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Uvod
Namen projekta je 

raziskati dejavnike za 
preprečevanje  osipa 

preko digitalnega pripovedovanja 
zgodb in digitalnih shem.
Dobro ubesedene zgodbe so 
zelo močni artefakti. Digitalno 
pripovedovanje zgodb je zato 
primeren in učinkovit način, 
s pomočjo katerega lahko 
mladi delijo svoje izkušnje. 
Pripovedovanje zgodb je 
opredeljeno kot kratka oblika 
digitalne medijske produkcije, 
ki ljudem omogoča, da delijo 

določene vidike svojega življenja. 
Digitalna medijska produkcija 
lahko vključuje video posnetke z 
zvokom, animacijo, fotografijami, 
itd … Pri tem so digitalne 
zgodbe pogosto predstavljene 
na prepričljiv, interaktiven in 
čustveno privlačen način.
Splet 2.0 (Web 2.0) je zmnožek 
spletnih tehnologij in inovacij 
uporabe, ki združuje digitalne 
mape in deluje kot povezovalni 
medij za digitalno pripovedovanje 
zgodb. Tako denimo programska 
oprema »Story Maps«  nudi 
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možnost, da posameznik deli 
svojo zgodbo (storymaps.
esri.com/) skozi shematično 
pripovedovanje zgodb, ki 
združuje interaktivne sheme in 
multimedijsko vsebino, navezujoč 
se na uporabnikove izkušnje. 
Digitalne sheme delujejo tako, 
da uporabljajo izvorno lokacijo 
kot sredstvo za organizacijo 

in predstavitev informacij ter 
na ta način pripovedujejo 
zgodbe. Interaktivne sheme je 
možno združevati tudi z drugimi 
vsebinami – besedila, fotografije, 
video, zvok.(ESRI, 2014). 
 
Projekt zasleduje dva ključna 
cilja:

Motiviranje osipnikov za ponovno 
vključevanje v izobraževalne programe 
(programi vseživljenskega učenja)

Preprečevanje osipništva mladih, ki so 
najbolj ogroženi (predčasna prekinitev 
šolanja ali poklicnega izobraževanja)

Koristniki:

 � Izobraževalci odraslih, učitelji in mladinski delavci, ki delajo z mladimi osipniki oz. s 
skupino mladih, ki bi to lahko postala; 

 � Osipniki v starosti od 15 do 25 let, ki so motivirani za ponovno vključitev v izobraževanje, 
mladi, ki so potencialno rizična skupina; 

 � Nevladne organizacije, ki delujejo na področju izobraževanja, oblikovalci politik, 
raziskovalne, akademske in izobraževalne ustanove.
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Pojem zgodnjega 
opuščanja šolanja 

Pojem zgodnjega opuščanja 
šolanja je slabo definiran. 
Obstaja veliko možnih 

pomenov, vsak pa je odvisen od 
konteksta.

Evropska unija je razvila kazalnik 
za spremljanje napredka pri 
mladih, ki so zgodaj opustili 
šolanje.  Ustvarjen je bil kor 
del političnega dogovora, saj 
omogoča primerjave na evropski 

ravni  vendar ni učinkovit na 
nacionalni in regionalni ravni. 
Definicija zgodnjega opuščanja 
šolanja po opredelitvi Evropske 
unije združuje tri dimenzije: 
starostni parameter mladih (18-
24 let), njihov trenutni status ter 
spremenljive vrednosti dosežkov 
v izobraževanju (dokončanje 
srednješolskega izobraževanja). 
Definicija je bila zasnovana za 
namene mednarodnih primerjav 
izobraževalnih sistemov v Evropi.

Ozadje in kontekst

1
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Cedefopova študija se 
osredotoča na doprinos, ki ga 
lahko ima poklicno izobraževanje 
in usposabljanje za zmanjševanje 
osipništva. 

EL-Mahdi and Moullet (2016) sta 
preučila karakteristike šol, da bi 
pojasnila njihovo vlogo v stopnji 
osipa. Potrdila sta, da je stopnja 
osipa v poklicnih srednjih šolah 
večja kot v splošnih in tehniških 

Dejavniki, ki vplivajo 
na osipništvo 

“Vzrok za osipništvo ni samo 
eden, temveč je je sestavljen 
iz kombinacije  ovir in 
pomanjkljivosti, ki posameznikom 
predstavljajo prepreke celo 
življenje.” (OECD, 2012b).

Znanstveniki, izobraževalci 
in oblikovalci politik so tako 
začeli iskati skupne značilnosti 
osipnikov, na podlagi katerih bi 
bilo mogoče nakazati potencialne 
dejavnike tveganja. Večina 
raziskav se običajno osredotoča 
na izogibanje stereotipnih 
pogledov na osipnike. 

Veliko dejavnikov lahko vpliva 
na pojav osipništva. Cedefop 
(2016a) predlaga razdelitev v štiri 
skupine dejavnikov: 
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srednjih šolah. Identificirala sta 
4 različne kategorije osipnikov  

1. nepričakovan, saj imajo taki 
osipniki podoben profil kot 
tisti, ki ne opustijo šolanja; 

2. tisti, ki niso diplomirali; 
3. zapuščeni, ki so povečini 

moškega spola in 
4. pričakovani, kadar je 

osipništvo predvidljivo. 

Neformalna 
izobrazba, metoda 
za preprečevanja 
zgodnjega opuščanja 
šole 
 
Metode neformalnega učenja se 
pogosto navajajo kot uspešne 
rešitve za delo z učenci, ki so 
podvrženi tveganju opustitve 
šolanja.
Bezjak (2014) raziskuje 
neformalne in alternativne 
pedagoške pristope, ki so se 
izkazali kot uspešni in učinkoviti 
pri delu z mladimi osipniki. Kot 

podlago za sklepe Bezjak izhaja 
iz ugotovitev mednarodnega 
raziskovalnega projekta Uspeh v 
šoli (2012-2014). 
Caruso (2015) je potrdil olajšanje 
priznavanja in potrjevanja 
znanja, spretnosti in kompetenc, 
pridobljenih z neformalnim 
izobraževanjem in priložnostnim 
učenjem.

Predstavljen je bil pristop za 
potrditev neformalnega učenja 
za mlade učence(pod 16 let), 
ki so vključeni v formalno 
izobraževanje(v srednjih šolah in 
okoljih, kjer obstaja tveganje za 
osipništvo).

Pomembnost 
vključevanja 
zgodbarjenja in 
digitalnih shem v 
izobraževalni proces

Zgodbarjenje je mogoče 
uporabiti kot didaktični pristop v 
izobraževanju. Glavne prednosti 
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zgodbarjenja so privlačnost za 
mlade, raznolikost in dostopnost. 
Takšne zgodbe so zelo zanimive 
in si jih je lažje zapomniti. 
Pripovedovanje zgodb pomaga 
pri izmenjavi izkušenj, razlaganju 
dogodkov in pri prenosu znanja. 
Pripovedi in zgodbe predstavljajo 
alternativni pristop k znanju in 
učenju. Pripoved zagotavlja 
kognitivno organizacijsko 
shemo , skozi katero se lahko 
pripovedovalec subjektivno 
organizira, oblikuje in strukturira 
izkušnje v koherentno celoto.
Bezjak (2014) opisuje pedagoške 
pristope Story mappinga, s 
katerimi se mladi povezujejo. 
Identificirane so štiri glavne 
prednosti takšnega pristopa- 
interaktivna vsebina, bolj 
dinamično poučevanje, manj 
tradicionalni pedagoški pristop in 
izzivi, ki spodbujajo kreativnost 
in krepitev zavedanja, da lahko 
vplivajo na svoje odločitve.  
Zgodbe so močno orodje za 
razumevanje in refleksijo, saj 

lahko pozornost usmerijo v 
čustva, občutke in misli. 
Po Strachanu and Mitchellu 
(2014) je povečala uporaba story 
mappinga (ustvarjanje zgodb 
s pomočjo digitalnih shem) 
v izobraževanju; raziskovala 
sta učiteljevo dojemanje Story 
Maps-a, kot učinkovitega orodja 
in sredstva za učenje. 
Esri, organizacija, ki ponuja 
orodje Story Maps za ustvarjanje 
zgodb je v poročilu leta 2015 
navedla, da so zagotovili več 
kot 1000 računov šolam, da bi v 
izobraževalne namene uporabili 
Story Maps v šolah, saj so to 
grafični organizatorji, ki učencem 
in učiteljem pomagajo pri 
predstavljanju različnih medijskih 
elementov. 
Takšna zgodba je sestavlljena 
z zbiranjem multimedijskih 
elementov, ki pripovedovalcu 
omogočijo da identificira in 
razvije  like, značilnosti, ozadje 
dogajanja in v primeru osipništva 
tudi problem, ki se, upajmo, 
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spremeni v rešitev.
Raziskava Barbera (2016) je 
pokazala, kako lahko ustvarjalna 
praksa digitalnega zgodbarjenja 
spodbuja kritično razmišljanje, 
sposobnost komuniciranja, 
digitalno pismenost in 
angažiranost. Druge študije so 
pokazale pozitivne rezultate, 
kot so učenje in razumevanje 
vsebin, olajšanje razpravljanja, 

razumevanje zahtevnejšega 
gradiva (Wang (2012) in Zhan, 
(2012)) in razvijanje veščin 21. 
stoletja, kot so raziskovanje, 
pisanje, tehnologija in skupinsko 
delo. Kot pomembno se je 
izkazalo tudi to, da je lažje 
ustvariti in distribuirati zgodbe 
širšemu krogu ljudi (Strachan in 
Mitchell, 2014). 
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Po naših izkušnjah lahko 
zgodnje opuščanje šolanja 
preprečimo s pomočjo 

krepitve komunikacijskih in 
digitalnih veščin med mladimi.
Cilj projekta Tell Your Story, ki 
sledi logičnemu zaporedju in 
traja dve leti, je raziskati uporabo 
digitalnega zgodbarjenja in 
uporabo digitalnih shem v 
izobraževanju, za raziskovanje 
osipništva. 
Najpomembnejši učinek na 
osipnike, ki so bili potencialno 
motivirani za ponovni vstop 

Predstavitev izpostavljenih delov 
izvajanja učnih aktivnosti

2
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v izobraževalni proces oz. 
usposabl janje:

 � razmišljanje o lastnih 
življenjskih zgodbah, 
posledicah njihovih 
odločitev, o koristnosti 
alternativnih oblik 
izobraževanja 

 � povečanje samozavesti 
in sposobnost 
ustvarjanja in objavljanja 
visokokakovostnih digitalnih 
vsebin 

 � pridobivanje ključnih 
kompetenc(digitalne 
kompetence, komunikacija 
v maternem jeziku, 
jezikovne kompetence), ki 
povečajo zaposljivost in so 
lahko izhodišče za nove 
izobraževalne in poklicne 
poti.  
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Izdelava modulov usposabljanja: 
“Kako povedati življenjsko 
zgodbo” in “Veščine medijske 
produkcije”, August 2017  

K oblikovanju modulov je pristopila celotna ekipa, 
vključno s 6 partnerskimi državami-iz Avstrije, 
Velike Britanije, Francije, Slovenije in Italije-ter 
predstavila predhodne raziskave, ki jih je izvedla.
 

Usposabljanje, Palermo (Italija), 
September 2017

Na mednarodnem seminarju za krepitev 
zmogljivosti so vsi partnerji sodelovali pri pripravi 

prepilotnih modulov usposabljanja.
V naslednjih mesecih je bilo ugotovljene in 

naslovljene številne izboljšave za pilotne module.  

Evalvacijski okvir  
December 2017

Začetni okvir ocenjevanja je bil pripravljen, 
obravnavan in spremenjen; vseboval je 
predvsem kvantitativne podatke, pozneje pa se 
je partnerstvo odločilo, da vključi tudi kvalitativne 
povratne informacije.
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Preprečevanje zgodnjega 
opuščanja šolanja s pomočjo 
digitalnih zgodb in shem, 
Maj-Avg. 2018

Vsak partner je izvedel delavnico “Moja odločitev, 
moje dejanje, moja prihodnost” . 

Testna faza, Feb.-Mar. 2018

V partnerskih državah so bili izvedeni številni 
testni moduli z različnimi pristopi in demografskimi 

podatki da bi zagotovili najboljšo primerjavo 
podatkov. 

Spletna razstava digitalnih 
življenjskih zgodb, Julij 2018

Vsaka partnerska organizacija je pri ustvarjanju  
večpredstavnostnih zgodb in shem vključila 

skupino osipnikov.
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Pilotna faza 

Na podlagi različnih 
modulov je vsaka 
partnerska organizacija 

s skupino osipnikov testirala 
modul .

Med pilotnimi aktivnostmi je 
skupina mladih osipnikov delila 
svoje življenjske anekdote o 
tem, kaj je bil vzrok za njihovo 
opustitev šolanja in o posledicah, 
ki jih je ta odločitev prinesla. 

Mladi so med seboj izmenjali 
izkušnje in digitalne zgodbe, ki 
so jih ustvarili tekom aktivnosti in 
sodelovali v skupni multimedijski 
produkciji. 

Na koncu so svoje zgodbe delili 
z mladimi iz partnerskih držav 
(Slovenija, Italija, Avstrija, Velika 
Britanija, Francija).
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“
“Na splošno lahko iz začetnih 
podatkov domnevamo, da se 
udeleženci v vseh partnerskih 
državah počutijo udobno in jim 
je ideja zgodbarjenja blizu, saj 
so vsi izpostavljeni elementom 
moderne tehnologije, vendar niso 
samozavestni glede specifičnih 

Povratne informacije udeležencev 

Kaj me je presenetilo? 

“Sama sebe, zgodbe ostalih, da sem našla 
pogum in spregovorila o sebi drugim.” 

“Prijetno je bilo narediti začetno raziskavo 
naših zgodb, izvedeti, da ima vsak izmed nas 
lastno zgodbo in da jo na koncu lahko delimo z 
drugimi.”

tem “storymappinga” in zaščito 
podatkov. 
Iz končnih podatkov lahko 
sklepamo, da je za udeležence 
postal vidik zgodbarjenja 
pomemben in da so na dokončanje 
zgodb vplivale tehnične težave in 
težavnost sama.
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Kaj sem se naučil/a in prinesel/a s seboj? 

“Naučil sem se kreirati Story Maps na platformi 
ArcGis, uporabljati mobilne aplikacije za 
kreiranje videov, bolje uporabljati računalnik 
(digitalne veščine), pridobil sem samozavest 
pri samo-izražanju, nekaj znanja o zasebnosti, 
varovanju podatkov in varovanju avtorske 
lastnine.”

“TYS aktivnosti so bile zelo uporabne. V teh 
dneh sem se skozi Story Maps-e naučil veliko 
novega o sebi.”

“Imam več prijateljev in več izkušenj v 
pripovedovanju zgodb in s Story Maps-i”.
  

Kaj mi je bilo manj všeč? 

“Govoriti o svojem počutju, spoznavanje 
platforme ArcGis, izdelovanje Story Maps-a 
o svojem življenju ter jo predstavljati pred 
drugimi, vključno z mladinskimi delavci.” 

“
“
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Kaj mi je bilo všeč? 

“Vse mi je bilo všeč, razen platforma ArcGis. 
Všeč mi je bila metodologija. Projekt se mi je 
dopadel, saj omogoča pridobivanje različnih 
veščin. Všeč mi je bilo izdelovanje Story Maps-a 
in delo v timu.”

“Bila je zelo zanimiva izkušnja. Četudi je bilo 
občasno nerodno in smo bili sprva sramežljivi, 
je čez čas postalo lažje. Vesela sem, da sem se 
naučila uporabljati to zanimivo orodje.” 

“Še posebej mi je bil zanimiv del o 
“postavljanju zemljevida življenja”, t. i. 
“Story Mapping”. To je bil resnično vrhunec 
pripovedovanja zgodb, zaradi česar je bilo lažje 
uporabljati orodje IC.” 

Kaj mi je bilo težko? 

“Govoriti o svojem življenju. Občasno je bilo 
težko uporabljati ArcGis.”

 “Aktivnosti v prvih dneh mi niso bile všeč. Po 
mojem mnenju so te aktivnosti bolj primerne 
za otroke in druge ciljne skupine. Vseeno pa so 
bila orodja, ki smo jih uporabljati in zgodbe, ki 
so pri tem nastale, uporabne in zanimive. “
 

“
“
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Povratne informacije od trenerjev 

V vprašalnikih trenerjev je bilo veliko relevantnih komentarjev, ki smo 
jih povzeli. Velikost skupine: 10 – največ 15 udeležencev.

 � Udeleženci so podali soglasno mnenje o tem, kako je delavnica 
zvišala njihovo samozavedanje. Skoraj vsi udeleženci so 
omenili vsebino, ki se je navezovala na zgodbarjenje in nasploh 
pozitiven vpliv te aktivnosti.

 � Udeleženci so podali komentaje o tem, da bi potrebovali več 
časa za bolj učinkovito izvedbo.

 � Udeleženci so podali komentaje o tem, da orodje ArcGis ni 
zadostilo svojemu namenu.

 � Udeleženci so izpostavili, da vidiku vpeljevanja zemljevidov v 
delavnico ni bilo namenjene dovolj pozornosti oz. sama tehnika 
ni bila relevatna za to ciljno populacijo. Nasprotno pa je sama 
aktivnost doprinesla k vzpostavljanju odnosov in na splošno 
pozitivno vplivala na njih. 

 � Udeleženci so izpostavili, da se je med njimi oblikovala vez, ki jih 
je medsebojno bolj povezala in zbližala.

 
 

IO7 - Pubblication - sl.indd   21 15/11/2018   12:29:45



22

Preventivni modul 

Ta tretji modul učenja 
izkorišča donos oz. 
rezultate, ustvarjene med 

pilotiranjem O2 “Kako povedati 
(življenjsko) zgodbo” O3 
“Veščine medijske produkcije”. 
Medtem ko so slednje usmerjene 
na tiste mlade, ki so se izpisali iz 
izobraževanja in usposabljanja, 
so lokalne delavnice bile 
naslovljene na tiste, ki so 
izpostavljeni tveganju, da zgodaj 
opustijo izobraževanje.
Delavnice so bile zasnovane 

na multimedijskih življenjskih 
zgodbah, ki so ponazarjale 
zgodbe mladih osipnikov, da bi 
na druge mlade, izpostavljene 
tveganju odpiništva, delovale 
preventivno na način, da bi jih 
odvrnile od enakih odločitev. 
O življenjskih zgodbah se je 
diskutiralo na delavnicah, ki so 
se izvajale v šolah ali mladinskih 
organizacijah.  Sledil je pogovor 
o dejavnikih, ki so posameznike 
iz prebranih življenjskih zgodb 
motivirali k odioništvu in o 
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posledicah, ki so pri tem nastale. 
Zgodbe iz biografij so se 
poskušale prenesti na resnično 
življenje posameznikov. Cilj je bil 
mladim ljudem ponuditi priložnost 
oceniti vrednost oz. pomembnost 
izobraževanja tudi v prihodnosti. 

Na delavnicah so mladi spoznali 
najpomembnejše Story Maps-e, 
se seznanili z vsebino zgodb, 
razpravljali o vseh pomembnih 
točkah zgodb, prepoznali 
sporočila zgodb in odgovarjali na 
naslednja vprašanja:

Poleg tega je lahko opuščanje izobraževanja v varni okolici 
“simulirano”.
Razvit concept je bil testiran in ocenjen na skupini 15-20 mladih 
v šolah in/ali mladinskih organizacijah v Franciji, Avstriji, Belgiji, 
Sloveniji, Italiji in Združenem Kraljestvu.
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Spletna razstava 

Multimedijske zgodbe 
in zemljevidi, ki so jih 
ustvarili mladi osipniki, 

se nahajajo v online zbirki, ki je 
dostopna na spletni strain Tell 
Your Story. 

Ta razstava je ključni rezultat 
projekta kot takšnega: 

 � Dviguje stopnjo samozavedanja 
ustvarjalcev zgodb, kar je 
posledica tega, da svetu pokažejo 
svoj produkt.

 � Naslavlja vrstnike in jih vabi 
k interakciji z zgodbami ter 
zemljevidi.  

 � Nakazuje potencial uporabe 
zgodb in zemljevidov učiteljem, 
vzgojiteljem in mladinskim 
delavcem kot možno metodologijo 
pri delu z mladimi osipniki, da se 
jih potencialno ponovno vključi v 
šolanje. 

Razstava zatorej mlade 
ljudi opozarja na težave, ki 
se pojavljajo pri opuščnju 
izobraževanja in s tem direktno 
doprinaša k preprečevanju 
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osipništva. Poleg tega raziskava 
lahko motivira učitelje, vzgojitelje 
in mladinske delavce, da naprej 
tudi sami izvajajo enake aktivnosti 
s svojimi skupinami mladih. 
Mladi ljudje so delili svoje 
digitalne Story Maps-e z drugimi 
mladimi iz Avstrije, Združenega 
kraljestva, Francije, Slovenije in 

Italije. 
Online kampanja je bila 
objavljena na socialnih omrežjih 
in spletnih straneh partnerjev. Cilj 
je bil vzpostavititi višjo stopnjo 
zavedanja pri mladih ljudeh o 
tej pomembni temi, s katero se 
običajno  ne ubadamo.

tellyourstorymap.eu/stories  
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Splošna izkušnja pilotskega 
projekta jasno opredeljuje 
okvir zgodb in oba 

modela učenja “Kako povedati 
(življenjsko) zgodbo” ter “Veščine 
medijske produkcije” kot 
podporno in učinkovito orodje 
za dvig stopnje samozavedanja, 
samozavesti in socialne 
vključenosti.  V projektu se da 
prepoznati občutek pripadnosti 
in izboljšanje osebnih in 
medosebnih odnosnih veščin. 

V projektu so naslovljeni vsi glavni 

Smernice za učitelje, vzgojitelje, 
mladinske delavce; kako lahko zgodbe/
sheme uporabljamo v učilnici/šoli 

3
pokazatelji, ki so kot preventivni 
modul relevantni za trajnostno 
uporabo v šoli. Ti sodijo v domet 
težav, ki so jih predvideli že 
partnerji pri svojih raziskavah in 
na podlagi izvedenega testnega 
modula. Glede na omejitve pilotne 
faze v dovoljenem časovnem 
obdobju se to šteje za pozitiven 
informativni izid.

Vsi elementi učnega načrta so bili 
koristni in/ali bili v navdih za nove 
rešitve pri lokalni ali specifični 
izvedbi. 
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Pred začetkom aktivnosti 
se mora trener pripraviti in pozornost nameniti 

naslednjim zadevam:

Začetno profiliranje udeležencev: v celotni 
pilotski študiji je dokazano, da je poznavanje 

posameznega udeleženca in celotne skupine 
pred začetkom izvajanja v veliko pomoč. 

Pravičnost in enakopravnost: na eni strani je 
raznovrstnost skupine ključ do uspeha, po drugi 

strani pa prinaša to nov element, ki ni vnaprej 
predviden. Prav zato je potrebno nameniti 

pravičnosti in enakopravnosti veliko pozornosti, 
z namenom, da bi imel vsak udeleženec enake 

možnosti.  

Ustvarjanje pogojev za ustvarjanje zgodbe. 

Trajanje aktivnosti: bolje je organizirati srečanja 
v trajanju največ 2 ur, s čimer se podaljša 

osredotočenost udeležencev. 

Velikost skupine: Bolj smiselno je organizirati 
manjše skupine (približno 6-8 mladih ljudi), kar 
omogoča, da se skupina medsebojno podpira 

v pisanju zgodb in nasploh v kreiranju procesa.   
Pri ciljni skupini, s katero delamo, je potrebno 

imeti v mislih, da občasno vsak od udeležencev 
individualno potrebuje našo pozornost in 

podporo.  
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Na začetku aktivnosti mora trener:

Vnaprej načrtovati strukturo srečanj.

Daje jasna navodila za delo, olajša pripravo aktivnosti za mentorje in zagotovi 
informacije na način, da lahko udeleženci takoj postavljajo vprašanja in 
razjasnijo nejasnosti.

Udeleženci projekta so bili zadovoljni, da je bila izvedba aktivnosti 
konkretnega značaja in da je bil dan prostor dvojemu: kot prvo – možnosti 
doživljanja osebne izkušnje v delavnici in kot drugo: prostor za razpravo o 
možnih vprašanjih oz. možnih načinih izvajanja posameznih dejavnosti.

Med aktivnostjo, 
so priporočila za trenerje naslednja:

Trener si naj vzame čas, da prisluhne udeleženčevi zgodbi. Ena od 
pomembnih in uporabnih kompetenc trenerja pri izvedbi tovrstne delavnice je 
aktivno poslušanje. Nekateri udeleženci v projektu se namreč odločijo podeliti 
svoje bolečine, težke izkušnje oz. neko boleče obdobje v svojem življenju. 
Trener mora zato prisluhniti in ne sme dajati kakšrnihkoli sodb oz. imeti 
predsodke. Poskrbeti mora, da to pravilo spoštujejo vsi sodelujoči udeleženci. 

Mlade naj podpre pri ustvarjanju Story Maps-a. Smiselno je, da se pri 
tem povezujejo na socialnih omrežjih, ne pa na platformi, kot je ArcGis. 
Pravzaprav bi bilo pri ustvarjanju Story Maps-a bolj koristno kot podporni člen 
postaviti enega trenerja na 1 ali 2 udeleženca. Trener naj da udeležencem 
dovolj časa za ustvarjanje ali iskanje vsebin za videe ali slike, ki jih lahko 
vstavijo v svoje Story Maps-e.

Na koncu vsakega srečanja se priporoča, da trener naredi evalvacijo procesa 
in zbere vtise udeležencev. 
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Načela učinkovite 
uporabe Story Maps-a
 

Environmental Systems 
Research Institute 
(ESRI) Story Maps so 

spletne aplikacije, ki temeljijo 
na zemljevidih in drugih 
multimedijskih aplikacijah, ki se 
jih lahko učinkovito uporabi pri 
učenju in poučevanju. 
T. i. “Storymapping” oz. 
“ustvarjanje zemljevidov zgodb” 
se je kot metoda pri poučevanju v 
razredih v razredu uporabljala kar 
nekaj let in na različnih področjih: 

vse od zgodovine, literature, 
znanosti, pri jezikih, umetnosti in 
geografiji. O tej izkušnji so učitelji 
poročali, da so relativno malo 
časa potrebovali za usvajanje 
“tehnologije”, saj so zemljevidi 
zgodb kot metoda učenja 
enostavni za uporabo. Učenci 
ne potrebujejo veliko priprave, 
da bi se naučili rokovati z orodji, 
kot je aplikacija za ustvarjanje 
Story Maps-a, vseeno pa s tem 
veliko pridobijo, saj raziskujejo 
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učno snov na bolj raznovrsten 
in zanimiv način.  Story Maps 
se, denimo, lahko uporablja 
tudi pri predstavitvi rezultatov 
raziskovalnega ali projektnega 
dela. Uporablja se lahko tudi pri 
pregledovanju časovnih rokov, 
dogodkov ali inovacij s slikami 
in komentarji oz. za preslikavo 
znakov iz zemljevidov v branje. 
Za študente so izjemna pridobitev 
za učenje občutka o prostorskih 
in časovnih odnosih dogodkov in 
idej. 

ESRI (2017) opisuje 5 načel za 
učinkovito rabo Story Maps-a: 

 � Primernost slušateljev oz. 
uporabnikov: skrb za to, da 
vsebina Story Maps-a ustreza 
ciljnemu občinstvu.  

 � Informiranje uporabnika o začetni 
lokaciji na Story Maps-u in o 
nujnosti doslednega shranjevanja 
vseh povezav, ki uporabnika 
vodijo do konca Story Map-a.  

 � Uporabniška izkušnja: zahteva 
karseda premišljeno uporabo 
formata za pripovedovano zgodbo 
(npr. drsenje ali zavihek spletne 
strani). 

 � Načelo preprostega navigiranja 
in branja: nasveti za izdelovanje 
bolj jasnih, jedrnatih in osebnih 
interaktivnih zgodb. 

 � Preprostost zgodbe: to načelo 
priporoča ustvarjalcem, da 
stremijo za oblikovanjem 
preprostih zgodb tako, da 
zmanjšajo količino besedila in se 
namesto tega osredotočajo na 
razumljivost zgodbe ter jo pred 
objavo večkrat pregledajo.  
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Primeri izvajanja 
aktivnosti 

Story Maps-i se lahko 
uporabljajo, kadar učitelj 
odloča o učnih sredstvih 

in materialih ter določa ključne 
elemente, ki bi jih naj identificirali 
učenci. 
Učitelji izberejo (ali ustvarijo) 
Story Map, ki je najbolj primeren 
glede na tip dela oz. neke 
aktivnosti (npr. fiktivne ali 
resnične), določen predmet oz. 
področja učnega načrta. Tako 
kot pri ostalih učnih metodah, bi 

naj učitelji tudi pri tej soustvarjali 
učni proces, pri katerem 
učenci razumejo, zakaj in kako 
metodo uporabljati oz. učence 
nadzorovati ter jih podpreti pri 
delu. 
Story Map se lahko uporabi tudi 
kot kreativno orodje, s katerim 
uporabniki (učenci) lahko 
pripravijo odgovore na vprašanja 
in predstavijo svoje rezultate. 
Uporabniki lahko s svojimi Story 
Maps-i pokažejo svoj način 
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razumevanja nekega področja oz. predmeta. V tem primeru učenci 
uporabijo Story Map za snovanje zgodbe: za načrtovanje, povzemanje 
in pisanje svojih glavnih idej, spornih vprašanj, težav, posebnosti in 
prizorišč iz zgodbe. 

Story Map je še posebej uporaben za podporo osnovnih uporabnikovih 
potreb, saj s tem orodjem izboljšuje svoje razumevanje, prepoznava 
pomembne elemente zgodbe oz. mu je v pomoč pri učinkovitem 
organiziranju informacij in idej. Raziskave so poudarile uporabnost 
Story Map-a v  komunikaciji z nestrokovnimi slušatelji oz. uporabniki 
(Patterson and Bickel, 2016), v usvajanju novih tehnologij oz. metod 
dela v razredu (Hong, 2014) in pri vključevanju državljanov v vprašanja 
skupnosti (Santo et al., 2010).

Splošni primeri uporabe Story Map-a v kontekstu učnega načrta:

Učitelji predstavijo zgodbo/vsebino, ki jo je potrebno preučiti 
oz. se jo naučiti in vsakega učenca opremijo z vzorcem 
praznega, neuporabljenega Story Map-a. 

Učenci začnejo globlje razumevati problem, ki se ga 
morajo naučiti, oz. začnejo raziskovati preučevani primer in 
poiščejo naslov Story Map-a, ki ga bodo ustvarili. 

Druge komponente Story Map-a se razporedijo med 
procesom “brain storminga”. Primeri takšnih ključnih 
elementov so vidni v tabeli spodaj:3

2
1
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Element zgodbe Primeri

Naslovi/Nazivi • Kdo so osebe/vsebine/spori, ki so vpleteni v zgodbi?  

• Kdo ima najpomembnejšo vlogo? Kdo je še 
pomemben? 

• Kdo je manj pomemben v zgodbi?

Prizorišče • Kje in kdaj se je to zgodilo? V katerem obdobju?  

Vsebina • Težava/Cilj: Kaj je sprožilo dogodke? Katere težave so 
se pojavile na vidiku, oz. kdo so bile ključne osebe pri 
razreševanju?  

• Dogodki/Epizode: Ključni koraki oz. dogodki, v katerih 
se je razpletla situacija.  

• Izid: Kako se je težava rešila? Kaj se je s tem doseglo?

Tematika • Širša slika oz. pomembnost zgodbe/Zaključki zgodbe 

 
Učenci nato zbirajo/ustvarjajo informacije in vire za 
sestavljanje svoje zgodbe.

Ko učenci ustvarijo in dopolnijo svoj Story Map, lahko 
razpravljajo o tem, zakaj je vsak element zgodbe zapisan in 
ga podelijo z okolico na socialnih omrežjih.5

4
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Najbolj uspešni 
pedagoški pristopi za 
reintegracijo osipnikov, 

ki zgodaj opustijo šolanje, 
morajo biti fleksibilni, vključujoči 
in participativni. Pomembno je, 
da so tovrstni pristopi prikrojeni 
potrebam mladih ljudi in namenjeni 
razvoju njihovih kariernih poti, 
hkrati pa je dobrodošla tudi 
multidisciplinarnost pristopov, kot 
npr. mentorstvo in individualni 
učni načrt. 

Poučevanje z Esri Story 
Maps ima tako prednosti, kot 

pomanjkljivosti. Glavna prednost 
te metode je, da se zlahka integrira 
v tradicionalna učna orodja in 
tehnike, kot so npr. multimedijski 
viri, zemljevidi in učenje, ki 
temelji na pripovedovanju 
zgodb. Interaktivni zemljevidi 
in multimedijski viri  spodbujajo 
samoupravno raziskovanje 
podatkov in modelov iz resničnega 
sveta (Ramasundaram et al., 
2005). 

Pri uporabi novih tehnologij se 
zmeraj pojavijo tako prednosti, 
kot pomanjkljivosti. Največja 

 

4
Zaključki
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prednost Esri Story Maps je 
interaktivnost, poleg tega pa 
tudi možnost sodelovanja in 
shranjevanja v spletne oblake, 
zaradi česar so zmeraj dostopni 
na medmrežju. Do Story Maps 
se lahko dostopa tudi na namizju, 
preko lap topa, tabličnega 
računalnika ali pametnih 
telefonov. To jim omogoča, da 
lahko zajamejo veliko občinstvo 
oz. jih lahko uporablja veliko 
več vzgojiteljev, učiteljev oz. 
institucij. Kreativen proces 
je prijazen uporabniku in ne 
zahteva kodiranja. Story Maps 
so najpogosteje prosto dostopni 
uporabniku. Pomanjkljivost Story 
Maps je vezanost na dostop 
do medmrežja, poleg tega pa 
ocenjevanje oz. vrednotenje 
vrstnikov na medmrežju še ni 
dovolj razvito, da bi zagotovilo 
pedagoško kvaliteto vsebine 
zemljevidov. 

Esri Story Maps ne morejo 
nadomestiti učbenikov, 

ekskurzij ali laboratorijskih vaj, 
toda lahko se jih prikroji tako, 
da ponujajo učne izkušnje s 
povečanim občutkom realnosti 
oz. izboljšajo učenje znanstvenih 
konceptov. Story Maps prav tako 
ponujajo prednosti, vezane na 
interkativnost, globalni dostop in 
uporabo različne opreme. Učenje 
preko Story Maps ima znaten 
potencial pri izobraževanju v 
več disciplinah in v mnogih 
kontekstih. 

Raba inovativnega interaktivnega 
pripovedništva je še posebej v 
šolah vrsta metodologije, ki lahko 
na eni strani motivira zgodnje 
osipnike za ponoven vstop k 
vseživljenjskemu učenju, na 
drugi strani pa k preprečevanju 
oz. zmanjševanju tveganja za 
opuščanje šolanja pri mladih 
ljudeh.  

S Story Maps se spodbuja 
interes pri mladih in se jim 
pomaga, da lažje izrazijo svoje 
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skrbi in osebnostne težave ter 
podelijo svoje izkušnje z okolico. 
Vzgojitelji, učitelji, mladinski 
delavci oz. trenerji lahko zato 
zlahko uporabijo orodje Sory 

Maps kot učno aktivnost in s 
tem odigrajo ključno vlogo v 
osebnostnem in porfesionalnem 
razvoju mladih posameznikov. 
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Tell Your Story je dvoletni  projekt, sofinanciran s strani Erasmus+ programa 
(Ključni ukrep 2-strateška partnerstva) – s ciljem preučevanja uporabe 
digitalnega zgodbarjenja in uporabljanja digitalnih shem v izobraževanju s ciljem 
preprečevati osipništvo. 

Preprečevanje zgodnjega osipništva 
preko digitalnega pripovedovanja 

zgodb in digitalnih shem

tellyourstorymap.eu 
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