
POUČEVANJE ANGLEŠČINE V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE Z UPORABO PEDAGOŠKEGA 

PRISTOPA STORYLINE – Teaching English in the First Triad of Primary School with the use of the 

Storyline Approach 

V času študija sem se seznanila s številnimi sodobnimi pristopi poučevanja tujega jezika, vendar sem 

po prvih izkušnjah s poučevanjem angleščine kot tujega jezika spoznala, da dosedanjim strategijam 

manjka nekakšna vez, ki bi razredno poučevanje približala bolj naravnemu učenju in rabi jezika, kot 

je to značilno za pridobivanje maternega oz. prvega 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. Pristop me je s svojimi značilnostmi pritegnil k 

nadaljnjemu raziskovanju in spoznanju, da ustreza novodobnim kriterijem in ciljem poučevanja 

tujega jezika in hkrati predpostavlja učenje v obliki ustvarjanja zgodbe. 

Slednje me je prepričalo, da sem preizkusila uporabo Storyline pristopa v tretjem razredu slovenske 

osnovne šole v sklopu predmeta tuji jezik angleščina. Zasnovala sem Storyline projekt z naslovom 

Spring in English Town, kjer so učenci postali prebivalci angleško govorečega mesta in se soočili s 

številnimi problemi in nepričakovanimi dogodki, ki so popestrili njihov vsakdan. S praznovanjem v 

obliki angleške čajanke smo zaključili projekt in vsem povabljenim predstavili naše delo in usvojeno 

znanje s pripovedovanjem zgodbe, katere vsebino smo ustvarjali tekom projekta.  

Raziskovalno delo, ki sem ga izvedla sočasno s Storyline projektom, me je pripeljalo do številnih 

zanimivih spoznanj v povezavi z uporabo  Stoyline pristopa pri poučevanju tujega jezika v prvem 

triletju OŠ: 

 Storyline pristop z vključenimi avtentičnimi elementi spodbudno vpliva na pridobivanje prvih 

medkulturnih izkušenj učencev, ohranjanje pozitivnega odnosa do predmeta ter spodbujanje 

motivacije za učenje.  

 Hkrati spodbuja avtonomno naravo učenja in rabe tujega jezika z zagotavljanjem varnega in 

ustvarjalno spodbudnega učnega okolja.  

 Značilni Storyline elementi in dejavnosti v prvi vrsti dosegajo učenčevo znanje, možnosti za 

medpredmetno povezovanje znanj ter diferenciacijo dela, kar omogoča, da je vsak učenec 

uspešen in se v dani situaciji počuti varnega pri jezikovnem izražanju.  

 Problemske naloge znotraj Storyline tematike spodbujajo učence k sodelovalnemu delu ter 

rabi raznovrstnih načinov in pripomočkov soočanja s problemom. Pomembno je, da so 

časovno in težavnostno prilagojene ciljni skupini.  

 Storyline predstavlja dobro izhodišče za uporabo alternativnih oblik ocenjevanja, kot je npr. 

portfolio, kjer učitelj poskuša učenčevo znanje oceniti s pomočjo procesa učenja, ki ga 

spremlja. 

Učenci so se izjemno pozitivno odzvali na delo s Storyline pristopom, hkrati pa sem tudi jaz našla 

način poučevanja, ki vsebuje tisto manjkajočo vez – učenje preko zgodbe in vključitev resničnih ali 

izmišljenih življenjskih situacij, kar predstavlja ključ za uspešno usvajanje tujejezikovnih znanj. 

 

- Anja Podpečan 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 


