STORYLINE SEMINAR – Primeri dobre prakse
ŠTUDIJSKA SKUPINA NA OŠ LJUBO ŠERCER V KOČEVJU / 9. 9. 2010

Gospa ravnateljica Barbara ŠlemerNovak, ki deluje na OŠ Ljubo Šercer
v Kočevju, je prišla v stik s
pedagoškim pristopom Storyline
preko svoje hčere, ki je v preteklem
šolskem letu obiskovala program za
nadarjene učence na OŠ Ob Rinži,
kjer so pod odličnim vodstvom
učiteljice Mateje Plot, prof.
razrednega pouka, potovali in
spoznavali Evropo. Gospo Barbaro
Šlemer-Novak je pripovedovanje
svoje hčere navdušilo in se je tako
kot veliko drugih staršev, udeležila
zaključka Storyline projekta na OŠ Ob Rinži, v maju 2010. Ker je na sam pristop gledala tudi z očmi
pedagoga, ki bi lahko pristop uporabil tudi na svoji šoli, se je skupaj s svojim učiteljskim zborom
odločila, da v tem šolskem letu pričnejo tudi na njihovi šoli z neposredno uporabo pedagoškega
pristopa Storyline.
Okoli 20 učiteljev različnih šol (OŠ
ZBORA ODPOSLANCEV; OŠ STARA
CERKEV, OŠ FARA, OŠ LJUBO ŠERCER) iz
Kočevja in okolice se je odzvalo na
povabilo gospe ravnateljice Barbare
Šlemer-Novak,
z
namenom,
da
prisluhnejo opisu primerov dobre
prakse na področju dosedanjega dela po
pristopu
Storyline
v
Sloveniji.
Predstavljeni so bili projekti Naša
kmetija; Spoznajmo Evropo in tudi
Potep po Sloveniji. Učitelji iz različnih
osnovnih šol so tako dobili celosten
vpogled v delo po omenjenem pristopu
in bili vzpodbujeni k lastnemu preizkusu
uporabe pristopa neposredno v njihovi
pedagoški praksi.

Na OŠ Ljubo Šercer, so odločeni, da se v tem šolskem letu preizkusijo v izvajanju dela po pristopu
Storyline. Da je pristop uporaben v zelo različne namene, je dokaz tudi omenjena osnovna šola, saj
gre za šolo, kjer izobražujejo otroke z lažjo in zmerno motnjo v duševnem razvoju. OŠ Ljubo Šercer
obiskujejo učenci iz občin Kočevje, Ribnica, Sodražica, Loški Potok in Velike Lašče.

Z velikim veseljem si bomo ogledali izdelke učencev in prebrali njihove vtise, kot tudi vtise učiteljev, ki
se z delom po pristopu Storyline srečujejo prvič. Veliko uspeha in zadovoljstva pri delu!
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