celostno, s celim 
telesom in z vsemi čutili, potrebujejo veliko gibanja, iger, zgodb in uporabo jezika znotraj 
smiselnega okvirja.  
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Doseganje učnih ciljev pri tujem jeziku se predvideva v sklopu odprtega didaktičnega pristopa, 
kjer učitelj na integriran način zasnuje obravnave učne snovi in s tem omogoči uresničevanje 
ciljev ostalih učnih predmetov znotraj predvidenega tematskega sklopa (Učni načrt tuji jezik v 
1. razredu, 2013; Učni načrt tuji jezik v 2. in 3. razredu, 2013). L. Cameron (2001) razlikuje 
med poučevanjem, usmerjenim v učenje in poučevanjem, kjer učenci predstavljajo izhodiščno 
točko za načrtovanje pouka. Uspešnost pouka temelji na aktivnostih, ki so zasnovane na učnih 
potrebah in zmožnostih učencev in ne tistih aktivnosti, ki sledijo predvidenim enotam v 
učbeniku ali interesu učitelja. Naloga učitelja je uskladiti otroško željo po igri in raziskovanju 
s postopno zahtevnejšimi izzivi, s katerimi dosežemo učni potencial otrok (prav tam). Pri 
poučevanju tujega jezika se pomembnost slednjega kaže predvsem pri načinu poučevanja in 
izbiri nalog. Za učence mlajše od 5 oziroma 6 let je bolj smiselno načrtovati  aktivnosti, kjer 
bodo lahko sodelovali ter takšne, ki vsebujejo rutinske vzorce. Manj smiselne so dejavnosti, ki 
zahtevajo reševanje problemov ali opazovanje razlik (Pinter, 2011). Pri usvajanju tujega jezika 
je naloga učitelja, da zagotovi veliko količino kakovostnega jezikovnega vnosa (z opisovanjem, 
s pojasnjevanjem, z razlaganjem, branjem in s pripovedovanjem) in upošteva načelo tihe dobe 
pri učencih, preden od njih zahteva aktivno sporočanjsko uporabo jezika (prav tam). 
 
Če povzamem prej omenjene vire, je poučevanje tujega jezika v zgodnjem obdobju v praksi,  
dinamično ter ciljno naravnano k učinkovitemu pridobivanju jezikovnih kompetenc in poteka 
na sistematičen način. Ravno v slednjem elementu se drastično razlikuje od načina pridobivanja 
maternega jezika, saj je učenje zgoščeno in časovno omejeno na določeno institucijo, število ur 
na teden in je načrtovano na podlagi ciljev učnega načrta ter izvedeno v konkretnem razredu 
(Učni načrt tuji jezik v 2. in 3. razredu, 2013). Takšen načrt oziroma vizija poučevanja ustreza 
zadostitvi didaktično-metodičnega kriterija, vendar se hkrati oddaljuje od naravnega načina 
usvajanja jezika, kot to poteka pri maternem jeziku. Odnos med prvim in tujim jezikom je 
vzajemen, kjer ima prvi (materni) jezik pomembno vlogo pri uresničevanju cilja večjezičnosti, 
saj omogoča razvoj in razumevanje tujejezičnega znanja, slednji pa v enaki meri pozitivno 
pripomore k jezikovnemu napredku prvega jezika. Učne strategije, ki jih otroci oblikujejo  med 
usvajanja prvega jezika, pomembno vplivajo na proces ponotranjenja jezikovnih struktur tujega 
jezika ter posledično oblikovanju sistema za uspešnejši razvoj večjezičnosti (Učni načrt tuji 
jezik v 1. razredu, 2013; Učni načrt tuji jezik v 2. in 3. razredu, 2013).   
 
Skela in Dagarin Fojkar (2009) predstavita pregled učnih pristopov (po Brewster et. al., 2002), 
ki so uporabljeni pri sodobnem poučevanju tujega jezika na zgodnji stopnji:    
 

• popolni telesni odziv (ang. TPR – Total Physical Response); 

• komunikacijski pristop (ang. CLT – Communicative Language Teaching); 

• na dejavnostih temelječ pristop  (ang. TBL – Task Based Learning); 

• na zgodbah temelječa metodologija  (ang. story-based methodology); 

• vsebinsko in jezikovno integrirano učenje (ang. CLIL – Content and Language 
Integrated Learning), pri čemer je tuj jezik uporabljen kot medij za poučevanje vsebine 
in jezika. 



11 
 

Vsi omenjeni pristopi temeljijo na različnih smernicah in ciljih poučevanja tujega jezika, kot 
poudarjata Skela in Dagarin Fojkar (2009) in dodajata, da na drugi strani vsi pristopi dajejo 
poudarek pomenu in učenčevi interakciji, kar pristope uvrsti v skupino komunikacijskega 
poučevanja. 
 
Pri zgodnjem poučevanju tujega jezika ne moremo izpostaviti določene metode kot 
najuspešnejše pri usvajanju jezikovnega znanja, saj noben izmed naštetih pristopov ne 
zagotavlja popolnega uspeha. Lahko pa izpostavimo nekatera načela, ki vključujejo tako 
pomenske kot tudi oblikovne sestavine učinkovitega poučevanja in omogočajo uresničevanje 
prednosti zgodnjega obdobja (Kirsch, 2008): 
 

• načrtovanje dela in nadgrajevanje znanja na podlagi učenčevega predznanja/izkušenj; 

• omogočanje bogatega, avtentičnega, raznovrstnega jezikovnega vnosa in takšnega, ki 
učencem predstavlja izziv; 

• ustvarjanje sproščene in spodbudne razredne klime, kjer se bodo učenci počutili varne 
in bodo pripravljeni sodelovati  v ciljnem jeziku znotraj smiselne interakcije; 

• zagotavljanje kontrole učencem nad njihovim učenjem, s spodbujanjem avtonomije in 
razvoja učnih strategij; 

• uporaba različnih več-čutnih metod poučevanja, s katerimi zajamemo različne stile 
učenja učencev in jih spodbudimo k aktivnemu sodelovanju;  

• uporaba sodelovalnih strategij in različnih oblik skupinskega dela; 

• spodbujanje učencev k snovanju lastnih konceptualnih modelov v obliki hipotez in 
omogočanje preverjanja le-teh; 

• omogočiti pester izbor avtentičnih virov in dodatne podpore za razumevanje; 

• spoštljiv odnos in predstavitev učenčevega dela ter zagotavljanje konstruktivne 
povratne informacije o njihovem delu in jezikovnemu napredku; 

• posredovanje informacij staršem o otrokovem učnem napredku.  
 
A. Pinter (2011) prav tako poudarja, da mora biti poučevanje pestro ter vsebovati urjenje 
različnih strategij, spodbujati mora različne pristope in ponujati alternativne možnosti. 
Pomembno je, da izkoristimo otrokove značilnosti zgodnjega obdobja (6–12 let) ter gradimo 
na naraščajoči in boljši zmožnosti pomnjenja. Poučevanje na tej stopnji predvideva uporabo 
sodobnega holističnega in več-čutno usmerjenega pristopa k učenju, s čimer zagotovimo 
optimalno spodbudno in varno učno okolje, kjer bodo učenci lahko izražali pridobljena znanja 
in preverjali že usvojene jezikovne koncepte (Učni načrt tuji jezik v 2. in 3. razredu, 2013).  
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3 PEDAGOŠKI PRISTOP STORYLINE 
 
 

3.1 Značilnosti Storyline pristopa 
 
Storyline je celosten pristop poučevanja, kjer učenje poteka na inovativen in zanimiv način v 
obliki ustvarjanja zgodbe. Zgodovina nastanka pedagoškega pristopa sega na Škotsko, v 
šestdeseta leta 20. stoletja (1965), kjer so zaradi zahtev po posodobitvi takratnega 
osnovnošolskega sistema poučevanja, Steve Bell, Sallie Harkness in Fred Rendell zasnovali in 
razvili model holistične obravnave učnih vsebin znotraj kurikula. Uveljavljen pod imenom 
tematsko delo, so pristop v devetdesetih letih preimenovali v Storyline ter ga s tem nazivom 
uspešno razširil preko Evrope po vsem svetu (Storyline Design, 2016). Zasnovan je bil v času, 
ko so bili učitelji usposobljeni za poučevanje vsebin ločeno po predmetih in sicer z uporabo 
učbenikov. Sprememba takratne šolske politike je predvidela drugačen, integriran pristop k 
poučevanju, ki bi bil usmerjen v učenca, temeljil naj bi na aktivnostih in raziskovalni metodi, 
zagotavljal diferenciacijo skupinskega dela ter vključeval uporabo različnih 
spretnosti/zmožnosti in konceptov (Storyline Design, 2016). 
 
Bell (Storyline Scotland, 2016) Storyline opiše kot spodbuden in ustvarjalen način poučevanja, 
kjer učitelj načrtuje potek zgodbe (line) v obliki zaporednih epizod, učenci pa na podlagi 
zastavljenih ključnih vprašanj s strani učitelja ustvarijo in razvijejo zgodbo (story). Potek 
predvideva uresničitev ciljnega in vsebinskega dela poučevanja, medtem ko zgodba zagotovi 
smiseln kontekst, znotraj katerega so učenci zaradi občutka soustvarjanja izjemno motivirani 
za delo. Namesto poučevanja z uporabo učbenikov in ločeno po predmetih, Storyline 
predpostavlja integracijo predmetov v celostnem načinu poučevanja, kjer z vključitvijo 
resničnih ali izmišljenih življenjskih situacij omogočimo učencem možnost učenja, uporabe 
znanj in spretnosti ter tako demonstriramo pomen in smisel izobraževanja v svetu (Bell, 2002). 
 
Evropska organizacija The European association for Educational Design (EED) združuje in 
sponzorira mednarodni krog Storyline strokovnjakov in učiteljev, imenovan Golden Circle 
Storyline Conference (Storyline Design, 2016). Znotraj omenjenega združenja so oblikovali 
načela, katera dajejo jasen vpogled v to, kaj Storyline kot učni pristop sploh je. Hkrati omenjena 
načela vodijo učitelja pri načrtovanju, izvajanju in ocenjevanju Storyline dela. Bell in Harkness 
(Storyline Scotland, 2016) v kratki predstavitvi pristopa podrobno opišeta ključne značilnosti, 
na katerih temelji Storyline pristop. Omenjene lahko povežemo še z načeli, ki jih izpostavi L. 
Nakrst (2009), kar nam bo orisalo jasnejšo sliko o samem pristopu: 

 

• Storyline pristop je uporaben na različnih področjih kurikula: jezikovnem, umetnostnem 
in socialnem; 

• učitelj pri načrtovanju izhaja iz učenčevega predznanja, izkušenj in idej z uporabo 
ključnih vprašanj; 

• to so vprašanja odprtega tipa in višje ravni, saj od učencev zahtevajo iznajdljivo in 
ustvarjalno mišljenje; 
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• vprašanja si sledijo v določenem zaporedju in oblikujejo epizode – poglavja zgodbe; 

• zgodba zagotavlja linearno strukturo in smiseln kontekst učenja, kjer učitelj vodi učence 
do zastavljenih ciljev, medtem ko imajo le-ti občutek nadzora nad lastnim delom; 

• učenci poiščejo odgovore na ključna vprašanja z načinom aktivnega raziskovanja v 
obliki oblikovanja lastnih hipotez ali mišljenja ter preverjanjem le-teh v vsakdanjem 
življenju; 

• pristop povezuje otrokove osnovne spretnosti in znanja z resničnim svetom ter s tem 
izkaže pomembnost njihovega dela za splošno uporabnost zunaj šole; 

• tekom raziskovanja in predstavitve idej lahko učenci uporabijo različne tehnike, 
vključno z vizualizacijo dela in oblikovanjem dvo- ali tri-dimenzionalnih modelov ter 
moderno tehnologijo; 

• učitelj pri tem izbere različne načine sodelovalnega dela in ustrezno oblikuje delovne 
skupine ali pare;  

• pristop pomaga učitelju zagotoviti pravilno stopnjo težavnosti nalog za vsakega učenca 
v razredu; 

• pristop zagotavlja visoko stopnjo motivacije, saj so učenci vpeti v ustvarjanje in 
nastajanje zgodbe, s čimer se krepi ideja o lastništvu in odgovornosti do zgodbe;  

• delo učencev je ocenjeno na ustrezen in ustvarjalen način, njihovi izdelki pa razstavljeni 
na vidnem mestu.  

 
Struktura dela po Storyline pristopu je zelo enostavna. Začne se z ustrezno pripravo učitelja na 
načrtovanje, pri čemer je pomembna izbira teme, načrtovanje epizod ter postavitev ključnih 
vprašanj, ki vodijo potek dela za dosego določenih učnih ciljev. Brandford in Harder (2006b) 
kot štiri ključne elemente nadaljnjega poteka izpostavita uvodno motivacijsko dejavnost, 
postavitev zgodbe v določen čas in prostor, oblikovanje figur (npr. osebe, živali, izmišljena 
bitja …) ter vmesne dogodke in incidente, ki vodijo zgodbo do njenega zaključka in evalvacije 
celotnega dela. Struktura pristopa temelji na specifični kombinaciji elementov, ki nam 
omogočajo podrobneje razumevanje poučevanja z omenjenim pristopom. Številni avtorji 
izpostavijo in pojasnijo pomen različnih Storyline elementov, zato so v nadaljevanju 
izpostavljeni tisti, katerih vsebina je ključna za razumevanje samega pristopa, načrtovanja dela, 
izvedbe ter ocenjevanja znanja: 
 

• načrtovalni format – oblika učne priprave prilagojena potrebam načrtovanja 
specifičnih elementov dela po pristopu Storyline (Poljanec, 2012); 

• tema – predstavlja izhodiščno idejo, z osredotočenostjo na določen obseg snovi in 
ciljev, za oblikovanje zanimive in poučne zgodbe (Nakrst, 2009);  

• epizode – poglavja v zgodbi, postavljena v določeno pripovedno zaporedje, v sklopu 
katerih ustvarimo vsebino zgodbe na podlagi ključnih vprašanj. Prva epizoda – 
določitev časa in prostora, druga epizoda – ustvarjanje figur, tretja epizoda – 
raziskovanje načina življenja, četrta epizoda – incidenti ali nepričakovani dogodki, peta 
epizoda – praznovanje, šesta epizoda – evalvacija in ocenjevanje (Nakrst, 2009); 



14 
 

• ključna vprašanja – odprta vprašanja višjih miselnih ravni, ki usmerjajo potek zgodbe 
ter so zastavljena na način, da dosegajo predhodno znanje učencev in hkrati aktivirajo 
njihov miselni proces pri iskanju odgovorov nanje (Nakrst, 2009); 

• motivacija – celoten proces poučevanja in učenja je zanimiv in stimulativen za vse 
sodelujoče, saj ponuja priložnost razvoja spretnosti/zmožnosti znotraj smiselnega 
konteksta zgodbe (Storyline Design, 2016). Izjemnega pomena v tem kontekstu je prav 
začetna motivacijska dejavnost vsake Soryline tematike, ki pripravi in spodbudi učence 
k delu na način uporabe predmetov, iger ali figur; 

• elementi zgodbe – predstavljajo določitev časa, kraja in figur, ki nastopajo kot liki v 
zgodbi znotraj načrtovane Storyline tematike. Omenjeni elementi so lahko del resnične 
ali fiktivne dimenzije, v preteklem, sedanjem ali prihodnjem času, kar seveda v prvi 
vrsti določa izbrano tematsko področje ter so predstavljeni v dvo- ali tri-dimenzionalnih 
modelih in izdelanih lutkah (Bell, 2002); 

• friz/razstavni prostor – prostor v učilnici, ki v začetni fazi zgodbe predstavlja osrednjo 
točko vizualizacije prostora z likovno upodobitvijo modelov ter v nadaljevanju odraža 
delo in znanje učencev ustvarjeno tekom celotnega projekta (Nakrst, 2009). Učenci 
skupaj z učiteljem izoblikujejo resnični vizualni kontekst, kateri je veliko bolj smiseln 
kot tisti v učbenikih; 

• dejavnosti – pogosto uporabljene aktivnosti Storyline poučevanja se nanašajo na 
specifična področja likovne umetnosti, jezika (razvoj jezikovnih zmožnosti, diskusije, 
ustvarjanje zgodbe) in drame (lutke, igre vlog) (Omand, 2014);  

• incidenti in nepričakovani dogodki – predstavljajo problemske situacije v osrednjem 
delu Storyline tematike in so lahko predlagani tako s strani učitelja kot tudi učencev 
(Nakrst, 2009). Omenjeni dogodki predstavljajo priložnost za popestritev zgodbe in 
dvig motivacije za razreševanje nastalih problemov. Le-ti od učencev zahtevajo uporabo 
višjih miselnih procesov ter jih spodbujajo k oblikovanju in preverjanju lastnih 
konceptualnih modelov ali hipotez v vsakodnevnih življenjskih situacijah (prav tam); 

• preverjanje lastnih hipotez – predstavlja enega bistvenih principov Storyline pristopa, 
kjer spodbujamo učence, da najprej predstavijo svoj konceptualni model, kot odgovor 
na zastavljeno vprašanje ter testirajo svoje ideje s posrednim ciljem naučiti se učiti in 
oblikovati neodvisne in suverene uporabnike tujega jezika (Bell, 2002). Vedno 
izhajamo iz poznanega konteksta, oblikujemo ključna vprašanja, učenci ustvarijo lastne 
hipoteze ali modele, testirajo modele in na podlagi raziskovalnih dokazov prilagodijo 
model ter samoovrednotijo učni napredek (prav tam); 

• praznovanje – v zaključnem delu Storyline tematike zgodbo pripeljemo do vrhunca 
oziroma dramatičnega zaključka v obliki nepričakovanega obiska, izleta, razstave, 
prireditve, kjer učenci predstavijo in uporabijo pridobljeno znanje ter tako osmislijo 
celotno delo (Omand, 2014). Izjemno pomembno je, da damo učencem priložnost za 
praznovanje njihovih dosežkov in uspehov (prav tam); 

• evalvacija – v sklepnem delu Storyline projekta izvedemo še evalvacijo dela in 
ocenjevanje znanja, kjer izpostavimo uspešne in neuspešne trenutke ter ocenimo 
posameznikove dosežke (Nakrst, 2009). Slednje posredno omogoči učitelju 
samorefleksijo dela (Omand, 2014). 
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3.2 Vloga učencev in učitelja pri Storyline pristopu 
 
Učenec mora biti vidno aktiven na vseh področjih – kot ciljno in namensko osredotočen 
raziskovalec in ustvarjalec lastnega znanja (Storyline Design, 2016).  
 
Učenci so v Storyline proces vključeni že od samega začetka z razvijanjem zgodbe skozi 
oblikovanje figur in serije incidentov ter praznovanja zaključka po njihovem izboru (Brandford 
in Harder, 2006b). Vloga učitelja se v procesu poučevanja s Storyline pristopom posledično 
razlikuje od tradicionalnega načina poučevanja, saj je osredotočenost z učitelja preusmerjena 
na učence, ki postanejo osrednji del načrtovanja, izvajanja in ocenjevanja znanja. Naloga 
učitelja je preusmerjena iz golega podajanja informacij in znanja na sodelovanje z učenci in 
svetovanje oziroma usmerjanje pri njihovem raziskovanju in oblikovanju lastnega znanja. Prav 
tako igra učitelj pomembno vlogo pri zagotavljanju motivacijsko spodbudnega, ustvarjalnega 
in raziskovalnega učnega okolja za učence. 
 
Učitelj s svojim delovanjem v razredu predstavlja vzor učencem, zato je pomembno, kakšen 
odnos in vrednote goji do predmeta, poučevanja in učenja, saj lahko s tem pomembno vpliva 
na oblikovanje ustvarjalnega učnega okolja. Black (2003, v Bell in Harkness, 2013) poudari, 
da se v ustvarjalnem učnem okolju učitelji zavedajo standardov, ampak dosežejo zahtevane 
teme z igrivim entuziazmom, kar navdihne učence za učenje. Učence spodbujajo k 
poglobljenemu razmišljanju, postavljanju vprašanj, osredotočenosti na ključne ideje in 
raziskovanje le-teh z različnih perspektiv ter hkrati dopuščajo učencem, da pokažejo 
razumevanje bistvenih konceptov kurikula na svojevrsten način (prav tam). Cremin in Barnes 
(2014) izpostavita ključne poteze, katere odražajo ustvarjalno učno okolje s pedagoškega 
vidika. Običajno je, da so v središče dogajanja postavljeni učenci in ne učitelj ter da je učenje 
usmerjeno k učinkovitemu pridobivanju novih spoznanj z uporabo odprtih vprašanj višjih 
kognitivnih stopenj. S tem se ohranjanja vedoželjno učno okolje, ki ob zagotovitvi zadostne 
količine časa, svobode in uporabe prostora omogoča učencem ustvarjanje novih miselnih 
povezav. Pomembna je uporaba in prehajanje med različnimi spoznavnimi pristopi poučevanja 
ter fleksibilnost in spontanost pri pouku, s čimer izkoristimo priložnosti za prilagajanje učenja 
trenutnim potrebam in željam učencev. Le-ti naj bodo izpostavljeni težavnim učnim situacijam, 
ob katerih se bodo popolnoma predali delu ter ob tem razvijali občutek lastništva do izdelkov 
in grajenja lastnega znanja ter sposobnost za kasnejšo refleksijo celotnega učnega procesa (prav 
tam).  
 
Cremin in Barnes (2014) izpostavita nasprotne si značilnosti učnega okolja, ki zagotavljajo 
uravnoteženost in se pojavijo sočasno z učnim procesom: aktivno in sproščujoče, podporno in 
izzivalno, zaupno in premišljujoče, resno in igrivo, osredotočeno in nerazločno, individualno 
in skupinsko, nekonkurenčno in ambiciozno, navdušenje oziroma strast do dela ter predanost 
delu. Upoštevanje omenjenih kriterijev učitelju omogoči, da ustvari učno okolje številnih 
priložnosti za razmišljanje in relaksacijo, pridobivanje novih izkušenj in preverjanja lastnih 
idej, kar pomeni, zagotovitev fizičnega, konceptualnega in emocionalnega prostora, kjer se ceni 
ustvarjalnost, podpirata originalnost in uporaba domišljije ter spodbuja pustolovski odnos do 
učenja v življenju (prav tam,). 
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Znotraj Storyline pristopa lahko učitelj svojo ustvarjalnost in predanost delu izrazi na več 
načinov, na primer z izbiro teme, učnega okolja, medpredmetnih povezav, uporabe različnih 
oblik in metod dela ali z nastopom kot eden izmed likov v zgodbi. Bell (2006) poudarja ključno 
vlogo učitelja pri načrtovanju Storyline dela, kjer mora le-ta skrbno predvideti predznanje 
učencev ter na podlagi tega pripraviti ustrezno količino novih informacij, ki bodo v učencih 
vzbudile željo po sodelovanju v jezikovnih aktivnostih. Creswell prav tako vidi pomembnost 
učiteljeve vloge pri načrtovanju ključnih vprašanj, ki usmerjajo potek zgodbe. Učenci na drugi 
strani izdelajo figure, skozi katere zgodba oživi ter se v vlogi le-teh soočijo z nastalimi problemi 
v njej (Storyline Design, 2016). Pogosto se zgodi, da za voljo ohranitve učenčeve motivacije, 
učitelj prilagodi prvotno začrtan plan dela in s tem vzpostavi produktivno in raziskovalno učno 
okolje, znotraj katerega bodo učenci želeli samostojno odkrivati nova znanja (Schwanke, 2006, 
v Nakrst, 2015). Brandford (2006b) poudari, da Storyline pristop vzpostavlja inkluzivno učno 
okolje, katero temelji na visokih pričakovanjih, pohvalah in medsebojnim spoštovanjem med 
učenci in do učitelja.  
 
 

3.3 Storyline pristop v Sloveniji 
 
V Sloveniji je pristop poznan od leta 2009. L. Nakrst se je z njim srečala na Švedskem ter ga 
predstavila in preizkusila tudi v slovenskem šolskem prostoru v sklopu diplomskega dela 
Uporaba pedagoškega pristopa Storyline na razredni stopnji osnovne šole (2009). V omenjenem 
diplomskem delu je povzela Creswellova in Bellova načela ter jih praktično preizkusila s 
švedskimi in slovenskimi osnovnošolci. Njene ugotovitve so ključnega pomena, kajti gre za 
edino do sedaj izvedeno raziskavo na slovenskih tleh, v sklopu katere predstavi vsestransko 
uporabnost učnega pristopa na podlagi načel, ki ga oblikujejo. L. Nakrst s svojim delom ni le 
predstavila Storyline pristop Sloveniji, temveč ga je uspešno vpeljala tudi v praktično uporabo. 
Z oblikovanjem spletne strani, izzidom prvega slovenskega priročnika z naslovom: Pedagoški 
pristop Storyline – Strategija za poučevanje in učenje na spodbuden, učinkovit in ustvarjalen 
način (2015) ter v sklopu izobraževanj, je svoje vedenje o pristopu prenesla na številne 
slovenske učitelje, kateri so ga uspešno implementirali v lastno poučevalno prakso. 
 
Primeri dobre prakse iz tujine pričajo o vsestranski in uspešni uporabi pristopa na vseh 
izobraževalnih stopnjah. V slovenskih pisnih virih se omenja rabo pristopa le na razredni stopnji 
osnovne šole, kjer je tudi možnost za tematski način poučevanje in medpredmetno povezovanje 
najlažje izvedljiva. Razredni učitelji, ki so preizkusili izvedbo Storyline projektov, vidijo 
pristop kot obliko sodelovalnega in timskega dela ter način razvijanja ustvarjalnosti, mišljenja 
in sporazumevalne jezikovne zmožnosti (Poljanec, 2012). T. Fink (2012) omenja aktivno vlogo 
učenca pri snovanju in usvajanju znanja kot eno izmed pomembnejših lastnosti, ki omenjeni 
koncept poučevanja razlikujejo od klasičnega pouka. Po projektu, izvedenem pri pouku 
angleškega jezika, še izpostavlja: »Ta način dela je velika popestritev pouka. Pouk mora biti 
zastavljen tako, da učencem omogoča razvijati domišljijo in ustvarjalnost. … Naučijo pa se še 
veliko več, in sicer sodelovanja ter dela v skupini, čustvenega odzivanja in razvijajo likovno 
ustvarjalnost« (prav tam, str. 45) . 
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L. Nakrst (2015) v priročniku za učitelje utemelji uporabnost Storyline pristopa na razredni 
stopnji osnovne šole s prepletom smernic slovenskih učnih načrtov in filozofijo dela po 
omenjenem pristopu. Načrtovanje holistične obravnave izbrane tematike v sklopu Storyline 
projekta omogoča povezave različnih vsebinskih in predmetnih področij znotraj kurikula. Pod 
okriljem glavne teme lahko prepletemo usvajanje znanj in spretnosti na jezikovnem, 
matematičnem, družbenem in naravoslovnem ter umetnostnem področju.  
 
S pomočjo vsebine priročnika lahko utemeljimo primernost uporabe pristopa Storyline po 
posameznih predmetnih področjih ter predstavimo povezave z izsledki didaktičnih priporočil 
učnih načrtov na razredni stopnji osnovne šole. Predstavljena bodo naslednja predmetna 
področja: slovenščina (v nadaljevanju SLJ), matematika (v nadaljevanju MAT), spoznavanje 
okolja (v nadaljevanju SPO), družba (v nadaljevanju DRU), naravoslovje in tehnika (v 
nadaljevanju NIT), likovna umetnost (v nadaljevanju LUM) in glasbena umetnost (v 
nadaljevanju GUM). 
 
Tabela 2: Povezave Storyline pristopa s predmeti na razredni stopnji (Nakrst, 2015) 

 

Didaktična 
priporočila 

Predmeti in ključni elementi povezave s Storyline pristopom 
 

Uresničevanje 
ciljev predmeta 
 

SLJ: Učilnica naj bo zanimiv in poučno opremljen prostor; avtonomija 
učitelja pri načrtovanju ciljev, vsebin, oblik in metod dela na podlagi 
potreb, zmožnosti in pričakovanj učencev; razvijanje in izražanje 
jezikovnih in sporazumevalnih zmožnosti. 
MAT: Holistična obravnava snovi, avtentični materiali in situacije, izvor 
problemov iz učenčevega predznanja in njihovih spretnosti, uporaba 
obstoječega znanja v novih situacijah, raziskovanje in reševanje 
problemov s postavljanjem vprašanj in uporabo kompleksnejših miselnih 
postopkov. 
SPO: Osebno doživljanje in upoštevanje izkušenj in zamisli, konkretne 
dejavnosti v smiselnem kontekstu, vodenje pouka s postavljanjem 
vprašanj, neposredno spoznavanje okolja, vpletanje aktualnih dogodkov 
in situacij, smiselna povezava vsebin. 
DRU: Uporaba raznovrstnih didaktičnih pristopov, konkretne dejavnosti, 
Bloomova taksonomija, pridobivanje in razvijanje socialno-kognitivnih 
spretnosti in razvijanje stališč. 
NIT: Aktivna konstrukcija lastnega znanja, izhajanje iz učenčevega 
predznanja, uporaba različnih didaktičnih pristopov, raziskovanje 
(preverjanje lastnih hipotez), učiteljeva vloga usmerjevalca, oblikovanje 
pozitivnega odnosa do sebe in delovanja v svetu, obravnava aktualnih 
tem, razvijanje vedoželjnosti, ohranjanje radovednosti, objektivnosti, 
kritičnosti, občutljivosti, natančnosti in sistematičnosti ter načrtovanje 
zabavnega a dovolj zahtevnega pouka. 
LUM: Oblikovanje na ploskvi in tridimenzionalnem prostoru. 
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Individualizacija 
in diferenciacija 
 

SLJ, MAT, SPO, DRU, NIT, LUM in GUM: Notranja diferenciacija s 
prilagajanjem dela posamezniku v vseh fazah pouka (načrtovanje, 
organizacija, izvedba, preverjanje in ocenjevanje), delo z nadarjenimi 
učenci in učenci s primanjkljaji na določenih področjih. 

Medpredmetne 
povezave 
 

SPO: Povezan pouk in celostna obravnava vsebin. SLJ: Medpredmetne 
povezave na: vsebinski (projektni teden), procesni (iskanje virov) in 
konceptualni ravni (poglobitev razumevanja). MAT: Medpredmetno 
povezovanje in uporaba znanj, razvijanje ustvarjalnosti, zmožnost 
prenašanja znanja, ki vpliva na pozitivno samopodobo. NIT: Razvijanje 
uporabnih spretnosti (kritično mišljenje, obdelava podatkov, raba IKT). 

Preverjanje in 
ocenjevanje 
 

SLJ: Preverjanje učenčevega predznanja, povratne informacije, 
samovrednotenje. MAT: Raznovrstni načini ocenjevanja (projektne 
naloge, raziskave, praktični izdelki). SPO: Pregled izdelkov učencev 
(pisni preizkusi znanja, portfolio, poročila, risbe, plakati, praktični 
izdelki, ipd.). NIT: Preverjanje predznanja za načrtovanje poučevanja, 
različni načini ocenjevanja (raziskovalna poročila, praktični in drugi 
izdelki, modeli). 

Informacijska 
tehnologija 
 

SLJ: Uporaba IKT za kakovostnejši pouk s ciljem razvoja 
sporazumevalne zmožnosti. MAT: Uporaba tehnologije za prihodnost in 
primanjkljaje v znanju. 

 
Tako podrobne povezave Storyline pristopa z učnima načrtoma za tuj jezik v prvem triletju: 
Učni načrt tuji jezik v 1. razredu, (2013) in Učni načrt tuji jezik v 2. in 3. razredu (2013) v 
Sloveniji še ni narejene, zato bom v nadaljevanju storila ravno slednje. Ob primerjavi vsebin 
učnih načrtov z značilnostmi pedagoškega pristopa Storyline bom izpostavila nekaj ključnih 
povezav, s katerimi pristop utemeljuje primernost uporabe pri poučevanju tujega jezika na 
omenjeni stopnji. 
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4 STORYLINE IN POUČEVANJE ANGLEŠČINE KOT TUJEGA JEZIKA  
 
 

4.1 Uresničevanje Storyline pristopa znotraj učnih načrtov za tuji jezik v 1. triletju 
 
Učenje angleščine kot tujega jezika v zgodnjem obdobju naj bi se na čim bolj avtentičen način 
približalo pridobivanju maternega oziroma prvega jezika. Učitelji imajo pri tem svobodno 
izbiro načina poučevanja, kar jim omogoča uporabo pristopov, ki najbolje ustrezajo specifikam 
določenega razreda. Učna načrta za tuji jezik v 1. razredu (2013) in 2. in 3. razredu (2013) 
zagovarjata izbiro učnega pristopa, ki naj bi bil usmerjen v učence in jih spodbujal k 
avtentičnemu vključevanju v pouk, aktivnejšemu sodelovanju ter učenju učenja  idr. Storyline 
je eden izmed sodobnih načinov poučevanja, ki poudarja ravno slednje: povezuje otrokove 
osnovne spretnosti in znanja z resničnimi življenjskimi situacijami ter jih spodbuja k 
oblikovanju lastnih modelov mišljenja pred preverjanjem le-teh v praksi (Nakrst, 2009). V 
nadaljevanju so izpostavljene povezave učnih načrtov tujega jezika za prvo triletje z 
značilnostmi Storyline pristopa, in sicer na podlagi značilnosti skupnih ključnih elementov.  
 
Holističen način poučevanja in učenja:  

• učni načrt tuji jezik v 2. in 3. razredu (2013, str. 14) izpostavlja, naj poučevanje 
vključuje: »…celosten, veččutni (uporaba vseh čutil) pristop, kar pomeni vključevanje 
jezikovnih in nejezikovnih prvin (npr. govorica telesa, gestikulacija), s katerimi učenec 
širi znanja tujejezikovnih struktur, ob tem pa razvija čustvene, ustvarjalne, socialne in 
kognitivne zmožnosti«;  

• Storyline je holističen in več-spretnostni pristop, kjer se ne razvijajo le spretnosti 
potrebne za usvojitev predmetnega znanja, temveč hkrati integrira in povezuje 
spretnosti/zmožnosti uporabne skozi celoten kurikulum in za delovanje v socialnem 
okolju (Brandford in Harder, 2006b). 
 

Metode dela: 
• učni načrt tuji jezik v 2. in 3. razredu (2013, str. 14) predlaga, da: »Učitelj izbere 

sodobne in ustrezne metode/pristope poučevanja na zgodnji stopnji, ki spodbujajo 
raziskovanje, svobodno izražanje lastnih doživljanj, izkušenj in spoznanj, v katerih se 
učenci počutijo spodbudno, varno in sprejeto«; 

• Storyline pristop temelji na raziskovalnih in konstruktivističnih načinih usvajanja 
znanja, saj povezuje celoten kurikulum z uporabo okolijskih in socialnih predmetov kot 
stimulus za raziskovanje ter umetnostnih in jezikovnih veščin za osnovo diskusij, 
opisovanj in pojasnjevanj (Storyline Design, 2016). 

 
Medpredmetne povezave: 

• učna načrta za poučevanje tujega jezika na prvi vzgojno-izobraževalni stopnji 
predpostavljata integracijo vseh predmetov v sklopu zgodnjega poučevanja angleščine. 
Snovalci načrtov so znotraj tematskih sklopov predvideli medpredmetno ciljne 
povezave angleščine z naslednjimi predmeti: slovenščina, spoznavanje okolja, 
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matematika, glasbena umetnost, likovna umetnost in šport (Učni načrt tuji jezik v 1. 
razredu, 2013; Učni načrt tuji jezik v 2. in 3. razredu, 2013); 

• L. Nakrst (2009) v raziskavi, opravljeni v Sloveniji, ugotavlja, da uporaba Storyline 
pristopa omogoča povezovanje jezikovnih, naravoslovnih, umetnostnih, socialnih in 
matematičnih področij kurikula v skupno temo. Povezovanje različnih predmetov z 
angleščino, znotraj Storyline projekta, je odvisno od starostne, kognitivne in 
emocionalne stopnje otrok ter sposobnostjo učitelja, da vidi in ustvari te povezave. 

 
Vsebine in teme: 

• učni načrt tuji jezik v 1. razredu (2013, str. 12) izpostavlja, da naj bodo vsebine 
obravnave pri pouku: »… čustveno in kognitivno sprejemljive, privlačne, uporabne in 
zabavne ter spodbujajo učence k vključevanju in razvijanju domišljije ter 
ustvarjalnosti«. O učnih temah pa Učni načrt tuji jezik v 2. in 3. razredu (2013, str. 14) 
predlaga, da naj bodo vsebine pri drugih predmetih v prvem triletju: »Glavno merilo za 
izbiro tem pri pouku tujega jezika …«; 

• vsebinske povezave so ustvarjene na možnosti povezovanja ciljev učnih predmetov in 
usklajene z zahtevami nacionalnih učnih načrtov (Brandford in Harder, 2006b). Izbira 
in načrtovanje teme mora izhajati iz učenčevih izkušenj, ker pomeni, da jim mora biti 
blizu in predvsem, da je zanimiva npr. ulica, park, kmetija, trgovina, dom in družina 
(Bell, 2006).  

 
Avtentičnost: 

• učenci naj bodo za uresničitev prednosti zgodnjega obdobja izpostavljeni vnosu tujega 
jezika, ki naj bo čim bolj spontan in avtentičen ter didaktičnim pripomočkom, ki naj 
bodo prav tako čim bolj avtentični in primerni za raznovrstne učenčeve kognitivne 
sposobnosti in učne stile (Učni načrt tuji jezik v 2. in 3. razredu, 2013); 

• izmišljena narava razumevanja učenja je rezultat ločevanja institucionalnega 
izobraževanja, ki poteka v šoli, od izkušenj, pridobljenih v resničnih življenjskih situacij 
(Mieczyslawa, 2006). Omenjen aspekt pojmovanja se uspešno izniči z uporabo 
Storyline pristopa, saj le-ta stremi k ideji avtentičnosti, ki omogoča učencu delovanje v 
ustvarjeni resničnosti (prav tam). Avtentičnost se kaže tudi pri izbiri materiala (Järvinen, 
2006) ter izbiri načinov ocenjevanja (Brandbord in Harder, 2006). 

 
Dejavnosti in motivacija: 

• »Pridobivanje tujega jezika naj poteka ob igrivih dejavnostih. Tako ohranjamo notranjo 
motivacijo pri učencih, kar vpliva na njihovo sodelovanje pri pouku, interes in veselje 
do učenja tujega jezika,« predlaga Učni načrt tuji jezik v 2. in 3. razredu (2013, str. 15); 

• Storyline pristop temelji na problemih in vprašajih, ki jih zastavimo učencem, namesto, 
da jim podamo odgovore na vprašanja, ki jih nikoli niso zastavili in jih tako motiviramo 
za delo. Učenci in učitelj skupaj raziskujejo ideje, pri čemer se učence spodbuja k 
preiskovanju vprašanj in iskanju informacij na različne načine (ustno, vizualno ipd.), s 
pomočjo različnih baz podatkov in skozi učenje z  igro in skozi zgodbo (Storyline 
Design, 2016).  
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Konkretni materiali in vizualna podpora: 
• »Uporaba konkretnih gradiv (npr. igrač, lutk) in vizualne podpore (npr. ilustracij, 

fotografij, posterjev) ter spodbujanje učencev k veččutnemu učenju omogoča 
ustvarjanje povezav z obravnavanimi vsebinami, kar pripomore k boljši zapomnitvi in 
uporabi naučenega,« priporoča Učni načrt tuji jezik v 2. in 3. razredu (2013, str. 14-15); 

• Storyline pristop zagovarja uporabo konkretnih predmetov v procesu učenja, kjer učenci 
zabeležijo ideje, razumevanje in odzive v obliki vizualnega (lutke, modeli) ali pisnega 
formata (osebne izkaznice), kar ustvari učinkovit razstavni prostor posameznikovih 
izdelkov v razredu in priložnost za urjenje usvojenega znanja (Storyline Design, 2016). 

 
Vloga učitelja: 

• učni načrt tuji jezik v 2. in 3. razredu (2013, str. 15) usmerja vlogo učitelja pri pouku in 
sicer na način, da le ta: »…postane opazovalec, soorganizator in sodelujoči pri igri in 
drugih dejavnostih«; 

• učitelj načrtuje Storyline poučevanje in tekom učenja nastopi v vlogi povezovalca, 
vendar ne kot avtoriteta, temveč kot podpornik učnega procesa v sodelovanju skupaj z 
učenci (Bell, 2002). 

 
Vloga učenca: 

• učni načrt tuji jezik v 2. in 3. razredu (2013, str. 16) izpostavi, da: »… učenec svoj 
napredek presoja s samorefleksijo in samovrednotenjem ves čas pedagoškega procesa 
in dejavno sodeluje pri postavljanju in uresničevanju ciljev ter določanju in uporabi 
meril za vrednotenje znanja«; 

• Storyline svojo strukturo dela zgradi na obstoječem učenčevem znanju in izkušnjah 
(Storyline Design, 2016) in predstavlja v učenca usmerjen proces, kjer so vključeni vsi 
učenci in lahko izrazijo svojo ustvarjalnost, saj postanejo neodvisni od učiteljeve učne 
perspektive in raziskujejo lastne načine učenja (Mieczyslawa, 2006).  

 
Individualizacija in diferenciacija: 

• »Učitelj ustrezno preveri začetno raven znanja in spretnosti/zmožnosti ter jo v 
nadaljevanju podpre s skrbno izbiro učnih vsebin in ustreznim pristopom ter z metodami 
dela, ki jih prilagaja (notranja diferenciacija) glede na individualno vstopno raven 
sporazumevalne jezikovne zmožnosti in jih nadgrajuje v smeri uresničevanja učnega 
načrta za drugi in tretji razred« (Učni načrt tuji jezik v 2. in 3. razredu, 2013, str. 15). 

• L. Nakrst (2015) izpostavi prednost Storyline pristopa za poučevanje tujega jezika z 
vidika individualizacije dela, ki jo zagotavlja pristop z osredinjenjem na posameznika 
in njegovih posebnost pri zadostitvi učnih potreb v razredu z različnim znanjem in 
ostalimi razlikami med učenci. Učenci prav tako ustvarjajo lastne vizualne tekste in 
sodelujejo v raznih aktivnostih, ki spodbujajo in spremljajo jezikovni napredek. 
Posameznikom, ki niso tako suvereni na jezikovnem področju, omenjeni elementi 
predstavljajo izjemno pomembno podporo pri delu. Na drugi strani pa odprta narava 
problemskih nalog ustvarja priložnosti za delo na višjem nivoju razmišljanja in razvoja 
(Storyline Design, 2016).  
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Informacijska tehnologija: 
• učni načrt tuji jezik v 2. in 3. razredu (2013) poudarja varno uporabo informacijske in 

komunikacijske tehnologije, saj lahko predstavlja bistven prispevek k razvoju 
jezikovnih zmožnosti. Pozitiven učinek dosežemo s skrbnim razmislekom o prednostih 
uporabe tehnologije ter z njeno uporabo na motivacijski in podporni način pripeljemo 
učence do lažjega razumevanja učne snovi in doseganja učnih ciljev pouka (prav tam);  

• znotraj Storyline tematike lahko sodobna tehnologija predstavljajo odličen vir 
informacij, njihova uporaba pa je velikokrat predlagana prav s strani učencev (Storyline 
Design, 2016). 

 
 

4.2 Storyline in poučevanje tujega jezika z vidika projektnega in raziskovalnega dela 
 
Številne informacije o poučevanje tujega jezika v povezavi z ostalimi predmetnimi področji  z 
uporabo pristopa Storyline, so bile zbrane v obsežnem Comeniusovem projektu leta 2006. V 
sklopu projekta so učitelji štirih Evropskih držav predstavili lastne izkušnje dela s Storyline 
pristopom in razvili materiale, potrebne za poučevanje angleškega jezika ter v sklopu projekta 
izvedli usposabljanje učiteljev na tem področju (Ahlquist, 2015). H. M. Järvinen (2006) v 
sklopu projekta predstavi Storyline kot izjemno prilagodljiv pristop pri poučevanju tujega 
jezika. Slednji lahko zadovolji kriterije vseh nivojev jezikovnega znanja, od začetniške stopnje 
do nivoja z najvišjo ravnjo osvojenih jezikovnih kompetenc in znanjem o številnih socialno-
jezikovnih navadah in naprednih pragmatičnih (razumnih) kompetenc (prav tam).  
 
V nadaljevanju so zbrane in izpostavljene izjave učiteljev in učencev o prednostih in omejitvah  
uporabe Storyline pristopa ter predlogih za izboljšavo pri poučevanju tujega jezika, ki so bile 
predstavljene v sklopu Comeniusovega projekta (Creative Dialogues – Storyline Approach and 
Language Teaching, 2006). 
 
Odzivi učiteljev – Storyline je holističen pristop, ki izkorišča otroško ustvarjalnost in njihovo 
željo po učenju; pristop daje prednost učenju nad poučevanjem; spodbuja samostojno učenje; 
omogoča razvoj obsežne pripovedi, okoli katere je konstruirano učenje; ustvarja razredno klimo 
polno pričakovanj; obsežna raba ciljnega jezika; učinkovita metoda za spodbujanje učencev k 
naravni komunikaciji in spontanemu govoru v ciljnem jeziku; priložnosti za medpredmetne 
povezave; takojšnja opozoritev na pisne napake in popravek s strani učitelja; ustne napake, 
popravljene z načinom predlaganja možnih pravilnih odgovorov; vključene so vse jezikovne 
zmožnosti; govorne in pisne zmožnosti so uporabljene do višjega nivoja; nevihta možganov 
(ang. brainstorming) je učinkovita dejavnost za vključevanje učencev pri utrjevanju znanja ter 
prav tako razvijanju novega; domače naloge omogočajo raziskovanje različnih tem in 
predstavljanje rezultatov za razvijanje bralnih in pisnih zmožnosti; pristop lahko pokrije 
različna področja kurikula in ponuja vrsto možnosti za razvoj kulturne ozaveščenosti; 
predstavlja dober način združevanja in utrditve besedišča ter pokrivanje tematskih področij; 
ponuja veliko možnosti za ocenjevanje.  
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Odzivi učencev –  Storyline predstavlja drugačno učno izkušnjo; zaupana jim je odgovornost 
za predlagano temo; izraženo navdušenje, interes in razburljivost nad prikazom njihovega 
učenja; zvišana stopnja motivacije za učenje z vključevanjem njihovih interesov; v proces 
učenja in predstavitve so vključeni vsi učenci; zagotavljanje ustvarjalnosti v različnih stopnjah 
pouka; fleksibilna struktura pristopa omogoča vsem posameznikom izražanje njihovega znanja; 
iskanje besed v skladu z njihovimi osebnimi željami namesto tistih iz učbenika; uporaba širšega 
spektra besedišča; učni rezultati so bolj življenjski in osebni učencem ter manj začrtani v 
primerjavi s tradicionalnim jezikovnim poučevanjem; učenci lažje ohranijo znanje, katerega so 
pridobili z določenim namenom;  učenci imajo občutek, da so se naučili in dosegli veliko več.  
 
Omejitve – učni rezultati so lahko nepredvidljivi; učitelj si lahko naredi veliko dela s 
pripravami; v primerjavi z nivojem storilnosti učencev, pristop lahko izgubi svoje prednosti v 
primeru prepogoste uporabe; zapostavljenost branja in pisanja; količina vnosa novih jezikovnih 
informacij; več poudarka na nivoju besed in stavkov kot vmesnega procesa izgrajevanja 
struktur; nazadovanje nekaterih učencev pri usvajanju znanja – ne izražajo se več v stavkih in 
se težko soočajo z uporabo novih jezikovnih struktur. Predlogi za izboljšave – maksimalna 
raba ciljnega jezika; dostop do različnih vrst slovarjev; jasno začrtan rezultat Storyline dela; 
poudarek dela na primerni zahtevnostni stopnji; načrtovanje raznovrstnih aktivnosti za razvoj 
vseh jezikovnih zmožnosti; priprava virov in materialov vnaprej; omogočiti učencem, da 
predlagajo incidente (lahko s pomočjo učiteljevih predlogov). 
 
Na podlagi pregleda številnih izjav in primerov dobre prakse, lahko Storyline uvrstimo v 
kategorijo sodobnih pristopov poučevanja tujih jezikov, kar se zrcali v omogočanju razvoja 
potrebnih spretnosti/zmožnosti za delovanje na različnih jezikovnih področjih ter pri 
vključevanju in povezovanju tem, vsebin in predmetnih področij širšega kurikula, znotraj 
katerega imajo učenci možnost urjenja in rabe ciljnega jezika (Brandford, 2006c). 
 
Na področju uporabe Storyline pristopa pri poučevanju tujega jezika, je bilo izvedenih že kar 
nekaj raziskav v tujini, katere pričajo o pozitivnih učinkih omenjenega pristopa v povezavi z 
različnimi segmenti jezikovnega učenja. Na Češkem je bila leta 2007 izvedena raziskava v 
sklopu diplomskega dela in sicer z učenci starimi 8–10 let na področju poučevanja angleščine 
kot tujega jezika s pomočjo Storyline pristopa. J. Březinová (2007) je v sklopu empiričnega 
dela zasnovala Storyline projekt na temo zgodbe The Gingerbread Man. Njen cilj je bilo 
predstaviti različne aktivnosti, ki temeljijo na določeni zgodbi in ustvariti povezave s 
poučevanjem angleščine kot tujega jezika in ostalimi predmeti kurikula ter odkriti prednosti in 
slabosti Storyline pristopa. Projekt je bil izveden v sklopu osmih učnih ur, pri čemer je J. 
Březinová (2007) ugotovila,  da lahko Storyline tematika temelji na dobro poznanih zgodbah, 
ki so učencem blizu, kot prav tako zgodbah, ki si jih učenci sami izmislijo med procesom učenja 
in iskanja informacij, odkrivanja dejstev in pravil v svetu in sicer na podlagi njihovih miselnih 
in fizičnih zmožnosti. V Storyline tematiko je vključila medpredmetne povezave z 
naravoslovnimi in družboslovnimi temami, glasbeno in likovno umetnostjo, maternim jezikom 
(češčina) in matematiko ter s tem potrdila Storyline načelo, ki zagovarja vključitev različnih 
tematskih področij kurikula znotraj Storyline poučevanja (prav tam).  
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R. Mitchel-Barrett (2010) v svojem doktorskem delu predstavi pozitiven učinek pristopa na 
notranjo motivacijo učencev starih 9 in 10 let, saj učenci s svojimi idejami pripomorejo k 
oblikovanju zgodbe, ki nastaja pred njihovimi očmi in je vizualno dostopna na stenah razredne 
učilnice. Nivo vključenosti v proces učenja in občutek lastništva spodbujata učence k zavedanju 
in sprejemanju odgovornosti za oblikovanje lastnega znanja, ki ga gradijo na svojevrsten 
razumljiv način skozi dejavnosti in izkušnje (prav tam).  
 
S. Ahlquist (2011) v študiji primera predstavi učinek pristopa na Švedske osnovnošolce, v 
starostni skupini 11–13 let, pri poučevanju angleščine kot tujega jezika. Izsledki raziskave 
kažejo na aktivno sodelovanje učencev, pozitiven vpliv pristopa na razvoj jezikovnih 
zmožnosti, učenje novih besed, pisanje besedil ter izgubo strahu pri uporabi angleškega jezika 
v pogovoru s sovrstniki (prav tam).  
 
Slednje ugotavlja tudi L. Nakrst (2015) na podlagi praktičnih izkušenj in raziskave, izvedene 
leta 2009, s švedskimi in slovenskimi osnovnošolci. Poudarja, da uporaba omenjenega pristopa 
omogoča oblikovanje varnega učnega okolja za razvijanje in izražanje jezikovnih in 
sporazumevalnih zmožnosti. Poleg varnosti je za učence tujega jezika izjemnega pomena, da 
uporabljajo jezik v različnih okoliščinah. Slednje omogoča ravno Storyline pristop s 
poudarjenim učenjem skozi kontekst in vzpostavitvijo ugodne razredne klime, znotraj katere se 
izražajo preko ustvarjenega prostora (friza) in figur (prav tam). 
 
 

4.3 Utemeljenost pristopa v teorijah učenja tujega jezika  
 
Pri razumevanju razvojnih, jezikovnih in psiholoških značilnosti učencev tujega jezika v 
zgodnjem obdobju nam pomagajo različne teorije učenja, ki so skozi zgodovino raziskovalnega 
dela pustile pečat tudi pri razumevanju sodobnega učenja in poučevanja tujih jezikov. 
Izpostavimo lahko tiste, ki še posebej vplivajo na razumevanje delovanja učencev v prvem 
triletju pri učenju tujega jezika in ob tem pojasnimo področja, kjer se skladajo z naravo 
Storyline pristopa: 
 

• povezave kognitivnega razvoja z učenjem tujega jezika izpostavi švicarski psiholog 
Jeana Piaget (1896–1980) na podlagi iztočnic konstruktivistične teorije;  

• ruski razvojni psiholog in utemeljitelj socialne kognicije Lev Semjonovič Vigotski 
(1896–1934) s svojimi izsledki sociokulturne teorije pomembno vpliva na razumevanje 
vzročno-posledične zveze med razvojem in učenjem v socialnem kontekstu; 

• ameriški psiholog Bruner (1915–2016) v svoji teoriji učenja kot osrednji element 
izpostavi okolje, ki vpliva na učni razvoj posameznika; 

• Howard Gardner (1943), ameriški razvojni psiholog, izpostavi teorijo mnogoterih 
inteligenc, kot bistveno za razumevanje posameznikov in v povezavi s tem učnih stilov; 

• izkušenjsko učenje ali čutni model (ang. VAKOG – Visual, Auditory, Kinesthetic, 
Olfactory and Gustatory) kot nevrolingvistična teorija procesiranja informacij (NLP) s 
pomočjo vseh petih čutnih kanalov. 
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Storyline pristop sovpada s konstruktivistično idejo učenja tujih jezikov, katero poudarjata tako 
Piaget kot tudi Vigotski. Storyline postavlja učenca v vlogo centralnega in aktivnega snovalca 
in osvajalca znanja, kjer je učiteljeva vloga navidezno bolj pristranska, saj načrtuje okvir dela 
ter sprožilce miselnih aktivnosti s pomočjo ključnih vprašanj in problemskih nalog, učenci pa 
s preverjanjem lastnih hipotez in ustvarjalnostjo vanj vključijo vsebinski del (Järvinen, 2006). 
Piaget pripisuje pomembno vlogo vpliva okolja na funkcioniranje otrok v svetu ter 
predpostavlja, da učenje poteka skozi aktivno vključevanje v reševanje problemskih situacij, 
kar vodi h kasnejšemu kognitivnemu razvoju in napredku otrok (Cameron, 2001). Omenjena 
teorija v kontekstu učenja tujega jezika postavlja v ospredje otroka, kot aktivnega učenca in 
misleca, ki konstruira lastno znanje z iskanjem in preverjanjem različnih idej, pri čemer pa ga 
ovirajo le omejene izkušnje v svetu, ki jih je do sedaj pridobil (prav tam). Naloga učitelja v 
celotnem procesu pomeni ustvariti priložnosti za ustvarjalno raziskovanje na poti do znanja. V 
prvem triletju so učenci ob upoštevanju Piagetove teorije na konkretno operativni stopnji 
mišljenja, zato skladno s tem učenčevo mišljenje (logično in fleksibilno) podpremo s 
konkretnimi učnimi situacijami (Učni načrt tuji jezik v 2. in 3. razredu, 2013). A. Pinter (2011) 
kot najpomembnejši del Piagetovih spoznanj izpostavi upoštevanje razvojnih stopenj pri 
načrtovanju nalog in izbiri učnega materiala za različne starostne skupine. Naloge za mlajše 
učence morajo biti preprosto zasnovane, jasne, konkretne in postavljene v sedanji čas ter 
podprte z navodili in razlago (prav tam). Storyline pristop v tem pogledu prav tako 
predpostavlja pomembnost upoštevanja učenčevega predznanja in sposobnosti pri načrtovanju 
dela. Slednje se odraža pri oblikovanju ključnih vprašanj in incidentov, ki vodijo učence k delu 
in razmišljanju in kot izpostavi L. Nakrst (2015) v povezavi s Piagetovo teorijo, takšen 
kognitivni konflikt ustvarjen pri učencih spodbudi njihovo raziskovalno naravo in jih motivira 
za dosego spremembe stanja. 
 
Vigotski na drugi strani vidi otroka kot socialno bitje, katerega razvoj in učenje temeljita na 
socialnem kontekstu, znotraj katerega otrok vstopi v interakcijo z osebami, ki ga obdajajo 
(Cameron, 2001). Medtem ko Piaget predstavi otroka kot aktivnega snovalca lastnega znanja v 
svetu objektov, Vigotski postavi otroka kot aktivnega učenca v svetu polnem ljudi, kjer ima 
možnost pretvorbe osebnega govora v socialno komunikacijo. A. Pinter (2011) izpostavi 
učitelja v kontekstu sociokulturne teorije Vigotskega kot vodjo pri usmerjanju otroškega 
mišljenja ter spodbujanju sodelovalnega učenja pri ustvarjanju priložnosti  za  izgradnjo znanja. 
Učitelj mora poznati nivo znanja učencev, na podlagi katerega učenci v naravnem tempu 
učinkovito usvajajo nova znanja in namenijo pozornost samemu procesu učenja, ne le 
končnemu produktu (prav tam). Učenje z uporabo Storyline pristopa vključuje veliko 
skupinskega in sodelovalnega dela, pri čemer je uspešnost izvedbe naloge odvisna od 
načrtovalnih zmožnosti učitelja ter oblikovanja delovnih skupin, znotraj katerih bodo 
posamezniki zmožni optimalno sodelovati (Ahlquist, 2015). L. Nakrst (2015) predstavi 
povezavo med pojmovanjem učenja Vigotskega s Storyline pristopom z vidika pomembnosti 
otroške igre. Le-ta na holističen način vključi učence v učenje in z večjo mero intenzitete kot 
življenjske situacije same, saj igra in domišljija predstavljata področji, znotraj katerih se učenci 
na tej razvojni stopnji počutijo suverene in znotraj takšnih aktivnostih presegajo svoje razvojne 
zmožnosti (Hovart in Magajna, 1989, v Nakrst, 2015).  
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Spodbudno učno okolje samo po sebi predstavlja odlično priložnosti za učenje in jezikovni 
razvoj skozi razne aktivnosti, zato naj bi učenje tujega jezika potekalo na podoben način kot 
pridobivanje prvega jezika. Bruner (1915) kot temelj učenja tujega jezika v ospredje postavi 
rutinske vsakodnevne situacije v razredu, katere omogočijo priložnosti za jezikovni napredek 
(Cameron, 2001). Avtor poudarja še smiseln kontekst in znane aktivnosti, ki ustvarjajo 
možnosti za predvidevanje jezikovnega pomena in namena naloge. Poleg omenjenega morata 
nivo jezika in vsebina govorjenega ustrezati nalogi in jezikovnim zmožnostim učencem. 
Kasneje ustaljena rutina omogoči možnost vnosa novosti in variabilnosti, znotraj katerih je 
mogoče umestiti kompleksnejši jezik (prav tam). Počasno naraščanje zahtevnosti omogoči 
dovolj prostora za uspešno in stabilno jezikovno rast. S. Ahlquist (2013a) omenjeno teorijo 
poveže z naravo Storyline pristopa po zagotavljanju smiselnega učenja preko zgodbe in rabe 
jezika v pogovornem kontekstu, kar odseva podobnost z vsakdanjim življenjem. 
 
Naloga učitelja, da zadovolji učne potrebe vseh posameznikov v razredu, predstavlja velik izziv 
v praksi poučevanja. Kljub idejam različnih teoretikov o določenih karakterističnih značilnosti 
skupin isto starih učencev, raznolikost socialnih interakcij v vsakdanjem življenju 
posameznikov omogoči pridobivanje raznovrstnih jezikovnih izkušenj, ki vsakega otroka v 
razredu izoblikujejo in definirajo kot unikatnega učenca (Pinter, 2011). Teorija mnogoterih 
inteligenc ameriškega psihologa Howarda Gardnerja (1995) predpostavlja, da učenci 
sprejemajo informacije na podlagi različnih kanalov oziroma tako imenovanih inteligenc. 
Poznavanje in razumevanje slednjega nam omogoča in olajša izbiro ustreznih načinov, 
dejavnosti in materialov za zagotovitev učinkovitega posredovanja znanja, glede na 
individualne potrebe učencev v razredu. Storyline je dovolj fleksibilen pristop, da omogoča 
zadostitev in vključitev vseh inteligenc po Gardnerju: jezikovno, logično-matematično, 
prostorsko (vizualno), telesno gibalno (kinestetično), glasbeno, medosebno (interpersonalno), 
znotrajosebno (intrapersonalno) ter naravoslovno (naturalistično). H. M. Järvinen (2006) 
pojasni, da je Storyline pristop aktiva metoda znotraj katere se uresničujejo različni učni stili, 
saj vključuje veliko gibanja in kinestetičnih aktivnosti (kinestetični učni tip); omogoča uporabo 
vizualnih elementov, ki se odražajo na razrednem frizu (vizualni učni tip); poslušanje je 
vključeno v dialogih, igrah vlog in sledenju navodil, čemur lahko dodamo poslušanje avdio 
posnetkov, kot so na primer radio in televizijske reklame, vremenske napovedi ter druga 
obvestila (slušni učni tip).  
 
Pot do izgradnje sporazumevalne zmožnosti se začne s senzornim zaznavanjem pojavov ter 
razumevanjem le teh (Järvinen, 2006). Nevrolingvistična teorija programiranja (NLP) v 
ospredje postavljajo proces sprejemanja, obdelovanja in ohranjanja prejetih informacij. Način 
sprejema ter uporabe strategij miselnega procesa poteka skozi različne čutne kanale in sicer 
vizualno, slušno, kinestetično ter na podlagi vonja in okusa (ang. VAKOG – Visual, Auditory, 
Kinesthetic, Olfactory and Gustatory). Dogajanje znotraj Storyline tematike lahko prav tako 
izkusimo s pomočjo naših čutov, pri čemer naše čutne zaznave usmerimo z vprašanji: »Kaj 
vidim? Kaj slišim? Kaj vonjam? Kaj občutim? Kaj okusim?«. Našteta vprašanja spodbudijo 
učence, da začutijo okolico in jih spodbudijo k zaznavi informacij, prejetih skozi različne čutne 
kanale in skladno s tem podajo razumne predloge na zastavljena vprašanja. Bell (2002, str. 185) 
predstavi primer uporabe več-čutnega raziskovanja ulične scene na Storyline temo promet: »I 
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see big trucks, red buses. I hear noisy engines, screaming breaks. …I smell smoky fumes, 
burning rubber …«. Avtor pojasni, da sta občutek in okus nekoliko specifična čuta, zato jih 
lahko tudi izpustimo, če jih v dani situaciji ni mogoče definirati (prav tam). Tako učitelj kot 
tudi učenci se morajo zavedati načina, kako na najučinkovitejši način posredovati znanje ter 
kako se učiti in s tem zvišati lastni poučevalni in učni potencial. 
 
 

4.4 Storyline in sodobni pristopi poučevanja tujega jezika  
 
Storyline pristop se na različnih ravneh spogleduje s sodobnimi pristopi poučevanja tujega 
jezika. Lahko se integrira v različne dele poučevanja drugega pristopa oziroma pri poučevanju 
z uporabo Storylina v pouk vključimo še druge pristope. V nadaljevanju so predstavljene 
nekatere podobnosti ter možnosti povezovanja z naslednjimi pristopi:  
 

• na dejavnostih temelječ pristop  (ang. TBL – Task Based Learning); 

• komunikacijski pristop (ang. CLT – Communicative Language Teaching); 

• vsebinsko in jezikovno integrirano učenje (ang. CLIL – Content and Language 
Integrated Learning); 

• na zgodbah temelječa metodologija  (ang. story-based methodology). 
 
 

4.4.1 Na dejavnostih temelječ pristop 
 
Na dejavnostih temelječ pristop (ang. TBL – Task Based Learning) temelji na sociokulturni 
teoriji, s ciljem razreševanja problemskih elementov znotraj smiselnih dejavnosti, katere 
vključujejo urjenje učenčevih jezikovnih zmožnosti in dosegajo njihova interesna področja ter 
ponazarjajo resnične življenjske situacije (Kirsch, 2008). Primeri takšnih aktivnosti so npr.: igra 
vlog, igre sporazumevanja, diskusije, debate in podobne dejavnosti, ki učence vključijo v 
skupinske interakcije in uporabo različnih avtentičnih virov, kar ponazori resnične vsakodnevne 
situacije v svetu znotraj šolske učilnice (prav tam).  
 
Učne ure z uporabo pristopa, ki temelji na dejavnostih sledijo naslednji strukturi dela (Willis in 
Willis, 1996, v Kirsch, 2008): 
 

• pred nalogo učitelj učence seznani s temo in navodili ter koristnimi jezikovnimi 
strukturami in besediščem, potrebnimi za razrešitev naloge; 

• temu sledi delo na nalogi (individualno, delo v paru ali v skupini), načrtovanje ustnega 
ali pisnega poročila, v katerem prikažejo sošolcem njihov napredek in poročanje v 
zadnji fazi;  

• v zaključku učitelj poudari določene jezikovne funkcije z analizo predstavljenega 
jezikovnega vnosa in urjenjem posameznih delov ter učencem poda povratno 
informacijo v povezavi z vsebino, jezikom in postopki uporabljenimi za zaključitev 
naloge.   
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C. Kirsch (2008) izpostavi Storyline pristop kot primer na dejavnostih temelječega učnega 
pristopa, saj kot dodaja S. Ahlquist (2011) Storyline omogoča vključitev nalog v okvir 
ustvarjene zgodbe. Beseda smiseln kontekst je poudarjena v literaturi obeh pristopov, tako tudi 
priporočili za poučevanje tujih jezikov v zgodnjem obdobju. Zgodba v sklopu Storyline 
poučevanja predstavlja definicijo smiselnega konteksta (Letschert, 2006, v Ahlquist, 2011). 
Storyline tematike ustvarjajo tudi priložnosti za soočanje z vsakdanjimi življenjskimi 
situacijami in urjenje spretnosti/zmožnosti v kontekstu življenja v skupnosti (Barr in Frame, 
2006, v Ahlquist, 2011). Takšne in podobne dejavnosti predpostavljajo zagovorniki na 
dejavnostih temelječega pristopa, saj so mnenja, da se lahko učenci v njih znajdejo tudi v 
resničnem svetu, kar je mogoče opaziti tudi v konceptu projektnega učnega dela (ang. project 
work) kot izpostavlja (Ahlquist, 2011).  
 
Projektni način dela (ang. project work) je produkt ideje o prestrukturiranju tradicionalnega 
načina poučevanja (Nakrst, 2015). Iz podobne ideje izhaja tudi Storyline pristop, zato je mogoče 
vzpostaviti veliko povezav med podobnostmi s projektnim učnim delom kot tudi razlikami, ki 
v končni fazi definirajo edinstvenost posameznega pristopa. L. Nakrst (2015) povzame nekatere 
skupne značilnosti obeh pristopov, ki se kažejo na področju tematske zasnovanosti pouka, 
integracije kurikula, prenosa težišča z učitelja na učence z aktivno vključenostjo vseh v 
usvajanje in konstrukcijo znanja, oblikovanje učenčeve pozitivne samopodobe tekom procesa 
metakognicije (učenje učenja) ter ustvarjanje motivacijsko spodbudnega delovnega okolja, z 
osredotočenostjo tako na proces kot tudi produkt učenja. Oba pristopa spodbujata učence k 
preiskovanju življenjskega primera za zbiranje informacij, vendar se objektivna narava 
preiskovanja v projektnem učnem delu v okviru Storyline tematike distancira od tega in postane 
subjektivna na podlagi osebne vpletenosti učencev skozi identifikacijo ustvarjenih figur v 
Storyline zgodbi (Bell, 2002). Slednje izpostavi tudi S. Ahlquist (2011) in poudari najbolj očitni 
lastnosti, ki razlikujeta pristopa: učenje po Storyline pristopu v celoti temelji v okviru 
zasnovane zgodbe; učenci se učijo in rešujejo probleme v vlogi figur, ki jih ustvarijo na začetku 
zgodbe in so prisotne vse do njenega konca (npr. izdelana lutka je uporabljena za povezavo 
govornih in pisnih opisov, ki razvijejo osebnost lika v zgodbi in jo lahko kasneje uporabimo 
tudi pri igri vlog). L. Nakrst (2015, str. 76) doda še različne vire motivacije, ki pri Storyline 
pristopu izhajajo iz: »…občutka lastništva in odgovornosti do zgodbe«, projektno učno delo pa 
neguje moč ideje o: »…odgovornosti in lastništvu nad problemom«. Avtorica izpostavi še 
razliko med strukturiranostjo Storyline dela v primerjavi z odprto naravo projektnega dela, 
začetno spodbudo za delo (Storyline – dejavnost ali incident; projektno učno delo – hipoteza, 
izjava ali izdelek) ter nadzorom nad delom, ki je v sklopu Storyline tematike v rokah učitelja, 
pri projektnem učnem delu pa so učenci tisti ki po mnenju Bonde, Raaum in Teigen (2000, v 
Nakrst, 2015) prevzamejo vajeti nad potekom dela.  
 
Upoštevanje glavne razlike med pristopoma, in sicer povezave z resničnim (projektno učno 
delo) ali fiktivnim svetom (Storyline pristop) je ključnega pomena pri odločanju o izbiri 
ustreznega načina poučevanja glede na učinek, ki ga želimo doseči z določeno skupino učencev.   
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4.4.2 Komunikacijski pristop  
 
Veliko učencev je v zgodnjem obdobju sposobnih s sprejemljivo natančnostjo sporazumevati 
se v poznanih, krajših rutinskih situacijah, ko pa se soočijo z zahtevo po daljšem govoru ali se 
znajdejo v neznani situaciji, njihovo pomanjkanje izkušenj močno vpliva na poslabšanje 
natančnosti in tekočnosti govora (Harris idr., 2001, v Churcher, 2006). Pri govornem izražanju 
se lahko omejijo na eno-besedno izražanje, postanejo odvisni od pisnih podpornih pripomočkov 
oziroma se posledice nezmožnosti soočanja z nepričakovanostjo govora kažejo v slabi 
izgovarjavi in intonaciji (prav tam).  
 
Poučevanje tujega jezika s pomočjo komunikacijskega pristopa (ang. CLT – Communicative 
Language Teaching), spodbuja učence k izražanju različnih funkcij jezika (Kirsch, 2008). Pouk 
na podlagi omenjenega pristopa sledi tri-stopenjskemu modelu (ang. PPP – Presentation, 
Practice, Production). C. Kirsch (2008) začne s predstavitveno fazo, kjer učitelj zagotovi 
potreben jezikovni vnos/material. V nadaljevanju učenci vadijo jezikovne elemente na 
strukturiran način in sicer v paru ali po skupinah znotraj različnih dejavnosti (npr. igra vlog). 
Navadno v zaključnem delu učenci napredujejo do stopnje, kjer prosto uporabljajo naučene 
jezikovne elemente z minimalnimi popravki, fokusom na tekočnosti govora in pomenom ter ne 
na jezikovni pravilnosti in obliki (prav tam).  
 
Omenjeni pristop je sestavni del večine sodobnih načinov poučevanja tujega jezika, vendar 
Harris idr. (2001, v Churcher, 2006) izpostavljajo nekatere vprašljive aspekte 
komunikacijskega pristopa: 
 

• potreba po govornem izražanju je naravna in pomembna za učence, saj jih vplete tako 
na osebnem kot tudi emocionalnem in kognitivnem nivoju; 

• pomembnost priprave učencev, da se bodo sposobni soočiti s komunikacijo v 
vsakdanjih življenjskih situacijah, je zahtevana znotraj omejenih jezikovnih virov, ki so 
na voljo za poučevanje;  

• lahko se pojavi uporaba mehaničnega urjenja jezika s ciljem uporabe jezikovnih 
struktur, kar je daleč od vsakdanje uporabe jezika, vendar še vedno takšne aktivnosti 
pomagajo učencem, da si zapomnijo jezik; 

• potrebno je vzeti v drobnogled položaj slovnice v tem kontekstu, kako jo vključiti in 
predstaviti učencem; 

• miselna preobremenitev je eden izmed elementov, ki se izrazi kot posledica zahtevnosti 
posameznih nalog (tekočnost nasproti pravilnosti ter razsežnost jezikovne in kognitivne 
zahtevnosti nalog).  
 

Storyline se kot učni pristop uspešno sooči z nekaterimi predstavljenimi omejitvami pristopa, 
saj vključuje učence v proces učenja tako na emocionalni kot tudi kognitivni ravni. L. Churcher 
(2006) pojasni, da pomaga pripraviti učence na komuniciranje v vsakdanjem življenju, ne samo 
z vidika urjenja tipičnih situacij (npr. nakupovanje), ampak s spodbujanjem aktivne in 
poosebljene rabe jezika. S tem se viša motivacija za učenje in samozavest pri uporabi jezika, 
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kar izniči učinek strahu pred tveganjem (prav tam). L. Churcher (2006) doda, da se Storyline in 
komunikacijski pristop skušata izogniti mehaničnemu urjenju jezika z aktivnostim, preko 
katerih si učenci zapomnijo jezik (npr. pantomima, igre ugibanja in širjenja besedišča), a so le-
te v sklopu Storyline poučevanja za razliko od komunikacijskega pristopa vpete v smiseln 
kontekst zgodbe. Zadevo o zahtevnosti individualnih nalog, L. Churcher (2006) predstavi kot 
nepomembno, pri uporabi Storyline pristopa, saj le-ta dopušča diferenciacijo dela, ponuja širok 
spekter eksperimentiranja ter zagotavlja strukture in fokus pri specifičnih jezikovnih 
zmožnostih za šibkejše učence. Na področju poučevanja slovnice oba pristopa stremita k ideji 
urjenja poznanega jezika v novih situacijah. L. Churcher (2006) izpostavlja, da bi bila z vidika 
razvoja govora takšna metoda tudi najbolj uspešna, saj se učenci najprej seznanijo s pravili in 
strukturami ter po urjenju raziskujejo načine uporabe znotraj njihovega smiselnega jezikovnega 
okvira. 
 
 

4.4.3 Vsebinsko in jezikovno integrirano učenje  
 
Poučevanje s Storyline pristopom ter z vsebinsko in jezikovno integriranim učenjem (ang. CLIL 
– Content and Language Integrated Learning) je tematsko zasnovano, kjer na podlagi izbrane 
teme integriramo različna vsebinska in predmetna področja kurikula. Brandford in Harder 
(2006b) izpostavita, da Storyline skuša na smiseln način povezati učenčeve izkušnje ter znanja 
preko celotnega učnega načrta skozi aktivnosti, kjer učenci urijo vse štiri jezikovne zmožnosti. 
Učence spodbuja k snovanju znanja in razumevanju sveta skozi pouk, ki poteka v tujem jeziku. 
Ravno zaradi slednjega je Storyline pristop enostavno vključiti v vsebinsko in jezikovno 
integrirano poučevanje.  
 
Brandford in Harder (2006b) o Storyline pristopu zapišeta, da zagotavlja učinkovito integracijo 
v vse štiri glavne principe vsebinsko in jezikovno integriranega poučevanja tujega jezika: 
 

• vsebina (content): razvijanje različnih spretnosti/zmožnosti, tudi socialnih in čustvenih; 

• komunikacija (communication): uporaba ciljnega jezika za učenje ter kot objekt učenja; 

• znanje (cognition): razvoj miselnih zmožnosti in ostalih višjih ravni mišljenja; 

• kultura (culture): izpostavljenost različnim kulturnim izkušnjam. 
 

 

4.4.4 Na zgodbah temelječa metodologija 
  
Slovar slovenskega knjižnega jezika (2000) zgodbo definira kot krajše pripovedno delo v prozi 
ter opiše njen pomen kot nekaj: »… kar kdo pripoveduje o resničnih ali izmišljenih življenjskih 
dogodkih, povezanih v celoto«. H. M. Järvinen (2006) ugotavlja, da so otroci v zgodnjem 
obdobju pogosto izpostavljeni pripovedovanju pravljic, zato imajo v svojem spominu dobro 
razvit prototip zgodbene strukture in vedo, da bodo z besedami: »Pred davnimi časi … (Once 
upon a time …)« slišali pripoved zgodbe. Omenjena besedna zveza deluje kot sprožilec ideje o 
začetnem scenariju zgodbe, ki je shranjena v prejemnikovem spominu (prav tam). Otroci prav 
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tako poznajo ustaljeni potek zgodbe, z začetno postavitvijo le-te v določen kraj in prostor, kar 
ustvari ozadje zgodbe, nadaljnjo omembo ključnih likov, okoli katerih se plete celotno 
dogajanje ter verigo dogodkov, kateri vsebujejo določene probleme in razrešitev le-teh pripelje 
zgodbo do njenega zaključka, velikokrat naznanjenega z besedami: »…in tako so živeli srečno 
do konca svojih dni (…and they lived happily ever after)« (prav tam). Celoten Storyline pristop 
temelji na predstavljeni strukturi zgodbe, saj je kot pojasni H. M. Järvinen (2006) le-ta globoko 
zasidrana v otroškem spominu in omogoča, da na njeni bazi gradimo in spoznavamo novo 
vsebino in jezikovne prvine.   
 
Na zgodbah temelječa metodologija (ang. story-based methodology) v razredu velikokrat 
pomeni uporabo zgodbe kot sproščujoče dejavnosti, katere cilj predstavlja motiviranje učencev 
za delo. Storyline pristop temelji na ustvarjanju zgodbe skozi učenje, lahko pa uporabimo tudi 
metodo zgodbe znotraj zgodbe na način vključitve knjige ali slikanice v Storyline tematiko. 
Najpomembnejši del učiteljevega dela je ravno izbira primerne zgodbe oziroma naslova za 
zgodbo, zato se pri selekciji le-teh lahko opremo na določene kriterije, ki jih v povezavi s 
Storyline pristopom izpostavita in podrobneje opišeta Lugossy in Ahlquist (2015): 
 

• motivacija in interesi – proces izbire se začne z vprašanjem, ali izbrana zgodba 
spodbuja otroško domišljijo. Natančneje, ali zgodba zrcali izkušnje učencev ter 
vključuje teme in like s katerimi se lahko poistovetijo, npr. vsakdanji dogodki, otroci in 
živali. Zadovoljitev omenjenih kriterijev omogoči, da zgodba zajame in aktivira njihovo 
domišljijo ter pripomore k oblikovanju pozitivnega odnosa do dela; 

• avtentičnost knjig in slikanic – izbira takšnega knjižnega materiala je za učence tujega 
jezika v zgodnjem obdobju izjemno pomembna. Knjige ali slikanice vključujejo širok 
izbor različnih tematik, s katerimi pritegnemo učenčev interes; privlačne like, kateri 
gredo skozi sekvenco zanimivih dogodkov ter umetnostni aspekt s slikami ali drugimi 
umetniškimi ponazoritvami, ki naravno preusmeri učenčevo pozornost na vizualno 
oporo z namenom razumevanja pomena ali predvidevanja nadaljevanja zgodbe. Ob tem 
učitelj z vprašanji spodbudi občutek pričakovanja, s preusmerjanjem učenčeve 
pozornosti na umetniško ponazoritev. Z branjem avtentičnega gradiva se bodo učenci 
privadili ideje o tem, da lahko sledijo zgodbi, tudi če ne razumejo vsake besede posebej 
in se osredotočijo na kontekst in razumevanje tega;  

• jezik – predstavlja enega izmed pomembnejših kriterijev pri izbiri zgodbe. Učitelj pri 
tem upošteva nivo jezikovnega znanja skupine učencev, ravnovesje med poznanimi in 
novimi jezikovnimi elementi ter naravo ponovitve. Slikanice so izjemno dobra izbira 
pri poučevanju tujega jezika v zgodnjem obdobju, saj poleg dodatne slikovne podpore 
besedilu, dostikrat vključijo rime in ritmične jezikovne izreke, ki so učencem izjemno 
privlačne. Jezik v otroških knjigah je ponavljajoč in ritmičen, kar naravno vključi 
poslušalca in omogoči priložnosti za jezikovno izražanje tudi manj samozavestnih 
učencev. Slednje je izjemno pomembno saj si učenci s pomočjo ritma in rim pomagajo 
pri zapomnitvi besed in delov jezika ter posledično uživajo ob poslušanju in izražanju 
rim. K lažjemu usvajanju jezika pripomorejo tudi predpisane govorne enote (npr. 
predstavitev figure) najdene v besedilu, ki so prav tako lahko spontano uporabljene v 
novih situacijah; 
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• vizualna podoba – vsesplošen model knjige ter tip, oblika in velikost pisave v precejšnji 
meri vplivajo na prva srečanja otrok z literaturo. Velike majave črke in ukrivljene linije 
stavkov, daleč od vizualne popolnosti natiskanega besedila, s katerim se obremenjujejo 
učenci, ko začnejo pisati, ponazarjajo trenutni način pisanja otrok, kateri je daleč od 
popolnega tiska v knjigah, a vsekakor njim interesno bližje; 

• zgodbe na spletu – dostopnost avtentičnih zgodb je danes precej enostavna, saj na 
številnih spletnih straneh ponujajo pester izbor zgodb v vizualni, avdio ali video obliki. 
Učencem lahko posredujemo seznam z naslovi knjig in spletnimi stranmi, kjer lahko 
izberejo med zgodbami, ki bi jih radi slišali oziroma prebrali. Izbire je torej veliko in 
ena izmed takšnih spletnih strani je YouTube, Storyline online (kjer slavne osebe berejo 
zgodbe), ipd. Spleten način hkratnega poslušanja in branja zgodb je izjemno koristen, 
saj ustvari varno in osebno učno okolje, znotraj katerega lahko učenci uporabljajo tuj 
jezik zunaj šolske učilnice. Ob takšni obliki poslušanja so učenci izpostavljeni 
avtentični izgovarjavi, kakršno lahko zasledimo tudi pri angleško govorečih filmih (v 
primeru da le-ti niso sinhronizirani), hkrati pa učenci pridejo do spoznanja o številnih 
uporabnih načinih različnih oblik medijev za učenje tujega jezika.  Na podlagi prebrane 
zgodbe ali ogledane epizode lahko vključimo različne naloge v povezavi z učnim 
načrtom, kjer se lahko osredotočimo na jezikovne strukture, besedišče ali razvijanje 
spretnosti. Učenci, na primer narišejo njihov najljubši lik in mu določijo dele telesa. 
Uporabimo lahko TPR aktivnosti pri spoznavanju delov hiše, urimo govorne in 
pogovorne spretnosti/zmožnosti z igro vlog, lahko pa tudi preverimo razumevanje z 
uporabo napačno napisanega besedila, kjer morajo učenci prepoznati napake. Učenci 
izjemno uživajo v takšnih dejavnostih, saj je v otroških zgodbah jasno izražen potek 
dogajanja z enostavnim jezikom, nebesedno podporo ter duhovitim pridihom. 

 
Jones-Mourão (2006, v Lugossy in Ahlquist, 2015) opiše še pozitiven vpliv domačega branja 
in ponovnega pripovedovanja, kar lahko postane družinski dogodek s starši in sorojenci ali 
prijatelji zbranimi skupaj, z namenom poslušanja vsebine zgodbe. Podrobnejša analiza 
omenjenih iztočnic in učinka zgodbe na učence nas privede do spoznanja, da so le-te lahko 
odličen vir pomnjenja vsebine in jezikovnih znanj znotraj nekega konteksta (Lugossy in 
Ahlquist, 2015).  
 
Bell (2002) na drugi strani v samem Storyline pristopu vidi velik paradoks, saj učitelj vnaprej 
pozna potek zgodbe in jo vodi s predhodno pripravljenimi ključnimi vprašanji, vendar kljub 
temu učenci tekom projekta razvijejo občutek lastništva in soustvarjanja zgodbe. Zgodba, ki jo 
ustvarimo znotraj Storyline projekta, se povezuje z resničnim svetom in ravno zaradi tega L. 
Nakrst (2009, str. 77) v izsledkih raziskovalnega dela na Švedskem in v Sloveniji izpostavlja, 
da: »moramo biti učitelji tisti, ki ob pravem trenutku uspemo narediti mejo med resničnim in 
izmišljenim, saj se lahko učenci brezpogojno vživijo v potek zgodbe, pri čemer je ne dojemajo 
zgolj kot realno fikcijo ampak zgolj kot popolno resničnost«. 
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4.5 Storyline in razvijanje jezikovnih zmožnosti 
 
Storyline pristop goji učni kontekst, znotraj katerega spodbuja ustvarjalno jezikovno učno 
okolje, kjer učenci na samostojen in celosten način pridobivajo orodja in kompetence, s katerimi 
bodo razvili zmožnost kritičnega mišljenja znotraj kognitivno-zahtevne vsebine (Brandford in 
Harder, 2006a). Učenje jezika in razvijanje jezikovnih zmožnosti z uporabo Storyline pristopa 
se na različnih nivojih prepleta z metodiko poučevanja tujega jezika in sicer na področju: učenja 
besedišča, slovnice in izgovarjave; razvoja poslušanja in slušnega razumevanja, govornega 
sporočanja in sporazumevanja, branja in bralnega razumevanja, pisanja in pisnega 
sporazumevanja ter razvoja akademskih funkcij jezika (iskanje informacij in obveščanje, 
primerjanje, urejanje, razvrščanje, analiziranje, sklepanje in povzemanje, opravičevanje in 
pregovarjanje, reševanje problemov in incidentov, sintetiziranje in sestavljanje ter ocenjevanje) 
v povezavi z jezikovnimi zmožnostmi in praktičnimi Storyline dejavnostmi.  
 
 

4.5.1 Učenje besedišča  
 
Poučevanje tujega jezika v prvem triletju stremi k razvoju razumevanja, kar v praksi pomeni 
veliko količino kakovostnega jezikovnega vnosa v začetni fazi učenja. Učni načrt za tuji jezik 
v 1. razredu (2013) ter učni načrt za tuji jezik v 2. in 3. razredu (2013) s tem namenom 
predpostavljata tematsko obravnavo učnih snovi z upoštevanjem medpredmetnih povezav 
znotraj kurikula, uporabo celostnega in veččutnega učnega pristopa z vključevanjem 
nejezikovnih prvin (npr. govorica telesa), praktičnih dejavnosti, didaktičnih iger, konkretnih 
gradiv, ipd. C. Kirsch (2008) našteje nekatere učinkovite učne strategije pri poučevanju 
besedišča: jasna izgovarjava besed, ponovitev, vizualne in slušne podpore, kinestetične 
spodbude, ponovitev besed s strani učencev, pregled besed, preverjanje učenčevega 
razumevanja, igre ugibanja in uporaba vprašanj zaprtega tipa. Ustrezna predstavitev novih 
besed, urjenje in smiselna uporaba omogočijo prenos besed v dolgoročni spomin in uporabo pri 
sporazumevanju v ciljnem jeziku. 
 
Učenje besedišča v sklopu Storyline poučevanja v prvi vrsti temelji na aktivnem preverjanju 
učenčevega predznanja in je podprto s konkretnimi gradivi (npr. knjige, lutke, 2- in 3-
dimenzionalni modeli) ter vizualno podporo (npr. ilustracije, slikovno gradivo). S. Ahlquist 
(2013b) predstavi nevihto možganov kot eno izmed priložnosti za izražanje posameznikovega 
znanja besedišča teh hkrati učenja novih besed, ki jih izrazijo ostali učenci. Uspešnost omenjene 
dejavnosti avtorica utemelji z besedami, da pri tem vedno izhajamo iz učenčevega predznanja, 
torej jih povprašamo, naj nam povedo čim več besed in izrazov, ki jih poznajo na določeno 
temo. Besede lahko namesto v tujem jeziku zapišemo tudi v prvem jeziku ter kasneje poiščemo 
pomen v slovarju (prav tam). Iskanje pomena besed v knjižnem ali elektronskem slovarju, 
predstavlja eno izmed ključnih spretnosti, ki so nam v pomoč pri učenja besedišča tujega jezika 
(Brandford, 2006c). H. M. Järvinen (2006) poudarja, da je pomnjenje  besedišča 
najučinkovitejše, kadar so besede združene v kakršno koli skupino. Storyline pristop temelji na 
obravnavi raznih tematskih področij, kot so npr.  kmetija, trgovina, hotel ipd., znotraj katerih 
omogoča sistematično povezovanje vsakdanjega besedišča v smiselne besedne mreže ali 
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skupine: npr. domače živali, sadje in zelenjava, trgovine, predmeti v izložbi, sladoledni okusi 
(prav tam). S tem so učenci spodbujeni k aktivnemu širjenju besedišča tudi znotraj njihovih 
interesnih področij, kar posledično krepi njihovo kompetenco učenje učenja.  
 
 

4.5.2 Učenje slovnice 
 
Učni načrt  za tuji jezik v 2. in 3. razredu (2013, str. 14) opozarja, da v tem obdobju ni 
sprejemljiva uporaba učnega pristopa, ki je: »… v prvi vrsti naravnan na slovnico …«. 
Poučevanje slovnice naj ne poteka  za učence z abstraktno predstavitvijo slovničnih kategorij, 
temveč na način, da izrazimo namen v smiselnem kontekstu (npr. uporaba množine izražena ob 
pomoči sličic množinskih predmetov) ter zmanjšamo slovnično terminologijo (Szpotowicz in 
Szulc-Kurpaska, 2011). Slovnične napake so v začetnem obdobju učenja tujega jezika povsem 
naravne in jih kot takšne tudi negujemo v razredu ter si pri morebitnem nerazumevanju 
pomagamo s pojasnitvami in razlagami v prvem jeziku (prav tam). 
 
Storyline pristop omogoča učenje in urjenje slovničnih prvin tujega jezika znotraj smiselnega 
konteksta ustvarjene zgodbe. Jezikovne rutine in vsakodnevni kontekst omogočajo učencem 
pospešeno pridobivanje znanja v olajšanih okoliščinah, kjer znanje znotraj poznanega konteksta 
lažje predrugačijo v tuji jezik (Järvinen, 2006). S. Ahlquist (2013b) izpostavlja, da lahko 
stavčne strukture tudi zapišemo na tablo ali plakat, ki so lahko v pomoč predvsem mlajšim 
učencem ali učencem, kateri niso tako suvereni pri uporabi pisne oblike jezika. Pri tem avtorica 
opozarja na previdnost uporabe zapisanih stavčnih modelov v razredu, predvsem pri starejših 
ali sposobnejših učencih, saj jim s podanimi predlogi olajšamo delo in tako ne dobimo pravega 
vpogleda v njihove resnične zmožnosti prostega pisanja in oblikovanja stavčnih struktur (prav 
tam).   
 
 

4.5.3 Učenje izgovarjave 
 
Posluh za jezik oz. senzibilizacija igra pomembno vlogo v začetnem procesu usvajanja tujega 
jezika, saj kot poudarja učni načrt za tuji jezik v 1. razred (2013), morajo učenci najprej spoznati 
jezik na čutni ravni in sicer v smislu, da začutijo ritem, intonacijo in melodijo jezika. Pri učenju 
izgovarjave je namreč ključna izpostavljenost tako besednim kot tudi nebesednim 
komunikacijskim elementom (prav tam).  
 
Szpotowicz in Szulc-Kurpaska (2011) prav tako izpostavita pomembnost učenja pravilne 
izgovarjave in ritma jezika v zgodnjem obdobju. Podlago na omenjenih področjih ustvarimo s 
predhodno slušno izpostavljenostjo jeziku, kasneje pa z različnimi aktivnostmi spodbudimo 
učence h govornemu izražanju v ciljnem jeziku (prav tam). A. Pinter (2011) dodaja, da se učenci 
novih jezikovnih struktur naučijo v poznanem kontekstu in smiselnih situacijah, kjer je 
kakovosten učiteljev govor ključnega pomena pri oblikovanju izgovarjave in zagotavljanju 
priložnosti za razumevanje novih jezikovnih informacij.  
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Uporabne aktivnosti za spodbujanje pravilne izgovarjave in ritma, ki jih izpostavita Szpotowicz 
in Szulc-Kurpaska (2011) so npr.: lomilci jezika (ang. tongue twisters), otroške rime (ang. 
nursery rhymes), ritmična izreka (ang. chants), rapanje (ang. raps), odmev (ang. echo) in 
zgodbe. 
 
Učni načrt za tuji jezik v 2. in 3. razredu (2013) predpostavlja medpredmetno povezavo s 
predmetom glasbena umetnost kot smiseln način izpostavljenosti tujemu jeziku, kjer se učenci 
ob pozornem poslušanju pesmi drugih kultur, ritmičnih izrekih (besedil, izštevank, ugank) ter 
glasbenemu poustvarjanju skozi razne glasbene didaktične igre z lahkoto in zanimanjem učijo 
tujega jezika. Omenjene aktivnosti v prvem triletju naj ne bi trajale dlje kot 10 minut.  Lahko 
vključujejo nekatere elemente zavednega učenja (pozicija ustnic za izvedbo določenega 
zvoka/glasu). Vključevati morajo element zanimivosti (npr. zamenjava glasov v besedah 
prvega jezika z glasovi v tujem jeziku) in morajo biti izvedene v eni izmed prej naštetih oblik 
dela, npr. pesmi, rim, zgodb ipd. (Szpotowicz in Szulc-Kurpaska, 2011).  
 
Uporaba Storyline pristopa nam poleg že naštetega ponuja tudi možnost učenja izgovarjave 
skozi avtentične učne situacije in sicer z vključitvijo različnih obiskovalcev v učni proces 
(Nakrst, 2009). V primeru poučevanja tujega jezika lahko vključimo naravne govorce tujega 
jezika, ki lahko vstopijo v zgodbo v določenih vlogah  (npr. kot liki v zgodbi) ter kjer se v 
interakciji z njimi učenci urijo v poslušanju in izgovarjavi na način naravnih govorcev jezika.  
 

 

4.5.4 Razvijanje poslušanja in slušnega razumevanja 
 
Razlog za vključitev učenja poslušanja v zgodnjem obdobju temelji na številnih idejah, ki 
opozarjajo na pomembnost obvladovanja omenjene zmožnosti za razvoj in spodbujanje ostalih 
jezikovnih zmožnosti (Učni načrt tuji jezik v 2. in 3. razredu, 2013), npr. razvijanje zavedanja 
o tem, kako zveni tuji jezik, razvijanje zmožnosti razumevanja pomena iz konteksta, 
spodbujanje razvoja govorjenja in konceptualnega razvoja otroka, spodbujanje učencev k 
interakciji s sošolci in učiteljem ter priprava učencev na razvoj branja in pisanja (Szpotowicz 
in Szulc-Kurpaska, 2011).  
 
Besedila, katera učenci poslušajo/gledajo, morajo biti prilagojena njihovim zmožnostim, zato 
učni načrt za tuji jezik v 2. in 3. razredu (2013) priporoča jasna in kratka besedila s konkretno 
in učencem poznano vsebino, ki so poleg ponavljajočih se struktur opremljena tudi z bogato 
nebesedno podporo.  
 
Učni načrt za tuji jezik v 1. razredu (2013) opozarja, da se učenci v tem obdobju na razumevanje 
slišanega (npr. besedila, navodila) velikokrat izrazijo v maternem jeziku, predvsem pa z 
nebesednimi odzivi (npr. s telesnim izražanjem – gibanje, mimika; z opravljanjem zahtevanih 
dejavnosti – izberejo, izdelajo, narišejo, uredijo; s prenosom podatkov v drugo obliko – tabela), 
zato je pri preverjanju razumevanja ključna uporaba konkretnih in vizualnih ponazoril ter 
dejavnosti, ki vključujejo gibanje. 
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Szpotowicz in Szulc-Kurpaska (2011) predstavita nekaj praktičnih idej in aktivnosti s 
poudarkom na poslušanju in slušnem razumevanju v prvem triletju (prav tam): 
 

• uporaba metode popolnega telesnega odziva (ang. TPR – Total Physical Response); 

• aktivnosti pred, med in po poslušanju; 

• poslušaj in naredi (poslušaj in: nariši, pobarvaj, oštevilči, poveži, pokaži, razvrsti, sledi 
navodilom, izloči, razporedi); 

• poslušanje drugih učencev (prišepetavanje sporočila, slikovni narek, verižno urjenje, 
razredni vprašalnik); 

• poslušanje za razumevanje bistva in poslušanje za iskanje specifičnih informacij (avdio 
in video posnetki – tehnike: zamrznitev posnetka, tiho gledanje, samo avdio); 

• primeri aktivnosti: opazuj moje ustnice, bingo, Simon says, prišepetavanje (Chinese 
whisperes), risalni in slikovni narek, ponazori (s telesom) kar slišiš, vizualizacija. 

 

Storyline s svojimi ključnimi elementi predstavlja odlično izhodišče za izpostavljenost 
besedilom različnih vrst, npr.: posamezna poimenovanja, fraze, problemske naloge, navodila 
za razredne dejavnosti, obvestila, opisi (oseb, kraja, stvari ipd.), pesmi, pravljice, zgodbe ipd. 
H. M. Järvinen (2006) pojasni, da je poslušanje izjemno pomembno v sklopu Storyline 
poučevanja in sicer znotraj dialogov, iger vlog in sledenju navodil. Poleg naštetega doda še 
poslušanje posnetega materiala, kot na primer radijske in televizijske posnetke, vremensko 
napoved, napoved prihoda javnih prevoznih sredstev (npr. na letališču, železniški ali avtobusni 
postaji ipd.). Lugossy in Ahlquist (2015) predstavita branje zgodb kot pogosto aktivnost 
poslušanja besedila v tujem jeziku pri Storyline poučevanju. Proces poslušanja se začne s prvim 
branjem, kjer učenci pozorno poslušajo, napovedo nadaljevanje stavka in ponovijo, kar jim je 
že poznano. Z drugim branjem jih lahko zaposlimo z nalogami med poslušanjem, kjer svojo 
pozornost usmerijo na podrobnejše opazovanje slik ali pa jih spodbudimo, da opazijo (načrtne) 
napake učitelja pri ponovnem branju zgodbe. Cilj učitelja stremi k razvoju zmožnosti učencev, 
da po tretji izpostavitvi zgodbe sami pripovedujejo tekst ob pomoči slik v zgodbi (prav tam).  
 
 

4.5.5 Razvijanje govornega sporočanja in sporazumevanja  
 
Storyline ima velik vpliv na govorno izražanje in interakcije, ki ohranjajo jezik živ. L. Nakrst 
(2015) opozarja, da smo pri učenju tujega jezika velikokrat izpostavljeni neprijetnim situacijam, 
kjer se želimo izraziti na ustni način in nam različne okoliščine ali razlogi to onemogočajo, zato 
poudari, da je Storyline eden izmed tistih pristopov, ki učno vsebino umesti v smiseln kontekst 
ter ustvarja ugodno razredno klimo, kar učencem pomaga, da skozi različne dejavnosti 
(izgradnja prostora, dramske aktivnosti – igra vlog) izrazijo svoje sporazumevalne zmožnosti. 
Učni načrt za tuji jezik v 2. in 3. razredu (2013) poudarja pomen veččutnega zaznavanja in 
nebesedne podpore v sklopu govornega razvoja v tem obdobju. Pogoste oblike govornega 
sporočanja in sporazumevanja so npr.: recitiranje besedila, petje pesmi, poimenovanje, 
naštevanje; igra vlog, sporazumevanje po vzorcih, uporaba vljudnostnih fraz, spontano 
sporazumevanje (prav tam). 
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Szpotowicz in Szulc-Kurpaska (2011) za razumevanje omenjene jezikovne zmožnosti in 
optimalno razvijanje le-te predstavita nekatere iztočnice, katerih pomena ne gre zanemariti pri 
načrtovanju jezikovnega dela: 
 

• tiha doba, ki lahko traja od nekaj dni ali do celega leta, odvisno od posameznika. 
Sramežljivi učenci navadno potrebujejo dlje časa, preden so pripravljeni spregovoriti in 
se izražati v tujem jeziku; 

• pogosta ponovitev besed, fraz, dialogov, pesmi ipd. v tujem jeziku; 

• formuliran govor, ki vključuje ponavljajoče se kontekstualne in napovedljive jezikovne 
oblike jezika, kot na primer socialni govor ('How are you?'), razredne rutine ('What's 
the weather like?') in razredni jezik ('Can I have a pencil, please?'); 

• pogovorne spretnosti v sporazumevalni situaciji zahtevajo umerjanje pozornosti na 
sogovorca in postavljanje vprašanj; 

• komunikacijske naloge, ki spodbudijo učence k uporabi ciljnega jezika: opis slike, 
prepoznavanje razlik med dvema slikama, opiši in nariši (risanje slike po nareku), 
rekonstrukcija slike (identifikacija različnih elementov na posamezni sliki); 

• spodbujanje govora: spraševanje in odgovarjanje na vprašanja, uporaba lutk, petje in 
ritmična izreka, dramatizacija, igra vlog, komunikacijske igre, opis (osebe, živali, 
prostora ali predmeta). 

 
Specifika govora v resničnem življenju se bistveno razlikuje od govora, ki ga uporabljamo v 
šolski učilnici. Za razumevanje temeljnih razlik, Grauberg (1997, v Churcher, 2006) najprej 
predstavi značilnosti, ki definirajo govor/pogovor v resničnem življenju: situacijska 
usmerjenost govora; namen, ki ga sporočevalec želi doseči; vpletenost najmanj dveh (lahko tudi 
več) sogovornikov; hitra interakcija; nezmožnost predvidevanja kaj sledi v pogovoru in 
nazadnje še znanje jezika, kot najpomembnejša lastnost za uspešno uresničitev smiselnega 
govora/pogovora. V nadaljevanju definira še glavne značilnosti načina govora, ki  ga 
uporabljamo v učilnici: veliko število učencev v razredu, ki navadno govorijo v obliki 
odgovarjanja na vprašanja učitelja; učenci se počasi učijo tujega jezika; učenci ne želijo 
pokazati lastnih jezikovnih pomanjkljivosti in napak; učenci se zavedajo občutka 
izpostavljenosti pred sovrstniki (prav tam). L. Churcher (2006) v okviru slednjega poudari še 
vpliv osebnosti in čustev posameznika, na pripravljenost in izražanje želje po govornem 
sporazumevanju ter razvoju govornih zmožnosti, ki jih ne gre zanemariti. 
 
Storyline pristop v kontekstu uporabe govora/pogovora v praksi predstavlja most med 
izobraževalno-institucionalnim okoljem in vsakdanjimi življenjskimi situacijami. L. Churcher 
(2006) v tem kontekstu predstavi Storyline kot učni pristop, ki omogoča transformacijo govora 
za učenje v govor za komuniciranje. Takšno stanje je mogoče doseči s tehniko ključnih 
vprašanj, ki vsebinsko vzamejo v obzir značilnosti nepredvidljivosti govora v življenju 
ustvarjenih likov v zgodbi (prav tam). Ob pregledu značilnosti Storyline pristopa, eno izmed 
načel omenja načrtovanje poučevanja, ki izhaja iz predznanja učencev. Ravno zaradi tega 
učenci ne razvijejo občutka neznanja in strahu, saj ob ponovitvi že znanega lažje vključimo in 
predstavimo nove besede. Pregled govornih aktivnosti se začne s ponovitvijo (nevihta 
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možganov ipd.), preko strukturiranega dela v paru, vse do končne odprte igre vlog (Churcher, 
2006). Storyline pristop omogoča razvoj govora hkrati z ostalimi jezikovnimi zmožnostmi 
poslušanja, branja in pisanja. V. Brandford (2006a) poudarja, da je možnosti za razvoj govornih 
zmožnosti veliko tako v predstavitvenem delu, kot tudi v osrednjem delu urjenja ter v zaključnih 
dejavnostih produkcije jezika. Slednje možnosti so izražene v različnih pojavnih oblika: skupne 
in individualne ponovitve, urjenje/vadba, predstavitev ustvarjenih figur ter igra vlog, 
iskanje/poizvedovanje ter dajanje/posredovanje informacij, izvedba intervjuja, izražanje 
strinjanja in nestrinjanja, izražanje idej in mnenj, izražanje čustev in občutkov, 
prepričevanje/pregovarjanje, zagovarjanje/opravičevanje dejanj ter ocenjevanje (prav tam). L. 
Nakrst (2015) dodaja še predstavitve in preproste opise (npr. oseb, živali, družine, hiše, 
izdelkov).  
 
V sklopu tega poglavja lahko omenimo še  komunikacijske funkcije jezika, katere se prav tako 
razvijajo tekom Storyline poučevanja in predstavljajo izražanje v vsakodnevnih situacijah, kjer 
za obvladovanje dnevnih nalog potrebujemo ustrezen jezik (Brandford in Harder, 2006a). 
Takšen govor je najlažje vaditi in se ga naučiti v kontekstu opravljanja specifičnih nalog, saj 
navadno sestoji iz uveljavljenih besednih zvez (prav tam). Brandford in Harder (2006a) 
pojasnjujeta, da je običajna funkcija jezika usmerjena k podajanju informacij ali izražanju 
čustev, medtem ko je komunikacijska funkcija jezika uporabljena v kognitivno zahtevnejših 
pogojih rutinske socialne komunikacije z namenom izražanja pomena.  
 
Tabela 3: Komunikacijske funkcije jezika (Brandford in Harder, 2006a) 

 
Komunikacijske 
funkcije jezika 

Uporaba jezika Primeri  Primeri v Storyline 
pristopu 

1. Pozdravi Spoznavanje in 
pozdravljanje. 

Uporaba pogostih 
izrazov. 

Predstavitev in 
pozdravljanje figur v 
Storyline zgodbi. 

2. Poizvedovanje 
za informacije, 
pomoč 

Vprašati za 
informacije ali 
pomoč. 

Oblikovanje vprašanj 
z uporabo 
vljudnostnih izrazov. 

Vprašati za 
informacije 
(potovanje). 

3. Dajanje 
informacije, 
pomoči 

Zagotoviti 
informacije ali 
pomoč, kot odgovor 
na prošnjo. 

Vsebuje primerne 
prošnje in odzive. 

Dajanje informacij 
(potovanje). 

4. Opisovanje Govoriti o prostoru, 
stvareh in idejah. 

Uporaba opisovalnega 
jezika za izražanje 
podobe/slike. 

Opisovanje hiše, 
družine, dogodka … 

5. Izražanje 
občutkov 

Nanaša se na občutke 
in misli posameznika. 

Opisovanje čustev. Intervju osebe. 
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4.5.6 Razvijanje branja in bralnega razumevanja 
 
Učni načrt za tuji jezik v 2. in 3. razredu (2013) priporoča, da se branju nameni več pozornosti 
šele proti koncu tretjega razreda. Najprej je potreben razvoj zanimanja za branje in 
predopismenjevalne in opismenjevalne spretnosti/zmožnosti (prav tam), ki jih učenci prav tako 
lahko prenesejo iz konteksta učenja prvega jezika. Za optimalno razvijanje bralne zmožnosti je 
priporočena uporaba čim bolj avtentičnih didaktičnih gradiv, ki so usklajena z učenčevimi 
interesi ter kognitivnimi zmožnostmi in podprta z nebesedno podporo (predmeti, slikami – 
slikopisi, slikanice) (prav tam).   
 
Szpotowicz in Szulc-Kurpaska (2011) izpostavljata, da je smiselno pri načrtovanju učenja 
branja upoštevati naslednje iztočnice: 
 

• metode učenja branja: sintetična (abecedna, fonetična, zlogovna), analitična (besedna, 
stavčna), analitično-sintetična in globalna (poglej in povej) metoda; 

• stopnje: branje na nivoju besed, stavkov, glasno branje, tiho branje in deljeno branje; 

• aktivnosti: povezava besed/fraz s sliko, označitev slike/objekta z besedo, predvidevanje 
besede na podlagi začetnega glasu, reorganizacija črk za oblikovanje besede, 
klasificiranje besed v skupine, ureditev stavkov v pravilno zaporedje in ugibanje 
manjkajoče besede. 

 
Ko govorimo o branju, razlikujemo branje za užitek ter ciljno usmerjeno branje (Brandford, 
2006d). Učenje branja kot postopen pedagoški proces, v sklopu katerega razvijamo bralne 
zmožnosti, je ciljno usmerjeno branje in pri čemer nam Storyline kot učni pristop pomaga 
zagotoviti jezikovna orodja, ki ob uporabi ustrezno izbranih aktivnosti opremi učence za: 
prenos ustreznih bralnih spretnosti/zmožnosti v njihovo učenje tujega jezika, zmožnost prenosa 
glasov v pisno obliko, razvoj zavedanja razlike med govorjenim in zapisanim jezikom ter 
razširitev obsega bralnega materiala (prav tam). Storyline pristop prav tako spodbuja učence k 
uporabi ustreznih strategij potrebnih za razumevanje besedil na različnih nivojih in kognitivnih 
zahtev nalog v povezavi s tem (prav tam).  
 
 

4.5.7 Razvijanje pisanja in pisnega sporazumevanja 
 
Pisanje je, kot izpostavlja V. Brandford (2006d), zakonita oblika jezikovnega izražanja ter 
združuje še jezikovne veščine pismenosti, razjasni govorjeni jezik ter s tem omogoča 
učinkovitejše razumevanje in prenos jezikovnega znanja v dolgoročni spomin. Zmožnost 
pisanja se prav tako začne razvijati šele proti koncu tretjega razreda (Učni načrt tuji jezik v 2. 
in 3. razredu, 2013). »Pred branjem in pisanjem v tujem jeziku morajo imeti učenci razvite 
predopismenjevalne zmožnosti, kot npr. orientacijo (na telesu, v prostoru, na ravnini), 
grafomotoriko (npr. drža svinčnika, risanje potez, iz katerih so sestavljene črke), fonološko 
zavedanje (npr. besede, ki se rimajo, intonacija, ritem jezika, slušno razločevanje). Tudi črke, 
ki jih učni jezik nima v abecedi, je treba uvajati sistematično, z vsemi čuti in z dejavnostmi, kot 
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so npr. izdelava črk iz plastelina, pisanje črk v zraku/na hrbet/s telesom, izrezovanje črk iz 
različnih revij, šele nato pisanje črk z večjega formata na manjši format« (prav tam, str. 18).  
 
Razvijanje slednje jezikovne zmožnosti pri tujem jeziku je tesno povezano z razvojem 
spretnosti/zmožnosti, ki jih učenci usvajajo tekom opismenjevanja v maternem jeziku. V 
procesu spoznavanja načel zapisovanja tujega jezika (razmerje med glasovi in zapisom) učenci 
hkrati raziskujejo podobnosti/razlike, ki se pojavijo v odnosu z maternim jezikom (Učni načrt 
tuji jezik v 2. in 3. razredu, 2013).  
 
Szpotowicz in Szulc-Kurpaska (2011) izpostavita pomembne elemente v sklopu učenja pisanja 
in pisnega sporazumevanja: 
 

• pred pisanjem (aktivnosti vidnega razločevanja in povezovanja), pisanje na nivoju 
besed, stavkov, teksta (najprej prepis, šele nato zapis); 

• aktivnosti: pripis besede/fraze, ki se sklada s sliko, oblikovanje etikete za poimenovanje 
slike/objekta, dopolnitev preostanka besede, zapis cele besede, prepis/zapis besed v 
različne kategorije, prepis/zapis zgodbe v pravilnem zaporedju, prepis stavka z 
vstavitvijo manjkajoče besede, črkovanje (poglej, skrij, napiši, preveri), paralelno 
pisanje ali prenos (sledenje modelu za prenos besedila v diagram ipd.), pisanje poezije 
ustvarjalno pisanje, funkcionalno pisanje (npr. opis figure), zapis dialogov, poročil ter 
grafični organizatorji (miselni vzorci, zaporedje dogodkov, tabele oziroma rangiranje, 
grupiranje, razmerje delov in celote, povezovanje, stopnjevanje). 

 
L. Nakrst (2015) izpostavi, da delo znotraj ustvarjenega konteksta Storyline tematike omogoča 
veliko priložnosti za pisno izražanje, kjer učenci zapišejo namenska besedila različnih vrst (npr. 
opis figure, časopisni članek, prošnja za delo, zapis govorjenega besedila). Poleg naštetih lahko 
vključimo grafične pripomočke (npr. zemljevid, časovni trak, diagrami, grafi, razpredelnice, s 
katerimi izvajamo proces prenosa slike v besede in obratno ter s tem izboljšamo proces 
pomnjenja (Brandford in Harder, 2006a). Takšne dejavnosti ne aktivirajo le kognitivnega 
aspekta temveč tudi celosten in ustvarjalen način učenja, kar še posebej ustreza naravi Storyline 
poučevanja (prav tam). Izdelava konceptualnih in pomenskih map razjasni koncepte, še posebej 
abstraktne pojme ter temelji na zanesljivih obstoječih konceptih, medtem ko izdelava miselnih 
vzorcev temelji predvsem na zapisu asociacij (prav tam). 
 
 

4.5.8 Akademske funkcije jezika  
 
Razvijanje v nadaljevanju predstavljenih funkcij jezika, katere so podobne Bloomovim 
taksonomskim stopnjam, predstavlja uporabo jezika pri učenju, zato morajo aktivnosti v 
povezavi s tem zagotoviti naloge za razvijanje jezikovnih kot tudi miselno zahtevnejših 
zmožnosti (Brandford in Harder, 2006a). Avtorja predstavita deset akademskih funkcij v 
povezavi z razvojem jezikovnih zmožnosti in podkrepljenimi s praktičnimi primeri Storyline 
aktivnosti. 
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Tabela 4: Akademske funkcije jezika (Brandford in Harder, 2006a) 

 
Zmožnosti/spretnosti Akademske 

funkcije jezika 
Primeri v Storyline pristopu 

Branje/Poslušanje: pregled, prelet. 
Govorjenje: wh-vprašanja. 
Pisanje: oglasi, pisma, poročila, 
izpolnjevanje obrazcev. 

1. Iskanje 
informacij, 
obveščanje 

Vprašanja: kdo (who), kaj 
(what), kje (where) and kako 
(how). Pripovedovanje zgodbe 
ali osebne izkušnje. 

Branje/Poslušanje: primerjava dveh 
besedil. 
Govorjenje/Pisanje: uporaba primernikov 
in presežnikov. 

2. Primerjanje Grafični prikaz podobnosti in 
razlik (Vennov diagram); 
primer: primerjava hiš. 

Branje/Poslušanje: časovni trak pri 
bralnem in slušnem razumevanju. 
Pisanje: oblikovanje časovnih zaporedij 
na časovnega traku pred začetkom pisanja. 

3. Urejanje Časovni trak, nadaljevanje, 
pripovedovalno zaporedje, 
primeri: pripoveduj zgodbo, 
pisanje pisma. 

Branje/Poslušanje/Govorjenje/Pisanje: 
razvrščanje, grupiranje (izloči kar ne sodi 
v skupino). 

4. Razvrščanje Skupinski objekti, ideje, 
hierarhije. 

Branje/Poslušanje: iskanje ključnih idej. 
Govorjenje/ Pisanje: priprava aktivnosti. 

5. Analiziranje Razdeli celoto na dele, opiši 
odnose ali vzorce, predstavi 
glavno idejo ali vzorec 
(izdelava konceptnih in 
pomenskih map).  

Branje/Poslušanje: pred-, med- in po-
bralne ter pisne aktivnosti. 

6. Sklepanje, 
povzemanje 

Predpostavi hipoteze za 
oblikovanje predlogov 
vzrokov ali posledic. 

Govorjenje/ Pisanje: predstavi argument, 
dokaz, temo. 

7. Opravičevanje, 
pregovarjanje 

Povej zakaj je nekaj 
pomembno in upraviči ta 
položaj (zakaj bi moral biti 
moj predlog, izdelek izbran). 

Govorjenje/ Pisanje: pojasni kaj je narobe 
ali izpolni obrazec z uporabo 
komunikacijskih spretnosti (parafraziranje, 
neverbalna komunikacija, sopomenke 
ipd.). 

8. Reševanje 
problemov, 
incidentov 

Opiši proces reševanja 
problema, uporabi to v 
resničnih življenjskih 
situacijah (izguba posesti, 
naravna nesreča, ipd.). 

Govorjenje/ Pisanje: podaj ustni ali pisni 
povzetek. 

9. Sintetiziranje, 
sestavljanje 

Povzemi informacijo, 
dogodek. 

Branje/Poslušanje/Govorjenje/Pisanje: 
podaj razloge, razloži, pojasni, potrdi 
dejansko informacijo. 

10. Ocenjevanje Upoštevaj kriterij, pojasni 
prednosti, navedi razloge za 
sodbo, potrdi resnico. 
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Storyline pristop je bil v zasnovi razvit za poučevanje naravoslovnih tematik, vendar se je 
njegova uporaba uspešno razširila skozi celoten šolski kurikulum, tudi na področje poučevanja 
tujega jezika (Nakrst, 2015). Pregled povezav pristopa z različnimi področji poučevanja tujega 
jezika v prejšnjih poglavjih izpostavlja različne poglede na uporabnost in učinkovitost 
izbranega pristopa pri usvajanju tujejezikovnega znanja.  
 
Povzetek bistveni idej o tem kaj Storyline pristop je in kaj ni v kontekstu poučevanja tujega 
jezika angleščina lahko predstavimo z idejami predstavljenimi v sklopu projektnega dela 
Creative Dialogues (Brandford in Harder, 2006a) na omenjeno temo. 
 
Tabela 5: Kaj Storyline je in kaj ni? (Creative Dialogues – Storyline Approach and Language 
Teaching, 2006) 

 

 
STORYLINE JE 

 
STORYLINE NI 

 
Storyline je alternativna metoda poučevanja 
jezika.  

Storyline ni nov pristop. 

Je tematsko orientiran (znotraj kurikula).  Ni usmerjen v slovnico. 
Na učence osredotočen pristop. Ni osredotočen na delo po učbeniku. 
Projektno učno delo. Ni podajanje nesmiselnih jezikovnih nalog. 
Spodbujanje oblikovanja zgodbe s strani 
učencev. 

Ne pomeni pripovedovanja zgodb (ang. 
storytelling) pod vodstvom učitelja. 

Uporaba elementov drame in igre vlog kot 
ključnih delov konstruiranja vsakega 
Storyline projekta posebej.  

Igre vlog in drama niso le v službi/podpori 
poučevanja jezika. 

Storyline uporablja aktivnosti poučevanja 
komunikacijskega jezika (ang. CLT – 
Communicative Language Teaching) za 
konstrukcijo Storyline zgodbe.  

Ni tradicionalna metoda komunikacijskega 
poučevanja jezika (ang. CLT – 
Communicative Language Teaching). 

Učitelj zagotovi način dela, predstavi 
epizode ter vodi rdečo nit. 

Učitelj ne diktira poteka Storyline dela. 

Učenci postavljajo svoja vprašanja in iščejo 
svoje odgovore.  

Ni pravilnih in napačnih odgovorov. 
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5 NAČRTOVANJE IN OCENJEVANJE STORYLINE DELA  
 
 

5.1 Načrtovanje Storyline tematike 
 
Cresswell (Storyline Design, 2016) izpostavlja šest načel kot okvir pri načrtovanju in izvajanju 
dela: načelo zgodbe, pričakovanja, vloge učitelja, načelo lastništva, konteksta ter upoštevanja 
strukture pred aktivnostjo. Z njihovo uporabo prefiltriramo ideje in s tem osredinimo naše 
načrtovanje, izvedbo in ocenjevanje dela ter vzpostavimo ustvarjalno učno okolje v razredu. V 
nadaljevanju so izpostavljene iztočnice za kakovostno načrtovanje in izbiro teme. Predstavljen 
pa je tudi Storyline načrtovalni format za poučevanje tujega jezika. 
 
Cremin in Barnes (2014) s pregledom ugotovitev številnih avtorjev predstavita bistvene ideje o  
načrtovanju dela za spodbujanje ustvarjalnosti v razredu: 
 

• ustvarjanje pozitivne in varne razredne klime, kjer bodo učeni pripravljeni tvegati; 

• osredinjenje dela okoli učenčevih interesov in vprašanj; 

• zagotavljanje raznovrstnega spektra praktičnih, analitičnih in odprtih aktivnosti; 

• poudarjanje učenčeve vključenosti v individualni in kooperativni smeri razmišljanja in 
učenja; 

• postavljanje jasnih ciljev, med katerimi so lahko cilji zastavljeni tudi s strani učencev; 

• ustvarjanje relevantnih emocionalnih povezav z učenčevimi življenjskimi izkušnjami in 
s tem ponuditi oziroma ustvariti priložnosti za sodelovanje in uživanje pri učenju; 

• integracija obvladljivega števila predmetnih področij učenja;  

• vključitev razvojno ustreznega napredka spretnosti, znanja in razumevanja.  
 
Pomembno je poznati otrokovo predznanje, kadar načrtujemo vsebinski del pouka ter   
izhajanjem iz njihovega predznanja, spodbujamo njihovo samozavest (Pinter, 2011). 
Najpomembnejši vir informacij za učitelja pri načrtovanju predstavlja predhodno pridobljeno 
znanje učencev, saj njihove ideje in izkušnje zagotavljajo začetno točko Storyline tematike. Na 
podlagi slednjega učitelj izbere temo Storyline projekta po načelu od znanega k neznanemu, pri 
čemer zgodnje obdobje predpostavlja vsebine, ki so učencem na tej stopnji blizu, kot npr. jaz, 
moj dom, družina (Storyline Design, 2016). Razvoj posameznih Storyline enot je voden s strani 
učencev in učitelja na podlagi naslednjih značilnosti (prav tam): 
 

• razvoj teme poteka v smeri logičnega napredka in pripovednih sekvenc;  

• učitelj mora kot oblikovalec teme s ključnimi vprašanji doseči vse učence; 

• vsako ključno vprašanje se nanaša na določeno epizodo pripovedi; 

• vsaka epizoda predstavlja neomejen potencial v smislu razvoja in raziskovanja vsebine; 

• razsežnost omenjenih elementov je odvisna od inovativnosti in osebnih izkušenj 
vsakega učenca, zato vsaka epizoda in ključna vprašanja zagotavljajo optimalni nivo 
raziskovanja vsakega izmed posameznikov; 
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• vsak učenec bo dosegel različen nivo spoznanj znotraj vsebine posameznega ključnega 
vprašanja in se bo vračal nazaj na Storyline po nova vprašanja;  

• postavitev dela/učenja v širši konceptualni, kontekstualni in odnosni okvir; 

• Storyline zagotavlja podporne ocenjevalne procese katere zgradijo občutek varnosti ter 
vključujejo čas in orodja za refleksijo. 

 
Potek načrtovalnega dela po Storyline pristopu podrobneje predstavi L. Nakrst (2015), pri 
čemer kot prvo točko izpostavi izbiro teme, temu sledi razporeditev vsebine po epizodah, 
podrobnejša določitev ciljev, oblikovanje ključnih vprašanj, načrtovanje uvodnega dela, 
razmislek o možnih vmesnih dogodkih oziroma incidentih, ureditev materiala, razmislek o 
ocenjevanju ter nazadnje še evalvacija Storyline projekta.  
 
Načrtovanje Storyline dela tako začnemo z izbiro teme. V učnem načrtu za zgodnje poučevanje 
angleščine predlagajo uporabne, ustvarjalne, zabavne in za mlajše učence privlačne teme, ki jih 
spodbujajo k uporabi domišljije (Učni načrt tuji jezik v 2. in 3. razredu, 2013). Podobno 
zagovarja tudi Storyline pristop, kjer se morajo področja izbranih tem čim bolj približati ciljni 
skupini (npr. jaz, dom, družina, telo, živali, igrače), saj je namen teme, da učence povabi k delu 
in razmišljanju izven okvirov zgodbe (P. Geerdink, osebna komunikacija, oktober 2015). Pri 
izbiri teme se lahko učitelj fokusira na kurikul ter v sklopu tega na posamezna predmetna 
področja npr. družboslovne vede, znanost, tehnologija in umetnost. Spet druga področja 
vključujejo ljudi in kraje, okolje, izobrazbo in lokalne interese. Lahko pa je fokus usmerjen v 
fantazijski svet, ki je mlajšim učencem še kako privlačen in zanimiv (Omand, 2014).  
 
Teme, ki se vsebinsko povezujejo z ostalimi predmeti, so prav tako bližje učencem in jim zaradi 
poznavanja konteksta omogočajo lažje soočanje z nalogami in razumevanjem tujega jezika, to 
pa postopoma privede tudi do njihove lastne produkcije jezika (Ehlers, 2006). Delo znotraj 
določene teme omogoča učencem veliko priložnosti za urjenje osnovnih jezikovnih 
spretnosti/zmožnosti znova in znova, ne da bi se ob tem dolgočasili (Storylne Design, 2016). 
L. Nakrst (2015) opozarja, da moramo biti pri vključevanju različnih tematskih področij znotraj 
glavne teme pozorni predvsem na obsežnost le-teh, saj nas obravnavanje preobsežne vsebine 
lahko oddalji od končnega cilja in uspehov. Temu se lahko izognemo že s samim 
poimenovanjem Storyline tematike, kot poudari Harkness (2007, v Nakrst, 2015) lahko splošne 
teme (npr. turizem, morje) izrazimo konkretneje (npr. hotel, ribiška vasica) ter jih s tem 
naredimo privlačnejše, kar motivacijsko spodbudi učence za učenje in raziskovanje (Nakrst, 
2015). V zborniku prispevkov (Storyline – poučevanje v obliki ustvarjanja zgodbe), so zbrani 
primeri izvedenih Storyline tematik v slovenskih osnovnih šolah in sicer z naslednjimi 
poimenovanji: družine v skupnosti, gradimo ulico trgovin, domači kraj, naše kmetije, center za 
ogrožene živali, vas iz origamija, nakupovalna ulica, društvo učenje je zabava ter prijatelji, 
sorodniki, znanci (Poljanec, 2012). 
 
Izbrano temo nato podrobneje načrtujemo v razdelkih Storyline načrtovalnega formata. 
Načrtovalni format je povzet po predlogi za Storyline poučevanje tujega jezika, da vključuje 
vse potrebno za načrtovanje Storyline projekta s poudarkom na poučevanju tujega jezika. 
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Tabela 6: Storyline načrtovalni format za poučevanje tujega jezika (Brandford in Harder, 
2006b; Nakrst, 2012; Omand, 2014) 

 
Storyline načrtovalni format za poučevanje tujega jezika 
Razred: … 
Nivo znanja jezika: CEF A1 
Naslov projekta: … 
Ključna 
vprašanja 

Dejavnosti Organizacija 
razreda 
 

Viri in 
materiali  
 

Jezikovne zmožnosti, učni 
cilji in ocenjevanje 

Storyline epizoda 1: naslov epizode 

Ključno 
vprašanje 1:  
… 

Opis prve 
dejavnosti … 

Oblike dela …   

Jezikovno delo 
- Besede: … 
- Strukture: … 

 
Storyline načrtovalni format je delovni dokument, kateri se uporablja kot pomembno orodje pri 
spremljanju dela (Omand, 2014). Učitelj pri izvedbi posameznih aktivnosti komentira 
uspešnost zasnovane ideje in dela oziroma opredeli morebitne izboljšave (prav tam). Prav tako 
lahko učitelj zabeleži časovni okvir poteka aktivnosti ter skladno s tem prestrukturira načrt za 
nadaljnje učenje, kar se izkaže za pomembno predvsem pri dejavnostih, ki so organizacijsko 
specifične in je za njihovo izvedbo potrebno zagotoviti potrebne vire, materiale ipd. (prav tam). 
Takšen način načrtovanja spodbuja lastno refleksijo učiteljevega dela in predstavlja zelo 
učinkovito orodje za naslednje učne korake, katere lahko učitelj zastavi s ciljem, da se najbolje 
približa potrebam in posebnostim učencev (prav tam).  
 
C. Omand (2014) predpostavlja nekaj ključnih točk, katere je dobro vzeti v premislek pri 
načrtovanju Storyline dela:  
 

• potrebno si je vzeti čas za oblikovanje ključnih vprašanj, saj predstavljajo osnovo za 
razvoj Storyline tematike, motivirajo učence za delo in usmerjajo potek dela vse do 
nadaljnjih učnih priložnosti; 

• zagotoviti možnosti za različne velikosti in sestave delovnih skupin ter zagotoviti, da 
vsak posameznik dobi priložnost, da prevzame odgovornost pri vodenju svoje skupine; 

• omogočiti vsem učencem da izrazijo povratne informacije; 

• oblikovati široko paleto zanimivih in motivacijskih nalog ter aktivnosti;  

• pritegniti učence k uporabi različnih jezikovnih zmožnosti; 

• spodbujati večjo mero samostojnosti pri učenju; 

• zagotoviti priložnosti za izražanje ustvarjalnosti, reševanje problemskih situacij, 
sprejemanja odločitev, kritičnega mišljenja in pomagati učencem razumeti in 
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uporabljati spretnosti/zmožnosti s prenosom le-teh z enega učnega področja kurikula na  
drugega;  

• omogočiti možnosti za krepitev in razvoj življenjsko pomembnih spretnosti/zmožnosti 
in ustvarjanja povezav z vsakdanjimi življenjskimi situacijami;  

• skozi celoten učni proces je potrebno spodbujati osebni razvoj učencev skozi 
spoštovanje, poslušanje drugih, sprejemanje drugih mnenj in idej, kompromisov ter 
doživljanje stanja razumevanja in uspeha; 

• omogočiti razvoj učenčeve samopodobe in samozavesti; 

• predvideti fleksibilne aktivnosti, da zagotovijo različne potrebe posameznikov v 
razredu.  

 
Tipičen Storyline okvir lahko v grobem začrtamo znotraj treh ključnih elementov zgodbe in 
sicer: postavitev scene z razburljivim začetkom – čas, prostor in figure; dogodki znotraj 
zanimivega osrednjega dela – incidenti in sekvence aktivnosti; zaključek s praznovanjem – 
zabava, veliko odprtje in obisk primeren temi  (Omand, 2014). 
 
 

5.1.1 Storyline epizode 
 
Zgodba se razvija skozi zaporedje epizod, le-te so gonilo kontekstualnega učenja z 
zagotavljanjem sredstev za razvoj zgodbe, poleg tega dajejo zgodbi pomen in ponujajo 
priložnosti za učiteljevo refleksijo dela posameznikov in napredka celotnega razreda (Omand, 
2014). Slednje je izredno pomembno, kajti učitelj lahko na podlagi tega prilagaja aktivnosti 
med samim učnim procesom in s tem zagotovi kontinuiteto doseganja učenčevih potreb (prav 
tam). Na primer, če učenci hitreje dojamejo določene koncepte, kot je bilo pričakovano, se bo 
moral prvotni načrt prilagoditi temu. 
 
Trajanje zgodb in posledično tudi epizod znotraj njih je različno, odvisno je predvsem od 
časovnega razpona, ki ga imamo na voljo in količino vsebine, ki jo želimo obdelati. L. Nakrst 
(2009) okvirno predstavi vsebinsko nastajanje posameznih odsekov: 
 

• epizoda 1 – postavimo temelje zgodbi in jo umestimo v določen čas in prostor; 

• epizoda 2 – v zgodbo umestimo element človečnosti z ustvarjenimi identitetami figur; 

• epizoda 3 – raziskovanje vsakdanjega življenja figur in pravil v prostoru; 

• epizoda 4 – odzivanje na nepričakovane dogodke in incidente v zgodbi; 

• epizoda 5 – zgodba doseže vrhunec s praznovanjem oziroma posebnim dogodkom; 

• epizoda 6 – refleksija dela.  
 
Učenci se počutijo osebno vključeni v Storyline delo, saj tekom epizod ustvarijo izmišljeno 
okolje in vanj naselijo prebivalce, s katerimi se identificirajo in posvojijo njihove osebnosti 
(Storyline Design, 2016).  
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5.1.2 Ključna vprašanja 
 
Skozi ta vprašanja učitelj zaobjame že obstoječe učenčevo znanje. Vprašanja so odprtega tipa 
in oblikovana na način, da omogočajo učencem, da ponudijo več različnih odgovorov (Omand, 
2014). Dobro ključno vprašanje je, če nanj ne vemo odgovora in nas spodbudi k razmišljanju 
in raziskovanju. V sklopu Storyline projekta zastavimo vprašanja odprtega tipa, katera so 
zasnovana tako, da zaobsežemo učenčevo obstoječe znanje in jih hkrati izpostavimo situacijam, 
katere od njih zahtevajo uporabo raznovrstnih načinov in pripomočkov za iskanje odgovorov 
oziroma rešitev problema (P. Geerdink, osebna komunikacija, oktober 2015). Načrtovanja 
ključnih vprašanj se moramo lotiti z vednostjo, da le ta oblikujejo potek zgodbe ter nase vežejo 
tako dejavnosti, naloge, besede in jezikovne zmožnosti, ki jih ob tem razvijamo (Ahlquist, 
2013a). Geerdink (osebna komunikacija, 1. 10. 2015) izpostavi ključno vlogo učitelja, pri 
pripravi vprašanj ter med samim potekom dela, kjer spodbuja učence ter izziva nove miselne 
procese na način, da ne poda odgovora na njihova vprašanja temveč nanje odgovori z novim 
vprašanjem. Prav tako je pomembno, da učencem omogočimo dovoljen časovni razpon za 
razmislek in oblikovanje odgovorov, saj jim s tem omogočimo idealne pogoje za samozavestno 
izražene številčnejše in razširjene ideje (Omand, 2014). 
 
C. Omand (2014) povzame nekaj pogostih namenskih ciljev v smeri katerih oblikujemo ključna 
vprašanja: predstavitev serije aktivnosti, podpiranje širokega obsega odgovorov, spodbujanje 
neodvisnega učenja in reševanja problemskih situacij, zagotavljanje podpore, razvijanje 
kritične analize in zmožnosti povzemanja ustreznih informacij, aktivno spodbujanje učencev k 
uporabi miselnih zmožnosti, vpeljava že obstoječega učenčevega znanja ter podpiranje 
nadaljnjega in poglobljenega razumevanja, vezanje na naslednji učni korak ter razvijanje 
naslednje epizode. 
 
S. Ahlquist (2011) predstavi primer komplet ključnih vprašanj za poučevanje angleščine kot 
tujega jezika s Storyline pristopom: 
 

• Who are you? 

• What is your house like? 

• How can you help the climate? 

• What can we do about the rubbish in the street? 

• What can we do about the problem with the new neighbors? 

• How can we organize a street party? 
 
Prvemu ključnemu vprašanju (npr. Kdo si ti?), sledi drugo (npr. Kakšna je tvoja hiša?) in tako 
naprej v smeri vključevanja učencev v podajanje odgovorov na zastavljena vprašanja ter 
poslušanju predstavljenih predlogov ostalih učencev, kar stimulira njihovo zanimanje in 
naravno radovednost ter jih spodbudi k diskutiranju in dialogom, ki poučevanje usmerjajo 
naprej (Omand, 2014). Učitelj se pri načrtovanju ključnih vprašanj osredotoči na določene 
aspekte poučevanja.  
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Kakovost in uspešnost  vprašanj pri omogočanju in razvoju učenja lahko preventivno preveri s 
pomočjo naslednjih refleksivnih vprašanj (Omand, 2014): 
 

• Ali so ključna vprašanja odprta? 

• Ali dajejo priložnost vsem učencem, da izrazijo svoje odgovore? 

• Ali pomagajo učencem razvijati zgodbo? 

• Ali spodbudijo učence k oblikovanju lastnih ključnih vprašanj? 

• Ali so oblikovana na način, da omogočijo širok spekter različnih odgovorov? 
 
Učitelj zbere odgovore učencev in jih razstavi na vidnem mestu, saj predstavljajo bogat in 
zanimiv vir idej, zbranih skozi celoten Storyline projekt (Omand, 2014). Poleg tega omogoči 
učencem pregled odgovorov in razvoj občutek lastništva in ponosa do lastnega napredka, kar 
prispeva k oblikovanju ustvarjalne razredne klime, z oblikovanimi spoštljivimi medosebnimi 
odnosi v razredu in spodbudnemu nadaljnjemu delu (prav tam). Ključna vprašanja predstavljajo 
enega izmed pomembnejših elementov Stoyline pristopa, saj poleg razvijanja in usmerjanja 
poteka tematike, aktivno vključujejo učence v širok spekter najrazličnejših aktivnosti (Omand, 
2014). 
 
 

5.1.3 Dejavnosti 
 
Dejavnosti  so oblikovane tako, da zagotavljajo zanimivo in smiselno učenje, zato je modro 
planirati več aktivnih učnih možnosti (Omand, 2014). Vsaka dejavnost je ustvarjalno in skrbno 
načrtovana za zagotavljanje priložnosti za učenje, urjenje in predstavljanje novih 
spretnosti/zmožnosti. V. Brandford (2006b) meni, da morajo biti načrtovane aktivnosti 
smiselne in učencem nudi izziv ter  usmerjanje v omogočanje izražanja idej učencev z uporabo 
vseh jezikovnih zmožnosti v ciljnem jeziku. Podpiranje učencev ter diskutiranje z njimi tekom 
izvajanja dejavnosti omogoča priložnost učitelju, da zagotovi razumevanje učnih namenov in 
pomaga učencem pri izgradnji razumevanja njihovega učenja in smiselno uporabo le-tega 
(Omand, 2014). Načrt naj vsebuje spremembe vodstva aktivnosti (učitelj-učenci) za spodbudo 
in motivacijo učencev za prevzem pobude in občutka lastništva nad končnim produktom 
(Brandford, 2006b). Izpostavimo lahko nekatere ustvarjalne dejavnosti, ki jih predvideva 
metodika poučevanja tujega jezika (Szpotowicz in Szulc-Kurpaska, 2011): glasba, didaktične 
igre, zgodbe, viharjenje možganov (ang. brainstorming), likovno ustvarjanje, drama, lutke in 
igra vlog. V nadaljevanju so podrobneje predstavljene nekatere izmed naštetih dejavnosti ki se 
pogosto uporabljajo pri poučevanju s Storyline pristopom. 
 
Viharjenje možganov (ang. brainstorming) – pogosto uporabljena dejavnost v sklopu 
Storyline poučevanja, pri čemer zberemo predloge učencev o določeni temi ali problemu in jih 
zapišemo na tablo, plakat oziroma na stalno mesto, kamor se lahko učenci vedno vrnejo. 
Dejavnost motivira učence za delo ter vključi tudi tiste, ki sicer ne sodelujejo tako pogosto 
zaradi pomanjkanja znanja ali poguma, saj od njih zahteva izražanje idej na podlagi 
predhodnega znanja (Kadivnik, 2012). 
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Likovno ustvarjanje – Storyline poučevanje temelji na učenčevi ustvarjalnosti, ki uprizorijo 
svoje znanje in ideje na razrednem frizu. Lahko se odločimo za dejavnost izdelave predmetov, 
pokrajine in lutk (npr. živali, ljudje, pravljična bitja) kjer se učenci zaposlijo z risanjem, 
barvanjem, rezanjem in lepljenjem in ob tem poslušajo in odgovarjajo na učiteljeva vprašanja 
– Will you color the pig? Where's the glue? Here you are … (Lugossy in Ahlquist, 2015). 
Takšno delovno okolje omogoči oboje, trenutno izpostavljenost jeziku in interakcijske situacije, 
kjer lahko učenci namensko uporabljajo jezik (prav tam). Kljub temu, da so takšne aktivnosti 
precej umetniško usmerjene in na prvi pogled deluje kot da zapravljamo čas z nalogami, ki niso 
direktno fokusirane na jezikovno usvajanje znanja, le-te zagotavljajo kakovosten okvir za 
pristno uporabo jezika in interakcije, kar je ključnega pomena za uspešno pridobivanje znanja 
(prav tam). Lugossy in Ahlquist (2015) slednje podkrepita z izjavo učiteljice, katera predstavi 
svoje otroške spomine o izkušnjah učenja tujega jezika in sicer kot najprijetnejši spomin 
izpostavi poslušanje rim, pesmi in zgodb, ki jih je učiteljica izvajala medtem ko so učenci 
barvali ali risali ter poudari, da je ob takšnih dejavnostih v svojem spominu uspela ohraniti 
veliko jezikovnega znanja. 
 
Drama, lutke in igra vlog – Booth (1994), ki je dolga leta deloval na področju drame, izpostavi 
otrokovo vključenost v zgodbo kot enega ključnih dejavnikov pri učenju in razumevanju 
življenja drugih in posledično boljšemu razumevanju lastne eksistence. Storyline pristop 
ustvarja veliko prostora in priložnosti za dramske aktivnosti. H. M. Järvinen (2006) razmišlja, 
da bi lahko Storyline poenotili z dramo, saj le-ta v večini sestoji iz posameznih igranih dejanj 
in iger vlog. Storyline zagotovi kontekst, ki sicer ni povsem resničen, ampak je vgrajen v 
strukturo zgodbe, ki ponazarja resnično avtentično življenje (prav tam). S Storyline pristopom 
aktiviramo učenčevo domišljijo, jim pomagamo ustvariti figure, ki jih potem umestimo v 
določen čas in prostor (McNaughton, 2007). Na podlagi tega razred nameni čas oblikovanju 
scene (prostora na frizu) in zgodbe. Skozi dogajanje v njej se učijo o življenju, družbi ter ostalih 
pomembnih in smiselnih medpredmetnih povezavah (prav tam). V nadaljevanju lahko drama z 
različnimi tehnikami odpre posebno dimenzijo Storylina, kjer ustvarjene figure stopijo s slike 
(friza) ter skozi utelešenje svojih lastnosti v učencih nastopijo v zgodbi (prav tam). Nekatere 
igre vlog bazirajo na prej pripravljenih scenarijih, spet druge so proste in odprte za izražanje 
učenčeve ustvarjalnosti (Järvinen, 2006).   
 
Pisno in ustno jezikovno izražanje je lahko veliko bolj sproščeno in osvobajajoče, kadar to 
storimo skozi vlogo lika v zgodbi, kjer posameznik ni osebnostno izpostavljen pred okolico in 
lahko na ta način prepreči nastajanje morebitnih zadržkov in napak (Ahlquist, 2013b). Avtorica 
pri tem ne govori o drami, ki temelji na prej pripravljenem scenariju in besedilu temveč o 
življenju skozi dramo, kar nam omogoči raziskovanje idej, občutkov in vpogled na celotno 
dogajanje skozi različne perspektive (prav tam).  
 
Tako učitelj kot tudi učenci z delom v igri vlogi aktivno predelajo, ustvarijo in prilagodijo lastne 
predstave o svetu in ljudeh. Vodene igre vlog sledijo načelom komunikacijskega učenja jezika, 
kjer z uporabo avtentičnih besedil ponazorimo vsakdanje življenjske situacije in procesiramo 
celoten tekst s ciljem učenja uporabe jezika izven šolske učilnice (Järvinen, 2006). Storyline 
igre vlog prav tako ustvarjajo priložnosti za vadbo funkcionalnega jezika, kateri sestoji iz 
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posameznih delov jezika, ki predstavljajo določeno funkcijo, kot na primer pozdravi, 
predstavljanje ljudi, predstavitev samega sebe (za učence začetnike), podajanje obljub, deljenje 
želja, upov, problemov in ustvarjanje izgovorov (za učence z naprednim znanjem) (prav tam).  
 
M. J. McNaughton (2007) izpostavi raznovrstne dramske tehnike, ki jih lahko vključimo v 
Storyline projekt saj omogočijo učencem oživitev, raziskovanje in razrešitev problemov. 
 
Tabela 7: Dramske tehnike s ključnimi značilnostmi (McNaughton, 2007) 

 

 
DRAMSKE TEHNIKE 
 

 
KLJUČNE ZNAČILNOSTI 
 

Dramatična napetost 
 

Predstavljen je problem/incident, ki izzove mišljenje in ustvari 
vznemirjenost ter poveča interes. 

Dramatično srečanje Interakcija/pogovor dveh likov v zgodbi. 
Učitelj v vlogi Učitelj se v zgodbi pojavi kot eden izmed likov. 
Skupinska igra vloge Učenci v skupini hkrati igrajo isto vlogo (s tem podpirajo drug 

drugega ter predstavijo več idej). 
Nepremična slika Posamezniki v skupini zavzamejo nepremične drže in s tem 

ponazorijo dogodek ali trenutek na sliki. 
Zamrznjen okvir Niz povezanih nepremičnih slik, ki opišejo dogodek. 
Preslišan pogovor Poslušanje pogovora določene skupine ali para, ki ga navadno 

zaradi narave skupinskega dela ne bi slišali. 
Mimika Uprizarjanje prizora ali čustev brez besed. 
Vroči stol Postavljanje vprašanj  učitelju ali učencu v vlogi z namenom, 

da izvemo več informacij o tej osebi ali situaciji, v kateri se 
oseba nahaja. 

Znanilec/glasnik Kos oblačila ali pripomoček, katerega lastnik nosi z namenom, 
da naznani kadar igra vlogo določene figure v zgodbi.  

Pripovedovalec Učitelj začne pripoved zgodbe, da naznani začetek, 
nadaljevanje, oznani informacijo ali preprosto z namenom, da 
ustvari prijetno vzdušje. 

Improvizacija Ni predvidene igre ali predstave. Gre le za spontan govor ali 
dejanje v domišljijski situaciji. 

Otrok kot strokovnjak Učenec ali učitelj v vlogi osebe s posebnim znanjem daje 
nasvete, nudi pomoč ali razlago. 

Ustvarjalni gib Učenci ali skupina učencev ustvari oblike ali z gibanjem 
ponazorijo predmet ali idejo. 

Figura na steni Risanje figure iz zgodbe na tablo ali papir. Postopoma 
dodajamo informacije, ki nam pokažejo lastnosti, mnenja, misli 
in občutke tega lika. 
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C. Omand (2014) predstavi še nekaj drugačnih konkretnih primerov izbora dejavnosti glede na 
specifičnost začetnega ali zaključnega dela po Storyline pristopu: 
 

• primeri dejavnosti v začetku Storyline tematike – predvajanje glasbe, predstavitev 
predmeta, prejeto pismo, skrito sporočilo na šolskem igrišču, učenci so spodbujeni, da 
postanejo arhitekti, detektivi ipd., poslušanje posnetega sporočila, prikaz fotografije, 
branje odlomka iz knjige ali časopisa, prejeto vabilo za sodelovanje na tekmovanju ali 
na razstavi; 

• primeri vznemirljivih Storyline zaključkov – veliko odprtje; gostija, pojedina, piknik, 
vrtna zabava; tehnološki izziv; obisk; kreiranje in predstavitev izdelka npr. starejši 
učenci izdelajo in predstavijo igračo mlajšim učencem; izdaja turistične brošure, 
knjižice o divjih živalih; sestanek/zbor; dan odprtih vrat; razstava; otvoritev razrednega 
muzeja. 

 
 

5.1.4 Organizacija razreda 
 
Znotraj organizacijskega vidika načrtovanja povzamemo naslednje oblike dela: skupinsko, 
individualno delo, delo v paru; ki jih načrtujemo za uporabo pri posameznih dejavnostih ter 
ostale organizacijsko pomembne dejavnike (postavitev miz, delovnega prostora ipd.) tekom 
priprave ali izvedbe dela. Za dosego uspeha na podlagi načrtovanja aktivnosti znotraj teme, 
mora učitelj predvidi ustrezno obliko dela ali individualno, v paru ali pa v različno številčnih 
skupinah, znotraj katerih bodo člani sposobni sodelovati s ciljem za uspešno usvojitev 
zastavljenih nalog (Storyline Design, 2016). 
 
 

5.1.5 Viri in materiali 
 
Zapis virov in materialov zagotavlja, da imajo učitelj in učenci vsa potrebna sredstva za izvedbo 
načrtovanega dela, npr. kostumi ali izdelki; načrtovanje obiskov govorcev, krajev dogodkov in 
izletov (Omand, 2014). Narava Storyline poučevanja stremi k spodbujanju aktivnega dela 
učencev pri oblikovanju lastnega znanja, zato je pomembno, da učencem omogočimo učno 
okolje raznovrstnih in pestrih oblik virov in materialov, s pomočjo katerih bodo urili spretnosti 
raziskovanja in gradili pozitivno samopodobo in samozavest o sebi kot raziskovalcu, učencu in 
uporabniku znanja.  
 
V prvem triletju je priporočljiva uporaba čim bolj avtentičnih virov tujega jezika (avtentične 
besedila iz časopisov, revij, knjig ipd.) in materialov (slik, knjig, lutk, predmetov ipd.). Prav 
tako je izjemno priporočljiva uporaba informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) kot 
avtentičnega vira in modela s katerim vzgajamo učence za delovanje v sodobnem času (Učni 
načrt tuji jezik v 2. in 3. razredu, 2013).  
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IKT ob pravilni uporabi pozitivno vpliva na različne aspekte poučevanja tujega jezika (prav 
tam): 
 

• ohranjanje motivacije; 

• lažje razumevanje učnih vsebin; 

• oblikovanje novih načinov razmišljanja; 

• izboljšanje učnih rezultatov; 

• razvijanje jezikovnih zmožnosti: iskanja in zbiranja podatkov, sodelovanja in 
komuniciranja na daljavo (socialna omrežja), varna raba in etična načela IKT; 

• razvijanje medkulturne zmožnosti: glasba in videoposnetki  (izvirne okoliščine za 
spoznavanje kultur, običajev, navad nebesedne komunikacije; 

• ustvarjalnost: besedna (izdelava stripov), glasovna (izdelava risank), vizualna 
(računalniško slikanje in risanje) ter objava učenčevih izdelkov. 

 
Stik s tehnologijo ni le biti v koraku s časom v sodobni tehnološko dovršeni družbi, ali iskanje 
informacij na svetovnem spletu, temveč predstavlja mnogo več kot to (Učni načrt tuji jezik v 2. 
in 3. razredu, 2013). Učitelji velikokrat težko sledijo razvoju moderne tehnologije in se počutijo 
ogrožene zaradi pomanjkanja znanja in izkušenj na tehnološkem področju. Računalniki, avdio-
vizualna oprema, kalkulatorji ter ostali pripomočki v fizični ali programski obliki so lahko 
izjemno koristni in pripomorejo k izboljšanju poučevanja ali učnih izkušenj učencev, vendar le 
če jih znamo vključiti in uporabiti na pravi način in z jasnim ciljem.  
 
 

5.1.6 Jezikovne zmožnosti, učni cilji in ocenjevanje 
 
Slednja kategorija daje vpogled učitelju v spretnosti/zmožnosti, ki bodo poučevane oz. urjene 
znotraj vsake dejavnosti ter osvetli ravnovesje ali neravnovesje skozi razvoj Storyline zgodbe 
(Omand, 2014). Vsakršno neravnovesje lahko zagotovi priložnosti za naslednji korak ali 
spremembe v poučevanju in učenju.  
 
Skozi Storyline razvijamo širok spekter najrazličnejših spretnosti/zmožnosti, katere se v 
poučevanje vključijo v ravnovesju, potrebnim za zagotovitev optimalnih pogojev za 
napredovanje (prav tam): 
 

• sporazumevalne jezikovne zmožnosti – poslušanje, govorjenje, branje in pisanje, 
predstavljanje, podajanje konstruktivne povratne informacije, diskutiranje, debatiranje, 
oblikovanje mnenj, povzemanje, razvijanje utemeljevanja, sporočanja informacij in 
zagovarjanja stališča; 

• zmožnosti mišljenja – kritično mišljenje, postavljanje hipotez, reševanje problemov, 
analiziranje, interpretiranje podatkov, razvijanje zavedanja zaporednosti in 
kronološkega reda, pregledovanje, raziskovanje, opazovanje, primerjanje in 
razločevanje ter sprejemanje odločitev; 
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• spretnosti za življenje – neodvisno učenje, raziskovanje, ustvarjalnost in domišljija, 
sodelovanje, timsko delo, grajenje samozavesti, informacijska tehnologija, uporaba 
načrtnega procesa, razumevanje in delovanje po določenih kriterijih, odločnost za 
uspeh, upravljanje s časom ter zmožnost vzdržljivostnega dela na nalogah.  

 
Učitelj na podlagi teme izbere spretnosti/zmožnosti, ki jih želi razvijati v določenem 
vsebinskem sklopu, pri čemer je seznam le-teh lahko predviden za posameznika, skupino ali 
celoten razred (Omand, 2014). S tem daje učitelj možnost učencem, da identificirajo lasten 
napredek, njihova močna področja ter spretnosti/zmožnosti, katerim je potrebno nameniti več 
pozornosti pri nadaljnjem razvoju (prav tam). Vso pridobljeno vedenje je lahko prenosljivo in 
uporabno tudi na ostalih učnih področjih znotraj šolskega kurikula. C. Omand (2014) poudari, 
da je izjemno dobro, da učenci začnejo delati povezave in prenašajo uporabo 
spretnosti/zmožnosti na druga področja, kot na primer raziskovalne zmožnosti pri matematiki 
lahko prenesejo in uporabijo pri spoznavanju okolja in obratno. Učitelj mora pri načrtovanju 
upoštevati uravnoteženost različnih spretnosti/zmožnosti ter na podlagi izbranega konteksta 
presoditi ustreznost in zmožnosti obravnave le-teh, saj lahko za zadovoljitev učenčevih izkušenj 
skozi celoten kurikul določene predmete poučujemo tudi izven Storyline tematike (Omand, 
2014).   
 
Ključna vprašanja, dejavnosti in ocenjevanje v različnih kontekstih zagotavljajo priložnosti za 
urjenje različnih zmožnosti in uporabo naučenih spretnosti (Omand, 2014). Sklop teh treh 
sestavnih delov Storyline načrtovalnega formata predstavlja integracijo vprašanj, učnih ciljev 
ter jezikovnih zmožnosti znotraj posameznih dejavnosti, kar učitelju omogoči pregled nad 
pridobitvijo izdelkov, potrebnih za ocenjevanje znanja (prav tam). Učitelj skozi Storyline 
tematiko ocenjuje pridobivanje znanja učencev, razvoj njihovih jezikovnih zmožnosti ter 
splošni učni napredek (prav tam). Zbrani dokazi skupaj s samoevalvacijo učencev pomagajo 
učitelju pri identificiranju in načrtovanju naslednjega koraka, ki se lahko uresniči v obliki 
urjenja ali nove Storyline tematike ter pomagajo učencem pridobiti več znanja in razumevanja 
o njihovih močnih področjih in učnih potrebah (prav tam).   
 
 

5.1.7 Jezikovno delo 
 
Zadnja kategorija v osnovnem načrtovalnem Storyline formatu ni prisotna, saj je specifična za 
področje jezikovnega poučevanja. Bandford in Harder (2006b) vključita kategorijo jezikovnega 
dela v načrtovalni format poučevanja tujega jezika in znotraj tega podrobneje opišeta jezikovno 
delo v sklopu določene Storyline epizode. Vsebina vključuje za učitelja vse potrebne 
informacije o obravnavanem besedišču, jezikovnih strukturah in ostalih elementov, potrebnih 
za dosego zastavljenih učnih ciljev. 
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5.2 Preverjanje in ocenjevanje znanja 
 
Učni načrt za tuji jezik v 2. in 3. razredu (2013) ocenjevanje predstavi v sklopu uveljavljene 
zakonodaje, ki predvideva ocenjevanje znanja na  različne načine (pisno, ustno, idr.), z 
ustreznimi prilagoditvami za učence s posebnimi izobraževalnimi potrebami, in sicer do 
vključno drugega razreda znanje učencev izrazimo besedno, z opisno oceno, od tretjega razreda 
dalje pa na podlagi številčnih ocen. V prvem triletju je predvideno preverjanje znanje na 
področju poslušanja in slušnega razumevanja, kjer se na razumevanje slišanega (navodila, opisi 
ipd.) učenci odzovejo na nebeseden način (opravijo dejavnost po navodilih, izdelajo, prikažejo, 
obkrožijo, povežejo, narišejo – slikovni narek, uredijo, izberejo, prenesejo podatke v drugo 
obliko – likovni tehnični in grafični prikazi) ali v maternem jeziku ter na področju govorjenja, 
kjer se ustno izražajo v obliki poimenovanj na podlagi čutnih zaznav, napovedovanjem, 
komentiranjem, dopolnjevanjem, opisovanjem postopkov, izražanjem mnenj, igranjem vlog ali 
uporabo drugih dramskih tehnik, petjem, recitiranjem, itd. (Učni načrt tuji jezik v 1. razredu, 
2013). V tretjem razredu je dodano še preverjanje branja in bralnega razumevanja, kjer učenci 
razumevanje preverjajo skozi igre in uganke ter znanje izkažejo z glasnim branjem (napisi, 
slikopisi), prirejanjem (besedil stvarem/slikam), urejanjem (grafični prikazi, vprašanja, 
odgovori) in nebesednimi odzivi: obkroževanjem, povezovanjem, dopolnjevanjem (Učni načrt 
tuji jezik v 2. in 3. razredu, 2013). Brumen, Čagran in Rixon (2005) pri pouku zgodnjega učenja 
tujega jezika v slovenskih osnovnih šolah pojasnijo pomembnost rednega in sistematičnega 
preverjanja ter ocenjevanja znanja, ki naj bi s svojo diagnostično funkcijo temeljilo na poznanih 
aktivnosti učenja v razredu. Formativno (sprotno) in sumativno (končno) preverjanje in 
ocenjevanje znanja zagotavlja kakovostnejše načrtovanje, delo in evalvacijo. Ravno slednje v 
končni fazi zaključi krog z razmislekom o uspehih in neuspehih ter nam tako omogoča uvajanje 
konkretnih sprememb v prakso ter ponuja možnost razvoja uspešnejših strategij učenja in 
poučevanja (prav tam).  
 
Ocenjevanje tujega jezika postane še posebej učinkovito, kadar prispeva k zvišanju stopnje 
motivacije učencev za učenje, jih spodbudi k lastni refleksiji dela, napredka in zavedanja 
močnih oziroma šibkih področij ter podpira razvoj njihovih kognitivnih in jezikovnih zmožnosti 
(Kirsch, 2008, str. 201). Učinkovitemu ocenjevanju se lahko učitelj približa z upoštevanjem  
naslednjih načel (prav tam): 
 

• aktivna vključitev učencev v proces ocenjevanja na način, da jih seznanimo s cilji in 
kriteriji ocenjevanja, saj lahko z razumevanjem zahteve izberejo ustreznejše strategije 
za dosego uspeha;  

• usmerjanje k uporabi in razvijanju individualnih učnih strategij učencev; 

• uporaba učinkovite tehnike spraševanja omogoča dognati učenčeva znanja in napačne 
predstave, ki so jih usvojili (npr. uporaba wh- vprašanj: Who? What? Why? When?); 

• podajanje ustrezne povratne informacije vpliva na učenčev odnos do jezika ter ustvari 
zaupno in spoštljivo učno okolje; 

• vključevanje učencev v proces ocenjevanja na načine samoocenjevanja, vrstniškega 
ocenjevanja ter ocenjevanja učiteljevega dela. 
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Storyline je od začetka do konca projekta v učenca usmerjen pristop, kar pomeni ne le tekom 
ustvarjanja zgodbe in usvajanja znanja, temveč poudarja njihovo vključenost tudi pri 
preverjanju in ocenjevanju znanja. V tem primeru lahko govorimo o samoocenjevanju ali 
ocenjevanju med vrstniki, kjer je glavni namen omenjene dejavnosti identificirati trenutne 
jezikovne zmožnosti, predvideti cilje ter ugotoviti na kakšen način jih bomo dosegli (Brandford 
in Harder, 2006a). Učenci morajo na tem področju pridobiti ustrezne izkušnje, torej je učiteljeva 
naloga, da jih seznani s cilji in kriteriji ocenjevanja ter jim predstavi primere kakovostnega in 
slabega dela, da bodo sposobni razumeti merila ocenjevanja (prav tam). Pomagajo si lahko s 
KWL (Know, Want to know, Learned) strategijo, kjer v tabelo najprej vpišejo kaj že znajo 
oziroma predpostavljajo, da vedo (hipoteze); v drugem stolpcu zapišejo kaj se želijo naučiti; v 
tretjem pa svoja nova spoznanja in znanja; v zadnjem stolpcu lahko tudi dodamo rubriko, kjer 
zapišemo proces oziroma postopek, kako smo prišli do predstavljenih ugotovitev (Brandford in 
Harder, 2006a). 
 
Tabela 8: Spremljanje lastnega napredka učencev s pomočjo KWL tabele (Brandford in Harder, 
2006a) 

 
K 
What I know? 

W 
What I want to 
know? 

L 
What I learned? 

 
Kako sem to 
ugotovil? 

Vem … 
Mislim da … 
Predvidevam … 

Želim se naučiti … 
Želim vedeti … 

Naučil sem se … 
Ugotovil sem … 
Sedaj mislim … 

 

 
Ob izpolnjevanju tabele učenci pridobijo spoznanja o lastnih zmožnostih ter s tem določeno 
mero samozavesti, saj spoznajo, da imajo že veliko znanja ter hkrati uvidijo področja, na katerih 
bodo še morali graditi oziroma poglobiti védenje. Hkrati spoznajo kakšne strategije učenja jim 
ustrezajo, saj jih razmislek o postopku odkrivanja novih resnic pripelje do ugotovitve, na kakšen 
način so to storili (Brandford in Harder, 2006a). 
 
Strokovnjaki so na področju izobraževanja še posebej kritično opozarjajo na dejstvo, da klasični 
načini ocenjevanja tujega jezika (zaprti testi) niso več v koraku s trenutnim načinom učenja in 
razumevanja znanja ter da bi jih bilo potrebno včasih nadomestiti z bolj alternativnimi in 
avtentičnimi pristopi ocenjevanja. Avtentično ocenjevanje poudarjata tudi Brandford in Harder 
(2006a) ter dodajata, da je Storyline pristop zelo aktiven način poučevanja, ki lahko zagotovi 
omenjen način ocenjevanja, saj pridobivanje znanja ne sestoji le iz učenja jezika ampak tudi 
vsebine, strategij in socialnih spretnosti v številnih ustvarjalnih dejavnostih. C. Omand (2014) 
opiše ocenjevanje kot enega bistvenih elementov pri načrtovanju učenja in poučevanja z 
uporabo Storyline pristopa ter idealno gonilo k izboljšanju učenja, saj pristop ponuja učitelju 
možnost tako za formativno kot tudi sumativno ocenjevanje s poudarkom na spremljanju 
napredka različnih zmožnosti, kvalitet in vedenja.  
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5.2.1 Avtentične oblike ocenjevanja v Storyline pristopu 
 
Integracija učnih situacij in nalog v ocenjevalne postopke predstavlja pomemben del 
načrtovanja ocenjevanja znanja, ki mora biti v skladu s holistično naravo Storyline pristopa. 
Gre torej za ocenjevanje med procesom učenja, s čimer prihranimo veliko časa in energije, ki 
jo v nasprotnem primeru porabimo za pripravo na ocenjevanje, ki ni povezano s samim poukom 
(Brandford in Harder, 2006a). Avtorja še poudarjata, da omenjeni načini zavzamejo mesto 
tekom projekta in tako učenci nimajo občutka, da gre za ocenjevanje, saj se pojavijo v naravni 
obliki znotraj zgodbe in skladno z načinom dela po Storyline pristopu (prav tam). Ocenjevalne 
priložnosti se tekom Storyline dela ponudijo v obliki raznovrstnih učenčevih izdelkov in 
predstavitev znotraj načrtovanih dejavnosti (Omand, 2014). Primeri avtentičnih oziroma 
alternativnih načinov ocenjevanja znanja, katere lahko uporabimo pri ocenjevanju jezikovnega 
napredka s Storyline pristopom so (Brandford in Harder, 2006a; Omand, 2014): 
 

• komentiranje zaključenih modelov (npr. likovni izdelki), zaključna evalvacija tematike, 
izpolnjevanje obrazca s kriteriji, samoocenjevanje in ocenjevanje v paru; 

• predstavitev (figure ali izdelka), posnete predstavitve, predstavitve za občinstvo (starši, 
drugi oddelki, razredi ali šole, obiskovalci); 

• pisna dela, npr. pisma, vabila, reportaže, biografije, časopisni članek; 

• likovni in ročni izdelki ter modeli z uporabo tehnoloških principov; 

• sodelovalno delo z uporabo sodobne informacijske tehnologije (IKT); 

• eksperimenti in demonstracije;  

• projekti in razstave, stenski prikaz; 

• delo v učbeniku, razredni kviz; 

• video o razvoju Storyline tematike in učenčevih prispevkov, fotografski dokaz; 

• delo s proračunom, izdelovanje predmetov za prodajo na šolskem sejmu; 

• pripovedovanje zgodbe ali besedila, ustni intervju; 

• izdelovanje knjižic, brošur, posterjev, kartic za publikacijo; 

• portfolio, osebni dnevniki, individualna projektna mapa izdelana na podlagi določene 
vsebine in kriterijev. 

 
Tabela 9: Primer načrtovalne sheme ustnega ocenjevanja znotraj Storyline pristopa (Brandford 
in Harder, 2006a) 

 
Jezikovna funkcija Aktivnost Oblika dela Primer v Storyline 
Opisovanje Slike. 

Opisovanje 
Individualna. Predstavitev hiše. 

Obveščanje Iskanje 
informacij. 

Delo v paru. Primerjanje slik – podobnosti 
in razlike. 

Razporejanje Grupiranje  Skupinsko delo. Grupiranje predmetov, ki 
sodijo skupaj (npr. sadje). 
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L. Nakrst (2015, po Plaskitt, 2007) v Storyline pedagoškem priročniku v obliki tabele predstavi 
osnove za načrtovanje dejavnosti in ocenjevanja v sklopu Storyline poučevanja in sicer na 
podlagi Bloomove 6-stopenjske taksonomije izobraževalnih ciljev.  
 
V nadaljevanju so na podlagi omenjenega prikaza izpostavljene le posamezne stopnje po 
Bloomu ter njim sorodne praktične dejavnosti in izdelki, katere lahko vključimo v Storyline 
poučevanje (prav tam): 
 

• znanje: strani iz delovnega zvezka, kviz, test, besedišče in priklic dejstev; 

• razumevanje: risanje diagrama, odziv na učiteljevo vprašanje, pregled napredka, risani 
strip in izvedba dogodka; 

• uporaba: recept, model, likovno delo, demonstracija, ročno delo, zemljevid, intervju, 
drama, maske in dnevniški zapis; 

• analiza: razprava, vprašalnik, načrt, rešitev, poročilo, tabela in pismo;  

• sinteza: učna priprava, pesem, pesnitev, zgodba, reklama, iznajdba nečesa, igre, lutke, 
plakat in brošura; 

• vrednotenje: odločanje o rešitvi, ocenjevanje izdelka, urejanje, debatiranje, kritika, 
priporočilo in določitev kriterijev. 

 
Eden izmed novodobnih avtentičnih načinov ocenjevanja je prav gotovo portfolio, katerega 
uporabnost se sklada z značilnostmi dela Storyline pristopa. Jezikovni portfolio predstavlja 
osebno mapo učenca z zbirko izdelkov, ki so odraz njegovega dela in omogočajo pregled 
individualnega jezikovnega napredka posameznika skozi določeno časovno obdobje (Brumen 
idr., 2005). Okvir portfolia načrtuje učitelj na osnovi določenih ciljev in standardov znanja ter 
v dogovoru z učenci določi osnovne kriterije ocenjevanja. Vsebina portfolia pa je v rokah 
učencev, saj sami urejajo in dopolnjujejo zbirko in se odločajo, katere izdelke (poleg obveznih 
izdelkov določenih na osnovi kriterija) bodo vključili po lastni izbiri (Čok, Skela in Šečerov, 
2011). Jezikovni portfolio lahko spremlja učence iz leta v leto in se ustrezno prilagaja njihovim 
potrebam, zato pri mlajših učencih vsebuje ustrezna navodila, ki usmerjajo njihovo delo, 
medtem ko pri starejših učenci omogoča večjo mero svobode za dajanje pobud in samostojno 
zbiranje in urejanje zbirke (prav tam).  
 
Eden izmed predlaganih modelov jezikovnega portfolia predstavlja Evropski jezikovni 
listovnik (ang. ELP – European Language Portfolio) za starostno obdobje od 6 do 10 let, ki 
vključuje tri osnovna poglavja (Čok idr., 2011):  
 

a) jezikovni življenjepis – predpostavlja razmislek o osebni zgodovini jezikovnega 
učenja, kamor posameznik zabeleži dosedanje kulturno-jezikovne izkušnje, ovrednoti 
trenutno jezikovno znanje ter s postavitvijo osebnih ciljev razmišlja o procesu učenja in 
načrtovanju lastnega napredka v obliki etapnih ciljev; 

b) zbirnik – vključuje ključne (za vse učence enake) in izbirne (izberejo jih učenci sami) 
izdelke posameznika, v pisni, vizualni ali avdio in video obliki, ki odražajo njihove 
tujejezikovne dosežke in beležijo napredek; 
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c) jezikovna izkaznica – predstavlja poenoten element vseh jezikovnih listovnikov po 
Evropi in vključuje osnovne podatke o učencu, pomembne jezikovne zmožnosti v 
različnih jezikih in medkulturne izkušnje, ovrednotenje jezikovnih znanj na podlagi 
samoocenjevalnih lestvic in s strani učiteljev oziroma izobraževalnih ustanov. V 
omenjenem sklopu so zbrana tudi ustrezni dokumenti v obliki spričeval, potrdil, 
priznanj, ki potrjujejo dosežen nivo jezikovnih zmožnosti. 

 
Utemeljitev učenčevih dosežkov je v prvem in drugem razredu določeno z opisno oceno (Učni 
načrt tuji jezik v 1. razredu, 2013; Učni načrt tuji jezik v 2. in 3. razredu, 2013), pri čemer opis 
vsebuje sestavine učenčevega napredovanja, samostojnosti, interesov, ustvarjalnosti, izvirnosti 
in iznajdljivosti pri obvladovanju različnih nalog oziroma dejavnosti (Čok idr., 2011) glede na 
določene standarde znanja (Učni načrt tuji jezik v 1. razredu, 2013; Učni načrt tuji jezik v 2. in 
3. razredu, 2013). Z uporabo jezikovnega listovnika je slednji opis precej enostavno zgraditi. 
Učenci aktivno uresničujejo lasten učni proces znotraj različnih področij z uporabo raznih 
izraznih zmožnosti, zato so izjemno motivirani za učenje ter zaradi samoopazovanja in 
samoocenjevanja znanja pozitivneje usmerjeni v spremljanje napredka in končne pridobitve 
ocen, brez spremljanja negativnih občutkov, npr. strahu, podcenjevanja, precenjevanj ipd. (Čok 
idr., 2011). 
 
Szpotowicz in Szulc-Kurpaska (2011) izpostavita, da je ocenjevanje s pomočjo portfolia v 
veliki meri osredinjeno na dokumentiranje pisnih jezikovnih zmožnosti in se ravno v tem 
segmentu izkaže kot pomanjkljiv način ocenjevanja, če ne uspe slediti ustnemu jezikovnemu 
napredku. Na drugi strani pa vidita portfolio kot izjemno uporaben vir povratnih informacij za 
učitelja o njegovem delu kot tudi za starše, saj lahko spremljajo jezikovno delo, napredek otrok 
in samo delo učitelja, kar jim omogoča nudenje dodatne podpore svojim otrokom pri 
zagotavljanju jezikovnega učenja tudi izven šolskih klopi (prav tam).  
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6 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN CILJI RAZISKAVE 
 
Zgodnje poučevanje angleščine kot tujega jezika predvideva medpredmetne povezave znotraj 
raznih tematskih področij, s čimer naj bi se čim bolj približali idealu naravnega načina učenja 
jezika, kot je to značilno za pridobivanje maternega jezika. Široko zastavljeni cilji poučevanja 
angleščine kot tujega jezika v prvem triletju omogočajo učitelju uporabo raznih pristopov, 
metod ter oblik dela, s katerimi učencem omogočijo učenje na zanimiv in njihovi razvojni 
stopnji primeren način. Problem, ki se pojavi znotraj večine učnih pristopov za poučevanje 
tujega jezika v zgodnjem obdobju, predstavlja pomanjkljivo vključevanje avtentičnih učnih 
situacij v učni proces, skozi katere bi učenci v razredu na naraven način usvajali in uporabljali 
pridobljeno jezikovno znanje. Pomanjkanje izkušenj uporabe tujega jezika v učnih situacijah, 
ki ponazarjajo vsakdanji kontekst, posledično privede do težav pri rabi tujega jezika v praksi, 
zunaj šolske učilnice. Pristop Storyline s svojimi značilnimi elementi predstavlja enega izmed 
sodobnih načinov poučevanja, ki zadovolji kriterije uresničevanja učnih ciljev pri poučevanju 
tujega jezika v prvem triletju in hkrati omogoči učenje skozi avtentične učne situacije, katere 
so vpete v Storyline zgodbo. Poznavanje pristopa v Sloveniji se počasi a vztrajno širi, vendar 
širši javnosti še vedno predstavlja novost, tako med učitelji kot tudi v skromni zbirki literature 
v slovenskem jeziku. Diplomsko delo L. Nakrst (2009) predstavlja do sedaj edino opravljeno 
raziskavo v slovenskem šolskem prostoru, prav tako tudi povezave pristopa s poučevanjem 
angleščine v Sloveniji še ni bilo narejene. Ravno slednje me je prepričalo, da preizkusim 
uporabo Storyline pristopa pri poučevanju angleščine v prvem triletju na slovenski osnovni šoli 
in se pri tem vprašam o njegovi učinkovitosti: »Ali lahko Storyline pristop s svojimi 
značilnostmi omogoči bolj avtentično učno izkušnjo usvajanja tujega jezika v šolski učilnici?«. 
Raziskava je bila izvedena v tretjem razredu osnovne šole, kjer smo učence vključili v pouk s 
pomočjo Storyline pristopa ter analizirali učinek učnega pristopa na poučevanje, učenje in rabo 
angleščine pri učencih.  
 
Cilji raziskovalnega dela magistrske naloge so:  

1. Ugotoviti, ali se bodo po vpeljavi pristopa Storyline pojavile spremembe v motivaciji 
in odnosu, ki ga imajo v raziskavo vključeni učenci do učenja angleškega jezika. 

2. Ugotoviti, ali bodo v raziskavo vključeni učenci med Storyline projektom avtonomni 
pri učenju in rabi angleškega jezika.   

3. Ugotoviti, na katere elemente pedagoškega pristopa Storyline se bodo učenci, vključeni 
v raziskavo, odzvali pozitivno in na katere negativno.       

4. Ugotoviti, kako se bodo učenci, vključeni v raziskavo, soočili z reševanjem problemskih 
situacij znotraj Storyline projekta ter kakšna orodja in pripomočke bodo pri tem 
uporabili. 

5. Pridobiti mnenje vseh sodelujočih v raziskavi o uporabi alternativnega načina 
ocenjevanja znanja angleščine v sklopu Storyline poučevanja.  

6. Primerjati mnenja vseh sodelujočih v raziskavi o ustreznosti Storyline pristopa za 
poučevanje angleščine v prvem triletju OŠ. 
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7 OPIS RAZISKOVALNE METODOLOGIJE  
 
Pojem triangulacije, kot ga opisuje Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja (2008/09), 
predpostavlja uporabo kombinacije raznolikih načinov pridobivanja podatkov v sklopu iste 
raziskave, z namero pridobitve holistične perspektive v preiskovano dogajanje. S pomočjo 
triangulacije metod (deskriptivna in kavzalno neeksperimentalna), tehnik (opazovanje, intervju 
in analiza izdelkov otrok) ter virov podatkov (učenci, učitelji in strokovnjaki) v empiričnem 
segmentu magistrskega dela omogočimo celovitejši vpogled in razumevanje preučevane 
situacije, s čimer razširimo in poglobimo razumevanje spoznanj naše raziskave (Vogrinc, 
2008b).  
 
 

7.1 Metoda in raziskovalni pristop 
 
Raziskava je bila izvedena v treh delih in sicer pred, med in po Storyline projektu,  pri čemer 
sem uporabila kombinacijo deskriptivne in kavzalno neeksperimentalne metode pedagoškega 
raziskovanja. Raziskovalno delo, izvedeno pred Storyline projektom, temelji na uporabi 
deskriptivne metode, s pomočjo katere orišem trenutno stanje v razredu. V nadaljevanju 
raziskave, tekom Storyline projekta in po njem, sem uporabila kavzalno neeksperimentalno 
metodo s katero sem omogočila iskanje odgovorov na vprašanja z vzročno-posledičnim 
pojasnjevanjem (Sagadin, 1993).  
 
Študija primera izvedena v obliki akcijske raziskave ustreza kriterijem kvalitativnega 
raziskovalnega pristopa. Akcijsko raziskovanje v izobraževanju poteka načrtno in sistematično 
z uporabo različnih raziskovalnih tehnik (Eileen, 2000) ter s ciljem samoevalviranja in 
izboljšanja profesionalne učiteljske prakse za zagotavljanje kakovostnega vzgojno-
izobraževalnega dela (Vogrinc, Valenčič-Zuljan in Krek, 2007).  
 
Socialni psiholog Lewin je svojo predstavo o akcijskem raziskovanju prikazal v nizu spiralnih 
korakov, pri čemer vsak izmed njih vključuje načrtovanje, akcijo in oceno raziskovalnih izidov 
(prav tam, str. 51). S svojo značilno ciklično obliko akcijsko raziskovanje poudarja dinamičnost 
in prepletenost raziskovalnih pristopov ter znotraj tega podrobneje opredeljuje naslednje 
procese preučevanja: identifikacija raziskovalnega problema, zbiranje in analiziranje podatkov, 
načrtovanje akcije z vnosom konkretnih sprememb v prakso v obliki posameznih akcijskih 
korakov, spremljanje učinkov z evalvacijo rezultatov dela in ukrepanje v obliki načrtovanja 
naslednjega koraka (Eileen, 2000).  
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Shema: Cikel akcijske raziskave (Eileen, 2000, str. 9) 

 
Akcijska raziskava v sklopu magistrskega dela je bila zasnovana s ciljem preučitve določenega 
šolskega problema, z vnosom konkretnih sprememb na področju prakse poučevanja angleščine 
kot tujega jezika v prvem triletju in sicer v nizu treh akcijskih korakov v povezavi z vnosom 
ključnih elementov Storyline pristopa v poučevalno prakso. Z analizo podatkov in evalvacijo 
posameznih korakov pridobimo vpogled na učinke učenja z izbranim pristopom znotraj 
določenega razreda (Stringer, 2008, str. 26). 
 
 

7.2 Vzorec 
 
V povezavo triangulacije virov podatkov sem vključila mnenja učencev in učenk, učiteljic ter 
strokovnjakov na področju Storyline pristopa. Opis sodelujočih v raziskavi je prikazan v obliki 
kvalifikatorjev (npr. Učenec 3, Učenka 2, Učiteljica 1, Strokovnjak itd.), kateri so dosledno 
upoštevani in uporabljeni tudi v razdelku predstavitve in interpretacije rezultatov. 
 
Učenec/učenka (1–15): Učenci in učenke 3. razreda (8-9 let) osnovne šole v Sloveniji v 
šolskem letu 2015/16, ki so bili vključeni v Storyline projekt.  
Učiteljica 1: Učiteljica razrednega pouka, ki poučuje angleščino na slovenski osnovni šoli in 
se je s Storyline pristopom seznanila prvič v sklopu izvede raziskave in Storyline projekta. 
Učiteljica 2: Učiteljica razrednega pouka na slovenski osnovni šoli, ki Storyline pristop pri 
poučevanju uporablja že sedem let. 
Strokovnjakinja: Učiteljica razrednega pouka, ki Storyline pristop pri poučevanju uporablja 
že sedem let ter članica glavnega odbora Storyline International in avtorica številnih publikacij 
na temo omenjenega pristopa. 
Strokovnjak: Profesor na univerzi ter član zlatega Storyline kroga. Pri svojem delu že vrsto let 
uporablja Storyline pristop in sicer tako na osnovnošolki stopnji kot tudi pri izobraževanju 
študentov razrednega pouka.  

Identifikacija 
problema

Zbiranje 
podatkov

Interpretacija 
podatkov

Akcija

Evalvacija 
rezultatov

Naslednji 
koraki
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7.3 Tehnike in opis postopkov zbiranja podatkov 
 
Narava kvalitativnega raziskovanja, z neposredno vpletenostjo raziskovalca, poudarja 
pomembnost zmožnosti raziskovalčeve introspekcije lastnega raziskovalnega dela. Strategija 
zavedanja lastnih perspektiv (pogledov), misli, pričakovanj in omejitev, lahko ob pomoči 
triangulacije tehnik pripomore k preverjanju kriterijev veljavnosti, zanesljivosti, objektivnosti 
in občutljivosti ter h končnemu zvišanju stopnje kakovosti znanstvenih spoznanj (Vogrinc, 
2008a). Upoštevajoč raziskovalni problem ter skladno s cilji raziskave sem akcijsko raziskavo 
zasnovala na podlagi triangulacije treh osnovnih kvalitativnih tehnik zbiranja podatkov: 
opazovanja, intervjujev in analize izdelkov učencev. V nadaljevanju so navedene in analizirane 
značilnosti posameznih podskupin uporabljenih tehnik in njim pripadajočih instrumentov. 
Pregled postopkov zbiranja podatkov za vsako izmed izbranih tehnik omogoči transparenten 
vpogled v proučevanje situacije. 
 
 

7.3.1 Intervju 
 
Intervju kot tehnika je bil v raziskavi izbran prav zaradi izjemno fleksibilnih lastnosti, katere 
omogočajo raziskovalcu pridobivanje podatkov s pogovorno komunikacijo. Slednje je še 
posebej učinkovito ob spremljanju neverbalne komunikacije in možnostjo postavitve dodatnih 
vprašanj pri delu z otroki, katerih izražanje je zaradi njihovih bralnih in pisnih zmožnosti 
velikokrat omejeno (Vogrinc, 2008c). Pri uporabi širše zastavljenih vprašanj se intervjuji z 
otroki  lahko izkažejo za problematične, saj  lahko privedejo do kratkih ali nejasnih odgovorov. 
V raziskavi sem uporabila polstrukturirane individualne in skupinske raziskovalne intervjuje, s 
ciljem zbiranja informacij in podatkov, torej pridobitve novih spoznanj na raziskovalnem 
področju in sicer s strategijo lijaka (Vogrinc, 2008c). Vnaprej postavljena ključna vprašanja 
odprtega tipa sem za pridobitev podrobnejših odgovorov nadgradila z uporabo iztočnih 
vprašanj. Kot navaja Stringer (2008), lahko s spretno rabo le-teh razširimo odgovore 
udeležencev in sicer na način spodbujevalnih in podaljševalnih vprašanj (npr.: »Povej mi več o 
tem …«) ter spraševanjem po konkretnih primerih. Vendar je pri tem potrebna določena mera 
previdnosti, da na omenjen način ne vplivamo na vsebino odgovorov. 
 
Prvi sklop intervjujev je bil izveden v tednu pred začetkom Storyline projekta, in sicer z 
učiteljico 1 ter učenci vključenimi v projekt in raziskavo (skupinski intervju z osmimi učenci 
in sedem individualnih intervjujev). Slednje je bilo izvedeno v smeri zastavljenih raziskovalnih 
ciljev in sicer z namenom pridobitve vpogleda v trenutni način poučevanja in učenja angleškega 
jezika ter razredne dinamike. Za kombinacijo individualnih intervjujev in skupinskega 
intervjuja sem se odločila, ker otroci v skupinski diskusiji dajejo pobudo in ideje drug drugemu 
pri iskanju odgovorov na vprašanje, na drugi strani pa z individualni intervjuji poskrbimo za 
globino in jasnost izraženih idej posameznika, ki jih v skupini ni mogoče pridobiti. Na enak 
način je bil izveden sklop intervjujev z učiteljico 1 in učenci po Storyline projektu z namenom 
ugotoviti učinek pristopa na učence v času projekta. Individualni intervjuji so bili izvedeni z 
istimi učenci, kateri so pri omenjenem načinu zbiranja podatkov za raziskavo sodelovali že pred 
Storyline projektom, kar nam v nadaljevanju omogoča primerjavo mnenj ter učinkov pristopa 
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na učence. Poleg omenjenih so bili izvedeni še trije individualni intervjuji na daljavo z učiteljico 
2 ter strokovnjakinjo in strokovnjakom na Storyline področju. Vprašanja vseh intervjujev so 
zbrana v poglavju priloge (priloga 2, str. 116). 
 
Veljavnost in zanesljivost dobljenih podatkov sta bili preverjeni z uporabo diktafona, 
zapisovanjem dodatnih misli, vprašanj in nebesednih spremljevalcev govora, ki so se pri 
vprašancih pojavili tekom intervjuja ter s preverjanjem končnega poročila, s strani učiteljice 2 
in strokovnjakinje.  
 
 

7.3.2 Opazovanje 
 
Opazovanje kot tehnika temelji na neposrednem zbiranju podatkov v naravnem okolju, v 
daljšem časovnem obdobju in sicer s strani raziskovalca kot raziskovalnega instrumentu v vlogi 
opazovalca (Vogrinc, 2008c). Glavna prednost omenjene tehnike v sklopu akcijskega 
raziskovanja je ravno v tem, da z osebno interakcijo pridobimo vpogled v trenutno situacijo ter 
posledično bogato zbirko podatkov, ki jih je z drugimi tehnikami nemogoče zbrati, saj je 
opazovanje precej odprto ter še posebej uporabno pri delu z otroki. Z natančnim zapisom vseh, 
za raziskavo pomembnih dejanj, stanj in okoliščin, tako omogočimo podroben vpogled v 
razumevanje opazovane situacije (Stringer, 2008). Raziskovalec se mora pri tem zavedati 
vpliva raznih dejavnikov, ki lahko vplivajo na notranjo veljavnost predstavljenih podatkov 
(Vogrinc, 2008c). V skladu s tem velja izpostaviti predvsem za raziskavo pomembne 
predsodke, spremembe in vplive prisotnih oseb, ki se pojavijo tekom preučevane situacije (prav 
tam). 
 
Pred Storyline projektom je bilo izvedeno sistematično odkrito opazovanje brez udeležbe, z 
namenom dobiti vpogled v trenutni način poučevanja in učenja angleškega jezika in razredne 
dinamike. Z začetkom Storyline projekta se je opazovanje izvajalo s popolno udeležbo, saj sem 
poleg vodenja projekta vodila tudi zapiske v opazovalni shemi (priloga 3, str. 117). Delno 
strukturirana opazovalna shema je bila oblikovana na podlagi ciljev raziskave, s pomočjo katere 
sva se tako jaz, kot tudi razredna učiteljica angleščine (učiteljica 1) pri opazovanju osredotočali 
na učinke Storyline pristopa ter hkrati zapisali tudi ostale pomembne anekdote ter dejavnosti, 
ki so se pojavile tekom projekta. Z vključitvijo učiteljice 1 v opazovanje sem pridobila 
objektivnejši in podrobnejši vpogled v dogajanje v razredu in izvedbo učnih dejavnosti, saj kot 
vodja projekta velikokrat nisem imela možnosti podrobnega spremljanja dela vseh skupin ali 
posameznih učencev.  
 
 

7.3.3 Analiza izdelkov učencev 
 
Velik del uporabnih informacij v povezavi z raziskavami na izobraževalnem področju lahko 
pridobimo ravno s pregledom fizičnih gradiv (Stringer, 2008). Slednja tehnika je bila izbrana s 
ciljem zagotovitve vsebinsko bogatejših podatkov, saj analiza izdelkov ni časovno in prostorsko 
omejena, je lahko ponovljiva, gospodarna in logistično preprosta (Vogrinc, 2008c). Izdelki 
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učencev predstavljajo konkretne informacije, na podlagi katerih dobimo vpogled v delo 
učencev ter spremljamo učinke uporabljenega pristopa pri učenju in pridobimo povratno 
informacijo o procesu poučevanja. S pestro zbirko vidnih informacijskih gradiv uvidimo 
določene lastnosti in razlike v delu ter skrajne in tipične primere dela učencev (Stringer, 2008). 
Pozornost raziskovalca pri zbiranju omenjenih gradiv mora biti osredotočena predvsem na 
varčnost in uporabnost zbranih informacij za raziskovalni proces.  
 
Izdelki uporabljeni pri analizi empiričnega dela magistrske naloge so bili zbrani v obliki 
umetniških in besedilnih izdelkov na razrednem frizu (priloga 6, str. 140) ter v delovnem 
portfoliju učencev (priloga 5, str. 132), kamor smo vključili tudi obliko dnevniškega zapisa 
učencev po vsaki zaključeni epizodi. 
 
 

7.4 Potek  in ozadje raziskave 
 
Priprava za izvedbo raziskave je vključevala zbiranje informacij in podatkov, potrebnih za 
razumevanje Storyline pristopa, kar mi je pomagalo pri načrtovanju in izvedbi projekta v 
povezavi z akcijsko raziskavo. Raziskovalno delo se je tako začelo v mesecu septembru 2015 
z natančnim pregledom obstoječe literature o Storyline pristopu v slovenskem in angleškem 
jeziku. Mesec dni kasneje sem obiskala univerzo Stenden v mestu Emmen na Nizozemskem, 
kjer sem pridobila vpogled v poučevanje in učenje s pomočjo pristopa Storyline v sklopu 
rednega izobraževanja študentov – bodočih razrednih učiteljev. Osebna komunikacija s 
profesorjem, ki ta pristop že več let uporablja pri poučevanju ter s študenti, ki se o tem še 
izobražujejo, je moje razumevanje o temi nadgradila s koristnimi praktičnimi informacijami in 
nasveti, ki jih je izključno s pregledom literature nemogoče pridobiti.  
 
Po obisku univerze sem poiskala osnovno šolo ter razred, katere vodstvo, starši, učenci in 
razredna učiteljica angleščine, so bili pripravljeni sodelovati v projektu in raziskavi. Po 
pridobitvi vseh potrebnih soglasij sem lahko začela z načrtovanjem akcijske raziskave ter 
januarja 2016 nadaljevala s pripravami na raziskovalno delo ter načrtovanjem Storyline 
projekta s pomočjo predlog Storyline tematik L. Nakrst (2012). Februarja je bila izvedena prva 
faza raziskovanja s pregledom trenutnega načina poučevanja v razredu, vključenim v raziskavo, 
čemur je sledilo podrobno načrtovanje konkretnih akcijskih korakov ter prilagoditev prvotnega 
načrta Storyline projekta na podlagi pridobljenih podatkov. Celoten načrt projekta je bil 
pregledan s strani učiteljice 2, ki omenjen pristop že več let uporablja pri svojem poučevanju 
ter je tako prilagojen, da je hkrati ustrezal standardom načina poučevanja tujega jezika v prvem 
triletju (priloga 4, str. 118). Sledila je realizacija osrednjega dela akcijske raziskave z izvedbo 
Storyline projekta, ki je trajal 5 tednov, po dve šolski uri (90 minut) na teden, v 3. razredu 
osnovne šole v Sloveniji. V zadnji fazi akcijske raziskave sem pridobila še podatke po zaključku 
projekta in dodala mnenja učiteljic in strokovnjakov ter obdelala in analizirala dobljene 
rezultate. Celoten načrt raziskovalnega dela je priložen v poglavju priloge (priloga 1, str. 115). 
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Faze akcijske raziskave in Storyline projekta: 
 
a) Prva faza akcijske raziskave – raziskovanje polja in načrtovanje akcije – je potekala po 
principu glej, misli, deluj, kot ga v povezavi z naravo raziskave izpostavlja Stringer (2008). Z 
uporabo raziskovalne tehnike opazovanja razreda tekom rednega pouka angleškega jezika, sem 
zbrala in analizirala potrebne informacije o trenutnem načinu poučevanja ter delovanja razreda, 
katere so neposredno vplivale na raziskovalni problem.  
 
Podatki so zbrani in opisani znotraj naslednjih tematskih sklopov: 
 

• motivacija in odnos učencev do angleškega jezika; 

• predznanje učencev; 

• način poučevanja (metode in oblike dela); 

• avtentičnost učnih situacij; 

• avtonomnost pri učenju in rabi angleškega jezika; 

• problemske učne situacije; 

• preverjanje in ocenjevanje znanja; 

• poznavanje Storyline pristopa. 
 
Dobljene rezultate (v nadaljevanju predstavljeni v sklopu predstavitve rezultatov, pod 
zaporedno številko 8.1) sem uporabila za ustrezno načrtovanje nadaljnjih ukrepov raziskovanja 
v obliki formiranja akcijskih korakov v povezavi z načrtom dela po Storyline pristopu. 
 
b) Osrednji segment raziskave – izvajanje akcije in spremljanje učinkov – je predstavljala 
izvedba Storyline projekta in akcijske raziskave. Slednja je bila izvedena v sklopu treh akcijskih 
korakov, ki so bili v obliki učnih dejavnostih načrtovani na osnovni strukturi dela, značilni za 
Storyline pristop in sicer po posameznih epizodah. Izhodiščne ideje posameznih akcijskih 
korakov in Storyline epizod so se uresničevale znotraj raziskovalnih ciljev in ključnih 
elementov Storyline pristopa: motivacija in ključni elementi zgodbe (čas, prostor in osebe), 
incidenti in posebni dogodki, zaključek, ocenjevanje in evalvacija (v nadaljevanju predstavljeni 
v sklopu predstavitve rezultatov, pod zaporedno številko 8.2).   
 
Akcijski koraki so načrtovani in predstavljeni z naslovom, cilji, opisom ter lastno raziskovalno 
vlogo učiteljice raziskovalke. Vsak izmed akcijskih korakov se ciljno ujema z dvema Storyline 
epizodama, katerih podroben opis temelji na naslednji shemi:  
 

• storyline epizoda; 

• ključna vprašanja; 

• načrt epizode; 

• potek epizode; 

• razlaga učinkov epizode z zbranimi dokazi; 

• refleksija. 
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Prva kategorija predstavlja posamezne Storyline epizode, ki opredeljujejo izhodiščne ideje, s 
katerimi sem učence postavila pred konkreten problem oziroma izziv. Ključna vprašanja so 
vprašanja, ki sem jih zastavila učencem tekom Storyline projekta in ciljno usmerjajo potek 
dogodkov zgodbe. V kratkem načrtu epizod podrobneje opredelim potek dejavnosti znotraj 
določene epizode. Četrta kategorija opisuje potek izvedenih dejavnosti in dogodkov, ki so se 
pojavili v posameznih epizodah. V naslednjem sklopu so predstavljeni učinki epizode, katere 
podprem s konkretnimi zbranimi dokazi. Zadnji del pa predstavlja refleksijo dela, ki vključuje 
lasten in učiteljičin (učiteljica 1) pogled na izvedbo epizode. Učiteljica 1 je bila pred začetkom 
seznanjena z načinom dela po Storyline pristopu, s posameznimi akcijskimi koraki ter 
dejavnostmi.  
 
Po vsaki zaključeni Storyline epizodi je bila izvedena evalvacija z refleksijo, pri čemer sva se 
z učiteljico 1 vprašali:  
 

• Kaj je bilo dobro ali učinkovito izvedeno ter zakaj?  

• Kaj je bilo slabo ali pomanjkljivo izvedeno ter kakšni bi bili možni predlogi izboljšav 
oziroma sprememb?  

• Kako bi opisali aktivnost, sodelovanje in počutje učencev?  

• Kako bi opisali lastno aktivnost ter občutja ob izvajanju oziroma sodelovanju pri učnih 
dejavnostih?  

 
Pred izvedo naslednjega akcijskega koraka, smo na podlagi omenjene refleksije ter dnevniških 
zapisov učencev v portfoliu dopolnili ali prilagodili načrtovane aktivnosti Storyline projekta.  
 
c) Zaključna raziskovalna faza – evalvacija oziroma refleksija – je bila izvedena na podlagi 
intervjujev, kjer sem pridobila še podatke s strani učencev, učiteljic in strokovnjakov, ki so po 
obdelavi ter podrobni analizi pripeljali raziskavo do zaključnih ugotovitev (v nadaljevanju 
predstavljeni v sklopu predstavitve rezultatov, pod zaporedno številko 8.3).  
 
Podatki so predstavljeni znotraj naslednjih tematskih sklopov: 
 

• ustreznost izbire Storyline pristopa za poučevanje tujega jezika; 

• motivacija in odnos do angleškega jezika; 

• Storyline elementi; 

• avtentičnost učnih situacij; 

• avtonomnost pri učenju in rabi angleškega jezika; 

• problemske situacije; 

• alternativno ocenjevanje. 
 
Za celovitejše razumevanje celotnega raziskovalnega procesa sem v nadaljevanju v tabeli zbrala 
pregled faz, dejavnosti, ciljev ter tehnik in instrumentov raziskovanja. 
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Tabela 10: Pregled raziskovalnega dela po posameznih fazah akcijske raziskave, z akcijskimi 
koraki, Storyline epizodami, cilji raziskave ter tehnikami in instrumenti raziskovanja 

 
FAZE DEJAVNOSTI CILJI TEHNIKE IN 

INSTRUMENTI 
a) 
Raziskovanje 
polja in 
načrtovanje 
akcije. 

Pregled obstoječega 
stanja pred Storyline 
projektom po načelu glej, 
misli, deluj. 

Dobiti vpogled v 
trenutni način 
poučevanja in učenja v 
razredu vključenem v 
raziskavo, za nadaljnje 
načrtovanje in 
delovanje pri razrešitvi 
raziskovalnega 
problema. 

Skupinski in 
individualni 
intervjuji z učenci in 
učiteljico 1. 
Opazovanje 
(opazovalna shema). 
Analiza izdelkov 
otrok (portfolio, friz). 

b) Izvajanje 
akcije in 
spremljanje 
učinkov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. AKCIJSKI KORAK:  

• Storyline epizoda 
1 –  Čas in 
prostor 

• Storyline epizoda 
2 –  Osebe 

Učenci spoznajo delo 
po pedagoškem 
pristopu Storyline ter 
določijo tri ključne 
dejavnike v zgodbi – 
čas, prostor in osebe.  

Opazovanje (shema). 
 
Analiza izdelkov 
otrok (portfolio, friz). 
 

2. AKCIJSKI KORAK: 

• Storyline epizoda 
3 – Incident 

• Storyline epizoda 
4 –  Vmesni 
dogodek 

Učenci se z uporabo 
raznih pripomočkov 
soočijo z 
nepričakovanimi 
problemskimi 
nalogami. 

3. AKCIJSKI KORAK: 

• Storyline epizoda 
5 – Zaključek 
zgodbe 

• Storyline epizoda 
6 – Ocenjevanje 
in evalvacija 

Učenci se seznanijo s 
sklepnima dejanjema 
Storyline pristopa in 
sicer z zaključno 
prireditvijo ter 
evalvacijo dela pri 
projektu. 

c) Evalvacija 
in refleksija. 

Pregled stanja po 
Storyline projektu. 

Dobiti vpogled na 
učinek Storyline 
pristopa pri poučevanju 
tujega jezika angleščine 
v prvem triletju. 

Skupinski in 
individualni 
intervjuji z učenci, 
učiteljicami in 
Storyline 
strokovnjaki. 
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7.5 Postopek obdelave podatkov 
 
Zbrani podatki so bili obdelani na način, kot ga zahteva posamezna tehnika. Intervjuje sem 
posnela in nato izjave prepisala v pisno obliko. Opazovanje je potekalo načrtno in sistematično, 
usmerjeno k zastavljenim raziskovalnim ciljem, kjer sva z učiteljico 1 opažanja dnevno vnašali 
v opazovalno shemo. Po vsaki zaključeni epizodi znotraj določenega akcijskega koraka sem 
zbrala podatke o učinkovitosti Storyline pristopa s strani učencev in razredne učiteljice 
angleščine (učiteljica 1) in sicer na podlagi refleksij učnih ur in pregleda opazovalne sheme ter 
izdelkov učencev (friz in portfolio). Obdelavo sem zaključila s procesi presejanja, 
kategoriziranja in kodiranja zbranih informacij.   
 
 

7.6 Etična načela 
 
V sklopu raziskovalne etike sem udeležence pisno obvestila o naravi študije ter pridobila 
podpisana soglasja za sodelovanje v raziskavi. Pri raziskovalnem delu sem prav tako upoštevala 
zaupnost z varovanjem osebnih podatkov ter pridobila dovoljenja za izvajanje projekta. Pisno 
soglasje o sodelovanju v raziskavi je bilo izročeno v podpis vsem sodelujočim, ki so na podlagi 
intervjujev podali mnenje o Storyline pristopu pri poučevanju angleščine kot tujega jezika v 
prvem triletju. Prav tako je bilo pisno soglasje za sodelovanje v projektu in raziskavi 
posredovano ravnatelju osnovne šole, kjer je bila raziskava izvedena, razredni učiteljici 
angleščine (učiteljica 1) ter staršem učencev, ki so bili vključeni v raziskavo. Pridobitev slednjih 
soglasij je bila potrebna, saj sta projekt in raziskovalno delo potekala v času rednih učnih ur 
angleščine v tretjem razredu osnovne šole.  
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8 REZULTATI IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 
 
Poglavje vključuje obravnavo izsledkov opravljene raziskave. Rezultati, pridobljeni na podlagi 
opazovanj, intervjujev ter analize izdelkov otrok, so predstavljeni v treh delih in sicer pred, med 
in po Storyline projektu.  
 
 

8.1 Pred Storyline projektom  
 
Poglavje podrobneje oriše stanje v razredu pri pouku angleškega jezika, pred izvedbo Storyline 
projekta in sicer s prikazom rezultatov skupinskih in individualnih intervjujev učencev, 
njihovih zapisov v portfoliu, intervjujem učiteljice 1 ter podatki zbranimi z opazovanjem učne 
ure.  
 
 
Motivacija in odnos do angleškega jezika 
 
Učenci imajo pozitiven odnos do angleškega jezika in so izjemno motivirani za delo pri pouku. 
Angleški jezik jih spremlja že od prvega razreda, učiteljica angleščine pa je bila hkrati tudi 
razredničarka v prvih dveh razredih, tako da so angleščino uporabljali tudi pri drugih predmetih. 
Učiteljica je trenutno stanje v razredu opisala z naslednjimi besedami: »Zdaj v tretjem, jaz 
mislim, da jim motivacija do angleščine ni padla. Radi imajo angleščino«. Njene besede so  
potrdili tudi učenci, ki so angleški jezik uvrstili na vrh najljubših šolskih predmetov. Znanju 
angleškega jezika pripisujejo pomembno medkulturno vrednost, ki jim bo predvsem v 
prihodnosti omogočila sporazumevanje na potovanjih, v službi ali z bodočimi življenjskimi 
partnerji. Poleg tega so izpostavili angleško govoreči državi (Velika Britanija in Združene 
države Amerike) ter poudarili, da se angleščina uporablja tudi po številnih evropskih državah 
ter drugod po svetu. S tem so izrazili nijihovo zavedanje o tem, da angleški jezik predstavlja 
enega izmed pomembnejših jezikov v današnjem času. Pouk angleščine opisujejo kot izjemno 
zanimiv način pridobivanja znanja tujega jezika. Učiteljica je učence motivirala predvsem z 
izbiro teme, ki se medpredmetno povezuje s predmetnikom tretjega razreda. Učenka 1 je slednje 
potrdila z izjavo: »Včasih se učimo tudi kaj od spoznavanja okolja, od matematike. Potem je 
lažje razumeti«. Učiteljica prav tako izbira zanimive začetne dejavnosti, s katerimi pridobi 
njihovo zanimanje za delo ter najavi vsebino dela pri učni uri ter vmesne igre, pesmi in dialogi, 
s katerimi vzdržuje nivo pozornosti do konca učne ure. »Angleščina mi je všeč, zato ker se 
igramo, kako naj rečem, takšne super stvari, ki mi bodo v življenju vedno prav prišle, če bom 
potoval kje drugje in raziskoval,« je izpostavil učenec 5. 
 
 
Predznanje učencev 
 
Učenci v razredu, vključenim v raziskavo, so s poukom angleščine začeli že v prvem razredu 
osnovne šole. Učiteljica je poudarila, da se je pri poučevanju v prvem triletju najprej potrebno 
posvetiti slušnemu razumevanju in gradnji besedišča, česar je bilo veliko v prvem in drugem 
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razredu. V tem času so uspeli pridobiti besedišče na različnih tematskih področjih, kar sedaj v 
tretjem razredu omogoča razvijanje tudi ostalih jezikovnih zmožnosti branja, pisanja in 
govorjenja. Na vprašanje: »Kaj že znaš v angleškem jeziku?« so učenci izpostavili predvsem 
poznavanje besedišča, petje pesmi in zmožnost poslušanja. Kljub temu, da so vsi učenci v tem 
razredu s poukom angleščine začeli v prvem razredu, je razlika v njihovi stopnji predznanja, 
predvsem zaradi vpliva domačega okolja, precej velika. Nekateri učenci so izven šolskih klopi 
bolj izpostavljeni angleškemu jeziku kot drugi, kar precej vpliva na njihovo razumevanje in 
izražanje pri pouku angleščine. Učenci, ki doma vadijo angleščino ali so na kakršenkoli drug 
način izpostavljeni jeziku (izpostavljenost medijem, jezikovni tečaji), v razredu izstopajo na 
način, da prevajajo iz angleškega jezika v slovenščino, kadar sošolci česa ne razumejo, ali 
pojasnijo neznane besede ter bolj pogosto uporabljajo angleški jezik pri izražanju svojih idej.  
 
 
Način poučevanja (metode in oblike dela) 
 
Način dela v razredu je skladen z načinom, kot ga svetuje stroka za zgodnje poučevanje tujega 
jezika. Učiteljica uporablja celosten način poučevanja z upoštevanjem učenčevih učnih stilov 
ter izbira raznovrstne metode in oblike dela: metoda popolnega telesnega odziva (angl. TPR – 
Total Physical Response); metode naravnega pristopa, kot so raba pravljic, iger, pesmi in rim, 
s poudarkom na slušnem in bralnem razumevanju ter razvijanju in bogatenju besednega 
zaklada; frontalne, skupinske, individualne oblike ter delo v paru. Učiteljica 1 je izpostavila, da 
se je učenje s pesmicami do sedaj izkazalo kot najuspešnejša metoda dela v tem razredu, saj si 
s pomočjo ritma in melodije veliko bolj zapomnijo jezikovne strukture in besede. Učiteljica 1 
je še dodala: »… in pa seveda še z gibanjem in igrami, zgodbami in pravljicami. Sedaj v tretjem 
razredu, ko so že malce starejši, se lahko pripravi tudi kakšna bolj umirjena dejavnost, da kaj 
prepišejo, ker se uvaja tudi že pisanje ...vse to pripomore k boljšemu učenju angleščine«. 
Učenci med najbolj priljubljene metode in oblike učenja angleškega jezika uvrstijo učenje s 
pomočjo pesmi, igre in učiteljičino branje knjig. Skupinsko obliko dela in delo v paru pa 
uvrstijo visoko nad ostalimi (npr. frontalna in individualna oblika dela). Učenka 15 je pojasnila: 
»Ena pesmica je takšna, ki se ne poje, ampak se po stavkih bere in mora cel razred brati skupaj. 
Tako nam je lažje, da ne govori samo eden sam«. 
 
 
Avtentičnost učnih situacij 
 
V šoli se učenci z avtentičnimi učnimi situacijami seznanijo na strukturiran način pri 
komunikaciji s sošolci ter učiteljico, kjer z različnimi metodami dela urijo pridobljeno znanje 
besedišča ter enostavnih in pogostih stavčnih struktur. Učiteljica 1 je izpostavila nekaj primerov 
uporabe avtentičnega materiala in situacij, s katerimi so se učenci srečali pri pouku angleščine: 
»Uporabljamo kakšne zgodbice in pesmice, ki izvirajo iz življenjskih situacij in na takšen način 
lahko povežejo, kako bi lahko uporabljali angleščino v življenju. Pa tudi dialogi, rutinske 
dejavnosti kot je napoved vremena vsako jutro«. Učenci so kot realne življenjske situacije 
izpostavi li dialoge s sošolci, kjer se predstavijo in povedo kaj o sebi. Sicer pa se učenci z večino 
avtentičnih učnih situacij srečajo zunaj šolskih klopi. Primarno okolje, kjer pridobijo prve 
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izkušnje z učenjem in uporabo angleškega jezika v vsakdanjih situacijah, je njihovo ožje 
oziroma širše družinsko okolje ali na počitnicah. Učenec 3 je predstavil svoje izkušnje z rabo 
angleškega jezika: »Doma se včasih igramo z angleščino. Vadimo angleške besede, včasih z 
mami in očijem, potem pa kakšne barve povem tudi mlajši sestri, ki je stara pet«. Učenka 7 še 
doda: »Jaz pa imam strica, ki potuje po svetu in mi on pomaga, da se lažje učim. Včasih se 
pogovarjam z njim v angleščini«. 
 
 
Avtonomnost pri učenju in rabi angleškega jezika 
 
Učenci so v sklopu rednega pouka večinoma sledili angleškim navodilom učiteljice ter 
odgovarjali na zastavljena vprašanja v angleščini ali slovenščini. Kljub temu, da je učiteljica 
skušala spodbuditi učence z raznimi aktivnostmi, da bi prevzeli pobudo za izražanje in 
komuniciranje v angleškem jeziku, so le-to storili redki učenci. Učiteljica je na zastavljeno 
vprašanje o stopnji avtonomnosti učencev v razredu in načinih, kako le-to spodbuja pri pouku, 
odgovorila z opisom trenutnega stanja v razredu: »Angleščina je dvakrat na teden, zato kaj več 
kot to (osnovni stavki/fraze) jaz ne verjamem da se uporablja, sploh v šoli ne. Sicer pa mislim, 
da je za večino to edini stik z jezikom pri pouku, dve uri na teden. Zato je potrebno spodbujati 
to radovednost. Tisti učenci, ki želijo, vprašajo, jim odgovorim med uro, tudi če nimam tega 
načrtovanega ali pa pogledamo na internet kakšno stvar. Nekateri učenci, ne pa vsi, res dajejo 
pobudo sami. Imajo to željo, da bi se naučili še kaj več«. Avtonomnost pri učenju in rabi jezika 
izkoristijo predvsem doma, kjer ponovijo besede in pesmi, naučene pri pouku angleščine ter se 
hkrati izpostavijo jeziku v različni obliki sodobnih medijev, kot sta televizija in internet. Pri 
učenju jim navadno pomagajo starši, ali pa sami poiščejo odgovore v različnih slovarjih, kot so 
npr. slikovni, besedni ter internetni slovar, nekateri učenci že tudi razvijajo lastne strategije 
učenja tujega jezika in sicer učenje besedišča, s pomočjo izdelave lastnega slovarja: 

• Učenka 11: »Jaz rada gledam takšne oddaje, ko so pač angleške. Drugače pa se učim 
iz zvezka«. 

• Učenec14: »Jaz se učim doma. Imam eno takšno angleško knjigo in ko smo ocenjeni se 
učim iz nje in še kaj sproti pogledam in se kaj novega naučim«. 

• Učenec 3: »Imam doma takšen mali zvezek, tako kot beležko. Potem si pa naredim npr. 
besedo v slovenščini, npr. medved pa pomišljaj in potem angleško besedo«. 

 
 
Problemske učne situacije 
 
Učiteljica je pojasnila, da učenci niso pogosto izpostavljeni problemskim situacijam. Velikokrat 
se problemske naloge pojavijo v sklopu medpredmetnih povezav, kjer morajo učenci priklicati 
v spomin ali uporabiti znanje, ki so ga pridobili pri drugih predmetih. Kot način soočanja s 
problemskimi situacijami, ki se pojavijo v razredu, učiteljica navede internet kot primarni vir 
zbiranja in iskanja informacij, kot so na primer neznane besede. Učiteljica 1 je pojasnila: »Tu 
in tam je kakšna ura, kjer pride do takšnih problemskih situacij. Sam pouk pa večinoma ni 
zastavljen na tak način. Npr. če smo se učili o času, smo se pogovarjali, kako bi nekoga vprašali 
koliko je ura. Na takšen način pa smo. Kjer se le da, ni pa pogosto. Sicer pa, če nas kaj zanima, 
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le-to poiščemo na internetu«. Učenci so ob vprašanju: »Kako se soočite s problemskimi 
situacijami pri pouku in kakšne pripomočke uporabite pri tem?« razmišljali o nepoznavanju 
angleških besed ali nerazumevanje učiteljice kot najbolj pogosto obliko soočanja s problemom 
pri pouku angleškega jezika. S tem se najpogosteje soočijo na način, da preprosto dvignejo roko 
in v slovenskem jeziku vprašajo učiteljico za razlago, pomen ali ponovitev želenega. Nekateri 
učenci se za nasvet raje obrnejo k najbližjemu sošolcu oziroma sošolki ali izkoristijo zvezek, 
kot najpogostejši pripomoček pridobivanja informacij. Učenec 14 je predstavil svoje načine 
soočanja s problemskimi situacijami: »Jaz kdaj vprašam soseda, imam pa s sabo tudi takšno 
angleško knjigo in si jo dam iz torbe na kolena in gledam«. 
 
 
Preverjanje in ocenjevanje znanja  
 
Preverjanje znanja je bilo do tretjega razreda opisno, zato so se letos učenci prvič soočili s 
številčnimi ocenami. Učiteljica 1 je opredelila izbiro načinov preverjanja znanja na podlagi 
jezikovnih zmožnosti, ki so najpogosteje urjene pri pouku: »Glede na to da je poudarek na 
razumevanju in poslušanju, smo največkrat ocenjevali ustno. Tudi preverjanje je potekalo med 
urami, ko so se na primer igrali kakšne igre. Na takšen način sem preverjala znanje in ga tudi 
ocenjevala. Potem smo pa tudi eno ocenjevanje imeli pisno, kjer je šlo bolj za obkroževanje, 
povezovanje, to ni bil pisni izdelek kot tak da pišejo besede«. Omenjenim načinom preverjanja 
znanja lahko dodamo še tiste, ki so jih izpostavili učenci: 

• Učenka 12: »Da zapojemo kakšno pesem«.  

• Učenec 14: »Ko smo meli prvo spraševanje letos, smo se tako v krog postavili, potem 
nas je pa vprašala, koliko smo stari, smo se pozdravili, kako nam je ime in poslovili smo 
se. Potem naslednjič nas je pa vprašala npr. sadje, zelenjavo«. 

 
 
Poznavanje Storyline pristopa 
 
Tako učenci, kot tudi učiteljica 1 za omenjeni pristop še niso slišali. Ko smo učence vprašali: 
»Kaj misliš da pomeni Storyline in na kakšen način misliš, da se bomo učili po tem pristopu?«, 
jih je večina odgovorila, da ne vedo oziroma ne poznajo te besede. Vseeno pa so se nekateri 
učenci na podlagi razčlembe besed približali ideji, kako naj bi pouk potekal po omenjenem 
pristopu: 

• Učenka 1: »Kakšne zgodbe. Da bi več zgodb brali – story pomenijo zgodbe«. 

• Učenka 2: »Meni se zdi, da bi to bila domišljija. Zato, da bi se kaj novega domislili, 
kako bi se lahko učili pri angleščini še na novo«. 

• Učenec 5: »Mislim, da se bomo drugače predstavili, da se bo drugače dogajalo. Da 
bodo bolj zanimive stvari, nov začetek, tako bi jaz temu rekel«. 
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8.2 Storyline projekt 
 
Storyline projekt z naslovom Spring in English Town je bil načrtovan na podlagi podatkov, ki 
sem jih pridobila v prvem raziskovalnem sklopu. Elementi Storyline pristopa predstavljajo 
odgovor na konkreten problem znotraj trenutne poučevalne prakse. Ob upoštevanju razrednega 
predznanja in nacionalnega učnega načrta za tuji jezik v 2. in 3. razredu, kateri predpostavlja 
povezave tematskih področij z ostalimi predmeti, sem na glavno temo pomladi znotraj 
posameznih epizod v sklopu desetih učnih ur vključila vsebinske sklope naslednjih predmetov: 
TJA (tuji jezik angleščina), SPO (spoznavanje okolja), MAT (matematika), ŠPO (šport), LUM 
(likovna umetnost) in GUM (glasbena umetnost). V nadaljevanju so predstavljeni akcijski 
koraki in znotraj njih posamezne Storyline epizode s podrobnim opisom in predstavitvijo 
učinkov z osredotočenostjo na raziskovalne cilje. 
 
 

8.2.1 PRVI AKCIJSKI KORAK –  Motivacija in ključni elementi zgodbe  
 
Cilji: Učenci spoznajo delo po pedagoškem pristopu Storyline ter določijo tri ključne elemente 
v zgodbi – čas, prostor in osebe.  
Opis: Prvotna zasnova Storyline projekta je bila izpopolnjena na podlagi informacij, ki sem jih 
pridobila z opazovanjem in intervjuji učiteljice 1 in učencev vključenih v raziskavo in sicer v 
tednu pred samim začetkom projekta. V sklopu prvega akcijskega koraka bodo načrtovane učne 
dejavnosti, ob katerih bodo učenci spoznali način dela s Storyline pristopom. Usvajali in 
uporabljali bodo znanje angleškega jezika na celosten način in sicer preko ustvarjanja zgodbe. 
Znotraj prve in druge Storyline epizode bodo izpostavljeni začetni motivacijski dejavnosti ter 
nadaljnjim učnim aktivnostim znotraj katerih bomo uresničili tri ključne elemente zgodbe: čas, 
prostor in osebe. Omenjene aktivnosti predstavljajo avtentične in problemske učne situacije, 
vpete v fiktiven svet Storyline tematike, v sklopu katerih bodo učenci razvijali jezikovne 
zmožnosti na področju angleškega jezika ter medpredmetno povezovali znanja z drugih 
predmetnih področij.  
Vloga učiteljice raziskovalke: 

‒ vodenje Storyline projekta ter aktivno opazovanje in zbiranje za raziskavo pomembnih 
podatkov; 

‒ učence čim bolj avtentično vključiti v načrtovanje, izvajanje in evalvacijo pouka 
angleščine v sklopu Storyline projekta; 

‒ učencem predstavi glavne elemente zgodbe pri delu s pristopom Storyline: iznajdba 
prostora, časa in oseb; 

‒ omogočiti ritem dela, ki bo v optimalnem razmerju strukture, spontanosti in 
ustvarjalnosti. 

 
 
1. STORYLINE EPIZODA: Čas in prostor 
V prvi Storyline epizodi bomo zasnovali dva ključna elementa naše zgodbe in sicer tako, da 
bomo z uvodno motivacijsko dejavnostjo postavljeni v avtentično problemsko učno situacijo, 
na podlagi katere bomo določili čas in oblikovali prostor ter tako postavili temelje naše 
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Storyline zgodbe. Pouk tujega jezika angleščine bomo medpredmetno povezali s SPO na temo 
pomladi ter z MAT in LUM na področjih geometrijskih likov in barv. 
 
NAČRT EPIZODE: 

‒ ogled poštne pošiljke z Nizozemske ter branje prejetega pisma; 
‒ pregled vsebine prejetega paketa; 
‒ branje začetnega dela zgodbe v knjigi z naslovom Spring in English Town, ki predstavlja 

del vsebine prejetega paketa; 
‒ zbiranje predlogov razrešitve problemske situacije za nadaljevanje zgodbe; 
‒ postavitev ozadja razrednega friza; 
‒ določitev časa in prostora v zgodbi; 
‒ izbira novega imena kraja dogajanja; 
‒ zbiranje predlogov za rešitev problemske situacije brezdomskih družin v zgodbi; 
‒ ponovitev likov in delov hiše na podlagi preverjanja učenčevih lastnih hipotez in sicer 

z metodo slikovnega nareka; 
‒ načrtovanje in izdelava pročelja hiše z okolico. 

 
KLJUČNA VPRAŠANJA: 

• Kaj je v paketu? What is in the package? 

• Kako lahko nadaljujemo zgodbo? What happens next in the story? 

• Kako bi poimenovali kraj dogajanja zgodbe? What is the name of the place where 
the story is happening? 

• Kaj bi lahko storili za družine, ki so ostale brez doma v zgodbi? What can we do for 
the homeless families? 

• Kako izgleda vaša hiša? What does your house look like? 
 
POTEK EPIZODE 
Učenci so dobili paket in pismo, ki ju je na razred naslovila prijateljica z Nizozemske. V pismu 
jim sporoči, od kod prihaja, kaj počne ter jih prosi, da ji pomagajo z idejami, kako nadaljevati 
zgodbo v knjigi, ki jo trenutno piše. Z učenci smo pregledali podrobnosti o prejetem paketu – 
kraj, država in datum pošiljanja ter razmišljali o tem, kaj se nahaja v njem. Njihova 
predvidevanja smo ovrgli ali potrdili na podlagi natančnega pregleda vsebine ter se pogovorili 
o pomenu vsakega izmed prejetih predmetov. Najpomembnejši del prejete pošiljke je 
predstavljala knjiga. Zgodba v njej se dogaja v Angleškem mestu, kjer je zaradi močnega vetra 
ena izmed ulic v mestu popolnoma uničena, zato je veliko družin ostalo brez strehe nad glavo. 
Skupaj smo prebrali napisane strani v knjigi, preostanek pa so predstavljale prazne strani, zato 
smo se odločili, da bomo prijateljici pripravili predlog nadaljevanja zgodbe, ki ji bo olajšal 
nadaljnje pisanje. V ta namen smo se najprej pogovorili o možnem nadaljevanju zgodbe, kjer 
so učenci podali lastne predloge in ideje. Na podlagi slišanega smo se odločili, da bomo najprej 
uničeni ulici izbrali novo ime. Učenci so po skupinah pripravili predloge, ki smo jih zapisali na 
plakat ter na podlagi volitev izbrali novo poimenovanje kraja, kjer se bo dogajala naša zgodba. 
Postavili smo razredni friz in izdelali prometno signalizacijo, ki je označila začetek in konec 
naše ulice. S ponovnim branjem zgodbe v knjigi smo osvežili njeno vsebino, z namenom 
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razrešitve problematike brezdomskih družin, ki so zaradi naravne katastrofe utrpele izgubo 
domov. Učenci so predlagali izgradnjo novih domov za omenjene družine, zato smo s slikovnim 
narekom preverili njihove hipoteze na področju razumevanja besedišča barv, likov, predlogov 
ter delov hiše. V nadaljevanju so po skupinah narisali načrt in izdelali pročelje hiš za družine, 
katere so skupaj z urejeno okolico postale del novo poimenovane ulice na razrednem frizu. Ob 
tem so se seznanili tudi s pravilno rabo angleških in angleško-slovenskih slikovnih slovarjev.  
 
RAZLAGA UČINKOV EPIZODE Z ZBRANIMI DOKAZI 
Učenci so se pozitivno odzvali na delo s Storyline pristopom. Z zanimanjem so spremljali in 
sodelovali v uvodni epizodi ter prispevali lastne ideje k snovanju in ustvarjanju razrednega friza 
ter zgodbe. Njihovo pozornost je ves čas pouka držala na vrhuncu prav zgodba, v katero so bili 
direktno vključeni kot glavni akterji in snovalci. Prav tako jih je za delo motivirala pestrost 
učnih oblik ter metod dela, predvsem kadar so lahko likovno ali besedno ustvarjali v skupini. 
Pomembno vlogo so odigrali tudi predmeti in dejavnosti, katere so lahko povezali s preteklimi 
izkušnjami  in znanjem ter resničnim svetom. Dejavnosti, kjer so imeli proste roke, so jim dale 
občutek, da počnejo in se učijo, kar dosega njihova interesna področja, zato so velikokrat učenje 
dojemali kot igro. Učenci so se s problemskimi situacijami soočali učinkovito, z začetno 
diskusijo (v paru, po skupinah ali cel razred) ter kasnejšim iskanjem rešitve z raznovrstnimi 
pripomočki (razredni friz, slovarji) in osebnimi razgovori s sošolci in učiteljicama. Posledično 
je učenje skozi avtentične učne situacije pozitivno vplivalo na urjenje jezikovnih zmožnosti 
tako v slovenskem kot tudi angleškem jeziku. V nadaljevanju so omenjeni učinki podkrepljeni 
s podrobnimi opisi in konkretnimi primeri zbranimi tekom projekta, kar osvetli razumevanje 
vpliva Storyline pristopa na učence in sicer na podlagi ciljev raziskave.  
 
V uvodni motivacijski dejavnosti so učenci ob pregledu pisma (priloga 6, slika 7, str. 140) in 
paketa (priloga 6, slika 8, str. 141) z natančnostjo preučevali posamezne besede, ki bi jim 
omogočile razumevanje konteksta. Presenečeni so bili, da je bila poštna pošiljka namenjena 
prav njim in se veselili njenega pregleda. Spraševali so se, katero državo poimenujemo The 
Netherlands in našteli predloge držav, ki se začnejo s črko n: Norveška, Nemčija in 
Nizozemska. Eden izmed učencev je pripomni, da se Slovenija napiše s črko j, ne kot je na 
paketu Slovenia. Pri tem so spoznali, da gre za angleško poimenovanje, tako kot tudi pri 
Nizozemski. V nadaljevanju so učenci ugotovili, da je paket potreboval 19 dni, da je prispel v 
Slovenijo in posledično predvidevali, da je Nizozemska zelo daleč. Ob pogledu na zemljevid 
Evrope so učenci dobili predstavo o razdalji ter začeli naštevati prevozna sredstva, s katerimi 
bi lahko prepotovali razdaljo (npr. a car, a train) in primerjali omenjene predloge med sabo 
(Učenec 8: »Faster car and train is, but plane is the fast«). Ob vprašanju, kaj se nahaja v paketu, 
so našteli številne predloge v slovenščini kot tudi angleščini: zajček, zvezki, barvice, knjige 
(book), otroške zgodbe (fairytales), zgodba (story). Učenci so bili pozitivno presenečeni, ko so 
ugotovili, da za celotno poslano pošiljko stoji resnična oseba.   
 
Slikopis v obliki pisma ter knjiga sta motivirala in spodbudila učence do stopnje, kjer jih je 
bila večina presenečenih, da so zmožni slediti branju in razumejo potek zgodbe. Nekateri učenci 
so pojasnili, da jim je pri razumevanju bilo v podporo slikovno gradivo ter nebesedni 
spremljevalci pri branju teksta. S pomočjo le teh so ugotovili, da se Angleško mesto nahaja v 



76 
 

bližini gora, zato so se ob sliki porušene ulice vnaprej spraševali o tem, kako se je to zgodilo in 
skušali najti razlog za to. Njihovi predlogi so izhajali iz preteklih izkušenj in bližnjega okolja 
(npr. požar/fire, plaz, sneg/snow, veter/wind). Naravne katastrofe so v Sloveniji pogoste, zato 
je dogodek v zgodbi spodbudil čustveno odzivnost v obliki širokega spektra tako pozitivnih kot 
tudi negativnih občutkov učencev (Učenka 15: »To je pa res žalostno …«, Učenec 14: »Ko je 
pri sosedih odkrilo streho, so prišli gasilci pomagat. Lahko bi poklicali gasilce«).  
 
Problemske naloge za izbor novega imena ulice so se učenci lotili z veliko vnemo ter si ob tem 
pomagali s šolskimi zvezki in slikovni slovarji (angleško-slovenski). Zbrali smo izjemno 
zanimive predloge (priloga 6, slika  9, str. 141). Po glasovanju se je razred odločil, da bodo 
novo ulico poimenovali Scary Road ter na vprašanje, zakaj se jim zdi ta predlog najboljši 
pojasnili, da so se zgodile grozne reči na tej ulici. S ponovnim branjem zgodbe smo prešli k 
bistvu reševanja problematike brezdomskih družin. Otroci so predlagali, da družinam kupijo 
hiše oziroma zgradijo nove, da bi družine šle na izlet ali dobile avtodom ter tako imele mobilen 
dom (Učenka 1: »Kamorkoli bi šli z avtodomom, tam bi lahko bil njihov dom«). Učenci so na 
koncu ugotovili, da bi bilo najbolje zgraditi nove hiše, saj imajo prebivalci verjetno radi to 
mesto in bi želeli ostati tam (priloga 6, slika 12, str. 141).  
 
Med načrtovanjem in oblikovanjem hiš so se učenci soočili s številnimi ovirami pri 
razreševanju problemske situacije. Skupina učencev se je z njimi soočila z izposojo slovarjev, 
kjer so pogledali besede in se spomnili, kaj vse še lahko dodajo hiši. Učenci so imeli na voljo 
zelo malo časa za izgradnjo hiš, zato so si znotraj skupin razdelili vloge pri oblikovanju. 
Nekateri so nastopili kot vodje v skupini ter zadolžili ostale člane za risanje načrta, iskanje 
besed v slovarju, izrezovanje likov za okna, vrata, streho ipd. spet drugi so lepili  (priloga 6, 
slika 11, str. 141). Kljub temu so bili enotni, da bi njihove hiše  izgledale veliko lepše, če bi 
imeli na voljo več časa. Učenci ene izmed delovnih skupin so vprašali, ali lahko zgradijo blok, 
kjer bi se lahko naselilo več prebivalcev ter idejo tudi realizirali. V tej isti skupini so se  med 
seboj precej spodbujali pri delu in uporabi angleškega jezika ter se imenovali za super ekipo. 
Navdušenje ob postavitvi hiš na razredi friz je sprožilo ideje o tem, kako bi lahko uredili okolico 
hiše. Nekateri učenci so poleg zgradb postavili grmičevje iz barvnega papirja, spet drugi so v 
skupini diskutirali, kaj potrebujejo ter kaj lahko prinesejo naslednjič s sabo (npr. avto,  igrače). 
 
Učenci so se pozitivno odzvali na element zgodbe, kot enega izmed elementov Storyline 
pristopa. Z navdušenjem so brali zgodbo ter z zanosom prispevali ideje za nadaljevanje le-te 
(Učenec 5: »Že vem, sami bomo lahko nadaljevali zgodbo«). Preverjanje lastnih hipotez kot 
naslednjega ključnega elementa Storyline pristopa, smo uvedli s pomočjo slikovnega nareka ter 
s tem preverili učenčevo predznanje (priloga 6, slika 10, str. 141). Nekateri učenci so imeli na 
začetku težave (Učenka 2: »Jaz ne razumem, kaj moram narisati«), vendar so v nadaljevanju s 
pozornim poslušanjem uspeli priklicati v spomin določene besede in pravilno narisati risbo. 
Nekateri so ob tej dejavnosti spoznali in popravili  napačna razmišljanja v preteklosti (Učenec 
3: »Ves čas sem mislil da je square circle«). Po pregledu portfolia učenke 2, ki se je med uro 
izrazila z besedami, da ne razume, kaj mora narisati, lahko izpostavim njen zapis v dnevniku, 
kjer se je izrazila, da ji je bilo všeč, ker je morala razmišljati o pravem liku med slikovnim 
narekom.  
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Učenci so v sodelovanju z ostalimi sošolci avtonomni pri učenju, za jezik komuniciranja 
znotraj skupin pa je razen dveh izjem, večina uporabila slovenščino. V sklopu frontalnega ali 
individualnega dela pa je bila situacija obratna. Učenci so bili bolj avtonomni predvsem pri 
uporabi jezika z občasno spodbudo s strani učiteljic. Izražali so se predvsem s posameznimi 
angleškimi besedami ter nekateri že tudi z enostavnimi stavčnimi strukturami ter neznane 
besede nadomestili s slovenskimi. Nekateri učenci so ves čas pouka skušali uporabljati angleški 
jezik, čeprav njihovi stavki niso bili slovnično ustrezni, jih to ni odvrnilo od poskušanja. Če se 
kakšne besede niso spomnili, smo jih skupaj skušali poiskati. 
 
Prvi del portfolia so učenci izpolnili že pred začetkom projekta ter ga tudi uredili, potem pa so 
po vsakem zaključenem tednu zapisali svoj dnevnik ter skrbno zbirali izdelke. Pisanje le-tega 
jih je spodbudilo k lastni refleksiji dela ter kritičnemu vrednotenju projekta, s čimer so posredno 
vplivali tudi na nadaljnje delo v razredu (njihovi dnevniki so bili prebrani po zaključenem tednu 
ter njihove ideje v velikih primerih upoštevane pri snovanju nadaljnjih učnih ur).  
 

 
 

Slika 1: Podoba razrednega friza po zaključeni prvi epizodi 

 
REFLEKSIJA 
Storyline pristop je v razredu sprožil veliko mero zanimanja za učenje in uporabo angleškega 
jezika. Izbira teme projekta se je ustrezno skladala s tematikami, obravnavanimi na drugih 
predmetnih področjih. V uvodni motivacijski dejavnosti so učenci z zanimanjem čakali, da 
odprejo paket ter ugibali, kaj se nahaja v njem. Ob poslušanju in branju pisma (slikopisa) so 
sami odkrivali vsebino sporočila, namenjenega prav njim. Izbira knjige, kot povezovalni 
element realnega in fiktivnega Storyline sveta, se je izkazala kot izjemno pozitivna, saj so 
učenci z velikim zanosom pristopili k soustvarjanju nadaljevanja zgodbe ter so se hkrati 
zavedali, da je le ta del realne življenjske učne situacije. Celotna situacija, v katero je bila vpeta 
tudi oseba, ki prihaja iz druge države, govori drugačen jezik ter ima drugačne navade, je v njih 
sprožila val vprašanj ter začetek nove medkulturne izkušnje, za nekatere učence celo prve. 
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Dobro je bil izbran prostor za razredni friz v zadnjem delu učilnice, ki je nastajal pred 
učenčevimi očmi in sicer z njihovimi izdelki in trudom. K omenjenim smo ob zaključku vsake 
ure dodali nove izdelke ter besede, ki smo se jih naučili. Zbrane na razrednem frizu smo 
uporabili pri nadaljnjem učenju ter uporabi angleškega jezika. Z dejavnostmi, kjer smo vključili 
predhodno znanje, so učenci še z večjim zanimanjem spremljali dogajanje ter zaradi 
razumevanja besedišča jezik uporabljali na višji ravni, npr. z oblikovanjem enostavnih stavčnih 
struktur. Učenci so imeli tudi precej možnosti za poglobitev besedišča na njihovih interesnih 
področjih ter so tako z notranjo motivacijo kot glavnim vodilom širili, uporabljali in ohranjali 
svoje znanje. 
 
V začetnem delu projekta smo se morali soočiti s situacijo dveh manjkajočih učencev. Kljub 
temu, da sta učenca zamudila ključni uvodni del, je bila njuna vključitev v nadaljnje delo 
izvedena izjemno spontano. Učenca sta se seznanila z novim znanjem kar na razrednem frizu, 
kjer smo zbrali vso dosedanje delo ter s ponovnim branjem zgodbe ter detajlno razlago 
podrobnosti in pomembnih dogodkov s strani sošolcev. Tekom projekta smo se soočili tudi s 
časovno omejenostjo dejavnosti. Izdelki učencev na razrednem razstavnem prostoru/frizu so 
odražali njihovo delo pri pouku, zato za ustvarjaje potrebujejo čas. Slednjega zaradi časovne 
stiske nismo uspeli v celoti uresničiti pri izdelovanju hiš. Pomanjkanje časa za izgradnjo hiš je 
v skupinah sprožilo val nezadovoljstva (ni jim bilo všeč to, da so bili omejeni pri izgradnji hiš 
– še 5 min). Na drugi strani je časovna stiska prispevala h okrepitvi skupinskega duha znotraj 
posameznih delovnih skupin. Možna izboljšava omenjene aktivnosti bi bila, da bi nekoliko več 
časa porabili za izgradnjo hiš oziroma, da bi likovne dejavnosti nadaljevali pri pouku likovne 
umetnosti. Veliko časa se je v prvi epizodi namenjalo ravno likovnemu ustvarjanju, kar ni bilo 
v korist pouku angleščine, saj so v času skupinskega dela učenci večinoma uporabljali 
slovenščino kot jezik komunikacije s sošolci, saj se je njihov fokus z jezika preusmeril v 
reševanje problema.   
 
Učenci so  aktivno sodelovali.  Med učnimi urami so se vsi dobro počutili, zadovoljni so bili z 
izbiro skupin, zato so med seboj dobro sodelovali. Heterogene skupine so se izkazale za izjemno 
pozitivne, saj so bili jezikovno šibkejši učenci deležni veliko pomoči ter razlag s strani 
posameznih sošolcev, ki so samostojnejši na tem področju. Poleg skupinske pripadnosti se je 
že po prvi učni uri pokazala precejšnja naklonjenost projektu z razrednim reševanjem 
padajočega dela ozadja razrednega friza, katerega so z uporabo lepilnega traku pritrdili na 
prvotno mesto.  
 
Vodenje projekta ter hkratno opazovanje se je izkazalo za obvladljivo, saj je razred malo-
številčen ter vodljiv, zato sem se lahko primarno osredotočila na cilje poučevanja in 
raziskovanja. Učencem sem uspešno predstavila dva ključna elementa zgodbe, čas in prostor, 
in jih spodbujala k aktivni rabi angleškega jezika ter s tem uresničila cilje epizode. Izpostavila 
sem jih aktivnostim, kjer so preverjali lastne hipoteze ter jih z odprtim tipom vprašanj 
spodbudila h kritičnemu razmišljanju in reševanju problemskih situacij.  Med poučevanjem sem 
večinoma uporabljala angleški jezik, kar je učence na začetku malce presenetilo, potem pa jih 
spodbudilo k lastni rabi angleškega jezika. Slovenski jezik sem uporabila izključno pri zapisu 
prevoda novih besed ter dodatni pojasnitvi izpolnitve dolžnosti v portfoliu učencem, ki navodila 
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v angleškem jeziku niso popolnoma razumeli. Razredna učiteljica angleščine je o svoji izkušnji 
pri opazovanju in sodelovanju v prvi epizodi še dodala: »Ob sodelovanju pri učnih urah sem se 
počutila odlično, saj sem videla, da učenci predstavljene stvari razumejo (čeprav je celotna ura 
potekala izključno v angleščini) in uživajo v dejavnostih«.  
 
 
2. STORYLINE EPIZODA: Osebe 
Drugi teden projekta je namenjen elementu človečnosti, ki ga bomo z učenci v sklopu dveh 
šolskih ur uresničili z oblikovanjem biografij oseb v naši zgodbi, jih likovno upodobili, dramsko 
uprizorili njihova srečanja ter jih razvrščali po različnih kriterijih. Ob tem bodo učenci 
medpredmetno povezovali znanja angleškega jezika s SPO na temo družine in poklici ter 
predmetnima področjema MAT in ŠPO z razvrščanjem in gibanjem.  
 
NAČRT EPIZODE: 

‒ pregled stanja na razrednem frizu ter vremena; 
‒ učenci oblikujejo družine (3–4 učenci) ter izberejo angleški priimek družine; 
‒ vsak posameznik si izbere vlogo znotraj družine, katerega družinskega člana 

predstavlja; 
‒ ustvarjanje oseb s pomočjo oblikovanja biografij na osebnih izkaznicah; 
‒ na podlagi opisa osebne izkaznice oblikujemo lutke za svoje figure v zgodbi; 
‒ vsi družinski člani se srečajo ulici in se spoznajo, tako da se drug drugemu predstavijo 

(ocenjevanje); 
‒ poznavanje prebivalcev ulice poglobimo še z njihovim razvrščanjem na podlagi osebnih 

lastnosti; 
‒ predstavitev vsakodnevnih aktivnosti posameznih družin.  

 
KLJUČNA VPRAŠANJA: 

• Kdo živi v novih hišah? Who lives in new houses? 

• Katere osebe so del vaše družine? Who are your family members? 

• Kdo si ti? Who are you? 

• Kako se predstavimo? How do we introduce ourselves?  

• Kako lahko razvrstimo osebe v zgodbi? How to sort people in the story? 

• Kakšen vsakdan imajo družine? What do families do every day? 
 
POTEK EPIZODE 
Ob prihodu v razred so me učenci obvestili, da je bil v našem mestu potres, saj so bile nekatere 
hiše prevrnjene, na nekaterih so se celo odlepili deli hiše. Skupinsko so rešili nastalo situacijo 
ter popravili vse, kar je bilo potrebno, da je bila naša ulica spet urejena. Nadaljevali smo z 
rutinsko dejavnostjo napovedi vremena, ki so jo pred tem redno izvajali pri pouku angleščine. 
Tokrat smo se vprašali, kakšno je vremensko stanje v našem mestu, kjer se dogaja zgodba. 
Nadaljevali smo s pogovorom o tem, kdo bo sedaj živel v novih hišah. V ta namen so se skupine 
učencev med seboj povezale v družine, znotraj katerih so posamezniki ustvarili družinske člane. 
Vsaka družina si je najprej izbrala angleški priimek ter svoji hiši pripisala naslov. Znotraj družin 
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so se oblikovala razmerja z določitvijo družinskih vlog (oče, mati, sin, hčera, stric, teta ipd.). 
Izbranim osebam so prav tako dodelili angleška imena ter njihove osebne lastnosti, ki so bile 
oblikovane na podlagi osebne izkaznice. Njihovo vizualno podobo so upodobili na osebni 
izkaznici s pomočjo risbe ter jih v obliki lutke v celoti izpopolnili ter vključili v zgodbo in na 
razredni friz. Prav tako je vsak posameznik določil predmet, kateri je predstavljal posebnost 
njihovega lika v zgodbi (npr. klobuk, očala, rdeča šminka). Osebni predmeti posameznikov so 
bili shranjeni v njihovih družinskih hišah in z vsakim začetkom učne ure uporabljeni kot del 
osebnosti, ki jo je učenec skupaj z lutko predstavljal v nadaljevanju naše zgodbe. Novi 
prebivalci so se med seboj spoznali z naključnim srečanjem na ulici ter se predstavili drug 
drugemu ob spremljavi angleške skladbe English Town (Match Box Twenty). Z učiteljico sva 
med potekom spoznavanja sodelovali in spremljali napredek učencev pri vsakem naslednjem 
predstavljanju ter beležili imena učencev, ki so zadostili kriterijem ocenjevanja. Prebivalce naše 
ulice smo podrobneje spoznali še z metodo razvrščanja ter na ta način raziskali, kdo je 
najstarejši in kdo najmlajši na naši ulici. 
 
RAZLAGA UČINKOV EPIZODE Z ZBRANIMI DOKAZI 
V sklopu druge epizode smo učencem omogočiti več prostora za njihovo socialno in čustveno 
vključevanje, kjer so kot ustvarjene osebnosti nastopili v naši zgodbi. Skoznjo so razvijali 
avtonomnost pri učenju in tokrat predvsem pri rabi angleškega jezika v sklopu dialogov s 
sošolci. Ob tem so gradili na občutku odgovornosti pri reševanju problemskih situacij ter 
izkazali veliko mero ustvarjalnosti pri oblikovanju elementov razrednega friza (osebne 
izkaznice, lutke, osebni predmeti). 
 
Učenka je v začetku učne ure pripomnila, da so naše hiše zelo žalostne, ker nihče ne živi v njih. 
Zato smo se vprašali o tem, kako to spremeniti in koga bi naselili vanje. V začetnem 
razmišljanju o problemski situaciji smo na primer slišali predloge: jaz, mi, živali (npr. 
konj/horse, pes/dog, morski konjiček); in ker je tok zamisli odneslo izven obsega realnih 
predlogov, sva jih z učiteljico 1 vprašali: »Who lives in your house?« in s tem napeljali na 
prvotno razmišljanje o osebah in družinskih članih. Našteli so člane, ki jih poznajo (mother, 
father, brother, son, grandfather, baby) ter se v skupinah, kot so izdelovali hiše, povezali v 
družino ter določili člane v njej, naslov prebivališča ter priimek.  
 
Na podlagi primera izpolnjene osebne izkaznice ene izmed oseb v naši zgodbi, so učenci 
oblikovali osebnosti le-teh ter se v nadaljevanju prelevili v njih. Na internetu smo poiskali 
primere angleških imen, ostale rubrike pa so izpolnili po lastnih zmožnostih in željah. Učenci 
so bili izjemno navdušeni, da so si lahko izbrali angleška imena (priloga 6, slika 13, str. 142). 
Eden izmed njih je pripomnil, da si je vedno želel, da bi imel angleško ime (Učenec 5: »Če smo 
pri angleščini in govorimo angleško, se spodobi da imamo tudi angleška imena«). Z delom so 
nadaljevali doma ter tako ustvarili unikatne opise in podobe osebe v obliki lutk. Njihovo 
domače delo se je izkazalo za izjemno ustvarjalno, saj so imeli na voljo veliko časa za 
raziskovanje besedišča njihovih interesnih področij. Nekateri so kot glavni pripomoček pri 
soočanju s problemsko nalogo uporabili internet ali razne jezikovne slovarje kot glavna vira 
za iskanje neznanih besed (npr. poklici, predmeti ipd.) (priloga 6, slika 14, str. 142). Različnih 
osebnosti in upodobitev le-teh v obliki lutk je bilo toliko, kolikor je učencev v razredu. Tako 



81 
 

smo imeli  v razredu osebe različnih starosti (od 1 meseca do 90 let) ter raznovrstnih poklicev 
(modna oblikovalka, poklicni dirkač, kuharica, plesalka, rokometaš, policist, frizerka, 
fotografinja itd.). Na slednje je ponovno vplivalo domače delo, kjer so ustvarjali z uporabo 
lastne domišljije in niso delovali pod vrstniškim ali učiteljevim vplivom. Na voljo so imeli 
dovolj časa in različne materiale pri izdelavi lutk za osnovane figure. Le-te so narisali, dodali 
blago, barvni papir, volno in druge materiale ter izrezano nalepili na lesene paličice (priloga 6, 
slika 15, str. 143). Predlagali so različne načine, kako bi lahko zalepili paličico, da bi se lahko 
potem kasneje igrali z njimi (Učenec 3: »Kaj če je paličica zalepljena z vrha, potem lahko ta 
oseba hodi po našem mestu?«). Dobili so tudi nalogo, da na podlagi omenjenega biografskega 
opisa izberejo predmet, ki je specifičen za njihov lik v zgodbi. Učenka, ki je predstavljala lik 
dojenčka, doma ni našla dude, zato jo je pred poukom izdelala iz papirja in ovalne plastične 
jajčke. Nekateri učenci se pri izdelavi lutk niso tako zelo potrudili, vendar pa so kasneje, ko so 
videli kakšne lutke so izdelali sošolci začeli spraševati, če lahko dodajo nekaj blaga ter tako 
dopolnijo in izboljšajo videz lutke. Nekaj učencev ni imelo dokončanih osebnih izkaznic ali 
niso našli kakšne besede, zato so si pri tem pomagali s slikovnimi slovarji ter na spletu našli 
iskane besede (npr. a scar, a fashion designer, a dummy). Izdelane lutke ter osebni predmeti, ki 
smo jih nosili v vlogi izbranih likov v zgodbi, so postali del razrednega friza ter nas ves čas 
nadaljnjega dela v sklopu projekta spremljali tako pri učenju kot uporabi angleškega jezika 
(priloga 6, slika 16, str. 143).  
 
Razredu sem predstavila svojo osebo in izdelano lutko ter izpostavila, da nimam družine in 
doma. Skupina s tremi člani, je ponudila rešitev za mojo problemske situacije in mi ponudila 
streho nad glavo. Kljub temu se je razgovor nadaljeval in pripeljal do zaključnega predloga, da 
bi lahko živela v stanovanjskem bloku, kjer je veliko prostih stanovanj.  
 
Učenci so uživali v vlogi izbranih likov, kot enega ključnih elementov Storyline pristopa, še 
posebej so se sprostili pri pogovarjanju s sošolci, saj so menili, da je govorjenje s pomočjo lutke 
lažje. V vlogi novih osebnosti (prebivalci na Scary Road) so se predstavili drug drugemu v paru. 
Kasneje so se vsi člani med sabo spoznali tako, da so ob glasbi hodili naokoli po razredu in ko 
se je glasba ustavila, so se obrnili k najbližjemu sosedu ter se mu predstavili. Sočasno so si 
učenci pomagali z osnovnimi stavčnimi strukturami, ki jih uporabljamo pri predstavitvi oseb, 
saj so bile zapisane na tabli. Nekateri učenci so samo odgovarjali na vprašanja, spet drugi so 
spraševali in vodili celoten pogovor v angleščini. Z vsakim krogom so bili učenci bolj sproščeni, 
več uporabljali angleščino, bili ob tem bolj nasmejani. Nekateri so predstavitev izvedli brez 
osebne izkaznice, saj so si vse podatke zapomnili, spet drugi so brali z izkaznice ter predloge 
stavkov s table. Vsi učenci so v tem delu pridobili del ocene znotraj Storyline projekta, saj so 
se kot nove osebnosti uspešno predstavili ostalim sošolcem.  
 
Po spoznavnem delu smo prebivalci Scary Roada poiskali najstarejšo in najmlajšo osebo na 
naši ulici. Problemsko situacijo smo rešili s pomočjo povezave matematičnih znanj in sicer z 
razvrščanjem števil. Na omenjen način smo se prebivalci med sabo še podrobneje spoznali in 
se hkrati urili na številskem in jezikovnem področju. Nekateri učenci so imeli težave pri branju 
števil v angleškem jeziku, na primer zamenjava števil 24 in 40 ali pa zamenjan vrstni red pri 
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branju desetiških enot, ki se v večini primerov kaže kot posledica analogije branja števil v 
slovenskem jeziku (priloga 6, slika 17, str. 143). 
 
Na razrednem frizu smo v zaključnem delu epizode pridobili še novo znamenitost in sicer 
stolpno uro, ki jo je eden izmed učencev izdelal pri likovnem pouku in je menil, da jo naše 
mesto potrebuje. 
 

 
 

Slika 2: Postavitev lutk (družine Richard) na razrednem frizu 

 
REFLEKSIJA 
Napoved vremena na začetku učne ure, kjer vsak dan eden izmed učencev na vremenski karti 
določi trenutno meteorološko stanje, je ostala rutinska dejavnost tudi v sklopu našega projekta. 
Nadgradili smo jo le s spremembo poimenovanja kraja in tako na znan način začeli vsako učno 
uro s ponovitvijo letnih časov, mesecev ter vremena. Za izjemno pozitiven Storyline element 
se je izkazal tudi razredni friz, ki so ga ustvarjali učenci in ob pomoči katerega smo ponavljali 
besedišče ter reševali problemske situacije, ki so se pojavile na njem. Dobro načrtovano in 
izvedeno je bilo skupinsko delo s ponujenimi predlogi angleških imen in priimkov družin. 
Učiteljica 1 je izpostavila, da je bil kontekst uporabe angleških imen pri poučevanju tujega 
jezika v preteklosti deležen številnih deljenih mnenj o njegovi učinkovitosti. Eden izmed 
vzrokov, ki je vodil v kritično razmišljanje o uporabi te metode, je ravno odsotnost razloga za 
spremembo identitete. S Storyline pristopom so učenci direktno vključeni v zgodbo, zato je 
sprememba identitete v enega izmed karakterjev v zgodbi smiselna ter za učence predstavlja 
dober razlog, zakaj imajo sedaj drugačno ime in govorijo drug jezik. Na podlagi izkušnje v 
pretekli epizodi, kjer so učenci veliko časa porabili za likovno ustvarjanje hiš, smo tokrat 



83 
 

upodobitev lutk načrtovali v obliki domačega dela, kjer so imeli na voljo več časa, da so 
zadostili njihovim estetskim potrebam/standardom. Slednje je vplivalo na uspešne uvodne dele 
nadaljnjih učnih ur v okviru Storyline projekta, kjer smo začetek ure naznanili z nastopom oseb 
v naši zgodbi in sicer z uporabo osebnih predmetov in lutk ter od tega dejanja dalje uporabljali 
angleščino kot glavni jezik komunikacije v razredu. Pred tem so se za dosego enakega cilja 
učenci in učiteljica začarali. Omenjenega so bili že naveličani, zato jih je njihova igra v vlogi 
druge osebe precej motivirala za uporabo angleškega jezika. Izkazalo se je za izjemno 
pomembno, da se tudi učitelj vživi v svojo vlogo, saj s svojim zgledom spodbudi učence k 
aktivnemu in ustvarjalnemu dogajanju v zgodbi.  
 
V drugi epizodi smo se soočali tudi z nekaterimi pomanjkljivostmi. Razredna učiteljica 
angleščine je izpostavila, da vsi učenci še niso tako uspešni v branju oz. postavljanju vprašanj 
v dialogu (predstavljanje). Čeprav smo primer dialoga projicirali na interaktivno tablo in 
prebrali, bi bilo dobro, če bi ga skupaj večkrat zvadili. Prav tako osebni predmeti niso bili tako 
dobro sprejeti, saj učenci, ki so jih pozabili prvi dan, niso razvili posebnega odnosa do njih in 
jih niso uporabljali. Tisti, ki so se v večji meri vživeli v upodobljen lik, jih je predmet spremljal 
ves čas, zato bi v tem primeru bila potrebna večja mera enotnosti in poudarek na pomembnosti 
teh predmetov. Načrtovana dejavnost, kjer bi skupine z igro vlog predstavile vsakdan svojih 
družin, ni bila izvedena, zato smo omenjeno aktivnost zaradi časovne stiske izpustili. Učenci 
so se namreč tako  vživeli v predstavljanje in spoznavanje drug drugega, da smo temu namenili 
več časa, kot je bilo načrtovano.  
 
Učenci so neizmerno uživali ob predstavljanju z lutkami in se zelo vživeli v dogajanje.   
Nekateri so prekoračili načrtovane okvire ter spoznavni pogovor popeljali na višji nivo. Način 
predstavljanja je bil odlično izbran. Namreč, ko je glasba zaigrala, so menjali osebe. Dobro so 
sodelovali in bili zelo aktivni. Opazila sem veliko sovrstniške pomoči, kjer so jezikovno 
močnejši učenci več spraševali in se prilagodili nivoju pogovora z različnimi sošolci. 
 
Uspešno smo predstavili element človečnosti v našem projektu, ki so ga učenci sprejeli izjemno 
pozitivno. S tem smo postali angleško govoreči prebivalci v mestu, kar je učence še dodatno 
motiviralo k rabi angleškega jezika. Lastna aktivnost v zgodbi, kjer sem nastopila kot ena izmed 
oseb, je tudi meni olajšala rabo angleškega jezika pri poučevanju, saj sem se velikokrat na 
njihova vprašanja ali odgovore odzvala z besedami, da ne razumem, kaj mi želijo povedati in 
jim pomagala pri tvorjenju stavkov ali pa smo uporabljali kretnje, mimiko, slikovna ponazorila 
in predmete za sporazumevanje med sabo. Na drugi strani, je zaradi narave učiteljskega poklica 
ter predhodno naučenih vzorcev bilo potrebno veliko truda ter pozornosti nameniti zavedanju, 
da na učenčeva vprašanja namesto s podajanjem odgovora, odgovorim z novim vprašanjem in 
jih s tem spodbudim h kritičnemu razmišljanju ter nadaljnjemu raziskovanju njihovega 
problema. Omenjene situacije so se še posebej pogosto pojavljale pri samostojnem oziroma 
skupinskem delu, zato so se v ta namen učenci seznanili z uporabo različnih slovarjev. Izkušnja 
pri prejšnji epizodi nas je spodbudila, da smo upoštevali ritem dela učencev in jim tako 
omogočili več časa pri dejavnostih, v katerih so uživali ter aktivno rabili angleški jezik (npr. 
predstavljanje). Razredna učiteljica angleščine je še dodala: »Odločila sem se, da ne bom le 
opazovalka (po potrebi učiteljica), ampak bom aktivno sodelovala kot oseba v zgodbi«. 
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8.2.2 DRUGI AKCIJSKI KORAK – Incidenti in vmesni dogodki  
 
Cilj: Učenci se z uporabo raznih pripomočkov soočijo z nepričakovanimi problemskimi 
nalogami znotraj avtentičnih učnih situacij. 
Opis: V sklopu 3. Storyline epizode bodo načrtovane učne dejavnosti, znotraj katerih se bodo 
učenci soočili z realnimi problemskimi situacijami, katere se bodo v obliki nepričakovanih 
dogodkov pojavile v zgodbi. Z uporabo različnih pripomočkov in medpredmetnih povezav 
bodo skušali razrešiti nastale probleme ter ob tem aktivno delovati na pridobivanju in uporabi 
angleškega jezika. 
Vloga učiteljice raziskovalke: 

‒ vodenje Storyline projekta ter aktivno opazovanje in zbiranje, za raziskavo pomembnih 
podatkov; 

‒ učence čim bolj avtentično izpostavi nepredvidljivim situacijam in jim zastavi odprta 
ključna vprašanja, ki bodo aktivirala njihov miselni proces ter omogočila reševanje 
problemov po lastni poti; 

‒ ustvarjanje prostora in priložnosti za učenčeve socialne in čustvene interakcije, za razvoj 
avtonomnosti in odgovornosti do dela.  

 
 
3. STORYLINE EPIZODA: Incident 
Uvod v tretjo epizodo predstavlja nepričakovani dogodek (odpadki na ulici), ki spremeni 
podobo razrednega friza. Učenci so postavljeni v problemsko situacijo, ki od njih v prvi vrsti 
zahteva raziskovanje vzroka za nastanek problema ter odziv na razrešitev trenutnega stanja. Z 
nastalo problematiko se soočijo s raznimi pripomočki ter s povezavo znanj različnih predmetnih 
področij in sicer SPO na temo ločenega zbiranja odpadkov, ŠPO v povezavi z izvedbo tekalno-
jezikovne igre in GUM pri učenju besedila nove pesmi. 
 
NAČRT EPIZODE: 

‒ pregled trenutnega stanja razrednega friza ter iskanje vzroka za nastalo situacijo; 
‒ soočanje s problematiko onesnaženja mesta; 
‒ oblikovanje zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov; 
‒ ponovitev novih besed v sklopu tekalne štafetne igre, kjer v skupinah (3–4 učenci) 

pravilno razvrstijo odpadke v njim namenjene zabojnike; 
‒ učenje nove pesmi (I like the flowers); 
‒ iskanje izgubljene osebe. 

 
KLJUČNA VPRAŠANJA: 

• Zakaj so ti odpadki v našem mestu? Why is this trash here?  

• Kaj lahko naredimo s smetmi? What can we do with the trash? 

• Na kakšne načine lahko preprečimo nadaljnje onesnaževanje v našem mestu? How 
can we keep our town clean? 

• V kateri zaboj sodijo odpadki? Where does this trash belong? 

• Kaj vam je všeč v našem mestu? What do you like in our town? 
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POTEK EPIZODE 
Pred začetkom učne ure sem ulico na razrednem frizu nasmetila z raznimi odpadki. Učence je  
ob prihodu v razred razburil pogled na omenjeno sceno. Začeli so se pogovarjati, kako so se te 
smeti znašle na naši ulici. Hitro smo zbudili prebivalce naše ulice in se v njihovih vlogah lotili 
reševanja situacije. V vlogi osebe v zgodbi sem preverila, kdo vse živi v naši ulici, katere 
poklice opravljajo, da bi za pomoč pri nastali situaciji prosili prave ljudi. Ob tem smo spoznali 
dve novi osebi, in sicer manjkajoči učenec in razredna učiteljica angleščine sta se predstavila. 
Za tem sva z učencem, ki opravlja poklic policista, pregledala nastalo situacijo in v poplavi 
raznovrstnih smeti našla kuverto s fotografijami. Skupaj s celim razredom smo jih pregledali, 
se pogovorili, kaj vidijo na njih ter ugotovili, da lahko s pomočjo le-teh sestavimo zaporedje 
dogodkov, kar nam bo pomagalo razumeti ozadje nastanka nepričakovanega dogodka ter 
razrešiti naš problem s smetmi. V zaporedju fotografij smo razbrali zgodbo, v kateri gredo 
učenci na šolski izlet v Angleško mesto ter za seboj pustijo smeti, katere močan veter raztrosi 
po celi ulici. Po ugotovljenem vzroku za nastalo situacijo smo prešli na nevihto možganov, kjer 
smo zbirali ideje za razrešitev problema s smetmi. Vsi učenci so predlagali, da moramo najprej 
te smeti pobrati ter urediti zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov. Tako so v skupinah (družine) 
izdelali zabojnike za določeno vrsto odpadkov ter odpadke pospravili z ulice. Na zabojnike so 
prilepili sličice s primeri predmetov, ki sodijo v njihov zaboj (plastic, glass, paper, trash) in s 
tem določili pravila ločenega zbiranja odpadkov ter jih predstavili ostalim sošolcem. V 
naslednji šolski uri smo s pomočjo tekalne igra po skupinah (družine) ponovili besede 
predmetov (odpadkov) na način razvrščanja sličic v zabojnike. Za zaključek naše čistilne akcije 
smo si priredili manjšo zabavo, kjer smo najprej z nevihto možganov izrazili naše mnenje o 
tem, kaj nam je v našem sedaj počiščenem mestu zares všeč. Nekatere ideje smo ponovno 
uporabili v sklopu učenja nove pesmi (I Like the Flowers). V zaključnem delu smo petju dodali 
še igro skrivalnic, kjer smo iskali skrite lutke v razredu in sicer tako, da smo lutko enega izmed 
likov v zgodbi skrili nekje v razredu in z glasnim/tihim petjem usmerjali učenca, ki je moral to 
osebo poiskati. 
 
RAZLAGA UČINKOV EPIZODE Z ZBRANIMI DOKAZI 
Učenci so bili izpostavljeni avtentični problemski situaciji, v sklopu katere so se s pomočjo 
socialne in čustvene interakcije uspešno soočili s problemom odpadkov na razrednem frizu. 
Reševanje situacije je bilo za učence mentalno zahtevno ter čustveno zelo pomembno, zato so 
svoje ideje lažje izrazili in o njih diskutirali v slovenskem jeziku. Po razrešitvi vzroka za nastalo 
situacijo smo jih posledično bolj spodbujali h aktivni uporabi in komunikaciji v angleškem 
jeziku. Dejavnost je ustvarila dovolj prostora in časa za avtonomno učenje in odgovorno 
skupinsko delo.  
 
Učenci so se ob prihodu v razred zgrozili nad stanjem podobe razrednega friza (priloga 6, 
slika 18, str. 144). Iskali so odgovore ter se spraševali: »Kaj je to? Veter je bil. Smeti. Nekdo je 
nasmetil. Kdo je bil? Vi ste bili učiteljica?«. Čustven odziv je zaradi njihove direktne vpetosti 
v zgodbo bil še toliko večji, saj se jih je dogodek s smetmi dotaknil na osebni ravni (Učenka 9: 
»Smeti imamo povsod okoli hiše. Pa tako lepo smo imeli. Sedaj je pa vse razmetano«). 
 



86 
 

Učenec in učiteljica sta predstavila svoji osebnosti. S tem smo vsi učenci in učiteljici vključeni 
v zgodbo ter naseljeni na ulici našega razrednega friza in sicer, po predlogu učencev, v 
stanovanjskem bloku, kjer so prazna stanovanja. Učenec z novo oblikovano osebnostjo se je 
takoj vživel v vlogo ter ves čas pouka, tudi v komunikaciji s sošolci skušal uporabljati angleški 
jezik. Na ta način je opogumil tudi ostale sošolce, ki so se na podlagi njegovega zgleda 
pogosteje izražali v angleškem jeziku.  
 
Dejavnost, kjer smo morali sestaviti časovno zaporedje sličic (priloga 6, slika 19, str. 144), da 
bi ugotovili vzrok za nastanek omenjene situacije, je učence na začetku spodbudila k 
poimenovanju posameznih predmetov na slikah ter poskusu tvorbe enostavnih stavkov, s 
katerimi so opisali zaporedje dogodkov (Učenec 10: »There a wind and it pfff things«). Incident 
so takoj povezali z začetnim poglavjem v zgodbi, v kateri nastopi močan veter, ki uniči celotno 
ulico hiš in ljudje ostanejo brez domov in so tako predvidevali, da je ponovno veter glavni 
razlog za nastalo situacijo. Nadaljnja diskusija o poteku dogodkov na sličicah je potekala v 
slovenščini, saj učenci zaradi osredotočenosti ter narave problemske naloge niso bili zmožni 
komunikacije v tujem jeziku. Med njihovim delom smo jih ob strinjanju in nestrinjanju ter 
iskanju novih poti vodili z vprašanji, ki bi jih ciljno vodila k razrešitvi problema ter aktivni rabi 
angleškega jezika: »What happened? What's next? What do you see on the picture? First this 
and after that? Who is this? Are they the same?«. Posledično so ob razumevanju nekaterih 
besed na sličicah (npr. trip, snack, trash) lažje razmišljali o poteku dogodkov. Idejo o tem, da 
učenci na sliki živijo v našem mestu, so po dolgem premisleku ovrgli (Učenka 13: »Ni logično, 
da gredo v lastno mesto na izlet. Na prvi sliki se učijo o tem mestu, zakaj bi ga šli gledat z 
avtobusom? A bi šli z avtobusom gledat naše hiše?«). Povzetek celotne zgodbe so skupaj 
predstavili v angleškem jeziku: »Children from a different city come to Scary Road to see, they 
eat snack, put snack in trash, then wind and pfff it away«. Zaključek zgodbe je kljub temu ostal 
odprt, saj je ponujal več možnosti, da so se učenci že odpeljali in da je veter razmetal smeti 
oziroma obratno, zato smo z učenci v razredu sklenili kompromis, da sta možna oba predloga, 
saj sta bila oba smiselna ter jasno utemeljena na podlagi zbranih dokazov.   
 
V praktičnem delu reševanja problemske situacije sva z učencem v vlogi policista organizirala 
čistilno akcijo in sicer sva vsaki družini določila vrsto odpadkov, ki so jih morali pospraviti.  
Družina King je začela s čiščenjem papirja z naše ulice (pri tem so odstranili vse, kar navadno 
sodi v določen zabojnik ter na barvni karton zapisali, kateri vrsti odpadkov je namenjen – paper, 
glass, plastic/metal and trash). Pomagali so si s slovensko brošuro o ločevanju odpadkov ter si 
ogledali, kaj sodi pod določeno vrsto odpadkov ter kakšnih barv so navadno zabojniki za ločeno 
zbiranje odpadkov. V nadaljevanju smo s poimenovanjem predmetov podrobneje pregledali 
vsebino zabojnikov ter seznam dovoljenih odpadkov, ki so ga oblikovali s pomočjo sličic 
predmetov. Učenci so predlagali, da narejene zabojnike postavimo ob razredni friz, kamor 
bomo lahko odlagali odpadke ter tako ohranili naše mesto čisto. 
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Slika 3: Ločeno zbiranje odpadkov 

 
V naslednji šolski uri smo s tekalno igro ponovili besede ter ločeno zbiranje odpadkov. Učence 
smo k aktivnostim ter športnemu duhu spodbudili z vprašanjem: »Does your family know 
where this thrash belongs? How fast can you sort them?«. Po končani aktivnosti smo 
nadaljevali s pregledom in poimenovanjem predmetov, ki so jih razvrščali v zabojnike ter tako 
določili družino oziroma skupino, ki je pravilno in najhitreje razvrstila odpadke. Pri tem so 
učenci že brez pomoči poimenovali predmete oziroma  brali zapis, saj so se z enakimi besedami 
seznanili že v prejšnji učni uri. 
 
Ob zaključku čistilne akcije so učenci našteli, kaj vse jim je bilo všeč v mestu (npr. flowers, our 
house, Scary Road, mountains, a car). Nekatere predloge smo uporabili pri učenju besedila nove 
pesmi. Pomagali smo si s sličicami, ob katerih so učenci razumeli pomen novih besed ter 
identične predmete poiskali tudi v našem mestu na razrednem frizu (rože, narcise, gore, hribi). 
Nekateri učenci so se preizkusili v slušnem razumevanju, tako da so z dotikom sličice na tabli 
ali na razrednem frizu nakazali besede, ki jih slišijo v pesmi. Naučeno pesem smo večkrat zapeli 
ter jo uporabili za zaključno igro skrivalnic, kjer smo enega učenca poslali iz razreda ter v tem 
času skrili eno izmed oseb (lutko) iz našega mesta. Ob vrnitvi učenca v razred smo ga seznanili 
s pravilom, da mora slediti jakosti našega petja, ki ga bo vodilo do izgubljene osebe (tiho petje 
– daleč od cilja, glasno petje – blizu cilja). Učenci so ob omenjeni aktivnosti ponovili novo 
naučeno pesem, pazili na jasno izreko besedila ter jakost petja v povezavi s pravili igre. 
 
REFLEKSIJA 
Z urami angleščine smo ravno začeli, zato je bilo presenečenje ob pogledu na mesto, ki je bilo 
zasuto s smetmi, še toliko večje. Element presenečenja jih je motiviral za nadaljnje delo. 
Njihovo pozornost smo do konca uspeli držati na vrhuncu z raznimi oblikami dela ter vključili 
veliko gibanja pri učenju, ki ga učenci na tej stopnji še kako potrebujejo. Zelo jim je bila všeč 
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tudi pesem, saj je bila nekoliko drugačna od pesmi, ki se jih sicer učijo. Še posebej zanimiva se 
jim je zdela igra, v kateri smo uporabili pravkar naučeno pesem. Na splošno so učenci vedno 
uživali, kadar smo učenje angleščine povezali še s kakšnim drugim predmetnim področjem, saj 
so si na ta način lažje ustvarili povezave in si zapomnili nove besede.  
 
Za tekalno štafetno igro, kjer so v skupinah (3–4 učence) razvrščali odpadke v temu namenjene 
zabojnike, bi bil primernejši večji prostor (npr. telovadnica ali hodnik), kjer posamezniki ne bi 
ovirali drug drugega. Prav tako bi namesto slovenske brošure o ločenem zbiranju odpadkov 
učencem ponudili druge vire, npr. internet ali slovarje, kjer bi iskali odgovore.  
 
Sodelovanje učencev in njihova aktivnost je iz ure v uro naraščala, in sicer na način, da več 
uporabljajo angleški jezik, npr. pri poimenovanju posameznih predmetov, kot tudi v 
posameznih dialogih znotraj skupin, kjer je bilo opazno več komunikacije v angleškem jeziku. 
Prav tako je epizoda z incidentom vplivala na počutje učencev v razredu ter sprožila širok 
spekter čustvene odzivnosti, od začetnega razočaranja in nezadovoljstva ob pogledu na razredni 
friz, preko frustracij ob reševanju problemov, do sreče ter občutka uspešnosti ob zaključku 
epizode. 
 
Epizoda je bila izjemno aktivna in je zahtevala veliko podpore z dodatnimi vprašanji, ki so 
spodbudila miselni proces učencev pri reševanju problemske situacije. V takšnih primerih je 
potrebno vnaprej razmisliti o možnih zapletih ter vprašanjih učencev ter se ustrezno pripraviti 
za sprotno razreševanje omenjenih situacij (npr. možni predlogi podvprašanj). Prav tako smo 
veliko energije in pozornosti namenili izražanju in komunikaciji v angleškem jeziku, saj je 
težavnost problemske naloge učence usmerila h komunikaciji v slovenskem jeziku. Temu 
primerno bi bilo potrebno učence opremiti z besediščem oziroma stavčnimi strukturami v 
ciljnem jeziku, ki bi jih lahko uporabili tekom reševanja problema. 
 
 
4. STORYLINE EPIZODA: Vmesni dogodek 
Vmesni dogodek spodbudi učence, da se soočijo s problemsko situacijo tako, da medpredmetno 
povežejo znanje angleškega jezika s predmetnim področjem spoznavanja okolja – glavne smeri 
neba – in se orientirajo v prostoru, na zemljevidu ter s pomočjo kompasa. 
 
NAČRT EPIZODE:  

‒ ponovitev pesmi (I Like the Flowers …); 
‒ učenci razmišljajo o velikonočnem dogodku; 
‒ organiziranje lova na zaklad (Easter Egg Hunt); 
‒ iskanje velikonočnih jajčk ob pomoči zemljevida in vetrovnice; 
‒ medpredmetno povezovanje znanja s spoznavanjem okolja pri poimenovanju glavnih 

strani neba v angleščini; 
‒ spoznavanje glavnih strani neba z orientiranjem v prostoru ter spoznavanjem delovanja 

in uporabe kompasa; 
‒ opisovanje okolice s čutnimi zaznavami.  
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KLJUČNA VPRAŠANJA: 

• Kakšen dogodek lahko organiziramo na ulici v času velike noči? What kind of an 
event we can organize in our street in the Easter time? 

• Kako lahko najdemo pot do skritega zaklad? How can we find the way to the hidden 
treasure? 

• V kateri smeri se nahajajo glavne smeri neba (sever, jug, vzhod, zahod)? In which 
direction are cardinal directions (North, South, East and West)? 

• Kaj vidiš na severu Angleškega mesta? What do you see in the North of English 
Town? 

 
POTEK EPIZODE 
Z učenci smo ponovili pesem (I like the flowers …). V nadaljevanju so razmišljali o tem, kakšen 
dogodek bi lahko organizirali v času velike noči na naši ulici in podajali predloge (npr. barvanje 
jajčk, iskanje jajčk, obdarovanje). V vlogi osebe v zgodbi sem jim sporočila, da bom priredila 
igro z naslovom Easter Egg Hunt, kamor sem  povabila vse prebivalce, da se udeležijo lova na 
čokoladna jajčka. Učenci so najprej ugibali o pomenu igre, nato pa se  podali na lov. Čokoladnih 
jajčk niso našli, zato so razmišljali, kako bi jih lahko našli. Za pomoč pri iskanju sem jim 
pripravila angleški zemljevid naše ulice z vetrovnico ter navodili, kako najti pot do končnega 
cilja. Na podlagi njihovih rešitev so se ponovno podali na lov ter s tem preverili njihovo 
razumevanje navodil na zemljevidu ter smeri neba. Ko smo odkrili mesto našega skritega 
zaklada, smo z učenci pregledali navodila ter se pogovorili o pomenu smeri neba ter zarisali 
pravo pot skozi našo ulico. Pogovor o glavnih smereh neba smo nadaljevali ob pomoči kompasa 
ter se orientirali v prostoru. Nazadnje smo se z lutkami podali na našo ulico ter enega izmed 
stanovalcev postavili v osrčje ulice ter razmišljali o tem, kaj ta oseba vidi v različnih smereh 
neba. 
 
RAZLAGA UČINKOV EPIZODE Z ZBRANIMI DOKAZI 
Razred je užival v učenju skozi igro, zato je učinek slednje epizode izjemno pozitivno vplival 
na motivacijo pri reševanju problemske naloge. Učenci so uporabljali angleški jezik predvsem 
pri branju in opisovanju okolice, in sicer v povezavi s tematskim področjem orientacije pri 
predmetu spoznavanja okolja. Znanje o glavnih smereh neba so pri omenjenem predmetu 
pridobili še v istem tednu, tako so sveže ideje prenesli in izrazili pri pouku angleščine. 
Komunikacija z ostalimi učitelji (razredno učiteljico) je odigrala ključno vlogo v sklopu 
ustreznega načrtovanja vsebinskega dela učne ure. 
 
Naznanitev igre Easter Eggs Hunt je izjemno motivirala učence za delo in jih spodbudila h 
gibanju in ugibanju pomena besed.  Učenci so vstali, vzeli svoje lutke ter gledali naokoli po 
razredu in na razrednem frizu, kje bi se lahko skrivala velikonočna jajčka. Ostali učenci so na 
glas razmišljali, da bomo raziskali okolico šole. Nekateri so pojasnili, kaj pomeni beseda Easter 
in predvidevali, da je jajčka skril velikonočni zajček (Easter bunny).   
 
Za pomoč pri iskanju sem učencem razdelila angleške zemljevide, kjer so se na podlagi navodil 
in s pomočjo vetrovnice soočili s problemsko nalogo (priloga 6, slika 20, str. 145). Aktivnost 
je potekala s preverjanjem učenčevih lastnih hipotez, pri čemer so nekateri sami ugotovili 
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pomen angleških oznak na vetrovnici, saj so jih povezali s slovenskimi oznakami (Učenec 3: 
»Sever je vedno zgoraj«). Nekaj učencev se je posvetovalo s sosedom, nekaj jih je ugibalo, 
nekaj pa jih je kar tako zarisalo pot. Eden izmed učencev se je  spomnil, da oznaka W pomeni 
zahod, vendar analogije vetrovnice ni uspel prenesti na ostale oznake. Test njihovih poskusov 
iskanja cilja smo izvedli v praktični obliki, tako da so se učenci z lutko v roki sprehodili po naši 
ulici ter ob tem natančno sledili poti, označeni na njihovem zemljevidu. Pojasnitev ter razlaga 
glavnih strani neba nam je v nadaljevanju omogočila načrtanje prave poti na zemljevidu ter 
določila iskani cilj (priloga 6, slika 21, str. 145). Učenci so ponovno prebrali navodila in vodili 
lutko enega izmed likov v zgodbi skozi mesto v smeri proti cilju (priloga 6, slika 22, str. 145). 
Znanje smo poglobili še s pregledom oznake na kompasu ter ponovili pravilno rabo kompasa. 
Na njem so bile angleške oznake, kar je učencem olajšalo delo. Učenci so se najprej samostojno 
orientirali v prostoru ter kasneje s kompasom preverili ustreznost izbrane smeri. Eden izmed 
učencev je med uporabo kompasa ugotovil, da magnetna igla vedno kaže proti severu. 
 
Učenci so določili glavne strani neba še na razrednem frizu in se postavili v položaj ene izmed 
lutk na naši ulici. Na vprašanje, kaj vidi lutka v različnih smereh neba, so našteli različne 
predloge: sever – nas, a road, a sign, Scary Road; zahod – sošolke; vzhod – hišo, mesto, 
Williams house, windows; jug – block of flats, a car. K temu je eden izmed učencev pripomnil: 
»Naše hiše so vse enake. Yellow, red, blue and green colours, windows«. 
 

 
 

Slika 4: Orientacija v mestu 

 
Učenci so ob zaključku epizode dodali zemljevid v osebni portfolio ter izrazili svoje mnenje in 
znanje v dnevniškem zapisu. 
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REFLEKSIJA 
Ponovno se je za izjemno učinkovito metodo izkazala izbira igre za motivacijo ter učenje. 
Razredna učiteljica angleščine (učiteljica 1) je skušala učencem pojasniti, kaj pomenijo oznake, 
vendar se omenjeno dejanje ni uresničilo, saj smo želeli učencem omogočiti preverjanje lastnih 
hipotez ter prenos znanja z drugi predmetnih področij. Slednje dejanje se je izkazalo za 
učinkovito, saj so učenci z uporabo lastnega znanja ter posvetovanja s sošolci prišli do enakih 
ugotovitev, kot bi jih posredovala učiteljica.  
 
Iskanje velikonočnih jajčk je bilo prvotno načrtovano na prostem, kar bi lahko bilo nadvse 
zanimivo, vendar zaradi vremenskega stanja tega nismo uspeli uresničiti in smo dejavnost 
prilagodili trenutnim pogojem.  
 
Med poukom so se pojavile nejasnosti ter pomanjkanje razumevanja pri orientiranju v prostoru, 
saj učenci še niso dobro osvojili angleških oznak oziroma so jih menjali s slovenskimi. Le-te 
so si med seboj precej podobne, vendar označujejo različne smeri neba (npr. oznaka S v 
slovenščini predstavlja sever, v angleščini pa jug), kar je učence zmedlo pri uporabi kompasa. 
Potrebno bi bilo še več urjenja na tem področju, da bi prenos znanja v prakso stekel 
učinkoviteje.  
 
Tekom epizode se je porodila tudi ideja, da bi v naše mesto prišel turist, katerega bi morali 
usmerili do želene točke, vendar zaradi postavljenega časovnega okvira omenjene aktivnosti 
nismo vključili v projekt. Vsekakor bi narava takšne aktivnosti postavila učence v realno 
situacijo, v kateri se pogosto znajdemo na primer na potovanjih. 
 
Učenci so bili tekom epizode izjemno aktivni ter navdušeni nad znanjem s področja 
spoznavanja okolja, ki so ga lahko obnovili ter povezali pri pouku angleščine. Zdelo se jim je 
smiselno ter zanimivo, zato so se nalog lotili sproščeno. Počutili so se igrivo ter se veselili lova 
na čokoladna jajčka ter za voljo tega sodelovali in si pomagali pri nalogi.  
 
V četrti epizodi smo se srečali s prvimi disciplinskimi problemi tekom izvajanja aktivnosti. 
Skupinsko dejavnost orientiranja v prostoru smo morali prekiniti zaradi nerazumevanja 
navodila. Učencu, ki je v tistem trenutku imel v lasti kompas, je sledil celoten razred. Zaradi 
nerazumevanja navodila se je odločil dejavnost peljati po svoji poti in jo spremeniti v zabaven 
dogodek, kateremu so začeli slediti ostali sošolci. Jasno smo ponovili pravila v angleškem 
jeziku in odgovorili na nejasnosti, ki so se pojavile pri nerazumevanju ter razumevanje 
podkrepili z dodatnim praktičnim prikazom izvedbe dejavnosti. Ostale aktivnosti so potekale v 
sproščenem in igrivem skupinskem delu, kar je pripomoglo k ustvarjanju priložnosti za socialne 
in čustvene interakcije.  
 
 

8.2.3 TRETJI AKCIJSKI KORAK – Zaključek in evalvacija Storyline projekta 
 
Cilji: Učenci se seznanijo s sklepnima dejanjema Storyline pristopa in sicer z zaključno 
prireditvijo ter evalvacijo dela pri projektu. 
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Opis: V sklopu tretjega akcijskega koraka učenci osmislijo in predstavijo potek dela ter 
pridobljeno znanje na zaključni prireditvi, pridobijo informativno oceno na podlagi zbirke 
izdelkov v portfoliu ter podajo lastno mnenje o projektu. 
Vloga učiteljice raziskovalke: 

‒ vodenje Storyline projekta ter aktivno opazovanje in zbiranje, za raziskavo pomembnih 
podatkov; 

‒ učence čim bolj avtentično vključiti v načrtovanje in izvajanje sklepne epizode Storyline 
projekta ter ocenjevanje njihovega znanja; 

‒ vodenje razredne diskusije in intervjujev ter spodbujanje učencev k izražanju mnenj in 
izkušenj v sklopu evalvacije Storyline projekta. 

 
 
5. STORYLINE EPIZODA: Zaključek zgodbe 
V zadnjem tednu Storyline projekta vrhunec dogajanja predstavljajo posebni dogodki, s 
katerimi pripeljemo našo zgodbo do zaključka. Najprej preizkusimo enega izmed sodobnih 
načinov komuniciranja na daljavo ter pripravimo povzetek našega projekta, ki ga povabljenim 
(staršem, sorodnikom in učiteljem) predstavimo na zaključni prireditvi. Medpredmetno, s 
poukom angleščine, povežemo temo domače okolje s predmetnega področja SPO ter SLJ pri 
pisanju vabil. 
 
NAČRT EPIZODE: 

‒ petje pesmi (I like the flowers …) in ocenjevanje slušnega razumevanja; 
‒ načrtovanje zaključne prireditve ter priprave; 
‒ pisanje vabil; 
‒ zbiranje angleških naslovov pesmi za seznam predvajanja na zaključni prireditvi; 
‒ komunikacija na daljavo s pomočjo Skype programa; 
‒ generalna vaja pred zaključno prireditvijo; 
‒ zapis naučenih besed na razredni friz; 
‒ zaključna prireditev in pogostitev gostov. 

 
KLJUČNA VPRAŠANJA: 

• Kakšno prireditev lahko pripravimo za zaključek zgodbe, kaj bi počeli, kaj 
potrebujemo? How to celebrate the end of the story, what can we do, what do we need? 

• Koga bi lahko povabili na našo zabavo? Who are guests at our party? 

• Kako lahko komuniciramo z nekom na daljavo? How can we communicate with 
someone on long distances? 

• Kako bomo sprejeli goste? How to welcome our guests? 
 
POTEK EPIZODE 
Uvod v predzadnjo epizodo smo začeli s ponovitvijo pesmi I Like the Flowers, katere besedilo 
so učenci nalepili v zvezek ter narisali, kar je omenjeno v pesmi. Učenci so se preizkusili v 
slušnem razumevanju, tako da so z dotikom sličice na tabli ali na razrednem frizu nakazali 
besede, ki jih slišijo v pesmi (na ta način smo ocenili slušno razumevanje). Sledil je sklepni del 
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projektnega dela in sicer pogovor o zaključku naše zgodbe, ki sem ga naznanila z odhodom 
mojega lika iz mesta. Učenci so vedeli, da se čas projekta izteka, zato smo se odločili, da bomo 
zaključno praznovanje izvedli v obliki angleške čajanke ter povabili starše, znance in učitelje, 
kjer bi jim pokazali vse, kar smo počeli v preteklih tednih. S tem namenom smo napisali vabila 
povabljenim gostom ter učence zadolžili za pripravo seznama angleških pesmi, ki se bodo 
predvajala na čajanki. V naslednji šolski uri smo se pogovarjali o načinih komuniciranja na 
daljavo ter razmišljali, kako bi se lahko prijateljici z Nizozemske, ki nam je poslala paket, 
zahvalili za to prijetno izkušnjo, ki smo jo gradili na podlagi njene zgodbe. Tako smo poklicali 
prijateljico na Nizozemsko s pomočjo Skype programa, se ji v angleščini predstavili in zahvalili 
za paket ter pokazali, kaj smo ustvarili v sklopu Storyline projekta. Za konec se nam je 
prijateljica zahvalila za pomoč in ideje, ki so ji pomagale pri pisanju knjige ter nam celotno 
zgodbo, ki jo je napisala na podlagi naših predlogov tudi poslala v obliki zaključene zgodbe v 
knjigi. Z učenci smo skupaj  prebrali zgodbo v knjigi ter ob tem dodali elemente in dejavnosti, 
ki smo jih počeli v sklopu projekta ter na ta način pripravili predstavitev za zaključno prireditev. 
V zaključku ure so učenci še razmislili, katere besede so se naučili v sklopu projekta ter jih 
zapisali na bele cvetove in jih prilepili na ozadje razrednega friza in sicer na drevo, ki je tako 
na koncu projekta na temo pomladi vzcvetelo. Pred zaključno prireditvijo smo si z učenci 
razdelili vloge, kako bomo sprejeli goste ter pripravili prostor. Uvodni pozdrav je gostom 
izrekla učiteljica angleščine, nato pa smo začeli s predstavitvijo. Po zaključku smo vse goste 
povabili, da so se nam pridružili na angleški čajanki, kjer smo ob poslušanju angleških skladb 
razpravljali o projektu. 
 
RAZLAGA UČINKOV EPIZODE Z ZBRANIMI DOKAZI 
Peta epizoda je predstavljala vrhunec našega projekta, zaradi česar so učenci ohranili visoko 
stopnjo motivacije do konca projekta ter s predstavitvijo dela ponotranjili ter uporabili 
pridobljeno znanje. Skozi celotno epizodo smo delovali predvsem na zadnji fazi učenja tujega 
jezika, to je uporaba, kjer so učenci preverjali svoje znanje in se v avtentičnih učnih situacijah 
soočili z uporabo angleškega jezika. Pridobili so jasen vpogled v njihove realne zmožnosti 
komuniciranja ter težave, ki so se pri tem pojavile (npr. izgovarjava, povezava besed v stavke 
ipd.). 
 
Učenci in učiteljica so ob ponovitvi pesmi I like the flowers izrazili željo, da bi si njeno besedilo 
prilepili v zvezek, kjer imajo zbrane vse do sedaj naučene pesmi. Poleg tega so narisali še sličice 
ob novih besedah, s katerimi so se seznanili v besedilu pesmi. Preverjanje znanja ob petju pesmi 
je v nadaljevanju potekalo izjemno spontano. Medtem, ko so učenci, obrnjeni proti tabli, peli 
pesem, so se posamezniki izmenjaje  preverili v slušnem razumevanju besedila z nakazovanjem 
slišanih besed na razrednem frizu v zadnjem delu razreda.  
 
Sledila je najava odhoda mojega lika iz mesta zaradi službene dolžnosti. Učenec 10 se je  odzval 
z besedami: »No. Kako se reče, niti pod razno ne gre nikamor. That's an order«. Ostali učenci 
so se priključili z idejami, da bi lahko še nadaljevali s projektom. Ob predlogu, da bi se ob 
slovesu želela srečati in se posloviti od vseh stanovalcev na naši ulici, je učenka 12 dodala: 
»Lahko bi imeli party, zabavo in svojo glasbo«; nekateri so vstali iz stola in začeli plesati. S 
temi idejami smo začeli načrtovati ulično zabavo in ker se naša zgodba dogaja v Angleškem 
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mestu, smo se odločili, da priredimo zabavo v angleškem stilu s čajanko. Učenci so sami začeli 
dajati predloge, kaj vse bi lahko jedli in počeli na zabavi. Pogovorili smo o tem, kaj bi 
potrebovali ter pripravili seznam hrane, pijače ter ostalih pripomočkov za izvedbo čajanke.  
Učenci so za domačo nalogo  poiskali ali se spomnili naslovov in avtorjev angleških skladb, ki 
se bodo predvajale na naši čajanki. Izjemno motivirajoče in pomembno za učence je bilo, da so 
lahko prispevali svoje ideje ter vložili lasten trud k organizaciji dogodka.  
 
Med načrtovanjem  smo se spomnili, da bi lahko na srečanje povabili družinske člane, prijatelje 
ter ostale učitelje in delavce šole. Primerno smo jih obvestili z napisanimi vabili o zaključku 
Storyline projekta. Učenci so izpolnili vabila po predlogi ter jih priložili v kuverto  in  naslovili 
na povabljene goste (priloga 6, slika 23, str. 146). Pisanja v angleškem jeziku so se učenci v 
letošnjem šolskem letu šele učili, zato se je  pri tem pojavljalo veliko vprašanj, zakaj se določena 
beseda napiše drugače kot se izgovori.    
 
Po organizacijskem delu sem učence povabila, da smo si ponovno ogledali paket ter ponovili,  
kaj je bilo v njem. Brez težav so poimenovali predmete ter se spomnili besed (a map, a book, a 
letter, a package, eggs), ki smo jih velikokrat ponavljali v preteklih tednih. Ponovno smo skupaj 
prebrali pismo (tokrat so ga učenci  brali že samostojno) in se odločili, da se bomo prijateljici 
zahvalili za paket ter izkušnjo, ki nam jo je s tem omogočila. Učenci so se spraševali, če zna 
prijateljica govoriti slovensko in ob odgovoru, da govori le nizozemsko in angleško, so že 
vadili, kako se bodo pogovarjali z njo. Otroci so predlagali, da bi ji poslali pismo, vendar so 
kasneje ugotovili, da pošiljanje pisem ali paketov traja predolgo, klici v tujino pa bi bili 
predragi. Eden izmed učencev je predlagal Skype in ker so ostali učenci prvič slišali za 
omenjeni računalniški program, ki nam omogoča komunikacijo na daljavo v obliki video ali 
avdio klica, smo le-tega predstavili razredu. Otroci so se zbrali pred tablo in se prvič soočili s 
komunikacijo v tujem jeziku na način video klica. Najprej se nam je prijateljica predstavila, 
potem pa so se predstavili še nekateri učenci. Večina jih je imela težave s predstavitvijo, saj so 
se zavedali, da tega ne bodo mogli povedati v slovenščini, saj jih Anouk ne bo razumela. Eden 
izmed učencev je še enkrat preveril in vprašal: »Kaj Anouk res ničesar ne razume slovensko?« 
Anouk je povedala nekaj stavkov v nizozemščini, kar je učence še bolj zmedlo, saj niso ničesar 
razumeli. Anouk smo se zahvalili za paket in ji pokazali svoje mesto in lutke. Nekateri učenci 
so predstavili lik, ki ga v zgodbi predstavljajo (Učenka 7: »I am a baby«), drugi so povedali 
imena in priimke, potem pa so se predstavile še posamezne družine z lutkami in njihovimi 
domovi.  Po prijetnem pogovoru smo se poslovili. Učenci so po klicu povedali, da je bilo včasih 
zelo težko razumeti, kaj Anouk govori v angleščini. Težko so se spomnili besed, še težje pa jim 
je bilo, ko so jih morali povezati v smiseln stavek. Učenci so si pri tem veliko pomagali z 
mimiko (nasmeh) in kretnjami (kazanje z rokami, prsti) ter različnimi zvoki (smeh) in predmeti 
(duda za dojenčka), s katerimi so nakazali, kaj želijo sporočiti. Učenci so se naučili tudi, kako 
se predstaviti v nizozemščini ter kaj je značilno za omenjeno državo. 
 
Z učenci smo se pripravili na vajo za popoldansko čajanko in sicer smo prebrali knjigo, ki nam 
jo je poslala Anouk (knjigo, ki nam jo je na začetku poslala in nas prosila, naj ji pomagamo s 
predlogi za nadaljevanje, saj se ji je pri pisanju zataknilo, sedaj pa jo je z našo pomočjo 
dokončala ter zapisala in nam jo poslala). Z učenci smo skupaj brali zgodbo in hkrati nakazali 
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vse, kar se je v zgodbi zgodilo ter na ta način  zajeli znanje ter aktivnosti našega projekta. Na 
koncu učne ure so še zapisali nove besede, ki so se jih naučili na cvetove in tako pričarali 
pomlad v našem mestu (vsak izmed učencev je prispeval vsaj 2 novi besedi) (priloga 6, slika 
24, str. 146).  
 
Naslednje srečanje je predstavljala popoldanska čajanka. Učenci so z velikim navdušenjem ter 
vnemo pripravljali vse potrebno in se veselili začetka (priloga 6, slika 25, str. 147). Na listu 
papirja so  zapisali svoje glasbene želje angleških skladb, ki se bodo predvajale v nadaljevanju. 
Prav tako so si pomagali s kratkim primerom besedila predstavitve oseb, ki so si ga zalepili na 
prostor, kjer se bo odvijala predstavitev in igra vlog z lutkami. Učenci so k besedilu dodali še 
lasten fonetični zapis, ki jim je pomagal pri pravilni izgovarjavi besed. Vse navzoče je 
nagovorila razredna učiteljica angleščine ter jim povedala, da jim bomo z učenci pokazali, kako 
in kaj smo se učili v preteklem mesecu v sklopu Storyline projekta Spring in English Town. 
Predstavitev (priloga 6, slika 26, str. 147) je potekala v prijetnem in sproščenem vzdušju, kamor 
smo vključili tudi starše, saj so se jim v začetnem delu učenci predstavili v vlogi likov, ki so jih 
oblikovali v sklopu zgodbe. Zaključili smo s petjem pesmi I Like the Flowers ter goste povabili 
h pogostitvi, ki so jo pripravili učenci (priloga 6, slika 27, str. 147). Predvajal se je seznam 
glasbenih želja učencev, kar jih je pripravilo do plesa in petja, starši in učiteljice pa smo se 
pogovarjali o projektu ter vsi skupaj uživali v pravi angleški čajanki. 
 

 
 

Slika 5: Predstavitev oseb na zaključni prireditvi z uporabo lutk 
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REFLEKSIJA 
Zagotovo je bil pogovor preko Skypa učencem najbolj všeč, saj so se nekateri prvič preizkusili 
v pogovoru z angleško govorečo osebo, ki poleg tega ne razume slovenščine, kar je posledično 
v njih prebudilo zavedanje o pomembnosti tako besednih kot tudi nebesednih spremljevalcev 
pri komuniciranju v tujem jeziku. Za izjemno pomembno se je izkazalo tudi to, da smo 
interakcijo z angleško govorečo osebo načrtovali v zaključnem delu, saj so učenci pred tem 
predstavljanje in govorjenje vadili v paru, po skupinah in pri frontalni obliki dela. Le-to je 
pripomoglo k večji sproščenosti ter pripravljenosti deliti ideje in občutke s to osebo. Sama 
priprava in izvedba zaključne prireditve je bila prav tako odlična. Starši in vodja šole so bili 
navdušeni. Povedali so, da so otroci o Storyline projektu pripovedovali tudi doma.  
 
Pozitiven odziv na vpletenost drugih oseb pri učenju nas je navdihnil, da bi v prihodnje vključili 
še več podobnih dejavnosti, kjer bi učenci pridobivali in uporabljali znanje tudi izven šolskih 
klopi (npr. izleti, pogovori z učenci na tujih osnovnih šolah, vključitev drugih učiteljev ali 
strokovnjakov na različnih tematskih področjih).  
 
Učenci so bili zelo veseli, ko so izvedeli, da bodo imeli čajanko, na katero bodo povabili starše. 
Pridno so vadili program in se veselili, da bodo lahko staršem pokazali njihovo mesto, osebe in 
zgodbo. Prav tako so se na prireditev pripravljali, kot bi šlo za ocenjevanje znanja, kar jih je na 
posreden način in z veliko mero motivacije usmerilo k samostojnem učenju.  
 
Zaključna prireditev je odtehtala vso trdo delo ob načrtovanju in pripravah ter izvedbi projekta. 
Učenci so do zadnjega trenutka ohranili najvišjo stopnjo motiviranosti za delo, se sproščeno 
izražali v angleškem jeziku ter na prireditvi potrdili lastno uspešno delo v sklopu projekta. 
Prispevali so ideje ter z njimi vodili projekt v nepričakovane smeri ter presenečali z znanjem in 
uporabo le-tega iz ure v uro. Zadovoljni starši ter učitelji so bili še dodaten razlog, ki potrjuje 
uspešnost in odmevnost  izvedenega projekta. V vlogi učiteljice in raziskovalke sem se ves čas 
tekom projekta počutila odlično. Kot še nikoli pred tem sem bila tudi sama motivirana za 
pripravo ter poučevanje, kar se je pozitivno  odražalo pri vsaki posamezni učni uri, ki smo jih 
v skladu z načeli pristopa ter načrtom raziskave uspešno pripeljali do konca. Opazila sem, da je 
zaradi konteksta, znotraj katerega je bilo vpeto Storyline poučevanje (angleško govoreče mesto) 
ter vključitvijo elementa figur (angleško govoreče osebe), zelo enostavno uporabljati angleški 
jezik. Velikokrat učenci poskušajo na različne načine učitelja pripeljati do točke, kjer se za voljo 
njihovega razumevanja odloči uporabiti slovenski jezik, vendar ravno predanost igri vloge 
učitelja spodbudi h kreativnemu iskanju rešitev in podajanju odgovorov na vprašanja v 
angleškem jeziku. O zaključku projekta je razredna učiteljica dodala: »Zelo sem bila ponosna 
na učence, ker so se preko Storyline projekta veliko naučili. Tudi sama sem se o pristopu 
ogromno naučila. Da smo dobro delali, smo potrditev dobili na zaključni prireditvi. Projekt je 
bil odlično izveden«. 
 
 
6. STORYLINE EPIZODA: Ocenjevanje in evalvacija 
Zadnja Storyline epizoda sestoji iz pregleda informativnega ocenjevanja portfolia ter 
vrednotenja celotnega Storyline projekta na podlagi diskusije. 
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NAČRT EPIZODE: 
‒ učenci pripovedujejo o svojih občutkih z zaključne prireditve; 
‒ informativno ocenjevanje portfolia s pregledom vsebine, izdelkov ter preverjanja znanja 

na podlagi zapisov v njem; 
‒ diskusija z namenom evalvacije celotnega projekta. 

 
KLJUČNA VPRAŠANJA: 

• Kaj menite o včerajšnji prireditvi (čajanki)? What do you think about yesterday's tea 
party?  

• Kaj si se naučil/-a tekom Storyline projekta? What did you learn during the Storyline 
project?  

• Evalvacija projekta: 
‒ Kaj ti je bilo všeč? 
‒ Kaj bi spremenil? 
‒ Kaj smo se naučili pri Storyline projektu? 
‒ Kako smo se učili? 
‒ Kaj bi se lahko v naši zgodbi še zgodilo oziroma kako bi se lahko zgodba še 

nadaljevala? 
 
POTEK EPIZODE 
V zadnjem delu našega projekta smo se pogovorili o zaključni prireditvi, kjer so bili učenci 
spodbujeni k izražanju občutkov ter mnenj o čajanki, ki smo jo priredili za povabljene goste. 
Učenci so povzeli pozitivne in negativne učinke preteklega dne, nato pa smo pregledali 
portfolie, kjer so učenci zbirali izdelke ter zapisovali dnevnik tekom projekta. Izvedli smo 
informativno ocenjevanje, ki je imelo veljavo izključno v sklopu projekta in ni vplivalo na 
njihovo ocenjevanje pri angleškemu jeziku. V zadnjem delu ure  smo izvedli še ključno dejanje 
v sklopu Storyline projekta in sicer evalvacijo projekta v obliki diskusije. 
 
RAZLAGA UČINKOV EPIZODE Z ZBRANIMI DOKAZI 
V sklepnem dejanju smo pozitivno ovrednotili naše delo v sklopu Storyline projekta ter podali 
informativno oceno o delu učencev, ki so v celoti izpolnili pogoje za pridobitev ocene. Storyline 
projekt smo zaključili s pozitivnimi občutki ter željo po nadaljevanju projekta. 
 
Učenci so bili žalostni, ker smo zaključili s projektom in so izrazili željo po nadaljevanju  
oziroma željo po celoletnem projektu, ker je bil ta prekratek. Pogovorili smo se o zaključni 
prireditvi, o kateri so učenci povedali, da je potekala izjemno sproščeno, česar niso pričakovali 
ter da je kot celota odlično uspela. Všeč jim je bilo, da so lahko svojim staršem pokazali, kaj so 
se naučili in da so bile upoštevane njihove ideje ter predlogi pri načrtovanju in izvedbi (priloga 
6, sliki 28 in 29, str. 148). V nadaljevanju smo izvedli zaključno fazo alternativne oblike 
ocenjevanja, na podlagi katere so učenci, ki so v celoti izpolnili pogoje (izpolnjen portfolio, 
pridobljene sprotne ocene in zbrani izdelki), na koncu pridobili informativno oceno (priloga 6, 
slike 30, 31 in 32, str. 149). Vsi so dosegli kriterije za odlično oceno, saj smo se pri oblikovanju 
kriterijev za oceno osredotočili na iskanje znanj, ki so ga v različni meri pridobili posamezniki. 



98 
 

Široko zastavljeni kriteriji so omogočili fleksibilnejše ocenjevanje, portfolio pa prikaz 
napredovanja posameznih učencev, ob pomoči katerega so tudi učenci lahko na tedenski ravni 
spremljali lastno učenje in delo. Zaključili smo s skupinsko evalvacijo celotnega projekta, kjer 
so učenci, ki so sodelovali v skupinskem intervjuju pred začetkom Storyline projekta, tudi 
tokrat na podlagi posameznih vprašanj podali lastno mnenje ter diskutirali o zadevah, ki so se 
pojavile tekom projekta. Avtonomno so delili svoje ideje, mnenja, kritike ter predloge o našem 
projektu (priloga 6, slika 33, str. 149). 

 

 
 

Slika 6: Razredni friz ob zaključku projekta 

 
REFLEKSIJA 
Učinkovito so bili izvedeni intervjuji oziroma skupinska evalvacija projekta, v sklopu katerih 
smo uspeli pridobiti zanimive ter uporabne informacije, ki nam bodo v pomoč pri nadaljnjem 
raziskovalnem delu.  
 
Nekateri učenci portfolia niso izpolnili do določenega časa, saj ga niso vzeli dovolj resno. Niso 
uspeli razviti odnosa oziroma pomembnosti portfolia za njihov osebni jezikovni napredek, zato 
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ocenjevanja nismo mogli izvesti z vsemi učenci. Potrebno bi bilo poudariti pomen portfolia ter 
namesto informativne ocene podati oceno, katero bi učiteljica uporabila v sklopu rednega 
ocenjevanja ter zapisala v redovalnico. Le-to je izjemno vplivalo na delo nekaterih učencev, saj 
so ob informaciji, da se ocena ne bo zapisala v redovalnico, portfolio potisnili na stran.  
 
Učenci so bili prestrašeni, kako bo potekalo ocenjevanje znanja, vendar so se po prvem 
prikazanem primeru sprostili, saj so opazili, da preverjamo znanje, ki je bilo zbrano v njihovih 
portfolijih. V zaključnem delu so bili izjemno aktivni ter z veseljem podajali lastna mnenja o 
projektu. Zavedali so se pomembnosti njihove povratne informacije ter evalvacije našega dela.  
 
Ocenjevanje znanja ni potekalo po načrtih, zato smo le-to izvedli samo z učenci, ki so 
izpolnjevali pogoje. Vzdušje pri ocenjevanju je bilo izjemno sproščeno, saj smo pri učencih 
iskali znanje, ki pa so ga tekom projekta v različnih merah pridobili prav vsi. Zanimivo je bilo 
tudi vodenje skupinske diskusije, kjer so učenci presenečali z njihovimi odgovori. Proti koncu 
evalvacije so učenci začeli ponavljati odgovore drugih učencev, zato smo jih začeli spodbujati 
z dodatnimi podvprašanji ter tako skušali dobiti celovitejše odgovore.  
 
 

8.3 Po Stoyline projektu 
 
Po zaključenem projektu je bila izvedena serija intervjujev, ki oriše učinek Storyline pristopa 
na poučevanje tujega jezika v prvem triletju. V slednjem poglavju je tako izpostavljena 
primerjava mnenj učiteljice 2, ki že ima izkušnje z uporabo Storyline pristopa pri poučevanju 
in strokovnjakov na področju Storyline poučevanja, ki so znotraj določenih tem razširjeni še z 
odgovori učencev in učiteljice 1 po zaključenem Storyline projektom z namenom ugotavljanja 
učinka pristopa na učence pri učenju in rabi tujega jezika.  
 
 
Ustreznost izbire Storyline pristopa za poučevanje tujega jezika 
 
Zanimalo me je, kakšne izkušnje imajo sodelujoči v raziskavi s Storyline pristopom ter kako 
ocenjujejo primernost njegove uporabe za poučevanja tujega jezika v prvem triletju. Učitelji, ki 
so in še uporabljajo Storyline pristop pri poučevanju, so poročali o izjemno pozitivnih izkušnjah 
in sam pristop opisujejo kot: »… dober način in pot za drugačno učenje in poučevanje, saj 
ponuja različne smernice in možnosti pridobivanja znanja«, je pojasnila učiteljica 2 ter dodala: 
»… da lažje pridemo do zastavljenega cilja (ki je pri tujem jeziku največkrat pridobitev novega 
tematskega besedišča in sproščenega izražanja, kot re-in produkcija novih besed)«. 
Strokovnjak na področju Storyline izobraževanja je predstavil pristop kot čudovit način, kjer 
učenci prevzamejo odgovornost za delo in učenje in sicer z uporabo tehnike poglobitve v 
določeno temo. Strokovnjakinja je prav tako izpostavila usvajanje znanja znotraj smiselnega 
konteksta kot ključni element, ki ji je kot učiteljici pomagal razumeti: »… pomen učenja tujega 
jezika, saj poučevanje poteka v kontekstu, povezano in osnovano na učenčevih predhodnih 
izkušnjah in svetu, ki jih obdaja«. 
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Enakega mnenja je bila tudi učiteljica 1 ter učenci, kateri so se s Storyline pristopom seznanili 
prvič v sklopu prej opisanega projekta. Po končanem projektu so njihove izkušnje s Storyline 
pristopom opisali kot zelo pozitivne. Učiteljica 1: »Pristop mi je zelo všeč  Prepričana sem, da 
ga bom tudi sama preizkusila pri pouku. Ta pristop je sploh blizu učencem na tej starostni 
stopnji, saj se radi vživijo v različne vloge. Tudi tisti, ki so sicer bolj zadržani pri tujem jeziku, 
so se preko lutke bolj sprostili. Učenci sicer še niso toliko vešči pri komuniciranju v tujem 
jeziku, ampak se lahko dialogi ustrezno prilagodijo«. Učenci so se prav tako z izjemnim 
navdušenjem odzvali na Storyline pristop ter ga opisali kot nekaj inovativnega, saj so lahko 
izrazili lastno ustvarjalnost in uresničili svoje ideje. Učenka 6: »Jaz bi tudi imela še te projekte 
kar naprej, ker smo se tako igrali in izdelovali in mi je bilo všeč«. Večina učencev je izrazila 
željo po tem, da bi bilo smiselno izpeljati takšen projekt skozi celotno šolsko leto, učenec 5 pa 
je še podrobneje predstavil svojo idejo: »Jaz bi imel do konca leta pri angleščini tak projekt, ki 
bi ga poimenoval v slovenščini in angleščini in bi bil Storyline igrica – Storyline game«. 
 
 
Motivacija in odnos do angleškega jezika 
 
Pregled učinkov Storylina na motivacijo za učenje v teoretičnem delu pristop predstavlja kot 
precej učinkovito metodo. Tokrat me je zanimalo predvsem, kako Storyline pristop vpliva na 
odnos do predmeta ter motivacijo za učenje tujega jezika v prvem triletju. Učiteljica 2 je 
pojasnila, da če želimo imeti motivirane in znanja željne otroke v razredu, na to najlažje 
vplivamo s tem, kar Storyline v resnici je ter hkrati kar kot pristop omogoča in predstavlja: 
»Pristop s svojimi načeli zahteva in omogoča delo, ki učenca s svojim predznanjem, izkušnjami, 
aktivnim vključevanjem, postavlja v središče izobraževalnega procesa in to predstavlja ključ 
uspeha za motivirano ter uspešno učenje in poučevanje«. Pri tej starostni skupini je motivacija 
izjemnega pomena, zato strokovnjak poudarja, da mora izbrana tema odražati zgodbo njihovega 
življenja, s čimer se lahko poistovetijo, postavljajo vprašanja in jo gradijo v smeri lastnega 
zanimanja. Enako poudarja tudi strokovnjakinja, ki dodaja: »Učenci se počutijo bolj suvereni, 
saj jezik uporabljajo preko širše teme, figura in zbiranje besedišča jim omogočata, da se z 
jezikom soočajo na naravnejši način«. 
 
Učinki v praksi izpeljanega Storyline projekta so prav tako izjemno pozitivni na področju 
motivacije kot tudi samega odnosa do angleščine kot šolskega predmeta in tujega jezika. 
Učiteljica 1 je izjavila, da je Storyline pristop izjemno pozitivno vplival na učence: »Predmet 
so imeli še rajši, do tega je privedlo predvsem z vključenimi elementi gibanja, ustvarjanja in z 
delom po skupinah«. Učenci so svojo prvo izkušnjo s Storyline projektom prav tako opisali kot 
pozitivno na različnih nivojih (npr. začetna motivacija, lastna aktivnost, likovno ustvarjanje, 
dramske aktivnosti, nepričakovani dogodki in incidenti, problemske naloge ipd.) in jo v 
primerjavi s preteklimi izkušnjami poučevanja tujega jezika opisali kot igro, skozi katero so 
usvajali znanje: 

• Učenka 1: »Vse drugače smo delali, ko smo dobili paket in ko smo izdelovali lutke, hiše 
in ko smo delali po skupinah«.  

• Učenka 2: »Ure so bile bolj zabavne in več smo delali. Pa bolj zanimive so bile, ker smo 
bili tukaj bolj aktivni«. 



101 
 

• Učenka 13: »Všeč mi je bilo to, ko smo se na drugačen način učili. Tam smo se učili kar 
tako s pomočjo sličic ali nečesa, tukaj pa s pomočjo igric. Angleško ločevati odpadke, 
kjer smo se šli tekalno igro in smo se naučili te vse odpadke«.  

• Učenka 6: »Meni so bile zabavne ure, ko smo iskali jajčka, izdelovali lutke, hiške. 
Najbolj me je motiviralo, ko smo izdelovali lutke. Zelo me je zanimalo tudi, kaj je bilo v 
paketu, ki smo ga dobili in kako bomo pospravili smeti, ki so bile v mestu«. 

• Učenec 14: »Meni so bile ure všeč, zabavne. Najbolj zabavno mi je bilo, ko smo delali 
hiške za ljudi. Najbolj motiviralo za delo me je tvoj trud, še ko smo ustvarjali in smo se 
trudili, da bi bilo čim boljše, ker je bilo to naše mesto«. 

• Učenka 4: »Bili smo tudi bolj aktivni in bolj smo mogli mislit, pa ful fajn smo se meli«. 
 
 
Storyline elementi 
 
Zanimalo me je, na kaj mora biti učitelj še posebej pozoren pri načrtovanju Storyline projekta, 
katere dejavnosti izbrati za ciljno skupino ter kateri ključni Storyline elementi so se izkazali za 
bolj in manj uspešne pri poučevanju tujega jezika v razredu, udeleženim v raziskavo. 
Najpomembnejši del načrtovanja je zgodba, katera izhaja iz učenčevih lastnih izkušenj in jim 
pomaga soočiti se s poznanimi situacijami, je mnenja Storyline strokovnjak. Na drugi strani 
strokovnjakinja izpostavi strukturo dela, pri čemer mora biti učitelj pozoren, da vanjo zajame: 
»… predvsem šibkejše in nadarjenim/učno močnejšim omogoči, da svoje predznanje obogatijo, 
dodatno razširijo«. Podobnemu mnenju se pridružuje tudi učiteljica 2, ki prav tako izpostavi 
pomembnost upoštevanja zmožnosti in sposobnosti posameznikov v razredu: »Na tem nivoju 
je smiselna diferenciacija dela, ki omogoča, da je vsak učenec uspešen, saj je pomembno, da 
se učenec v dani situaciji počuti »varnega«, le tako bo lažje ustvarjal in se izražal tudi v tujem 
jeziku«. K olajšanju okoliščin izražanja lahko pripomore tudi dostopnost ustvarjenega besedišča 
in dodatna vizualna podpora kot to poudarja učiteljica 2. Učiteljica 1 je tekom prve izkušnje s 
Storyline pristopom opazila pomembnost izbrane teme ter ustvarjenih medpredmetnih povezav 
z upoštevanjem učenčevega predznanja. Prav tako je izpostavila ključna vprašanja, ki zahtevajo 
poglobljen razmislek, saj z njimi zajamemo učno snov ter usmerimo potek epizod. S tem se 
lahko navežemo še na dejavnosti, ki jih vključimo v sam proces poučevanja s Storyline 
pristopom. Primernost dejavnosti za uporabo v skladu s pristopom, pojasni strokovnjakinja: 
»Dejavnosti so vedno in izključno zasnovane na podlagi učnega načrta in odvisne od zmožnosti 
medpredmetnega povezovanja, možnosti vključitve vsebin v pouk in delo. Načeloma se jezik 
prepleta z vsakdanjimi situacijami, ki so učencem blizu, zato lahko veliko tematik obravnavamo 
v okviru nekega Storyline projekta«. Storyline strokovnjak pri poučevanju tujega jezika z 
uporabo omenjenega pristopa, kot primere učinkovitih dejavnosti izpostavi ustvarjanje 
turistične brošure ali časopisa ter dopisovanje z drugimi učenci na šoli ali v drugi državi kjer bi 
uporabljali angleški jezik. Slednje je mogoče izvesti v sklopu raznih digitalnih internetnih 
projektov, kot izpostavi Storyline strokovnjak, npr.: My Schools Network. 
 
V Storyline projektu smo preizkusili vse ključne elemente pristopa, pri čemer so se učenci 
pozitivno odzvali na naslednje elemente pristopa, ki jih izpostavi učiteljica 1: zgodba, osebe v 
zgodbi, elementi drame (igre vlog), element ustvarjalnosti (likovno ustvarjanje), incidenti in 
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nepričakovani dogodki, skupinsko delo in praznovanje. Manj pozitivno so se odzvali na: 
preverjanje lastnih hipotez, postavljanje vprašanj odprtega tipa (včasih prezahtevno, saj se ne 
morejo izraziti v ciljnem jeziku) ter reševanje nekaterih problemskih situacij. Učenka 7: »Zelo 
mi je bilo všeč da smo se učili preko zgodbe in da smo bili del nje, da smo bili osebe v zgodbi. 
Pogovor z lutkami se mi je zdel malo težak, drugače je bilo pa kar v redu. Z lutko se je lažje 
pogovarjati kot brez nje, ker se več naučiš in tudi nove besede od drugega, če se pogovarjaš s 
kom. Všeč mi je bil naš prostor (friz) s hišami in napisanimi besedami. Reševanje problemov je 
bilo tudi težko, ker smo morali po skupinah uganiti kaj je potrebno narediti. Zato smo razmislili 
besede, da smo vedeli kaj je treba narediti. Najbolj zabavno mi je bilo da smo bili realne osebe 
in smo se pogovarjali po Skypu. Drugi predmeti so tudi povezani, že prej sem poznala kompas 
in vetrovnico. Potem je lažje povezati z angleško besedo. Zaključek mi je bil zelo všeč. Želela 
bi, da bi tudi učitelji in ravnatelj ter drugi ljudje lahko videli naš zaključek«. 
 
 
Avtentičnost učnih situacij 
 
Zanimalo me je, kaj sodelujoči v raziskavi menijo o pomembnosti zagotavljanja avtentičnih 
učnih situacijah pri pouku tujega jezika ter na kakšen način Storyline pristop omogoča 
vključitev takšnih situacij v učni proces. Učiteljica 2 je mnenja, da so življenjske učne situacije 
izjemno pomembne pri učenju tujega jezika, saj so učencem najbližje in so vezane na njihove 
predhodne izkušnje. V nadaljevanju pojasni, da: »Storyline te elemente vključuje v zgodbo ves 
čas s posameznimi incidenti (vmesnimi dogodki), ki pripomorejo k dvigu učenčeve motivacije 
in spodbudijo učence h kritičnemu in ustvarjalnemu razmišljanju«. Enakemu mišljenju se 
pridružuje tudi strokovnjak, ki izpostavi idejo, da mora angleški jezik  biti oziroma postati živ 
jezik tudi v šolski učilnici. Znotraj Storyline pristopa vidi priložnosti predvsem v 
nepričakovanih situacijah oziroma incidentih (npr. učenci se v angleškem jeziku z dopisom ali 
ustno odzovejo na poziv nekoga, ki živi v tujini). Na drugi strani strokovnjakinja razmišlja, da 
je težko rangirati avtentične situacije glede na njihovo pomembnost pri poučevanju tujega 
jezika, saj verjame da: »… nekaterim učencem olajšajo/osmislijo učenje, saj pri soočenju z 
vsakodnevnimi situacijami lažje vidijo povezave in jih posledično lažje razumejo, umestijo v 
kontekst; spet drugi učenci se zelo dobro znajdejo v »abstraktnem svetu« in bi lahko zelo uživali 
v povsem »fantazijsko« zasnovanem projektu«.  
 
Avtentične učne situacije, ki so se pojavile tekom Storyline projekta, so se izkazale za izjemno 
pomembne, saj so osmislile učenje jezika na drugi ravni. Učence so spodbudile k prenosu 
razrednega govora v govor v realnih življenjskih situacijah in prenosom znanja izven šolske 
učilnice. Učiteljica 1 je po pogovoru s starši na zaključni prireditvi ugotovila, da so učenci 
angleščino uporabljali tudi doma na način iskanja novih informacij ali rabe, kjer so družinskim 
članom pripovedovali o novem znanju, ki so ga pridobili. Hkrati so v teh situacijah učenci dobili 
vpogled v realno stanje njihovega trenutnega znanja in zmožnosti za jezikovno izražanje v 
tujem jeziku. Učenec 3 je  pojasnil: »Najbolj težko se mi je zdelo, ko smo se pogovarjali po 
Skypu z Anouk, ko si mogel vse v angleščini povedati. Imel sem težave se spomniti, ker je toliko 
različnih besed in kar hočeš povedati in da si v mislih oblikuješ stavek in da ga potem poveš. 
Pa tudi ko se drugače izgovorijo različne besede, kot napišejo, je tudi malce težje«. 
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Avtonomnost pri učenju in rabi angleškega jezika 
 
Zanimalo me je, na kakšen način Storyline pristop zagotavlja avtonomnost učenja in uporabe 
tujega jezika. V začetku velja izpostaviti mnenje strokovnjakinje, ki poudarja, da: »Storyline 
omogoča, ne pa zagotavlja sam po sebi avtonomnosti učenja oz. uporabe jezika«. Dejstvo je, 
kot se izrazi učiteljica 2, da: »Storyline spodbuja avtonomnost razmišljanja, mišljenja in 
ustvarjanja«. Pomembno je le, da v ospredje postavimo dovolj motivacijsko zgodbo za učence, 
kot se izrazi strokovnjak, saj le ta lahko pri učencih vzbudi zanimanje, zaupanje in pozitivna 
čustva in po mnenju učiteljice 2 to privede to tega, da: »… učenec postane vedoželjen, 
radoveden in motiviran za pridobitev novega znanja«. Pomembno je tudi to, da se morajo 
učenci sami soočiti s situacijami v katere so postavljeni tekom ustvarjanja zgodbe in preizkusiti 
svoje ideje, pri čemer učiteljica 2 predstavi vlogo učitelja: »… da učence usmerja s kritičnimi 
vprašanji, ki izzovejo njihovo znanje na višjem nivoju«. Učiteljica 2 dodaja: »Storyline v 
ospredje postavlja zanimivo zgodbo, ki jo učenci s svojimi izkušnjami in predznanjem pletejo 
sami ob posredni pomoči učitelja. Skoraj vedno se zgodi, da zgodba učence tako potegne, da 
vsakodnevno razmišljajo o njej (ne samo v šoli, temveč tudi doma). Učenci v sodelovanje 
velikokrat vključijo tudi svoje starše v smislu, da skupaj pobrskajo po spletu in najdejo 
uporabne stvari, potrebne za njihovo zgodbo. Učenci si tako sami osmislijo znanje in tako je 
vsebina in zapomnitev tematike zanje toliko večja in kvalitetnejša«. Pomemben del Storyline 
dela predstavlja vizualna podpora učenja, ki koncept avtonomnosti vključuje na način, ki ga 
izpostavlja strokovnjakinja: »Učenci s pomočjo vizualizacije dela lažje razumejo in uporabljajo 
jezik, vidijo širši pomen le-tega in mnogi si upajo uporabljati jezik pogosteje kot sicer«. 
 
Izvedba Storyline projekta je v raziskavo vključene učence izjemno aktivirala pri snovanju 
lastnega znanja ter končni uporabi le-tega. Učiteljica 1 pojasni: »Avtonomnost učenja pristop 
spodbuja z učenjem skozi raziskovanje in preverjanje lastnih hipotez – najprej sami preizkusijo, 
nato preverijo ter popravijo svoje ideje o nečem (npr. risanje hiše po nareku, pisanje osebne 
izkaznice, osebni slovar) ter skozi dialoge in diskusije, kjer jezik uporabljajo«. Učenci so na 
drugi strani izkusili momente avtonomnosti tekom usvajanja znanja pri soustvarjanju zgodbe, 
kot to pojasnjuje učenka 1: »Meni je bilo všeč, da smo morali sami ustvariti zgodbo …« in kot 
izkazuje izjava učenca 3: »… da smo si lahko sami določili, kaj bomo in kako se bo imenovala 
ulica, pa tudi hiše smo si lahko sami naredili«. S pomočjo omenjenih dejavnosti je njihova 
stopnja motivacije dosegla stopnjo, kjer so samostojno raziskovali področja besedišča in sicer 
v smeri njihovih interesnih področij ter proces ustvarjanja znanja sproti beležili v portfoliu v 
obliki ustvarjanja lastnega slovarja. Učenci ugotavljajo, da so bili precej bolj avtonomni tudi 
pri rabi angleškega jezika pri učnih urah, kjer lahko izpostavimo pojasnilo učenke 2: »Po moje 
smo več uporabljali angleščino, ker smo se manj pogovarjali slovensko in smo morali večkrat 
kaj v angleškem jeziku razložit in mi je to bilo bolj všeč« ter učenca 4, ki prav tako izpostavlja 
učiteljevo spodbudo: »Ja, ker lani in letos ko kaj nismo razumeli in smo se posvetovali, je potem 
učiteljica že kar po slovensko povedala, tukaj je pa sedaj drugače in bolje, ker se moramo sami 
posvetovati, da ugotovimo«. Avtonomno rabo ciljnega jezika so učenci izkusili tudi v 
medsebojni komunikaciji med sošolci, kot to pojasnjuje učenec 8 na podlagi naslednjih 
primerov: »Takrat ko smo se srečevali med sabo in če smo kakšno nalogo imeli, da smo se 
morali z lutkami, ko smo jih naredili, po angleško pogovarjati« ter ob spodbudi avtentičnih 
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učnih situacij, ki so zahtevale rabo angleškega jezika s ciljem soočanja z realno komunikacijo 
situacijo. Na podlagi predstavljenih primerov lahko izpostavimo nekatere elemente, ki so 
učence spodbudili k avtonomnemu učenju in rabi jezika: diskusije, spodbuda učitelja, 
raziskovanje in preverjanje lastnih hipotez, igra vlog in lutke, avtentične učne situacije. 
 
 
Problemske situacije 
 
Zanimalo me je, kako problemske situacije, kot ključni element Storyline pristopa, vplivajo na 
učenje tujega jezika v prvem triletju ter kje se kažejo prednosti in pomanjkljivosti le-teh. 
Strokovnjakinja najprej pojasni zadevo s problemskimi situacijami v sklopu Storyline pristopa: 
»Storyline je zasnovan na podlagi ključnih vprašanj, ki omogočajo, da se raziskovalnim 
vprašanjem posvetimo v celoti. Raziskovalna vprašanja v okviru izvedenih incidentov 
(pozitivnih in negativnih) omogočajo učencem razmislek o svojem odnosu do določenega 
vprašanja, svojem pogledu in razširjanju le-tega s pomočjo novega, učencu še neznanega«. 
Strokovnjak izpostavi, da bodo učenci ob reševanju problemskih situacij pri Storyline pristopu 
pridobili določene kompetence, ki jim bodo pomagale soočiti se s podobnimi situacijami tudi 
pri drugih predmetih ali podobnih situacijah v življenju. Naučijo se predvsem sodelovanja z 
drugimi učenci in izgubijo strah pred iskanjem rešitev za nastalo situacijo. Poleg naštetega doda 
še neodvisnost, odgovornost in ustvarjalno mišljenje (»thinking outside of the box«), kot 
zmožnosti, ki jih učenci razvijejo tekom dela na določenem problemu.  
 
Na drugi strani se učiteljica 2 podrobneje predstavi problematiko reševanja problemskih situacij 
pri zgodnjem poučevanju tujega jezika in pojasni, da: »Učenec naprej o problemski situaciji 
razmišlja v »svojem« (maternem) jeziku in poskuša najti rešitev, šele nato se zgodi učenje v 
tujem jeziku«. Slednje se velikokrat pojavi prav na nezavedni ravni kot še dodaja učiteljica 2, 
saj sam proces učenja po Storyline pristopu poteka in se zgodi neprisiljeno v motivacijsko 
spodbudnem učnem okolju. Strokovnjakinja še poudari, da se lahko pomanjkljivosti znotraj 
problemskih situacij pojavijo predvsem v primeru, da: »… učenci nimajo dovolj časa, da bi 
svoja dognanja razvili do optimalne točke«. Zadnji dve pomanjkljivosti smo izkusili tudi tekom 
Storyline projekta, kjer smo zaradi časovne stiske morali omejiti delo na določenem problemu 
(gradnja hiš v sklopu reševanja problematike brezdomskih družin), kar je privedlo do 
vsesplošnega nezadovoljstva učencev, saj niso uspeli realizirati zastavljenih idej v končnem 
izdelku. Učiteljica 1 je problemske situacije v sklopu izvedenega projekta opisala kot izjemno 
spodbudne, saj so pozitivno vplivale na učence. Tekom projekta Spring in English Town so se 
učenci soočili s številnimi problemskimi situacijami, ki smo jih spodbudili na osnovi ključnih 
vprašanj znotraj vsake epizode, zato lahko omenimo tiste, ki so jih učiteljica 1 ter učenci  
izpostavi ter pripomočke s katerimi so si pomagali pri razreševanju problemov oziroma iskanju 
odgovorov na zastavljena ciljna vprašanja:   

• Učenka 4: »Ko smo izpolnjevali osebne izkaznice za domačo nalogo, mi je ati dal slovar, 
ki ga je imel v šoli in sem si pomagala z njim. Ko je bilo mesto razmetano, smo po 
skupinah malo razmislili in razrešili«. 

• Učenka 6: »Ko sem izdelovala osebno izkaznico, če kaj nisem razumela, sem šla na 
internet to pogledat in sem si  prebrala in potem sem vedela, kako to napisati. Iskanje 
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jajčk se mi ni zdelo težko, ker smo se že prej učili smeri vzhod, zahod in mi je bilo malo 
lažje in ko smo pogledali na kompas«. 

• Učenec 3: »Ni se mi zdelo težko brati, ker so bile sličice in tudi pisalo je, včasih ko sem 
moral kaj izgovorit, se mi je kaj zataknilo. Smo šli tudi iskali besedo na internetu in smo 
pritisnili na zvočnik, ko izgovori besedo in potem slišiš kako je prav«. 

• Učenec 14: »Ko sem pisal slovar in nisem vedel, kaj bi napisal, ker je bilo toliko besed, 
potem pa sem malo pogledal (na friz, kjer so bile zapisane besede) in doma sem pogledal 
v knjigo 1000 slovenskih, nemških in angleških besed in sem še tam iz slovarja našel«. 

 
Tabela 11: Prikaz problemskih situacij ter pripomočkov in načinov soočanja z njimi 

 
PROBLEMSKA SITUACIJA PRIPOMOČKI IN NAČINI 
Branje pisma in knjige. Slikovna ponazorila. 
Angleško poimenovanje ulice. Slovarji, zvezki.  
Problematika brezdomski družin. Slovarji, plakati v razredu (izdelani v sklopu 

predmeta SPO na temo hiše), prevajalnik. 
Oblikovanje oseb/karakterjev v zgodbi. Slovarji, internet. 
Odpadki. Sličice, diskusija med sošolci, brošura za 

ločeno zbiranje odpadkov, razredni friz. 
Orientiranje v prostoru. Kompas, medpredmetne povezave znanja s 

SPO, zavzemanje perspektive drugega, 
razredni friz. 

Organiziranje zaključne prireditve. Internet (YouTube), razredni friz. 
Oblikovanje lastnega slovarja. Internet, slovarji, razredni friz. 

 
Na tej točki bi bilo smiselno predhodno učence opremiti z ustreznim znanjem, kjer bi skozi 
postopek reševanja problema lahko prešli z uporabo vprašanj in načinom izražanja mnenj s 
pomočjo enostavnih stavčnih struktur v ciljnem jeziku. 
 
 
Alternativno ocenjevanje 
 
Ocenjevanje predstavlja precej občutljivo temo, kot to poudarja tudi strokovnjakinja in dodaja: 
»… učitelji še vedno najraje preverjajo učenčevo znanje s pomočjo standardnih, navadno 
faktografsko usmerjenih testov«. Zato sem se v sklopu ocenjevanja osredotočila na alternativne 
načine in sodelujoče v raziskavi vprašala za mnenje o omenjenih načinih ocenjevanja znanja v 
povezavi s Storyline pristopom. Storyline pristop omogoča vključitev vseh oblik ocenjevanja 
znanja, pri čemer je ključnega pomena ideja, ki jo predpostavlja strokovnjakinja: »… učitelj 
naredi korak naprej in poskuša učenčevo znanje oceniti s pomočjo procesa, ki ga spremlja«. 
Slednje lahko poteka z uporabo alternativnih načinov kot tudi na standardiziran način v obliki 
testov. Strokovnjakinja še dodaja: »Možnosti ocenjevanja je toliko, kot jih učitelj vidi in jih je 
pripravljen sprejeti. Pomembno je, da spremljaš učenčev napredek, vse od predznanja pa do 
stopnje, kamor je uspel priti in do kamor mu še nekaj malega/veliko manjka«. Učiteljica 2 ter 
strokovnjakinja in strokovnjak so na področju ocenjevanja znanja enotnega mnenja, saj oblike 
alternativnega ocenjevanja opisujejo kot izjemno pozitivne in kot poudarja učiteljica 2: »… 
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učencem omogočajo, da so ocenjeni na različne načine«. V tem kontekstu se je potrebno 
zavedati pomembnosti individualnih posebnosti učencev ter upoštevati njihove učne stile, ki se 
odražajo tudi v obliki izražanja znanja. Učiteljica 2 poudari: »Vsak učenec je individuum in 
prav je, da mu učitelj omogoči, da se izkaže na svoj način (nekateri učenci se opredeljujejo raje 
ustno, drugi pisno, tretji izrazno in ustvarjalno)«. Strokovnjak na Storyline področju priporoča 
vključitev uporabe alternativnega ocenjevanja v največji možni meri, predvsem z uporabo 
digitalnih načinov, ki so za učence, ki odraščajo z internetom v digitalnem svetu, še kako 
pomembne in njim zanimive. Takšni načini zagotavljajo odprto komunikacijo, poglabljanje 
usvojenih ciljev in oblikovanje mnenj. Učitelji se odločajo za uporabo alternativnega načina 
ocenjevanja z različnimi nameni, kot izpostavlja učiteljica 2: »Boljše spoznavanje učencev, 
lažje oblikovanje ocen, zbiranje dosežkov na enem mestu, zagotovitev večje preglednosti 
izdelkov, vpogled v učenčev napredek, kot pripomoček pri pogovorih s starši itn.«. 
 
V sklopu izvedenega projekta smo pod drobnogled postavili portfolio ter pridobili mnenje 
učiteljice 1 ter učencev o uporabi omenjene alternativne metode ocenjevanja. Portfolio je bil 
tako za učence kot tudi učiteljico 1 novost in skladno s tem so se nanj odzvali tudi učenci in 
sicer eni na način, da so ga z veseljem izpolnjevali ter skrbeli za vizualno podobo, spet drugim 
ni bilo tako zelo všeč, da so morali opisovati svoje delo in pričakovanja, pojasnjuje učiteljica 
1. Slednjo izjavo lahko potrdijo učenki 2 in 7 ter učenec 3, saj so mnenja, da je izpolnjevanje 
portfolia vzelo veliko časa in da včasih že niso vedeli  natanko,  kaj napisati. Kljub temu so 
številni učenci izpostavili kar precej prednosti portfolia in sicer:  

• Učenka 1: »Sprotno zbiranje izdelkov je bilo dobro, ker drugače bi lahko kaj pozabili 
doma. Bolj si zapomnimo, če sproti zbiramo in ocenjujemo kot če samo na koncu. Želela 
bi si takšnega ocenjevanja, da bi sproti zbirali in ocenili mapo«. 

• Učenka 9: »Dobro je, da smo nekatere stvari že vmes ocenili in da ti vidiš, kaj še moraš 
za naprej narediti, koliko se moraš še potruditi, da boš dobil 5-ko«. 

• Učenka 12: »Dobro je, da smo sproti zapisovali besede, drugače bi imeli na koncu cel 
kup teh besed«. 

• Učenka 15: »Meni je pa v redu, da imamo portfolio, ker tam rišemo, pišemo lahko svoj 
lasten dnevnik, kaj mi je bilo všeč in kaj ne. In da ti nihče ne more videti dnevnika, razen 
učiteljica«. 

• Učenec 8: »Dobro je, ker jaz sem potem doma razmišljal, kaj smo počeli v šoli in sem 
tako ponavljal s tem da si bom zapomnil in da bom znal. Tako da je boljše, če moraš 
ponavljati in si bolje zapomniš«. 

 
Iz predstavljenih primerov lahko izpostavimo pozitivne lastnosti portfolia: 

• sprotno zbiranje izdelkov in zapisovanje znanja; 

• sprotno učenje in preverjanje znanja med samim procesom učenja; 

• refleksijo dela. 
 
Učiteljica 1 še dodaja: »Portfolio, ki so ga imeli učenci, je bil po mojem mnenju zelo dobro 
pripravljen. Zagotovo lahko pripomore k učenju in spremljanju napredka znanja jezika, vendar 
bi bilo dobro, če bi ga uporabljali preko celega leta. Tako bi lažje ocenjevali«. 
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9 SKLEPNE UGOTOVITVE 
 
Storyline je sodobni učni pristop, ki s svojimi značilnostmi poučevanja ustreza specifični naravi 
poučevanja in učenja tujega jezika v prvem triletju. Slednje opravičujejo povezave Storyline 
pristopa, ki jih lahko izpostavimo z učnim načrtom za tuji jezik v prvem triletju v slovenskem 
šolskem sistemu, s teorijami učenja tujega jezika, sodobnimi strategijami poučevanja tujega 
jezika ter razvojem jezikovnih zmožnosti. Predstavljene teoretične povezave predstavljajo 
pomembno izhodiščno točko, na podlagi katere sem se odločila preizkusiti pristop v praksi. 
Glede na zastavljene cilje raziskovalnega dela sem preverila ustreznost in uporabnost Storyline 
pristopa za poučevanje angleščine kot tujega jezika v prvem triletju slovenske osnovne šole. 
Prišla sem do ugotovitev, ki nakazujejo pozitiven učinek uporabe Storyline pristopa. 
 
Najprej velja opredeliti ustreznost izbire Storyline pristopa za poučevanje angleščine kot tujega 
jezika v prvem triletju, ki se v omenjenem kontekstu uresničuje predvsem z omogočanjem 
obravnave učnih vsebin raznih predmetnih področij znotraj smiselnega konteksta, kjer učenci z 
lastno aktivnostjo usvajajo tujejezikovna znanja.  
 
Storyline pristop z vključenimi avtentičnimi elementi spodbudno vpliva na pridobivanje prvih 
medkulturnih izkušenj učencev, ohranjanje pozitivnega odnosa do predmeta ter spodbujanje 
motivacije za učenje tujega jezika. Kljub temu, da sta bila odnos do predmeta in motivacija do 
učenja že pred predstavitvijo Storyline pristopa izjemno pozitivna, je pristop na učence vplival 
na način, da so imeli predmet še rajši ter da so do učenja pristopali z večjo mero lastne aktivnosti 
in čustvenega doživljanja. K temu je prispevala ravno struktura dela po Storyline pristopu, kjer 
so učenci uspeli ohraniti visoko stopnjo motivacije za delo od začetne dejavnosti, preko 
vmesnih dogodkov in vse do praznovanja ob zaključku projekta. Učence je za delo prav tako 
motivira pestrost učnih oblik ter metod dela, ki jih je mogoče vključiti v proces Storyline 
poučevanja, pri čemer lahko izpostavim predvsem likovno ali besedno ustvarjanje v skupini. 
Pomembno vlogo so odigrali tudi predmeti in dejavnosti, katere so lahko povezali s preteklimi 
izkušnjami (npr. na drugih predmetnih področjih) in znanjem (npr. poznavanje besedišča na 
določeno temo). Dejavnosti, kjer so imeli proste roke, so jim dale občutek, da počnejo in se 
učijo, kar dosega njihova interesna področja, zato so velikokrat učenje dojemali kot igro.  
 
Pri tem lahko izpostavim dve vrsti avtentičnosti, ki sem jih zaznala v procesu Storyline 
poučevanja. Prve so tiste, ki jih ustvarja Storyline zgodba in sicer v kontekstu uprizarjanja 
hipotetično-realnih situacij znotraj fiktivnega sveta, kot na primer ustvarjanje prostora (2- in 3-
D modeli na razrednem frizu), spoznavanje ustvarjenih likov v zgodbi (igra vlog), reševanje 
hipotetičnih problemskih situacij (incidenti), ipd. Druge so izkušnje, ki učenje v danem trenutku 
postavijo v resnično življenjsko situacijo z realnimi predmeti (npr. prejeta poštna pošiljka), 
osebami (npr. angleško govoreča resnična oseba) in situacijami (npr. komunikacija na daljavo). 
Hipotetično-realne ali resnične življenjske učne situacije, ki se lahko vključijo v proces 
Storyline poučevanja, se izkažejo za izjemno pomembne, saj osmislijo učenje jezika na višji 
ravni. Učenci namreč v obeh primerih oživijo rabo jezika v šolski učilnici in se soočijo s 
spremljevalnimi elementi uporabe jezika v trenutni sporazumevalni izkušnji. Dodajam, da je 
raba angleškega jezika s strani učitelja dosti bolj enostavna ravno z direktno vključitvijo v učni 
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proces v obliki enega izmed likov v zgodbi, ki govori in razume izključno angleški jezik. V 
takšnih situacijah je uporaba jezika aktivna, usmerjena v trenutni čas in neponovljiva, zato se 
učenci še bolj zavejo svojih šibkih in močnih področij ter napak. 
 
Storyline pristop spodbuja avtonomno naravo učenja in rabe tujega jezika z zagotavljanjem 
varnega in ustvarjalno spodbudnega učnega okolja s strani učitelja. Delo s Storyline pristopom 
je vedno načrtovano in izhaja iz učenčevega predznanja. Slednje daje učencem občutek, da že 
nekaj vedo o določeni temi, kar jih ob dodatni spodbudi ključnih vprašanj privede do 
samostojnega dela in raziskovanja. Sočasno se naravno oblikuje individualizacija dela, saj 
učenci po svojih zmožnostih in znotraj lastnih interesnih področij raziskujejo tujejezikovna 
področja. Občutka svobode in odgovornosti do dela zagotavljata vzpostavitev ustvarjalnega 
učnega okolja, znotraj katerega učenci usvajajo nova znanja. Učenci učenje in rabo tujega jezika 
prenesejo izven šolskih učilnic, saj o projektu razmišljajo tudi doma. Bistveni element pri 
omogočanju avtonomnosti učencev zagotavlja učiteljeva zmožnost načrtovanja ključnih 
vprašanj v okviru določene teme, ki zajamejo učenčevo predznanje, zmožnost medpredmetnega 
povezovanja znanj, aktivirajo njihov miselni proces na višjih stopnjah mišljenja ter jih vodijo k 
samostojnemu učenju v obliki preverjanja lastnih hipotez ter ustvarjalnega podajanja rešitev. 
Učenci so tekom projekta avtonomnost pri učenju izkazali predvsem v sklopu skupinskega dela, 
medtem ko so pri uporabi jezika potrebovali spodbudo s strani učiteljice, zato je pomembno 
načrtovati različne oblike dela, znotraj katerih bodo učenci dosegali različne oblike 
avtonomnosti.  
 
Učenci so se pozitivno odzvali na način poučevanja s Storyline pristopom, saj so z zanimanjem 
spremljali in sodelovali v raznih dejavnostih ter prispevali lastne ideje k snovanju in ustvarjanju 
razrednega friza ter zgodbe. Njihovo pozornost je ves čas pouka držala na vrhuncu prav zgodba, 
v katero so bili direktno vključeni kot glavni akterji in snovalci. Z omogočanjem prostora za 
njihovo socialno in čustveno vključevanje, so skozi ustvarjanje zgodbe hkrati sprejeli 
odgovornost do dela (npr. oblikovanje razrednega friza). V Storyline projektu smo preizkusili 
nekatere ključne elemente pristopa, pri čemer so se učenci pozitivno odzvali na naslednje: 
zgodba, liki v zgodbi, elementi drame (igra vlog), elementi ustvarjalnosti (likovno ustvarjanje), 
incidenti in nepričakovani dogodki, skupinsko delo in praznovanje. Manj pozitivno so se 
odzvali na: preverjanje lastnih hipotez, postavljanje vprašanj odprtega tipa (včasih prezahtevno 
saj se ne morejo izraziti v ciljnem jeziku) ter reševanje nekaterih problemskih situacij.  
 
Problemske naloge znotraj Storyline tematike spodbujajo učence k sodelovalnemu delu ter rabi 
raznovrstnih načinov in pripomočkov soočanja s problemom za delovanje proti cilju razrešitve 
določene situacije. Za uspešno razreševanje problemskih situacij je potrebna zagotovitev 
ustreznega časovnega okvira, znotraj katerega bodo imeli učenci čas oblikovati lastne hipoteze 
in jih preizkusiti. V sklopu razumevanja problemskih situacij znotraj Storyline poučevanja velja 
izpostaviti, da mora biti težavnost omenjenih nalog ustrezno prilagojena sposobnostim 
učencem, saj prezahtevna narava zasnovane naloge prisili učence k rabi prvega jezika in 
posledično ne izkusijo situacije v tujejezikovnem kontekstu. Učenci so se s problemskimi 
situacijami soočali z načinom začetne diskusije (v paru, po skupinah ali cel razred) ter 
nadaljnjim iskanjem rešitev z uporabo njim poznanim pripomočkom (razredni friz, slovarji, 
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zvezek, internet, konkretni predmeti in slikovna ponazorila) in velikokrat prav s povezavo znanj 
z drugimi tematskimi področji. 
 
Procesna narava ustvarjanja znanja v sklopu Storyline pristopa omogoča veliko priložnosti za 
individualizacijo in diferenciacijo dela, zato je skladno z učenjem potrebno načrtovati tudi 
preverjanje in ocenjevanje znanja. Ustreznih načinov je prav toliko, kolikor jih je učitelj 
sposoben ustvariti na podlagi individualnih lastnosti ciljne skupine v povezavi z načinom 
poučevanja. Storyline  predstavlja dobro izhodišče za uporabo alternativnih oblik ocenjevanja. 
Portfolio, kot ena izmed takšnih oblik, predstavlja učinkovit način spremljanja 
posameznikovega učenja ter ocenjevanja jezikovnega znanja v slopu Storyline poučevanja. 
Prednosti rabe portfolia pri jezikovnem poučevanju se kažejo na področjih spoznavanja 
učencev, sprotnega zapisovanja znanja, učenja z refleksijo dela, zbiranja izdelkov na enem 
mestu ter omogočanja ocenjevanja tekom procesa učenja. Portfolio predstavlja tudi učinkovit 
pripomoček za samoevalvacijo učenčevega dela, evalvacijo učiteljevega vodenja učnega 
procesa ter pripomoček, ki omogoča staršem vpogled v delo in napredek njihovih otrok.  
 
Poučevanje tujega jezika v prvem triletju vsekakor zahteva temeljito poznavanje značilnosti 
učencev, njihovih sposobnosti ter interesov. Z uporabo Storyline pristopa pri poučevanju tujega 
jezika sem spoznala način dela, kjer so ne le učenci ampak tudi učitelj postavljeni pred 
edinstveno učno izkušnjo. Ta izkušnja zahteva jasno učno-ciljno usmerjenost, omogoči 
poučevanje in učenje na zanimiv in zabaven način, kjer sta v ospredje postavljena ustvarjalnost 
in avtonomnost pri učenju in rabi jezika, ki se uresničujeta skozi različne oblike avtentičnih in 
problemskih učnih situacij, ki jih omogoča Storyline pristop s svojimi značilnimi elementi.  
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10 OMEJITVE IN PRIPOROČILA 
 
V slednjem poglavju magistrskega dela razkrivam nekatere omejitve raziskovalnega dela ter 
priporočila za morebitno nadaljnje raziskovanje:  
 

• velikost vzorca – število sodelujočih v raziskavi je bilo precej majhno, čeprav gre za 
kvalitativno raziskavo. Pri tem imam v mislih številčno večji razred, kar bi omogočilo 
pridobitev večjega števila povratnih informacij o poteku in učinku Storyline projekta; 

• samo-poročanje – hkratna vloga učiteljice, kot vodje projekta ter raziskovalke v vlogi 
opazovalke, se je izkazala za obvladljivo, predvsem zaradi številčno majhnega razreda. 
Ob tem sem se srečala z določenimi pomanjkljivostmi, ki jih prinaša samo-poročanje. 
Kot prvega bi izpostavila selektivni spomin, kjer sem se pri zapisu posameznih anekdot 
opirala na določene spomine, ki so se po zaključku učne ure zdeli najpomembnejši ter 
jih zapisala. Lastnim opisom sem dodala opažanja razredne učiteljice angleščine ter se 
s tem izognila subjektivnosti s pripisovanjem pozitivnih lastnosti. Optimalni pogoji 
raziskovanja bi potemtakem bili, da nekdo drug izvaja projekt, raziskovalec pa samo 
opazuje oziroma vodi raziskovalno delo; 

• obseg zbiranja podatkov – v sklopu izvedene raziskave sem se pri zbiranju podatkov 
omejila na različnih področjih. V prvi vrsti je bilo potrebno omejiti čas izvedbe projekta, 
kateri je trajal 5 tednov po 2 šolski uri na teden v sklopu rednih ur angleškega jezika. 
Trajanje projekta smo načrtovali glede na časovne omejitve razreda. Daljši projekt bi 
omogočil več priložnosti za počasnejšo izvedbo določenih aktivnosti, s čimer bi 
učencem omogočili optimalen čas za učenje. Drugi obseg predstavlja starostna meja. 
Omejili smo se izključno na tretji razred OŠ (učenci stari 8-9 let), zato bi v obliki 
priporočila za nadaljnje raziskovanje predlagala izvedbo projekta v starostno različnih 
razredih OŠ. Že v prvem triletju bi se lahko znotraj posameznih razredov pokazale 
razlike, kljub temu da je predviden enak način poučevanja. Zadnji obseg, katerega bi 
želela izpostaviti, je merjenje učinka pristopa. V raziskavi sem se omejila na področja 
avtentičnosti, motivacije, avtonomije, Storyline elementov, problemskih nalog in 
ocenjevanja. V prihodnje bi bilo priporočljivo primerjati učinek pristopa na znanje 
angleškega jezika oz. jezikovne zmožnosti v primerjavi z drugimi metodami poučevanja 
tujega jezika; 

• pomanjkljivi podatki – nekatere tehnike mi niso omogočile zbiranja kakovostnih 
podatkov. Skupinski intervju je spodbudil tihe učence k ponavljajo izjav ostalih 
učencev, zato je bilo potrebno veliko podvprašanj ter iskanja globine, kar je časovno 
podaljšalo izvedbo intervjuja. V prihodnje bi bilo bolje izvesti individualne intervjuje s 
temi učenci, saj bi se izven skupine bolj sprostili in lažje izrazili svoje ideje. Pisanje 
dnevnika v sklopu portfolia prav tako ni prineslo kakovostnih odgovorov učencev, saj 
le-ti še niso vešči pisanja v slovenskem jeziku, niti v angleškem, zato sem pridobila 
skromne odgovore. Kljub temu sem z izbiro tehnike zadovoljna, saj so v sklopu le-te 
učenci razmišljali o projektu tudi doma ter s tem ponovili pridobljeno znanje in 
reflektirali lastni učni napredek. 
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12 PRILOGE 
 
 

12.1 Priloga 1: Načrt raziskovalnega dela 

 
ČASOVNI OKVIR AKTIVNOST 
September 2015 Aktivno zbiranje informacij o Storyline pristopu s pregledom do 

sedaj zbrane literature in izvedenih projektov. 
Oktober 2015 Obisk univerze Stenden v mestu Emmen na Nizozemskem, z 

aktivnim opazovanjem poteka Storyline poučevanja ter zbiranje 
informacij o Storyline pristopu ob pomoči profesorja ter študentov 
omenjene univerze. 

November 2015 Iskanje šole in razreda za izvedbo Storyline projekta in raziskave v 
Sloveniji. 

December 2015 Pridobitev soglasij ter ustrezne dokumentacije za izvedbo projekta 
in raziskave v izbranem razredu osnovne šoli. 
Načrtovanje akcijske raziskave.  

Januar 2016 Priprave na raziskavo ter načrtovanje Storyline projekta. 
Februar 2016 Aktivno opazovanje pouka angleščine ter izvedba prvega dela 

raziskave z intervjuvanjem učencev in učiteljice v razredu 
vključenim v raziskavo pred Storyline projektom. 
Pregled in podrobna analiza pripravljenega projekta s strani 
učiteljice 2. 

Marec 2016 Izvedba projekta in raziskave v razredu ter evalvacija celotnega 
projekta. 

April 2016 Izvedba zadnjega dela raziskave z intervjuvanjem učiteljic in 
strokovnjakov na področju Storyline pristopa. 

Maj–September 2016 Obdelava in analiza podatkov. 
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12.2 Priloga 2: Vprašanja intervjujev 
 
 

12.2.1 Vprašanja uporabljena pri intervjuju z učenci pred Storyline projektom 
 

1. Kakšno je tvoje mnenje o tujem jeziku angleščina? 
2. Ali se rad/-a učiš angleščino? 
3. Kaj že znaš v angleškem jeziku? 
4. Kako se učite tuj jezik pri pouku angleščine? 
5. Kako se ti učiš angleški jezik? 
6. Kje uporabljaš angleški jezik? 
7. Kako se soočiš z reševanjem problemskih situacij pri pouku? 
8. Kako učiteljica preverja vaše znanje? 
9. Kaj misliš, da pomeni beseda Storyline?  
10. Kako misliš, da se bomo učili po omenjenem pristopu? 

 

12.2.2 Vprašanja uporabljena pri intervjuju z učiteljico 1 pred Storyline projektom 
 

1. Kakšen odnos imajo učenci do angleškega jezika in predmeta? 
2. Ali so motivirani za učenje tujega jezika? 
3. Kako bi opisali trenutno znanje angleškega jezika pri učencih v razredu? 
4. Kakšne načine/pristope/dejavnosti poučevanja največkrat uporabljate pri angleščini?  
5. Ali so učenci izpostavljeni avtentičnim učnim situacijam? 
6. Kako pogosto in na kakšen način učenci uporabljajo angleški jezik v razredu? 
7. Kako spodbujate avtonomnost v razredu? 
8. Ali so učenci izpostavljeni problemskim učnim situacijam v razredu?  
9. Kakšna orodja in pripomočke uporabljajo pri reševanju problemov? 
10. Na kakšen način navadno ocenjujete znanje pri angleščini? 

 

12.2.3 Vprašanja uporabljena pri intervjuju z učenci po Storyline projektu 
 

1. Kakšne so bile učne ure angleščine s Storyline pristopom in kako so se razlikovale od 
običajnih ur angleščine? 

2. Kaj vas je najbolj motiviralo za delo? 
3. Katere značilnosti Storyline pristopa so vam bile všeč in katere malo manj? 
4. Kako ste se učili angleščino pri Storyline projektu? 
5. Ali se vam zdi, da ste pogosteje uporabljali angleški jezik ali manj kot prej? 
6. Kako bi opisali svoje izkušnje z učenjem in rabo angleščine v realnih življenjskih 

situacijah? 
7. Kako ste se soočil z reševanjem problemov in katere pripomočke ste pri tem uporabili?  
8. Kakšno je vaše mnenje o portfoliu, kot načinu ocenjevanja znanja?  
9. Kakšno je vaše mnenje o Storyline pristopu?  
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12.2.4 Vprašanja uporabljena pri intervjuju z učiteljicama ter strokovnjakoma po 
Storyline projektu 

 
1. Kakšne so vaše izkušnje z uporabo Storyline pristopa? 
2. Kakšno je vaše mnenje o uporabi Storyline pristopa v prvi triadi OŠ pri poučevanju 

tujega jezika? 
3. Na kaj mora biti učitelj še posebej pozoren pri načrtovanju Storyline projekta pri 

poučevanju tujega jezika v prvi triadi? 
4. Na kakšen način lahko Storyline pristop vpliva na odnos do predmeta ter motivacijo za 

učenje pri učencih tujega jezika v prvem triletju? 
5. Ali se Vam zdijo avtentične/realne življenjske situacije pomembne pri učenju tujega 

jezika v prvi triadi? Kako Storyline pristop omogoča vključitev takšnih situacij v učni 
proces? 

6. Kateri elementi Storyline pristopa ter dejavnosti se vam zdijo bolj ali manj primerni, pri 
poučevanju tujega jezika v prvi triadi? 

7. Na kakšen način Storyline pristop zagotavlja avtonomnost učenja in uporabe jezika? 
8. Kako problemske situacije, kot ključni element Storyline pristopa, vplivajo na učenje 

tujega jezika v prvi triadi? Katere so prednosti in pomanjkljivosti le-teh? 
9. Kakšno je vaš mnenje o uporabi alternativnih načinov ocenjevanja (portfolio, dnevniki,  

intervjuji ipd.) tujega jezika v prvi triadi pri Storyline pristopu? Katere so prednosti in 
slabosti takšnega načina ocenjevanja? 

 
 

12.3 Priloga 3: Opazovalna shema 
 
Storyline projekt: SPRING IN ENGLISH TOWN 
Ciljna področja opazovanja: 

- motivacija, 
- avtonomnost, 
- Storyline elementi, 
- problemske situacije, 
- ocenjevanje (portfolio). 

Storyline epizoda 1: Čas in prostor OPAŽANJA 
  
Storyline epizoda 2: Osebe OPAŽANJA 
  
Storyline epizoda 3: Incident OPAŽANJA 
  
Storyline epizoda 4: Vmesni dogodek OPAŽANJA 
  
Storyline epizoda 5: Zaključek zgodbe OPAŽANJA 
  
Storyline epizoda 6: Ocenjevanje in 
evalvacija 

OPAŽANJA 
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12.4 Priloga 4: Načrtovalni format za Storyline projekt Spring in English Town 
 
Storyline načrtovalni format za poučevanje tujega jezika angleščine 
Razred: 3. 
Nivo znanja jezika: CEF A1  
SPRING IN ENGLISH TOWN 
Ključna vprašanja in 
podvprašanja 

Dejavnosti 
 

Organizacija 
razreda 

Viri in materiali Jezikovne zmožnosti, učni cilji in 
ocenjevanje 

Epizoda 1:  Čas in prostor 
Učna ura 1: Pismo in paket  
Kaj je v paketu? 
What is in the package? 
 
Kaj nam pismo sporoča?  
What is in the letter? 
 
 
 
 
 
Kako imenujemo ta predmet v 
angleščini? 
How do we name this object in 
English? 
 
Kje živi prijateljica, ki nam je 
poslala pismo? 
Where does the girl live? 
 
 
V katerem letnem času se 
dogaja zgodba v knjigi? 

Učenci ugibajo, kaj se nahaja v 
paketu. 
 
Branje pisma (prijateljice z 
Nizozemske – pisateljice in 
slikarke), ki nas nagovarja k 
pregledu vsebine paketa ter 
pomoči pri nadaljevanju 
zgodbe. 
 
Pregled vsebine paketa in 
pogovor o predmetih, ki so v 
njem ter novih besedah.  
 
 
Z učenci si ogledamo 
zemljevid Evrope. Poiščemo 
Slovenijo in Nizozemsko na 
zemljevidu.  
 
Branje napisanih strani v knjigi 
(mesto, ulica v Angleškem 

Cel razred 
(frontalno 
delo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pismo (slikopis) 
in paket. 
 
Paket (zemljevid 
Evrope, knjiga, 
vrvica, črke, 
bomboni, 
poslikano 
platno.  
 
Plakat za 
zapisovanje 
neznanih besed. 
 
 
Zemljevid 
Evrope. 
 
 
 
Knjiga z 
naslovnico 

TJA: 
Poslušanje in slušno razumevanje: 

- usvajajo spretnosti slušnega in 
vidnega razločevanja (poslušanje z 
gledanjem). 

Branje in bralno razumevanje: 
- osnovne bralne strategije 

(razumevanje posameznih besed, 
fraz, preprostih povedi v angleškem 
jeziku);  

- izlušči glavno temo slušnega 
besedila. 

Govorno sporočanje in sporazumevanje: 
- se besedno odzivajo na slišano ali 

prebrano; 
- ozaveščajo osnovne medkulturne 

značilnosti. 
 
SPO: Spoznavanje zemljevida Evrope 
(določitev Slovenije in Nizozemske na 
zemljevidu) in ponovitev letnih časov. 
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Which season is it?  
Kje se zgodba dogaja? 
Where is the story happening? 
 
 
 
Kako lahko nadaljujemo 
zgodbo? 
What happens next in the 
story? 
 
Kako bi poimenovali kraj 
dogajanja zgodbe? 
What is the name of the place 
where the story is happening? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Katero ime najbolje ustreza 
naši novi ulici v Angleškem 
mestu? 
Which name is the best for our 
street in English town? 
 
 

mestu je uničena zaradi 
močnega vetra z gora, družine 
so ostale brez domov)  in 
pogovor o tem, kje in kaj se je 
zgodilo. 
 
Pogovor in zbiranje predlogov, 
kako bi lahko nadaljevali 
zgodbo in s tem pomagali 
prijateljici pri pisanju.  
 
Učenci v skupinah po 4 (med 
učenci razdelim bombone 4 
različnih barv in na ta podlagi 
barve ovitka poiščejo svojo 
skupino) zbirajo predloge za 
angleško ime naše ulice. 
Učencem so na voljo zvezki, 
knjige ter različne oblike 
slovarjev, kjer lahko 
samostojno poiščejo besede. 
Skupaj z učenci zapišemo 
predloge v angleščini in 
slovenščini.  
 
Volitve – med naštetimi 
predlogi izberemo ime mesta, 
ki je dobilo največ glasov. 
 
*DN: Vsaka skupina prinese 2 
škatli za čevlje za izgradnjo 
hiše. 

 
 
 
 
 
 
Skupinsko 
delo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 učenca – 
eden bere 
predloge imen, 
drugi jih 
zapisuje na 
tablo. 

Spring in 
English Town  
ter prve strani, 
ki so že zapisane 
v knjigi. 
 
Plakat za 
zapisovanje 
predlogov. 
 
 
Papir za 
zapisovanje 
predlogov po 
skupinah, 
slovarji (v 
spletni in knjižni 
obliki). 
 
 
 
 
 
 
 
Plakat za 
zapisovanje 
predlogov. 
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Učna ura 2: Ulica 
Kakšno je vreme v Angleškem 
mestu? 
What's the weather like today 
in English Town? 
 
Kaj bi lahko storili za 
družine, ki so ostale brez 
doma v zgodbi? 
What can we do for the 
homeless families? 
Kaj je na risbi?  
What is on the drawing? 
 
 
Katere dele hiše poznamo? 
Which parts of the house do 
we know? 
Kakšne like lahko uporabimo 
pri gradnji hiš? 
What kind of shapes we use to 
make a house? 
 
Kako zgleda vaša hiša? 
What does your house look 
like? 
 
 
 
 
 

Eden izmed učencev določi 
vreme na vremenski karti. 
 
 
 
Učenci predlagajo možne 
rešitve, nato pa na podlagi 
ustnih navodil narišejo like ter 
skušajo ugotoviti, kaj je na 
risbi ter presoditi ali bi to lahko 
bila možna rešitev za pomoč 
družinam v stiski.  
 
 
Učenci razmislijo o tem, kateri 
deli sestavljajo hišo ter s 
katerimi geometrijskimi liki jih 
lahko ponazorimo.  
 
 
 
 
Vsaka skupina se pogovori in 
odloči, kakšno hišo bi imeli. 
Skico ideje narišejo na papir. 
Nato ustvarijo pročelje hiše iz 
geometrijskih likov (na pokrov 
škatle), katere postanejo 
sestavni del razrednega friza 
ter oblikujejo okolico hiše. 

Individualno 
delo. 
 
 
 
Frontalno in 
individualno 
delo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skupinsko 
delo. 
 
 
 
 
 
 

Vremenska 
karta (weather 
chart). 
 
 
Papir in barvice 
za risanje po 
nareku. 
 
Slikovni slovar 
za prikaz delov 
hiše. 
 
 
Primeri likov z 
angleškim 
poimenovanjem 
(slikovni 
slovar). 
 
 
 
Papir za 
snovanje 
zapiskov in skic. 
 
Škatle za čevlje, 
barvni papir, 
lepilo.  
 

MAT: Uporaba geometrijskih likov pri 
gradnji hiš. 
 
LUM: Oblikovanje pročelja hiše in 
njene okolice. 
TJA: 
Poslušanje in slušno razumevanje: 

- razumejo pogosto rabljeno 
besedišče v povezavi z liki, 
barvami  in deli hiše. 

Govorno sporočanje in sporazumevanje: 
- uporabljajo besedišče v povezavi z 

liki, barvami in deli hiše  ter 
osnovne jezikovne vzorce; 

- poimenujejo konkreten svet okoli 
sebe. 
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Kakšna bo okolica hiše? 
What is around the house? 
 
 

Dodajo lahko podrobnosti 
okoli hiše, npr. prevozna 
sredstva, rastline ipd. 

 
 
 

 
 

Jezikovno delo 
• Ponovitev: book, seasons: spring, summer, autumn, winter; weather; shapes: circle, rectangle, square, triangle; parts of the house: 

window, door; colours. 
• Nove besede: letter, map, The Netherlands, grade, package, writer, painter, town, street, mountain, to vote, to live; dictionary, roof, 

chimney, balcony. 
• Strukture:  What’s the weather like? It is ... In the middle of the .../On top of the .../Inside of the ... 

 
Ključna vprašanja in 
podvprašanja 

Dejavnosti 
 

Organizacija 
razreda 

Viri in materiali Jezikovne zmožnosti, učni cilji in 
ocenjevanje 

Epizoda 2:  Osebe 
Učna ura 3: Družine  
Kakšno je vreme v Angleškem 
mestu? 
What's the weather like today 
in English Town? 
 
Kdo živi v novih hišah? 
Who lives in new houses? 
Kdo vse so družinski člani? 
Who are family members? 
 
Katere osebe so del vaše 
družine? 
Who are your family 
members? 
Kakšen je vaš priimek? 
What is your family name/last 
name/surname? 

Eden izmed učencev določi 
vreme na vremenski karti. 
 
 
 
Z učenci zbiramo in zapišemo 
predloge, kdo vse bi lahko 
živel v njihovi hiši in kdo so 
družinski člani. 
 
Učenci po skupinah izberejo 
družinske člane, ki so del 
njihove družine, si izberejo 
priimek ter določijo naslov. 
 
 
 

Individualno 
delo. 
 
 
 
Cel razred 
(frontalno 
delo). 
 
 
Skupinsko 
delo. 
 
 
 
 
 

Vremenska 
karta (weather 
chart). 
 
 
Plakat za 
zapisovanje 
predlogov. 
 
 
Projektor za 
prikaz osebne 
izkaznice in 
primer 
izpolnjene 
izkaznice. 
 

TJA: 
Poslušanje in slušno razumevanje: 

- razumejo pogosto rabljeno 
besedišče v povezavi z družinskimi 
člani;  

- razumejo pogosto rabljene 
jezikovne strukture in 
sporazumevalne funkcije (pozdravi 
ipd.). 

Govorno sporočanje in sporazumevanje: 
- uporabljajo besedišče z 

obravnavanih vsebinskih področij 
(family members) in osnovne 
jezikovne vzorce (predstavitev). 

Pisno sporočanje:  
- spoznavajo osnovna načela za 

zapisovanje v tujem jeziku in 
razmerja med glasovi in zapisom; 
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Kdo si ti? 
Who are you? 
Kako ti je ime? 
What is your name? 
Kako se pišeš? 
What is your surname? 
Kje živiš? 
Where do you live? 
Koliko si star? 
How old are you? 
Kaj imaš rad? 
What do you like? 
Česa ne maraš? 
What you do not like? 
Kaj je posebnega na tebi? 
What is special about you? 
 

Učenci zapišejo biografijo. 
Vsaka oseba ima svoje ime, 
priimek, naslov, starost, 
katerega člana družine 
predstavljajo, kaj imajo radi, 
česa ne in kaj je posebnega na 
njih (1 kos oblačila oz. 
predmet, ki ga nosijo pri 
Storyline projektu in 
predstavlja ustvarjen karakter v 
zgodbi).  
Vsak član nariše osebo na 
podlagi izdelane biografije. 
Silhueto osebe izreže, likovno 
izpopolni po lastnih željah in 
zmožnostih ter jo prilepi na 
palčko. 
*DN: Učenci prinesejo kos 
oblačila ali predmet, ki ga bodo 
od sedaj naprej nosili na sebi. 
 

Skupinsko in 
individualno 
delo. 
 
 
 

List s primeri 
moških in 
ženskih 
angleških imen 
in priimkov. 
Silhueta osebe 
in lesena 
paličica. 
 
 
 
 
 

- zapišejo kratke besedne odzive, 
zamisli in ustvarijo preprosta pisna 
besedila (biografijo) v angleškem 
jeziku. 

 
 
SPO: Družinski člani in poklici. 
 
 
 

 
Učna ura 4: Vsakdan 
Kako se predstavimo?  
How do we introduce 
ourselves? 
 
Kaj lahko poveste svojim 
sosedom o sebi? 
What can you tell your 
neighbours about yourselves? 
 

Učenci pokažejo ali povedo o 
načinih kako se predstavimo, 
na kaj moramo biti pozorni. 
 
Družinski člani se med sabo 
spoznajo (ob predvajanju 
pesmi učenci v vlogi izbranih 
karakterjev hodijo naokoli po 
razredu s predmetom, ki jih 

Frontalno in 
delo v paru. 
 
 
 
 
 
 
 

Predmeti, ki jih 
učenci prinesejo 
s sabo in 
predstavljajo 
posebnost 
njihove osebe 
oz. karakterja v 
zgodbi. 

MAT: Razvrščajo osebe po različnih 
kriterijih: starost, barva oblačil, spol 
ipd. 
 
TJA: 
Poslušanje in slušno razumevanje: 

- usvajajo spretnosti slušnega in 
vidnega razločevanja (poslušanje z 
gledanjem). 

Govorno sporočanje in sporazumevanje: 
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Kako lahko razvrstimo osebe 
v zgodbi? 
How to sort people in the 
story? 
 
Kakšen vsakdan imajo 
družine? 
What do families do every 
day? 
 
Kaj vaša družina počne danes? 
What does your family do 
today? 
 

ponazarja in ko se skladba 
ustavi, se obrnejo k 
najbližjemu sosedu in se z njim 
rokujejo, v naslednjem krogu 
dodajo pogled v oči, potem 
pozdravijo in se predstavijo). 
Biografije razstavimo na frizu 
(portfolio). 
 
Razred se pogovori o možnih 
razvrstitvah oseb in jih skupaj 
izvedemo (npr. po spolu, 
starosti, barvi oblačil ipd.). 
 
Razred se pogovori o možnih 
dogodkih, ki jih lahko 
družinski člani doživljali 
dnevno. 
 
Učenci po skupinah z igro vlog 
predstavijo tipičen dan družine. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cel razred 
(frontalno 
delo). 
 
 
Skupinsko 
delo. 
 
 
 
 
 

Skladba v 
ozadju: 
Matchbox 
Twenty (English 
Town): 
https://www.you
tube.com/watch
?v=8Qmdm7Fzp
BY 
 
 
 
 
 
Plakat za 
zapisovanje 
predlogov. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- uporabljajo osnovne vzorce 
socialne interakcije – nebesedno 
podporo v govoru (npr. mimika, 
geste) pri igri vlog (drama); 

- uporabljajo besedišče z 
obravnavanih vsebinskih 
področij (deli dneva, aktivnosti, 
hrana) in osnovne jezikovne 
vzorce (pozdravi); 

- se preizkušajo v spontanem 
sporazumevanju v angleškem 
jeziku in so pozorni na elemente 
sporazumevanje (rokovanje, 
pozdrav, pogled v oči. 

 
ŠPO: Živim zdravo (gibanje). 
 

Jezikovno delo 
• Ponovitev: členi (a/an), mother, father, grandmother, grandfather, son, daughter, uncle, aunt; surname, address. 
• Nove besede: professions. 
• Strukture: What’s the weather like? Hello! How are you? I'm fine, thank you? What's your name? My name is … Where do you live? I 

live in …/My home address is … How old are you? I am … years old. What do you do? I am a … What do you like/don't like? I like 
…/I don't like … What is special about you? I have …/ I wear … 
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Ključna vprašanja Dejavnosti 
 

Organizacija 
razreda 

Viri in materiali Jezikovne zmožnosti, učni cilji in 
ocenjevanje 

Epizoda 3: Incident 
Učna ura 5 in 6: Odpadki 
Kaj lahko opazite v našem 
mestu? 
What do you see in our town?  
 
Zakaj so se ti odpadki znašli 
v našem mestu? 
Why is this trash here?  
 
 
 
 
 
Kaj lahko naredimo s 
smetmi? 
What can we do with the 
trash? 
 
 
Kako lahko ločimo smeti? 
How can we sort the trash?  
 
Na kakšne načine lahko 
preprečimo nadaljnje 
onesnaževanje v našem 
mestu? 
How can we keep our town 
clean? 
 

Z učenci si ogledamo s smetmi 
zasuto maketo mesta in 
ugotavljamo, kaj se je zgodilo. 
 
Z učenci razmišljamo o možnih 
vzrokih za trenutno stanje. 
Kuverta s slikami, na podlagi 
katerih učenci sestavijo 
zaporedje dogodkov in s tem 
ugotovijo zakaj so smeti v 
njihovem mestu. 
 
Nevihta možganov – zbiramo 
predloge kaj narediti s smetmi 
ali iz njih. 
Učenci pospravijo smeti z ulice 
in jih ločijo v štiri kupe. 
 
Pogovor z učenci o 
oblikovanju pravil in košev za 
ločeno zbiranje odpadkov. Dva 
učenca v skupini izdelata koš 
za eno vrsto odpadkov, druga 
dva pa nanj nalepita sličice 
odpadkov z besedami, ki sodijo 
v koš. 

Cel razred 
(frontalno 
delo). 
 
Skupinsko 
delo. 
 
 
 
 
 
 
Cel razred 
(frontalno 
delo). 
 
 
 
Delo v paru in 
skupinsko 
delo. 
 
 
 
 
 
 
 

Smeti 
(plastenke, 
papir, …). 
 
Kuverta s 
sličicami. 
 
 
 
 
 
 
Plakat za 
zapisovanje 
predlogov. 
 
 
 
4 velike škatle 
in vrečke za 
smeti, sličice 
odpadkov z 
besedami, 
flomastri, 
slovarji, 
slovenska 
brošura o 

SPO: Poimenovanje vrste odpadkov, 
ravnanje z odpadki in ločevanje. 
 
TJA: 
Poslušanje in slušno razumevanje: 

- razumejo pogosto rabljeno 
besedišče v povezavi z odpadki. 

Govorno sporočanje in sporazumevanje: 
- uporabljajo besedišče z 

obravnavanih vsebinskih področij 
(odpadki) in osnovne jezikovne 
vzorce (pripovedovanje zgodbe: 
first, next, then in the end); 

- se besedno odzivajo na slišano in 
videno. 

Pisno sporočanje: 
- spoznavajo osnovna načela za 

zapisovanje v tujem jeziku in 
razmerja med glasovi in zapisom. 

 
ŠPO: Tekalne igre (štafeta). 
GUM: Petje pesmi. 
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V kateri zaboj sodijo 
odpadki? 
Where does this trash belong? 
 
 
 
 
Kaj vam je všeč v našem 
mestu? 
What do you like in our town? 
 
 
 
Kako lahko uporabimo pesem 
za iskanje izgubljene osebe? 
How can we use the song to 
find a missing person 
(puppet)? 
 
 
 
 

Na koncu predstavijo, kar so 
izdelali ter kaj sodi v določen 
smetnjak.  
 
Ponovitev besed s tekalno igro 
– učenci dobijo primer besede 
in sliko odpadka, ki ga morajo 
pravilno razvrstiti (učenci 
tekmujejo v štafetnem teku v 
skupinah – družine).  
 
Učenci povedo, kaj jim je všeč 
v našem mestu, sedaj ko je spet 
počiščeno.  
Naučijo se pesem: I like the 
flowers ... 
 
Z igro Hot and cold ponovno 
zapojemo pesem  I like the 
flowers ... (eden izmed učencev 
zapusti razred, medtem 
skrijemo lutko osebe, ki živi v 
naši ulici nekje v razredu ter s 
petjem usmerjamo učenca, ki 
se vrne v razred, da poišče to 
osebo; tiho petje pomeni, da je 
učenec precej oddaljen od cilja, 
z glasnejšim petjem pa 
nakažemo, da mu je bliže). 
 
 
 

 
 
 
 
Cel razred 
(frontalno 
delo) in delo 
po skupinah. 
 

ločevanju 
odpadkov.  
 
 
Sličice z 
besedami ter 
koši za smeti. 
 
 
 
 
Računalnik in 
projektor: 
https://www.you
tube.com/watch
?v=dlMItetT1dI 
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Ključna vprašanja Dejavnosti 
 

Organizacija 
razreda 

Viri in materiali Jezikovne zmožnosti, učni cilji in 
ocenjevanje 

Epizoda 4: Vmesni dogodek 
Učna ura 7: Orientacija v prostoru 
Kakšen dogodek lahko na 
ulici organiziramo v času 
velike noči? What kind of an 
event can we organize in our 
street in the Easter time? 
 
 
 
 
 
 
Kako lahko najdemo pot do 
skritega zaklad? How can we 
find the way to the hidden 
treasure? 
 
 
Ali lahko ob pomoči 
zemljevida najdete mesto, kjer 
se nahajajo čokoladne 
velikonočne jajčke? 
Can you find the way on the 
map to the chocolate Easter 
eggs? 
 
 
 
 

Učenci predlagajo dogodek v 
povezavi z veliko nočjo. 
Podrobneje spoznamo igro 
Easter Eggs Hunt in  
organiziramo lov na skriti 
zaklad  (čokoladne jajčke). 
Učenci razmišljajo, kje v 
našem mestu bi se lahko 
skrivale čokoladne jajčke ter na 
kakšen način bi jih lahko našli. 
 
Učenci dobijo zemljevid naše 
ulice, kjer na podlagi navodil 
ter ob pomoči smeri neba 
poiščejo mesto, kjer se skrivajo 
čokoladice.  
 
Pri tem si pomagajo s slovarji, 
predhodnim znanjem o smereh 
neba ter vetrovnico z 
angleškimi oznakami na 
zemljevidu.  
Učenci preizkusijo svojo 
rešitev ter potem na koncu 
skupaj preverimo, kje se zares 
nahajajo. Učenci z drugo barvo 
pisala označijo pravo pot do 
cilja in tako uvidijo razliko s 

Cel razred 
(frontalno 
delo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delo v paru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plakat za 
zapisovanje 
predlogov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zemljevid z 
vetrovnico in 
čokoladna 
jajčka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TJA: 
Govorno sporočanje in sporazumevanje: 

- uporabljajo besedišče z 
obravnavanih vsebinskih področij 
(smeri neba) in osnovne jezikovne 
vzorce. 

Pisno sporočanje: 
- spoznavajo osnovna načela za 

zapisovanje v tujem jeziku in 
razmerja med glasovi in zapisom. 

 
SPO: Glavne smeri neba (orientacija). 
 
 



127 
 

 
 
 
Kaj pomenijo oznake na 
kompasu? What does the signs 
on compass mean?  
 
V kateri smeri se nahajajo 
glavne smeri neba (sever, 
jug, vzhod, zahod)? 
In which direction are 
cardinal directions (North, 
South, East and West)? 
 
 
 
 
Kaj vidiš na severu 
Angleškega mesta? 
What do you see in the North 
of English Town? 
 
 

predhodnim mišljenjem oz. 
znanjem. 
 
Razložimo pomen smeri neba 
ter angleških oznak. 
 
 
Učenci se v razredu postavijo v 
smeri severa in nakažejo druge 
smeri neba. Potem le-te 
preverimo s kompasom in na 
podlagi tega učenci spremenijo 
svoj prvotni položaj. Smeri 
neba v razredu (na frizu) 
označimo z angleškimi 
oznakami. 
 
Učenci svoje lutke postavijo v 
središče našega mesta ter 
povedo kaj vidijo severno, 
južno, vzhodno in zahodno 
glede na njihovo trenutno 
pozicijo. 
 
 

Cel razred 
(frontalno 
delo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individualno 
delo ter 
frontalno delo. 
 
 

 
 
 
Kompas. 
 
 
 
Lutke. 
 
 
 
 
 
 

Jezikovno delo 
• Ponovitev: emotions: sad, angry, surprised; colours: yellow, black, green, red; plastic, paper, letter, flower, toilet paper; mountain. 
• Nove besede: glass, metal, trash; bag, bottle, cardboard, stick, newspaper, vase, jar, can, milk carton; daffodils, hill, fire stove, walk 

alone; Easter, cardinal directions: north, east, south, west. 
• Strukture: What goes in your yellow bin? First ...next/then …last. This is paper. It goes into plastic bin. I like ...  
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Ključna vprašanja Dejavnosti 
 

Organizacija 
razreda 

Viri in materiali Jezikovne zmožnosti, učni cilji in 
ocenjevanje 

Epizoda 5: Zaključek zgodbe 
Učna ura 8: Priprave 
Katere besede prepoznaš? 
Which words do you 
recognize? 
 
 
Kakšno prireditev lahko 
pripravimo za zaključek 
zgodbe, kaj bi počeli, kaj 
potrebujemo? 
How to celebrate the end of 
the story, what can we do, 
what do we need? 
 
Kako napišemo vabilo? 
How to write an invitation? 
 
 
Koga bi lahko povabili na 
našo zabavo? 
Who are guests in our party? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ocenjevanje slušnega 
razumevanja ob pesmi (I like 
the flowers …). 
 
 
Učenci zbirajo predloge, kako 
bi praznovali zaključek zgodbe 
ter kaj bi za to potrebovali. 
 
 
 
 
 
Z učenci se pogovorimo, kako 
napišemo vabilo ter skupaj 
izpolnimo vabila na čajanko. 
 
Z učenci se pogovorimo, komu 
vse bi lahko pokazali lepote 
našega mesta ter jih povabili na 
našo zabavo. Zbiranje 
predlogov, koga bi lahko 
povabili: ravnatelj, starši, 
učitelji, učenci drugih razredov 
… Učenci napisana vabila 
vstavijo v pisemske ovojnicah 
ter jih naslovijo na povabljene 
osebe. 

Individualno in 
cel razred. 
 
 
 
Cel razred in 
skupinsko 
delo. 
 
 
 
 
 
Skupinsko 
delo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Friz in 
računalnik za 
predvajanje 
melodije pesmi. 
 
Računalnik in 
projektor: 
https://www.you
tube.com/watch
?v=dlMItetT1dI 
 
 
 
Papir za zapis 
predlogov. 
 
 
Računalnik in 
interaktivna 
tabla za prikaz 
primera vabila, 
papir za zapis 
vabila in 
kuverte. 
 
 
 
 

SPO: Opis pokrajine in mesta. 
 
GUM: Petje pesmi. 
 
SLJ: Pisanje vabila. 
 
TJA: 
Poslušanje in slušno razumevanje: 

- preverjanje znanja. 
Govorno sporočanje in sporazumevanje: 

- se besedno in nebesedno odzivajo 
na slišano; 

- poimenujejo konkreten svet okoli 
sebe ter povedo kaj jim je všeč v 
mestu, na melodijo pesmi I like the 
flowers … 

Pisno sporočanje: 
- spoznavajo osnovna načela za 

zapisovanje v tujem jeziku in 
razmerja med glasovi in zapisom; 

- zapišejo kratke besedne zamisli 
in napišejo vabilo. 
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*Ali imate svojo najljubšo 
pesem? 
Do you have your favourite 
English song? 
 

*DN: Učenci lahko izberejo 
angleško pesem, ki so se jo 
učili v šoli ali pa pesem, ki jo 
slišijo po radiu ali na Youtubu 
in jim je všeč.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Učna ura 9: Zaključek 
Kako lahko komuniciramo z 
nekom na daljavo? 
How can we communicate with 
someone on long distances? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaj lahko poveš o sebi in 
projektu? 
What can you say about 
yourself and the project? 
 
Kako gostom predstaviti 
zgodbo? 
How to present the story to our 
guests?  
 
 

Z učenci se naprej pogovorimo 
o možnosti komuniciranja na 
daljavo (klic, email, pismo, 
skype sporočilo ipd.).  
S pomočjo Skype programa 
pokličemo prijateljico z 
Nizozemske, ki nam je poslala 
paket, da se zahvalimo ter 
pokažemo, kaj smo v štirih 
tednih ustvarili v sklopu 
Storyline projekta.  
 
Učenci se predstavijo in 
povedo, kaj so se naučili ter 
vprašajo, kar jih zanima. 
 
 
Z učenci preberemo knjigo 
(Spring in English Town), ki 
nam jo je poslala prijateljica z 
Nizozemske. 
 
 

Cel razred 
(frontalno 
delo) in 
individualno 
delo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Računalnik in 
Skype program. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Računalnik in 
spletna knjiga, 
paket, predmeti 
z razrednega 
friza. 
 
 

TJA: 
Govorno sporočanje in sporazumevanje: 

- razvijajo in preizkušajo spretnosti 
izgovarjave, intonacije in ritma 
tujega jezika; 

- uporabljajo osnovne vzorce 
socialne interakcije – nebesedno 
podporo v govoru (npr. mimika, 
geste), jezikovne označevalce 
družbenih razmerij (pozdravi, 
naslavljanja) in nekatere 
vljudnostne dogovore (npr. zahvala, 
opravičilo) – in ozaveščajo osnovne 
medkulturne značilnosti pri 
govorjenju v tujem jeziku. 
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Kako bi predstavili svojo 
družino? 
How can you present your 
family? 
 
 
 
 
 
Katere besede si se naučil? 
Which words have you 
learned? 
 
 
 
 
 
Kako bomo sprejeli goste? 
How to welcome our guests? 
 
Kje bodo sedeli gosti?  
Where is a place for our guests 
to sit? 
 
 

Na podlagi knjige pripravimo 
zaključno prireditev za starše. 
Zapojemo pesem I like the 
flowers 
Skupine pripravijo igro vlog z 
lutkami, v kateri se bodo 
družine in njeni člani 
predstavili. 
 
Učenci vzamejo bele cvete, na 
katere zapišejo angleške 
besede, ki so si jih najbolj 
zapomnili ter na zeleni list 
napišejo njihov pomen v 
slovenščini ter vse skupaj 
prilepijo na drevo (friz).  
 
Z učenci pripravimo sprejem 
gostov (skupine si razdelijo 
zadolžitve) ter seznam 
angleških pesmi.  
 
 
 
 
 

Skupinsko 
delo. 
 
 
 
 
 
 
 
Individualno 
delo. 
 
 
 
 
 
 
Cel razred in 
skupinsko 
delo. 

Lutke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Listi za zapis 
novih besed. 

Jezikovno delo 
• Ponovitev: besedišče celotnega projekta. 
• Nove besede: rolling hills, daffodils, fire stove, walk alone; parents, teachers, students, headmaster; Mr., Mrs., Ms. 
• Strukture: Hello, my name is … I like …. I am …years old.  I like …Welcome! Please, take a seat! Thank you for your visit! Would you 

like to have a cup of tea? Would you like to take a cookie? 
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Ključna vprašanja Dejavnosti 
 

Organizacija 
razreda 

Viri in materiali Jezikovne zmožnosti, učni cilji in 
ocenjevanje 

Epizoda 6: Ocenjevanje in evalvacija 
Učna ura 10: Informativno ocenjevanje znanja in evalvacija projekta 
Kaj menite o včerajšnji 
prireditvi (čajanki)? 
What do you think about 
yesterday's tea party?  
 
 
Kaj si se naučil/-a tekom 
Storyline projekta? 
What did you learn during the 
Storyline project? 
 
Kaj ti je bilo všeč? 
Kaj bi spremenil? 
Kaj smo se naučili pri 
Storyline projektu? 
Kako smo se učili? 
Kaj bi se lahko v naši zgodbi 
še zgodilo oziroma kako bi se 
lahko zgodba še nadaljevala? 
 

Učenci pripovedujejo o svojih 
občutkih  z zaključne 
prireditve. 
 
 
 
Pregled portfolia (izdelkov) in 
pogovor s posameznimi učenci. 
 
 
 
Evalvacija Storyline projekta 
(skupinski intervju – fokusna 
skupina).  
 
 
 

Frontalno delo. 
 
 
 
 

Portfolio, list za 
zapisovanje 
povratnih 
informacij, 
telefon za 
snemanje 
skupinskega 
intervjuja 
(fokusna 
skupina).  

TJA:  
Standardi znanja: 

- poimenuje konkretni svet okoli 
sebe (stvari, osebe, dejanja, 
lastnosti, predmete, kraje itn.) na 
frizu, na slikah ipd.; 

- se sporazumeva po vzorcih; 
- razume posamezne preproste in 

znane besede, besedne zveze ob 
nebesedni podpori (npr. slikah, 
predmetih); 

- zna prebrati in razume 
posamezne znane povedi, 
ponazorjene z nebesedno 
podporo; 

- poizveduje in odgovarja na 
preprosta vprašanja. 

Jezikovno delo 
• Ponovitev: besedišče celotnega projekta. 
• Besede: / 
• Strukture: This is …I like this one the most. 
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12.5 Priloga 5: Portfolio 
 

LISTOVNIK 

PORTFOLIO 
 

 
 

STORYLINE PROJEKT 

STORYLINE PROJECT 
 

 
____________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
IME/ NAME: __________________________________ 
 
ŠOLA/SCHOOL: _________________________________ 
 
STAROST/AGE: _________________________________ 
 
DATUM/DATE: _________________________________ 
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1) JEZIKOVNA IZKAZNICA/LANGUAGE CARD 

 

 
 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

Kaj že zmorem in 

znam v angleškem 

jeziku?

Moje izkušnje z 

angleščino: 

v šoli, doma, na 
televiziji, na radiu, na 
internetu, v trgovini, 

na počitnicah …

Kako se učim 

angleščino?

•Pri pouku angleščine mi 
je všeč …

•Pri pouku angleščine se 
mi zdi težko …

•Najbolje se učim kadar 
…

•Kako lahko izboljšam 
svoje znanje …

Kaj  se želim 

naučiti?
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________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

2) ZBIRKA/COLLECTION 

 

Moji izdelki: 

 
Osebna izkaznica (Personal card) 

 
Slikovni narek (Picture dictation) 

 
Slovar (Dictionary) 

 
… 
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3) DNEVNIK/DIARY 

 

1. TEDEN/WEEK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Kaj mi je bilo všeč?

2. Kej mi ni bilo všeč/kaj bi spremenil?

3. Kaj sem se naučil?

4. Kako sem se učil?

5. Kaj si želim?
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2. TEDEN/WEEK 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Kaj mi je bilo všeč?

2. Kej mi ni bilo všeč/kaj bi spremenil?

3. Kaj sem se naučil?

4. Kako sem se učil?

5. Kaj si želim?
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3. TEDEN/WEEK 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Kaj mi je bilo všeč?

2. Kej mi ni bilo všeč/kaj bi spremenil?

3. Kaj sem se naučil?

4. Kako sem se učil?

5. Kaj si želim?
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4. TEDEN/WEEK 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Kaj mi je bilo všeč?

2. Kej mi ni bilo všeč/kaj bi spremenil?

3. Kaj sem se naučil?

4. Kako sem se učil?

5. Kaj si želim?



139 
 

4) SLOVAR/DICTIONARY 
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12.6 Priloga 6: Fotografije Storyline projekta Spring in English Town 
 
 

12.6.1 Storyline epizoda 1 
 

 
Slika 7: Pismo 
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Slika 8: Paket z zemljevidom in knjigo               

 
Slika 9: Predlogi za ime ulice 

 
Slika 10: Slikovni narek                                       

 
Slika 11: Izdelava hiše z načrtom 

    

 
Slika 12: Razredni friz na začetku prve epizode 
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12.6.2 Storyline epizoda 2 
 

 
Slika 13: Angleški priimki in imena 

 

 
Slika 14: Iskanje in zapis novih besed 
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Slika 15: Osebna izkaznica in lutka učenke 1 

 

 
Slika 16: Osebni predmeti oseb v stanovanjskem bloku 

 
Slika 17: Primerjanje in razvrščanje oseb 
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12.6.3 Storyline epizoda 3 
 

 
Slika 18: Odpadki na ulici 

 

 
Slika 19: Urejanje sličic v pravilno časovno zaporedje 
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12.6.4 Storyline epizoda 4 
  

 
Slika 20: Kompas in zemljevid 

 
Slika 21: Zapis glavnih strani neba                    Slika 22: Iskanje velikonočnih jajčk 
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12.6.5  Storyline epizoda 5 
 

 
Slika 23: Vabilo na čajanko 

 

 
Slika 24: Zapis naučenih besed na cvetove in liste 
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Slika 25: Priprava razreda na zaključno prireditev 

 
Slika 26: Predstavitev Storyline projekta na zaključni prireditvi 

 
Slika 27: Pogostitev na čajanki 
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12.6.6 Storyline epizoda 6 
 

 
Slika 28: Besedišče na razrednem frizu 

 

 
Slika 29: Podoba razrednega friza ob koncu projekta 
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Slika 30: Slovar v portfoliu učenca 3               Slika 31: Angleško-slovenski slovar učenke 
15 

 
Slika 32: Osebna izkaznica učenca 5 

 
Slika 33: Prebivalci ulice Scary Road 


