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IZVLEČEK 

 

Dijaki se ob vstopu v srednjo šolo srečajo z novimi zahtevami in pričakovanji. Veliko 

dijakov z učnimi težavami ima slabše razvite osnovne šolske veščine in 

metakognitivne strategije. Probleme imajo najpogosteje pri splošnih izobraževalnih 

predmetih, kamor sodi tudi tuj jezik angleščina. Težave z učenjem angleščine 

največkrat izvirajo iz maternega jezika in se kažejo na enak način kot tam, lahko pa 

se pojavljajo še zaradi spominskih težav, anksioznosti in težav z obvladovanjem 

slovnice.  

Pomen znanja tujih jezikov se je v zadnjih letih zelo povečal. Pouk tujega jezika je 

tako pred novimi izzivi, zaradi česar se prilagaja ter usvaja nove metode in pristope. 

V nadaljevanju se osredotočim na pomoč pri učenju angleščine dijaku z učnimi 

težavami ter navedem različne prilagoditve, pristope in priporočila. V okviru strategij, 

pristopov in metod za učenje in poučevanje angleščine opredelim metakognicijo, 

jezikovne učne strategije, multisenzorno učenje, mnemotehnike, grafične 

organizatorje in spominske kartice.  

 

V empirični del je bil vključen dijak z učnimi težavami, ki obiskuje 1. letnik Srednje 

šole za gostinstvo in turizem (triletni program). Na začetku sem s testi ocenila 

njegovo znanje in sposobnosti za učenje angleščine, učne strategije ter se z 

učiteljico dogovorila za cilje, ki jih mora dijak usvojiti. Cilj empiričnega dela je bil 

sestaviti trening pomoči, ki bo z ustreznimi strategijami, aktivnostmi, nalogami in 

materiali pripomogel k boljšemu znanju angleščine in učinkovitejšim učnim 

strategijam dijaka. Trening, ki je potekal 5 mesecev (18 srečanj), se je izkazal za 

učinkovitega, saj je primerjava rezultatov začetnega in končnega testiranja pokazala 

napredek v znanju in izbiri učinkovitejših učnih strategij. Uspešnost pa potrjuje tudi 

dijakova zaključna ocena dobro (3) pri angleščini. 

 

Ključne besede: dijaki z učnimi težavami, srednje šole, učenje angleščine, strategije 

in pristopi za učenje angleščine. 



 

SUMMARY 
 

When entering high-school, students are met with new requirements and 

expectations. A lot of students with learning disabilities have poorly developed basic 

school skills and metacognitive strategies. These difficulties are most expressed with 

general educational subjects, including English. Difficulties with learning English are 

most often derived from the native language and therefore expressed in the same 

manner, but may also arise because of memory problems, anxiety and difficulties 

with management of grammar.  

The importance of knowing foreign languages has increased considerably in the last 

years. This has led to new challenges in foreign language classes, requiring 

adaptations and implementing new methods and approaches. Hereinafter I focus on 

helping a student with learning disabilities with learning English and state different 

adaptations, approaches and recommendations. Within the frames of strategies, 

approaches and methods for learning and teaching English, I define metacognition, 

language learning strategies, multisensory learning, mnemotechinques, graphical 

organizers and memory cards. 

 

In my empirical part, I included a 1st year student with learning disabilities, attending 

High school for catering and tourism (three-year program). First, I evaluated his 

starting knowledge of English and his abilities to learn English with tests, and then 

set up goals that he must accomplish with his teacher. 

The goal of this empirical part was to devise a training aid, which would, through 

appropriate strategies, activities, assignments and materials, help with better 

knowledge of English and more efficient learning strategies of the student. The 

training which lasted 5 months (18 meetings) proved to be effective, as comparison 

of initial and final testing showed progress in knowledge and selection of more 

efficient learning strategies. 

Increase in performance is also confirmed by the students’ final grade in English, 

dobro (3). 

 

Keywords: students with learning disabilities, high schools, learning English, 

strategies and approaches for learning English. 
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1. UVOD 

 
 
Ko učeneci z učnimi težavami zaključijo osnovno šolo in postanejo dijaki, njihovih 

težav ni konec, pač pa se te pogosto še stopnjujejo. Že izbira srednje šole je za te 

dijake največkrat manjša, saj so zaradi svojih težav v osnovni šoli pogosto učno 

manj uspešni. Ob vstopu v srednjo šolo se srečajo z novimi izzivi, pričakovanji in 

zahtevami, ki pa jim sami niso vedno kos. Veliko dijakov z učnimi težavami ima 

slabše razvite osnovne šolske veščine in metakognitivne strategije. Njihovo 

predznanje je pogosto pomanjkljivo, zato težko sledijo pouku. Težave imajo 

najpogosteje pri splošnih izobraževalnih predmetih, kamor sodi tudi tuj jezik 

angleščina. 

 

Dejstvo je, da pomen tujih jezikov, torej tudi angleščine, v zadnjih letih zelo narašča. 

Znanje vsaj enega tujega jezika postaja skorajda nujno. To znanje dijakom omogoča 

večjo mobilnost, zaposlitvene možnosti in učinkovitejše spopadanje z izzivi 

današnjega časa. Znanje tujega jezika omogoča tudi boljši dostop do informacij ter 

spoznavanje, razumevanje in spoštovanje tujih kultur. 

 

Veliko dijakov z učnimi težavami se srečuje s problemi pri učenju angleščine. Pri 

angleščini veljajo drugačna slovnična pravila, besede se zapišejo drugače kot se 

izgovorijo in pogosto vsebujejo sklope soglasnikov, zaradi katerih so besede težke 

za učenje. Učne težave pri angleščini imajo pogosto tisti dijaki, ki se srečujejo s 

težavami v maternem jeziku. Problemi, ki se pojavljajo v maternem jeziku so prisotni 

ali celo večji tudi pri učenju angleščine. Na težave pri učenju angleščine pa vplivajo 

tudi spominske težave, anksioznost in težave z obvladovanjem slovnice. Dijaki, ki 

doživljajo neuspeh, ponavadi tudi izgubijo motivacijo za učenje. Za uspešno učenje 

torej potrebujejo razumevanje, ustrezno pomoč in podporo v obliki prilagoditev ter 

drugačnih strategij in pristopov poučevanja.  
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1. TEORETIČNI DEL  
 

1.1 UČNE TEŽAVE 

 

Učne težave so zelo raznolik pojav. Delimo jih na splošne in specifične. 

Razprostirajo se lahko na kontinuumu od lažjih do težjih, od enostavnih do 

zapletenih in po trajanju od težav, ki so vezana na krajša oziroma daljša obdobja 

šolanja, do težav, ki trajajo vse življenje. Nekateri učenci imajo samo splošne učne 

težave, nekateri le specifične, drugi imajo učne težave obeh vrst (Magajna, Kavkler, 

Čačinovič Vogrinčič, Pečjak in Bregar, 2008). 

 

Pri nekaterih učencih se težave pojavljajo le pri enem ali dveh predmetih, drugi so 

neuspešni pri večini predmetov. Težave so lahko prisotne že pred vstopom v šolo, 

lahko nastanejo postopoma ali se pojavijo nenadoma. Pri nekaterih učencih učna 

uspešnost upada postopoma s tem, ko se količina učne snovi povečuje in postaja 

vedno bolj abstraktna. Lahko pa do izrazitega poslabšanja pride tudi nenadoma. To 

se zgodi, ko ob nekem neuspehu učenčeva tesnoba naraste do te mere, da povsem 

zablokira (Grašič, idr., 2010). 

 

1.1.1  Splošne učne težave 

 

Učenci s splošnimi učnimi težavami imajo pri usvajanju znanj in spretnosti 

pomembno večje težave kot vrstniki, bodisi pri enem ali več predmetih. Zaradi tega 

so v primerjavi z vrstniki manj uspešni ali celo neuspešni (Magajna idr., 2008).  

 

Splošne učne težave lahko nastanejo kot posledica interaktivnih vplivov različnih 

zunanjih in notranjih dejavnikov. Ti so: 

- motnje pozornosti in hiperaktivnosti,  

- mejne in podpovprečne intelektualne sposobnosti,  

- pomanjkanje motivacije,  

- ovire v socialno-emocionalnem prilagajanju,  

- drugojezičnost,  

- slabše razvite samoregulacijske sposobnosti,  
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- socialno-kulturna drugačnost in  

- socialno-ekonomske oviranosti (Magajna idr., 2008). 

 

1.1.2  Specifične učne težave 

 

Težave te skupine učencev so notranje narave, kar pomeni, da so nevrofiziološko 

pogojene, vendar primarno niso posledica motenj v duševnem razvoju, slušnih, 

vidnih ali motoričnih okvar, čustvenih motenj in neustreznih okoljskih dejavnikov. 

Učenje osnovnih šolskih veščin je ovirano zaradi prizadetih sposobnosti 

predelovanja, interpretiranja in\ali povezovanja informacij. Težjo obliko specifičnih 

učnih težav pa imenujemo tudi primankljaji na posameznih področjih učenja 

(Magajna idr., 2008). 

 

Magajna idr. (2008, str. 11) navajajo, da se primanjkljaji teh učencev »kažejo z 

zaostankom v zgodnjem razvoju in/ali težavah na katerem od naslednjih področjih:  

- pozornost,  

- pomnjenje,  

- mišljenje,  

- koordinacija,  

- komunikacija (jezik, govor),  

- branje,  

- pisanje,  

- pravopis,  

- računanje,  

- socialna kompetentnost,  

- čustveno dozorevanje«. 

»Specifične učne težave pa je možno deliti v dve skupini. Ti vključujeta: 

- specifične primanjkljaje na ravni slušno-vizualnih procesov in  

- specifične primanjkljaje na ravni vizualno-motoričnih procesov« (Magajna, 

2008, str. 11). 

 

Primanjkljaji iz prve skupine povzročajo motnje branja, pravopisne težave ter druge 

učne težave povezane s področjem jezika. Primanjkljaji iz druge skupine pa 

povzročajo težave pri matematiki (spacialno diskalkulijo), pisanju (disgrafijo), 

načrtovanju in izvajanju praktičnih dejavnosti, (dispraksija) pa tudi na področju 

socialnih veščin (Magajna idr., 2008). 
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1.2 SREDNJE ŠOLE IN DIJAKI Z UČNIMI TEŽAVAMI 

 

Ko učenec z učnimi težavami zaključi osnovno šolo in postane dijak, njegovih težav ni 

konec, pač pa se te pogosto še stopnjujejo. Srednja šola prinaša nove razmere, nove 

zahteve in nova pričakovanja na učnem, čustvenem, socialnem in kognitivnem 

področju (Grašič idr., 2010). Dijak je postavljen v novo okolje, povečajo se akademske 

zahteve, podpora s strani šole pa se zmanjša (Smith, 2007, v Texas comprehensive 

centre, b.d.). Poleg tega se dijaki soočijo tudi s socialnimi izzivi, kot so nadlegovanje s 

strani starejših dijakov, ponovno vzpostavitvijo priljubljenosti in ponovnim 

navezovanjem prijateljstev (Mizelle, 2005; Langenkamp, 2009, v Texas 

comprehensive centre, b.d.). 
 
Dijaki, ki se s prehodom v srednjo šolo in novimi zahtevami ne soočajo uspešno, imajo 

več možnosti, da doživijo osebno ali izobraževalno krizo, kar lahko vodi v opustitev 

šolanja (Neild, 2009). Eden izmed rizičnih dejavnikov za opustitev šolanja so tudi učne 

težave (Hammond, Smink in Drew, 2007). 

 

Številni dijaki z učnimi težavami se vpišejo na srednje poklicne in strokovne šole. 

Zaradi slabše izobraževalne uspešnosti v osnovni šoli se pogosto srečajo z manjšo 

možnostjo izbire srednje šole. Nemalokrat se lahko vpišejo le na tiste srednje šole, ki 

nimajo omejitve vpisa. Učne težave teh učencev se v srednji šoli ponavadi stopnjujejo, 

obstajajo pa tudi pozitivne izjeme. Težave imajo najpogosteje pri splošnih 

izobraževalnih predmetih, kot so matematika, slovenščina in tuj jezik. Učitelji imajo do 

učencev z učnimi težavami pogosto nizka pričakovanja. Zaradi tega jim znižujejo 

zahtevnost in kompleksnost nalog, kar pogosto vodi v manjšo izobraževalno 

učinkovitost ter stalno neuspešnost (Grašič idr., 2010). 

 

Strokovni delavci v slovenskih srednjih šolah so največkrat premalo usposobljeni za 

delo z dijaki z učnimi težavami. Imajo premalo znanja, manjka pa tudi nek celosten 

pristop obravnave. Tako pomoč dijakom z učnimi težavami pogosto ostaja premalo 

učinkovita (Grašič idr., 2010).  

Tudi Hines (2001) navaja, da se učitelji v srednjih šolah pogosto počutijo premalo 

usposobljeni za dijake z učnimi težavami, med njimi pa so prisotna tudi negativna 
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stališča do teh dijakov. Pogosto niso pripravljeni spremeniti in prilagajati svojega 

načina poučevanja.  

 

1.2.1  Prehod v srednjo šolo in prilagajanje 

 

Srednja šola prinaša nove razmere, zahteve in pričakovanja, ki se jim morajo dijaki 

prilagoditi (Grašič idr., 2010). Mnogi mladostniki z učnimi težavami preidejo v srednjo 

šolo s pomanjkljivo razvitimi jezikovnimi sposobnostmi, pismenostjo in izvršilnimi 

funkcijami, zato srednješolskim zahtevam težko zadostijo (Adolescent Literacy and 

Older Students With Learning Disabilities, 2008).  

 

Prehod v srednjo šolo in s tem povezan proces prilagajanja je lahko naporen za vse 

učence, še posebej pa je naporen in stresen za učence, ki so se že v osnovni šoli 

soočali s težavami pri učenju. Strategije, ki so jih uporabljali v osnovni šoli se tukaj ne 

obnesejo enako. V osnovni šoli je okolje tudi precej zaščitniško, v srednji šoli pa se 

pričakuje, da dijak obvlada in učinkovito uporablja osnovnošolske veščine. Od dijakov 

se pričakuje bistveno večja samostojnost in sposobnost učinkovitega upravljanja 

lastnega vedenja in učenja. Pri dijakih s specifičnimi primankljaji predstavlja takšno 

prilagajanje velik izziv, saj jih primankljaji ovirajo pri doseganju samostojnosti, 

učinkovitem izvajanju nekaterih šolskih veščin in zahtevanih vedenj (Grašič idr., 2010). 

 

Študije so pokazale, da je pomembnost prehoda v srednjo šolo pogosto podcenjena. V 

primerjavi z vrstniki dijaki z učnimi težavami več izostajajo, imajo nižje ocene, slabšo 

samopodobo in se pogosteje neprimerno vedenjo (Deshler, Schumaker, Bui in 

Vernon, 2005).  

 

V Ameriki 38% učencev z učnimi težavami opusti srednjo šolo, kar je veliko v 

primerjavi z vrstniki brez težav, kjer jih šolo opusti 25% (Wegner, Blackorby in 

Hebbeler, 1993, v Deshler idr., 2004). Do največjega opisa in ponavljanja letnika pride 

v 1. letniku srednje šole, ko se dijaki soočijo s prehodom in novimi zahtevami (Texas 

comprehensive centre, b.d.). 
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Za učinkovito pomoč dijakom z učnimi težavami je ključnega pomena, da jih 

razumemo ter smo seznanjeni s tem, kako različni primankljaji ovirajo dijakovo 

funkcioniranje (Grašič idr., 2010). 

 

1.2.2  Funkcioniranje mladostnikov s specifičnimi učnimi težavami 

 

Kot že omenjeno, se dijaki s specifičnimi učnimi težavami med seboj precej razlikujejo. 

Imajo trajne in edinstvene značilnosti, ki se kažejo na različne načine tekom svojega 

razvoja in novih zahtev, s katerimi se soočijo (Lenz & Deshler, 2005, v Deshler, 2005). 

Kako uspešni bodo v šolskem okolju, je odvisno od številnih dejavnikov. Prav gotovo 

je veliko odvisno tudi od njih samih in njihovega funkcioniranja. 

 

Nekatere značilnosti funkcioniranja dijakov s SUT, ki lahko ovirajo učinkovitost učenja 

in psihosocialno prilagajanje v srednji šoli: 

- Učenje in šolsko znanje 

Mladostniki s SUT imajo pogosto pomanjkljivo usvojene osnovne šolske veščine 

branja, pravilnega pisanja in računanja. Veščine niso avtomatizirane, ne potekajo 

dovolj hitro in pravilno, zato se ne morejo dovolj osredotočati na vsebino. Njihovo 

predznanje je pogosto preveč pomanjkljivo, da bi lahko sledili pouku in ustrezno 

pridobivali novo znanje. 

Manj učinkoviti so tudi pri izkazovanju znanja. Strategij izkazovanja znanja pogosto ne 

poznajo ali pa ne prepoznajo priložnosti, da bi jih uporabili. Pogosto se tudi izogibajo 

učenju, nekateri pa se celo izurijo v veščinah izogibanja realnim problemom (Larkin in 

Ellis, 1998, v Grašič idr., 2010). 

Dijaki z učnimi težavami imajo pogosto vztrajne težave z receptivnim in ekspresivnim 

ustnim jezikom. Te težave se stopnjujejo z naraščanjem zahtev, predvsem na 

področjih kot so besedišče, pridobivanje in organizacija semantičnih informacij, 

razumevanje vsebine, semantično procesiranje višjega reda (npr. sklepanje) in sintaksi 

(adolescent Literacy and Older Students With Learning Disabilities, 2008).  

- Kogniticija in metakognicija 

Dijaki imajo pogosto pomanjkljivo razvite jezikovne veščine, probleme povezane s 

pomnjenjem in težave na področju višjih meta-kognitivnih in izvršilnih procesov. Na 

jezikovnem področju lahko primanjkljaji ovirajo razumevanje in usvajanje abstraktnih 

pojmov. Nekateri imajo težave s podajanjem misli v pisni obliki. Pogosto pa se ti dijaki 
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ne znajdejo v socialnih situacijah. Na področju pomnjenja se pojavljajo težave s 

kratkotrajnim in dolgotrajnim spominom (slabo razumevanje in pomnjenje sporočil in 

navodil), poimenovanjem in priklicem. Zaradi težav z mehaničnim pomnjenjem se 

morajo pogosto naslanjati na procese razumevanja, za kar pa jih nihče posebej ne 

izuri. Dijaki s SUT pogosto tudi ne obvladajo metakognitivnih in izvršilnih veščin, zato 

so pri učenju največkrat pasivni, odvisni in neučinkoviti (Larkin in Ellis, 1998, v Grašič 

idr., 2010). 

Metakognitivni primanjkljaji vplivajo na dijakovo samozavedanje in samoregulacijo 

lastnih sposobnosti reševanja problemov in strategij za vodenje, spremljanje in 

usmerjanje uspeha. Zaradi tega imajo pogosto težave z ohranjanjem pozitivnega 

odnosa, zadostne motivacije in vztrajnosti, ki so potrebne za zadovoljevanje 

izobraževalnih pričakovanj. Ti dijaki imajo lahko omejeno zavest o svojih prednostih 

oziroma močnih področjih in pomanjkljivostih oziroma šibkih področjih ter o 

prilagoditvah in postopkih potrebnih za svoj uspeh (Adolescent Literacy and Older 

Students With Learning Disabilities, 2008).  

- Motivacija 

Dijaki s SUT se pogosto srečujejo s problemi na področju motivacije. Ti problemi so 

povezanimi z doživljanjem smiselnosti vlaganja napora v učenje, s postavljanjem 

pričakovanj in ciljev ter z neugodnimi posledicami neuspešnosti. Problemi vplivajo na 

zavzetost pri učenju, na vztrajanje, izostajanje in opis. Pogosto podcenjujejo vlogo 

truda pri uspehu, zato so pri učenju in rezultatih manj uspešni. Največkrat se 

poslužujejo pasivnega pristopa. Učnih situacij pogosto ne presojajo realno. Nekateri 

tudi zelo hitro obupajo in se izogibajo šolskemu delu (Larkin in Ellis, 1998, v Grašič 

idr., 2010). 

- Socialno funkcioniranje 

Dijaki s SUT imajo lahko pomanjkljivo razvite osnovne socialne veščine. Zaradi tega 

ne uspejo zadostiti pričakovanjem in zahtevam srednješolskega okolja, težave pa 

imajo tudi v izvenšolskem življenju. Nekateri med njimi posamezne veščine sicer dobro 

obvladajo, vendar jih ne uspejo ustrezno uporabiti. Težave so lahko prisotne tudi pri 

samem razumevanju socialnih situacij, kadar imajo dijaki problem s celostnim 

razumevanjem. Težave pri interpretiranju nebesedne komunikacije prav tako 

predstavljajo oviro, saj lahko dijaki situacije napačno interpretirajo, kar pa pogosto 

pripelje do konfliktov. Na splošno so tudi manj socialno aktivni od vrstnikov (Larkin in 

Ellis, 1998, v Grašič idr., 2010).  
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- Samopodoba  

Veliko dijakov z učnimi težavami ima nižjo samopodobo. Pogosto doživljajo občutke 

sramu in neuspeha. Na splošno imajo nizko samozavest, pogosto pa jih tudi skrbi za 

prihodnost (Logsdon, b.d.). 

 

1.2.3  Pomoč in podpora učencem z učnimi težavami v srednjih šolah 

 

Dijaki z učnimi težavami imajo enako kot ostali močna in šibka področja. Od vrstnikov 

se razlikujejo v tem, da določene informacije procesirajo na drugačen način, zato v 

razredu niso vedno enako uspešni. Za razumevanje idej in snovi pogosto potrebujejo 

dodaten čas, izkušnje, pripomočke in materiale. Prav tako pa potrebujejo direfenciran 

pouk.  

Da bodo lahko uspešni, potrebujejo pomoč, ki zagotavlja: 

- prilagojen tempo posredovanja informacij, 

- čas za poslušanje in razmišljanje o idejah, 

- upoštevanje učnih stilov, 

- priložnosti za delo v skupinah in dodaten čas, da delajo sami, če je to potrebno,  

- čas za ponavljanje preden preidejo na novo snov, 

- multisenzorne pripomočke in materiale, 

- eksperimente, ki temeljijo na resničnih izkušnjah,  

- logične primere, da povežejo nove informacije z že znanimi, 

- fleksibilno preverjanje in ocenjevanje znanja, da lahko pokažejo, kaj so se 

naučili (Logsdon, b.d.).  

 

Dijaki potrebujejo učinkovito učno okolje. To je takšno okolje, kjer učitelj odstrani ovire, 

poučuje zanimivo in različno, razloži snov na razumljiv način, jasno pove pričakovanja 

in kriterije ocenjevanja, omogoča komunikacijo in konzultacije, nudi povratno 

informacijo in pomoč dijakom z učnimi težavami (Grašič idr., 2010).  

 

Za dijake s SUT je bistvenega pomena, da so pravočasno odkriti, deležni ustreznega 

poučevanja in pomoči, ki jo potrebujejo. Razvijati moramo njihova močna področja in 

kompenzacijske strategije. Tako bodo kljub primanjkljajem lahko uspešni, usmerjanje 

in dodatna strokovna pomoč pa ne bo potrebna (Grašič idr., 2010).  
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Večina dijakov s SUT potrebuje le dobro poučevalno prakso, le manjši delež dijakov z 

izrazitimi SUT pa potrebuje specialne oblike učne pomoči, podpore ter učnih in 

tehničnih pripomočkov. Učitelj mora torej v razredu uporabljati sistematične, dobro 

izbrane in intenzivne strategije s seznama učinkovitih strategij poučevanja (Mitchell 

2008, v Grašič idr. 2010).  

 

1.2.4  Inkluzivna vzgoja in izobraževanje v srednjih šolah 

 

Za zmanjševanje šolske neuspešnosti dijakov z učnimi težavami je najbolj učinkovit 

pristop inkluzija. »Inkluzivna vzgoja in izobraževanje zahtevata spreminjanje okolja, 

stališč udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa do uresničevanja posebnih 

vzgojnoizobraževalnih potreb otrok in mladostnikov ter oblikovanje takega 

vzgojnoizobraževalnega sistema, ki bo odpravljal ovire, ki onemogočajo optimalen 

razvoj potencialov vseh otrok in mladostnikov, torej tudi otrok in mladostnikov s 

težavami pri učenju« (Grašič idr., 2010, str. 10).  

 

Inkluzija pogojuje upoštevanje individualnih potreb posameznika. Je proces, s katerim 

šolska svetovalna služba nudi ustrezno podporo in pomoč posamezniku s posebnimi 

potrebami znotraj rednega izobraževanja. Predvideva razvijanje partnerskega odnosa 

z učencem in starši ter aktivno vključevanje učiteljev v razvoj inkluzivnega procesa 

(Grašič idr., 2010).  

 

V srednjih šolah pa poteka inkluzija nekoliko drugače kot na osnovnih šolah. Grašič 

idr. (2010) navajajo, da je eden od najpomembnejših dejavnikov inkluzivne vzgoje in 

izobraževanja v srednjih šolah prilagajanje kurikula. Tukaj pa naletimo na oviro na poti 

do uresničevanja inkluzije. Ker so učitelji usmerjeni v vsebino predmeta, ki ga 

poučujejo, in imajo manj pedagoških znanj, je uresničevanje inkluzije v srednjih šolah 

še težje kot v osnovnih. Za proces inkluzije je pomeben tudi čas, ki ga učitelj in dijak 

preživita skupaj, učiteljev način poučevanja ter izvajanje specialnih oblik pomoči 

dijaku. Izvajanje pomoči pa je zaradi organizacijskih težav pogosto oteženo. Učitelji bi 

potrebovali podporo specialnih pedagogov za učinkovito poučevanje in razumevanje 

težav, teh pa v slovenskih srednjih šolah praktično sploh ni (Grašič idr., 2010).  
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Večina dijakov s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami potrebuje zgolj dobro 

poučevalno prakso. Za te dijake mora učitelj uporabiti dobro izbrane, sistematične in 

intenzivne strategije (s seznama učinkovitih strategij poučevanja). Le manjši delež 

dijakov z izrazitimi posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami pa potrebuje zelo 

specialne oblike učne pomoči, podpore ter učnih in tehničnih pripomočkov (Mitchell 

2008, v Grašič idr. 2010).  

 

Hines (2001) navaja nekatere ovire za učinkovito inkluzijo in pomoč dijakom: 

- Negativna stališča  

Med učitelji (ki sicer niso proti vključevanju dijakov s posebnimi potrebami) so pogosto 

prisotna negativna stališča, saj navajajo, da niso dovolj pripravljeni nanje. Sodelovanje 

med strokovnimi delavci, ki je nujno potrebno, saj učitelj sam ne more organizirati vse 

prilagoditev in oblik pomoči, je največkrat premalo. Tako sodelovanje terja ustrezno 

okolje (prostor in čas), kar pa je problem za tradicionalno usposobljenega učitelja. Za 

učinkovito pomoč mora učitelj sprejeti in spremeniti strategije poučevanja, uporabiti 

drugačne pristope, poznati učne stile dijakov itd. Vse to pa učitelji pogosto niso 

pripravljeni storiti. 

- Pomankanje znanja 

Učitelji in tudi specialni pedagogi sami navajajo, da se čutijo premalo usposobljene za 

delo z dijaki z učnimi težavami. Učitelji menijo, da v času študija niso pridobili dovolj 

znanja s področja učnih težav, specialni pedagogi pa nimajo dovolj predmetnega 

znanja za predmete v srednješolskih programih, da bi lahko ustrezno svetovali  

srednješolskim učiteljem.  

- Organiziranost 

Nanaša se na strokovne vire, vodenje razreda in upoštevanje razlik pri poučevanju v 

razredu.  

 

1.2.5  Problemi pri uresničevanju pomoči dijakom z učnimi težavami  
 

V okviru zagotavljanja ustrezne pomoči in podpore dijakom z učnimi težavami prihaja v 

srednjih šolah do številnih problemov: 

- Ni celostnega koncepta dela z dijaki z učnimi težavami 

Srednje šole nimajo izdelanega celostnega koncepta dela z dijaki z učnimi težavami. 

To ne pomeni, da dijaki ostanejo brez pomoči, ampak je pomoč nezadostna. Strokovni 
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delavci imajo premalo znanja, saj sami navajajo, da pogrešajo jasno strokovno 

doktrino. Ocenjujejo tudi, da so neuspešni pri številnih skupinah dijakov, in to prav pri 

tistih, ki potrebujejo mnogo več kot je zgolj učna pomoč (Grašič idr., 2010).  
- Pomoč je preozko usmerjena 

Projekt pomoči posameznemu dijaku ostaja preozko usmerjen na različne oblike učne 

pomoči. Pomoč je nezadostna, da bi dijaki z učnimi težavami lahko napredovali in se 

uspešno in ustvarjalno vključili v razred in izobraževanje. Težave dijakov so navadno 

kompleksne in bi zahtevale projekt, ki bi povezal vse udeležene, tudi starše, če je 

možno, predvsem pa dijake. Pomoč pa se največkrat žal ne zgodi v načrtovanem in 

soustvarjalnem procesu (Grašič idr., 2010).  
- Premalo je sodelovanja 

V srednjih šolah je premalo sodelovanja (tako notranjega kot zunanjega) vseh 

udeleženih, predvsem pa sodelovanja z dijakom in starši. Znotraj šol je sodelovanja 

zelo malo. To so razredniki in šolska svetovalna služba ter šolska svetovalna služba s 

starši. Sodelovanju z zunanjimi ustanovami se ne pripiše velik pomen, zato je tudi tega 

sodelovanja zelo malo ali pa ga sploh ni. Najmanjši pomen sodelovanju pripisujejo 

ravno učitelji splošnih predmetov. Sodelovanje s starši se vzpostavlja na govorilnih 

urah, roditeljskih sestankih in posvetih pri šolskem svetovalnem delavcu, kjer pa je na 

voljo malo časa. Zanimiv pa je tudi podatek, da sodelovanja na pobudo staršev ali 

dijakov skoraj ni. Prav tako pa dijaki in straši samoiniciativno le redko spregovorijo o 

težavah in potrebi po pomoči (Grašič idr., 2010). 

- Dijaki z učnimi težavami so v razredu prepuščeni sami sebi 

V razredih so dijaki z učnimi težavami pogosto prepuščeni sami sebi. Strokovni delavci 

navajajo, da je obnašanje drugih dijakov do dijaka s težavami pri učenju odvisno 

predvsem od njega samega in od njegovih lastnosti ter da te dijake sošolci tolerirajo. 

Udeleženost dijaka v razredni skupnosti je odličen možen vir novega občutka lastne 

vrednosti, sprejetosti, prvih uspehov, a žal takih projektov pomoči ni oziroma jih je 

malo (Grašič idr., 2010).  
- Premalo konkretnih navodil, razumevanja, pomoči učiteljev 

Dijaki si želijo več konkretnih, razumljivih navodil učiteljev, več pomoči učiteljev pri 

učenju, nekoga, s katerim bi lahko prijateljevali in se z njim učili, več razumevanja, 

naklonjenosti učiteljev, nekoga, na katerega bi se lahko vedno obrnili, več informacij o 

tem, kako naj se učijo itd. Starši so sicer zelo angažirani pri podpori in pomoči dijakov, 
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prav tako pa si želijo več konkretnih navodil, več informacij o možnih virih pomoči na 

šoli in zunaj nje, večjo razpoložljivost učiteljev za pogovor itd. (Grašič idr., 2010). 
- Manj ustrezno poučevanje 

Neustreznim načinom poučevanja učitelji in strokovni delavci ne pripisujejo pomena, 

medtem ko med vzroki težav pri učenju dijaki in starši navajajo tudi dejavnike, ki se 

nanašajo na manj ustrezno poučevanje.  

Večina dijakov ima težave pri splošno-izobraževalnih predmetih. Več pozornosti bi bilo 

potrebno nameniti načinom poučevanja, predvsem verbalno-teoretičnih in abstraktnih 

vsebin. Najti je potrebno načine poučevanja, ki bi spodbujali razumevanje in preko 

praktičnih aplikacij ter eksplicitnega poučevanja strategij tudi omogočali doživljanje 

smisla in notranje kontrole (Grašič idr., 2010) . 

- Spregledanost močnih področij 

Starši in dijaki ocenjujejo, da so močna področja dijakov pogosto spregledana, 

predvsem dobre socialne veščine, ustvarjalnost in domišljija  

(Grašič idr., 2010).  
- Dijaki niso pripravljeni na razmere v družbi 

Uspeh dijakov z učnimi težavami je pogosto slabši od pričakovanj staršev, svetovalnih 

delavcev, učiteljev in dijakov samih. Dijaki se redkeje odzivajo na verbalna vprašanja, 

težko delajo samostojno in pogosto neučinkovito sodelujejo z vrstniki oz skupino 

(Deshler idr., 2005). Problem pa predstavlja predvsem dejstvo, da dijako pogosto niso 

pripravljeni na soočanje s še večjimi zahtevami globalizacijskih procesov industrije, 

razvoja tehnologije, sprememb na delovnih mestih in same narave dela (Martin 1999; 

Oliver 1999; Rifkin 1995, v Deshler idr., 2005).  
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1.3 UČENJE ANGLEŠČINE KOT TUJEGA JEZIKA V SREDNJIH ŠOLAH 

 

V svetu, ki je vedno bolj soodvisen, si ne moremo več privoščiti, da bi govorili le en 

jezik. Uspeh je v veliki meri odvisen od sposobnosti posameznika, da deluje kot del 

globalne skupnosti, ki govori različne jezike. Učenje tujih jezikov ni več hobi, temveč 

nuja (St. John's university, b.d.).  

 
1.3.1  Opredelitev predmeta prvi tuji jezik v srednjih poklicnih šolah 

 

Z vključitvijo Slovenije v Evropsko unijo se je pomen znanja tujih jezikov povečal. 

Znanje tujih jezikov dijakom namreč omogoča večjo mobilnost ter večje možnosti 

zaposlovanja (Andrin, Kozar, Rehberger, Volčanšek in Zakošek, 2011).   

 

Prav tako pa je učenje in poučevanje tujih jezikov pomembno tudi zaradi 

medsebojnega sodelovanja na kulturnem in gospodarskem področju, boljše 

dostopnosti do informacij, globjega medsebojnega razumevanja in spoštovanja 

drugačnosti (Andrin idr., 2011).  

 

Pouk tujih jezikov je zaradi globacijskih procesov pred novimi izzivi. Poleg razvijanja 

jezikovnih zmožnosti mora dijake pripraviti tudi na stike z drugimi kulturami. Pouk se 

tem zahtevam prilagaja, usvaja nove pristope, informacijsko in komunikacijsko 

tehnologijo ter uporabne in življenjske učne vsebine, ki so v skladu z dijakovimi 

interesi. Dijak pa se navaja na vseživljenjsko učenje tujih jezikov (Andrin idr., 2011). 

 

Kako učenje tujega jezika pripomore k spopadanju z današnjimi izzivi? 

- Razvija intelektualne sposobnosti (dobre učne navade, izbiro učnih strategij, 

pomnjenje, ...), 

- pomaga razširiti pogled na svet,  

- spodbuja razumevanje povezav med jezikom in človeško naravo, 

- spodbuja kritično razmišljanje,  

- odpira možnosti za raznolike prostočanse dejavnosti (kot so potovanja, 

gledanje tujih filmov in TV programov), 

- izboljša znanje maternega jezika (skozi primerjanje s tujim jezikom), 
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- pomaga spoznati stališča in poglede drugih kultur, 

- pomaga razvijati praktične spretnosti, ki se lahko uporabljajo na drugih 

področjih, 

- uči in spodbuja spoštovanje drugih etničnih skupin, 

- prispeva k razvoju osebnosti, 

- prispeva k doseganju nacionalnih ciljev (npr. gospodarski razvoj), 

- povečuje občutek lastne vrednosti (St. John's university, b.d.). 

 

Čok (1999, str.59) navaja naslednje vidike oziroma razloge za učenje tujih jezikov: 

- »potreba, da čim več ljudi govori tuj jezik v svojem poklicu (informativna vloga 

tujih jezikov v izobraževanju), 

- nuja po rabi tujega jezika v vsakdanjem življenju (uporabnost tujih jezikov v 

življenju), 

- želja in potreba po spoznavanju stičnih in oddaljenih kultur (kulturni vidik učenja 

tujih jezikov), 

- delež ozaveščanja tujih jezikov in spoznavanja tuje kulture pri osebnostni rasti 

posameznika (formativni vidik),  

- sklepanje in razvijanje mednarodnih povezav s pomočjo jezikovnih in kulturnih 

stikov (ekonomski in politični vidik), 

- zagotavljanje pogojev za mirno sožitje med ljudmi (družbeni vidik razvoja)«. 

 

1.3.2  Pouk tujega jezika 
 

Pri pouku tujega jezika razvijamo štiri jezikovne spretnosti: 

- poslušanje, 

- govorno sporočanje, 

- branje, 

- pisanje. 

Poleg jezikovnih spretnosti pa je pri učenju tujega jezika pomembno tudi besedišče in 

jezikovna znanja (slovnica). 
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Besedišče je pri pouku tujega jezika zelo pomembno. Lotiti se ga moremo 

sistematično. Dijakom moramo pomagati, da bodo nove besede utrjevali, si jih 

zapomnili in jih znali priklicati, ko jih bodo potrebovali (Skela, 1999). 

 

»Slovnica ureja postopke povezovanja jezikovnih struktur v 'pravilno' besedilo ter 

določa pomen njegovih posameznih sklopov. Znanje slovnice je za govorno in pisno 

sporočanje temeljnega pomena, vendar pa ne zadošča za vso jezikovno produkcijo in 

recepcijo, saj je potrebno dodati še pomen/semantiko in rabo/pragmatiko« (Skela, 

1999, str. 126). 

 

Sodobni pristopi učenja in poučevanja tujih jezikov temeljijo predvsem na delu z 

originalnimi neumetnostnimi besedili, občasno pa tudi z umetnostnimi. Tako dijaki 

razvijajo zmožnosti sprejemanja, tvorjenja in sporazumevanja v tujem jeziku ter 

razumevanje in sprejemanje različnih kultur. Vsak dijak dosega drugačno raven 

sporazumevalne zmožnosti, ki je odvisna od notranjih in zunanjih dejavnikov. Notranji 

dejavniki se nanašajo na splošna znanja, odnos do tujega jezika, motivacijo, 

pričakovanja in osebnostne dejavnike, zunanji pa predvsem na stik z jezikom v okolju 

in število ur pouka tujega jezika (Andrin idr., 2011). 

 

Uspešnost učenja tujega jezika je odvisna predvsem od motivacije, ki jo spodbuja 

šolsko učenje. V neposrednem življenjskem okolju tujega jezika ni vselej toliko, da bi 

njegova prisotnost potrjevala smiselnost njegovega učenja v šoli. Zato je nujno, da je 

dijak vseskozi dejavno vključen v pouk (Skela, Razdevšek-Pučko in Čok, 1999). 

 

Raziskave so pokazale, da učenje tujega jezika prinaša številne pozitivne učinke. 

Dijaki tako izboljšajo svoje komunikacijske sposobnosti, kognitivni razvoj, kulturno 

zavest in zaposlitvene možnosti. Prav tako pa tudi družba kot celota pridobi na 

gospodarskem, političnem in družbenem področju, ko njeni člani komunicirajo z ljudmi 

iz drugih držav in kultur (Marcos, 1998).  

Učenje tujega jezika razvija boljše kognitivne sposobnosti na področjih kot so miselna 

prožnost, ustvarjalnost, divergentno mišljenje in miselne operacije višjega reda (Foster 

in Reeves, Landry, Rafferty, Ginsburg in McCoy, v Morris, b.d.). Pripomore pa tudi k 

boljšim sposobnostim poslušanja in spomina (Morris, b.d.). 
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1.3.3  Komunikacijski pristop  

 

Sodobni pouk tujega jezika temelji na komunikacijskem pristopu oz celostno-

jezikovnem pristopu. Pri tem pristopu je pouk osredotočen na učni proces. Upošteva 

se učenčevo predznanje, osebnost, interesi, vrednote, nagnjenja in učni ter spoznavni 

stil. V učnem procesu sta udeležena učitelj in dijak, ki enakovredno prispevata k 

sproščenemu komuniciranju. Učitelj je v vlogi »pospeševalca« procesa pridobivanja 

znanja, dijak pa glede na svoje zmožnosti in predznanje aktivno in čim bolj samostojno 

sodeluje v tem procesu (Andrin idr., 2011). 

 

»Komunikacijski pristop opredeljujejo naslednja izhodišča:  

- znanje tujega jezika omogoča in spodbuja medosebno komunikacijo, 

- komunikacija je učinkovita, če je govorec samostojen tako pri izbiri vsebine kot 

sporočanjskih sredstev, 

- pogoj za uspešno učenje oziroma poučevanje tujega jezika je motivacija za 

učenje jezika, ki izhaja iz uporabnih, aktualnih in za učence zanimivih vsebin, 

- pouk tujega jezika temelji na ustrezni učni vsebini, ki osmišlja pouk in s pomočjo 

medpredmetnih povezav omogoča prenos usvojenega znanja v stvarne 

življenjske položaje« (Andrin idr., 2011, str. 22). 

 

»Pomembno je, da učitelj pri pouku: 

- oblikuje etapne cilje za lažje in učinkovitejše ugotavljanje napredka dijakov in 

spodbuja dijake k samovrednotenju doseganja etapnih ciljev, 

- z raznimi dejavnostmi pri pouku tujega jezika spodbuja razvijanje zmožnosti 

sodelovanja in socialno integracijo,  

- z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije in z raznimi metodami 

oziroma oblikami dela učence seznanja z učnimi strategijami; ti nato oblikujejo 

lastne učne strategije glede na učni in spoznavni stil, sposobnosti, interes in 

izkušnje, 

- spodbuja učence k samoiniciativnosti, kreativnosti, inovativnosti in reševanju 

problemov v lastnem in delovnem okolju, s čimer hkrati razvija tudi njihovo 

zavest o (strokovni) odgovornosti, 

- pozna razvoj spoznavnih procesov in se zaveda, da je usvajanje tujega jezika 

dolgotrajen proces, 
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- pokaže strpnost ter dopušča tudi učenčeve napake, 

- izvaja dejavnosti, ki pri dijaku spodbujajo željo po pogovoru s sovrstniki in 

ponujajo veliko iztočnic za izmenjavo informacij, izražanje stališč, interesov in 

solidarnosti« (Andrin idr., 2011, str. 22). 

 

1.3.4  Pouk tujega jezika stroke  
 

Globalizacijski procesi, ki v zadnjem času vplivajo na različna področja človekovega 

življenja, povzročajo tudi precejšnje poklicne spremembe. Temu se mora prilagoditi 

tudi pouk tujega jezika. Programi morajo biti zastavljeni tako, da so evropsko 

primerljivi. Dijake srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in poklicno-tehniškega 

izobraževanja pa je potrebno pripraviti na poklicno sodelovanje v celotnem evropskem 

prostoru. Ti cilji se uresničujejo tudi z uvedbo pouka tujega jezika stroke. Ta je 

namenjen določeni ciljni skupini (npr. kuharjem), ki bo ta jezik uporabljala pri 

opravljanju svojega poklica. Tak pouk se uresničuje z vključevanjem strokovnih vsebin 

in ustreznih metod, preko katerih dijaki usvajajo strokovno besedišče in razvijajo tudi 

ključne zmožnosti za svoj poklic. Učitelj tujega jezika pa mora dobro poznati kurikulum 

poklicne oz. strokovne šole, se povezovati z učitelji strokovnih predmetov ter slediti 

spremembam in razvoju na strokovnem področju (Andrin idr., 2011).  

 
1.3.5  Učne težave pri učenju angleškega jezika 

 

V šoli so danes najbolj cenjene veščine branja, pisanja, jezikovnega izražanja, precej 

manj pa praktičnost. Mladostniki, ki slabše obvladajo te veščine imajo težave pri 

splošnih izobraževalnih predmetih, še posebej pri angleščini, kjer veljajo drugačna 

slovnična pravila (Cerkovnik, 2003). 

 

Cerkovnik (2003) navaja, da posamezniki, ki imajo specifične učne težave, največkrat 

pa tudi vrzeli v znanju, pogosto ne ločijo med besednimi vrstami, si slabo zapomnijo 

nove besede ter nepravilno zapisujejo besede.  

 

Schwarz (1997) navaja, da težave s tujim jezikom izvirajo iz maternega jezika. Težave 

z učenjem tujega jezika izhajajo iz pomanjkljivosti na eni ali več jezikovnih 

komponentah (sintaksa, fonologija, semantika, ...) v maternem jeziku. Te 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                        Šnuderl Anja; diplomsko delo 
 

18 
 

pomankljivosti se kažejo v blagih do resnih težavah v govornem ali pisnem vidiku 

jezika. Veliko učencev s težavami pri angleščini ima šibko fonološko zavedanje. 

Težave imajo z osnovnimi glasovnimi enotami in fonemi, ki jih ne prepoznavajo in z 

njimi ne zmorejo uspešno manipulirati. Zaradi tega imajo težave s percepcijo in 

produkcijo jezika, govorjenjem in črkovanjem ter z jezikovnim razumevanjem 

(Schwarz, 1997). 

 

Lombardino in DiFino (2004) navajata tri problematična področja učencev in dijakov s 

težavami pri učenju angleščine: 

- Zapomnitev 

Uporaba sposobnosti zapomnitve je ključna za skoraj vse aspekte učenja jezika. Dijaki 

s težavami pri učenju angleščine imajo pogosto slabše sposobnosti zapomnitve 

informacij. To pa največkrat pomeni tudi slabše rezultate in ocene. Dijaki imajo 

pogosto težave z zapomnitvijo novih besed in slovničnih pravil. 

- Anksioznost 

Anksioznosti pri angleščini je med temi dijaki zelo pogosta. Pogosto se spopadajo s 

strahom, da bodo izpadli »neumno«, če bodo napačno izgovorili besede ali naredili 

slovnično napako. Če je anksioznost konstantno prisotna, lahko ima zelo negativne 

posledice. Posameznik lahko tudi popolnoma zablokira, tako da npr. iz sebe ni 

sposoben spraviti nobenega glasu.  

- Težave z obvladovanjem slovnice 

Poleg tega, da si ti dijaki težje zapomnijo slovnična pravila, pogosto tudi ne dojamejo 

samih slovničnih konceptov, saj ne razumejo slovnične terminologije. Namesto, da bi 

se osedotočili na razumevanje konceptov, se prevečkrat ukvarjajo s terminologijo, 

zaradi česar ostaja razumevanje konceptov pomanjkljivo. 

 

Kot že omenjeno ima pri učenju in poučevanju tujega jezika spomin pomembno vlogo. 

Učinkovitost učenja (in poučevanja) tujega jezika namreč pogosto presojamo s 

sposobnostjo dijaka, da prikliče v spomin določene informacije (besede, nepravilne 

glagole, pravila za tvorbo časov ipd.). Pri tem pa se moramo zavedati, da je priklic 

odvisen tako od načina poučevanja, učenčevih spominskih sposobnosti ter od načina 

predelave informacij (Čok, 1999).  

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                        Šnuderl Anja; diplomsko delo 
 

19 
 

Učenci z jezikovnimi težavami, kamor sodi tudi tuj jezik angleščina, imajo pogosto 

omejeno besedišče in so počasni pri prepoznavanju pomena besed. V interpretaciji 

pomena besed so zelo konkretni, besedam pa velikokrat pripisujejo le en pomen 

(Brent, Gough in Robinson, 2001). 

 

Še dodatno oviro pri učenju pa predstavlja dejstvo, da angleščina spada med 

germanske jezike, ki so zelo zapleteni za učenje. Razloga za težave pri učenju 

angleščine sta pogosto dva. Prvi je ta, da veliko besed vsebuje sklope soglasnikov. 

Npr. beseda “sprint” je težavna saj je črka p stisnjena med s in r, zaradi česar je glas p 

težaven za učenje. Drug razlog pa je, da angleščina ni fonetični jezik. Besede se 

drugače napišejo, kot se izgovorijo. Odnos med črkami in njihovimi glasovi je precej 

zapleten. Glasovi posameznih črk pogosto variirajo glede na kontekst. Npr. črka c 

lahko zveni mehko pri besedi “recive” ali trdo pri besedi “can” (Randerson, 2001). 

 
1.3.5.1 Jezikovne ovire pri učenju tujega jezika 
 

Številne raziskave so pokazale povezavo med učenjem materinega in tujega jezika. 

Problemi, ki se pojavljajo v maternem jeziku, bodo prisotni ali celo večji pri učenju 

tujega jezika (Scott in Manglitz, 1997). 

 

Hodge (1998) navaja nekatere jezikovne pomanjkljivosti v materinem jeziku, ki lahko 

vplivajo na učenje tujega jezika: 

Branje 

- Šibka bralna zmožnost ali slabo razumevanje prebranega. 

- Mešanje podobnih črk in številk, obračanje le teh ali neustrezen vrstni red črk. 

- Težave z branjem naslovov, malega tiska, itd. 

Pisanje 

- Težave s pisanjem idej in/ali organizacijo misli na papirju. 

- Obračanje ali izpuščanje črk in besed med pisanjem. 

- Težave s strukturo povedi, organizacijo in tehniko pisanja. 

- V enem izdelku pogosto različno črkuje isto besedo.  

Jezik 

- Besede lahko razloži ustno, ne pa tudi pisno. 

- Napačno razume jezik ali slabo razume, kar je bilo povedano. 
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Slušno procesiranje 

- Se ne odziva na govorjen jezik ali stalno napačno razume, kar je bilo povedano. 

- Je zamoten od različnih zvokov ali je preveč občutljiv na zvok.  

Kognicija 

- Nove spretnosti pridobiva počasi. 

- Težave s sledenjem navodilom, predvem kompleksnim. 

- Težave z vidno prostorsko orientacijo (zamenjuje levo-desno, zgoraj-spodaj, 

spredaj-zadaj, …). 

Spomin 

- Nauči se informacije predstavljene na en način, ne pa tudi na drug. 

- Težave s pomnjenjem informacij. 

Organizacija 

- Težave s sledenjem urnikom in točnostjo. 

- Težave z učenjem o času. 

Pozornost 

- Kratkotrajna pozornost ali impulzivnost. 

- Težave s privajanjem na rutine. 

 

1.3.6  Pomoč pri učenju tujega jezika dijakom z učnimi težavami 
 

Težave z učenjem tujega jezika so lahko zelo raznolike ter različno intenzivne. Od 

vrste in intenzivnosti težav pa je odvisna pomoč in podpora. Cerkovnik (2003) navaja, 

da se lahko težave pri tujem jeziku sčasoma ublažijo, če je posameznik deležen 

ustreznega razumevanja in pomoči. 

 

Povzetek prilagoditev in pristopov, ki jih predlagajo različni avtorji:  

- uporaba strukturiranih, multisenzornih, direktnih in eksplicitnih pristopov 

poučevanja, ki dijakom pomagajo razumeti strukturo jezika in zagotavljajo 

dovolj priložnosti za utrjevanje, 

- ustrezno učno okolje (razumevanjoče, podporno, ...), 

- prilagojen učni tempo,  

- natančno razložena pričakovanja od učenca glede sodelovanja, domačih nalog 

ipd., 

- predvidljiva struktura ure (rutina), 
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- zagotovljen čas za ponovitev snovi pri vsaki uri, 

- uporaba multisenzornega materiala, 

- več časa za reševanje nalog, pisanje zapiskov ipd., 

- podaljšan čas na testih,  

- na testu jim nekdo prebere naloge, 

- uporaba računalnika pri pisanju ipd., 

- učenje le osnovnega besedišča, 

- podane ključne besede za pomoč pri pisanju sestavka, obnove ipd., 

- pomočnik v razredu (npr. za pisanje zapiskov), 

- zmanjšan obseg branja v razredu (National Clearinghouse on Disability and 

Exchange, 2007). 

 

Takšne prilagoditve omogočajo dijakom z učnimi težavami pri angleščini enake 

možnosti za učenje in izkazovanje znanja. Prilagoditve bodo seveda odvisne od 

vsakega posameznika in njegovih individualnih značilnosti. Nekateri pristopi pa lahko 

koristijo tudi ostalim učencem v razredu (National Clearinghouse on Disability and 

Exchange, 2007). 

 

Sedita (1997, v Hodge 1998) trdi, da dijaki z učnimi težavami pri učenju tujega jezika 

potrebujejo specifično urjenje (navodila in vaje) v strategijah učenja tujih jezikov ter 

učitelje, ki razumejo stile učenja, njihova močna področja in slabosti. 

 

Hodge (1998) v okviru pomoči učenem in dijakom s težavami pri učenje tujega jezika 

priporoča: 

- uporabo alternatvinih pristopov (multisenzorni pristop itd.), 

- prilagoditve v razredu, 

- korekcijo težav, 

- usmerjenost v močna področja, 

- razvijanje učnih strategij, 

- razvijanje kompenzacijskih strategij in 

- uporabo tehnologije. 

 

V okviru pomoči učencu s težavami je najpomembnejša korekcija težav. Je pa tudi 

najtežje uresničljiva, saj so potrebni specialni treningi in individualen pristop. Učitelji bi 
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morali v pouk vpeljati alternativne multisenzorne pristope. Učinkovit multisenzorni 

medij je tudi tehnologija, saj omogoča učenje preko več kanalov ter tako naredi učenje 

učinkovitejše. Učencu z učnimi težavami pa bodo v razredu koristile tudi prilagoditve 

kot so: ustrezen sedežni red oziroma mesto v razredu, pisanje testa v mirnem okolju, 

podaljšan čas, uporaba snemalnikov ipd. Prilagoditve pa seveda variirajo glede na 

težave in učni stil učenca (Hodge, 1998).  

 

Za uspešno učenje tujega jezika je pomembno razvijati tudi kompenzacijske strategije, 

ki so usmerjene v razvijanje sposobnosti za učenje. To so npr. znanja o organizaciji, 

predelavi in razumevanju (kaj je prebral ali slišal), načrtovanju domače naloge in 

dolgoročne naloge, učenju za teste in dobrih strategijah reševanja testov. Da bodo 

uspešni pri učenju tujega jezika morajo pridobiti znanja in spretnosti o učnih 

strategijah. Morajo se naučiti, kako se učiti. Te veščine moramo pri učencih načrtno 

razvijati, saj tega ne razvijejo avtomatično. Poleg tega pa morajo usvojiti tudi jezikovne 

učne strategije (Hodge, 1998).  

 

Archibald idr. (2006, v Thomac McClure, 2013) so ugotovili, da dijaki, ki prejmejo vsaj 

15 minut pouka tujega jezika na dan, precej napredujejo, če ta zagotavlja ustrezno 

motivacijo, izziv in omogoča ustvarjalno rabo jezika.  
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1.4 STRATEGIJE, PRISTOPI IN METODE ZA UČENJE IN POUČEVANJE 

ANGLEŠČINE 

 

Učenje ni enostavna naloga, še posebej če želimo, da je učinkovito. Učenci (predvsem 

tisti z učnimi težavami) se pogosto ne znajo dovolj uspešno učiti. Bodisi ne poznajo 

ustreznih strategij učenja, jih uporabljajo nepravilno, ali jih sploh ne uporabljajo. Pečjak 

in Gradišar (2002, str. 74) navajata, da »učinkovito učenje predpostavlja aktivno vlogo 

učenca v učnem procesu, za doseganje tega pa mora učenec imeti znanje o tem, kako 

se učiti, kako organizirati učenje in delovni prostor ter pri učenju upoševati tudi lastne 

specifičnosti«. 

 

»Pomen učenja učnih strategij je v tem, da učenec zavesti proces učenja, tj., da ve, 

kako pri učenju procesira nove informacije, da izboljšuje svoje stare učne strategije, 

spoznava nove in razvija sistematičen pristop k učenju. Enako kot za ostale predmete, 

velja to tudi za učenje angleščine« (Pečjak in Gradišar, 2002, str. 85). 

 
1.4.1  Splošni nasveti za učenje tujih jezikov 

 

Podobno kot za vse šolske predmete tudi za učenje angleščine obstajajo splošni 

nasveti za učinkovitejše učenje: 

- pri pouku pozorno poslušaj in sodeluj, 

- uči se vsak dan, 

- razdeli si čas za učenje (npr. 10 min za besedišče, 15 min za slovnico, …), 

- veliko vadi in utrjuj, 

- bodi v stiku z jezikom (glej televizijo, beri, …), 

- nauči se slovnična pravila, saj so osnova jezika (Cope Powell, b.d.).  

 
1.4.2  Metakognicija  

 

Tancig (2004, str. 45) navaja, da je »metakognicija zavedanje, kako se učimo in kako 

nadzorujemo učni oziroma miselni proces«. Omogoča uspešno učenje in reševanje 

problemov. Cilj metakognitivnih strategij je, da učenci oziroma dijaki povezujejo nove 

informacije s starimi, da premišljeno izbirajo miselne procese ter da te procese 

načrtujejo, evalvirajo in spremljajo (Tancig, 2004). 
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Larkin in Ellis (1998, v Grašič idr., 2010) navajata, da dijaki z učnimi težavami pogosto 

ne obvladajo metakognitivnih in izvršilnih veščin, zato so pri učenju največkrat pasivni, 

odvisni in neučinkoviti. 

 

Metakognitivni primanjkljaji vplivajo na dijakovo samozavedanje in samoregulacijo 

lastnih sposobnosti reševanja problemov in strategij za vodenje, spremljanje in 

usmerjanje uspeha. Ti učenci imajo lahko omejeno zavest o svojih prednostih oziroma 

močnih področjih in pomanjkljivostih oziroma šibkih področjih ter o prilagoditvah in 

postopkih potrebnih za svoj uspeh (Adolescent Literacy and Older Students With 

Learning Disabilities, 2008).  

 

Tomec, Pečjak in Peklaj (2006) so ugotavljale vlogo kognitivnih in matekogntivnih 

procesov pri samoregulaciji učenja. Preverjale so, katera kognitivna in metakognitivna 

vedenja oziroma prepričanja imajo dijaki slovenskih srednjih šol ter katere kognitivne 

in metakognitivne strategije se jim zdijo pomembne. Dijakom 1. letnika se zdijo 

pomembnejše pasivne oblike ponavljanja, torej dosegajo bolj površinsko znanje, 

dijakom 4. letnika pa aktivne oblike ponavljanja. Metakognitivno zavedanje narašča z 

učno uspešnostjo. Tako imajo učno manj uspešni dijaki najnižje metakognitivno 

zavedanje. Na splošno dijaki z več metakognitivnega zavedanja kognitivne strategije 

učenja ocenjujejo pomembnejše kot dijaki z nižjim metakognitivnim zavedanjem. 

Razlike v kognitivnih učnih strategijah pa se pojavljajo tudi med spoloma, in sicer v 

prid dijakinjam. Avtorice zaključujejo, da se dijaki z več metakognitivnega zavedanja 

bolj zavedajo lastnega učnega procesa, premorejo več znanja o tem, kaj je učinkovito, 

učinkovite strategije ocenjujejo kot bolj pomembne ter te strategije tudi efektivneje 

uporabljajo. 

 

Pri dijakih z učnimi težavami je pomembno, da načrtno razvijamo metakognicijo. Le 

tako se bodo namreč lahko uspešno in samostojno učili ter reševali probleme. 

 

Primeri osnovnih strategij za razvoj metakognicije: 

- ugotoviti, »kaj vemo« in »česa ne vemo«, 

- verbalizacija miselnih strategij, 

- vodenje dnevnika mišljenja in učenja, 
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- načrtovanje in samouravnavanje (časa, strategij, materialov, kriterijev za 

evalvacijo idr.), 

- poročanje o procesih mišljenja oz učenja, 

- samoevalvacija in 

- povzemanje gradiva (Tancig, 2004). 

 

1.4.3  Jezikovne učne strategije 

 

Jezikovne učne strategije imajo pomembno vlogo pri učenju in poučevanju tujih 

jezikov. Nanašajo se na posebne načine, vedenja, taktike ali tehnike, ki olajšajo učenje 

jezika (Hismanoglu, 2000). Izraz so opredelili različni raziskovalci. Wanden in Rubin 

(1987, str. 19, v Hismanoglu, 2000) opredeljujeta jezikovne učne strategije kot »... vse 

sklope dejavnosti, korakov, načrtov, rutin, ki jih uporabljamo v učnem procesu za lažje 

pridobivanje, shranjevanje, iskanje in uporabo informacij«. Richards in Platt (1992, str. 

209, v Hismanoglu, 2000) navajata, da gre za »namerno obnašanje in razmišljanje, ki 

ga učenci uporabljajo pri učenju, da bi bolje razumeli, se učili ali si zapomnili nove 

informacije«.  

 

Vsi, ki se učijo tujega jezika, uporabljajo jezikovne učne strategije, ko npr. obdelujejo 

nove podatke ali opravljajo naloge pri pouku tujih jezikov. Dejavniki, kot so starost, 

spol, osebnost, motivacija, življenjske izkušnje, stil učenja, vznemirjenost, tesnoba, 

itd., vplivajo na način, na katerega se dijaki učijo jezik. Zaradi tega ne uporabljajo vsi 

enakih strategij, niti ni smiselno, da bi vse poučevali enake strategije (Hismanoglu, 

2000). 

 

Jezikovne učne strategije so opredelili različni raziskovalci. Navajam eno izmed njih: 

 

Oxfordova klasifikacija (1990, v Hismanoglu, 2000) 

Jezikovne učne strategije deli v dve glavni skupini: neposredne in posredne. Te pa 

nadalje v 6 podskupin.

1. NEPOSREDNE STRATEGIJE   

- Spominske  

- Kognitive 

- Kompenzacijske 
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2. POSREDNE STRATEGIJE 

- Metakognitivne  

- Afektivne  

- Socialne  

 

Metakognitivne strategije pomagajo dijaku regulirati učenje. Afektivne strategije se 

ukvarjajo s čustvenimi zahtevami, kot npr. samozavest. Socialne strategije so 

usmerjene v povečanje interakcije v ciljnem jeziku. Kognitivne strategije so mentalne 

strategije, ki jih učenci uporabljajo za osmišljanje učenja. Spominske strategije so 

namenjene shranjevanju informacij. Kompenzacijske strategije so usmerjene v 

premagovanje vrzeli v znanju za nadaljevanje komunikacije (Oxford, 1990, v 

Hismanoglu, 2000). 

 

Pomen jezikovnih učnih strategij pri učenju in poučevanju 
 

Jezikovne učne strategije so dober pokazatelj, kako dijaki pristopajo k nalogam in 

rešavanju problemov. Učiteljem nudijo dragocene informacije o tem, kako dijaki 

ocenijo situacijo, načrtujejo in izberejo ustrezne veščine za učenje, razumevanje in 

zapomnitev novih informacij (Hismanoglu, 2000). 

  

Razvijanje jezikovnih učnih strategij pripomore k učni neodvisnoti in samostojnosti, s 

čimer dijak prevzema nadzor nad svojim učenjem (Hismanoglu, 2000).  

 

Lessard-Clouston (1997, v Hismanoglu, 2000) pa navaja tudi, da jezikovne učne 

strategije prispevajo k razvoju sporazumevalnih zmožnosti.  

 

Vloga učitelja  

 

Učitelj jezikov, ki želi učence naučiti uporabljati jezikovne učne strategije, bi moral 

poznati dijake, njihove interese in učne stile. Preko opazovanja dijakov v razredu lahko 

ugotovi, katere strategije dijaki že uporabljajo. Poleg opazovanja v razredu, lahko 

učitelj pripravi kratek vprašalnik, kjer dijaki predstavijo svoje učne navade in načine 

učenja. Na ta način lahko učitelj izve, katere dejavnosti v razredu so priljubljene in 

katere ne (Hismanoglu, 2000). 
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Dejstvo je, da ima vsak dijak v razredu drugačen učni stil in različno znanje ter 

zavedanje o uporabi učnih strategij. Zato učitelj ne more poučevati zgolj na en način. 

Zagotoviti mora široko paleto učnih strategij, da bi zadovoljil potrebe in pričakovanja 

svojih dijakov, ki imajo različne stile učenja, motivacijo, strategije, preference, itd. 

(Hismanoglu, 2000).  

 

1.4.4  Multisenzorni pristop 
 

Multisenzorni pristop je učinkovit način pomoči učencem in učencem in dijakom z 

učnimi težavami pri učenju tujega jezika, saj pri učenju vključuje več senzornih 

kanalov. Učitelji lahko uporabljajo raznolike in kreativne strategije, ki niso značilne za 

tradicionalni pristop učenja. Pri multisenzornem poučevanju angleščine se uporabljajo 

igre vlog, pesmi in igre. Namesto razlage se slovnica raje demonstrira, kar omogoča 

sklepanje o pravilih, učenje pa je tako bolj smiselno. Učenci oziroma dijaki so vključeni 

v interaktivne in kinestetične aktivnosti, pouk pa je usmerjen na njih. Pouk je tako bolj 

smiseln in zanimiv ter manj abstrakten (DiFino in Lombardino, 2004). 

 

Multisenzorne tehnike, ki poudarjajo direktno in eksplicitno poučevanje glasov preko 

učnih kartic in vaj branja, pisanja ter govorjenja, lahko olajšajo učenje jezikov pri 

učencih z učnimi težavami (Schneider, 1996, v Marcos, 1998). 

 

1.4.4.1 Tehnologija kot multisenzorni medij 

 

Tehnologija je lahko zelo učinkovito sredstvo za multisenzororno učenje in poučevanje 

tujega jezika. Dijaki namreč uporabljajo več modalitet, npr. vizualno, zvočno in 

kinestetično. Tako izkoristijo svoje prednosti oziroma močna področja in hkrati 

razvijajo šibka (Hodge, 1998).  

 

Širjenje internetne programske opreme v zadnjih desetletjih je nedvomno spremenilo 

tudi način učenja in poučevanja tujih jezikov. Računalniki so med učitelji priljubljeni že 

od leta 1960, njihova uporabnost pa se je izjemno povečala z razvojem internetne 

tehnologije. Različni avtorji navajajo, da lahko uporaba tehnologije pomembno izboljša 

različne jezikovne spretnosti. Na razvoj jezikovnih spretnosti v tujem jeziku vplivajo 
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računalniki, internet, mobilni telefoni, spletni iskalniki, prevajalniki, klepetalniki, videi, 

itd(Saqlain, 2012). 

 

Kelsen (2009, v Saqlain, 2012) navaja, da YouTube vpliva in pomaga izboljšati 

sposobnosti poslušanja in govorjenja tujega jezika. K razvoju govornih spretnosti in 

razumevanja jezika vplivajo razni klepetalniki in spletna omrežja (Skype, Google talk, 

Facebook, itd.). Pomembno vlogo pri učenju tujega jezika imajo tudi internetni iskalniki 

(Google, Yahoo, ...). Nekateri avtorji navajajo, da zgolj iskanje na teh iskalnikih izboljša 

sposobnosti pisanja. Več avtorjev navaja, da je računalniška tehnologija pogosto bolj 

učinkovita pri razvoju pismenosti v tujem jeziku kot konvenciolne metode. Kljub temu 

pa se priporoča kombinacija obeh pristopov (Saqlain, 2012).  

 

Kot učinkoviti tehnološki pripomočki pri učenju tujega jezika so se izkazali tudi videji s 

podnapisi, interaktivne naloge, bralniki in pregledovalniki zapisa (Hodge, 1998). Poleg 

že omenjenih pripomočkov je zelo učinkovita in primerna za v razred tudi pametna 

tabla (Saqlain, 2012). 

 

1.4.5  Mnemotehnike 

 

Mnemotehnike so ena izmed možnosti, kako izboljšati spomin. Brigham in Brigham 

(2001) navajata, da so mnemotehnike strukturirani postopki, ki pomagajo pri 

zapomnitvi in priklicu informacij.  

 

Uporabljajo se lahko na kateremkoli področju, kjer je potreben priklic, najbolj 

učinkovite pa so na področju priklica novih in neznanih besed. Najpogosteje se 

uporabljajo za zapomnitev velike količine informacij ali za ustvarjanje povezave med 

dvema ali več informacijami (Mastropieri in Scruggs, 1998). 

 

Poznamo različne mnemotehnike. Ključ do dobre mnemotehnike pa je izbira ustrezne 

vrste glede na to, kaj si je potrebno zapomniti (Brigham in Brigham, 2001).  

 

1.4.5.1 Vrste mnemotehnik 

 

Metoda ključev (ključnih besed) 
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Metoda ključev je zelo raznolika in ima vrsto koristnih aplikacij. Ena izmed možnosti je 

učenje novih besed, tako v maternem kot tujem jeziku. Za besedo, ki se jo učimo 

moramo najprej poiskati ključ. To je beseda, ki je podobna tisti, ki se jo želimo naučiti 

in nas bo spomnila na njo, biti pa mora enostavna za predstavljanje. Nato si ustvarimo 

sliko ključa in definicije besede, ki se je učimo. Pomembno je, da sta ti dve stvari v 

interakciji, da bo mnemotehnika čimbolj učinkovita (Mastropieri Scruggs, 1998).  

Navajam primer, ki velja v angleščini. Če se želimo naučiti besedo Carline, ki pomeni 

witch (čarovnica), bo ustrezen ključ beseda car (avto). Ti dve besedi nato postavimo v 

neko zanimivo interakcijo, ki je v konktnem primeru lahko čarovnica, ki vozi avto (The 

Access centre, 2007). 

 

 

 

 

 
 
Slika 1: Slika mnemotehnike za besedo carline (čarovnica, ki vozi avto)  
(The Access centre, 2007) 
 

Navajam še primer za zapomnitev glavnega mesta Floride (velja v angleščini). Ključ za 

Florido je flower (roža), saj je podobno sliši. Ključ za glavno mesto, ki je Tallahassee 

pa je television (televizija). Ti dve besedi nato povežemo v neko interakcijo, npr. roža 

na televiziji (Mastropieri Scruggs, 1998).   

 

 
Slika 2: Slika mnemotehnike za Tallahassee, glavno mesto Floride 
(Mastropieri in Scruggs, 1993, v Mastropieri Scruggs, 1998)  
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Metoda besed, ki se rimajo 
 

Ta mnemotehnika se uporablja, kadar si je potrebno zapomniti vrstni red stvari, ali 

kadar informacije vsebujejo števila. Navadno gre za kratke besede, ki se slišijo kot 

števila oziroma se z njimi rimajo (npr. v angleščini one – gun, two – shoe, six - sticks, 

eight – gate, ...) in so enostavna za predstavljanje (Brigham in Brigham, 2001).  

 

Mastropieri in Scruggs (1998) navajata primer uporabe te mnemotehnike, ki pa velja 

v angleščini. Da si zapomnimo, da imajo žuželke šest nog, pajki pa osem, si 

predstavljamo žuželko na palicah (six – sticks; palice nas asociirajo na število šest) 

in pajka na vratih (eight – gate; vrata nas asociirajo na osem).  

 

Strategija prve črke (akronimi in akrostihi) 
 

Strategija prve črke, ki vključuje uporabo črk, spodbuja k zapomnitvi nekega 

seznama stvari. Temelji na predpostavki, da si bomo stvari lažje zapomnili, če vemo 

prvo črko. To pa velja oziroma deluje samo, kadar poznamo vsebino. Brez tega nam 

prva črka namreč ne koristi. Metoda je najbolj učinkovita, kadar lahko iz prvih črk 

sestavimo smiselno besedo (Mastropieri in Scruggs, 1998).  

 

V nekaterih primerih iz prvih črk ni možno sestaviti smiselne besede. Npr. če si 

želimo zapomniti imena planetov v ustreznem vrstnem redu. Prve črke so: M, V, Z, 

M, J, S, U, N. V takih primerih iz prvih teh črk tvorimo nove besede povezane v nek 

smiselen stavek (Mastropieri in Scruggs, 1998). V konkretnem primeru bi takšen 

stavek lahko bil: »Medved v zeleni majici je skoraj ujel nosoroga.« 

 

Mnemotehnika z glasbo 

 

Podobno kot si zapomnimo besedila pesmi, lahko glasbo uporabljamo tudi za 

zapomnitev drugih informacij. Snov, ki se jo moramo naučiti spremenimo v pesem. 

Uporabimo lahko katerokoli melodijo (Congos,  2006).  
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Pozitivni učinki uporabe mnemotehnik 
 

Številne raziskave so v zadnjem času preučevale učinke uporabe mnemotehnik tako 

pri splošni populaciji, kot tudi pri učencih z učnimi težavami. Različni raziskovalci 

navajajo, da je uporaba mnemotehnik pri učencih z učnimi težavami pripomogla k 

izrazitemu izboljšanju izobraževalnih dosežkov (Swanson, 1999; Forness, Kavale, 

Blum in Lloyd, 1997, v The Access Center, 2007). Zelo učinkovite so prav za 

izboljšanje pomnjenja, ki je zelo pomembno za uspeh v šoli. Različne raziskave, ki 

so skupno vljučevale več kot tisoč učencev so pokazale, da so si učenci, ki so 

uporabljali mnemotehnike, zapomnili skoraj polovico več informacij kot učenci, ki so 

se učili na drugačne načine (Mastropieri, 2005). 

Raziskava na študentih, ki so za priklic umetnikov in njihovih del uporabljali 

mnemotehnike, je pokazala, da so ti dosegli izrazito boljše rezultate kot vrstniki, ki 

niso uporabljali mnemotehnik (Carney in Levin, 2000, v The Acces Center, 2007).  

 

Mnemotehnike so torej uspešen način za izboljšanje spomina oziroma za 

zapomnitev različnih informacij. Uporabljajo se lahko za najrazličnejša tematska 

področja, uporablja pa jih lahko praktično vsak. Primerne in učinkovite so tudi za 

dijake z učnimi težavami. Informacije so predstavljene na zanimiv in drugačen način, 

zaradi česar si jih lažje in hitreje zapomnimo. Z njimi lahko učitelji in specialni 

pedagogi zelo popestrijo pouk in zanimanje učencev in dijakov. 

 
1.4.6  Grafični organizatorji 
 
Da si bomo novo informacijo lažje zapomnili, jo moramo povezati z že obstoječim 

znanjem (Dye, 2000). Na tej teoriji bazirajo grafični organizatorji. Gre za vizualne 

prikaze, ki informacije predstavijo tako, da so te bolj razumljive in lažje za 

zapomnitev (Meyen, Vergason in Whelan, 1996, v Dye, 2000).  

Grafični organizatorji uporabljajo vizualne simbole za izražanje idej in konceptov. 

Pogosto prikazujejo odnose med informacijami, dejstvi in idejami na nekem 

področju. Glavni namen grafičnih organizatorjev je, zagotoviti vizualno pomoč za 

lažje učenje in poučevanje. Z uporabo grafičnih organizatorjev lahko »vidimo« in 

razumemo neodkrite vzorce in odnose. Uporabljajo se lahko na vseh področjih 

kurikuluma (Istructional Strategies Online, b.d.).  
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Primeri grafičnih organizatorjev: 

- Vennov diagram, 

- pojmovna mreža, 

- miselni vzorec, 

- časovni trak, 

- primerjalna matrika, 

- prikaz “ribja kost” (Pečjak, 2002). 

 

1.4.7  Spominske kartice 

 

Hodge (1998) v okviru pomoči pri učenju angleškega jezika priporoča uporabo 

spominskih kartic. Gre za kartice z določenimi informacijami, ki se jih želimo naučiti. 

Te informacije so lahko besedišče, pravila, formule, zgodovinski dogodki ipd. 

Zapisane so lahko na eni ali na obeh straneh. Primerne so tako za uporabo v 

razredu kot za samostojno učenje. Namenjene so ponavljanju oz povečanju 

zapomnitve. Utrjujejo aktivni priklic, saj posameznik dobi informacijo (vprašanje, 

besedo, pojem, …) ki jo nato razloži (odgovori na vprašanje, prevede besedo, razloži 

pojem, …). Obstajajo različni načini uporabe spominskih kartic, najpogosteje pa 

ponavljanje poteka v časovnih presledkih, ki se s številom ponovitev večajo 

(Wikipedia, 2001).  
 

1.4.8  Primeri aktivnosti za učenje angleščine 
 

Igra vlog 
 

Igranje vlog predstavlja aktiven način za utrjevanje slovnice in besedišča. Učenci 

prevzamejo določene vloge, ki jih odigrajo. Vsebina je odvisna od snovi, ki jo želimo 

utrjevati (Rowlands, b.d.). Igre vlog ponujajo neskončne možnosti za razvijanje 

komunikacijskih veščin. Lahko so povsem vodene ali povsem proste. Učenci lahko 

npr. odigrajo nakupovalni dialog, ki temelji na obravnavanem slušnem ali bralnem 

besedilu (Skela, 1999).  

 

Igre ugibanja 
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Pri tej dejavnosti lahko učenci utrjujejo tako besedišče kot tudi slovnico (strukture 

stavkov, časov, zaimkov, ...) hkrati pa razvijajo komunikacijske zmožnosti. Skupina 

učencev ali posameznik opiše določeno stvar (predmet, osebo, dogodek, ...), nekdo 

drug poskuša ugotoviti, za kaj gre. Pomembno je, da postavlja vprašanja v celih 

stavkih (npr. Is it rabbit?). Dobro je, da učitelj modelira dejavnost, npr. opis zajca: »It 

lives in a hole. It eats plants and vegetables. It runs very fast.« (Rowlands, b.d.). 

 

Žival, rastlina 
 

Gre za igro, pri kateri iščemo besede na določeno črko. Kategorije, za katere iščemo 

besede, lahko prilagajamo glede na to, kaj želimo utjevati. Za utrjevanje  besednih 

vrst lahko uporabimo kategorije glagol, samostalnik, pridevnik, zaimek, prislov itd. Za 

utrjevanje besedišča lahko izberemo različna tematska področja (npr. hrana, 

oblačila, živali, ...), odvisno, kaj želimo utrjevati (Toman, 2009). 

 

Vaje tvorjenja 
 

Vaje tvorjenja predstavljajo strukturiran način za utrjevanje slovničnih pravil. Učenci 

tvorijo povedi glede na postavljne zahteve, npr. trdilno poved spremenijo v nikalno 

(Rowlands, b.d.). 

 

Zmešani stavki 
 

Zmešani stavki so odličen način za utrjevanje slovnice. Učencem ponudimo besede 

za tvorjenje stavka v zmešanem vrstnem redu. Učenci morajo besede postaviti v 

ustrezen vrstni red, tako da tvorijo smiselno poved (Rowlands, b.d.). 
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2. EMPIRIČNI DEL  
 

2.1 CILJI IN HIPOTEZE 
 
2.1.1  Opredelitev problema 

 

Znanje tujih jezikov ima v današnjem svetu pomembno vlogo na mnogih področjih. 

Znanje vsaj enega tujega jezika je postalo skorajda nuja. Dijakom omogoča večje 

možnosti zaposlovanja in  mobilnost, boljši dostop do informacij, boljše razumevanje 

drugih kultur in medsebojno sodelovanje na kulturnem in gospodarskem področju 

(Andrin, Kozar, Rehberger, Volčanšek in Zakošek, 2011).  

Pri nas se poučevanje in učenje tujega jezika pri večini učencev začne v osnovni 

šoli, nadaljuje pa v srednji šoli. Na večini osnovnih in srednjih šol se učijo angleščino. 

Angleščina sodi med splošne izobraževalne predmete, kjer pa imajo dijaki z učnimi 

težavami ponavadi veliko problemov. Angleščina je za te dijake zahtevna, saj veljajo 

drugačna slovnična pravila, kot v slovenščini. Veliko oviro pri učenju angleščine 

predstavlja tudi dejstvo, da se besede drugače zapišejo kot izgovorijo (Randerson, 

2001). Schwarz (1997) navaja, da težave s tujim jezikom izvirajo iz maternega jezika 

ter se v tujem jeziku kažejo na enak način. Lombardino in DiFino (2004) kot 

problematična področja posameznikov s težavami pri učenju angleščine navajata 

zapomnitev, anksioznost in težave z obvladovanjem slovnice. 

Dijaki z učnimi težavami so pri učenju angleščine pogosto manj uspešni ali 

neuspešni, izgubijo pa tudi motivacijo za učenje. Zato jih je za učenje tujega jezika 

potrebno ustrezno motivirati ter jih naučiti učinkovitih strategij učenja. 

 
2.1.2  Cilji 
 

- Oceniti sposobnosti, znanja in učne strategije dijaka z učnimi težavami za 

učenje angleščine. 

- Sestaviti trening, ki vključuje ustrezne strategije, aktivnosti, naloge in 

materiale, ki bodo pripomogle k boljšemu znanju angleščine ter učinkovitejšim 

učnim strategijam dijaka. 

- Preveriti uspešnost treninga. 
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2.1.3  Raziskovalno vprašanje 
 

- Ali trening, ki vključuje multisenzorne in strukrurirane materiale, aktivnosti, 

naloge, strategije učenja (učne kartice, aktivacija predznanja, pojasnjevanje 

novih besed,...) ter uporabo mnemotehnik pripomore k boljšemu znanju 

angleščine (predvsem slovnice in besedišča) in večji izobraževalni uspešnosti 

ter vpliva na dijakove strategije učenja? 

 
 
2.2 METODE DELA 

 
2.2.1  Vzorec 

 

V vzorec je vključen dijak, ki v šolskem letu 2012/2013 obiskuje 1. letnik Srednje šole 

za gostinstvo in turizem v Ljubljani, triletni program gastronomija in turizem. Star je 

15 let. Dijak ima splošne in specifične učne težave, ki so izražene v zmerni obliki. 

Najbolj se odražajo na področju branja in pisanja, koncentracije in spomina. Učenec 

ni usmerjen v izobraževalni progam s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo. 

 

2.2.2  Opis instrumentarija 

 

Uporabljeni instrumentarij: 

- študija osebne dokumentacije dijaka, 

- razgovor s starši,  

- analiza zvezkov, 

- Vprašalnik za ugotavjanje učnega stila (learning-styles-online.com), 

- Test preverjanja predznanja angleškega jezika (Milharčič, 2003), 

- Test preverjanja slovničnih znanj (Pisk, 2009), 

- Test preverjanja znanja angleščine (sestavljen za namen raziskave) in  

- Vprašalnik o učnih strategijah: 2. del (Pečjak in Gradišar, 2002). 
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Test preverjanja predznanja angleškega jezika (Milharčič, 2003) 

 

Prva naloga: Pisanje kratkih besed 

Pri tej nalogi dijak zapiše 100 kratkih angleških besed, ki mu jih narekujemo. Zanima 

nas odstotek pravilno zapisanih besed.  

 

Druga naloga: Razumevanje prebranega 

Pri tej nalogi dijak prebere besedilo in odgovori na vprašanja. Zanima nas število 

pravilnih odgovoriv. Če bodo odgovori pravilni, lahko sklepamo, da je besedilo 

razumel. 

 

Tretja naloga: Besedno dekodiranje 

Pri tej nalogi ima dijak eno minuto časa, da pravilno prebere čim več besed. Zanima 

nas število vseh prebranih besed in število pravilno prebranih besed.  

 

Četrta naloga: Dopolnjevanje povedi 

Ta naloga zahteva, da dijak nadaljuje povedi. Zanima nas, kako dolge oziroma 

zahtevne povedi bo tvoril ter ustreznost oziroma smiselnost povedi. Če uporabi eno 

ali dve besedi, sestavi enostavno poved, s tremi ali štirimi besedami sestavi srednje 

zahtevno poved, nad pet besed pa zahtevno poved.  

 

 
Test preverjanja slovničnih znanj (Pisk, 2009) 

 

Test je sestavljen iz osmih nalog objektivnega tipa. Vsak pravilen odgovor je vreden 

eno točko. Možnih je 55 točk. 

 

Prva naloga: Dopolni povedi s členom a, an, some ali any. 

Pri tej nalogi je potrebno pred samostalnike postaviti ustrezen člen. Če gre za 

ednino, je potrebno uporabiti člena “a” (kadar se beseda začne s soglasnikom) ali 

“an” (kadar se beseda začne s samoglasnikom). Če gre za množino, je potrebno 

uporabiti some (pri trdilnih povedih) ali any (pri nikalnih in vprašalnih povedih). 

 

Druga naloga: dopolni z ustrezno vprašalnico.  
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Pri tej nalogi je vprašanja potrebno dopolniti z ustrezno vprašalnico. Vprašalnice so 

podane.  

 

Tretja naloga: Dopolni povedi z zaimkom. 

Pri tej nalogi je potrebno glede na vsebino uporabiti ustrezen zaimek. Uporabiti je 

potrebno tako zaimke v vlogi osebka kot svojilne zaimke v pridevniški rabi. Zaimki 

niso podani. 

 

Četrta naloga: Dopolni povedi z ustrezno obliko glagola “biti” ali “imeti”. 

Pri tej nalogi je glede na vsebino potrebno vstaviti pravilno obliko glagola “biti” ali 

“imeti”. Glagoli niso podani, tako da je potrebno poznati oblike glagolov. 

 

Peta naloga: Na črto poleg slike zapiši kazalni zaimek. 

Za predmete na slikah je potrebno uporabiti ustrezen kazalni zaimek. Upoštevati je 

treba število in oddaljenost predmetov. 

 

Šesta naloga: Naslednje samostalnike postavi v množino, če je to mogoče. 

Naloga preverja poznavanje množinske oblike samostalnikov. Podani so 

samostalniki v ednini, pripisati pa je treba ustrezno množinsko obliko. Števni 

samostalniki dobijo končnico –s ali –es, neštevni pa pripadajočo nepravilno obliko.  

 

Sedma naloga: Odgovori na kratko. 

Pri tej nalogi je potrebno na kratko odgovoriti na vprašanja. Dijak mora vedeti, kako 

se tvorijo kratki odgovori. Samostalnik je potrebno zamenjati z ustreznim osebnim 

zaimkov v vlogi osebka, glagol v trdilni ali nikalni obliki pa postaviti na konec.  

 

Osma naloga: Napiši obratno (trdilno ali nikalno poved). 

Pri tej nalogi je podano poved potrebno napisati obratno. Trdilne povedi je potrebno 

spremeniti v nikalne, nikalne pa v trdilne. Povedi so zapisane v present simplu. 

Upoštevati je potrebno pravila za tvorjenje trdilnih in nikalnih povedi.  
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Test preverjanja znanja angleščine 
 

Test sem sestavila za namen raziskave. Sestavljen je iz petih nalog. Možnih je 72 

točk.  

 

Prva naloga: Zamenjaj z ustreznima zaimkom. 

Pri tej nalogi mora dijak osebo ali predmet v stavku zamenjati z ustreznim zaimkom v 

vlogi osebka. Možnih je osem točk. 

 

Druga naloga: Vstavi ustrezni časovni predlog. 

Pri tej nalogi mora dijak na prazno črto napisati ustrezen časovni predlog. Predlog 

izbere med zgoraj podanimi možnostmi. Možnih je šest točk. 

 

Tretja naloga: Vstavi manjkajoče oblike glagola “biti”. 

Dijak mora priklicati ustrezno obliko glagola biti. Možnih je deset točk. 

 

Četrta naloga: Ugotovi, za kateri čas gre in dopolni tabele. 

Naloga je sestavljena iz treh podnalog. Možnih je enaindvajset točk. Dijak mora 

izpolniti tabele tako, da ustrezno zapiše trdilne (+), nikalne (-) in vprašalne poved (?) 

glede na to, za kateri čas gre. Za vsak čas je podan po en primer trdilne, nikalne in 

vprašalne povedi, napisati pa mora še ostali dve vrsti povedi. Naloga preverja 

poznavanje present simpla, presen continuousa in past simpla. 

  

Peta naloga: Postavi glagol v ustrezno obliko preteklika (past simple) in zapiši njegov 

pomen. 

Dijak mora zapisati preteklo obliko podanih glagolov ter zapisati njihov slovenski 

pomen. Možnih je dvajset točk (ena točka za preteklo obliko in ena za prevod).  

 
Vprašalnik za ugotavljanje učnega stila 
 

Vprašalnik zajema 70 trditev in vključuje 7 učnih stilov: vidni, slušni, kinestetični, 

verbalni, logični, socialni in samotarski. Vsako trditev se ovrednoti z ocenami 0 (ne 

velja zame), 1 (delno velja) ali 2 (povsem velja). Pri posameznem stilu je možno 
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maksimalno 20 točk. Več točk kot je doseženih pri posameznem stilu, bolj je ta stil 

značilen za posameznika.  

 

Vprašalnik o učnih strategijah: 2. del (Pečjak in Gradišar, 2002) 

 

Vprašalnik je sestavljen iz 20 trditev o različnih načinih učenja. Vsako trditev se 

ovrednoti z ocenami 1 (redko/nikoli), 2 (včasih) ali 3 (vedno/pogosto). Trditve se 

nanašajo na dejavnosti pred branjem, med branjem in po branju oziroma učenju.  

 

2.2.3  Potek raziskovanja 
 

Delo je potekalo v šolskem letu 2012/2013. Trening sem izvajala z dijakom z učnimi 

težavami, ki obiskuje 1. letnik  triletnega programa Srednje šole za gostinstvo in 

turizem. Izvedla sem 18 srečanj. Z dijakom sva se dobivala enkrat tedensko po dve 

šolski uri pri njemu doma. Za dan sva se dogovarjala sproti, glede na dijakove 

obveznosti. Trening sem izvajala od decembra do aprila.  

 

Pred začetkom treninga (v oktobru in novembru) sem ocenila dijakovo znanje in 

sposobnosti za učenje angleščine, uporabo učnih strategij in učni stil. Navezala sem 

stike z učiteljico, ki mi je pomagala pri vsebinskih ciljih, ki jih je moral dijak doseči. 

Redno sem sodelovala tudi s starši. 

 

Na osnovi sinteze ugotovitev sem pripravila trening usvajanja znanj in strategij pri 

angleščini, ki je vključeval multisenzorne in strukrurirane materiale, aktivnosti, naloge 

in strategije učenja. Z dijakom sva obravnavala aktualno šolsko snov s poudarkom 

na učenju besedišča in obvladovanju slovnice (predvsem časov). Po koncu treninga 

sem izvedla končno testiranje in ponovila dva testa (Test preverjanja slovničnih 

znanj in Test preverjanja znanja angleščine) in Vprašalnik o učnih strategijah ter tako 

preverila uspešnost treninga.  

 

2.2.4  Postopek obdelave podatkov 
 

Rezultati pridobljeni s študijo primera so predstavljeni grafično, tabelarično in opisno. 

Analiza in interpretavija zbranih podatkov sta predstavljeni kvalitativno.  
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2.3 REZULTATI IN INTERPRETACIJA ZAČETNEGA TESTIRANJA  
 

Test preverjanja slovničnih znanj (Pisk, 2009) 

 

Naloga Število možnih točk Število doseženih točk 
1. 5 3 
2. 4 4 
3. 8 0 
4. 16 4 
5. 4 1 
6. 10 3 
7. 4 2 
8. 4 3 

Skupaj 55 20 
Tabela 1: Prikaz možnih in doseženih točk za Test preverjanja slovničnih znanj 
 

 

 
Graf 1: Prikaz pravilih rešitev v procentih za Test preverjanja slovničnih znanj 
 
 

Dijak je dosegel 20 točk od 55 možnih. Prvo nalogo, kjer je moral povedi dopolniti s 

členom, je reševal po posluhu oziroma je ugibal. Drugo nalogo (Dopolni z ustrezno 

vprašalnico) je v celoti rešil pravilno in dosegel vse štiri točke. Tretjo nalogo (Zaimki) 

je z izjemo prvega primera pustil prazno, pri nalogi ni niti vztrajal ali poskušal. Rešen 
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primer je bil napačen. Dijak je mislih najverjetneje imel pravilen zaimek “her”, vendar 

ga je zapisal kot “hear”. Pri četrti nalogi je moral poved dopolniti z ustrezno obliko 

glagola “biti” ali “imeti”. Dosegel je štiri točke od šestnajstih možnih. Vsi pravilni 

odgovori so bili “have”. Oblike has dijak ni uporabil, prav tako pa tudi ne ustreznih 

oblik glagola biti, saj je vstavljal le “be”. Dijak ni priklical ustreznega znanja. Pri peti 

nalogi (Kazalni zaimki) je dosegel eno točko od štirih. En primer je pustil prazen, pri 

ostalih pa je uporabil kazalni zaimek “this”. Dijaki ostalih oblik kazalnih zaimkov ni 

priklical ali pa jih sploh ne pozna. Pri šesti nalogi (Samostalniki v množini) je dijak 

rešil vse primere, pravilni pa so bili trije od desetih. Pri sedmi nalogi, kjer je bilo 

potrebno odgovoriti na kratko, je dosegel dve točki od štirih. Dva primera ni rešil. Pri 

osmi nalogi, kjer je bilo potrebno napisati obratno poved je dosegel tri točke od štirih. 

Največ težav je torej imel z zaimki ter glagolom “biti”. 

 

Test preverjanja predznanja angleškega jezika (Milharič, 2003)  

 

Pri prvi nalogi je dijak od sto kratkih besed nepravilno zapisal 13 besed, pravilno pa 

87 besed. Pri drugi nalogi (Razumevanje prebranega) je učenec dosegel vse štiri 

točke. Pri tretji nalogi (Besedno dekodiranje) je v minuti prebral 94 besed, od tega je 

bilo pravilno prebranih 92 besed, 2 pa napačno. Pri četrti nalogi (Dopolnjevanje 

povedi) je dijak dopolnil vse povedi. Tvoril je le enostavne povedi z eno do dvema 

besedama. Pri enem primeru je poved tvoril neustrezno, saj ni uporabil glagola (The 

best… je nadaljeval s song, kar pa ni poved). Ostale povedi so bile smiselne. Pri 

nekaj manj kot polovici povedi pa na koncu stavka ni zapisal končnega ločila, kar pa 

ne šteje kot napaka. 
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Graf 2: Pravilno in nepravilno zapisane kratke besede v procentih  
 

 

Nepravilno zapisne besede: 

Beseda Učenčev zapis 
 

Beseda Učenčev zapis 

about abought less les 
because becouse said sad 
before befor stood stought 

between betwen these thees 
could cought them theme 
each itch very wery 

having haveing   
Tabela 2: Nepravilno zapisane besede 
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Test preverjanja znanja angleščine 
 

Naloga Število možnih točk Število doseženih točk 
1. 8 5 
2. 6 4 
3. 10 7 
4. 21 17 
5. 20 15 

Skupaj 65 47 
Tabela 3: Prikaz možnih in doseženih točk za Test preverjanja znanja angleščine 
 
 

 
Graf 3: Prikaz pravilnih rešitev v procentih za Test preverjanja znanja angleščine 
 

 

Dijak je dosegel 47 točk od 65 možnih. Pri prvi nalogi (Zaimki) je dosegel pet točk od 

osmih. The dog je zamenjal s he, the book s she, pri Mary and John pa je pustil 

prazno. Dijak torej ne pozna rabo zaimka it. Prav tako ne pozna rabo zaimka they ali 

pa ga ni ustrezno priklical. Pri drugi nalogi (Časovni predlogi) je dosegel štiri od 

šestih točk. Pri letnici je uporabil on namesto in, pri dnevu pa in, namesto on. Pri 

tretji nalogi (Glagol “biti”) je dosegel sedem točk od desetih.  
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Pravilna rešitev Dijakova rešitev Analiza napak 
When is the film on? When ___ the film on? Besede film ni povezal z 

ustrezno obliko glagola biti in 
primer pustil prazen.  

Are they pilots? No, 
they aren’t. 

Are they pilots? No, they 
are. 

Ni uporabil nikalne oblike. 

This is my father and 
these are my brothers 
and sisters. 

This is my father and 
these is my brothers and 
sisters. 

Dijak ni bil pozoren na 
množino.  

Tabela 4: Rešitve in analiza napak (3. naloga) 
 

 

Pri četrti nalogi (Časi) je dosegel sedemnajst točk od enaindvajsetih. Od časov je 

prepoznal le present simple, ostalih dveh pa ne. Kljub temu je nalogo precej uspešno 

rešil. Dijak je dobro sklepal in si pomagal s tabelo. Pri stavkih ni uporabil končnega 

ločila, česar nisem štela kot napako.  

 

Pravilna rešitev  Dijakova rešitev Analiza  
She reads newspaper. She read newspaper.  Ni upošteval uporabo končnice -

s. 
He washed the car. He did wash the car. Neustrezno uporabil did in ni 

priklical pretekle oblike glagola.  
Tabela 5: Rešitve in analiza napak (4. naloga) 

 

 

Pri peti nalogi, kjer je bilo glagole potrebno postaviti v preteklik in zapisati njihov 

pomen, je dosegel petnajst točk od dvajsetih. Napake: 

- zapisal cryed namesto cried, 

- zapisal stoped namesto stopped, 

- ni zapisal pretekle oblike za glagol think, 

- ni zapisal pretekle oblike za glagol be, 

- ni zapisal prevoda glagola be. 
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Vprašalnik za ugotavljanje učnega stila  
 

 
Graf 4: Učni stil dijaka 
 

 

Iz grafa št. 4 je razvidno, da je dijak v največji meri socialni stil (15 točk), prav tako 

pa tudi vizualni (12 točk), slušni (11 točk) in kinestetični (10 točk). Zanj je torej 

primernejše, da se ne uči sam, pač pa v skupini ali paru. Informacije najlažje 

sprejema po vidni in slušni poti, pa tudi preko gibanja, zato mora biti poučevanje in 

učenje multisenzorno. Manj primeren način sprejemanja informacij zanj je z 

razgovori, vprašanji (govorni stil) in z logičnim sklepanjem (logični učni stil). 

Razvidno je, da je dijak zelo šibek na verbalnem področju, kar je zelo nenavadno. 

Zaradi tega je dijak vprašalnik rešil dvakrat, vendar so bili rezultati enaki. Šibko 

razvito verbalno področje predstavlja veliko oviro za izkazovanje znanja v šoli, ki je 

verbalno naravnana.  

 
  

0
5

10
15

20
Vizualni stil

Socialni stil

Kinestetični stil

Slušni stilVerbalni stil

Samotarski stil

Logični stil

Učni stil dijaka
Prevladujoč učni stil: 

Vizualni stil 12 

Socialni stil 15 

Kinestetični stil 10 

Slušni stil 11 

Verbalni stil 2 

Samotarski stil 2 

Logični stil 5 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                        Šnuderl Anja; diplomsko delo 
 

46 
 

Vprašalnik o učnih strategijah (Pečjak in Gradišar, 2002) 
 
 Vedno/ 

pogosto 
Včasih Redko/ 

nikoli 
Preden se lotim učenja iz učbenika ali zvezka, na hitro 
preletim besedilo (pogledam naslov, podnaslove, slike, 
ipd.). 

3 2 1 

Preden preberem  besedilo iz učbenika/ zvezka, si 
postavim vprašanja, kaj že vem o tej snovi. 

3 2 1 

Pred branjem snovi v učbeniku ali zvezku preberem 
povzetek (če je). 

3 2 1 

Pred branjem snovi v učbeniku si preberem ključne 
besede na robu besedila (če so). 

3 2 1 

Pozorno preberem učno snov.  3 2 1 
Med branjem podčrtavam nove, nejasne besede, da si 
jih po branju pojasnim.  

3 2 1 

Med branjem si poskušam zapisano v mislih čim bolj 
živo predstavljati. 

3 2 1 

Po branju pojasnim neznane besede tako, da: 
- Poskušam ugotoviti pomen iz sobesedila. 
- Poiščem razlago v slovarju. 
- Vprašam učitelja, sošolce, starše. 

 
3 
3 
3 

 
2 
2 
2 

 
1 
1 
1 

Po branju daljšo učno snov razdelim na manjše dele 
(odstavke).  

3 2 1 

V gradivu podčrtujem ključne besede in misli. 3 2 1 
Iz gradiva si izpišem ključne besede in misli. 3 2 1 
Ugotoviti skušam zvezo med najpomembnejšimi 
ključnimi besedami.  

3 2 1 

 Bistvene besede ali povedi na nek način uredim (npr. z 
miselnimi vzorci ali kako drugače). 

3 2 1 

Po učenju si izdelam kratke povzetke.  3 2 1 
Učno snov si poskušam zapomniti tako, da jo večkrat 
preberem. 

3 2 1 

Po branju mehanično ponavljam (»na pamet«) določene 
stavke, odstavke iz zvezka ali učbenika, dokler si jih ne 
zapomnim. 

3 2 1 

Ponavljam le pomembne dele snovi (ključne besede, 
misli). 

3 2 1 

Postavljam vprašanja v zvezi s snovjo in odgovarjam 
nanje. 

3 2 1 

Po učenju povem ali napišem lastno mnenje o snovi. 3 2 1 
Naučeno dopolnim s podatki iz drugih virov. 3 2 1 
Tabela 6: Rešitve Vprašalnika o učnih strategijah 
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Iz rezultatov v tabeli 6 je razvidno, da so dijakove učne strategije zelo skromne. Pri 

učenju je zelo pasiven in nesamostojen. Skoraj vedno ima pri učenju pomoč 

(največkrat se uči z babico). Snov si prebere, nato pa jo ponavadi mehanično 

ponavlja. Tudi če česa ne razume, za razlago vpraša le občasno. Dijak se ne uči z 

razumevanjem.  

 
2.3.1  Sinteza ugotovitev začetnega testiranja in zbranih podatkov 

 

Dijak je star 15 let. Obiskuje 1. letnik Srednje šole za gostinstvo in turizem v 

Ljubljani, triletni program gastronomija in turizem. Prihaja iz urejene in skrbne 

štiričlanske družine. Pri dijaku so prisotne splošne in specifične učne težave. Te se 

najbolj odražajo na področju branja in pisanja, koncentracije in spomina. Težave so 

izražene v zmerni obliki.  

 

Brati je začnel kasneje. Podnapise filmov je sam bral šele v 4. razredu. Pri dijaku so 

se izrazite težave s šolo pojavile v 6. razredu. Takrat so dobili novo »strogo« 

razredničarko (kasneje je šla v pokoj). Prej je bilo njegovo funkcioniranje bistveno 

boljše. Njegov uspeh je bil odličen in prav dober. V 8. razredu je imel veliko 

negativnih ocen in na koncu tri popravne izpite. Bil je zelo čustveno obremenjen in 

pod stresom. V 9. razredu je imel popravni izpit iz matematike. 

 

V preteklem letu je bil dijak pri pouku pogosto nemiren, odsoten, ni sodeloval in 

pisal. V srednji šoli teh težav trenutno ni. Dijak pri vseh predmetih piše in sodeluje, 

saj ga stvari veliko bolj zanimajo in so tudi lažje.  

 

Je slabše organiziran. Velikokrat pozablja potrebščine, naloge, zadolžitve. Težave 

ima tudi s pozornostjo in koncentracijo, kar je velikokrat posledica tega, da ga snov 

ne zanima ali je ne razume. Zmotijo ga tudi zunanji dražljaji, predvsem slušni. Šibka 

pozornost se kaže tudi pri testih. Pogosto površno prebere navodila in dela napake 

zaradi nezbranosti. 

 

Pri dijaku so prisotne težave na področju pomnjenja. Podatke težko ohranja v 

delovnem spominu ali z njimi oprerira. Pri kompleksnih nalogah pogosto ne zmore 

upoštevati vseh komponent potrebnih za rešitev naloge. Priklic informacij iz 
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dolgotrajnega spomina je upočasnjen. Težave ima z uskladiščenjem informacij v 

dolgotrajni spomin. Pogosto si ne zapomni, kaj so nazadnje delali pri pouku, kdaj 

pišejo test, katero snov je bil vprašan ali učiteljevih navodil, kaj bo vprašan. 

 

Njegovo funkcioniranje precej niha. Ima dneve, ko si stvari dobro zapomni, je 

skoncentriran, naloge rešuje hitro. Nasprotno pa je včasih zelo utrujen, informacije 

predeluje zelo počasi, težko se skoncentrira in si snovi ne zapomni. Močan vpliv na 

njegovo funkcioniranje ima polna luna, prav tako pa tudi utrujenost in obremenjenost 

v šoli. 

 

Pri učenju ima večino časa pomoč. Največ mu pomaga babica (mama dela 

izmensko), za nekatere predmete pa ima tudi inštrukcije. Ima slabo šolsko 

samopodobo, ni prepričan v svoje znanje. Zaradi tega pogosto ne odovori na 

vprašanja ali pa vpraša po potrditvi.  

 

Dijak ima težave z razumevanjem abstraktnih pojmov, strokovnih izrazov, manj 

pogostih besed. Zaradi tega snov in navodila slabše razume. Na razumevanje včasih 

vpliva tudi neustrezna pozornost.  

 

Dijak je komunikativen in zgovoren. Jezikovno izražanje je skromno, stavčne 

strukture so slabše oblikovane in nepopolne. Ima težave z izražanjem misli v ustni in 

pisni obliki. Dejstva, ki si jih pri učenju zapomni, zgolj našteje in ne postavi v poved. 

Pogosto ne ve, kako bi poved začel, ali kako naj nekaj pove. Težave ima s priklicem 

posameznih besed. Besedni zaklad je skromen. 

 

Težave na področju branja se kažejo v zatikajoči, neavtomatizirani tehniki branja, s 

pogostim napačnim naglaševanjem besed, ki vpliva na slabše razumevanje 

prebranih vsebin.  

 

Pri pisnem izražanju, ne zmore sočasno usklajevati komponent pisanja (slabše 

avtomatizirana tehnika pisanja, tvorba povedi, upoštevanje pravopisnih pravil, hiter 

priklic besed in črk ter grafomotorični tempo). Posledično so v zapisu pogoste 

specifične napake, okorno in nepopolno sestavljene povedi ter slabša in pomanjkljiva 

struktura zapisane vsebine.  
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Dijakove učne strategije so zelo skromne. Pri učenju ni samostojen. Dijak se veliko 

uči (na dan se uči približno dve do tri ure), ves čas pa ima pomoč.  Največ se z njim 

uči babica, pri angleščini mu pomagam jaz. Lani je imel inštrukturja za kemijo, fiziko 

in angleščino. Babica določi, kdaj se bo učil, kaj se bo učil, koliko časa in na kakšen 

način. Pri učenju ostaja pasiven. Večinoma se uči na pamet in ne z razumevanjem. 

Če se uči sam, si snov prebere, vendar je nato ne ponovi. Snov si težko zapomni 

predvsem, kadar je abstraktna. Če česa ne razume ne prosi za razlago. Pred 

učenjem ne aktivira predznanja. Je tudi slabše organiziran. Velikokrat pozablja 

potrebščine, naloge, zadolžitve, kdaj pišejo test, ali kaj bo vprašan. Delovnega 

prostora nima urejenega. Delno i zato, ker se uči pri babici in sicer v bratovi sobi, kjer 

je več prostora. Na mizi je tako ponavadi polno nepotrebnih reči.  

 

Dijakove učne težave se odražajo tudi na področju angleščine, kjer je imel v 8. 

razredu popravni izpit, v 9. razredu pa zadostno oceno. Težave ima predvsem s 

pomnjenjem slovnični pravil, npr. kako tvorimo present simple. Pravila si težko 

zapomni in hitro pozabi. Težko pa jih tudi prikliče. Znanje slabo generalizira. Pogosto 

ne razume navodil, tudi če so napisana v slovenščini. Ima slabo predznanje 

angleščine in tudi slovenščine, saj npr. ne ve točno, kaj pomeni zaimek, glagol, kaj je 

glagol »biti«, itd. Opisovanje in prosto izražanje je skromno. Preposte povedi tvori 

samostojno, vendar večkrat izpusti člene ali ustrezne končnice. V zapisu se 

pojavljajo specifične napake.  Pri pisanju pogosto izpusti končno ločilo in ne začne z 

veliko začetnico. Z bralnim razumevanjem načeloma nima težav, izjema je kadar ni 

primerno skoncentriran. Pri reševanju nalog mu pomagajo že rešeni primeri, saj 

dobro sklepa, kar se je pokazalo pri reševanju nalog na začetnih testih, pri katerih so 

bili podani primeri.  
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2.4 TRENING USVAJANJA ZNANJ IN STRATEGIJ PRI UČENJU ANGLEŠČINE 
 
2.4.1  Načrtovanje treninga pomoči 

 

Na podlagi začetnega testiranja in zbranih podatkov sem pripravila trening usvanja 

znanj in strategij pri angleščini. Trening sem zastavila tako, da sva z dijakom 

obravnavala aktualno šolsko snov (predvsem slovnico in besedišče), saj je bila želja 

staršev, dijaka in mene, da angleščino opravi brez popravnega izpita. Pri tem sem 

upoštevala učni načrt ter se z učiteljico dogovorila, katere cilje mora dijak usvojiti za 

pozitivno oceno (poznavanje obravnavanega besedišča, uporaba časov, ...). 

Osredotočila sem se predvsem na učno pomoč dijaku, hkrati pa sem dijaka navajala 

na večjo samostojnost pri učenju in mu predstavila različne strategije za učenje. 

Aktivnosti in pripomočke sem večinoma pripravljala sama. Ideje sem črpala iz 

internetnih strani in knjig. Veliko idej sem razvila sama. Skozi celoten trening sem si 

prizadevala, da se dijak zaveda pomena angleščine v svojem poklicu, ima pozitiven 

odnos do angleščine, zaupa v svoje znanje ter da se uči za življenje in ne zgolj za 

test. Dijaka sem veš čas spodbujala, da snov, ki se jo uči tudi razume. Razumevanje 

sem večkrat preverila in po potrebi dodatno razložila snov. Osnova treninga so bile 

zanimive, raznolike, multisenzorne dejavnosti in material ter veliko ponavljanja.  

 
2.4.2  Struktura treninga 
 

Sestavila sem trening, ki je vključeval multisenzorne in strukurirane materiale, 

aktivnosti in naloge ter uporabo mnemotehnik. Vsako srečanje je bilo razdeljeno na 

tri dele. Uvodni del je bil namenjen pripravi na učenje, obveščanju o novostih in 

pregledu naloge. Dijak je na začetku pospravil mizo in pripravil pripomočke, če tega 

ni že prej storil. Pokazal mi je nalogo, ki jo je moral od prejšnjega srečanja 

samostojno opraviti. V posebni tabeli je s kljukico ali križcem označil, ali je pripravil 

potrebščine, ali se je na to sam spomnil ter ali je opravil nalogo. V tabelo, kjer je imel 

zapisane vse predmete, je sproti zapisoval nove ocene, da je nad njimi imel pregled. 

Dijak mi je tudi poročal, kaj so nazadnje delali pri pouku. V glavnem delu sva 

obravnavala šolsko snov. Ta del je bil prilagojen posamezni snovi. Poudarek je bil na 

pridobivanju znanja. Dijaku sem poskušala snov približati na različne načine, z 

multisenzornim pristopom, aktivno udeležbo, grafičnimi ponazoritvami, igro, 
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mnemotehnikami ipd. Pri dijaku sem razvijala miselno organizacijo, tako da sem ga 

učila po modelu, pripravila pa sem tudi kartice s koraki (npr. za reševanje nalog s 

vstavljanjem ustrezne oblike glagola v present simplu ali present continuousu). 

Dijaka sem navajala na učne strategije. V zaključnem delu sem dijaku določila 

domačo nalogo, ki si jo je tudi zapisal. Dijak je s pomočjo vprašanj ovrednotil svoje 

učenje in delo. Tako je razmislil o svojem učenju ter s tem razvijal metakognicijo. 

 

Tekom treninga sem odgovornost postopoma prenašala na dijaka. Kaj misli, da je 

pomembno, kaj se mora naučiti, kaj predlaga za nalogo, kako bi rešil tako nalogo, 

izdelava učnih kartic ipd. Sproti sva se tudi dogovarjava za dan srečanja, odvisno od 

ostalih obveznosti, ki jih je imel. 

 

2.4.3  Cilji treninga 

 

Na podlagi sinteze ugotovitev in razgovora z učiteljico sem zastavila cilje na 

naslednjih področjih ali vsebinskih sklopih: metakognicija, organizacija, splošni cilji 

pri učenju, besedne vrste, zaimki, besedišče, časovni prislovi, glagol »biti« v 

sedanjiku, presen simple, present continouos, glagol »biti« v pretekliku, past simple, 

past continouos in going to future. 

 
Metakognicija 

Dijak: 

 Pri učenju nove snovi aktivira predznanje. Razmisli, kaj o neki snovi že ve. 

 Med vikendom ponovi snov ali reši naloge, za katere se dogovoriva. 

 Po srečanju ovrednoti svoje učenje tako, da odgovori na vprašanja. 

Primeri vprašanj: 

Sem natančno prebral navodila?  

Sem razumel naloge? 

Sem nove besede poiskal v slovarju?   

Znam tvoriti present simple?  

Ali sem zadovoljen s svojim delom?  

Kaj mi je šlo najboljše?  

Kje imam še težave? 
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Organizacija 

Dijak: 

 Pred učenjem pospravi mizo. 

 Pripravi potrebščine za učenje. 

 V tabelo vpiše svoje ocene. 

 Zapiše si, kaj mora samostojno ponoviti/rešeti (»domača naloga«). 

 Liste, ki jih uporabljama pri učenju, na koncu ure pospravi v mapo. 

 

Slošni cilji pri učenju 

Dijak: 

 Neznano besedo poišče v slovarju. 

 V zvezku ali knjigi poišče snov, ki jo bova obravnavala.  

 Za neznane besede izdela učne kartice.  

 Opravi »domačo nalogo« od prejšnjega srečanja. 

 

Besedne vrste 

Dijak: 

 Pozna besedne vrste: glagol, samostalnik, zaimek in pridevnik. 

 
Zaimki 

Dijak: 

 Pozna osebne zaimke v vlogi osebka. 

 Samostalnike nadomesti z osebnimi zaimki. 

 Pozna svojilne zaimke v pridevniški rabi.  

 

Besedišče 

Dijak: 

 Pozna besedišče, ki ga obravnavajo pri pouku (pripomočki, prostori, osebje, 

jedi, besede za opisovanje poti, ...).  

 
Časovni prislovi 

Dijak: 

 Pozna obravnavane časovne predloge. 
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 Ustrezno uporabi časovne predloge.  

 
Glagol »biti« (to be) v sedanjiku 

Dijak: 

 Pozna vse tri oblike glagola biti. 

 Ve, katero obliko glagola biti uporabiti pri posameznih osebnih zaimkih.  

 Tvori trdilno poved z glagolom biti. 

 Tvori nikalno poved z glagolom biti. 

 Tvori vprašalno poved z glagolom bii. 

 

Present simple 

Dijak: 

 Ve, kdaj se uporablja present simple. 

 Pozna pravila za tvorjenje trdilne, nikalne in vprašalne povedi. 

 Tvori trdilno poved. 

 Doda glagolu, ki stoji za osebnimi zaimki HE, SHE, IT, končnico –s/ -es. 

 Tvori nikalno poved, tako da uporabi »not« (ali okrajšano obliko). 

 Tvori vprašalno poved, tako da ustrezno uporabi do/does in upošteva vrstni 

red besed.   

 Ve, da v nikalnih in vprašalnih povedih končnica –s/-es odpade.  

 

Present continuous 

Dijak: 

 Ve, kdaj se uporablja present continuous. 

 Pozna pravila za tvorjenje trdilne, nikalne in vprašalne povedi. 

 Tvori trdilno poved tako, da uporabi ustrezno obliko pomožnega glagola »to 

be« in glagolu doda končnico -ing. 

 Tvori nikalno poved tako, da uporabi »not« (ali okrajšano obliko). 

 Tvori vprašalno poved tako, da zamenja vrstni red osebka in pomožnega 

glagola. 

 

Glagol »biti« (to be) v pretekliku 

Dijak: 
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 Pozna obe obliki glagola biti. 

 Ve, katero obliko glagola biti uporabiti pri posameznih osebnih zaimkih.  

 Tvori trdilno poved z glagolom biti. 

 Tvori nikalno poved z glagolom biti. 

 Tvori vprašalno poved z glagolom biti. 

 
Past simple 

Dijak: 

 Ve, kdaj se uporablja past simple. 

 Pozna pravila za tvorjenje trdilne, nikalne in vprašalne povedi. 

 Pozna tiste oblike glagolov v pretekliku, ki jih obravnavajo pri pouku. 

 Tvori trdilno poved, tako da pravilnim glagolom doda končnico –ed, za 

nepravilne glagole prikliče ustrezno obliko.  

 Tvori nikalno poved, tako da uporabi didn't glagol pa ostane v osnovni obliki. 

 Tvori vprašalno poved, tako da ustrezno uporabi did, glagol v osnovni obliki in 

upošteva vrstni red besed.   

 
Past continuous 

Dijak: 

 Ve, kdaj se uporablja past continuous. 

 Učenec pozna pravila za tvorjenje trdilne, nikalne in vprašalne povedi. 

 Učenec tvori trdilno poved tako, da uporabi ustrezno obliko pomožnega 

glagola »to be« v pretekliku in glagolu doda končnico -ing. 

 Učenec tvori nikalno poved tako, da uporabi »not« (ali okrajšano obliko). 

 Učenec tvori vprašalno poved tako, da zamenja vrstni red osebka in 

pomožnega glagola. 

 

Going to future 

Dijak: 

 Ve, kdaj se uporablja čas going to future. 

 Pozna pravila za tvorjenje trdilne, nikalne in vprašalne povedi. 

 Tvori trdilno poved, tako da uporabi ustrezno obliko pomožnega glagola, 

going to in glagol s končnico -ing. 
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 Tvori nikalno poved tako, da uporabi »not« (ali okrajšano obliko). 

 Tvori vprašalno poved tako, da zamenja vrstni red osebka in pomožnega 

glagola. 
 

 

2.4.4  Uporabljeni postopki, metode in pripomočki 
 
Besedne vrste 
 

Uporabljeni material: 

- Igralni list (tabela) za igro Glagol, samostalnik, pridevnik in zaimek 

- Razna besedila 

 

Poišči v besedilu 

Dijak v besedilu poišče primere določene besedne vrste in jih označi (npr. glagole 

pobarva z zeleno barvo). Dejavnost zajema vizualni in kinestetični kanal. Pri 

dejavnosti pa dijak uri tudi pozornost.  

 

Igra Glagol, samostalnik, pridevnik in zaimek 

Gre za različico igre Ime, priimek, žival, rastlina itd. Z dijakom izmenično izbirava 

črko. Na določeno črko poiščeva glagol, samostalnik, pridevnik in zaimek (če je 

možno). Rešitve nato pregledava. Z dijakom ne tekmujeva. Po potrebi razložim, kaj 

je glagol, samostalnik, zaimek, ...  

 
Zaimki 

 

Uporabljeni material: 

- kartončki s slikami (ki ponazarjajo osebe za določen zaimek) in zaimkom v 

slovenščini 

- listki z zaimki  

- razni delovni listi 
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Razvrščanje zaimkov k usrezni sliki (kartončku) 

Dijak po mizi razporedi kartončke s slikami. K njim razporedi ustrezne listke z zaimki. 

Zaimke v angleščini nato glasno prebere. Dejavnost je multisenzorna, saj ima 

učenec vidno informacijo, za izvedno dejavnost uporablja gibanje, na koncu pa 

informacijo sprejme še po slušni poti.  

 

 
Slika 3: Kartončki za utrjevanje zaimkov 
 

 

Osebe zamenjaj z zaimki 

Dijak dobi delovni list za utrjevanje zaimkov. Povedi, v katerih so omenjene 

konkretne osebe (npr. John, Britney and Mark, ...) spremeni tako, da namesto oseb 

uporabi ustrezen zaimek.  

 

Poimenuj zaimek in tvori poved 

Dijaku pokažem kartonček s sliko. Dijak prikliče in poimenuje ustrezen zaimek v 

angleščini nato pa z njim tvori poved.  

 

Časi 

 

Uporabljeni material: 

- power point predstavitev posameznega časa 
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- povzetek o posameznem času 

- tabela za razporejanje in listki z glagoli 

- kartonček »kdaj uporabim .......« 

- tabele »kako tvorimo +,- in ? poved«  

- razni delovni listi 

 

Powerpoint predstavitev 

Pri obravnavi časov si dijak najprej ogleda powerpoint predstavitev določenega časa. 

Predstavim mu, kdaj uporabljamo čas (s primeri), kako tvorimo trdilno, nikalno in 

vprašalno poved ter pogoste besede (časovne prislove), ki jih uporabljamo s 

posameznim časom. Zraven mu tudi ustno razlagam pravila in preverjam, ali 

razume. Predstavitev in ponazoritev snovi je smiselno barvno urejena, opremljena 

pa je tudi s slikami in simboli. Po predstavitvi dobi povzetek, ki ga obdrži in shrani v 

mapo. 

 

Tabele »kako tvorimo trdilno (+), nikalno (-) in vprašalno (?) poved«  

Za dijaka pripravim povzetek v obliki tabel, ki konkretno ponazarja, kako tvorimo 

trdilno, nikalno in vprašalno poved za vsak čas. Razdeljen je na tri tabele: trdilne 

povedi, nikalne povedi in vprašalne povedi.  

 

Tabele so barvne in opremljene z istimi simboli kot powerpoint predstavitve. Dijak 

lahko tabelo uporablja za učenje/zapomnitev, ponovitev pravil ali za pomoč pri 

reševanju nalog. Glede na to, kakšno poved tvori, izbere tabelo, nato ustrezen 

zaimek ter tako pride do ustrezne rešitve. Nekatere tabele so razdeljene še v 

podskupine, npr. past simple: glagol biti, pravilni glagoli in nepravilni glagoli.  
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Slika 4: Tabela »kako tvorimo past simple« 
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Spominske kartice o uporabi časov 

Dijaku za vsak čas pripravim kartico, kjer ima našteto, kdaj uporabljamo določen čas 

(npr. present simple uporabljamo za opisovanje navad, stanj, ponavljanja in splošnih 

resnic). Kartonček je barven, tako da nudi vizualno oporo. Kartonček dijak večkrat 

prebere, nato pa ponovi, kdaj uporabljamo določen čas. Uporablja jih za 

učenje/zapomnitev pravil, kot tudi za pomoč pri reševanju nalog oziroma preverjanje 

rešitev. Na hrbtni strani je zapisan primer trdilne, nikalne in vprašalne povedi. Tako 

lahko dijak hkrati utruje tudi tvorbo časov. Kartice uporabiva tudi tako, da dijak na 

podlagi primerov stavkov skuša ugotoviti, za kateri čas gre, ali pa obratno. Torej, da 

ima podan čas in uporabo časa ter sam tvori stavke.  

 

 
Slika 5: Spominske kartice o uporabi časov 

 

 

Razporejanje glagolov v tabelo 

Dijak dobi listke z glagoli, ki jih razporedi po mizi. Glagole na glas prebere in razvrsti 

v ustrezno kategorijo v tabeli (k ustreznemu času in podskupini znotraj določenega 

časa, npr. k skupini nepravilni glagoli pri času past simple). Glagoli so tako v trdilni 

kot nikalni obliki. Vsakič, ko obravnavava nov čas, dodam novo tabelo in glagole, 

tako da se tudi težavnost naloge veča. 

Dejavnost je multisenzorna, saj zajema vizualni, slušni in kinestetični kanal. Dijak 

dlje časa gleda glagole in tako utrjuje oblike glagolov pri posamezni kategoriji in 

določena pravila (npr. kako zanika). 
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Slika 6: Tabele za razporejanje glagolov k ustreznemu času 

 

 

Delovni listi za tvorjenje trdilne (+), nikalne (-) in vprašalne (?) povedi 

Za vsak čas pripravim delovni list, ki je razdeljen na tri dele. V prvem delu dijak tvori 

trdilne povedi, v drugem delu nikalne in v tretjem vprašalne. Tako ločeno utrjuje 

pravila za tvorjenje določene vrste povedi. Pri nekaterih časih je znotraj enega dela 

čas razdeljen še na podskupine (npr. past simple: glagol biti, pravilni glagoli in 

nepravilni glagoli ali present simple: glagol biti in ostali glagoli). Ta delovni list reši 

(po potrebi tudi večkrat) preden začne reševati naloge z mešanimi povedmi.  

 

Glagol »biti« v sedanjiki in pretekliku  

 

Uporabljeni material: 

- power point predstavitev 

- razni delovni listi 

- povzetek o glagolu »biti« 

- kartončki s slikami zaimkov 
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Power point predstavitev glagola biti 

Dijak si ogleda predstavitev glagola »biti. Ob predstavitvi mu tudi ustno razlagam 

pravila in preverjam, ali razume. Dijaku predstavim oblike glagola biti, uporabo 

ustreznih oblik z zaimki ter kako tvorimo trdilno, nikalno in vprašalno poved. 

Predstavitev in ponazoritev snovi je smiselno barvno urejena, opremljena pa je tudi s 

slikami in simboli (znak + za trdilno poved, znak – za nikalno poved in znak ? za 

vprašalno poved). Po predstavitvi dobi tudi povzetek, ki ga obdrži in shrani v mapo.   

 

Iskanje v besedilu 

Dijak v besedilu poišče in označi vse glagole »biti«.  

 

Razporejanje glagola »biti« k zaimkom 

Dijak k kartončkom z slikami zaimkov uvrsti ustrezni zaimek nato pa še ustrezno 

obliko glagola biti. 

»Naštej oblike glagola biti« 

Večkrat tekom ure dijaka spomnim, da nešteje oblike glagola »biti« (npr v present 

simplu: am, is in are). To aktivnost sem dodala naknadno, saj je dijak imel težave s 

tem, kaj sploh je glagol »biti« in z avtomatizacijo njegovih oblik. Namerno je dijak 

naštel le glagol, ne pa tudi zaimka, saj nisem želela, da bi oblike avtomatiziral skupaj 

z zaimkom, kasneje pa jih ne bi znal prenesti v novo situacijo (npr. ko bi v nalogi 

pisalo My friend and I ...). 

 

Besedišče 

 

Uporabljeni material: 

- prazni kartončki za izdelavo učnih kartic 

- slovar 

- razni delovni listi 

- kartonček za razlago besed 

- učbenik 
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Spominske kartice 

Za besedišče, ki ga mora dijak poznati uporabljava spominske kartice. Na eni strani 

bo zapisana beseda, na drugi stran pa njena razlaga ali prevod. Na začetku učne 

kartice pripraviljam jaz, kasneje skupaj, na koncu pa dijak sam. Kartice shranjuje v 

posebni škali.  

 

Mnemotehnike (metoda ključev) 

Za besede, ki si jih dijak ne zapomni s pomočjo učnih kartic, pripravim 

mnemotehnike, in sicer uporabim metodo ključev. Dijaku razložim primer (besedo, ki 

se jo mora naučiti, besedo-ključ ter kako sta besedi v interakciji) in pokažem sliko. 

Dijak si sliko ogleda in poskuša vtisniti v spomin. Nato še sam verbalizira primer po 

mojem modelu. Tekom srečanja ga večkrat vprašam, kaj pomeni tarčna beseda. Če 

se ne spomni, mu namignem s sliko.  

Slika 7: Mnemotehnika za besedo oven (oven v pečici) 

 
 

Slika 8: Mnemotehnika za besedo scales (skala na tehnici) 
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Kartonček za razlago besed 

Dijaku predstavim kartonček za pomoč pri razlagi angleških besed v angleščini. Na 

njem so opore za razlago oseb (someone who ...), prostorov (a place ...), zdradb (a 

building ...) in pripomočkov (It's ...). Kadar se pri razlaganju besed ne spomni, kako 

bi začel stavek, si pomaga s kartončkom. 

 

 
Slika 9: Kartonček za razlago besed 
 

 

Igra vlog 

S to dejavnostjo z dijakom na aktiven način odigrava različne situacije, ki jih 

obravnavajo pri pouku (npr. rezervacija mize, prvi dan v službi, naročanje jedi v 

restavraciji, ...).  Dijak utrjuje besedišče in slovnico ter razvija svoje komunikacijske 

zmožnosti. Pred igranjem situacije, prebereva dialog v učbeniku (po potrebi razložim 

neznane besede). Nato se dogovoriva za vloge in določiva okvirno vsebino. Ko 

situacijo odigrava, vloge še zamenjava.  
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Razvrščanje 

Dijak razvrsti učne kartice z besedami v kategorije (npr. posoda, osebe, prostori, 

sadje, zelenjava, meso, …). Če ne ve pomena besede, pogleda razlago na drugi 

strani.  

 

 
Slika 10: Razvrščanje besed v kategorije 

 

Časovni predlogi 

 

Uporabljeni material: 

- spominske kartice 

- razni delovni listi 

 

Dijaku pripravim spominske kartice s primeri uporabe posameznega časovnega 

predloga. Kartice so opremljene tudi s slikami. Dijak jih uporablja za 

učenje/zapomnitev pravil, lahko pa tudi kot pomoč pri reševanju nalog (preveri 

pravilnost rešitve, poišče rešitev, če je ne ve, ...). 
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 Slika 11: Spominski kartici za časovne predloge 
 
 
Organizacija in učenje 

 

Uporabljeni material: 

- tabela za preverjanje pripravljanja potrebščin in opravljanja domače naloge 

- kartonček za samoevalvacijo 

- mapa za shranjevanje listov  

 

Domača naloga 

Dijaka želim navaditi, da kaj naredi tudi samostojno. V zaključnem delu srečanja 

določim nalogo, ki jo mora opraviti do naslednjega srečanja. Nalogo si dijak zapiše 

oz označi. 

 

Tabela za preverjanje pripravljanja potrebščin in opravljanja domače naloge 

V tabeli vodim evidenco pripravljanja potrebščin in opravljanja domače naloge, ki jo 

dijak dobi na srečanjih. Zanima me, ali dijak sam pripravi potrebščine in ali se sam 

spomni na to, da jih mora pripraviti. Dijak v tabeli sam označi opravljene aktivnosti. 

 

Mapa za shranjevanje listov in pripomočkov 

Za dijaka sem pripravila register s praznimi vložnimi mapami. Po srečanju je dijak 

nov učni material shranil v mapo. 
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Kartonček za samoevalvacijo 

Pripravljena sem imela splošna vprašanja za samoevalvacijo dijakovega dela, ki sem 

jih glede na obravnavano snov in situacijo tudi prilagajala. V zaključnem delu ure je 

dijak s pomočjo vprašanj ovrednotil svoje delo in znanje. Tudi sama sem povedala 

mnenje o poteku ure in njegovem delu ter ga pohvalila.  

 

 
Slika 12: Kartonček za samovrednotenje učenja 
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2.5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA KONČNEGA TESTIRANJA 
 

2.5.1  Končno testiranje 
 
Test preverjanja slovničnih znanj (Pisk, 2009) 

 

Naloga Število možnih točk Število točk pred 
treningom 

Število točk po 
treningu 

1. 5 3 3 
2. 4 4 4 
3. 8 0 5 
4. 16 4 14 
5. 4 1 1 
6. 10 3 7 
7. 4 2 3 
8. 4 3 4 

Skupaj 55 20 41 
Tabela 7: Prikaz možnih in doseženih točk pred in po treningu za Test preverjanja slovničnih znanj 
 

 
 
Graf 5: Prikaz pravilih rešitev v procentih pred in po treningu za Test preverjanja slovničnih znanj  
 

Iz tabele št. 8 in grafa št. 5 je razvidno, da je dijak na na končnem testiranju dosegel 

41 točk od 55 možnih. V primerjavi z začetnim testiranjem je dosegel 21 točk več. 

Pomembne naloge glede na to, kaj je zajemal trening, so predvsem 3., 4., in 8. Pri 
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teh nalogah vidimo opazen napredek, prav tako pa se je dijak bolje odrezal tudi pri 

nekaterih drugih nalogah. Pomembno se mi zdi predvsem to, da dijak sedaj ve, kaj 

so zaimki, jih zna našteti in uporabljati. Prav tako pozna oblike glagola “biti” (be) in 

“imeti” (have) ter jih ustrezno uporablja.  

 
Test preverjanja znanja angleščine 

 

Naloga Število možnih točk Število točk pred 
treningom 

Število točk po 
treningu 

1. 8 5 7 
2. 6 4 5 
3. 10 7 8 
4. 21 17 19 
5. 20 15 19 

Skupaj 65 47 58 
Tabela 8: Prikaz možnih in doseženih točk pred in po treningu za Test preverjanje znanja angleščine 
 
 

 
 
Graf 6: Prikaz pravilnih rešitev v procentih pred in po treningu za Test preverjanja znanja angleščine 
 

Iz tabele št. 9 in grafa št. 6 je razvidno, da je dijak na končnem testiranju dosegel 58 

točk od 65. Rezultat z začetnega testiranja je izboljšal za 11 točk. Na tem testu so 

bile pomembne vse naloge, saj je bil sestavljen v namen raziskave. Iz grafa je 

razvidno, da je boljši rezultat dosegel pri vseh nalogah. Največji napredek je opazen 

pri 1. nalogi (zaimki) ter pri 5. nalogi (nepravilni glagoli).  
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Vprašalnik o učnih strategijah: 2. del (Pečjak in Gradišar, 2002) 

 

 Vedno/ 
pogosto 

Včasih Redko/ 
nikoli 

Preden se lotim učenja iz učbenika ali zvezka, na 
hitro preletim besedilo (pogledam naslov, 
podnaslove, slike, ipd.). 

3 2 1 

Preden preberem  besedilo iz učbenika/zvezka, si 
postavim vprašanja, kaj že vem o tej snovi. 

3 2 1 

Pred branjem snovi v učbeniku ali zvezku preberem 
povzetek (če je). 

3 2 1 

Pred branjem snovi v učbeniku si preberem ključne 
besede na robu besedila (če so). 

3 2 1 

Pozorno preberem učno snov.  3 2 1 
Med branjem podčrtavam nove, nejasne besede, da si 
jih po branju pojasnim.  

3 2 1 

Med branjem si poskušam zapisano v mislih čim bolj 
živo predstavljati. 

3 2 1 

Po branju pojasnim neznane besede tako, da: 
- Poskušam ugotoviti pomen iz sobesedila 
- Poiščem razlago v slovarju 
- Vprašam učitelja, sošolce, starše 

 
3 
3 
3 

 
2 
2 
2 

 
1 
1 
1 

Po branju daljšo učno snov razdelim na manjše dele 
(odstavke).  

3 2 1 

V gradivu podčrtujem ključne besede in misli. 3 2 1 
Iz gradiva si izpišem ključne besede in misli. 3 2 1 
Ugotoviti skušam zvezo med najpomembnejšimi 
ključnimi besedami.  

3 2 1 

Bistvene besede ali povedi na nek način uredim (npr. z 
miselnimi vzorci ali kako drugače). 

3 2 1 

Po učenju si izdelam kratke povzetke.  3 2 1 
Učno snov si poskušam zapomniti tako, da jo večkrat 
preberem. 

3 2 1 

Po branju mehanično ponavljam (»na pamet«) določene 
stavke, odstavke iz zvezka ali učbenika, dokler si jih ne 
zapomnim. 

3 2 1 

Ponavljam le pomembne dele snovi (ključne besede, 
misli). 

3 2 1 

Postavljam vprašanja v zvezi s snovjo in odgovarjam 
nanje. 

3 2 1 

Po učenju povem ali napišem lastno mnenje o snovi. 3 2 1 
Naučeno dopolnim s podatki iz drugih virov. 3 2 1 
Tabela 9: Primerjava rešitev Vprašalnika o učnih stratedijah pred in po treningu 
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Na področju učnih strategij je opazen napredek, vendar je ta majhen. Postavke, pri 

katerih je dijak napredoval, so odebeljene. Na srečanjih je dijak strategije učinkovito 

uporabljal, ni pa jih prenesel v ostale situacije oziroma generaliziral. Najbolj je 

napredoval pri strategijah pred učenjem oziroma branjem, in sicer pri treh postavkah 

od štirih. Pri strategijah med učenjem oziroma branjem je  napredoval predvsem pri 

pojasnjevanju neznanih besed, prav tako pa si včasih označi pomembne podatke in 

snov pozorneje prebere. Na področju strategij po učenjem je napredek najmanjši, 

kljub temu dijak v primerjavi s prej večkrat ponavlja le pomembne dele snovi 

(predvsem na srečanjih). Dijak je tako pri učenju bolj aktiven, kar je ključnega 

pomena za učinkovito učenje. Strinjam se s Pečjakovo in Gradišarjevo (2002, str. 

85), da je “pomen učenja učnih strategij v tem, da učenec ozavesti proces učenja, da 

ve, kako pri učenju procesira nove infromacije, da izboljšuje svoje stare učne 

strategije, spoznava nove in razvija sistematičen pristop k učenju”. Vse to sem 

upoštevala pri načtrovanju treninga in razvijanju učnih strategij. Za učinkovito 

samostojno učenje pa bi dijak potreboval še daljši in bolj intenziven trening s 

področja učnih strategij.  

 

 

2.5.2  Kvalitativno vrednotenje treninga 
 

2.5.2.1 Realizacija ciljev 

 

Legenda: 

Dosežen cilj: D Delno dosežen cilj: d          Nedosežen cilj: N 

 
Metakognicija 

CILJ REALIZACIJA 
Pri učenju nove snovi aktivira predznanje. Razmisli, kaj o neki 
snovi že ve. 

d 

Med vikendom ponovi snov ali reši naloge, za katere se 
dogovoriva. 

d 

Po srečanju ovrednoti svoje učenje, tako da odgovori na 
vprašanja. 

d 

Tabela 10: Realizacija ciljev na področju metakognicije 
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Cilje na področju metakognicije sem ovrednotila z delno deseženi, saj jih dijak 

izpolnjuje le na srečanjih, v ostale situacije pa jih ni prenesel. Potreboval bi še več 

utrjevanja, prav tako pa tudi dogovor z babico, da te cilje uresničuje še pri njej. Kot 

navajata Larkin in Ellis (1998, v Grašič idr., 2010), dijak pri učenju pogosto ostaja 

pasivnen, odvisen in neučinkovit, saj ne obvlada metakognitivnih in izvršilnih veščin. 

 
Organizacija 

CILJ REALIZACIJA 
Pred učenjem pospravi mizo. D 
Pripravi potrebščine za učenje. D 
V tabelo vpiše svoje ocene. d 
Zapiše/označi si, kaj mora samostojno ponoviti/rešiti ("domača 
naloga”) 

d 

Liste, ki jih uporabljama pri učenju, pospravi v mapo. D 
Tabela 11: Realizacija ciljev na področju organizacije 

 

Na področju organizacije je dijak dobro napredoval. Mizo je ponavadi pospravil še 

preden sem prišla, v kolikor ni imel časa pa takoj zatem. Tudi potrebščine so bile 

navadno že pripravljene. Zapisovanje ocen je dijak izvajal na mojo pobudo, zato sem 

to ocenila z delno doseženo. Poleg tega je ocene bolj vestno zapisoval v prvi 

konferenci, v drugi pa je veliko ocen pozabil zapisati. Razlog za to je bila velika 

obremenjenost v šoli proti koncu konference. V tem obdobju je pozabljlal tudi na 

druge stvari. Cilj, da si dijak zapiše domačo nalogo, sem dodala naknadno, saj je na 

njo drugače pozabil. Cilj je delno dosežen, saj je to storil le, če sem ga opozorila. 

Liste s srečanj je dijak shranjeval v mapo. 

 

Splošni cilji pri učenju 

CILJ REALIZACIJA 
Neznano besedo poišče v slovarju. D 
V zvezku ali knjigi poišče snov, ki jo bova obravnavala.  d 
Za neznane besede izdela učne kartice.  d 
Opravi »domačo nalogo« od prejšnjega srečanja. d 
Tabela 12: Realizacija ciljev na področju splošnih ciljev pri učenju 

 

Dijak je neznano besedo poiskal v slovarju. Na začetku treninga sem ga na to 

opominjala, proti koncu je to storil sam. Snov v zvezku, knjigi  ali mapi je dijak 
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poiskal le na srečanjih, zato sem cilj ocenila kot delno dosežen. Učne kartice je 

izdelal na mojo pobudo, ne pa tudi samoiniciativno, zato sem cilj ocenila kot delno 

dosežen. Na “domačo nalogo” je dijak prevečkrat pozabil, kljub temu, da sem ga 

velikokrat opomnila  (preko spletnega omrežja Facebook, smsa,...).  Na začetku je 

bil večinoma razlog, da ni vedel, kaj mora narediti, zato sem uvedla zapisovanje. Ko 

ni imel naloge, mi je to ponavadi sam povedal takoj, ko sem prišla na srečanje. 

Razlogi so bili, da je pozabil ali ni imel časa. Tudi, ko je opravildomačo nalogo, je to 

storil tik pred srečanjem.  

 

Besedne vrste 

CILJ REALIZACIJA 
Pozna besedne vrste: glagol, samostalnik, zaimek in pridevnik. D 
Tabela 13: Realizacija cilja na področju besednih vrst 

 

Naveden cilj je dijak dosegel, kar sem mi zdi zelo pomembno, saj le tako lahko sledi 

razlagi, navodilom in nalogam tako pri angleščini kot tudi pri slovenščini. 

 

Zaimki  

CILJ REALIZACIJA 
Pozna osebne zaimke v vlogi osebka. D 
Samostalnike nadomesti z osebnimi zaimki. D 
Pozna svojilne zaimke v pridevniški rabi.  d 
Tabela 14: Realizacija ciljev na področju zaimkov 

 

Cilje s področja zaimkov sicer niso obravnavali v šoli, vendar sem vseeno želela, da 

jih dijak usvoji, saj se mi zdijo pomembni in nujni pri obravnavi časov. Osebne 

zaimke v vlogi osebka je dijak usvojil, saj sva jih tudi nenehno utjevala (pri obravnavi 

časov, …). Svojilne zaimke v pridevniški rabi je učenec usvojil le delno. Potreboval bi 

še več utrjevanja.  

 

Besedišče 

CILJ REALIZACIJA 
Pozna besedišče, ki ga obravnavajo pri pouku (pripomočki, 
prostori, osebje, jedi, besede za opisovanje poti, ...).  

 
d 

Tabela 15: Realizacija cilja pri besedišču 
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Dijak je na področju besedišča usvojil veliko novih besed. Besede si je zapomnil 

dolgotrajno in jih uspešno priklical tudi po daljšem časovnem obdobju.  Ker dijak ni 

usvojil vsega pri pouku obravnavanega besedišča sem cilj ocenila z delno dosežen. 

Kljub temu pa učenje besedišča ocenjujem kot eno izmed njegovih močnejših 

področji pri učenju angleščine. 

 
Časovni predlogi 

CILJ REALIZACIJA 
Pozna obravnavane časovne predloge. D 
Ustrezno uporabi časovne predloge.  d 
Tabela 16: Realizacija ciljev pri časovnih predlogih 

 

Dijak pozna obravnavane časovne predloge. Ustrezno jih uporablja v večini 

primerov, ne pa vedno. Predvsem se vidi razlika, če sva snov na prejšnjem srečanju 

utrjevala ali ne.  

 

Glagol »biti« (to be) v sedanjiku 

CILJ REALIZACIJA 
Pozna vse tri oblike glagola biti. D 
Ve, katero obliko glagola biti uporabiti pri posameznih osebnih 
zaimkih.  

D 

Tvori trdilno poved z glagolom biti. D 
Tvori nikalno poved z glagolom biti. D 
Tvori vprašalno poved z glagolom biti. D 
Tabela 17: Realizacija ciljev v sklopu glagol "biti" v sedanjiku 

 

Present simple 

CILJ REALIZACIJA 
Ve, kdaj se uporablja present simple. d 
Pozna pravila za tvorjenje trdilne, nikalne in vprašalne povedi. D 
Tvori trdilno poved. D 
Doda glagolu, ki stoji za osebnimi zaimki HE, SHE, IT, končnico –
s/ -es. 

d 

Tvori nikalno poved, tako da uporabi »not« (ali okrajšano obliko). D 
Tvori vprašalno poved, tako da ustrezno uporabi do/does in 
upošteva vrstni red besed.   

d 

Ve, da v nikalnih in vprašalnih povedih končnica –s/-es odpade.  D 
Tabela 18: Realizacija ciljev pri času present simple 
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Present continouos 

CILJ REALIZACIJA 
Ve, kdaj se uporablja present continuous. d 
Pozna pravila za tvorjenje trdilne, nikalne in vprašalne povedi. D 
Tvori trdilno poved tako, da uporabi ustrezno obliko pomožnega 
glagola »to be« in glagolu doda končnico -ing. 

D 

Tvori nikalno poved tako, da uporabi »not« (ali okrajšano obliko). D 
Tvori vprašalno poved tako, da zamenja vrstni red osebka in 
pomožnega glagola. 

D 

Tabela 19: Realizacija ciljev pri času present continouos 

 

Glagol »biti« (to be) v pretekliku 

CILJ REALIZACIJA 
Pozna obe obliki glagola biti. D 
Ve, katero obliko glagola biti uporabiti pri posameznih osebnih 
zaimkih.  

D 

Tvori trdilno poved z glagolom biti. D 
Tvori nikalno poved z glagolom biti. D 
Tvori vprašalno poved z glagolom biti. D 
Tabela 20: Realizacija ciljev v sklupu glagol "biti" v pretekliku 

 

Past simple 

CILJ REALIZACIJA 
Ve, kdaj se uporablja past simple. d 
Pozna pravila za tvorjenje trdilne, nikalne in vprašalne povedi. D 
Pozna tiste oblike glagolov v pretekliku, ki jih obravnavajo pri 
pouku. 

D 

Tvori trdilno poved, tako da pravilnim glagolom doda končnico –
ed, za nepravilne glagole prikliče ustrezno obliko.  

D 

Tvori nikalno poved, tako da uporabi didn't glagol pa ostane v 
osnovni obliki. 

d 

Tvori vprašalno poved, tako da ustrezno uporabi did, glagol v 
osnovni obliki in upošteva vrstni red besed.   

d 

Tabela 21: Realizacija ciljev pri času past simple 

 

Past continouos 

CILJ REALIZACIJA 
Ve, kdaj se uporablja past continuous. d 
Učenec pozna pravila za tvorjenje trdilne, nikalne in vprašalne D 
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povedi. 
Učenec tvori trdilno poved tako, da uporabi ustrezno obliko 
pomožnega glagola »to be« v pretekliku in glagolu doda končnico 
-ing. 

D 

Učenec tvori nikalno poved tako, da uporabi »not« (ali okrajšano 
obliko). 

D 

Učenec tvori vprašalno poved tako, da zamenja vrstni red osebka 
in pomožnega glagola. 

D 

Tabela 22: Realizacija ciljev pri času past continouos 

 

Going to future 

CILJ REALIZACIJA 
Ve, kdaj se uporablja čas going to future. D 
Pozna pravila za tvorjenje trdilne, nikalne in vprašalne povedi. D 
Tvori trdilno poved, tako da uporabi ustrezno obliko pomožnega 
glagola, going to in glagol s končnico -ing. 

D 

Tvori nikalno poved tako, da uporabi »not« (ali okrajšano obliko). D 
Tvori vprašalno poved tako, da zamenja vrstni red osebka in 
pomožnega glagola. 

D 

Tabela 23: Realizacija ciljev pri času going to future 

 

Iz tabel 18-24 je razvidno, da je dijak na področju časov dosegel večino ciljev (30), 

nekaj pa jih je ostalo le delno doseženih (8). Pri večini časov ni avtomatizital tega, 

kdaj se čas uporablja. Zna sicer povedati, ali gre za preteklost, sedanjost ali 

prihodnost, ne zna pa natančneje razložiti uporabo določenega časa. Zelo dobro je 

avtomatiziral glagol biti tako v sedanjiku kot v pretekliku, kar sva tudi veliko utrjevala. 

Ostala pravila načeloma pozna, vendar jih včasih ne prikliče, ali pa med reševanjem 

nalog na njih pozabi. Ob namigu se na njih spomni. Občasno se mu zgodi, da dva 

časa med seboj zameša. 

 

Lombardino in DiFino (2004) navajata, da imajo dijaki z učnimi težavami pogosto 

težave s slovnico, saj slovnične koncepte težje dojamejo, pogosto ne razumejo 

terminologije, poleg tega pa si jih še slabše zapomnijo. To sem upoštevala pri 

pripravi treninga in skušala pravila predstaviti čim bolj preprosto, multisenzorno, 

grafično in z razumljivim besediščem. Utrjevanju slovničnih pravil sem namenila 

veliko časa. 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                        Šnuderl Anja; diplomsko delo 
 

76 
 

Pri uresničevanju cilje s področja šolske snovi je bil dijak zelo uspešen, saj je v 

znanju (besedišča, časov,...) opazno napredoval. Napredek je opazen tudi na ostalih 

področjih (kot so metakognicija, organizacija, splošni cilji pri učenju,...), vendar pa je 

uresničevanje večine ciljev s teh področji ostajalo omejeno na srečanja, saj dijak 

ciljev ni generaliziral.   
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2.6 ODGOVOR NA RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 
 
Ali trening, ki vključuje multisenzorne in strukrurirane materiale, aktivnosti, 
naloge, strategije učenja (učne kartice, aktivacija predznanja, pojasnjevanje 
novih besed,...) ter uporabo mnemotehnik pripomore k boljšemu znanju 

angleščine (predvsem slovnice in besedišča) in večji izobraževalni uspešnosti 
ter vpliva na dijakove strategije učenja? 
 

Primerjava rezultatov začetnega in končnega testiranja je pokazala dijakov napredek 

v znanju. Po treningu je dijak na Testu preverjanja slovničnih znanj dosegel 41 točk 

od 55, kar je 21 točk več kot na začetnem testiranj. Na Testu preverjanja znanja 

angleščine je rezultat izboljšal za 11 točk ter dosegel 58 točk od 65 možnih. O 

učinkovitosti treninga govori tudi dijakova zaključna ocena dobro (3) pri angleščini, 

kar je zelo velik uspeh. Dijak je napredoval na vse področjih oziroma vsebinskih 

sklopih (kot naprimer metakognicija, besedišče, časi,...), ki so bili vključeni v trening. 

Nekatere cilje je sicer dosegel le delno, noben pa ni ostal nedosežen. Dijak je usvojil 

veliko novega besedišča, pri čemer se mi zdi pomembno poudariti, da si je besede 

res zapomnil, saj jih je znal priklicati tudi po daljšem časovnem obdobju. Pomembno 

je napredoval tudi pri obvladovanju in rabi slovnice, ki je, kot pravi Cope Powell 

(b.d.), osnova jezika. 

 

Odgovori Vprašalnika o učnih strategijah so pokazali napredek tudi na področju 

učnih strategij. Ta sicer ni tako izrazit, vendar kljub temu pomemben. Na srečanjih je 

dijak strategije uporabljal ,še vedno je problem generalizacija. Največji napredek je 

dosegel pri pojasnjevanju neznanih besed, kjer je dijak proti koncu treninga, ko je 

naletel na novo besedo, samoiniciativno vzel slovar in besedo poiskal. Kot navajata 

Pečjak in Gradišar (2002, str. 74) »je za učinkovito učenje ključna aktivna vloga 

dijaka, za doseganje tega pa je potrebno znanje o tem, kako se učiti, kako 

organizirati učenje in delovni prostor ter pri učenju upoševati tudi lastne 

specifičnosti«. Dijak se je v času treninga vsekakor seznanil z različnimi učnimi 

strategijami in pomenom le teh za učinkovitejše učenje. Za učinkovitejšo oziroma 

samostojno rabo strategij pa bi potreboval še več treninga s tega področja.  
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Iz rezultatov testiranja, vrednotenja ciljev in dijakove zaključne ocene dobro (3) lahko 

zaključim, da je bil trening, ki je vključeval multisenzorne in strukrurirane materiale, 

aktivnosti, naloge, strategije učenja (učne kartice, aktivacija predznanja, 

mnemotehnike, ...) učinkovit.  Učinkovitost treninga se kaže tudi v tem, da je dijak pri 

učenju bolj aktiven, izbira učinkovitejše učne strategije, je bolj samozavesten, v 

pouku angleščine dosega boljše ocene, dela manj napak in ovlada šolsko snov. 
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3. ZAKLJUČEK IN SKLEPNE MISLI 
 

V diplomskem delu je predstavljena študija primera dijaka z učnimi težavami pri 

angleščini. Najprej se se osredotočila na dijake z učnimi težavami v srednjih šolah, 

nato na učenje angleščine kot tujega jezika v srednjih šolah ter težave teh dijakov pri 

učenju angleščine, na koncu pa še na strategije, metode in pristope za učinkovitejše 

učenje angleščine.  

 

Namen diplomskega dela je bil sestaviti ustrezen trening usvajanja znanj in strategij 

pri angleščini za dijaka z učnimi težavami, ki obiskuje triletni program. Z dijakom sva 

obravnavala aktualno šolsko snov, poudarek pa je bil na razvijanju besedišča, 

slovnice in učnih strategij . Trening je temeljil na multisenzorih in strukturiranih 

dejavnostih, materialih in nalogah ter veliki količini ponavljanja in utrjevanja. Pri 

pripravi treninga sem upoštevala dijakov učni stil ter dejavnosti in materiale 

pripravljala na podlagi le tega. Z dijakom sem izvedla v petih mesecih izvedla 18 

srečanj, ki so potekala enkrat na teden po dve šolski uri. Primerjava rezultatov 

začetnega in končnega testiranja je pokazala napredek v znanju in obvladovanju 

angleščine. To potrjuje še dijakova zaključna ocena dobro (3). Dijak je napredoval 

tudi pri izbiri in rabi učnih strategij. 

 

Aktivnosti, ki sem jih pripravila, so se izkazale za učinkovite. Upoštevala sem 

priporočene pristope in metode, kot so multisenzorni materiali in aktivnosti, 

prilagojen učni tempo, dovolj priložnosti in časa za utrjevanje, predvidljiva struktura 

ure, razvijanje učni strategij, ... (National Clearinghouse on Disability and Exchange, 

2007). Kot zelo učinkovite bi izpostavila mnemotehnike, s pomočjo katerih si je dijak 

precej hitreje zapomnil pomen novih besed. Tudi, kadar se pomena ni takoj spomnil, 

je preko ključnih besed in slik priklical ustrezen pomen. Učinkovita in za dijaka zelo 

primerna se mi je zdela tudi dejavnost razporejanja glagolov v tabele z ustreznim 

časom. S to dejavnostjo je dijak dobil celosten pregled nad vsemi časi, jih aktivno 

utrjeval in med seboj tudi razlikoval. Uporaba spominskih kartic pa je dijaku 

omogočala utrjevanje le pomembnih delov snovi.  
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S pomočjo treninga je dijak usvojil nekatere osnove potrebne za uspešno nadaljnje 

učenje angleščine. Dijak sedaj pozna in loči besedne vrste in tako boljše razume 

navodila in lažje sledi razlagi. To mu nedvomno zelo koristi tudi pri slovenščini. 

Poznavanje osebnih zaimkov se mi zdi osnova, ki pa prej pri dijaku ni bila dovolj 

utrjena. Glagol »biti« se pojavlja pri večih časih in je prav tako zelo pomemben. Za 

dijaka je bil na začetku precej abstrakten pojem, po vztrajnem utrjevanju, razlagah in 

vaji pa je usvojil tudi to. Pomembno se mi zdi tudi to, da pozna čase in ima nad njimi 

nek celosten pregled (kateri govorijo o preteklih dogodkih, kateri o sedanjosti in kaeri 

o prihodnosti). 

 

Larkin in Ellis (1998, v Grašič idr., 2010) navajata, da so učenci z učnimi težavami 

pogosto manj učinkoviti pri izkazovanju znanja. Dijaka pri izkazovanja znanja precej 

omejuje priklic, kar se kaže tako, da velikokrat res razmišlja in se trudi, da bi se 

spomnil, vendar informacije ne more priklicati. Ko mu odgovor oziroma informacijo 

povem, se je spomni in reče »saj res«. Skromni dosežki so pogosto povezani s tem, 

da dijak slabo bere navodila, včasih kaj pomembnega spregleda, včasih kakšne 

naloge niti ne poskuša rešiti, saj sklepa, da je ne zna. Če naloge oziroma navodil na 

testu ne razume, ne vpraša učiteljice, ampak pusti prazno. Kot problem na testu so 

se izkazala tudi navodila v angleščini. V osnovni šoli je imal dijak navodila tudi v 

slovenščini, na srednji šoli pa le v angleščini. Tako sem tudi na delovnih listih 

navodila pisala v angleščini, da se je dijak privadil na angleško besedišče. 

 

Lombardino in DiFino (2004) med problematičnimi področji dijakov z učnimi težavami 

navajata zapomnitev, saj si pogosto težje zapomnijo slovnična pravila in nove 

besede. To sem opažala tudi pri dijaku. Snov hitro pozablja in kadar npr. na 

prejšnjem srečanju neke snovi nisva ponovila, se naslednjič pravil ni dobro spomnil 

ali pa jih ni ustrezno priklical. Včasih se mu zgodi, da snov zameša (tako je bilo tudi v 

šoli na testu). Na splošno pravila slabo prenese v nove situacije oziroma naloge. Pri 

kompleksnejših nalogah ga omejeje šibko delovno pomnjenje. To se kaže predvsem 

pri nalogah s časi (tipa dopolnjevanja), kjer je potrebno izbrati med dvema časoma in 

zapisati ustrezen glagol. Dijak je pri takšnih nalogah preobremenjen in ne uspe 

upoštevati vseh pomembnih stvari oziroma pravil naenkrat  (npr. kateri čas nora 

uporabit, kako se že tvori nikalna poved, kakšna bo oblika glagola ali pomožnega 
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glagola glede na zaimek, ...). To je še dodaten razlog, da dosežki na testih ostajajo 

skromni, kljub temu, da dijak pravila samostojno pozna.  

 

Kljub temu, da je bil trening delno namenjen tudi učnim strategijam in večji 

samostojnosti, napredek na tem področju ni bil tako izrazit. Na srečanjih dijak ni sam 

prevzemal pobude za učenje in dejavnosti, pogosto mu je bilo vseeno kaj bova 

delala, utrjevala ipd. Pri dijaku sem opazila, da svojega znanja ne ocenjuje realno in 

je z njim zelo hitro zadovoljen. Še vedno ima težave z ocenjevanjem časa 

potrebnega za učenje ali količine ponavljanja za avtomatizacijo določene snovi (npr. 

besed).  

 

Dijak je s treningom postal bolj samozavesten. V primerjavi s stanjem pred 

treningom bolj zaupa v svoje znanje in več ne potrebuje toliko potrditve med 

reševanjem nalog. Na vseh srečanjih je aktivno sodeloval in bil lepo vodljiv. Dijaka 

pa pri učenju ovirajo nihanja v funkcioniranju, kar je bilo opazno tudi na srečanjih. 

Včasih je res presenetil in je zelo hitro dojel stvari ter dejavnosti izvajal hitro, spet 

drugič je funkcioniral zelo počasi, potereboval veliko razlage, opore in opominjanja 

ter pozabljal že usvojeno znanje. 

 

Menim, da dijak tudi v prihodnje potrebuje vodenje, saj ima težave s samostojnim 

načrtovanjem in izvajanjem svojega učenja. Za učinkovito učenje potrebuje aktivne, 

raznolike in zanimive dejavnosti. Za avtomatizacijo je potrebno veliko ponavljanja in 

utrjevanja, predvsem pri slovnici. Pri reševanju nalog (predvsem o časih) potrebuje 

trening miselne organizacije. Dobro bi bilo tudi tudi razvijanje učnih strategij, 

metakognicije in izvršilnih funkcij. 

 

Na koncu lahko zaključim, da specifičen trening, ki upošteva dijakove težave, 

posebne potrebe, učne stile in močna področja učinkovito in dokaj hitro pokaže 

napredek v znanju angleščine in obvladovanju učnih strategij.  
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5. PRILOGE 
 
 
5.1 TEST PREVERJANJA ZNANJA ANGLEŠČINE 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Zamenjaj z ustreznim zaimkom. 

 

 

2. Vstavi ustrezni časovni predlog:  
     in       at       on       for 

 

The restaurant closes ____  the evening.  

Meet me ____ six o'clock. 

He died ____  2010.  

We start school ____ Monday. 

She arrived ____ night.  

He was gone ____ two weeks.  

 

 

The girl is tall. ______ is tall. 

Mary and John come from England. ______ come from England. 

My family and I go to London.  ______ go to London. 

The man is strong. ______ is strong. 

The dog runs fast. ______ runs fast.     

You and I are students. ______ are students. 

My mother is kind. ______ is kind. 

The book is on the table. ______ is on the table. 
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3. Vstavi mankajoče oblike glagola »biti« v sedanjiku. 

 

George and Angela ______ married. 

Henry _____ my best friend. 

When _____ the film on? 

I _____ in the kitchen. 

How much ______ these pencils? 

______ you crazy? 

______ they pilots? No, they ________. 

This ______ my father and these ______ my brothers and sisters.  

 

4. Ugotovi za kateri čas gre in dopolni tabele. 
 

Napišeš trdilno (+), nikalno (-) in vprašalno poved (?).  

 
Tense:_________________ 
 

+ - ? 

I like chocolate.  

 

  

  Do you know him? 

 

 She doesn't read 

newspaper. 

 

 
 
Tense:___________________ 
 

+ - ? 

They are listening to the 

song. 

  

  Is he watching cartoons? 

 

 The car isn't moving.  
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Tense:___________________ 
 

+ - ? 

We were in school 

yesterday. 

  

  Was the journey very long? 

 He didn't wash the car. 

 

 

 
 
 

5. Postavi glagol v ustrezno obliko preteklika (past tense) in zapiše njegov 
pomen. 
 
 

Nedoločnik Preteklik  Prevod 

cry   

get   

come   

go   

do   

think   

stop   

meet   

have    

be   
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5.2 PRIPRAVLJANJE POTREBŠČIN ZA UČENJE IN DOMAČA 

NALOGA 

 
 
 

Datum: Sam pripravil 
potrebščine. 

Sem naredil domačo 
nalogo. 

5.12.2012  Ni dobil naloge 

13.12.2012  Ni dobil naloge 

18.12.2012   

2.1. 2013   

8.1.2013   

17.1.2013   

23.1.2013   

30.1.2013   

7.2.2013   

14.2.2013   

27.2.2013   

6.3.2013   

13.3.2013   

21.3.2013   

27.3.2013   

9.4.2013   

16.4.2013   

23.4.2013   
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5.3 DELOVNI LIST: PAST CONTINOUOS 
 
 
 

Make affirmative sentences.  

 

I ________________ (watch) TV. 

He ___________________ (sleep) for an hour. 

We ___________________ (wait) fo a bus. 

Mom and her kids ________________ (play) in the park. 

 

 

Make negative sentences. 

 

She _________________ (not cook) a dinner. 

We ___________________ (not wait) for a bus. 

I ________________ ( not watch) TV. 

Mom and her kids ________________ (not play) in the park. 

 

 

Make questions. 

 

I was cleaning my room. ______________________________________ 

You were dancing for two hours. _______________________________ 

She was sitting. ____________________________________________ 

They were swimming in the pool. _______________________________ 


