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POVZETEK

V magistrskem delu z naslovom Govorna tvorna zmožnost učencev pri tujem jeziku
v 2. razredu osnovne šole predstavljamo vsebine s področja učenja in poučevanja
tujega jezika v otroštvu, kjer med drugim pojasnimo »kritično obdobje« za
usvajanje tujega jezika, prednosti in posebnosti učenja in poučevanja tujega jezika
v otroštvu. V nadaljevanju opišemo pouk tujega jezika v slovenski osnovni šoli, s
poudarkom na razredni stopnji, in podamo cilje ter vsebine pouka tujega jezika.
Zaradi neposredne povezave teoretičnega in empiričnega dela se dotaknemo
področja jezikovne govorne zmožnosti mlajših učencev in pojasnimo cilje s
področja tujejezičnih govornih zmožnosti, na kakšen način v otroštvu razvijamo
govorne zmožnosti in strategije za izboljšanje govorne tvorne zmožnosti v tujem
jeziku. Kratko opišemo tudi pojme motivacija, samopodoba in samoocena v
povezavi z učenjem tujega jezika na nižji stopnji OŠ.
V empiričnem delu podajamo rezultate raziskave s področja govorne tvorne
zmožnosti, ki smo jih pridobili s preizkusom znanja v angleščini pri učencih 2.
razreda OŠ. V podporo izvedenemu preverjanju znanja so sodelujoči učenci
vodeno rešili še anketni vprašalnik, vezan na pouk angleščine.
Na podlagi dobljenih rezultatov ugotavljamo, da učenci v zgodnjem obdobju
šolanja pri pouku tujega jezika kažejo določeno mero govorne tvorne zmožnosti:
uspešnejši učenci so že sposobni tvoriti večje število besednjaka v angleščini,
zaznavajo podane tuje jezikovne vzorce in jih ponovno uporabljajo, nekateri že
zelo suvereno sodelujejo v pogovoru v tujem jeziku. Iz odgovorov v anketnem
vprašalniku je zaznati, da imajo učenci pozitiven odnos do učenja tujega jezika, se
veselijo pouka angleščine in so v večini notranje motivirani za pridobivanje znanja
v angleščini.
Ključne besede: tuji jezik v otroštvu, osnovna šola, govorna tvorna zmožnost v
tujem jeziku
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ABSTRACT

The Master’s Thesis titled “Foreign language oral proficiency in the second grade
of the primary school” presents foreign language learning and teaching during
childhood. The “critical period” for foreign language acquisition is explained inter
alia, as well as the advantages and distinctions of learning and teaching a foreign
language during childhood. In the following chapters, we describe foreign
language education in a Slovenian primary school, with an emphasis on the Cycle
1, and provide the objectives and an overview of the content of foreign language
lessons. Due to the direct connection between the theoretical and empirical part,
we touch upon the areas of linguistic oral proficiency in younger pupils, explaining
the objectives of foreign language oral proficiency, the ways of developing it and
pinpointing the strategies to improve foreign language oral proficiency during
childhood. We also briefly describe the terms motivation, self-esteem and selfevaluation in connection with learning a foreign language at the lower level of
primary school.
In the empirical part, we provide the results of the research into the field of oral
language proficiency, which we have obtained by checking the English language
knowledge of pupils in the second grade of primary school. The pupils also solved
a questionnaire related to English language classes in support of the oral language
examination.
On the basis of obtained results, we conclude that pupils in the early period of
schooling show a relative degree of oral proficiency at foreign language classes:
more successful pupils are already capable of producing a large number of
vocabulary items in English, they are aware of the linguistic patterns of the foreign
language and are able to reproduce them, and some already engage in
conversation in the foreign language with confidence. We are able to infer from
the responses to the questionnaire that the pupils have a positive attitude to
learning a foreign language, that they look forward to English classes and are
mostly motivated internally to gain knowledge in English.
Keywords: foreign language, childhood, primary school, foreign language oral
proficiency
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UVOD

Tuji jezik mi nikoli ni povzročal večjih težav. Ne morem se sicer pohvaliti z odličnimi
ocenami pri angleščini v srednji šoli, ampak izražanja v tujem jeziku se nikoli nisem
bala. Poznam pa kar nekaj ljudi, ki na tuji jezik in pouk tujega jezika gledajo kot na
največje zlo tega sveta in se od vsega najbolj bojijo ravno spregovoriti oz. izražati
(pisno in ustno) v tujem jeziku. Slovnica se jim običajno ne zdi takšen problem, saj
obstajajo pravila, ki se jih vsaj v teoriji da naučiti. Danes znanje tujega jezika ni več
le potreba globalizacije, ki vztrajno združuje ljudi in posledično odpira meje, ampak
ne nazadnje tudi dolžnost, saj članstvo v EU Sloveniji in njenim državljanom nalaga
spoštovanje evropskih zakonov, dogovorov in zasledovanje skupnih ciljev. Enega
izmed slednjih navaja tudi Bela knjiga Evropske komisije (1995), in sicer, vsi
državljani Evrope naj bi govorili tri jezike, kar pripelje do težnje po čim zgodnejšem
uvajanju tujega jezika v vzgojno-izobraževalni proces.

Predvsem tistim, ki v tujem jeziku kot obveznem predmetu v osnovni šoli ne vidijo
nič pozitivnega, je nujno približati prednosti zgodnjega učenja tujega jezika. Izziv,
kaj lahko naredimo na tem področju, je vzbudil zanimanje za problematiko tega
magistrskega dela, v katerem preučujemo usvajanje tujega jezika v otroštvu.
Raziskali smo, kako je z učenjem tujega jezika v otroštvu v Sloveniji in kako poteka
uvajanje tujega jezika v nižje razrede slovenske osnovne šole. Dotaknili smo se tudi
govorne tvorne zmožnosti mlajših učencev pri tujem jeziku in pojmov motivacija,
samopodoba in samoocena v povezavi z usvajanjem tujega jezika. Teoretična
izhodišča so bila pomoč pri interpretaciji rezultatov v empiričnem delu.

Empirični del smo izvedli v sodelovanju s strokovnimi delavkami Zavoda za šolstvo,
ki v okviru uvajanja tujega jezika v prvo vzgojno-izobraževalno obdobje (VIO)
osnovne šole (OŠ) (Pravilnik o postopnem uvajanju prvega tujega jezika v 2. razred
osnovne šole, 2014) spremljajo napredek učencev pri tujem jeziku. Šolam so poleg
redne spremljave ponudili tudi neobvezno preverjanje tvorne govorne zmožnosti.
V skladu s cilji in standardi iz Učnega načrta za tuji jezik v 2. in 3. razredu (2013) so
strokovne sodelavke pripravile instrument preverjanja govorno tvornih zmožnosti
1

učencev v angleščini, nato je bilo ponujeno, da to preverjanje znanja izvedemo na
šolah, ki so se odločile za dodatno ponujeno spremljavo pouka tujega jezika v 2.
razredu osnovne šole. Kot avtorsko delo v magistrskem delu je izvedbeni del
preverjanja govorne tvorne zmožnosti učencev (izvajanje preverjanja z učenci)
anketiranje učencev o pouku tujega jezika v 2. razredu ter analiza dobljenih
odgovorov in interpretacija rezultatov.
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II

TEORETIČNI DEL

1

UČENJE IN POUČEVANJE TUJEGA JEZIKA V OTROŠTVU

V prvem poglavju predstavljamo osebnostne značilnosti mlajših učencev, starosti
od šest do deset let, s katerimi se srečujemo v nižjih razredih slovenske osnovne
šole. Poznavanje značilnosti razvojne stopnje učencev in s tem povezanih
zmožnosti in sposobnosti omogoča kakovosten učno-vzgojni proces, kjer se
počutijo prijetno tako učenci kot tudi učitelj. V nadaljevanju pišemo o »kritičnem
obdobju« za učenje tujega jezika, ki opredeljuje najprimernejšo starost za začetek
učenja in poučevanja tujega jezika v otroštvu z vidika različnih strok. V povezavi s
tem navajamo prednosti učenja tujega jezika v otroštvu. Kratko orišemo tudi faze
pridobivanja tujega jezika v otroštvu, ki opisujejo, kaj se dogaja z govorom in
razumevanjem učencev v procesu usvajanja tujega jezika, in pojasnjujejo, da
začetna tišina, ki bi marsikaterega učitelja prestrašila, ni nič nenavadnega. Vse to
je pomembno upoštevati pri pripravi in izvedbi preverjanja, da učence skozi naloge
lažje vodimo in posledično dobimo realnejši prikaz znanja. Predstavljena
teoretična izhodišča služijo kot osnova za kakovostno in strokovno pripravo nalog
preverjanja govorne tvorne zmožnosti učencev pri tujem jeziku in tudi za uspešno
izvedbo preverjanja, ki omogoča pridobitev uporabnih in veljavnih rezultatov.

1.1

Mlajši učenci

Učitelj izvaja načrten, organiziran in smotrn vzgojno-izobraževalni proces
poučevanja, učenja in vzgajanja, pri čemer je interakcija z učenci neizogibna.
Curtain in Dahlberg (2010, str. 14) pravita, da moramo že v fazi načrtovanja poznati
in upoštevati značilnosti in sposobnosti učencev različnih starostnih stopenj ter
temu primerno izbrati način dela, oblike in metode. Seveda je nemogoče ugoditi
vsem željam in potrebam, vseeno pa lahko posamezne faze razvoja orišemo z
značilnostmi, ki so bolj ali manj skupne vsem. Ustrezno razumevanje teh splošnih
3

razvojnih značilnosti je temelj za načrtovanje dela vseh učiteljev, tudi učiteljev
tujega jezika.

Curtain in Dahlberg (prav tam, str. 18–21) povzemata naslednje značilnosti
učencev na razredni stopnji osnovne šole, ki se izražajo tudi pri pouku tujega jezika:


Otroci, stari od 5 do 7 let (vrtec, 1. in 2. razred)

Curtain in Dahlberg (prav tam, str. 18–19) poudarjata, da je večina otrok še vedno
na predoperativni stopnji po Piagetu in se najlažje ter najbolje učijo s pomočjo
konkretnega gradiva, konkretnih izkušenj in učiteljevih jasnih zahtev. Novi
koncepti in besednjak so jim bolj smiselni, če so predstavljeni v parih binarnih
nasprotij (nasprotja, ki nastopajo v paru: lepo-grdo, dobro-slabo, čisto-umazano
idr.). Radi poimenujejo predmete, pojasnjujejo besedne zveze in spoznavajo bližnji
svet; imajo tudi živo in slikovito domišljijo in se dobro odzovejo na domišljijske
zgodbe. Usmerjati jih moramo, da se naučijo čustvovati in razmišljati o določeni
stvari, če želimo, da jo bodo razumeli in uzavestili. Ker večina otrok še ne bere, je
pri učenju tujega jezika v ospredju govor, zato so sposobni razviti dobre govorne
zmožnosti, izgovarjavo in intonacijo, seveda če imajo dober jezikovni vzor (npr.
dobro strokovno usposobljenega učitelja). Dobro se učijo s pomočjo dramatizacije,
igre vlog, uporabe zgodb z izrazito dramsko zasnovo, ki jim v uvodu predstavi
nastopajoče like, potem predstavi zaplet, ključni dogodek in srečen razplet. Ker pa
je njihova pozornost oz. koncentracija kratkotrajna, potrebujejo raznolike
dejavnosti, saj se hitro utrudijo. Vključiti moramo gibalne dejavnosti, pri čemer se
izogibamo (finim) motoričnim gibom, ker jih še ne obvladajo. Navodila za delo v
razredu morajo biti kratka, natančna in enostavna; z njimi vztrajamo, da postanejo
rutina (prav tam).


Otroci, stari od 8 do 10 let (3., 4. in 5. razred)

Curtain in Dahlberg (prav tam) trdita, da so učenci v tem obdobju zelo odprti za
sprejemanje ljudi in situacij, ki se razlikujejo od osebnih izkušenj. Pomembna jim
4

je dostopnost sveta, ker jim omogoča pridobivanje informacij o katerikoli tematiki.
Otroci so pri tej starosti že na stopnji konkretno-logičnih operacij in začenjajo
razumeti vzročno-posledično zvezo (prav tam). Dobro se znajdejo pri delu v
skupinah. Učitelj že lahko uporabi bolj sistematičen pristop k učenju jezika, toda
učenci za uvod še vedno potrebujejo konkretne izkušnje, saj je učenje
učinkovitejše, če je vpeto v nek kontekst. V teh letih se otroci začnejo zavedati tudi
razlik med spoloma in pojavi se odpor do sodelovanja z nasprotnim spolom. Še
vedno ima velik pomen domišljija, poudarek binarnih nasprotij (nasprotja, ki
nastopajo v paru: lepo-grdo, dobro-slabo, čisto-umazano idr.), čustvovanje na
splošno in zgodbe s tipično dramsko obliko. Poleg tega jih navdušujejo tudi teme,
ki opisujejo resnične življenjske situacije, ter junaki in junakinje, ki kažejo
nadnaravne lastnosti pri premagovanju življenjskih izzivov (prav tam).

Ena izmed intervjuvanih učiteljic izpostavlja (prav tam, str. 21), da učenci v teh
razredih kažejo dosti znanja s področja tujejezikovnega besednjaka in
tujejezikovnih struktur, ki so ga pridobili v preteklih letih in ga lahko sedaj
uporabijo v kompleksnejših situacijah. Meni, da bi morali pri poučevanju tujega
jezika učencem posredovati naloge s smiselnim, življenjskim kontekstom, v
katerem je uporabljen njim že znan tujejezikovni besednjak, ki pa ga v novih
situacijah drugače uporabijo, na primer izdelajo reklamo, pišejo navodila ob
sličicah, pišejo pisma idr. Učenci zlahka delajo z navodili, pravili in z veseljem drug
drugemu pregledujejo izdelke in jih ocenjujejo. Učitelj spremlja usvajanje znanja
tujega jezika s sprotnim preverjanjem razumevanja skozi učno enoto, ob koncu
enote pa opažanja združi v oceno (prav tam).

1.2

»Kritično obdobje«

Bialystok in Hakuta (povz. po Marjanovič Umek, 2009, str. 75) navajata, da
teoretska ozadja za razvoj konceptov zgodnjega učenja in poučevanja tujega jezika
upoštevajo kritična razvojna obdobja in specifičnosti učenja in poučevanja v
posameznih razvojnih obdobjih.
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V Marjanovič Umek (2009, str. 75) beremo, da o kritičnem obdobju pišejo
raziskovalke in raziskovalci različnih strok (npr. Čok, 1994; Hakuta, 1986;
Marjanovič Umek, 1994, 2005; Siraj-Blatshford in Clark, 2000; Titone, 1977); tako
lahko govorimo o kritičnem obdobju z vidika razvojne psihologije, lingvistike,
sociolingvistike idr. Opredelitve o najprimernejši starosti za začetek učenja in
poučevanja tujega jezika se sicer med njimi razlikujejo, lahko pa posplošimo, da je
čas od treh oz. štirih let pa tja do sedem oz. osem let najustreznejši za začetek
učenja tujega jezika.

Seliškar (1995, str. 94) navaja, da je za mlajše učence značilno naravno
pridobivanje jezika. Še vedno so v procesu pridobivanja maternega jezika in
zapletenih mehanizmov govora v levi hemisferi možganov, kjer so centri za
pridobivanje govora do skrajnosti aktivni in izrabljeni. Kot navaja avtorica (prav
tam) nekateri jezikoslovci to imenujejo okno oz. »črna skrinjica«, ki se zapre, ko se
razvije sposobnost sklepanja in abstraktnega mišljenja. Mlajši učenci so ravno
zaradi nesposobnosti sklepanja in abstraktnega mišljenja zelo notranje motivirani
za nezavedno usvajanje tujega jezika, za razliko od odraslih. Dunn (b. d.) opisuje,
da so mlajši učenci sposobni imitirati izgovarjavo in sami oblikovati oz.
prepoznavati pravila jezika. Pravzaprav niti ne pomislijo, da je učenje tujega jezika
težko, razen če jih k temu napelje odrasla oseba. Qingxin (2012, str. 5) razmišlja,
da bi bilo bolj sprejemljivo govoriti o starosti kot dejavniku, ki vpliva na sposobnost
pridobivanja posameznih vidikov jezika (npr. glasoslovje proti skladnji). Tako se v
različnih starostih odpirajo okna za posamezne elemente jezika, pred tem pa so
lahko le-ti učencem težje dojemljivi. V prihodnosti bi torej morali začeti govoriti o
kritičnih obdobjih, ki se nanašajo na posamezne dimenzije jezika in ne več samo o
enem, ki zajema glasoslovje, torej sposobnost posnemanja izgovarjave in
naravnega naglasa. Z odraščanjem učenci namreč postajajo vedno bolj kognitivno
sposobni in odpre se novo okno, okno skladnje, ki omogoča učenje in razumevanje
pravil pri tvorbi jezika (prav tam).
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1.3

Prednosti učenja tujega jezika v otroštvu

Zanima nas, kdaj je pravi čas za začetek učenja tujega jezika, kar je vprašanje, ki
zanima tako starše kot stroko. Na podlagi izkušenj in znanstvenih dejstev se
oblikujejo različni seznami prednosti.

Dunn (b. d.) navaja naslednje prednosti učenja tujega jezika v otroštvu:
−

Ker učenci v tem obdobju še zmeraj razvijajo svoj materni jezik in še ni
preteklo veliko časa, odkar so se ga začeli učiti kot malčki, še vedno usvajajo
jezik na zelo naraven način. Te strategije lahko učenci nezavedno uporabijo
pri učenju tujega jezika.

−

Igra je otrokova primarna dejavnost. Pouk tujega jezika torej izpeljemo
preko igralnih dejavnosti. Otroci sam pomen odkrijejo skozi igro, odrasli, ki
se vključi, pa ji daje še dimenzijo tujega jezika.

−

Mlajši učenci so, kar se tiče učenja, manj obremenjeni, imajo tudi več časa
za dodatne dejavnosti. Tudi učenje tujega jezika jim ne predstavlja stresne
situacije, saj niso obremenjeni s cilji, ki jih morajo doseči.

−

Otroci, ki se srečajo s tujim jezikom že zgodaj, se tudi kasneje lažje učijo
drugih jezikov, saj lahko za učenje uporabijo podobne strategije.

−

Učenci, ki se jezika učijo nezavedno, imajo pogosto zelo dobro izgovarjavo
in občutek za jezik in kulturo. V času pubertete se zgodi preobrat in učenci
postanejo bolj samozavestni, njihova zmožnost usvajanja jezika pa strmo
pade. Motivacijo ruši prepričanje, da se tujega jezika učimo preko
slovničnih pravil.

Cameron (2001, str. 16) predstavlja prednosti, ki so jih zasledili pri izvajanju
jezikovne kopeli v Severni Ameriki. Angleško govoreči učitelji so poučevali v
francosko govoreči šoli in obratno. Izkazalo se je, da so otroci, ki so z znanjem
tujega jezika začeli zgodaj, razvili in obdržali prednosti na nekaterih (npr. pri
izgovarjavi), a ne vseh področjih jezika. Mlajši učenci so tako izkazali boljše
sposobnosti slušnega razumevanja, tudi izgovarjava se je na dolgi rok izkazala za
bolj avtentično, toda slednje pride do izraza bolj v okolju, kjer je tuji jezik materni
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jezik učitelja. Manj možnosti, da se bo kaj takega pokazalo, je na ravni državne
osnovne šole, saj tam pogosto učijo učitelji, ki so se tujega jezika priučili, torej niso
naravni govorci jezika, zato tudi naglas ni popolnoma avtentičen. Besednjak tujega
jezika mlajši učenci usvajajo počasneje kot starejši učenci oz. odrasli, zato je njihov
napredek kljub zgodnjemu začetku počasnejši (prav tam).

Če torej povzamemo ugotovitve, na prvi pogled napredek mlajših učencev ni
najbolj spodbuden in ne kaže velikih prednosti učenja tujega jezika v otroštvu; se
pa povečajo možnosti, da se bodo učenci, ki pridejo v stik s tujim jezikom zgodaj,
le-tega kasneje bolje naučili in dosegli višjo in bolj kakovostno raven
tujejezikovnega znanja (prav tam).

Prednosti učenja tujih jezikov v otroštvu se kažejo tudi na področju delovanja
možganov, kar se izrazi v obdobju odraslosti. Raziskave (Bialystok idr., 2012;
Hernandez idr., 2000; Morgan-Short, b. d.) namreč kažejo, da je struktura
možganov pri večjezičnih govorcih pomembno drugačna kot pri enojezičnih. Prvi
imajo bolje razvito divergentno mišljenje in metajezikovne zmožnosti, zato se v
kompleksnih okoliščinah uspešneje osredotočijo na izbrano nalogo in kasneje
razvijejo demenco (prav tam). Pomembne prednosti se kažejo tudi na osebnem in
profesionalnem področju, saj so večjezični ljudje bolj odprti za druge in drugačne,
imajo večje možnosti za zaposlitev, lahko bolje izkoristijo avtentične vire idr. (Učni
načrt za tuji jezik v 2. in 3. razredu, 2013, str. 4 in 6).

1.4

Obdobja v pridobivanju tujega jezika

Dunn (b. d.) opozarja, da učenci pri usvajanju tujega jezika prehajajo obdobja, ki si
sledijo eno za drugim. Nesmiselno jih je poskušati prehitevati in z učenci izvajati
dejavnosti, s katerimi se še niso pripravljeni srečati.

Še posebej pri mlajših učencih se moramo zavedati, da dolgo časa ne bodo
spregovorili v ciljnem jeziku. K temu jih niti ne silimo, saj želimo, da je v razredu
8

varna klima, ki učencem omogoča brezskrbno učenje. Govor se začne spontano,
pred branjem in pisanjem (prav tam).

Da ni nič narobe, če učenci ne želijo govoriti pri pouku, nas tolaži Dunn (prav tam),
ko opisuje obdobja v pridobivanju tujega jezika:

−

Tiho obdobje

Dunn (prav tam) opisuje, da je prvo obdobje učenja maternega jezika obdobje
»tišine«; takrat dojenček opazuje in posluša. Preden spregovori z okolico,
komunicira z obrazno mimiko. Ko se mlajši učenci prvič srečajo z učenjem tujega
jezika, se jim lahko zgodi podobno. Pred samim govornim dejanjem torej samo
dejavno poslušajo in komunicirajo na druge načine.

Dunn (prav tam) svetuje, da v tem času starši in učitelji ne smejo siliti otroka k
vključevanju v govorne situacije tako, da bi ponavljal, kar sliši. Govorna
komunikacija naj poteka enosmerno. Učitelji ali starši naj zagotavljajo le govorno
izkušnjo v tujem jeziku, da se otroku zagotovi jezikovni vnos. Če jezik podkrepimo
še z govorico telesa, kot to počnejo starši, ko svoje malčke učijo različnih stvari,
čeprav še ne govorijo, lahko ustvarimo podobno izkušnjo, kot so jo otroci že
doživeli v času govornega razvoja (prav tam).

−

Začetek govora

Čez nekaj časa, odvisno seveda od izpostavljenosti otroka tujemu jeziku, otroci
(pogosteje dekleta) začnejo izgovarjati posamezne jezikovne strukture ali fraze;
lahko v dialogu ali kar tako nepričakovano v pogovoru s samim sabo. Ko gre za
jezikovne fraze (npr. »Time to go home!«, »What's that?«), jih otrok natančno
izgovarja, ne da bi se zavedal, da gre za več besed. Ta faza traja še kar nekaj časa,
otrok pa še naprej usvaja jezik in ta način uporablja kot bližnjico za dialog, preden
začne sestavljati svoje fraze (Dunn, b. d.).
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−

Gradnja jezika

Postopoma otroci preidejo na oblikovanje svojih jezikovnih fraz. Že znani besedi
dodajo še drugo besedo iz svojega besednjaka ali pa uporabijo že znane jezikovne
fraze, ki jih oblikujejo po svoje. Glede na pogostost stika s tujim jezikom in
kakovost izkušnje otroci počasi preidejo na sestavljanje celotnih povedi (prav tam).

Tudi v novem Učnem načrtu za tuji jezik v 2. in 3. razredu (2013, str. 4–5) lahko
preberemo, da je na podlagi domačih in mednarodnih raziskav ter izkušenj s
poučevanjem tujega jezika usvajanje jezika v zgodnjem obdobju uspešno, če
poteka od stopnje sprejemanja preko prvih poskusov tvorbe do preizkušanja
jezikovnih hipotez (prav tam).

Glede na navedeno podajamo preglednico obdobij usvajanja tujega jezika v
otroštvu.
TIHO OBDOBJE

ZAČETEK
GOVORA

• opazovanje
• poslušanje

GRADNJA JEZIKA

• posamezne
besede in fraze

Sprejemanje

Prvi poskusi
tvorbe

• sestavljanje
svojih fraz in
stavkov

Preizkušanje
jezikovnih
hipotez

Približevanje modelu rojstnih govorcev

Slika 1: Obdobja v pridobivanju tujega jezika
Vir: Prirejeno po Dunn, b. d.; Učni načrt za tuji jezik v 2. in 3. razredu, 2013, str. 4–5.
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1.5

Posebnosti zgodnjega učenja in poučevanja tujega jezika

Učenci v nižjih razredih osnovne šole so v izjemno občutljivem obdobju
kognitivnega in čustvenega razvoja, še vedno je nekončan proces usvajanja
maternega jezika, kar lahko s pridom izkoristimo (Skela in Dagarin Fojkar, 2009,
str. 29). Tudi zato Učni načrt za tuji jezik v 2. in 3. razredu (2013, str. 14) opisuje,
da naj bi bilo učenje tujih jezikov v zgodnjem in srednjem otroštvu čim bližje
naravnemu usvajanju prvega/maternega jezika. Pouk mora biti naravnan
situacijsko, doživljajsko in temeljiti na komunikacijskih dejanjih. Vključuje naj
jezikovne in nejezikovne prvine (npr. gestikulacijo, govorico telesa, mimiko obraza
idr.), s čimer se približa celostnemu, veččutnemu pristopu. Na tak način namreč
učenec širi znanje tujejezikovnih struktur ter hkrati razvija čustvene, ustvarjalne,
socialne in kognitivne zmožnosti. V središču pouka je na tej stopnji razumevanje,
zato je treba učencem ponuditi veliko več jezikovnega vnosa in različnih možnosti
za soočanje z jezikom, v tvorbo/sporočanje v tujem jeziku pa jih ne silimo, le
spodbujamo. Upoštevati moramo dejstvo, da poteka razumevanje pred tvorbo,
učencu zato zagotovimo dovolj časa za tvorbo misli, idej in predlogov (prav tam).
Večina učiteljev tujega jezika v zgodnjem obdobju kot zelo učinkovito poudarja
uporabo pesmi, rim, gibalnih dejavnosti, pravljic in iger, zato jih čim pogosteje
vključimo v pouk (Dagarin Fojkar, 2009, str. 163). Skela in Dagarin Fojkar (2009,
str. 27) zagovarjata »uresničevanje vzgojnega pristopa skozi igrivo metodologijo«,
saj lahko zelo splošno rečemo, da je temeljni cilj poučevanja tujih jezikov v otroštvu
»jezikovno, psihološko in kulturno pripraviti otroke na učenje jezika«.
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2

POUK TUJEGA JEZIKA V SLOVENSKI OSNOVNI ŠOLI

V drugem poglavju povzamemo stanje glede učenja in poučevanja tujega jezika v
otroštvu v Evropi in slovenskem prostoru. Predstavljamo nekatere odločitve
slovenske jezikovne politike glede uvajanja tujega jezika v začetne razrede
osnovne šole in navajamo cilje in vsebine Učnega načrta za tuji jezik v 2. in 3.
razredu (2013). To sem nam zdi pomembno predvsem z vidika razumevanja
priprave empiričnega dela, saj nas zanima, ali je znanje, ki so ga pokazali učenci,
povezano z učnim načrtom in delom učiteljev ali na uspeh vplivajo drugi dejavniki
(npr. učenje tujega jezika že v vrtcu in prvem razredu, obiskovanje tečajev po
pouku idr.).

2.1

Evropska prizadevanja za uveljavitev učenja tujega jezika v otroštvu

V zadnjih dvajsetih letih sta se učenje in poučevanje tujega jezika v predšolski dobi
in prvih letih osnovne šole razširila po vsej Evropi.

Bela knjiga Evropske komisije iz leta 1995 navaja, da naj bi vsi državljani Evrope
govorili tri jezike, ki se pojavljajo v Evropski uniji. Že takrat je bilo zapisano tudi
priporočilo, da se tuji jezik uvede že v vrtec in na razredno (primarno) stopnjo
osnovne šole, zato da bi se učenci na predmetni stopnji učili še druge dodatne tuje
jezike (Bela knjiga Evropske komisije, 2015, str. 13).

Jezikovno politiko EU danes opredeljujejo številni dokumenti (Maastrichtska
pogodba, 1992; Listina Evropske skupnosti o temeljnih pravicah, 2000), ključna za
spodbujanje večjezičnosti pa sta bila Nova okvirna strategija za večjezičnost (2005)
in Akcijski načrt 2004–2006 za spodbujanje učenja jezikov in jezikovne raznolikosti.
V njih Komisija Evropske skupnosti potrjuje zavezanost večjezičnosti v Evropski
uniji in učenju dveh jezikov (ob prvem) od zgodnjega otroštva naprej (Pižorn in
Pevec Semec, 2010, str. 118).
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2.2

Poučevanje tujih jezikov na razredni stopnji slovenske osnovne šole

Dogajanje v Sloveniji v svojem prispevku opisujeta Pižorn in Pevec Semec (prav
tam, str. 132). Na področju učenja tujih jezikov v otroštvu sta se v preteklosti
pojavili dve obdobji. Prvo v poznih sedemdesetih in zgodnjih osemdesetih, ko so
šole učencem ponujale fakultativno učenje tujega jezika od 3. do 8. razreda, sicer
pa je pouk tujega jezika potekal od 5. do 8. razreda tedanje osemletke; tuji jezik je
torej za dve leti prehiteval začetek učenja obveznega prvega tujega jezika. Drugo
obdobje je bilo v devetdesetih letih, ko so šole v okviru projekta Tuji jeziki na
razredni stopnji (1991–1996) učencem ponujale nekakšne priprave na tuji jezik dve
leti prej kot fakultativni pouk (prav tam).

Nato je z uvedbo devetletne osnovne šole leta 1996 učni načrt prenesel začetek
prvega tujega jezika iz 5. v 4. razred, toda še vedno je pod vprašanjem ostalo
zgodnejše učenje – od predšolskega obdobja do 4. razreda. Ukinjena je bila
možnost fakultativnega pouka, a prizadevanja v smeri zgodnjega začetka učenja
tujega jezika so ostala (prav tam).

Nova zakonodaja (Pravilnik o postopnem uvajanju prvega tujega jezika v 2. razred
osnovne šole, 2014) predpisuje postopno uvajanje tujega jezika v 2. razred
osnovne šole. V prehodnem obdobju dveh let se je s šolskim letom 2014/15 tuji
jezik že začel izvajati na prvih 15 % osnovnih šol, s šolskim letom 2015/16 so se jim
pridružile še nekatere, tako da jih je skupaj okoli 30 % glede na vse osnovne šole v
Sloveniji. V šolskem letu 2016/17 pa se je pouk tujega jezika kot obveznega
predmeta začel izvajati kot obvezni predmet za vse učence, vpisane v 2. razred
osnovne šole. V prvem razredu se tuji jezik izvaja kot izbirni predmet (prim.
Pravilnik o postopnem uvajanju prvega tujega jezika v 2. razred osnovne šole,
2014). Pevec Semec (2014, str. 2) navaja več novosti, nastalih s postopnim
uvajanjem novega programskega elementa Tuji jeziki v 2. in 3. razredu osnovne
šole:
−

razširjen predmetnik v 2. in 3. razredu,
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−

enotni učni načrt za različne tuje jezike, ki temelji na konceptu CLIL (ang.
Content and Language Integrated Learning),

−

poudarjenost razvijanja sporazumevalne zmožnosti v večdimenzionalnem
kontekstu učnih vsebin in ciljev drugih predmetov,

−

potreba po dodatni usposobljenosti kadra za poučevanje tujega jezika v 2.
in 3. razredu.

Zavod Republike Slovenije za šolstvo je na svoji spletni strani aprila 2015 objavil,
da bo drugi tuji jezik v šolskem letu 2015/16 možen kot neobvezni izbirni predmet
v 4., 5. ter 7. in 8. razredu, v obsegu dveh ur tedensko, kar pomeni 70 ur v šolskem
letu. Učenci se bodo v pouk vključili prostovoljno na začetku leta. Ko se bodo vanj
vključili, ga bodo obvezno obiskovali do konca tekočega šolskega leta. Izvajal se bo
v učnih skupinah od 12 pa do največ 28 učencev, ocenjevanje bo številčno. Zavod
priporoča, da učenec obiskuje pouk drugega tujega jezika vsaj tri zaporedna leta,
da bo imel skupaj za sabo 210 ur pouka, ki že omogočijo prehod z vstopne na
osnovno raven jezika (Cajhen, Šečerov in Kač, 2015).

V Učnem načrtu za tuji jezik v 2. in 3. razredu (2013, str. 4) beremo, da slovenska
osnovna šola z uvajanjem tujega jezika že v 2. razred učencem ponuja model
vseživljenjskega jezikovnega učenja. Ta model predvideva, da učenci ob kasnejšem
dodajanju drugih tujih jezikov razvijajo funkcionalno raznojezičnost in s tem
zasledujejo cilj na evropski ravni, tj. M + 2, materni jezik in dva tuja jezika (prav
tam).

2.3

Cilji in vsebine pouka TJ

Učni načrt za tuji jezik v 2. in 3. razredu je bil sprejet 19. decembra 2013 na 161.
seji Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje. Predvideva 140 ur pouka
tujega jezika, in sicer po 70 ur v 2. in 3. razredu. Podaja informacije o samem
predmetu, splošnih ciljih, operativnih ciljih in vsebinah, standardih znanja,
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didaktičnih priporočilih in znanju izvajalcev (Učni načrt za tuji jezik v 2. in 3.
razredu, 2013, str. 7– 10).

Predvideno je, da učenci pri pouku tujega jezika pridobivajo in razvijajo tako
jezikovno kot nejezikovno znanje; torej ni le usvajanje/učenje jezika, ampak tudi
načrtno spodbujanje jezikovnih, spoznavnih, medkulturnih in metakognitivnih
zmožnosti ter kompetenc za vseživljenjsko učenje (prav tam).

Zapisano je, da se tuji jeziki v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju tesno
povezujejo s cilji, vsebinami in dejavnostmi učencev pri drugih predmetih. Glavno
vodilo pri izbiri tem so vsebine drugih predmetov v 2. in 3. razredu. Ponujene so
učne vsebine iz posameznih predmetov, ki so primerne za izvajanje pouka prvega
tujega jezika (Učni načrt za tuji jezik v 2. in 3. razredu, 2013, str. 9–11 ). Pižorn in
Pevec Semec (2010, str. 114) podrobneje pojasnjujeta, da naj vsebine zajemajo
interesna področja otrok, jih razširjajo in se povezujejo z drugimi šolskimi
predmeti, otroke morajo spodbujati k vključevanju ter razvijanju njihove
ustvarjalnosti in domišljije. Glavni kriterij pri izbiri vsebin so ustreznost, zanimivost
in uporabnost besednjaka, jezikovne strukture pa so zlasti v zgodnjem obdobju
drugotnega pomena.

Podrobneje so vsebine opisane v poglavju Medpredmetne povezave, kjer so v
pomoč navedene specialno-didaktične in metodološke značilnosti posameznih
predmetnih področij, kjer pride do prekrivanja ciljev in pri katerih lahko učenci
razvijajo svoje jezikovne zmožnosti v fazi motivacijskega uvoda, v fazi usvajanja ali
pa v fazi utrjevanja ali nadgradnje snovi (Pevec Semec, 2013, str. 25).

Učenje tujega jezika v otroštvu razvija sporazumevalne, jezikovne in medkulturne
zmožnosti in seveda znanje dodatnega jezika. Najpomembnejši cilji v 1. vzgojnoizobraževalnem obdobju (Pižorn in Pevec Semec, 2010, str. 114):
−

odkrivati, spoznavati in primerjati podobnosti oz. različnosti lastne in druge
kulturno-jezikovne skupnosti in tako prispevati k skupni evropski in
svetovni identiteti;
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−

sprejemati druge kulture in preprečevati strah pred novim, nepoznanim;

−

v skladu s kognitivno in lingvistično prožnostjo zgodnjega otroštva razvijati
otrokovo osebnost;

−

spodbujati zanimanje za učenje, krepiti notranjo motivacijo za usvajanje
tujih jezikov in razvijati strategije vseživljenjskega učenja na področju leteh;

−

uporabljati dodatni jezik v funkciji sporazumevanja;

−

učence opremiti z znanji in spretnostmi, ki jim bodo omogočali lažje učenje
še enega dodatnega jezika in učinkovitejše vključevanje v mednarodni
gospodarski in družbeni prostor.
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3

TUJEJEZIKOVNA GOVORNA ZMOŽNOST MLAJŠIH UČENCEV

V tretjem poglavju smo se osredotočili na (tuje)jezikovne zmožnosti. Opišemo,
katere so in natančneje predstavimo eno izmed produktivnih – ustno izražanje.
Povzeli smo, kaj glede govornega sporazumevanja predvideva novi Učni načrt za
tuji jezik v 2. in 3. razredu (2013) ter kako razvijamo spretnost govornega
sporazumevanja pri pouku tujega jezika v otroštvu. To poglavje se nam zdi
pomembno predvsem z vidika priprave in analize empiričnega dela. Raziskovali
smo namreč govorno zmožnost učencev 2. razreda v angleščini. Teoretična
izhodišča so nam bila v pomoč pri pripravi nalog in oblikovanju kriterijev
ocenjevanja. Za primerjavo podajamo tudi informacije o nekaterih drugih
raziskavah s tega področja.

3.1

Receptivne in produktivne jezikovne zmožnosti

Jezikovne zmožnosti razdelimo v dve skupini: receptivne se nanašajo na
sprejemanje informacij in zajemajo slušno in bralno razumevanje, produktivne pa
se nanašajo na oblikovanje ter posredovanje informacij in zajemajo ustno in pisno
izražanje (Stanič, 2013, str. 2). Stanič (prav tam) meni, da imajo pri učenju tujega
jezika »naravno prednost« receptivne zmožnosti, saj predstavljajo »vrata« za
jezikovni vnos. Tudi nekateri učitelji dajejo slušnim in bralnim dejavnostim na
začetnih stopnjah prednost, zato je razvijanje produktivnih zmožnosti v praksi
nekoliko zapostavljeno. Sodobni pristopi k poučevanju tujega jezika pa vendarle
poudarjajo, da je pomembno v poučevanje od vsega začetka vključevati vse
jezikovne zmožnosti ter vključiti tudi naloge za učenje in preverjanje produktivnih
zmožnosti (prav tam).

Mezzadra (povz. po Stanič, 2013, str. 2) opisuje, da se v večini situacij receptivne
in produktivne sposobnosti prepletajo in da ta preplet tvori izjemno kompleksno
komunikacijo. V realni situaciji je torej posameznik le redko izpostavljen slušnemu
ali bralnemu sporazumevanju, zato avtor kot izjemno pomembno izpostavi ravno
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ustno komunikacijo (prav tam). Byrne (1986; povz. po Alam in Uddin, 2013, str. 3)
ustno komunikacijo opisuje kot dvosmerni proces med govorcem in poslušalcem,
ki vključuje produktivne spretnosti govorjenja in receptivne spretnosti
razumevanja.

JEZIKOVNE
ZMOŽNOSTI

receptivne

produktivne

se prepletajo in tvorijo kompleksno

komunikacijo

v realni situaciji
najpogostejša
ustna
komunikacija

zato z njo
seznanjamo
učence že od
samega začetka

80 % učencev in
85 % njihovih
staršev je
najpomembnejši
cilj učnega
načrta ravno
razvijanje
govorne
zmožnosti

Slika 2: Jezikovne zmožnosti
Vir: Prirejeno po Stanič, 2013, str. 2; Dagarin Fojkar, 2008, str. 279.

Po raziskavi (Dagarin Fojkar, 2008, str. 279) predstavljamo razloge za vrednotenje
govorne zmožnosti kot cilja v Učnem načrtu za tuji jezik v 2. in 3. razredu (2013):
−

dobro posnemanje in pomnjenje otrok v tem obdobju;
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−

ker mora samozavestna govorna zmožnost priti spontano, za kar je
potrebne veliko vaje, saj je govor najtežje obvladljiv, a hkrati najbolj
uporaben;

−

izboljšanje besednega zaklada in izgovarjave;

−

večja kompetentnost v svetu globalizacije (internet, potovanja) in nasploh
uporaba računalnika;

−

in ne nazadnje tudi sporazumevanje in vzpostavljanje stikov z ljudmi/tujci,
samostojnost v tujini, kar pojasnjuje tudi ena izmed učenk (Kaja, 11 let; cit.
po Dagarin Fojkar, 2008, str. 279): »Zato, ker se moraš znati pogovarjati in
če samo napišeš in ne znaš izgovoriti, ti v tujini ne bo preveč pomagalo, saj
se boš moral z njimi pogovarjati, ne pa napisati na listek, da bi on prebral.«

Šifrar Kalanova (2008, str. 290–301) povzema, da znanje tujega jezika pogosto
enačimo z govoriti tuji jezik, kar tudi po njenem mnenju kaže na osrednjo vlogo
ustnega sporočanja pri učenju tujega jezika. Z raziskavo med študenti španščine
(N = 40) je ugotovila, da je ustno sporočanje najbolj priljubljena jezikovna
zmožnost, a hkrati povzroča tudi največ tesnobe, tako v razredu kot izven njega.
Pri ustnem sporočanju v razredu so najizrazitejše težave, s katerimi se soočajo
študentje, strah pred delanjem napak, strah pred govorom v javnosti in raba
ustreznega besednjaka, podobno velja tudi za sporazumevanje z rojenimi govorci.
Znotraj razreda jim nerazumevanje drugih, intonacija in izgovarjava ne povzročajo
težav, v realni situaciji in pri komunikaciji z rojenimi govorci pa kot eno izmed
glavnih težav izpostavljajo nerazumevanje zaradi hitrosti govora, kar lahko
onemogoči nadaljevanje komunikacije. Šifrar Kalanova (prav tam) je potrdila tudi,
da čustvena dejavnika tesnoba in strah ovirata razvoj ustnega sporočanja, zato
predlaga, da se v učni proces integrirajo čustvene in družbene strategije, poleg že
uporabljenih kognitivnih in metakognitivnih. Odgovornost prelaga na učitelje, da
poskrbijo za boljšo motivacijo, sposobnost, odnos do učenja in boljše čustveno
razpoloženje. V razredu je treba ustvariti pozitivno vzdušje, ki temelji na zaupanju,
spoštovanju, se izogiba posmehovanju in spodbuja samozavest. Popravljanje
učencev naj posnema popravljanje v spontanih naravnih komunikacijskih
situacijah z rojenimi govorci, torej posredno. Da bi se izognili šoku, ki ga lahko
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doživimo pri nerazumevanju rojenih govorcev, pa predlaga, da učitelj večkrat
ponudi slušno razumevanje, ki učencem načrtno predstavi različne naglase (prav
tam).

3.2

Cilji s področja govorne zmožnosti

Učni načrt za tuji jezik v 2. in 3. razredu (2013) narekuje, da učenci skozi teme
drugih predmetov izkusijo, razumejo in uporabijo jezik v simuliranih okoliščinah in
medsebojni komunikaciji. Na začetku je poudarek na spodbujanju in razvijanju
govornih in slušnih spretnosti/zmožnosti, potem pa se postopoma vključujeta
branje in pisanje kot podporni spretnosti/zmožnosti (Učni načrt za tuji jezik v 2. in
3. razredu, 2013, str. 7–8).

S področja govorjenja učenci zasledujejo naslednje cilje (prav tam, str. 8):
−

usposabljajo se za govorno sporazumevanje in sporočanje (recitirajo,
pojejo ali govorijo primerna izvirna besedila v tujem jeziku, dajejo navodila,
poimenujejo, naštevajo ob slikah, opisujejo preprostejše postopke idr.);

−

uporabljajo besednjak vsebinskih področij, ki so jim blizu, in osnovne
jezikovne vzorce;

−

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

−

se seznanijo z osnovnimi vzorci socialne interakcije in se srečajo z njeno
uporabo – z nebesedno podporo v govoru (mimika in geste), z jezikovnimi
označevalci družbenih razmerij (pozdravi, naslavljanje) in z nekaterimi
vljudnostnimi dogovori (zahvala, opravičilo, prošnja) – in uzaveščajo
osnovne medkulturne značilnosti pri govorjenju v tujem jeziku;

−

na slišano ali prebrano se besedno odzivajo;

−

preizkušajo se v spontanem sporazumevanju v tujem jeziku;

−

tuji jezik uporabljajo v novih okoliščinah in okolju.
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Učenec ima torej po koncu 3. razreda načrtno razvito spretnost/zmožnost
govornega sporočanja in sporazumevanja, kar pokaže s sodelovanjem v kratkih in
jasno strukturiranih sporazumevalnih dejavnostih v njemu znanih okoliščinah, na
temo vsebin iz drugih predmetov v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju.
Učenec torej (Učni načrt za tuji jezik v 2. in 3. razredu, 2013, str. 12):
−

poimenuje konkreten svet okoli sebe;

−

se sporazumeva po vzorcih;

−

poizveduje in odgovarja na preprosta vprašanja;

−

potrjuje, zanika, izraža počutje, voščilo, dobre želje in zahvalo, vljudnostne
fraze (izraža potrebe in želje, prošnje, ponuja pomoč idr.);

−

3.3

recitira pesmi, poje, pove izštevanke.

Razvijanje govorne zmožnosti

Kot osnovni cilj poučevanja govorne zmožnosti Skela (1999, str. 101) navaja
tekočnost ustnega sporočanja, ki označuje sorazmerno pravilno in hitro odzivanje
v procesu komunikacije. Za doseganje tega cilja moramo učence voditi od stopnje,
ko jim ponudimo model, ki ga posnemajo, spodbude ali iztočnice, na katere se
odzovejo, do trenutka, ko bodo zmožni jezik uporabiti za izražanje in opisovanje
svojih misli (prav tam).

Z nekaterimi strategijami za razvijanje govornega sporazumevanja se lahko
seznanijo že mlajši učenci, kar je tudi priporočljivo, saj so prednosti spodbujanja
ustnega sporazumevanja na zgodnji stopnji kratkoročne in dolgoročne. Zadovoljni
učenci so po besedah Dagarin Fojkar (2008, str. 289) učenci, ki uvidijo praktično
rabo jezika, spoznajo pomen in cilj učenja tujega jezika in se skušajo v njem
sporazumevati z uporabo besednih in nebesednih izraznih sredstev. Takšni učenci
so pri uporabi jezika bolj suvereni in samozavestni ter se znajo uspešno
sporazumevati v večjezični družbi (prav tam). Tudi Pares Cortacans (2013, str. 41–
42) ugotavlja, da morajo učenci začutiti pomen in uporabnost govorjenja v
angleščini kljub napakam, ki jih naredimo, zato opozarja, da bi se učitelji morali
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bolj izogibati popravljanju napak pri govoru, saj lahko takšno početje učence
odvrne od sodelovanja.
Skela (1999, str. 102–103) trdi, da izpostavljenost produktivnim jezikovnim
strukturam pri ustnem sporočanju krepi pomnjenje, ki ga avtor dojema kot
pomembno sestavino učenja. Učenci si namreč besednjak in slovnične strukture,
ki jih podamo v smiselnih kontekstih, zapomnijo lažje in hitreje. Seveda pa morajo
imeti tudi dovolj priložnosti, da se sami preizkusijo v ustnem sporočanju, saj tako
postajajo bolj motivirani, da med slušnimi in bralnimi dejavnostmi polagajo
pozornost novim jezikovnim sestavinam, ki jih bodo kasneje lahko uporabili (prav
tam). »Poslušanje in branje pospešujeta govorno sposobnost v tem smislu, da se
učenci pri poslušanju in branju naučijo novih besed in jezikovnih oblik« (prav tam,
str. 103).

V eni izmed raziskav (Curtain in Dahlberg, 2010, str. 21) učiteljica potrjuje, da
učenci v nižjih razredih kažejo veliko znanja s področja tujejezikovnega besednjaka
in jezikovnih fraz, ki so ga pridobili v preteklih letih in ga sedaj lahko uporabijo v
kompleksnejših situacijah. Tudi ona meni, da bi morali učencem posredovati
naloge s smiselnim, življenjskim kontekstom, v katerem je uporabljen njim že znan
besednjak, ki pa ga v novih situacijah drugače uporabijo, npr. izdelajo reklamo,
pišejo navodila ob sličicah, pišejo pisma idr. Učenci v 4. in 5. razredu že zlahka
delajo z navodili, pravili in z veseljem drug drugemu pregledujejo izdelke in jih
ocenjujejo, kar velja spretno izkoristiti (prav tam).

3.4

Hipoteza o vnosu (Krashen, 1982)

Skela in Dagarin Fojkar (2009, str. 41) predstavljata jezikoslovca Stephena
Krashena, ki je v okviru svoje teorije jezikovnega učenja, imenovane teorija oz.
model nadzora, podal pet predpostavk. Ena izmed njih je t. i. hipoteza o vnosu, ki
pojasnjuje, da človek usvaja jezik, kadar je zahtevnost razumevanja učne snovi na
nekoliko višji ravni od njegove trenutne zmožnosti obvladanja jezika. Za slednje
uporablja formulo i + 1, ki pomeni, da učna snov vsebuje elemente naslednje
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zahtevnostne stopnje naravnega vrstnega reda. To lahko po Hatch (1979; povz. po
Krashen, 1982; v Skela in Dagarin Fojkar, 2009, str. 42) dosežemo:
−

z govorom, ki je počasnejši in razločnejši, da učencem omogoča čas za
razumevanje povedanega in prepoznavanje besednih meja;

−

z uporabo preprostejšega besednjaka, ustaljenih besednih zvez in manj
slengizmov;

−

z uporabo preprostih stavčnih struktur in kratkih stavkov.

Tudi Krashen (povz. po Skela in Dagarin Fojkar, 2009, str. 42) tako kot Dunn (glej
str. 9) omenja »tiho obdobje«, ki ga označuje kot prvo stopnjo razumljivega vnosa,
v kateri učenci gradijo jezikovno znanje z dejavnim poslušanjem. To je čas, v
katerem učenci opazujejo ter v mislih organizirajo vse, kar slišijo in doživijo. Avtor
izpostavlja predvsem, da jih ne smemo siliti v prezgodnji govor v tujem jeziku, saj
bodo sami spregovorili, ko bodo pripravljeni na to. Za razliko od odraslih so otroci
dalj časa v tihem obdobju, ki lahko traja vse od enega pa do šestih mesecev. Ta čas
naj učitelj izkoristi za gradnjo razumljivega vnosa, ko preko različnih izraznih
sredstev in dejavnosti popolnega telesnega odziva spodbuja delovanje obeh
možganskih polovic, kar v celoti prispeva k razvoju in usvajanju jezika (prav tam).

3.5

Uporabne strategije

Skela (1999, str. 104) opisuje, kaj lahko v razrednem okolju naredimo za razvoj
uspešne govorne dejavnosti:
−

učenci veliko govorijo (poleg učitelja naj tudi učenci dobijo dovolj
priložnosti za govorno aktivnost);

−

enakomerno sodelovanje (pozorni smo, da ne sodelujejo samo zgovorni,
ampak načrtno spodbujamo, da govorijo in se izražajo vsi);

−

visoka motivacija (izbiramo teme, o katerih učenci radi govorijo, jih
zanimajo in imajo posledično o njih veliko povedati);

−

sprejemljiva raven jezika (pazimo, da je izražanje učencev primerno in
razumljivo, na sprejemljivi ravni).
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Slattery in Willis (2001), Brewster in Ellis (2002) ter Pinter (2006) (povz. po
Szpotowics, 2012, str. 5) kot prvo stopnjo pri učenju govora v tujem jeziku
priporočajo uporabo preprostih dialogov, odgovarjanje na preprosta vprašanja, ki
učence seznanjajo s posameznimi »koščki« (angl. chunks) jezika. Le-te potem
lahko utrjujemo preko iger, pesmi, dramatizacije in dialogov (prav tam).

Dagarin Fojkar (2008, str. 288–289) opozarja, da je na začetku učenja tujega jezika
za marsikaterega učenca sporazumevanje v tujem jeziku stresno in neprijetno
dejanje. Začetniške težave nepoznavanja jezika jim lahko pomagamo premagati z
naslednjimi strategijami (prav tam):
−

s pogosto rabo ustaljenih izrazov,

−

s pravilno rabo nebesednih izraznih sredstev,

−

s komunikacijskimi strategijami, ki lahko v tujem jezikovnem okolju
učence/uporabnike jezika prikažejo kot spretne govorce tujega jezika.

S prilagajanjem zahtevnosti jezika, izbiro ustrezne teme, vodenjem pogovora idr.
učencem nepogrešljivo pomoč nudi tudi učitelj (prav tam).

−

Ustaljeni izrazi

Eden izmed sestavnih delov jezika so tudi ustaljeni izrazi. Po Dagarin Fojkar (2008,
str. 280) mednje štejemo:
−

družabne pozdrave (dober dan, srečno novo leto idr.),

−

vljudnostne izraze (ja, prosim, ne, hvala idr.),

−

uporabne fraze za sporazumevanje, npr. na potovanju (Ali mi lahko prosim
poveste, kako se pride do …?),

−

izrazi z manjkajočim delom (npr. Ali mi lahko podate ________, prosim?)
idr.

V sklopu pouka naj učitelj uporablja ustaljene izraze v tujem jeziku pri vsakdanjih,
ponavljajočih se dejavnostih, saj s tem učencem omogoča veliko količino
razumljivega vnosa. Uporaba fraz v nekem kontekstu torej učencem pomaga, da
24

razumejo in predvidijo dogodke v razredu. Ustaljeni postopki v razredu
predstavljajo velik potencial za jezikovni razvoj. Uporabimo jih v neformalnem
pogovoru na začetku ure, ko pregledujemo nalogo, dajemo navodila, razdeljujemo
pripomočke ipd. Če jih torej vključimo v učencem že znane dejavnosti, s tem
ustvarjamo tudi varno in zanesljivo učno okolje. Poleg vsega naštetega pa
učencem pokažemo še njihovo koristnost in uporabnost za sporazumevanje v
vsakdanjem življenju (prav tam).

Z anketiranjem je Dagarin Fojkar (2008, str. 282) želela ugotoviti, kaj menijo o
uporabnosti ustaljenih izrazov mlajši učenci in njihovi starši. Večini staršev (68 %)
se to zdi zelo pomembno ali pomembno (32 %), z minimalnimi odstopanji v
odstotkih so enako odgovorili tudi učenci. Najpomembnejše se jim zdi poznavanje
ustaljenih izrazov za predstavljanje in pogovor o družini, najljubših stvareh v tujem
jeziku (starši – zelo pomembno 87 %, učenci – zelo pomembno 67 %), na drugem
mestu pa pogovor v trgovini ali na ulici (starši – zelo pomembno 81 %, učenci –
zelo pomembno 67 %) (prav tam).

Tudi Skela (1999, str. 102) je v svojem članku opozoril na vlogo ustnega sporočanja
med učenci. Pojasnjuje na njihovo zavedanje že v tem zgodnjem obdobju, da se
svet manjša in postaja »globalna vas«, kar pomeni, da vse pogosteje dobimo
priložnost za komuniciranje z ljudmi drugih narodnosti in posledično z govorci
drugih jezikov. Ravno zaradi tega učenci gledajo na ustno sporočanje kot osnovno
jezikovno zmožnost in ga dojemajo kot glavni cilj. Skela (prav tam) zato predlaga,
da učitelj pri pouku z uporabo ciljnega jezika kot sredstva komunikacije učencem
pokaže to praktično uporabnost tujih jezikov za sporazumevanje. Ciljni jezik naj
torej uporablja v začetku ure, pri dajanju navodil, usmerjanju razreda, izvajanju
dejavnosti, ob koncu ure idr. (prav tam). To pa je pravzaprav tesno povezano z
načeli pristopa CLIL, o katerem pišemo v naslednjem poglavju.
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−

Ostale strategije pomoči

Govorno sporazumevanje v tujem jeziku lahko učencem olajša s svojo pomočjo
tudi učitelj, pomaga pa tudi poznavanje nekaterih drugih komunikacijskih strategij
(Dagarin Fojkar, 2008, str. 283–289).
Učitelj lahko učencem pomaga z vprašanji, ki spodbujajo h govoru. Lažje je namreč
odgovoriti na vprašanje kot sestaviti samostojno poved. Z vprašanjem učencem
ponudimo izbor uporabnih besed in jezikovnih struktur, saj so si te v vprašanju in
odgovoru podobne. V pomoč so tudi podvprašanja. To metodo Dagarin Fojkar
(prav tam) predlaga pri obnavljanju zgodb ali opisov nečesa na voden način. V
primeru, da od učencev zahtevamo samostojen govor, se temu načinu pomoči
izogibamo (prav tam).

Posredna učiteljeva pomoč je tudi izbira ustrezne teme, ki je učencem blizu, saj so
za pogovor o takih temah učenci bolj motivirani in posledično lahko tudi dlje časa
pozorni (prav tam).

Nekatere izmed ostalih učiteljevih strategij (Johnstone, 1989; povz. po Dagarin
Fojkar, 2008, str. 285):
−

sprotno preverjanje razumevanja,

−

uporaba znanih besed in tem,

−

takojšnja ponovitev,

−

parafraziranje,

−

počasnejši in razločnejši govor,

−

pretirana intonacija, poudarki,

−

poenostavljena zgradba jezika,

−

rutinske dejavnosti,

−

prevod v materni jezik idr.

Dagarin Fojkar (2008, str. 285–286) še dodaja, da naj se učiteljev jezik pri uporabi
opisanih in naštetih strategij navezuje na že prej omenjeno Krashnovo (1983)
hipotezo o razumljivem vnosu, kar pomeni prilagoditev učiteljevega jezika, tako da
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je poenostavljen za lažje razumevanje, a vseeno zahtevnejši od učenčevega (t. i.
i + 1). Opozarja tudi na ustvarjanje spodbudnega in varnega vzdušja v razredu, da
bodo učenci ustvarjalni in pripravljeni tvegati, tudi tisti s slabšo samopodobo.
Učenci bodo tako pri rabi tujega jezika samozavestnejši (prav tam).

3.6

Raziskovanje spretnosti govornega izražanja

Pri zbiranju virov in literature smo naleteli na empirično raziskavo (Szpotowicz,
2012) s področja razvoja govorne zmožnosti mlajših učencev na Poljskem, v kateri
so ugotavljali sposobnost govorne interakcije učencev (N = 42) po štirih letih
učenja angleščine. Raziskava se nam je zdela zanimiva predvsem zaradi
podobnosti z raziskavo v empiričnem delu pričujoče magistrske naloge. Čeprav se
raziskavi razlikujeta v uporabljenem instrumentu, ki je bil v našem primeru
samostojno zasnovan glede na Učni načrt za tuji jezik v 2. in 3. razredu (2013),
lahko primerjamo posamezne elemente raziskave. Vzorec je zajel desetletne
učence (enako kot v naši raziskavi), zastopane s področja nižjih, srednjih in visokih
ravni mišljenja (učenci, ki imajo splošne učne težave, učenci, ki so pri tujem jeziku
manj uspešni, in učenci, ki so pri tujem jeziku bolj uspešni). Prav tako so iz vsakega
razreda izbrali po šest učencev. Vzorec je bil večji za 12 učencev, saj je sodelovalo
sedem šol (dve več kot v naši raziskavi). Podobno kot v naši raziskavi so učenci
svoje znanje in sposobnosti izkazovali v delno kontroliranih situacijah oz.
predpripravljenih nalogah. Ker so bili učenci starejši, so želeli preveriti ne le
sposobnost odgovarjanja in sodelovanja v komunikaciji, temveč tudi oblikovanje
in postavljanje vprašanj. Učenci so bili intervjuvani individualno, zaradi
objektivnosti oz. nepristranskosti pa je bil izvajalec/spraševalec intervjuja
učencem nepoznana oseba in isti ves čas raziskave, enako je bilo tudi v naši
raziskavi. Naloge so bile zasnovane s pomočjo sličic, ob katerih so učenci
odgovarjali na vprašanja in jih tudi zastavljali. Naša raziskava je imela za oporo prav
tako vizualno podporo, a vprašanja niso bila osredotočena izključno na sličice. Če
bi našo raziskavo izvedli v večjem obsegu, menimo, da bi lahko rezultate še
posebej učinkovito primerjali, tudi zato, ker je bil vzorec učencev s poljskih
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osnovnih šol, poljščina pa kot slovenščina spada v skupino slovanskih jezikov, kar
pomeni, da so odstopanja v sorodnosti do angleščine podobna, kar zagotovo
pomembno vpliva na sam razvoj tujejezikovne govorne sposobnosti (prav tam).

Dosežke učencev so ocenjevali s pomočjo lestvic, ki so opredeljevale tekočnost,
dosežek naloge, vprašanja in motivacijo ter odnos do govora. Rezultati so pokazali,
da je produktivna govorna zmožnost tesno povezana z motivacijo za komunikacijo
v tujem jeziku. Učenci, ki so se izkazali za uspešnejše, pri pouku uživajo v govornih
dejavnostih, učenci, ki so bili manj uspešni, pa gojijo negativna čustva do
govorjenja v razredu (menijo, da je tako zaradi slabše sposobnosti izražanja v
tujem jeziku, učenčeve osebnosti ali pa na to posredno vpliva učenčev učni stil).
Med učenci je prihajalo tudi do velikih razlik v številu tujih besed, ki so jih uporabili
pri nalogi; izkazalo se je, da so največje število besed dosegli učenci, ki obiskujejo
dodatne jezikovne tečaje in imajo veliko podporo staršev. Iz raziskave je razvidno
tudi, da so učenci deloma usvojili spretnost zastavljanja vprašanj, a so se pojavile
še napake v strukturi vprašanj in inverziji glagolov. Ker se na tej zgodnji stopnji
učenci še ne srečajo s slovnico, raziskovalci sklepajo, da učenci niso pokazali znanja
tvorbe vprašanj, ampak je verjetno šlo za ponavljanje in preoblikovanje
zapomnjenih »koščkov« jezika oz. delov jezikovnih struktur (prav tam). V našo
raziskavo smo vključili še anketni vprašalnik, ki smo ga povezali z uspešnostjo
učencev pri izvedenem preverjanju znanja v angleščini in ugotavljali njen vpliv na
motivacijo za učenje tujega jezika, samopodobo in samooceno pri pouku tujega
jezika ter všečnost pouka tujega jezika.

Glede na rezultate avtorji povzemajo, da se je motivacija izkazala kot pomemben
dejavnik pri usvajanju tujega jezika. Učenci, ki imajo pozitiven odnos do
komunikacije v tujem jeziku, so bili uspešnejši in so izkazali več znanja. Dodajajo
še, da so bili učenci zelo navdušeno nad igrami vlog in dialogi, torej nad intenzivno
produkcijo tujega jezika. Večina jih je pokazala pripravljenost za individualno
tvorbo govorjenega jezika, zato svetujejo, da se v delo v razredu vključi več
dejavnosti v paru in iger vlog. Na tak način učenci razvijajo pozitivno motivacijo za
govorjenje v tujem jeziku in razvijajo govorno zmožnost (prav tam).
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4

MOTIVACIJA, SAMOPODOBA IN SAMOOCENA

V zadnjem poglavju teoretičnega dela kratko pojasnimo še pojme motivacija,
samopodoba in samoocena v povezavi z učenjem tujega jezika, saj se vprašanja v
našem anketnem vprašalniku nanašajo tudi na omenjena področja, ki vsekakor
pomembno vplivajo na usvajanje tujega jezika.

4.1

Motivacija za učenje tujega jezika

Puklek Levpušček in Zupančič (2009, str. 41–42) pojasnjujeta učno motivacijo kot
psihološki proces, ki učenca spodbuja in usmerja pri učenju, določa intenzivnost
učenja ter poskrbi za vztrajanje pri tem. Marentič Požarnik (2012, str. 188–189)
kot pomembno za razumevanje in spodbujanje učne motivacije podaja delitev na
notranjo in zunanjo motivacijo. Pri zunanji (ekstrinzični) motivaciji učenje
usmerjajo zunanji dejavniki, npr. želja, da nekomu ustrežemo, da dobimo pohvalo,
da se izognemo graji ipd. Pri notranji (intrinzični) motivaciji pa je cilj že dejavnost
sama po sebi, vodi pa nas notranja želja, da razvijemo svoje sposobnosti,
dosežemo nekaj, kar nas zanima idr. Zadovoljstvo nam daje že dejavnost sama po
sebi, kar je najpomembnejša razlika v primerjavi z zunanjo motivacijo. Notranja
motivacija nas vodi tudi brez zunanjega nadzora ali podkrepitve, medtem ko
zunanja motivacija upade, ko ni več očitnih pozitivnih oz. negativnih posledic naših
dejanj (prav tam).

V povezavi z učenjem tujega jezika Skela, Razdevšek - Pučko in Čok (1999, str. 31)
opisujejo notranje in zunanje motivacijske spodbude. Iz učenca samega izvirajo
notranje motivacijske spodbude, ki se kažejo v želji razumeti ali govoriti tuji jezik,
razumeti zgodbo tuje knjige, filma, skladbe idr., kar sproži notranjo motivacijo za
učenje tujega jezika. Zunanje motivacijske spodbude pa po navadi prihajajo od
učiteljev (vas zanima, zna kdo povedati …), staršev (pa saj govoriš bolje kot jaz, če
boš dobil boljšo oceno, dobiš …) ali vrstnikov (kako super, da si dopisuješ v tujem
jeziku) in sprožijo zunanjo motivacijo za učenje tujega jezika (prav tam).
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4.2

Samopodoba pri učencih tujega jezika

Skela, Razdevšek - Pučko in Čok (1999, str. 28) učenje jezika kot usvajanja jezikovih
vsebin in spretnosti razširjajo tudi na spremembo samopodobe in privzemanje
novih družbenih in kulturnih vzorcev vedenja.

Samopodoba je po Juriševič (1999, str. 5) psihološki konstrukt, ki zajema
vrednotenje samega sebe, lastnega učnega dela in dosežkov na različnih področjih.
Poudariti pa je treba tudi, da imamo ljudje v različnih obdobjih svojega življenja
različne vsebine, obseg in globino znanj, ki tvorijo našo samopodobo.

Pri poučevanju tujega jezika si velja zapomniti, da »kot pozitivna notranja
motivacija deluje tudi pozitivna samopodoba« (Skela, Razdevšek - Pučko in Čok,
1999, str. 31). Občutek kompetentnosti, ki vodi v pozitivno samopodobo (zmorem,
znam), se razvija ob ustreznem spodbujanju učiteljev, staršev ali vrstnikov (kar
poskusi, nič ni narobe, če narediš kakšno napako). Učenec s pozitivnimi izkušnjami
in samopodobo oblikuje pozitivna pričakovanja in je motiviran za učenje tujega
jezika (prav tam).

4.3

Skladnost ocene in samoocene

Bandura (1986; povz. po Puklek Levpušček in Zupančič, 2009, str. 61–62) razlaga
samoučinkovitost kot posameznikovo prepričanje o lastni zmožnosti nekaj se
naučiti ali izvesti dejavnost. V zvezi s tem se pojavljajo sorodni pojmi, ki se nanašajo
na posamezne vidike samoučinkovitosti. Tako na primer zaznana kompetentnost
vključuje pričakovanja učenca o uspešnosti pri neki nalogi in prepričanja o lastnih
sposobnostih in je v okviru samoučinkovitosti vezana na specifično nalogo ter ne
vključuje primerjave z drugimi (prav tam).

Puklek Levpušček in Zupančič (prav tam) pojasnjujeta, da se raven
samoučinkovitosti spreminja z otrokovim razvojem. Predšolski otroci in mlajši
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učenci imajo nizko razvito samorefleksijo; pri izboljševanju uvida v lastno
uspešnost imajo pomembno vlogo povratne informacije odraslih (učiteljev in
staršev) (prav tam, str. 64). Podobno razlaga tudi Cugmas (1999, str. 27), da otroci
v predšolskem obdobju in v nižjih razredih osnovne šole precenjujejo svoje
sposobnosti, a realnost samoocene narašča s starostjo. Realnost samoocene so
različni avtorji ugotavljali z izračunavanjem korelacij med podanimi ocenami
učencev (s strani učiteljev ali staršev) in učenčevimi samoocenami ali pa korelacij
med samoocenami učencev in dosežki učencev na testih sposobnosti znanja (prav
tam).

V teoretičnem delu smo predstavili področje učenja tujega jezika v otroštvu, pri
čemer smo izpostavili faze v usvajanju tujega jezika, razvoj govorne tvorne
zmožnosti pri tujem jeziku in izhodišča glede motivacije, samopodobe in
samoocene v povezavi s tujim jezikom. V empiričnem delu nas namreč zanima, ali
so učenci v predvidenih fazah usvajanja tujega jezika: tiho obdobje, začetek
govora, gradnja jezika (Dunn, b. d.), ali razvoj govorne tvorne zmožnosti poteka na
opisan način in ali obstaja v teoriji opisana povezava med uspešnostjo učencev pri
tujem jeziku in izraženo motivacijo, samopodobo ter samooceno učencev.
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III

EMPIRIČNI DEL

5

OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA

V nadaljevanju predstavljamo pripravo in potek raziskave, opišemo, kakšen je bil
njen namen in kakšna so bila naša pričakovanja. Podrobno predstavimo tudi
uporabljeno metodologijo in raziskovalni vzorec.

5.1

Namen, cilji in predpostavke

V okviru empiričnega dela magistrskega dela smo sodelovali s strokovnimi
delavkami Zavoda RS za šolstvo, ki so v okviru uvajanja in spremljanja tujega jezika
v 1. vzgojno-izobraževalno obdobje (VIO) pripravile neobvezen preizkus
preverjanja govornih zmožnosti za učence 2. razreda osnovne šole. Za preverjanje
so se šole odločile prostovoljno, javilo se jih je pet. S šolskim letom 2014/15 se je
namreč tuji jezik že začel izvajati na prvih 15 % slovenskih osnovnih šol, z letom
2015/16 pa se jim je pridružilo še novih 15 % osnovnih šol (Pravilnik o postopnem
uvajanju prvega tujega jezika v 2. razred osnovne šole, 2014) in v okviru uvajanja
in spremljanja tujega jezika v 2. in 3. razredu osnovne šole se spremlja napredek
mlajših učencev na področju usvajanja tujega jezika. Nova zakonodaja prestavlja
začetek obveznega učenja prvega tujega jezika iz 4. v 2. razred, na podlagi
preverjanj se bo ugotavljajo, kakšne prednosti prinaša zgodnejše poučevanje
tujega jezika, ali učenci dosegajo zastavljene cilje, kako dodatna šolska obveznost
vpliva na njihov splošni učni uspeh idr.

V okviru spremljave uvajanja prvega tujega jezika v 2. razred osnovne šole so
strokovnjaki Zavoda za šolstvo RS pripravili instrument s strukturiranimi in
vodenimi nalogami govorne tvorne zmožnosti, kjer izvajalka spremljave učencem
individualno postavlja vprašanja ob slikovnem izhodišču. Učenec individualno
odgovarja na postavljena vprašanja, vprašanja in odgovori pa se avdio snemajo.
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Predvideni čas razgovora za posameznega učenca je bil deset minut. Naš namen
je bil preizkusiti in ovrednotiti pripravljen instrument med učenci 2. razreda, ki pri
tujem jeziku kažejo različne sposobnosti (npr. po mnenju učiteljev so bolj ali manj
uspešni pri učenju tujega jezika, so prepoznani kot učenci s posebnimi potrebami
ali pa so večjezični/priseljenci). Strokovnjaki na Zavodu RS za šolstvo namreč želijo
učiteljem tujega jezika ponuditi kakovosten in preizkušen instrument za
ugotavljanje tujejezikovnega napredka učencev in pridobivanja informacij o
njihovem tujejezikovnem znanju v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne
šole.

Z začetkom uvajanja tujega jezika v 2. in 3. razred osnovne šole se je na Zavodu za
šolstvo RS oblikovala delovna skupina, ki učiteljem in šolam nudi podporo pri
načrtovanju in izvedbi pouka tujega jezika v 2. in 3. razredu ter spremljanju
napredka učencev. Njena glavna naloga je (Uvajanje angleščine v 2. in 3. razred,
b. d.):
−

priprava načrta postopnega uvajanja in spremljanja,

−

strokovna podpora učiteljem,

−

svetovanje in pomoč pri reševanju konkretnih vprašanj,

−

izdelava instrumentov spremljave,

−

izvajanje in analiza spremljave,

−

podpora učiteljem pri pripravi podpornih gradiv,

−

informiranje širše javnosti,

−

priprava vmesnih poročil in končnega poročila.

V naši raziskavi smo v okviru te spremljave ugotavljali učenčevo zmožnost
govornega sporočanja in sporazumevanja v angleščini. Skrbnice šol so za namene
izobraževanja učiteljev tujega jezika, ki poučujejo v 1. vzgojno-izobraževalnem
obdobju osnovne šole, z zbranimi rezultati oblikovale primer opisa dosežka učenca
za govorno tvorno zmožnost pri tujem jeziku, mi pa smo za potrebe magistrskega
dela s pomočjo opazovalnega lista številčno ovrednotili tujejezikovno uspešnost
učencev in njihove rezultate povezali z njihovimi odgovori na anketnem
vprašalniku ter s teoretičnimi izhodišči.
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Glavni namen in cilji raziskave

Glavni namen naše raziskave je bil torej preizkusiti instrument spremljave govorne
tvorne zmožnosti učencev 2. razreda v angleščini in preko tega ugotoviti govorno
tvorno zmožnost učencev pri tujem jeziku, z anketnim vprašalnikom pa smo
ugotavljali stališča učencev glede motivacije in veselja do pouka angleščine ter
obšolskega učenja tujega jezika na govorno tvorno zmožnost učencev pri
angleščini.

5.2

Razčlenitev in podrobna opredelitev raziskovalnega problema

Učenci v okviru pouka tujega jezika pridobivajo in razvijajo tako jezikovno kot tudi
nejezikovno znanje, jezikovne, spoznavne in medkulturne zmožnosti ter
kompetence za vseživljenjsko učenje (Uvajanje angleščine v 2. in 3. razred, b. d.).
S tem se učencem omogoča uspešno, dejavno in kritično vključevanje v njihovo
osebno, družbeno in šolsko okolje, nadaljnje šolanje in bodoče poklicno
udejstvovanje (prav tam).

Ker so učenci v tem obdobju še na ravni senzibilizacije in se s ciljnim jezikom šele
spoznavajo, je zelo pomembno, da jezik začutijo čim bolj celostno, spoznajo njegov
ritem in melodijo ter ga ponotranjijo (Uvajanje angleščine v 2. in 3. razred, b. d.).

Raziskovalna vprašanja preizkusa znanja:
1

Ali učenci razumejo navodila za delo, podana v angleščini?

1.1

Ali učenci razumejo navodila brez dodatne pomoči?

1.2

Ali učenci razumejo navodila ob podpori?

1.3

Ali učenci sploh ne razumejo navodil?

2

Ali se učenci smiselno odzivajo na dana navodila v angleščini?

2.1

Ali se učenci odzivajo v povedih v tujem jeziku?

2.2

Ali se učenci odzivajo s posameznimi besedami v tujem jeziku?

2.3

Ali se učenci odzivajo v slovenščini?
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3

Ali učenci ustrezno uporabijo dane tujejezikovne vzorce?

3.1

Ali učenci uporabijo vzorce na ravni povedi v tujem jeziku?

3.2

Ali učenci uporabijo vzorce na ravni poimenovanj v tujem jeziku?

3.3

Ali učenci uporabijo vzorce v slovenščini?

4

Ali učenci smiselno sodelujejo v pogovoru v angleščini?

4.1

Ali učenci sodelujejo v pogovoru v angleščini na ravni povedi?

4.2

Ali učenci sodelujejo v pogovoru v angleščini na ravni poimenovanj?

4.3

Ali učenci sodelujejo v pogovoru v slovenščini?

Raziskovalna vprašanja anketnega vprašalnika:
1. Ali so se učenci učili angleščine v vrtcu?
2. Ali so se učenci učili angleščine v 1. razredu?
3. Ali so se učenci učili kakšen drug tuji jezik?
4. Ali se učenci sedaj v šoli radi učijo angleščine?
5. Ali bi se učenci raje učili kakšen drug tuji jezik?
6. Ali učenci ob pouku angleščine v šoli obiskujejo tudi tečaj angleščine?
7. Ali učenci ob pouku angleščine v šoli obiskujejo še tečaj kakšnega drugega
tujega jezika?
8. Ali je učencem všeč pouk angleščine v 2. razredu?
9. Kdaj je učencem všeč pri pouku angleščine?
10. Kako zahteven se učencem zdi pouk angleščine?
11. Kako učenci ocenjujejo svojo uspešnost pri tujem jeziku?
12. Koliko ur angleščine na teden bi si učenci želeli?
13. Kako dobro si učenci želijo govoriti angleško?
14. Ali se učenci s starši doma pogovarjajo o tem, kaj delajo pri pouku angleščine?
15. Ali učenci doma gledajo risanke, oddaje, filme v angleškem jeziku?
16. V katerih jezikih se učenci doma pogovarjajo s starši?
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5.3

Metodologija in raziskovalni vzorec

5.3.1 Raziskovalna metoda

Uporabili smo deskriptivno metodo empiričnega pedagoškega raziskovanja
(deskriptivna študija primera).

5.3.2 Postopek zbiranja podatkov

Podatke o znanju smo zbrali s pomočjo preizkusa znanja v angleščini (glej Prilogo
1: Preizkus znanja, 2. razred – izvajalec), ki je zajemal štiri naloge; preverjanje je
potekalo ustno in individualno z vsakim učencem posebej. Spremljevalec je na
opazovalnem listu sproti beležil doseganje zastavljenih ciljev (glej Prilogo 2:
Preizkus znanja, 2. razred – spremljevalec), ki smo jih za namen obdelave v
magistrskem delu točkovali. Zaradi možnosti kasnejše analize se je pogovor tudi
snemal.

Podatke o stališču učencev do učenja tujega jezika smo zbrali s pomočjo anketnega
vprašalnika (glej Prilogo 3), ki so ga predhodno že uporabili v okviru spremljave
programskega elementa Tuji jezik v 2. in 3. razredu osnovne šole (b. d.). Anketni
vprašalnik smo uporabili kot podporo pri interpretaciji rezultatov preverjanja
znanja v angleščini. Učenci so ga reševali individualno, vodil jih je izvajalec.

Zbiranje podatkov je potekalo v času od 8. do 15. junija 2015 na petih šolah po
Sloveniji.
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5.3.3 Postopki obdelave podatkov

Podatke, zbrane s preizkusom znanja in anketnim vprašalnikom, smo obdelali na
nivoju deskriptivne statistike. Kvalitativna analiza uspešnosti učencev je temeljila
na kriterijih s področja razumevanja navodil za delo, ustreznosti poimenovanja,
smiselnosti odziva in sodelovanja v pogovoru ter ustreznosti uporabe vzorcev.

5.3.4 Raziskovalni vzorec

Raziskovalni vzorec so predstavljali učenci 2. razreda OŠ, stari 7 oz. 8 let (N = 30),
ki se formalno, tj. v skladu s trenutno zakonodajo/predpisi in Učnim načrtom za
tuji jezik v 2. in 3. razredu (2013), učijo angleščino kot prvi tuji jezik. Vzorec je
neslučajnostni namenski. Učitelji tujega jezika so izbrali po šest učencev 2. razreda,
tri dečke in tri deklice, med njimi dva, ki sta pri tujem jeziku (TJ) učno bolj uspešna,
dva, ki sta manj uspešna, enega s posebnimi potrebami z individualiziranim
programom (IP) in enega priseljenca/večjezičnega. Skupaj je pri preverjanju in
anketnem vprašalniku sodelovalo 30 učencev. Pri obdelavi podatkov anketnega
vprašalnika smo upoštevali odgovore vseh 30 učencev, pri obdelavi podatkov
preizkusa znanja v angleščini pa smo uporabili odgovore samo 25 učencev, saj vseh
zaradi tehničnih težav nismo mogli uporabiti. Med priseljenci/večjezičnimi sta dva,
ki jima je angleščina materni jezik, dva s srbohrvaščino, eden z makedonščino in
eden z albanščino. Takšna razdelitev učencev je potrebna zato, ker v šoli najdemo
ravno takšno raznolikost med učenci, v pouk tujega jezika pa se vključujejo vsi.
Pomembno je, da vsem zagotovimo enake možnosti in pripravimo instrument, ki
bo uporaben pri vseh tipih učencev. Učencem s posebnimi potrebami ne bo vzel
poguma za nadaljnje učenje, učno uspešnejšim na področju tujega jezika pa bo dal
priložnost, da pokažejo razsežnost svojega znanja in zmožnosti.
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Tabela 1: Število (f) in strukturni odstotki (f%) učencev glede na spol

SPOL
moški
ženski
skupaj

f
14
16
30

f%
47
53
100

Tabela 2: Število (f) in strukturni odstotki (f%) učencev glede na kategorije

KATEGORIJE UČENCEV
uspešni pri TJ
manj uspešni pri TJ
učenci z IP
večjezičen/priseljenec
skupaj

f
11
9
5
5
30

f%
36
30
16,5
16,5
100

Glede na Tabeli 1 in 2 lahko ugotovimo, da so bili v raziskavi učenci po spolu
približno enakovredno zastopani, tudi glede na kategorije smo zagotovili
raznolikost učencev v uspešnosti pri tujem jeziku.
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6

REZULTATI

OBDELAVE

PODATKOV

IN

NJIHOVA

INTERPRETACIJA
V sledečem poglavju predstavljamo rezultate naše raziskave, podkrepljene s
teoretičnimi in empiričnimi ugotovitvami iz domače in tuje literature.

Pri preverjanju znanja angleščine (glej Prilogo 2: Preizkus znanja, 2. razred –
spremljevalec) so učenci v strukturiranih in vodenih nalogah pokazali svoje
govorne tvorne zmožnost v tujem jeziku (TJ). Kriteriji ocenjevanja so se nanašali
na:
1. naloga:

razumevanje

navodil za

delo

v angleščini, ustreznost

poimenovanja in razumevanje predlogov (skupaj največ osem točk);
2. naloga: smiselnost odziva in ustreznost uporabe tujejezikovnih vzorcev
(skupaj največ šest točk);
3. naloga: smiselnost odziva in smiselnost sodelovanja v pogovoru (skupaj
največ šest točk);
4. naloga: smiselnost odziva in smiselnost sodelovanja v pogovoru v
angleščini (skupaj največ šest točk).

Interpretacija podatkov je temeljila na podatkih z opazovalnih listov in kasnejši
analizi posnetkov učencev pri preverjanju znanja v angleščini. Podatke smo
predstavili opisno glede na zastavljene kriterije ocenjevanja in jih pojasnili z
ugotovitvami iz strokovne literature. Uspešnost reševanja posameznih nalog pri
preverjanju znanja smo tudi številčno ocenili, da smo dobljene podatke lahko
kasneje povezali tudi z rezultati podatkov, zbranih z anketnim vprašalnikom.

Anketni vprašalnik nam je služil kot dodatno pojasnilo učenčeve uspešnosti pri
preverjanju znanja v angleščini. Zato smo za potrebe kvantitativne analize
anketnega vprašalnika in rezultatov, dobljenih pri izvedenem preverjanju,
posamezne kriterije pri nalogah preizkusa znanja v angleščini (npr. razumevanje
navodil za delo v angleščini, odzivnost in ustreznost uporabe tujejezikovnih
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struktur idr. – glej Prilogo 1: Preizkus znanja, 2. razred –izvajalec) točkovali glede
na stopnjo doseganja cilja, da smo dobili številčno oceno uspešnosti učencev
(neuspešni, manj uspešni, uspešni, zelo uspešni), ki smo jo lahko povezali in
interpretirali z odgovori v anketnem vprašalniku. Kategorije učencev predstavljajo
učence, ki so jih učitelji pouka tujega jezika razvrstili v štiri kategorije: uspešni pri
pouku tujega jezika, manj uspešni pri pouku tujega jezika, s posebnimi potrebami
na splošno (individualiziran program) in večjezični/priseljenci.

6.1

Rezultati podatkov, zbranih s preverjanjem znanja

6.1.1 Razumevanje navodil za delo v tujem jeziku po prvem letu učenja tujega
jezika

Celotno ustno preverjanje znanja je potekalo v angleškem jeziku, zato so bila tudi
navodila pri posameznih nalogah podana v angleškem jeziku, brez prevoda v
slovenščino. Vse štiri naloge preizkusa znanja v angleščini so bile zasnovane na
močni slikovni podpori, zato lahko o razumevanju in nerazumevanju navodil za
delo sodimo le pri prvi nalogi.

Dagarin Fojkar (2008, str. 283–289) pojasnjuje, da lahko učenec veliko informacij
razbere iz kretenj in mimike obraza, zato predvsem pri mlajših učencih
uporabljamo govorico telesa. Učitelj lahko npr. ob pogosto uporabljenih frazah s
kretnjami pokaže, kaj je treba še dodati, npr. pri opisovanju živali: »It's got …«,
pokažemo na dolge noge, da učenci dopolnijo z »… long legs«. Pomagamo si tudi
s slikovnim materialom, da nakažemo že povedano.

Prvi cilj prve naloge je bil, da učenci izmed danih sličic izberejo štiri in jih
poimenujejo. Navodilo, s katerim smo preverjali razumevanje navodil za delo v
angleščini, se je glasilo: »Choose one picture from each row.«
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Učenci so bili pri razumevanju tega navodila različno uspešni. Le malo učencev je
suvereno izbralo iz vsake vrstice eno sličico. Ena izmed deklic je v slovenščini
preverila razumevanje navodila. Večina učencev je sličice izbrala ob ponovnem
navodilu, ki je bilo podkrepljeno z nazornim nakazovanjem. Nekaj je bilo takih, ki
kljub pomoči govorice telesa in večkratni ponovitvi navodil niso razumeli drugega
dela navodila (»… from each row«), zato so po želji izbrali katerekoli štiri sličice.

Drugi cilj prve naloge je bil, da učenci po navodilu izbrano sličico umestijo v
prostor. Preverjali smo razumevanje predlogov in, on« in »under«. Čeprav učenci
niso ustrezno razvrstili sličice glede na predloge, težave so imeli tudi zaradi
pomanjkljivega besednjaka, so v določeni meri pokazali razumevanje navodila, ki
se je glasilo: »Put this picture in/on/under …«

Nekaj učencev je sledilo navodilom in samostojno pravilno izvedlo nalogo. Večina
učencev je poskušala uresničiti podano navodilo in čeprav z vsebinskega vidika
naloga ni bila opravljena, so učenci pokazali razumevanje navodil. Nekaj učencev
pa je bilo takih, ki ob podanem navodilu niso naredili nič, kar kaže na popolno
nerazumevanje navodil.

Tabela 3: Število (f) in strukturni odstotki (f%) učencev glede na razumevanje navodil za delo
pri preverjanju znanja

RAZUMEVANJE NAVODIL ZA DELO
ne razume
delno ob podpori
dobro z malo ali brez pomoči
skupaj

f
3
10
12
25

f%
12
40
48
100

Tabela 3 prikazuje rezultate preverjanja, ki so pokazali, da 12 učencev od skupaj
25, navodila za delo razume dobro z malo oz. brez pomoči. Deset učencev navodila
razume delno ob podpori, le trije pa navodil kljub pomoči in dodatnim pojasnilom
niso razumeli. Rezultati kažejo, da je delo pri pouku primerno začetnikom, saj
učenci začetniki razumejo večino ali vsaj del, kljub temu da jezikovni pouk poteka
v angleščini. Menimo, da so dejavnosti, podkrepljene z mimiko, gestikulacijo in
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govorico telesa (Učni načrt za tuji jezik v 2. in 3. razredu, 2013), zelo primerne za
poučevanje na zgodnji stopnji.

6.1.2 Uporabljeni besednjak v tujem jeziku po prvem letu učenja tujega jezika

Pri vseh nalogah so učenci kazali tudi bogatost svojega besednjaka v angleščini. V
prvi nalogi so poimenovali oblačila, sadje, šolske potrebščine in živali, v drugi
nalogi so poimenovali svoje družinske člane. V tretji nalogi so opisovali sobo in
poimenovali pohištvo in druge predmete. V četrti nalogi pa so povedali
najrazličnejše stvari o sebi, kar pomeni, da so imeli možnost poimenovati še druge
stvari v angleščini (športe, hrano, barve idr.).

V Tabeli 4 prikazujemo uporabljen besednjak izbranih učencev (neodvisno od
uporabe v povedih), ki smo jih uvrstili med bolj uspešne (42 besed), uspešne (18
besed) in manj uspešne (9 besed), da prikažemo razlike med učenci v sposobnosti
priklica tujih besed.

Tabela 4: Primer uporabljenega besednjaka za bolj uspešnega, uspešnega in manj uspešnega
učenca

UČENEC

UPORABLJENE ANGLEŠKE BESEDE

bolj uspešen

cat, strawberry, school-bag, jacket, seven,
years, old, favourite, colour, blue, father,
name, mother, have, sister, five, sleeping,
doing, homework, television, room, map,
school-bag, chair, one, two, three, four, five,
six, seven, lots, like, basket-ball, playing,
guitarr, too, pica, orange, swimming,
reading, skating
cat, apple, jacket, pencil, eight, five, mother,
father, brother, red, apple, seven, car, teddybear, six, books, sleep, ice-cream;
ob pomoči (izbira):* boy (or a girl), chair (or a
desk), lamp (or a clock), boy (or a girl)
apple, jacket, cat, dog, baby, six, two, one,
three (poimenuje s slabšo izgovarjavo)

uspešen

manj uspešen

*Podana je bila pomoč v obliki izbire: »Is this a chair or a desk?«
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ŠT. ANG.
BESED
42

18 (22)

9

Pri prvi nalogi so učenci izpolnjevali tudi navodila (Put this picture under the chair.),
da bi preverili njihovo razumevanje predlogov. Ugotavljamo, da jih učenci med
seboj zamenjujejo. Zaznajo, da gre pri tej skupini besed za umeščanje v prostor, in
poskušajo izvesti dano navodilo (npr. Put this picture under the chair.), vendar so
samo trije učenci sličice glede na podane predloge pravilno umestili. Uporabe
predlogov druge naloge niso predvidevale, zato se v navedenem uporabljenem
besednjaku učencev predlogi ne pojavljajo.

6.1.3

Odzivanje na navodila oz. vprašanja v tujem jeziku po prvem letu učenja

tujega jezika

Praktično pri vseh nalogah preizkusa znanja v angleščini smo ugotavljali tudi, da se
učenci odzivajo na treh ravneh: v povedih v tujem jeziku, z besedo v tujem jeziku
ali pa z uporabo slovenščine.

Dagarin Fojkar (2008, str. 280) pojasnjuje, da uporaba ustaljenih izrazov pri pouku
tujega jezika na začetku učenja, ko je sporazumevanje najtežje, zaradi svoje
predvidljivosti močno olajša komunikacijo. Lewis (1993; povz. po Dagarin Fojkar,
2008, str. 281) je celo mnenja, da imajo za začetnike takšne fraze takojšnjo
uporabno vrednost. Thornbury (2000; povz. po Dagarin Fojkar, 2008, str. 281) pa
pravi, da sta ravno od »zaloge« fraz, ki si jih učenci zapomnijo, in sposobnosti, da
jih hitro prikličejo nazaj v spomin, odvisna tekočnost govora in način odzivanja.

Povzamemo lahko, da se uspešnejši učenci zelo trudijo izražati v celih stavkih v
tujem jeziku, hitro so se oprli na govor izvajalca preverjanja in so brez očitno
podanih govornih vzorcev tvorili nove smiselne povedi, četudi z manjšimi
napakami (»I too like reading.«, »My favourite food is too pizza.«). Sicer pa večina
učencev uporablja kombinacijo odzivanja v povedih in z besedo v tujem jeziku,
občasno tudi z uporabo slovenščine, večinoma v primerih, ko ne najdejo
ustreznega izraza v tujem jeziku. Tako je na primer eden izmed učencev poved v
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angleščini dopolnil s slovensko besedo, za katero ni našel ustreznega izraza v tujem
jeziku (»I have sestrično.«, »Ati is …«) (Tabela 6).

Kot prikazuje Tabela 5, so se učenci, ki so se izkazali kot manj uspešni pri tujem
jeziku, odzivali predvsem v slovenščini ali pa na ravni besed v tujem jeziku, pri
čemer so prevladovali samostalniki in glagoli.

Tabela 5: Število (f) in strukturni odstotki (f%) učencev glede na smiselnost odziva pri preizkusu
znanja v angleščini

SMISELNOST ODZIVA
ni odziva ali je samo v SLJ
delno v SLJ, delno v ANG, uporablja vzorce
brez večjih težav se spontano izraža
skupaj

f
4
16
5
25

f%
16
64
20
100

Tabela 6: Primeri odzivanja na vprašanja

ODZIVANJE NA
VPRAŠANJA
v povedih v TJ

z besedo v TJ

z uporabo
slovenščine

VPRAŠANJE

PRIMER ODZIVA

What's your name?
What do you like?
Do you have any animals?

My name is …
I like basketball.
No, I don't have animals.

What do you do in your
room?
Do you have television in
your room?
What do you like?

I'm sleeping in my room.

How old are you?

Eight.

What do you do in your
room?
What can you see in the
picture?
What do you do in your
room?

Sleep.
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I don't have television in my
room.

Bed, books, chair.
Pišem.

Tabela 7: Primerjava števila učencev glede na smiselnost odziva pri preverjanju in kategorije
učencev

KATEGORIJE

SMISELNOST
ODZIVA
ni odziva ali je samo v SLJ

uspešni
pri TJ

delno v SLJ, delno v ANG, uporablja vzorce

brez večjih težav se spontano izraža

skupaj

manj
uspešni
pri TJ
1
6
0
7

0
5
4
9

IP

večjez./
priselj.

skupaj

3
1
0
4

0
4
1
5

4
16
5
25

V Tabeli 7 beremo, da je med večjezičnimi učenci eden tak, ki mu je angleščina
materni jezik. Ta učenec se izraža spontano brez večjih težav. Učenci, ki govorijo
samo slovenščino kot materni jezik in so sicer bili označeni kot zelo uspešni pri
tujem jeziku, so pokazali, da uporabljajo dane vzorce, jih poskušajo že po svoje
oblikovati in že izkažejo določeno mero samostojnosti v tvorni govorni zmožnosti.
Tudi učenci, ki se izražajo delno v slovenščini, delno v angleščini (16 učencev), so v
tem letu že prestopili iz »tihega obdobja« v obdobje »začetka govora«, kar
menimo, da je zelo spodbudno. Naloge so bile zasnovane ob vizualni podpori in so
se nanašale na njihov bližnji svet.

6.1.4 Zaznavanje in uporaba danih tujejezikovnih vzorcev

Učencem pri pouku tujega jezika lahko učitelj pomaga na različne načine. Slattery
in Willis (2001), Brewster in Ellis (2002) in Pinter (2006) (povz. po Szpotowics,
2012, str. 5) na tej prvi stopnji usvajanja tujega jezika dajejo pomembno vlogo
seznanjanju učencev s posameznimi delnimi jezikovnimi vzorci – »koščki« jezika
(angl. »chunks of the language«), ki jih utrjujemo preko iger, pesmi in dialogov in
jih bodo kasneje lahko uporabili v novih situacijah (prav tam). Dagarin Fojkar
(2008, str. 280) govori o ustaljenih izrazih, ki imajo za začetnike takojšnjo uporabno
vrednost in olajšajo komunikacijo.

Drugo nalogo preizkusa znanja v angleščini smo zastavili z namenom preverjanja
dojemljivosti učencev za tujejezikovne vzorce in ustreznost njihove uporabe.
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Učencem smo pokazali dve ilustraciji in eno sliko družine, ob katerih smo najprej
predstavili svojo družino, s poudarkom na prilagojeni zahtevnosti jezika, torej
kratkih stavkih v obliki tujejezikovnih vzorcev.

Večina učencev je takoj razumela vprašanje in povod za opis svoje družine,
verjetno tudi zaradi slikovne podpore. Večina učencev je začela z opisom družine,
a so imeli težave pri oblikovanju celih povedi, zato smo pomagali s svojimi primeri
(»My mother's name is (ime). What is your mother's name? My mother's …«).
Nekateri so potem na tak način opisali še ostale člane družine, nekaj je bilo takih,
ki so ves čas potrebovali podporo po prejšnjem vzorcu. Za te učence lahko rečemo,
da so uporabili tujejezikovne vzorce. Uporabili so jih tudi zelo uspešni učenci, le da
pri tem niso potrebovali podpore in spodbude.
Nekaj manj uspešnih učencev tudi s posredovanjem podpore ni uporabilo
tujejezikovih vzorcev in so odgovarjali s posameznimi besedami (»Mother Marija.
Father Miha. Brother Jan.«).

V Tabeli 8 prikazujemo primere odgovorov učencev glede na podan tujejezikovni
vzorec.

Tabela 8: Primeri zaznavanja in uporabe danih tujejezikovnih vzorcev

PODANI
TUJEJEZIKOVNI VZORCI
My mother's name is …
My father's name is …

PRIMER UPORABE
VZORCA
My mother's name is…
Ma father's name is…

Do you like basketball? I I like basketball.
don't like basketball.
I like pizza. What do you
like?
Do you have your
favourite colour? My
favourite colour is blue.

I too like pizza.
I like red.
My favourite colour is
yellow.
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PRIMER NEUPORABE
VZORCA
My mother is …
My father (ime).
Sister (ime).
No basketball.
No.
Ice-cream.
Red.

Učenci, ki so vzorec uporabili, so povedi tvorili na enak način kot izvajalka
preverjanja. Pri učencih, ki vzorca niso uporabili, pa je več možnih razlag. Kot kaže
primer, so eni suvereni pri oblikovanju svojih pravilnih odgovorov, drugi pa so z
vidika tvorbe odgovorov v tujem jeziku podali nepravilne odgovore, čeprav bi si
lahko pomagali s podanimi tujejezikovnimi vzorci, ali pa so odgovorili samo z
besedo.

6.1.5 Sodelovanje v pogovoru v tujem jeziku po prvem letu učenja tujega jezika

Čeprav gre za začetnike pri učenju tujega jezika, je nekaj najuspešnejših učencev
pri preverjanju znanja v angleščini že zelo suvereno sodelovalo v pogovoru, kar
pomeni, da so samostojno začeli pripovedovati glede na navodila oz. postavljena
vprašanja, potem pa se niso zmedli ob postavljanju podvprašanj in so iznajdljivo
nadaljevali pogovor z izvajalcem.

Sicer pa je večina učencev uporabljala tujejezikovne vzorce, česar ne moremo
ravno označiti kot sodelovanje v pogovoru, so pa na dobri poti, da tudi slednje
kmalu dosežejo.
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V Tabeli 9 prikazujemo primer suverenega sodelovanja v pogovoru.
Tabela 9: Primer suverenega sodelovanja v pogovoru

POVOD ZA POGOVOR

PRIMER SUVERENEGA
SODELOVANJA V POGOVORU

Izv.:* Here I have some photos. These
are families and this is my family. So
my name is Tjaša and this is my
family. This is my mother, her name
is (ime). This is my father … … Can
you tell me something about your
family?

U:* I'm seven years old. My favourite
colour is blue.
Izv.: Can you tell me about your
family?
U: My father's name is (ime). My
mother's name is (ime). And I have a
sister. Her name is (ime).
Izv.: And how old is (ime)?
U: Five years.

Izv.: Do you have books in your
room?

U: Yes.
Izv.: How many?
U: Lots. More than one hundred.

*Izv. – izvajalec, U – učenec

6.1.6 Primer učenca z visoko stopnjo govorne tvorne zmožnosti pri tujem jeziku

Glede na dobljene rezultate ugotavljamo, da že tudi konec 2. razreda, torej po
prvem letu učenja tujega jezika, nekateri učenci presenečajo z visoko stopnjo
govorne tvorne zmožnosti pri tujem jeziku. V nadaljevanju navajamo primer
učenca z visoko stopnjo govorne tvorne zmožnosti pri tujem jeziku. Za učencem je
eno leto učenja tujega jezika, njegov materni jezik je slovenščina, učiteljica ga je
označila kot zelo uspešnega pri tujem jeziku.

Razumevanje navodil za delo: Ob manjši podpori je razumel navodila za delo pri 1.
nalogi (težave je imel zaradi kompleksnejšega navodila: »Choose one picture from
each row.«), pri ostalih nalogah je izkazal razumevanje navodil brez dodatne
pomoči.

Uporabljen besednjak: V tujem jeziku je poimenoval izbrane predmete pri 1. nalogi
(angl. cat, strawberry, school-bag, jacket), pokazal je tudi razumevanje predlogov
»in«, »on« in »under«. Pri 2. nalogi je poimenoval družinske člane (angl. My
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father's name is …, And I have a sister …), najljubšo barvo (angl. My favourite colour
is blue.), sestrino starost (angl. Five years). Pri 3. nalogi je poimenoval predmete v
sobi (angl. school-bag, chair, books).

Odzivanje na navodila oz. vprašanja v tujem jeziku: Učenec se je odzival v tujem
jeziku, oblikoval je cele povedi (angl. Do you have TV in your room? No, I don’t
have TV in my room.).

Uporaba danih tujejezikovnih vzorcev: Učenec ne bi potreboval podpore v obliki
tujejezikovnih vzorcev, saj je brez večjih težav samostojno pripovedoval. Po danem
vzorcu je opisal svojo družino.

Sodelovanje v pogovoru: Učenec je pokazal veliko samostojnosti pri oblikovanju
povedi. Zelo suvereno in samozavestno je pri 2. nalogi pripovedoval o svoji družini.
Tudi pri 3. nalogi je lepo opisal sobo na ilustraciji in povedal, kaj ima in česa nima
v svoji sobi. Pri 4. nalogi je samostojno opisal, kaj ima rad (ang. I like basketball. I
like playing guitarr.). Na vprašanja je odgovarjal v povedih (angl. Do you have
books in your room? Yes, I have more than one hundred books.). Pogovarjal se je
zelo spontano (Izvajalec: My favourite food is pizza. – Učenec: My favourite food
is to pizza.)

Menimo, da lahko takšen rezultat tega posameznika pripišemo današnji
tehnologiji, ki omogoča enostaven stik s tujim jezikom: predvajajo se risanke in
filmi v tujem jeziku, popularne so pesmi ameriških izvajalcev, veliko je uporabnih
vsebin na straneh Youtube in British Council for Kids, nezanemarljive niso niti igrice
v angleščini na tablicah. Vpliv na uspešno usvajanje tujega jezika imajo tudi razni
tujejezikovni tečaji in seveda delo staršev. Znanje, ki so ga učenci na splošno
pokazali pri preverjanju, zato ne moremo enoznačno pripisati samo šolskemu delu,
zagotovo so spodbudni rezultati plod več dejavnikov.
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6.2

Rezultati podatkov, zbranih z anketnim vprašalnikom, in njihova

interpretacija

6.2.1 Uspešnost učencev pri preverjanju znanja v angleščini glede na kategorije
učencev, spol, šolo in predhodno učenje angleščine

Zanimalo nas je, kakšno govorno zmožnost pri tujem jeziku so razvili učenci po
posameznih kategorijah po prvem letu učenja angleščine.

Tabela 10: Primerjava števila učencev glede na kategorije in rezultate preverjanja znanja v
angleščini

REZULTATI
PREVERJANJA
KATEGORIJE
UČENCEV
uspešen
manj uspešen
IP
večjezičen/priseljenec
skupaj

neuspešni
0
0
2
0
2

manj
uspešni
1
4
2
0
7

uspešni
3
3
0
2
8

zelo
uspešni
5
0
0
3
8

skupaj
9
7
4
5
25

Iz tabele razberemo, da je bilo pet učencev, ki so jih učitelji pri tujem jeziku
prepoznali kot uspešne, pri preverjanju znanja v angleščini zelo uspešnih, trije so
bili uspešni, le eden uspešen in nihče izmed teh neuspešen. Presenetili so učenci,
ki so jih učitelji označili kot manj uspešne, saj so bili tudi trije izmed teh pri
preverjanju uspešni. Izmed učencev s posebnimi potrebami pri preverjanju znanja
nihče ni bil zelo uspešen ali uspešen. Večjezični/priseljenci so bili pri preverjanju
znanja uspešni (8) in zelo uspešni (8).

Primerjali smo tudi, ali obstaja razlika med spoloma pri preverjanju znanja v
angleščini.
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Tabela 11: Primerjava števila učencev glede na spol in rezultate preverjanja govorne tvorne
zmožnosti v angleščini

REZULTATI
PREVERJANJA
SPOL

neuspešni
moški
ženski
skupaj

manj
uspešni
4
3
7

1
1
2

uspešni
1
7
8

zelo
uspešni
6
2
8

skupaj
12
13
25

Po spolu se je več dečkov izkazalo za zelo uspešne (6), čeprav so bile tudi deklice
kar uspešne, saj sta bili dve zelo uspešni, kar sedem pa je bilo uspešnih. Sicer pa
menimo, da ne prihaja do večjih razlik med spoloma.
V Tabeli 12 prikazujemo, kako uspešni so bili učenci pri preverjanju znanja v
angleščini na posameznih šolah.
Tabela 12: Rezultati preverjanja znanja v angleščini po šolah

ŠOLA
REZULTATI
PREVERJANJA
neuspešni
manj uspešni
uspešni
zelo uspešni
skupaj

1

2

3

4

5

skupaj

0
4
0
2
6

0
2
4
0
6

1
1
0
2
4

1
0
3
2
6

0
0
1
2
3

2
7
8
8
25

Na šolah 1, 2 in 5 ni bilo neuspešnih učencev. Šole 1, 3, 4 in 5 so imele vsaka po
dva zelo uspešna učenca. Šola 2 ni imela nobenega zelo uspešnega, so pa bili zato
kar štirje učenci uspešni.

Med sodelujočimi učenci se je glede na odgovore v anketi pojavilo tudi nekaj takih,
ki so imeli angleščino že v 1. razredu. S Tabelo 13 ugotavljamo, ali učenje
angleščine že v 1. razredu vpliva na govorno tvorno zmožnost učencev konec 2.
razreda.
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Tabela 13: Primerjava števila učencev glede na učenje angleščine v 1. razredu po šolah

ŠOLA
ANG. V 1. RAZ.
da
ne
skupaj

1

2

3

4

5

skupaj

6
0
6

6
0
6

6
0
6

3
3
6

2
4
6

23
7
30

Na šolah 1, 2 in 5 ni bilo neuspešnih učencev (Tabela 12). Če slednje primerjamo s
Tabelo 13, ugotovimo, da so se na šolah 1 in 5 vsi učili angleščino že v 1. razredu,
na 5. šoli pa le dva izmed petih učencev. Sklepamo torej, da učenje angleščine že
leto prej ni pomembno vplivalo na rezultate preverjanja.

6.2.2 Vpliv predhodnega izobraževanja učencev iz angleščine na uspešnost pri
preverjanju znanja v angleščini

Različni avtorji (Byrne, 1986; Nunan, 1991; Cameron, 2001; povz. po Dagarin
Fojkar, 2008, str. 280) so prepričani, da je razvijanje komunikacijske sposobnosti v
tujem jeziku pri mlajših učencih možno tudi, če je njihovo znanje omejeno.
Pomembno je, da so izpostavljeni avtentičnim situacijam pogovora, pri katerih
lahko preizkušajo jezikovni sistem, hkrati pa besedo ali poved, ki jo slišijo večkrat
in v različnih kontekstih, potem tudi bolje razumejo in lažje uporabljajo. Ustvarijo
si »zalogo« fraz, povedi in besed (prav tam).

Preizkus znanja v angleščini smo številčno ovrednotili, da smo učence razvrstili
med neuspešne, manj uspešne, uspešne in zelo uspešne, potem pa smo za
posamezne učence ugotavljali, ali so se angleščino učili že v vrtcu ali v 1. razredu.
Predhodno izobraževanje učencev na področju angleščine smo ugotavljali s 1. in
2. vprašanjem v anketnem vprašalniku. Naš cilj je bil ugotoviti, koliko časa so
učenci že izpostavljeni ciljnemu jeziku in kako to vpliva na njihove rezultate pri
preverjanju znanja v angleščini. V 5., 6. in 7. vprašanju nas je zanimalo tudi, če
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izven pouka obiskujejo kakšen tečaj angleščine ali drugega jezika, saj bi tudi slednje
lahko pomembno vplivalo na dobljene rezultate.
Tabela 14: Število (f) in strukturni odstotki (f%) učencev glede na učenje angleščine v vrtcu

ANG. V VRTCU
da
ne
skupaj

f
9
21
30

f%
30
70
100

Tabela 15: Število (f) in strukturni odstotki (f%) učencev glede na učenje angleščine v 1. razredu

ANG. V 1. RAZ.
da
ne
skupaj

f
23
7
30

f%
77
23
100

Tabela 16: Število (f) in strukturni odstotki (f%) učencev glede na učenje kakšnega drugega
jezika v vrtcu ali 1. razredu

DRUGI JEZIKI V
VRTCU ALI 1. RAZ.
da
ne
skupaj

f
1
29
30

f%
3
97
100

V naši raziskavi se je angleščine v vrtcu učilo 9 od 30 učencev, v 1. razredu pa že
kar 23 od 30 učencev. Drugačen jezik kot angleščino se je v vrtcu in 1. razredu učil
samo en učenec.

Kako na rezultate preverjanja znanja v angleščini vpliva predhodno učenje tujega
jezika v vrtcu, vidimo v Tabeli 17.
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Tabela 17: Primerjava števila učencev glede na rezultate preverjanja znanja v angleščini in
učenja angleščine v vrtcu

ANG. V VRTCU
REZULTATI
PREVERJANJA
neuspešni
manj uspešni
uspešni
zelo uspešni
skupaj

da

ne

skupaj

0
2
3
3
8

2
5
5
5
17

2
7
8
8
25

Dva izmed učencev, ki se angleščine nista učila v vrtcu, sta bila pri preverjanju
znanja v angleščini neuspešna, ampak v tabeli beremo, da je bilo 5 izmed teh
učencev pri preverjanju znanja zelo uspešnih in 5 uspešnih, med tistimi, ki so se
angleščine učili že v vrtcu, pa so bili samo 3 zelo uspešni in 3 uspešni.

Tabela 18: Primerjava števila učencev glede na rezultate preverjanja znanja v angleščini in
učenje angleščine v 1. razredu

ANG. V 1. RAZ.
REZULTATI
PREVERJANJA
neuspešni
manj uspešni
uspešni
zelo uspešni
skupaj

da

ne

skupaj

1
7
7
5
20

1
0
1
3
5

2
7
8
8
25

Iz Tabele 18 pa lahko razberemo, da je ravno obratno. Več uspešnih (7) in zelo
uspešnih (5) učencev se je angleščine že učilo tudi v 1. razredu, čeprav se tudi med
tistimi učenci, ki angleščine v 1. razredu niso imeli, pojavijo 3 zelo uspešni učenci
in 1 uspešen. Vidimo tudi, da je kar 7 manj uspešnih učencev pri preverjanju znanja
v angleščini v 1. razredu že imelo angleščino.

Spraševali smo se, ali je lahko na uspešnost pri preverjanju znanja v angleščini
vplivalo tudi obiskovanje tečajev angleščine (Tabela 19).

54

Tabela 19: Primerjava števila učencev glede na obiskovanje tečaja angleščine in rezultate
preverjanja znanja v angleščini

REZULTATI
PREVERJANJA
TEČAJ
ANGLEŠČINE
da
ne
skupaj

neuspešn
i
0
2
2

manj
uspešni
0
7
7

uspešni
1
7
8

zelo
uspešni
2
6
8

skupaj
3
22
25

Izmed vseh učencev obiskujejo tečaj angleščine le 3 učenci od 25. Od tega sta se
na preizkusu izkazala kot zelo uspešna 2 od teh 3, 1 pa je bil uspešen. Od 22, ki
tečaja ne obiskujejo, je bilo vseeno kar 6 učencev pri preverjanju zelo uspešnih, 7
pa uspešnih.

Učenci prihajajo v stik s tujim jezikom tudi na druge načine: z gledanjem filmov in
risank v tujem jeziku, s poslušanjem tujih pesmi, igranjem igric v tujem jeziku idr.
Vprašali smo se, kako te dejavnosti vplivajo na rezultate pri preverjanju znanja v
angleščini (Tabela 20).

Tabela 20: Primerjava števila učencev glede na druge aktivnosti v angleščini in rezultate
preverjanja znanja v angleščini

REZULTATI
PREVERJANJA
DRUGE AKT.
V ANG.
pogosto/vedno
včasih
ne
skupaj

neuspešn
i
2
0
0
2

manj
uspešni
3
2
2
7

uspešni
4
4
0
8

zelo
uspešni
6
2
0
8

skupaj
15
8
2
25

6 učencev, ki se je pri preverjanju znanja v angleščini izkazalo za zelo uspešne, se
pogosto/vedno poslužuje drugih aktivnosti v angleščini; 2 zelo uspešna pri
preverjanju se jih le včasih. Drugih aktivnosti se ne poslužujeta le 2 izmed manj
uspešnih učencev pri preverjanju znanja. Vidimo pa tudi, da 2 neuspešnima in 3
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manj uspešnim učencem pogost stik s tujim jezikom preko drugih aktivnosti v
angleščini ni prinesel boljšega uspeha pri preverjanju znanja v angleščini.

6.2.3 Veselje do pouka angleščine glede na odgovore v anketi in uspešnost pri
preverjanju znanja v angleščini

Schiefel (1996; povz. po Juriševič, 2009, str. 102) razlaga, da učenčevi interesi za
učenje tujega jezika sestojijo iz dveh komponent: čustvene (»Všeč mi je …«) in
vrednostne (»Zanima me …«), pri čemer sta obe hkrati usmerjeni na določen
objekt ali učno aktivnost, kar po besedah avtorja prispeva k večji kakovosti učenja.
Veselje učencev do pouka angleščine smo ugotavljali v 4. vprašanju anketnega
vprašalnika.

V Tabeli 21 prikazujemo, kako njihov pozitivni/negativni odnos do pouka
angleščine vpliva na rezultate pri preverjanju znanja v angleščini.

Tabela 21: Primerjava števila učencev glede na veselje do učenja angleščine in rezultate pri
preverjanju znanja v angleščini

REZULTATI
PREVERJANJA
VESELJE DO
UČENJA ANG.
da
srednje
ne
skupaj

neuspešn
i
2
0
0
2

manj
uspešni
6
0
1
7

uspešni
7
1
0
8

zelo
uspešni
6
2
0
8

skupaj
21
3
1
25

Veselje do učenja angleščine je izrazilo 15 učencev: 2 neuspešna pri preverjanju
znanja v angleščini, 6 manj uspešnih, 7 uspešnih in 6 zelo uspešnih učencev.
Srednje radi imajo učenje angleščine 1 uspešen in 2 zelo uspešna učenca pri
preverjanju znanja v angleščini. Neuspešni in manj uspešni učenci so vsi, razen 1,
izrazili veselje do učenja angleščine.
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V Tabeli 22 prikazujemo dejavnosti, ki se odvijajo pri pouku angleščine v 2. razredu,
katere so učencem všeč in katere jim niso všeč.

Tabela 22: Število (f) in strukturni odstotki (f%) učencev glede na všečnost različnih dejavnosti
pri pouku angleščine

DEJAVNOSTI PRI POUKU AN
igra
pogovor
delo v skupini
petje
poslušanje
ples
nič od naštetega

všeč
28
24
23
22
20
19
1

ni všeč
2
6
7
8
10
11
29

skupaj

30

Učenci imajo zelo radi vse dejavnosti: igro (28), pogovor (24), delo v skupini (23).
Še najmanj priljubljeno je poslušanje, ki ni všeč kar 10 učencem, in ples 11
učencem.

V Tabeli 23 ugotavljamo, v kakšnem obsegu si učenci želijo pouka angleščine.

Tabela 23: Število (f) in strukturni odstotki (f%) učencev glede na učenje kakšnega drugega
jezika v vrtcu ali 1. razredu

OBSEG POUKA ANG.
nič ang.
manj
enako
več
skupaj

f
3
4
4
19
30

f%
10
13
13
64
100

Kar 19 od 30 učencev si glede na podane odgovore želi več ur pouka tujega jezika,
manj in enako ur tujega jezika si želijo po 4 učenci, 3 učenci ne bi imeli pouka tujega
jezika.
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Tabela 24 prikazuje, koliko pouka angleščine si želijo posamezni učenci.

Tabela 24: Primerjava števila učencev glede na želeni obseg pouka angleščine in rezultate pri
preverjanju

REZULTATI
PREVERJANJA
OBSEG
POUKA ANG.
nič ang.
manj
enako
več
skupaj

neuspešn
i
1
0
0
1
2

manj
uspešni
2
0
0
5
7

uspešni

zelo
uspešni
0
1
1
6
8

0
2
0
6
8

skupaj
3
3
1
18
25

6 zelo uspešnih učencev pri preverjanju, 6 uspešnih, kar 5 manj uspešnih in tudi 1
neuspešen učenec pri preverjanju znanja v angleščini bi si želelo imeti več ur
angleščine na teden. Nič angleščine ne bi imel 1 neuspešen in 2 manj uspešna
učenca pri preverjanju znanja v angleščini.

S Tabelo 25 prikazujemo, če se mnenje o zahtevnosti pouka sklada z željami
učencev po obsegu pouka angleščine.

Tabela 25: Primerjava števila učencev glede na želeni obseg pouka angleščine in mnenje o
zahtevnosti pouka angleščine

ZAHTEVNOST
POUKA
ANG.
OBSEG
POUKA ANG.
nič ang.
manj
enako
več
skupaj

lahek

včasih
lahek,
včasih težek

težek

2
0
0
5
7

0
2
0
6
8

1
0
0
1
2

skupaj

3
3
1
18
25

Čeprav 3 učenci ocenjujejo pouk angleščine kot včasih lahek, včasih težek in 1
meni, da je pouk angleščine lahek, si ti učenci sploh ne želijo pouka angleščine. 6
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učencem pa se zdi pouk angleščine težek, a bi si vseeno želeli več pouka angleščine.
Tudi 5 učencev, ki se jim pouk zdi včasih lahek, včasih težek, bi imelo več pouka
angleščine.

6.2.4 Samoocena uspešnosti pri pouku angleščine in motivacija za učenje
angleščine glede na odgovore v anketi

Različni avtorji (Cugmas, 1999; Juriševič, 1999; Puklek Levpišček in Zupančič, 2009)
navajajo, da so mlajši otroci zelo nerealni glede samoocenjevanja učne uspešnosti.
Z leti preko izkušenj dobijo vpogled v svoje sposobnosti in znanje ter se priučijo
sposobnosti realnega samoocenjevanja.

Samooceno uspešnosti učencev predstavljamo v Tabeli 26. Naš cilj je bil ugotoviti,
kakšno mnenje imajo o svojem znanju angleščine in kakšno je realno stanje
njihovega znanja.

Tabela 26: Število (f) in strukturni odstotki (f%) učencev glede na samooceno uspešnosti pri
pouku angleščine

SAMOOCENA USP. PRI ANG.
zelo dober/-a
srednje dober/-a
ne preveč dober/-a
skupaj

f
16
13
1
30

f%
53
43
4
100

16 učencev svoje znanje pri angleščini ocenjuje kot zelo dobro, 13 učencev kot
srednje dobro, le 1 kot ne preveč dobro.
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Tabela 27: Primerjava števila učencev glede na samooceno uspešnosti pri angleščini in spol

SPOL

SAMOOCENA
USP. PRI ANG.
zelo dober/-a
srednje dober/-a
ne preveč dober/-a
skupaj

moški

ženski

skupaj

11
2
1
14

5
11
0
16

16
13
1
30

Če mnenje o uspešnosti primerjamo glede na spol (Tabela 27), se kot zelo dobre
ocenjuje 11 dečkov in le 5 deklic. Samo 2 dečka sta se ocenila kot srednje dobra in
pa kar 11 deklic.

Tabela 28 podaja rezultate ankete o motivaciji za učenje tujega jezika. Zanimalo
nas je, kaj učence pritegne k učenju angleščine in ali slednje vpliva na njihovo
uspešnost.

Tabela 28: Število (f) in strukturni odstotki (f%) učencev glede motivacijo za učenje angleščine

MOTIVACIJA ZA UČENJE ANG.
zunanja (da ne bo težav v šoli ali
doma)
notranja (razumevanje risank,
filmov …)
vseeno
skupaj

f

f%

4

13

20
6
30

67
20
100

4 učenci se učijo angleščine, da zaradi ocen ne bi imeli težav v šoli ali doma. 20
učencev si želi razumeti risanke in filme v tujem jeziku ipd., 6 učencem pa je
vseeno, kaj pridobijo z znanjem tujega jezika.
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6.3

Povzetek rezultatov in interpretacija preizkusa znanja v angleščini

V prvem delu raziskave smo s pomočjo preizkusa znanja v angleščini ugotavljali:
−

razumevanje navodil za delo v tujem jeziku,

−

uporabljeni besednjak v tujem jeziku in

−

izražanje v tujem jeziku.

6.3.1 Ugotovitve glede razumevanja navodil za delo v tujem jeziku

Razumevanje navodil za delo v tujem jeziku po prvem letu učenja tujega jezika
lahko povežemo s Krashenovo teorijo o razumljivem vnosu (1982; povz. po Skela
in Dagarin Fojkar, 2009, str. 41–42), ki pri pouku navaja uporabo t. i. i + 1 jezika.
Izkazalo se je namreč, da učenci veliko razumejo, čeprav je stopnja tujega jezika,
ki ga uporablja učitelj, eno zahtevnostno stopnjo višje od njihove. Razumljiv vnos
učitelj doseže tudi z uporabo nebesednih sredstev in prilagojenega govora, ki je
počasnejši in razločnejši, s preprostim besednjakom in z ustaljenimi besednimi
zvezami ter krajšimi in preprostejšimi stavki (prav tam).

6.3.2 Ugotovitve glede uporabljenega besednjaka v tujem jeziku

Preverjanje uporabljenega besednjaka v tujem jeziku po prvem letu učenja tujega
jezika kaže pri nekaterih učencih izjemno bogatost tujega besednjaka (angl. lots of
books, more than one hundred, school bag, map, singing, reading idr.), pri
nekaterih je bilo opaziti težave pri priklicu angleških besed (mačka, torba,
sestrična, računalnik, namizna luč idr.), spet drugi so kljub spodbujanju raje
odgovarjali in stvari poimenovali kar v slovenščini. Kot pojasnjujejo različni
jezikoslovci (Dunn, b. d.; Skela in Dagarin Fojkar, 2009; Učni načrt za tuji jezik v 2.
in 3. razredu, 2013) lahko učenci ostanejo ujeti v t. i. »tihem obdobju« tudi šest
mesecev in več; skratka, ne smemo jih siliti v prezgodnji govor v tujem jeziku, saj
bodo sami spregovorili, ko bodo pripravljeni. Menimo, da se pri preverjanju znanja
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učencev na ravni besednjaka v tujem jeziku težje preveri njihovo celotno znanje,
saj mogoče kdo izmed učencev, ki ni poimenoval veliko tujih besed, še ni najbolj
suveren pri izražanju v tujem jeziku in je zato raje odgovarjal v slovenščini.

6.3.3 Ugotovitve glede izražanja v tujem jeziku

Ugotavljamo, da se učenci v večini izražajo delno v slovenščini in delno v angleščini,
uporabljajo pa že tudi dane vzorce. Ker gre za začetnike, je stanje čisto
pričakovano. Kot lahko beremo v strokovni literaturi (Dunn, b. d., Učni načrt za tuji
jezik v 2. in 3. razredu, 2013, str. 4–5), poteka usvajanje tujega jezika po obdobjih.
Najprej je faza sprejemanja, ko je posameznik v »tihem obdobju« in jezik le
opazuje in posluša (Skela in Dagarin Fojkar, 2009, str. 42; Dunn, b. d.). Potem
nastopijo prvi poskusi tvorbe in obdobje »začetka govora«, ko učenci že poskusijo
ponoviti posamezne besede ali dane govorne vzorce oz. fraze. Nazadnje nastopi
preizkušanje jezikovnih hipotez, ko posameznik v obdobju »gradnje jezika« začne
sestavljati svoje fraze in stavke (Dunn, b. d.). Na zgodnji stopnji učenja tujega jezika
naj bi učitelj vključil čim več fraz (Dagarin Fojkar, 2008, str. 281). Če jih otroci
pogosto slišijo, jih bodo postopoma začeli tudi sami uporabljati. Sprva se jih bodo
najverjetneje naučili in jih uporabljali kot celoto, tako kot to poteka pri usvajanju
maternega jezika, kasneje pa jih bodo že začeli analizirati in med sabo povezovati.
Menimo, da bodo s takim tempom učenci konec 3. razreda res dosegli cilje, ki so
navedeni v Učnem načrtu za tuji jezik v 2. in 3. razredu (2013, str. 12). S
sodelovanjem v kratkih in jasno strukturiranih sporazumevalnih dejavnostih v njim
znanih okoliščinah, na temo vsebin iz drugih predmetov, bodo izkazali določeno
mero spretnosti/zmožnosti govornega sporočanja in sporazumevanja. Kot
pojasnjuje Čok (1999, str. 132–133), učenci v tem zgodnjem obdobju jezik usvajajo
celostno, kar pomeni, da spoznavajo glasovne podobe tujega jezika, ugotavljajo
pomen drugače zvenečih besed, opazujejo podobnosti v pravilih njihove rabe,
ugotavljajo razlike in podobnosti v vzorcih sporočanja idr. Učenci so na ta način
visoko motivirani za učenje jezika in opazovanje njegovega delovanja, kar privede
do nezavednega in zelo uspešnega usvajanja tujega jezika. Čok (prav tam) to
imenuje obdobje senzibilizacije, ki je priporočljiva predvsem za učence na
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predšolski stopnji in v prvih razredih osnovne šole. Nekateri učenci obdobje
senzibilizacije presežejo prej in postopoma prehajajo od sporočanjskih vzorcev k
prepoznavanju jezikovnih struktur iz sobesedila, kar imenujemo že iniciacija. Od
iniciacije učenci postopoma preidejo na zavestno učenje tujega jezika (prav tam).

6.4

Povzetek rezultatov in interpretacija anketnega vprašalnika glede na

preverjanje znanja v angleščini

V drugem delu raziskave smo naredili povezavo med rezultati, pridobljenimi s
pomočjo preizkusa znanja v angleščini, in odgovori iz anketnega vprašalnika, pri
čemer smo ugotavljali:
−

uspešnost učencev pri preverjanju glede na spol in domneve učiteljev
angleščine,

−

vpliv različnih dejavnikov na znanje tujega jezika pri učencih,

−

primernost dejavnosti, ki se izvajajo pri pouku angleščine,

−

realnost samoocene učencev na področju tujega jezika,

−

motivacijo za učenje tujega jezika.

6.4.1 Ugotovitve o uspešnosti učencev pri preverjanju glede na domneve
učiteljev angleščine

V raziskavi nas je zanimalo, kako uspešni so bili učenci pri preverjanju znanja v
angleščini glede na pričakovanja učiteljev tujega jezika.

Učence so učitelji tujega jezika razdelili na uspešne, ki pri pouku tujega jezika
nimajo večjih težav in večinoma dosegajo zastavljene cilje, na manj uspešne, ki pri
pouku tujega jezika nekoliko slabše dosegajo zastavljene cilje, IP – učence s
posebnimi

potrebami,

ki

imajo

individualiziran

program,

ter

večjezične/priseljence, ki poleg slovenščine govorijo še kakšen drug jezik. Učence
smo razdelili z namenom preizkusiti uporabnost in izvedljivost pripravljenih nalog
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za učence z različnim predznanjem in preveriti, kako uspešno učitelji pri učencih
začetnikih ocenjujejo njihovo znanje. Izkazalo se je, da so bili učenci večinoma
uspešni in zelo uspešni.

Vsi večjezični učenci oz. priseljenci so bili uspešni ali zelo uspešni. Pri teh učencih
je namreč znanje več jezikov nekaj običajnega, in kot trdi Dunn (b. d.), je to pri
učenju jezikov velika prednost, saj imajo taki posamezniki za slednje dobro razvite
mehanizme in strategije. Vsi učenci s posebnimi potrebami so se pri tujem jeziku
izkazali neuspešno ali manj uspešno. V splošnem lahko ugotovimo, da so bile
naloge primerne za vse kategorije učencev in da so učitelji znanje svojih učencev
dobro ocenili. Največje odstopanje se je pojavilo pri eni izmed domnevno uspešnih
učenk, ki je bila na preizkusu manj uspešna. Med preverjanjem znanja je bilo pri
njej opaziti nemir in nervozo, kar menimo, da bi lahko bil vzrok za slabši izid pri
preverjanju znanja v angleščini.

Glede na rezultate preverjanja znanja v angleščini med dečki in deklicami ni
bistvene razlike v uspešnosti. Največ zelo uspešnih in uspešnih učencev je bilo na
četrti in peti šoli, kot najmanj uspešne pa označujemo učence prve šole, kar lahko
pripišemo generaciji učencev, izkušnjam učiteljice idr. Na tej šoli sta bila zelo
uspešna dva učenca, ki ju je tudi učiteljica označila za uspešna. Tretji, ki ga je
učiteljica označila kot zelo uspešnega pri tujem jeziku, pa je bil pri preverjanju manj
uspešen. Do odstopanja je lahko prišlo zaradi napačne presoje učitelja ali pa je bil
učenec manj uspešen kljub tujejezikovnemu znanju zaradi drugih dejavnikov
(treme, slabšega počutja). Šifrar Kalan (2008, str. 290–301) je namreč v svoji
raziskavi ugotovila, da ustno sporočanje v tujem jeziku od vseh jezikovnih
dejavnosti pri študentih povzroča največ tesnobe. Opozarja tudi, da tesnoba in
strah ovirata razvoj ustnega sporočanja, zato je zelo pomembno, da učitelj ustvarja
varno učno okolje.
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6.4.2 Ugotovitve o vplivu različnih dejavnikov na znanje tujega jezika pri
učencih

Zanimalo nas je tudi, ali imajo na izkazano znanje učencev pri preverjanju znanja v
angleščini vpliv predpostavljeni dejavniki (pretekle izkušnje z učenjem tujega
jezika, filmi, risanke, igrice v tujem jeziku, poslušanje pesmi z besedili v tujem
jeziku idr.).

Predpostavljamo, da je lahko znanje tujega jezika pri učencih odvisno od različnih
dejavnikov: nekateri učenci so se angleščine učili že prej (npr. v vrtcu ali v 1.
razredu), nekateri so se z angleščino srečali prvič, nekateri obiskujejo jezikovne
tečaje po pouku ali pa pogosto prihajajo v stik s tujim jezikom preko pesmi, iger,
filmov idr. Ugotavljamo, da učenje tujega jezika že v vrtcu ali 1. razredu ni
pomembno vplivalo na uspeh učencev pri preverjanju znanja v angleščini. Med
uspešnimi ali zelo uspešnimi so bili taki, ki so se učili angleščine v vrtcu in 1.
razredu, kot tudi taki, ki se je niso učili. Rezultati kažejo, da pri anketiranih učencih
pretekle izkušnje z učenjem tujega jezika niso pomembno vplivale na rezultate
preizkusa znanja iz angleščine kot prvega tujega jezika. Ugotavljamo tudi, da je
pouk angleščine v šoli po načelih »igrive metodologije« (z uporabo pesmi, rim,
gibalnih dejavnosti, pravljic in iger) (Dagarin Fojkar, 2009, str. 163; Skele in Dagarin
Fojkar, 2009, str. 27) uspešen, ne glede na obiskovanje dodatnih tujejezikovnih
tečajev. Med uspešnimi na preizkusu znanja v angleščini so se namreč pojavili
učenci, ki tečaje obiskujejo, in tisti, ki jih ne. Tudi pogostost drugih dejavnosti, npr.
gledanja filmov in risank v angleščini, poslušanja tujih pesmi idr., ne prinaša
bistvenih razlik v uspešnosti učencev pri preverjanju znanja v angleščini po prvem
letu obveznega učenja tujega jezika v 2. razredu OŠ. Ponovno so se med uspešnimi
na preverjanju znanja v angleščini znašli taki, ki trdijo, da so tudi preko različnih
medijev v stiku s tujim jezikom, in taki, ki so dejali, da niso. Dopuščamo možnost,
da so rezultati naše raziskave takšni, ker gre za krajši čas spremljanja razvoja jezika;
longitudinalna raziskava (več let spremljanja razvoja jezika pri učencih) pa bi
morda vendarle pokazala razlike v znanju jezika.
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6.4.3 Ugotovitve o primernosti dejavnosti, ki se izvajajo pri pouku angleščine

Ugotavljali smo, ali so dejavnosti, ki se izvajajo pri pouku angleščine, primerne za
učence različnih sposobnosti. Sklepamo, da so primerne za učence različnih
sposobnosti, saj se tudi neuspešni učenci (2 od 2 neuspešnih) in manj uspešni
učenci (6 od 7 manj uspešnih) radi učijo angleščine. Različni avtorji (Dunn, b. d.;
Dagarin Fojkar, 2009; Učni načrt za tuji jezik v 2. in 3. razredu, 2013) torej v pravi
smeri narekujejo pouk na tej zgodnji stopnji, saj zagovarjajo učenje tujega jezika
preko igre, pesmi, pravljic idr. ob podpori mimike in govorice telesa. V razredu
učitelji torej ustvarjajo varno in spodbudno učno okolje (Jereb, b. d., Hoffman
Kaser, b. d.), pripravljajo in izvajajo različne dejavnosti. Pri jezikovnih dejavnostih
lahko govorimo o receptivnih (poslušanje) in produktivnih (petje) ter o kombinaciji
obeh (pogovor) (prav tam). Potem pa so še ostale dejavnosti, kot so igre, ples in
delo v skupini. Po pričakovanjih se glede na rezultate ankete učenci na tej stopnji
najraje igrajo (28 učencev od 30), saj je igra po besedah psihologov (Marjanovič
Umek in Zupančič, 2006) otrokova primarna dejavnost. Bolj priljubljeni dejavnosti
glede na rezultate ankete sta bili tudi pogovor (24 učencev od 30) in delo v skupini
(23 učencev od 30). Poslušanje pa ni bilo všeč kar tretjini vprašanih, tudi ples ni
najbolj priljubljen. Sklepamo lahko, da imajo učenci raje produktivne jezikovne
dejavnosti (pogovor, petje), radi so tudi aktivni (igra, delo v skupini). Raziskava
Pares Cortacans (2013) je pokazala, da so pri delu po metodi CLIL produktivne
dejavnosti zapostavljene, in glede na to, da so pri učencih tako priljubljene, bi jih
učitelji lahko pogosteje uporabljali. Glede na visoko sprejetost vseh dejavnosti ne
preseneča ugotovitev, da je učencem pouk angleščine všeč. Kar 19 učencev od 25
bi imelo več angleščine. Samo 3 so izbrali, da sploh ne bi imeli angleščine.

6.4.4 Ugotovitve o realnosti samoocene učencev in njihovi samozavesti na
področju tujega jezika

Z zanimanjem ugotavljamo, kako učenci vrednotijo svoje znanje in sposobnosti.
Cugmas (1999, str. 27) pojasnjuje, da otroci v predšolskem obdobju in nižjih
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razredih osnovne šole svoje sposobnosti in šolske dosežke visoko ocenjujejo, kar
pa je v večini primerov nerealno, šele s starostjo otrok realnost samoocenjevanja
narašča (prav tam).

Tudi v naši raziskavi učenci svoje znanje oz. uspešnost pri pouku angleščine zelo
nerealno ocenjujejo. Samo 1 meni, da ni preveč dober, 13 učencev meni, da so
srednje dobri, kar 16 pa je prepričanih, da so zelo dobri. Pravzaprav na to opozarja
že Dunn (b. d.), ki kot eno izmed prednosti zgodnjega učenja tujega jezika navaja
ravno to sproščenost mlajših učencev, ki jezik nezavedno usvajajo, sposobni so
imitirati izgovarjavo in sami oblikovati oz. prepoznavati pravila jezika. Posledično
niti ne pomislijo, da je učenje tujega jezika težko, razen če jih k temu napelje
odrasla oseba. Glede na rezultate naše raziskave so samozavestnejši dečki, saj jih
je kar 11 od 16 svoje znanje pri angleščini pogumno ocenilo z zelo dobrim
uspehom. Deklice pa so se v večini (11 od 13) ocenile za srednje dobre pri pouku
angleščine. V Cugmas (1999, str. 36– 37) beremo, da večina študij (Ruble s
sodelavci, 1993; povz. po Cugmas, 1999) glede stopnje samospoštovanja ne kaže
pomembnih razlik med spoloma. V zaznavi lastne kompetence pa prihaja do
razhajanj med izsledki raziskav: ene ugotavljajo, da dečki višje ocenjujejo svojo
spoznavno ali šolsko kompetenco kot deklice, druge omenjajo razlike med
deklicami in dečki le v zvezi z nekaterimi šolskimi predmeti, spet tretje ne kažejo
pomembnih razlik med deklicami in dečki (prav tam).

6.4.5 Ugotovitve o motivaciji za učenje tujega jezika v povezavi z učenčevo
samopodobo

V raziskavi smo ugotavljali tudi motivacijo učencev za učenje tujega jezika. Večina
jih je v anketnem vprašalniku za učence o pouku tujega jezika izbrala trditev, da bi
radi razumeli in govorili angleško tako dobro, da bi brez težav razumeli angleške
risanke, knjige, pesmi in filme ter se brez težav pogovarjali v angleščini. S tem so
pokazali, da so za učenje angleščine notranje motivirani, kot pojasnjujejo tudi
Skela, Razdevšek - Pučko in Čok (1999, str. 31). Nekaj učencev želi angleščino znati
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le tako dobro, da ne bodo imeli težav v šoli ali doma s starši, kar pomeni, da je
njihova motivacija zunanja. Nekaj učencem je vseeno, kako dobro razumejo in
govorijo angleško, torej so delno zunanje in delno notranje motivirani. Da je večina
učencev notranje motivirana, podpira teorijo Seliškarjeve (1995, str. 94), ki je
prepričana, da so učenci na tej stopnji še v t. i. »kritičnem obdobju«, ko jezik
pridobivajo zelo naravno. Njihova nesposobnost sklepanja in abstraktnega
mišljenja jim na drugi strani omogoča, da se ne obremenjujejo toliko s pravili jezika
in ne razmišljajo, kako je nekaj težko. Zaradi radovednosti in vedoželjnosti so za
učenje večinoma notranje motivirani. Večina notranje motiviranih učencev je v
anketnem vprašalniku odgovorila tudi, da jih starši doma povprašajo o tem, kaj so
počeli pri pouku angleščine, kar podpira trditev Marentič Požarnikove (2012, str.
198), da starši vplivajo na razvoj otrokove motivacije. Predvsem za razvoj notranje
motivacije je namreč pomembno, da se starši zanimajo za učno vsebino, za
pridobljene zmožnosti in znanja ter ne le za ocene (Lešnik, 2014).

Večino učencev (15 od 25) veseli učenje angleščine v šoli, samo dva sta odgovorila,
da angleščine v šoli ne marata. Srednje radi se angleščine učijo samo uspešni in
zelo uspešni. Vzrok bi lahko iskali v tem, da je uspešnejšim učencem pouk
angleščine premajhen izziv in se pri pouku dolgočasijo. Učiteljem zato
priporočamo, da dosledno upoštevajo individualizacijo in diferenciacijo učencev
ter načrtujejo dejavnosti, ki bodo tudi uspešnejšim učencem predstavljale miselni
izziv.

Če želje z obsegom pouka primerjamo z rezultati pri preverjanju znanja v
angleščini, ugotovimo, da sploh ne bi imeli angleščine pri preverjanju neuspešni ali
manj uspešni učenci, kar je dokaj pričakovano, saj neuspeh po navadi ruši
motivacijo za učenje. Skela, Razdevšek - Pučko in Čok (1999, str. 31) razlagajo, da
»kot pozitivna notranja motivacija deluje tudi pozitivna samopodoba«. Občutek
kompetentnosti, ki vodi v pozitivno samopodobo (zmorem, znam) se razvija ob
ustreznem spodbujanju učiteljev, staršev ali vrstnikov (kar poskusi, nič ni narobe,
če narediš kakšno napako). Učenec z negativnimi izkušnjami in samopodobo
oblikuje negativna pričakovanja in ni motiviran za učenje tujega jezika (prav tam).
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Sicer pa bi si večina učencev (18 od 25) želela večji obseg pouka angleščine. Glede
na primerjavo rezultatov ankete o obsegu pouka angleščine in zahtevnosti pouka
angleščine sklepamo, da težavnost pouka očitno ni razlog, da bi učenci radi imeli
manj pouka angleščine, saj sta samo dva, ki sta ocenila, da je pouk angleščine
težek, izrazila željo po manj pouka angleščine. Za 5 učencev od 25 je pouk
angleščine včasih lahek in včasih težek, za 6 učencev pa je težek, a bi teh 11
učencev vseeno želelo imeti več pouka angleščine, kar kaže na izjemno notranjo
motivacijo za učenje tujega jezika, in kot razlaga Marentič Požarnik (2012, str. 188–
189), prevlada notranja želja po znanju tujega jezika.
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IV

ZAKLJUČEK

V magistrskem delu smo se ukvarjali s področjem usvajanja tujega jezika v
otroštvu. V teoretičnem delu smo izpostavili značilnosti učenja in poučevanja
tujega jezika v otroštvu, opisali pouk tujega jezika v slovenski osnovni šoli in zaradi
interpretacije podatkov v empiričnem delu obdelali še področja govorne tvorne
zmožnosti mlajših učencev pri tujem jeziku ter motivacijo, samopodobo in
samooceno v povezavi z učenjem tujega jezika.

V empiričnem delu smo ugotavljali uspeh učencev na področju govorne tvorne
zmožnosti pri tujem jeziku po prvem letu učenja, naredili pa smo tudi povezavo z
anketnim vprašalnikom o učenju tujega jezika, ki je učence spraševal o želenem
obsegu pouka tujega jezika, motivaciji za učenje tujega jezika, samooceni znanja
pri tujem jeziku in všečnosti uporabljenih dejavnosti pri pouku tujega jezika.

Izpostavljamo, da učenci po prvem letu učenja že kažejo določeno mero govorne
tvorne zmožnosti pri tujem jeziku. Eni bolj, drugi manj suvereno komunicirajo v
tujem jeziku, sicer pa neodvisno od uspešnosti pri preverjanju znanja v angleščini
radi obiskujejo pouk tujega jezika in so predvsem notranje motivirani za učenje
tujih jezikov.

Kot nadgradnjo naši raziskavi predlagamo izvedbo na večjem vzorcu in dolgoročno
raziskavo, ki bi se na istem vzorcu učencev ponovila čez leto ali več. Pripravili bi
lahko tudi vprašalnik za starše ali učitelje in s povezavo z rezultati preverjanja
znanja v angleščini morda prišli do novih zanimivih ugotovitev.

Po končani raziskavi smo bili s pripravljenim instrumentom zadovoljni.
Ugotavljamo, da smo pri večini učencev uspeli zbrati podatke o njihovi govorni
tvorni zmožnosti pri tujem jeziku. Opozorili bi le na dejstvo, da tehnika pogosto
povzroča težave, zato je pomembno, da spremljevalec sproti izpolnjuje
opazovalne liste.
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Prvi tuji jezik v 2. razredu (angleščina) – Dodatna spremljava učencev – Šolsko leto 2014/15

Priloga 1: Preizkus znanja, 2. razred – izvajalec
Protokol izvedbe: izvajalec vse sodelujoče učence povabi k sebi, se predstavi, jih povpraša kako
so se letos počutili pri angleščini, česa vse so se naučili … Nato jim razloži, kako bo potekalo delo.
Enega povabi, da ostane, drugi odidejo nazaj v razred. Ko se prvi učenec vrne, k izvajalcu odide
drugi itn.
Povprečen čas razgovora z učencem je cca. 10 minut.

NALOGA 1
Opis situacije: učitelj razporedi sličice v štiri vrste (v prvo vrsto sadje, v drugo živali, v tretjo
oblačila in v četrto šolske potrebščine. Učitelj učenca povabi k ogledu sličic in mu predlaga,
da izbere štiri, ki se mu zdijo zanimive (iz vsake vrste po eno)) ter jih poimenuje v angleščini.
V nadaljevanju učitelj učencu da navodilo, npr. kam naj postavi izbrani predmet.

Navodila učitelju:
a) Če učenec izbere sam so navodila sledeča:
Look at the cards. Now choose four cards. Choose one card from each row. (učitelj učencu
pokaže, kako naj izvede nalogo) which you like the most. Now tell us in English what they
are.
b) Če je učenca treba pri izboru usmerjati, mu pomagamo z usmerjanjem na posamezno
vrstico (ostale prikrijemo).
c) Če kljub navodilom b učenec ne izbere ničesar, mu prepustimo, da sam izbere iz
celotnega nabora.
d) Can you put the ….under the desk /into your bag (in/on/under)
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TEMA

CILJ

PRIČAKOVANI ODZIV UČENCA

oblačila, živali,

Učenec s pomočjo vizualne iztočnice

Učenec ob pomoči vizualne iztočnice in

sadje,

prepozna

nekatere predmete in jih

učiteljevih navodil poimenuje in postavi

šolske

poimenuje

(oblačila,

zahtevani predmet na ustrezno mesto

potrebščine;

sadje) in razume učiteljeva navodila

predlogi: in, on,

(predlogi npr. on, in , under …) in/ali

under

ukaze.

živali,

rastline,

(besedni in nebesedni odziv).

Tip naloge: prepoznavanje in poimenovanje predmetov s pomočjo vizualne iztočnice

Kriteriji uspešnosti in stopnja doseganja:
● razumevanje navodil za delo (razume navodila, razume ob podpori, ne razume),
● ustreznost poimenovanja (zna poimenovati iz vsakega sklopa, zna poimenovati le iz
nekaterih sklopov, zna poimenovati le kar sam izbere),
● razumevanje predlogov (in, on, under).

NALOGA 2
Opis situacije: učitelj se učencu v sproščenem pogovoru predstavi in pove nekaj o svoji
družini. Potem pogovor preusmeri na učenca, da še sam pove nekaj o sebi in svoji družini.
Navodila učitelju:
a) Učitelj najprej pove nekaj o sebi (npr. Hello, my name is Barbara, I’m 46 years old and I
live in Maribor. I haven’t got any brothers or sisters, but I have two sons. They are
Andraž and Klemen. My favourite colour is yellow, my favourite number is 5. (v podporo
lahko učitelj ob pripovedovanju pokaže fotografijo svoje družine)
b) Nato učitelj učencem zastavi nekaj vprašanj, vizualna iztočnica (npr. učenčeva
fotografija/risba) je lahko pri razgovoru v pomoč. Učence, ki v razgovoru ne sodelujejo,
učitelj spodbudi.
Učiteljeva podpora in vprašanja:
.. And now we are going to talk about you.
a) So, tell me something about your family. (učenec samostojno pripoveduje; na koncu mu
postavimo še nekaj vprašanj, da lahko ocenimo njegovo smiselnost odziva).
b) Če se učenec ne odzove, ga spodbudimo z vprašanji:
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What's your name? How old are you? Where do you live? Have you got any brothers or
sisters? What’s your brother’s/sister’s name? What’s your favourite colour/number?
c) Če oziva še vedno ni, mu ponovno ponudimo iztočnico npr. My name is … and what’s
your name? ….

TEMA
jaz

in

moja

družina/prijatelji

CILJ

PRIČAKOVANI ODZIV UČENCA

Učenec se s pomočjo vizualne iztočnice

Učenec ob pomoči vizualne iztočnice

predstavi.

odgovarja na učiteljeva vprašanja

-

/sošolci;

predstavi sebe in svojo družino (besedni

to sem jaz

odziv TJ, odziv v slovenščini).

Tip naloge: učenec sodeluje v skupini (odgovarja na učiteljeva vprašanja) in/ali sam tvori besedila
Kriterij uspešnosti in stopnja doseganja
● smiselnost odziva (v povedih TJ, z besedo TJ, z uporabo SLJ)
● ustreznost uporabe vzorcev (na ravni povedi TJ, na ravni poimenovanj TJ, uporabi v SLJ)
NALOGA 3
Opis situacije: učitelj pokaže učencem risbici Timove in Azrine sobe in z njimi vodi
razgovor s pomočjo navodil.
Učiteljeva podpora in vprašanja:
a) This is Tim's room/This is Azra’s room. Can you describe it (tell me something about the
room). Pove kar ve, potem postavimo še vprašanja.
b) Če se učenec ne odzove mu pomagamo s spodnjim opisom in vprašanji.
Npr. He/she is very happy in his room. What about you? In his/her room there is a bed –
can you point at the bed? There are some books too. How many books can you see in the
picture? Are there any toys in Tim’s/Azra’s room?
c) Če odziva še vedno ni, mu zastavljamo posamezna vprašanja (npr. what’s this?/ show me
…are there any chairs in the room?)
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TEMA
Timova
Azrina

PRIČAKOVANI ODZIV UČENCA

CILJ
in
soba,

pohištvo, igrače

Učenec

s pomočjo vizualne iztočnice

Učenec

ob

pomoči

vizualne

iztočnice

razume učiteljeva navodila in prepozna in

odgovarja na učiteljeva vprašanja (besedni in

poimenuje osebo/predmete na sliki, ter

nebesedni odziv, odziv v slovenščini).

sodeluje v razgovoru.

Tip naloge: učenec sodeluje v razgovoru (odgovarja na učiteljeva vprašanja) in/ali sam tvori
besedilo na podlagi slikovne iztočnice
Kriterij uspešnosti in stopnja doseganja:
● smiselnost odziva (z drugimi pritrjevalnicami/nikalnicami, z yes/no, z neverbalnim
odzivom)
● smiselnost sodelovanja v pogovoru (na ravni povedi TJ, na ravni poimenovanj TJ, uporabi
v SLJ)

NALOGA 4
Opis situacije: učitelj predstavi dečka na sliki in pove, da ima rad veliko stvari, nekaj pa je
tudi takšnih, ki jih ne mara. Potem učenec pripoveduje o njemu ljubih/neljubih stvareh.
Učiteljeva podpora in vprašanja:
a) Look at the picture. This is Jon. He likes many different things. But there are some things
he doesn’t like. What about you?Can you tell me what do you like? Is there something you
don't like?
b) Če se učenec ne odzove mu pomagamo z dodatnim opisom, vzorcem.
He likes reading, singing, playing football … What do you like?
c) Če odziva še vedno ni, učencu zastavimo odločevalna vprašanja (npr. Do you like playing
football?
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PRIČAKOVANI ODZIV UČENCA

TEMA

CILJ

prostočasne

Učenec

s pomočjo vizualne

Učenec prosto pripoveduje o svojih

dejavnosti

iztočnice predstavi kaj ima rad in

hobijih (uporaba TJ) in odgovarja na

česa ne mara.

učiteljeva

vprašanja

(besedni

in

nebesedni odziv).

Tip naloge: učenec sodeluje v dialogu (odgovarja na učiteljeva vprašanja) in/ali sam tvori
besedila.
Kriterij uspešnosti in stopnja doseganja:
● smiselnost odziva (z drugimi pritrjevalnicami/nikalnicami, z yes/no, z neverbalnim
odzivom)
● smiselnost sodelovanja v pogovoru (na ravni povedi TJ, na ravni poimenovanj TJ, uporabi
v SLJ)
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Priloga 2: Preizkus znanja, 2. razred – spremljevalec

NALOGA 1
Tip naloge: prepoznavanje in poimenovanje predmetov s pomočjo vizualne iztočnice
VSEBINE

PRIČAKOVANI

CILJ

ODZIV

UČENCA
predmeti,

učenec s pomočjo vizualne iztočnice

učenec ob pomoči vizualne

živali, sadje,

prepozna

iztočnice in učiteljevih navodil

šolske potrebščine

poimenuje (oblačila, živali, rastline,

poimenuje

sadje) in razume učiteljeva navodila

zahtevani predmet na ustrezno

(predlogi npr. on, in , under …) in/ali

mesto (besedni in nebesedni

ukaze.

odziv).

predlogi:
under

oblačila,

in,

on,

nekatere predmete in jih

in

Področja ocenjevanja/standardi znanja:
Slušno razumevanje: razume pogosto rabljena in z gestami oz. mimiko podprta navodila za delo v
razredu
Govorno sporočanje in sporazumevanje: poimenuje konkretni svet okrog sebe

NALOGA 2
Tip naloge: učenec sodeluje v skupini (odgovarja na učiteljeva vprašanja) in/ali sam tvori
besedila.
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postavi

VSEBINE

PRIČAKOVANI

CILJ

ODZIV

UČENCA
jaz

in

moja

družina/prijatelji/soš

Učenec se s pomočjo vizualne

Učenec

ob

pomoči

vizualne

iztočnice predstavi.

iztočnice odgovarja na učiteljeva
vprašanja - predstavi sebe in svojo

olci; to sem jaz

družino (besedni odziv) ali odziv v
slovenščini.

Področja ocenjevanja/standardi znanja:
Govorno sporočanje in sporazumevanje:

- odgovarja na preprosta vprašanja

- se sporazumeva po vzorcih

NALOGA 3
Tip naloge: učenec sodeluje v razgovoru (odgovarja na učiteljeva vprašanja) in/ali sam tvori
besedilo na podlagi slikovne iztočnice.

VSEBINE

PRIČAKOVANI

CILJ

ODZIV

UČENCA
Timova

in

Azrina

soba, pohištvo, igrače

s pomočjo vizualne

Učenec
iztočnice

razume

Učenec

ob

pomoči

vizualne

učiteljeva

iztočnice odgovarja na učiteljeva

navodila in prepoznain poimenuje

vprašanja (besedni in nebesedni

osebo/predmete

odziv) ali odziv v slovenščini.

na

sliki,

ter

sodeluje v razgovoru.

Področja ocenjevanja/standardi znanja:
Govorno sporočanje in sporazumevanja: - pritrjuje, zanika, izraža počutje
- odgovarja na preprosta vprašanja
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NALOGA 4
Tip naloge: učenec sodeluje v dialogu (odgovarja na učiteljeva vprašanja) in/ali sam tvori
besedilo

VSEBINE

PRIČAKOVANI

CILJ

ODZIV

UČENCA
prostočasne

Učenec

s pomočjo vizualne

Učenec ob pomoči vizualne iztočnice

dejavnosti

iztočnice predstavi kaj ima rad in

odgovarja

česa ne mara.

(besedni in nebesedni odziv, odziv v

na

slovenščini).

Področja ocenjevanja/standardi znanja:
Govorno sporočanje in sporazumevanja: - pritrjuje, zanika, predstavi svoje interese
- odgovarja na preprosta vprašanja
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učiteljeva

vprašanja
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Opazovalni list
Osnovna šola:

Šifra šole:
Šifra učenca:

Razred
:

Spol učenca: MOŠKI

ŽENSKI

NALOGA 1
KRITERIJI

STOPNJA

DA/NE

OPOMBE

DOSEGANJA
razumevanje

razume navodila

navodil za delo

razume

ob

podpori
ne razume
ustreznost

zna poimenovati

poimenovanja

iz vsakega sklopa
zna poimenovati
le

iz

nekaterih

sklopov
zna poimenovati
le kar izbere sam
razumevanje

in

predlogov

on
under

Pričakujemo lahko, da bodo nekateri učenci sličice samostojno opisali (zapišemo v opombe).
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NALOGA 2

KRITERIJI

STOPNJA

DA/NE

OPOMBE

DOSEGANJA
smiselnost odziva

v povedih TJ
z besedo TJ
z uporabo SLJ

ustreznost

na ravni povedi

uporabe vzorcev

TJ
na

ravni

poimenovanj TJ
uporabi v SLJ
Če se učenec predstavi samostojno, to zapišemo v opombe (glej preglednico).

NALOGA 3

KRITERIJI

STOPNJA

DA/NE

OPOMBE

DOSEGANJA
smiselnost odziva

z

drugimi

pritrjevalnicami/
nikalnicami
z yes/no
z

neverbalnim

odzivom
smiselnost
sodelovanja
pogovoru

na ravni povedi
v TJ
na

ravni

poimenovanj TJ
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uporabi v SLJ
Če učenec risbo opiše, to zapišemo v opombe (glej preglednico). Prav tako zapišemo, če pride do
odziva, ki ni smiseln.

NALOGA 4

KRITERIJI

STOPNJA

DA/NE

OPOMBE

DOSEGANJA
z

smiselnost odziva

drugimi

pritrjevalnicami/
nikalnicami
z yes/no
z

neverbalnim

odzivom
na ravni povedi

smiselnost
sodelovanja

v TJ

pogovoru

na

ravni

poimenovanj TJ
uporabi v SLJ
Če pride do odziva, ki ni smiseln, to zapišemo v opombe.
OPIS DOSEŽKA:
Na podlagi kriterijev in vaših opažanj oblikujte individualni zapis dosežkov opazovanega učenca.

Podatki o opazovalcu
Ime in priimek:

Datum:

Ura opazovanja:
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Priloga 3: Prvi tuji jezik v 2. razredu (angleščina) – Vprašalnik za učence
– Šolsko leto 2014/15

1. Ali si se učil/a angleščino v vrtcu?
a)
b)

Da.
Ne.

2. Ali si se učil/a angleščino v 1. razredu?
1) Da.
2) Ne.

3. Ali si se v vrtcu ali v 1. razredu učil/a kakšen drug tuji jezik?
a) Da, katerega: ____________________________ .
b) Ne.

4. Ali se sedaj v šoli rad/a učiš angleščino?
a)
b)
c)

Da.
Srednje.
Ne.

5. Ali bi se rad/a namesto angleščine v šoli učil/a kakšen drug tuji jezik, npr. nemščino,
italijanščino, francoščino, španščino?
a) Da, katerega: ____________________________ .
b) Ne.

6. Ali ob pouku angleščine v šoli obiskuješ tudi še tečaj angleščine? a) Da.
b) Ne.

7. Ali obiskuješ tečaj kakšnega drugega tujega jezika, npr. nemščine, italijanščine,
francoščine, španščine?
a) Da.
b) Ne.
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8. Ali ti je všeč pouk angleščine v 2. razredu?
a) Da.
b) Ne.

9. Kdaj ti je všeč pri pouku angleščine? Lahko izbereš več odgovorov.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Kadar se pogovarjamo.
Kadar poslušamo.
Kadar pojemo.
Kadar se igramo.
Kadar plešemo.
Kadar delamo v skupini.
Nič mi všeč nič od naštetega.
1

10. Kako zahteven se ti zdi pouk angleščine?
a) Pouk angleščine je lahek.
b) Pouk angleščine je včasih lahek, včasih težek.
c) Pouk angleščine je težek.

11. Oceni, kako dober/dobra si pri angleščini:
a) Zelo dober/dobra.
b) Srednje dober/dobra.
c) Ne preveč dober/dobra.

12. V šoli imaš pouk angleščine 2 uri na teden. Če bi lahko sam/a izbiral/a, v šoli:
a)
b)
c)
d)

Sploh ne bi imel/a angleščine.
Imel/a bi manj angleščine.
Isto kot sedaj, ne manj in ne več.
Imel/a bi več angleščine.

13. Kako dobro bi rad/a razumel/a in govoril/a angleško?
a) Le toliko, da ne bom imel/a težav v šoli ali doma.
b) Tako dobro, da bi brez težav razumel/a angleške risanke, knjige, pesmi, filme in se brez težav
pogovarjal/a v angleščini.
c) Vseeno mi je.

14. Se s starši pogovarjaš o tem, kaj delate pri pouku angleščine?
a) Da, pogosto ali vedno.
b) Da, včasih.
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c) Ne.

15. Ali doma gledaš risanke, oddaje, filme na televiziji ali računalniku v angleškem jeziku? a)
Da, pogosto ali vedno.
b) Da, včasih.
c) Ne.

16. V katerih jezikih se pogovarjaš doma s starši?
a) V slovenščini.
b) V slovenščini in še v enem jeziku (jezikih), katerem: ____________________________ .
c) V drugem jeziku (jezikih), katerem: ____________________________ .

Hvala za tvoje odgovore.
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