
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       DIPLOMSKO DELO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NINA ŠPRUK 
 



UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

RAZREDNI POUK 

 

 

 

 

 

 

 

UČENJE IN POUČEVANJE ANGLEŠČINE KOT TUJEGA 

JEZIKA V OSNOVNI ŠOLI V EU: PRIMERJAVA  SLOVENIJE 

IN ITALIJE 

 

DIPLOMSKO DELO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentorica:         Kandidatka: 

Doc. dr. Karmen Pižorn       Nina Špruk 

   

   

Somentorica: 

Doc. dr. Mateja Dagarin Fojkar 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ljubljana, marec 2014 



 

I 

 

POVZETEK 

 

V teoretičnem delu diplomske naloge je predstavljenih nekaj smernic Evropske Unije (EU) za 

poučevanje tujih jezikov. Prikazano je, kater jezik je najpogostejša izbira za učenje v šolah in 

razlike v pričetku poučevanja prvega in drugega tujega jezika po državah. Dodani so tudi 

razlogi za zgodnji pričetek učenja tujih jezikov in dejavniki, ki vplivajo na učence ter njihovo 

učenje. Nato sem se osredotočila na državi Slovenijo in Italijo, predstavila njuna šolska 

sistema, učna načrta in ju primerjala.  

 

V empiričnem delu sem predstavila raziskavo, ki sem jo izpeljala med italijanskimi učenci. 

Rešili so slovensko nacionalno preverjanje znanja, kateremu je bilo dodanih nekaj vprašanj, ki 

nam bodo povedala, koliko časa se že učijo angleščine ter dodatne informacije, ki se 

povezujejo z njihovim učenjem in so pomembne za interpretacijo rezultatov. Z rešenim 

preverjanjem znanja sem pridobila rezultate in ugotovila, kdo je pokazal boljše znanje pri 

reševanju preverjanja znanja, slovenski ali italijanski učenci. Pri končni analizi sem morala 

upoštevati tudi različne stranske dejavnike, ki so bili ključnega pomena za odraz znanja 

učencev. 

 

 

KLJUČNE BESEDE: angleški jezik, Slovenija, Italija, šolski sistem, učni načrt za 

angleški jezik, osnovna šola, preverjanje znanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II 

 

LEARNING AND TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE 

AT PRIMARY SCHOOLS IN THE EUROPEAN UNION: THE 

COMPARISON BETWEEN SLOVENIA AND ITALY 

 

ABSTRACT 

 

In the theoretical part of my diploma thesis there are presented some main guidelines of the 

European Union about teaching foreign languages. It is shown, which language is most 

widely chosen as a first and the second language in the schools among the countries. There 

are also added some reasons why every country should start teaching foreign languages at the 

early age and different factors which influence children and their learning. After that I have 

compared the school systems of Slovenia and Italy, and their curricula.  

 

In the empirical part I have presented my research, which was concluded among the Italian 

pupils. Italian children were given a Slovenian national test of English with some extra 

questions about English language that are connected to their knowledge and have shown as 

very important in the interpretation phase of the results. I have compared those results with 

the ones for the Slovenian children. In the analysis I had to include also some side factors, 

which were very important in showing the real picture of the knowledge of Slovenian and 

Italian pupils.  

 

 

 

 

 

KEY WORDS: English language, Slovenia, Italy, school system, curriculum for English 

language, primary school, assessment test. 
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TEORETIČNI DEL 

1 UVOD 
 

Angleščina je dandanes najbolj razširjen in najpomembnejši mednarodni jezik. Je osnova 

trgovanju po svetu, kar pomeni da je pogoj veliko delovnim mestom, ki jih nudi sodobni svet. 

Torej nam znanje tega jezika odpira mnoge dodatne možnosti za zaposlitev. Poleg tega je tudi 

eden izmed glavnih dejavnikov, ki nam omogoča lažje in kvalitetnejše potovanje v tuje države, 

sporazumevanje s tujci in spoznavanje novih kultur in navad. Torej, znanje angleščine nam 

odpira obzorja ter ponuja mnoge možnosti, od zaposlitve do zabave in vsakodnevnega veselja. 

Temelji dobrega znanja angleščine se pričnejo graditi že v zgodnjih letih, v nekaterih državah 

nekoliko prej kot v drugih, kljub temu pa so rezultati odvisni tudi od drugih dejavnikov, kot so 

na primer znanje in strokovna usposobljenost učiteljev, stik s tujim jezikom v vsakdanjem 

življenju in zanimanje otrok za angleški jezik. Zaradi tega sem se odločila, da bom skozi pisanje 

svoje diplomske naloge ugotovila ključne podobnosti ter razlike v poučevanju ter znanju 

angleškega jezika v Sloveniji in Italiji, ki prinašajo različne rezultate, ki se odražajo v znanju 

osnovnošolskih otrok.  

V teoretičnem delu bom nekoliko opisala stanje angleškega jezika v Evropski uniji, njihove 

zahteve in želje, kako naj bi potekal pouk angleščine v šolah, ki naj bi pripeljal do večjezičnosti, 

ki je v današnjih dneh zelo pomembna. Nato se bom osredotočila na državi, kateri bom med 

seboj primerjala podrobneje, torej Slovenijo in Italijo. Opisala bom njuna šolska sistema in nato 

se bom osredotočila na potek poučevanja angleškega jezika. Opisala bom njegov razvoj 

poučevanja skozi zgodovino obeh držav ter trenutno stanje jezika v šolah, izobraženost 

učiteljev
1
, izpostavljenost učencev jeziku v vsakdanjem življenju in ostale dejavnike, ki igrajo 

pomembno vlogo pri učenju tujega jezika. Nato bom primerjala učna načrta za angleški jezik od 

obeh držav, kar nam bo pokazalo nekatere razlike v zahtevanih standardih znanja.  

V empiričnem delu diplomske naloge želim primerjati znanje osnovnošolskih otrok iz 

angleškega jezika v Sloveniji in Italiji. Za to temo sem se odločila zaradi tega, ker me je 

zanimalo, kakšna je realna situacija znanja italijanskih otrok, v primerjavi s slovenskimi. Vsi 

smo seznanjeni s splošnim prepričanjem, da je v Italiji znanje angleškega jezika med ljudmi zelo 

slabo. Potrditev tega prepričanja za starejšo populacijo ljudi sem dobila tudi sama, med svojim 

                                                 
1
 Besede učitelj, ravnatelj in učenec v celotni diplomski nalogi zaznamujejo vse predstavnike moškega in ženskega 

spola.   
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bivanjem v Italiji.  

Otroci v Italiji od leta 2003 z učenjem angleškega jezika pričenjajo že v prvem razredu osnovne 

šole, torej se s tujim jezikom pričnejo spoznavati kar 4 leta prej, kakor slovenski otroci. S tem 

sicer izpolnjujejo zahtevo Evropske unije po zgodnjem učenju angleškega oziroma prvega tujega 

jezika, ki naj bi prinesla boljše znanje in lažjo komunikacijo med državami, kar ni odraz 

trenutnega stanja med prebivalci Italije. Sama sem želela ugotoviti, kakšno je trenutno znanje 

italijanskih otrok, kajti skozi leta so uvajali v sistem izobraževanja različne spremembe, kar je 

morda pripeljalo do izboljšav v samem poučevanju učiteljev in seveda posledično tudi v znanju 

otrok.  

To bom preverila s pomočjo slovenskega nacionalnega preverjanja znanja iz angleškega jezika, 

ki ga bodo rešili italijanski otroci, ki obiskujejo osnovno šolo. Njihove odgovore bom nato 

primerjala z rezultati slovenskih otrok. Pri končni analizi stanja bom upoštevala tudi dejstva, ki 

jih bom pridobila od italijanskih učencev, kot so število let učenja angleškega jezika, starost 

učencev, vpliv tujega jezika izven šole, da  bo bolje razvidno, kakšnemu okolju so ti otroci 

izpostavljeni. Vse to skupaj nam bo pokazalo približno sliko realnega stanja znanja angleščine 

učencev v Sloveniji in Italiji.  

2 OPREDELITEV UČENJA ANGLEŠKEGA JEZIKA 
 

Angleški jezik je med vsemi najbolj pogosto izbran za učenje prvega tujega jezika v skoraj vseh 

državah po Evropi. Raziskave kažejo, da se je izbira za učenje angleškega jezika na vseh nivojih 

poučevanja močno povečala od šolskega leta 2004/2005. V obdobju 2009/2010 se je po večini 

73 % učencev po šolah v Evropski Uniji na osnovnošolski stopnji odločilo za učenje angleščine, 

kot prvega tujega jezika.  

 

Angleškemu jeziku v večini držav sledita nemški ali pa francoski jezik kot druga najbolj 

razširjena poučevana tuja jezika. Nato jim sledi španščina, manjši delež pripada tudi 

italijanskemu jeziku, ki je bolj razširjen kot poučevan tuj jezik v le nekaj državah. V državah na 

severu, na primer v Litvi in Latviji, kot drug poučevan tuji jezik prevladuje ruščina, ker tam še 

vedno živi veliko prebivalcev Rusije. 

 

Po zadnjih ugotovitvah je odstotek poučevanja jezika, ki ni eden izmed petih glavnih poučevanih 

jezikov, v večini držav manjši od 5 %. Večji delež poučevanja drugih jezikov se izvaja v državah, 

kjer je ta jezik obvezen. Primer: na Finskem sta to finski in švedski jezik, saj je država 
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dvojezična. Prav takšno pozicijo ima danski jezik na Islandiji (Eurydice, 2013b, str. 3.). 

Slika 1: Prikaz jezikov, ki so najpogosteje izbrani za prvi tuj jezik v EU. 

 

Vir: Eurydice, 2013b, str 4. 

3 POLITIKA ZGODNJEGA UČENJA TUJIH JEZIKOV V EVROPSKI 
UNIJI 

Splošni cilj učenja tujega jezika v zgodnjem otroštvu je doseganje celostne zmožnosti za 

medkulturno in medjezikovno komunikacijo. Učenci morajo doseči nivo znanja, da se bodo 

zmožni ustrezno ustno izražati v vseh situacijah. Seveda morajo imeti dovolj znanja tudi iz 

pisnega sporazumevanja, kar jim bo omogočalo vključevanje v življenje v državah govorjenega 

tujega jezika, spoznavanje njihovih kultur in navad (Jazbec, Lipavic Oštir in Pevec Semec, 2010, 

str. 8. in 9.). 

 

V Akcijskem načrtu 2004-2006 Evropske skupnosti, za spodbujanje učenja jezikov in jezikovne 

raznolikosti je zapisano, da naj v šolah razširjajo, utrjujejo in razvijajo čim zgodnejše učenje 

enega ali več tujih jezikov v vseh članicah Evropske unije. S tem želijo doseči večjezično 

Evropo, kjer se bodo preko učenja tujega jezika učenci učili tudi o drugih kulturah, kar jih bo 

pripeljalo do odprte poti k zaposlitveni mobilnosti. Vse države EU naj bi v šolah zagotovile 

učenje maternega jezika in še dveh drugih, ki sta lahko jezika sosednje države, manjšine ali 
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popolnoma tuja jezika. Do tega ukrepa je prišlo zaradi ekonomske globalizacije, mobilnosti ljudi 

po svetu, sodobnega razvoja, tehnološkega napredka, turizma in skupnega trga današnjega sveta, 

kjer je uspešnejši tisti, ki govori več jezikov in pozna več kultur. »Jezikovna politika današnje 

Evrope predvideva večjezičnega govorca, ki se bo znašel v svetu jezikovno raznolikega 

kontinenta, ob enem pa bo sposoben samozavestno ohranjati tisto njemu lastno, kar ga ločuje od 

drugih. In tukaj je na prvem mestu gotovo jezik.« (Citirano po: Brumen in Pižorn, 2008, str. 

140).  

 

Od šolskega leta 2004/2005 do leta 2009/2010 se je odstotek učencev, ki se v osnovni šoli niso 

učili tujega jezika, znižal kar za 11,7 %. Ta delež po zadnjih raziskavah znaša 21,8 %. V tem 

časovnem obdobju se število učnih ur tujega jezika ni izrazito povečalo. Torej čas, ki ga v 

osnovnih šolah namenjajo učenju tujega jezika, je relativno majhen v primerjavi z deležem ur 

ostalih poučevanih predmetov (Eurydice, 2013b, str 2.). 

Slika 2: Leto pričetka učenja prvega in drugega tujega jezika po državah EU. 

 

Vir: (Eurydice,  2013b, str. 2.). 

Kljub izboljšavam in napredku pa raziskava European Comission kaže, da je trenutno stanje 

precej slabo. Ugotovili so, da so se v dveh tujih jezikih zmožni pogovarjati le v osmih državah 

EU. Na prvih dveh mestih sta državi Luksemburg in Nizozemska, katerima sledi Slovenija. 

Države, ki so na zadnjih mestih te lestvice, so Portugalska, Madžarska, Velika Britanija in 

Grčija. Italija se kot 17. Država na lestvici nahaja nekoliko pod povprečjem, izračunanim za EU 

(European Commission: 2013a, str. 13.). 
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4 ZGODNJE UČENJE TUJEGA JEZIKA 

4.1 Pozitivne pridobitve zgodnjega začetka učenja tujega jezika 

Mnoge raziskave o kognitivnem razvoju otrok potrjujejo, da se od rojstva do obdobja pubertete 

lažje, hitreje in na bolj naraven način učijo tujih jezikov. To jim omogočajo elastični možgani, ki 

imajo več sinaps. V njih se bolje vzpostavljajo nevronske povezave, ki se oblikujejo v mreže. Te 

v zgodnjih letih delujejo bolj učinkovito, kakor kasneje. Torej, ko pride poleg vnosa maternega 

jezika do vnosa dodatnega jezika, se te mreže razširijo. S tem se pospeši rast povezav v otroških 

možganih, kar povzroči lažje učenje prvega in drugega jezika (Pižorn, 2009a, str. 6.). Nekatere 

raziskave možganov kažejo celo na to da otroci, ki so se od zgodnjih let učili dveh jezikov, v 

kasnejših letih za priklic informacij in aktivacijo uporabljajo drug del možganov kot tisti, ki so se 

prvega tujega jezika začeli učiti kasneje (Cameron, 2001, str. 14.).  Najvišja stopnja zmožnosti 

tujega jezika poteka nekje do šestega leta starosti, ko se lahko že zapre predalček v možganih za 

usvajanje slovnice. (Pižorn, 2009a, str. 8. in 9.). Zgodnje učenje tujih jezikov je torej pomembno 

za ustvarjanje boljših pogojev in okoliščin za kasnejšo večjezičnost, poleg tega pa je to tudi ena 

izmed prioritet Evropske unije. (Jazbec, Lipavic Oštir in Pevec Semec, 2010, str. 7.). 

 

Študije dokazujejo, da učenje tujega jezika v zgodnjem otroštvu pozitivno vpliva na: 

 kognitivni razvoj,  

 razvoj osnovnih sposobnosti, 

 ustvarjalnost, 

 spomin (pomnjenje), 

 divergentno mišljenje, 

 slušne zmožnosti,  

 pisanje in branje v maternem jeziku, 

 sporazumevalne zmožnosti, 

 družboslovne predmete, 

 matematiko in reševanje kompleksnejših problemov, 

 logično mišljenje, 

 fleksibilno razmišljanje, izmenjevanje idej ter informacij,  

 akademske rezultate v kasnejših letih šolanja, 

 ustvarjanje različnih pogledov na svet, 

 zaznavanje sveta, sebe in drugih oseb. 

(Pižorn, 2009a, str. 6, 7, 8 in 9.). 
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Učenje mora za boljšo učinkovitost potekati celostno in usvajanje jezika mora biti čim bolj 

naravno. Torej na začetku mora biti bolj osredotočeno na izbrane vsebine kot na jezikovne 

strukture.  Učitelji morajo vedno imeti v mislih, da so vzor učencem in velikokrat tudi edini vir 

tujega jezika, kajti učenci jeziku v veliki večini niso izpostavljeni v vsakdanjem življenju 

(Jazbec, Lipavic Oštir in Pevec Semec, 2010, str. 9.). 

  

 Otroci na začetku ne zaznavajo in razlikujejo vseh glasov med seboj. Prej kot se začnejo učiti 

tujega jezika, večja možnost obstaja, da bodo usvojili točno in pravilno izgovorjavo. Ko pridejo 

do obdobja pubertete se pojavi sram pred sovrstniki, kar močno otežuje učenje in prakticiranje 

tujega jezika. Mlajši otroci se ne bojijo tega, da bodo storili napako ter da se jim bodo ostali 

sošolci posmehovali (Pižorn, 2009a, str. 6.). 

4.2 Od materinščine k tujemu jeziku 

Do petega leta si otroci razvijejo osnovne jezikovne sisteme maternega jezika. Takrat se lahko 

nemoteno sporazumevajo v svojem govornem okolju. S tem, ko so gradili svoj jezikovni sistem 

skozi prva leta življenja, so si pridobili nova spoznanja in izkušnje, na podlagi katerih bodo lažje 

gradili razvoj tujega jezika. To hkrati poglablja otrokovo razumevanje in znanje materinščine, če 

učenje poteka dovolj sistematično, usklajeno in prijazno. Zavest, da so sporočanjski vzorci del 

jezikovnega sistema tujega jezika, nastaja počasi. Mlajše učence je potrebno čim bolj spodbujati 

k govorjenju v tujem jeziku. S tem se bodi naučil pravilne rabo jezikovnih oblik in sami bodo 

odkrivali pravila za tvorjenje stavkov. Učitelj mora postaviti postopke, ki bodo omogočali prenos 

že usvojenih znanj v nov jezikovni sistem. 

Spoznavanje novega jezika v zgodnjem otroštvu, ustvarja govorne organe otroka bolj prožne, kar 

pomeni da lažje posnemajo glasove, različne intonacije in ritme. Hkrati se poglablja tudi njihova 

vedoželjnost in radovednost. Otroci si stvari zapomnijo hitro, a se te informacije kopičijo v 

kratkoročnem spominu, kar pomeni, da se tudi hitreje pozabijo. To lahko preprečimo s pestrimi 

oblikami učenja in ponavljanjem že osvojenih snovi.  

Koliko bo uspešno usvajanje jezikovnih oblik in odnosov v tujem jeziku, je v veliki meri odvisna 

usvojenost jezikovnih oblik in struktur v maternem jeziku. Otrok v obdobju intuitivne 

inteligence zasluti, da je jezik urejen sistem struktur. Ko pride do obdobja operativnega 

mišljenja, nekje med 8. in 12. letom starosti, pa začne urejati in razvrščati svoja znanja v sistem. 

Učitelj ima pri pouku veliko vlogo, da jih usmerja v to, kar delno zmorejo že sami (Čok, Skela in 

Kogoj, 1999, str. 165 in 166.).  
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5 IZPOSTAVLJENOST UČENCEV TUJEMU JEZIKU 

5.1 V razredu 

Učni načrti v mnogih državah, ki so vključene v raziskavo ESLC priporoča, naj učitelji v prvih 

letih učenja tujega jezika dajo več poudarka na govorne zmožnosti. Torej naj večje število učnih 

ur posvetijo poslušanju in govorjenju. Proti koncu obveznega šolanja pa so skoraj v vseh 

kurikulih enako poudarjene vse štiri kompetence komunikacije, torej poslušanje, govorjenje, 

branje in pisanje.  

Dokazi namigujejo, da več časa ko učenci poslušajo in sledijo tujemu jeziku, bolj si ga bodo 

zapomnili in ga lažje ter bolje uporabljali. Kljub temu po oceni učencev delež časa, ki ga učitelji 

v razredu uporabljajo za govorjenje in razlago v tujem jeziku, ni preveč velik. Uporabljali naj bi 

ga le občasno (Eurydice, 2013b, str 5.).  

 

Seveda je potrebno količino uporabljenega časa govorjenja v tujem jeziku tudi prilagoditi glede 

na starost otrok, njihove sposobnosti in različne priložnosti ter okoliščine, ki se dogajajo v 

razredu. Drži dejstvo, da se bodo učenci več naučili ob daljšem poslušanju jezika, kajti zavedati 

se moramo, da je za večino učencev učitelj edina oseba ki ustvari situacije, kjer se učenci srečajo 

s tujim jezikom.  Za nekatere priložnosti pa je bolje uporabiti otrokov materni jezik, zaradi 

različnih razlogov (Moon, 2004, str. 62.). Učitelji morajo najti pravo ravnovesje, s katerim 

omogočajo učencem čim boljše učenje jezika, hkrati pa ustvarijo okolje, kjer se učenci počutijo 

varne, se ne bojijo uporabljati tako svojega jezika kot tujega jezika (Pižorn, 2009a, str. 3.).  

5.1.1 Primeri pozitivne in negativne uporabe angleščine pri pouku 

Bolj pogosto, kot učitelj uporablja angleški jezik v razredu, več časa bodo učenci izpostavljeni 

jeziku in njegovi uporabi. Zaradi tega si ga bodo lažje zapomnili in ga začeli uporabljati tudi 

sami. Težko je vedno uporabljati tuj jezik, ker včasih učitelj za razlago potrebuje veliko več časa 

kot če bi učencem to razložil v njihovem maternem jeziku. S tem lahko povzroči, da bodo učenci 

izgubili zanimanje, motivacijo in voljo za aktivnost, ki jo napoveduje. Tisti učenci, ki 

potrebujejo več časa in vaje za osvojitev jezika in nimajo zaupanja sami vase, se lahko 

prestrašijo večjega števila angleških besed. Ne verjamejo, da znajo dovolj, da bi razumeli učitelja 

in zato lahko pride tudi do tega, da nad angleščino obupajo.  

 

Več uporabe angleščine prinese več realnih situacij, kjer učenci potrebujejo znanje jezika. 

Posledično učenci uvidijo pravi razlog za uporabo in učenje jezika. Do težav lahko pride takrat, 

ko ima učitelj omejeno znanje angleškega jezika ali pa se v njem ne zmore izražati dovolj 
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pravilno in tekoče. Tako lahko učencem postane zgled, ki ni pravilen. Učenci prevzamejo napake 

učiteljev, jih ponotranjijo in uporabljajo tudi sami (Moon, 2004, str. 63.). 

5.2 V vsakdanjem življenju 

Televizija je sigurno eden izmed glavnih dejavnikov, ki vpliva na znanje angleškega jezika, 

pridobljenega v šoli. Učenje preko poslušanja jezika in podnapisi za prevod nerazumljenih besed 

prinaša dobro neformalno učenje, ki lahko močno izboljša znanje iz šolskih klopi. Različne 

države uporabljajo različne metode prevajanja. Države, katerih jezik je svetovno govorjen, se v 

večini primerov poslužujejo sinhronizacije filmov, oddaj ter risank. Manjše države z jezikom, ki 

ga govori manj ljudi, večinoma uporabljajo podnapise kot sredstvo prevajanja.  To ima velik 

vpliv na izpostavljenost ljudi angleškemu jeziku, kar posledično prinaša to, da imajo ljudje v 

državah sinhroniziranih filmov slabše znanje angleškega jezika (Rupérez Micola, Bris, in Banal-

Estañol, 2009, str. 3.). 

 

Od leta 2005 do sedaj se skupno 37 % ljudi v EU strinja s tem, da raje gledajo filme s podnapisi 

kot sinhronizirane. V preteklosti je bil delež teh manjši.  Evropske države, kjer so ljudje bolj 

naklonjeni podnapisom, so Švedska, Finska, Danska in Nizozemska, katerim se pridružujeta 

Ciper in Slovenija. Na drugi strani imamo Češko, Nemčijo, Španijo in Slovaško, kjer večina 

ljudi pravi, da raje gledajo sinhronizirane filme. Tem državam se približuje tudi Italija.  

 

Mnenja ljudi po državah si lahko ogledamo v spodnji tabeli, kjer je jasno razvidna razlika med 

prebivalci Slovenije ter Italije. V Sloveniji bistveno večji delež ljudi raje gleda filme s podnapisi 

kot sinhronizirane. S to trditvijo se jih je strinjalo kar 66 %, medtem ko je enakega mnenja le 11 

% prebivalcev Italije (European Commission, 2013a, str. 118 in 119.). 
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Slika 3: Strinjanje prebivalcev držav EU s trditvijo: "Raje gledam tuje filme s podnapisi kot 

sinhronizirane." 

 

VIR: European Commission, 2013a, str. 119. 
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6 ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVALNEGA SISTEMA SLOVENIJE 

6.1 Predšolska vzgoja  

Obiskovanje vrtca ni obvezni del izobraževanja, ki ga izvajajo tako javni, kot zasebni vrtci. 

Vanje vstopajo otroci stari 11 mesecev ali več, ter ga zapustijo pred vstopom v šolo, s 5. ali 6. 

leti. Vrtci so ustanovljeni in financirani iz strani občine, v kateri se nahajajo (Ministrstvo za 

šolstvo in šport, 2013.). 

6.2 Osnovna šola 

 Osnovno šolanje je pričetek obveznega izobraževanja vseh otrok. Vanj načeloma vstopijo pri 6. 

letih in ga zapustijo pri 15. letih. V prvem razredu sta pri pouku prisotni dve osebi: učiteljica in 

polovično število ur tudi vzgojiteljica. Skupaj načrtujeta in vodita pouk. Učenci imajo v prvem 

triletju v večini primerov isto učiteljico skozi vsa tri leta izobraževanja. Posebnost v  tem 

obdobju je tudi, da učenci v 1. in 2. razredu nimajo številčnih ocen, temveč so ocenjeni opisno 

(Ministrstvo za šolstvo in šport, 2013.). 

Osnovno šolanje traja devet let in je razdeljeno na 3 vzgojno-izobraževalna  obdobja: prvo traja 

od 1. do 3. razreda, drugo od 4. do 6. razreda in tretje od 7. do 9. razreda. Z devetletko so v šolo 

vpeljali notranjo diferenciacijo pouka in obvezne izbirne predmete. Učenci si v zadnjem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju izberejo 3 predmete ponujene iz strani šole. Predmeti so 

razdeljeni na družbeno-humanistične ter naravoslovno-tehnične. Vsak učenec si lahko izbere 

največ 2 predmeta iz ene smeri (Krek in Metljak, 2011, str. 112 in 113). 

Ob koncu 6. in v 9. razreda se preverja doseženo znanje učencev na nacionalnem nivoju. V 6. 

razredu se preverja znanje učencev iz slovenskega jezika, matematike in tujega jezika, katerim se 

v 9. razredu priključi še četrti predmet, ki ga določi minister. Dosežki obeh preverjanj so 

zabeleženi v posebni prilogi spričevala, nimajo pa vpliva na zaključno oceno pri predmetih. 

Udeležiti se ga morajo vsi učenci (Prav tam, str. 166 in 167.). 

6.3 Srednješolsko izobraževanje 

Udeležijo se ga lahko učenci, ki so uspešno zaključili osnovno šolo. Razdeljeno je na: 

- Splošno šolanje, ki ga izvajajo različne gimnazije. Po zaključenem šolanju morajo učenci 

opraviti maturo, ki je sestavljena iz matematike, slovenščine, angleščine ter dveh izbirnih 

predmetov. To je pogoj za vstop na univerzitetno šolanje.  

- Poklicno in srednje strokovno ter tehniško izobraževanje, kjer si učenci pridobijo poklic in 
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imajo omogočen takojšen vstop v delavni trg. Seveda imajo možnost tudi za nadaljnje šolanje v 

terciarnih izobraževalnih ustanovah (Eurypedia, 2014a). 

6.4 Višje in visoko šolstvo   

Po uvedbi Zakona o visokem šolstvu v letu 2004 in 2006, je bilo razdeljeno na tri stopnje, ki 

sledijo ciljem bolonjskega procesa: prva stopnja je sestavljena iz univerzitetnih in visokošolskih 

strokovnih študijskih programov, ob koncu katerega pridobijo diplomo. Druga stopnja 

predstavlja magistrski, sledi pa mu tretjestopenjski doktorski program. Pred uvedbo novega 

zakona je bil študij razdeljen na dva dela, dodiplomski in podiplomski, ki se bo zaključilo s 

šolskim letom 2015/2016. Študij je organiziran kor redni in izredni, ki se med seboj razlikujeta 

po tem, da pri rednemu študentje ne plačujejo šolnine (Prav tam, 2014a.). 

6.5 Izobraževanje odraslih 

Izobraževanje odraslih je odprto vsem osebam, ki so uspešno končale osnovno šolo in si v 

kasnejših letih želijo izpopolniti in pridobiti nova znanja, Vlada republike Slovenije vsako leto 

določi letni program izobraževanja in zagotavlja javno finančno podporo. Izobraževanje odraslih 

je razdeljeno na tri področja: Zviševanje in pridobivanje novih okvirov izobrazbe, splošno 

neformalno izobraževanje ter različna izobraževanja za prilagajanje trgu dela (Prav tam, 2014a.). 
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Slika 4: Slikovni prikaz strukture vzgoje in  izobraževanja Slovenije.  

 

(Vir: Pridobljeno 10. 1. 2014.  Dostopno na: http://www.cvzu- 

krasno.si/si/koristne_informacije/pridobitev_izobrazbe/sistem_formalnega_izobrazevanja_v_slo

veniji/ ). 
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7 ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVALNEGA SISTEMA ITALIJE 

7.1 Predšolsko izobraževanje 

V zgodnje varstvo, imenovano »Azilo nido«, lahko vstopijo otroci stari od 3. mesecev do 3. leta. 

Nudijo ga staršem, ki nimajo možnosti drugega varstva otrok. Uradno a neobvezno 

izobraževanje se prične v »Scuola del infanzia«, kjer se otroci učijo osnovnih stvari, kot je 

sobivanje z drugimi, igranje v skupinah, ki predstavlja priprave na vstop v šolo. Otroci se je 

lahko udeležijo pri treh letih in končajo pri šestih letih, pred vstopom v osnovno šolo (Eurypedia, 

2014b.). 

7.2 Primarno obdobje šolanja 

Prvo obdobje izobraževanja je sestavljeno iz dveh delov: 

a) Osnovna šola oziroma »Scuola primaria«, v katero otroci vstopijo pri 6. letu starosti in jo 

obiskujejo 5 let. Ob vsakem uspešno zaključenem letu učenci dobijo »Documento di 

valutazione« z zapisanimi pridobljenimi ocenami. Vse predmete poučuje razredni učitelj. 

Šole same sestavljajo urnike, pouk mora potekati vsaj 5 dni na teden. Če se odločijo 

lahko poteka tudi 6 dni. Šolsko leto imajo razdeljeno na dva ali tri ocenjevalna obdobja 

(Prav tam, 2014b.). 

b) Nižje srednje šole oziroma »Scuola secondaria di primo grado« trajajo 3 leta, kar pomeni, 

da jo obiskujejo do 14. leta starosti in je obvezno. Razredne učitelje zamenjajo predmetni 

učitelji, ki poučujejo vsak svoj predmet. Ob koncu zadnjega (tretjega) leta šolanja, poteka 

preverjanje znanja iz italijanščine, matematike, tujega jezika ter naravoslovja. S pozitivno 

oceno dobijo »Diploma di lecenza della scuola media«, ki jim omogoča vstop v višje 

srednje šole (Prav tam, 2014b.). 

7.3 Sekundarno obdobje šolanja 

V drugem obdobju se lahko učenci šolajo na dveh različnih usmeritvah.  

- Splošnoizobraževalne šole (licei) učence izobražujejo za nadaljnji študij na univerzah. Trajajo 5 

let. Ob zaključku šolanja morajo učenci uspešno opraviti državni izpit, ki jim omogoča vstop v 

nadaljnje šolanje.  

- Poklicno in strokovno izobraževanje ponuja različne šole, ki trajajo 3 ali 4 leta. Po njihovem 

zaključku učenci pridobijo poklic (Prav tam, 2014b.). 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                   Špruk Nina; diplomsko delo  

 

14 

 

7.4 Terciarno obdobje šolanja 

Terciarno obdobje na univerzah in visokošolskih ustanovah sledi Bolonjskemu programu in je 

organizirano v tri stopnje. Po uspešno končani prvi stopnji prejmejo študentje diplomo oziroma  

»Laurea«. Po končanem magistrskem študiju si pridobijo »Laurea specialistica«, ki jim omogoča 

vstop v doktorski študij (Prav tam, 2014b.). 

7.5 Izobraževanje odraslih  

Organizirano je za ljudi, ki se želijo pridobiti nov okvir izobrazbe, biti usposobljeni za različne 

poklice in tudi za učence tiste, ki niso uspešno končali obveznega šolanja. Nudijo pa ga tudi 

osebam, ki si želijo razširiti obzorja. V vsaki provinci Italije so organizirani centri za 

izobraževanje odraslih, kjer nudijo pomoč pri iskanju želenega izobraževanja (Prav tam, 2014b.). 

Slika 5: Slikovni prikaz strukture vzgoje in izobraževanja Italije. 

 

VIR: Pridobljeno 3. 1. 2014. Dostopno na: http://www.focl.edu.pl/italy 

 

 

http://www.focl.edu.pl/italy
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8 PRIMERJAVA OSNOVNOŠOLSKEGA ŠOLANJA OBEH DRŽAV 

8.1 Obvezno šolanje 

V obeh državah otroci vstopijo v obvezno izobraževanje s šestim letom starosti, ki pa se konča 

nekoliko prej v Sloveniji, in sicer pri petnajstih letih, ob uspešno zaključeni osnovni šoli. V Italiji 

traja do otrokove dopolnitve šestnajstega leta, ki se nahaja nekje v sredini sekundarnega šolanja.  

8.2 Delitev šolskega leta ter prvega cikla šolanja 

V Sloveniji vse šole pričnejo pouk 1. septembra. Zadnji dan pouka učencem vseh šol predstavlja 

26. junij, z izjemo učencev 9. razreda, ki končajo šolsko leto 15. junija. Torej vse šole v državi 

pričnejo in končajo pouk hkrati (Krek in Metljak, 2011, str. 112 in 113.). V Italiji je situacija 

nekoliko drugačna. Šolsko leto se prav tako za vse šole prične hkrati, torej 1. septembra. Kdaj se 

bo pouk končal je odvisno od odločitve urnika posamezne šole. Od njih je zahtevano le to, da 

imajo vse dolžnosti odpravljene do 30. junija. Dolžina šolskega leta je torej odvisna od števila ur, 

ki jih bodo opravili na teden ter razporeditve ur čez dneve tedna. Upoštevati morajo zahteve 

ministrstva, da imajo pouk vsaj 5 dni na teden, v katerega je vključeno vsaj 30 šolskih ur pouka, 

nadaljnje sestavljanje urnikov sestavljajo v sodelovanju s starši ter njihovimi željami.  

V Italiji imajo pribljižno 200 dni pouka na leto, v Sloveniji pa nekoliko manj. Pouk traja 38 

tednov na leto po 5 dni, kar pomeni 190 dni pouka. Povprečno število načrtovanih ur letno pa se 

med državama močno razlikuje, kar je prikazano v spodnji tabeli (Euripedia, 2014b.). 

Tabela 1:  Povprečno število načrtovanih ur letno za učenke in učence različnih starostnih 

obdobji, v Italiji in Sloveniji. 

 7 do 8 let 9 do 11 let  12 do 14 let 

Slovenija 621 721 791 

Italija 990 1023 1089 

OECD 790 835 926 

(Krek in Metljak, 2011, str. 122.). 

 

 Šolsko leto v Sloveniji se deli na dve ocenjevalni obdobji. V Italiji se šole same odločijo in leto 

razdelijo na dve ali tri ocenjevalna obdobja. V Italiji prvi cikel šolanja traja eno leto manj kot v 

Sloveniji, torej 8 let. Sestavljen je iz dveh različnih šol: osnovne šole, ki traja 5 let, in triletne 

nižje srednje šole. V Sloveniji imamo za ti dve obdobju le eno osnovno šolo, ki se imenuje 

devetletka, ki je deljena na 3 vzgojno-izobraževalna obdobja.  
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8.3 Način ocenjevanja 

Učenci so v osnovni šoli v obeh državah ocenjeni z enakim kriterijem, torej:  

 »odlično« oziroma »ottimo« 

 »prav dobro« oziroma »distino« 

 »dobro« oziroma  »buono« 

 »zadostno« oziroma »sufficiente« 

 »nezadostno« oziroma »non sufficiente« 

(Ministrstvo za šolstvo in šport, 2013.). 

 

V prvem ciklu šolanja v Italiji so učenci ob koncu ocenjevalnega obdobja ter ob zaključku leta 

ocenjeni opisno ter s številkami od 0 do 10. Če je učenec pridobil oceno od 6 do 10 pomeni, da 

je bil ocenjen pozitivno. Ocene napišejo učitelji za vsak predmet posebej, dodano pa je tudi 

poročilo o obnašanju učenca. Vsaka šola pa ima proste roke ter lahko oblikuje svoj model 

ocenjevanja in postavljanje kriterijev, s čimer zagotavljajo enakovredno ocenjevanje vseh 

učencev (Eurypedia, 2014b.). 

 

Na nekoliko podoben način ocenjujejo učitelji učence tudi v Sloveniji, kjer pa se opisno 

ocenjevanje uporablja le v prvih treh razredih osnovne šole. V oceni je napisano, katere cilje je 

učenec za posamezni predmet dosegel ter katerih še ni osvojil. V tretjem razredu se temu načinu 

ocenjevanja doda tudi ocene od 1 do 5. Ocena 1 pomeni »nezadostno«, ostale so pozitivne. 

Učence se počasi navaja na številko ocenjevanje. Od četrtega razreda dalje so učenci ocenjeni le 

s številkami. Ocene učitelji napišejo ob koncu ocenjevalnega obdobja ter ob koncu šolskega leta 

(Krek in Metljak, 2011, str. 159). 

8.4 Nacionalno preverjanje znanja 

Učenci v Sloveniji imajo v teku osnovne šole dve nacionalni preverjanju znanja. S prvim se 

srečajo ob zaključku 6. razreda, preverjani so iz predmeta slovenščina, matematika in angleščina. 

Obvezna  udeležba čaka učence na preverjanju znanja po končani osnovni šoli, torej v 9. razredu. 

Ravno tako se morajo učenci v Italiji udeležiti nacionalnega preverjanja znanja ob zaključku 

prvega cikla šolanja, ki pa je zanje edino takšno preverjanje v prvem obdobju šolanja.  

Državi se razlikujeta po tem, da rezultati teh testov v Sloveniji predstavljajo povratno 

informacijo o doseženih standardih znanja. Testi se ne upoštevajo pri razvrščanju v nadaljnje 

šolanje. V Italiji pa je pozitivna ocena pogoj za nadaljevanje šolanja.  
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Učenci obeh držav imajo podobne predmete na preverjanju znanja: 

 Materni jezik (v Sloveniji je to slovenščina, v Italiji italijanščina). 

 Matematika. 

 Prvi tuj jezik angleščina. 

 Razlika se pojavi pri zadnjem predmetu, ki je v Italiji naravoslovje, v Sloveniji pa je to 

predmet, ki ga en mesec pred preverjanjem izbere minister.  

(Prav tam, str. 164, 166 in 168.). 

8.5 Prvi tuj jezik  

Učenci Italije pričnejo pouk prvega tujega jezika v prvem razredu z eno uro na teden, ministrstvo 

predlaga, da se ura deli na 30 minut dvakrat tedensko. V drugem razredu angleščini namenijo 2 

uri na teden, od tretjega do petega razreda pa 3 ure. Slovenski učenci pričnejo v 4. razredu z 

dvema šolskima urama angleščine na teden. V 5. razredu se izvajajo 3 ure in v 6.  kar štiri ure 

tedensko (Dagarin Fojkar, 2009, str. 4. in 15.). 

9 Začetki in razvoj poučevanja angleškega jezika 

9.1 V Sloveniji 

Konec osemdesetih let se je v Sloveniji pričela situacija poučevanja prvega tujega jezika 

spreminjati. Glavni vzrok oziroma pobudniki za to so bili starši. Ti so želeli, da se njihovi otroci 

v osnovnih šolah prej pričnejo učiti angleški jezik. S tem so okrepili razmišljanje, da se mora 

učenje tujega jezika začeti v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Na podlagi teh zahtev je 

sredi devetdesetih let okoli 75 % vseh slovenskih osnovnih šol uvedlo možnost učenja 

angleščine izven obveznega predmetnika. Učitelje so izobrazili za poučevanje skozi mnoge 

seminarje, organizirane za potrebe učenja tujega jezika v zgodnejših letih in tako učencem 

omogočili neke vrste  »pripravnico« učenja angleščine v tretjem in četrtem razredu osemletne 

osnovne šole, ki je trajala povprečno 60 minut na teden.  

 

V nekoliko kasnejših letih se je pojavljalo vedno več šol, ki so s prispevki staršev izvajale pouk 

drugega tujega jezika. To je pripeljalo do potrebe institucionalizacije tega pojava. Leta 1982 je 

Strokovni svet potrdil nov učni načrt za fakultativne predmete v osnovni šoli. Kasneje, okoli leta 

1997, je prišlo do novih sprememb na področju poučevanja tujih jezikov, ki je prinašala novo 

jezikovno politiko v okviru devetletne osnovne šole. Ta je bila odprta vsem učencem in ni 

temeljila na dobroti staršev ter ostalih ustanoviteljev, kot so bile na primer občine. V devetletni 

osnovni šoli so imeli vsi učenci možnost učenja tujih jezikov.  
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Od leta 1990 do leta 1997 je po slovenskih šolah potekal projekt »Tuj jezik na razredni stopnji«. 

V njem je uradno sodelovalo 29 osnovnih šol, neuradno pa je bilo še več kot 150 tako 

imenovanih spremljevalnih. Cilj projekta je bil preložiti pouk angleškega jezika v zgodnejši 

razred, torej iz petega razreda v tretjega. Podal je kar nekaj pomembnih izhodišč in usmeritev za 

razvoj koncepta večjezikovnega vzgajanja.  

 

V zadnjih petnajstih letih se v Sloveniji intenzivno išče nove, čim bolj uspešne ideje za 

večjezičnost, v okviru programa Evropske unije. Za uvajanje tujega jezika so pomembni trije 

dejavniki: izpostavljenost jeziku daljši čas, kontinuiran potek učenja ter dovolj intenzivno učenje 

in poučevanje (Pižorn, 2009a, str. 35 in 36.). 

9.2 V Italiji 

Že okoli leta 1950 so v italijanskih šolah pričeli z izvajanjem različnih projektov in poskusov, ki 

zadevajo učenja tujega jezika v osnovnih šolah. Te poskusi niso zajeli celotne države temveč le 

določena območja, še posebej tista, kjer imajo dva uradna jezika. Nekoliko kasneje, v 

sedemdesetih letih, pa so se pričeli poskusi izboljšave, ki jih je spodbujala italijanska vlada. Le ta 

je priporočala, da naj razredni učitelj uči tuj jezik in sicer tako, da ga integrira v osnovni 

kurikulum. S tem bo spodbujal učenje tujega jezika in ga uporabljal kot enega izmed možnih za 

komunikacijo v razredu. 

Leta 1985 je prišlo do tega, da se je tuj jezik uradno umestil v osnovnošolski kurikulum. Ta 

program so mnogi kritizirali, ne le zaradi tega ker naj ne bi dajal dovolj natančnih navodil za 

izvajanje novega programa, temveč tudi za to, ker ni točno razrešil vprašanja o tem, kdo naj bi 

učil tuj jezik in kakšno znanje naj bi imel.  

V začetku devetdesetih let si je italijanska vlada s šolskimi reformami zadala ambiciozno nalogo: 

vpeljati učenje tujega jezika kot obvezni predmet med učence stare 7 ali 8 let, v čim več razredov 

po državi. S tem so to nalogo želeli zaupati razrednim učiteljem, ki so že imeli dovolj znanja za 

poučevanje. Kljub temu je bilo teh premalo, s čimer se je realizacija plana vlade nekoliko otežila. 

Uvideli so, da morajo razrešiti glavni izvor težave tega načrta: izobraževanje učiteljev. Ob tem so 

se zavedali, da to ne bo možno razrešiti v relativno kratkem času, za to so bili primorani sprejeti 

drugačen ukrep. V času, ko se bodo osnovnošolski učitelji izobraževali na področju poučevanja 

tujega jezika, naj njihovo vlogo začasno prevzamejo jezikovni specialisti. To naj bi bile vse 

osebe, ki so diplomirale iz učenja angleškega jezika oziroma ostali strokovnjaki na področju 
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tujega jezika. 

Ministrstvo je navezalo stik s sedmimi univerzami v Italiji in skupaj so naredili načrt, kako bodo 

organizirali čim boljše dodatno izobraževanje učiteljev. Delavci univerze so imeli nalogo, da 

preučijo in raziščejo stvari, ki naj bi jih učitelji razrednega pouka morali znati za uspešno 

poučevanje v razredu. Njihov cilj je bil učitelje pripraviti do tega, da bodo govorili tekoče in 

slovnično pravilno, imeli dovolj bogat besedni zaklad ter pridobili tudi osnovna znanja kulture, 

katere jezik bodo poučevali. Obvladati morajo tudi metode in pristope poučevanja tujega jezika 

(Calabrese in Dawes, 2008, str. 35, 36 in 37.).  V okviru jezikovnega programa »Progetto Lingue 

2000« so se lahko osnovnošolski učitelji za izobraževanje udeležili 300 ali 500 urnega programa 

angleškega jezika in metodologije poučevanja. S tem so si pridobili dovoljenje poučevanja 

angleščine na razredni stopnji (Garton, Copland in Burns, 2011, str. 6.). 

Glavni napredek je Italija storila v šolskem letu 2003/2004, ko je angleščino določila kot obvezni 

prvi tuj jezik ter ga z zakonom vpeljala v prvi razred osnovne šole. V letu 2005 so z raziskavo 

ugotovili, da je le 30 % osnovnošolskih učiteljev ustrezno kvalificiranih za učenje tujega jezika. 

Kazali so se tudi negativni rezultati dejstva, da so profesorji angleščine poučevali angleščino 

namesto razrednih učiteljev. Priščo je do tega, da se predmet ni integriral v kurikulum, temveč se 

je razdrobil in izoliral. Poleg tega je dodatna zaposlitev tolikšnih dodatnih oseb pomenila velik 

strošek državi, ki so ga želeli zmanjšati (Calabrese in Dawes, 2008, str. 37.). 

10 KDO SME POUČEVATI ANGLEŠČINO V OSNOVNI ŠOLI 

10.1 V Sloveniji  

V Sloveniji tuj jezik na razredni stopnji poučujejo tako razredni učitelji s pravo izobrazbo, kot 

tudi predmetni učitelji angleškega jezika. Bolonjska reforma je v študij razrednih učiteljev 

prinesla spremembe, ki jim omogočajo poučevanje angleškega jezika ob zaključenem 

podiplomskem študiju. Na dodiplomskem študiju je poudarjeno učenje jezika, na podiplomski 

ravni se posvečajo metodologiji učenja tujega jezika (Brumen, Dagarin, 2012, str. 27-35). 

 

Za učitelje, ki so že dokončali svoj študij razrednega pouka je pripravljeno dodatno 

izobraževanje, katerega se udeležijo prostovoljno. Program obsega 660 ur in traja dve leti 

(Zgodnje poučevanje angleščine, 2014.). Po končanem izobraževanju naj bi udeleženci, ki so ga 

opravili uspešno, pridobili znanje na nivoju C1 (Brumen, Dagarin, 2012, str. 27-35). 
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10.2 V Italiji 

Prva leta učenja angleškega jezika so zaupana razrednim učiteljem, od katerih je pričakovano, da 

že imajo dovolj znanja in so pridobili dovolj izobraževanja na tem področju (Calabrese, Dawes, 

2008, str. 36.). Tečaji za učitelje začetnike, ki so se angleškega jezika učili le kratko število let 

svojega šolanja, obsegajo okoli 500 ur. Večji del zavzema poučevanje jezika samega, okoli 40 ur 

pa pripada poučevanju metodologije učenja. Ob koncu tečaja morajo opraviti izpit, s katerim naj 

bi dosegli znanje na nivoju med B1 in B2. Jezikovna kompetenca učiteljev je na žalost precej 

nizka, dobre dosežke pa imajo na področju metodologije, ker v svoje poučevanje v veliki meri 

vključujejo multisenzorno učenje (Pižorn, 2009a, str. 30.). 

Kljub temu, da država pospešeno usposablja razredne učitelje na področju poučevanja 

angleškega jezika, teh še vedno ni dovolj. Njihovo mesto velikokrat prevzemajo specialisti na 

področju poučevanja angleškega jezika. V zadnjih letih država dela na tem, da bo usposobila vse 

učitelje razrednega pouka za poučevanje angleškega jezika, kajti sedaj so se učitelji prostovoljno 

odločili, če želijo tečaj opraviti ali ne (Calabrese, Dawes, 2008, str. 36.). 

11 SLOVENSKI UČNI NAČRT 

11.1  Opredelitev predmeta 

Angleščina je mednarodni jezik, ki je zelo razširjen po svetu, za to je pomembno znanje tega 

jezika, za komunikacijo z ljudmi ter boljše razumevanje drugih kultur. Znanje tega tujega jezika 

nam odpira nove poti ter omogoča mobilnost na osebni, poklicni in geografski ravni.  

Angleščina je najbolj razširjen tuj jezik v slovenskih osnovnih šolah. Večina šol prične z 

učenjem v 4. razredu, torej v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Nekatere učenci pa 

pričenjajo z učenjem že v prvih treh razredih ali celo v vrtcih. 

Tabela 2: Porazdelitev števila ur angleškga jezika skozi razrede osnovne šole. 

Porazdelitev števila ur skozi razrede osnovne šole. 

Razred 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Število ur  70 105 140 140 105 96 

 

Skupno čas, ki ga učenci dosežejo ob končanju osnovne šole znaša 656 ur (Program osnovna 

šola, angleščina, učni načrt, 2011, str. 1., 4. in 5.). 
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11.2 Splošni cilji 

Učenci pri pouku angleščine razvijajo jezikovna in nejezikovna znanja ter jezikovne, 

medkulturne in druge zmožnosti, spretnosti, stališča in vrednote, ki so med seboj prepletene. 

Razvijanje celostne zmožnosti za medkulturno in medjezikovno sporazumevanje je glavni cilj 

učenja angleškega jezika. Deli se na dve področji:  

a) Splošna znanja in zmožnosti. 

Cilji: Učenci pri pouku angleščine pridobivajo in nadgrajujejo splošna znanja in zmožnosti: 

► Splošna znanja oziroma vedenja (deklarativno znanje) o svetu, ki izhajajo iz 

učenčevih izkušenj, učenja ali drugih virov, učenčevega poznavanja sveta in vrste 

bitnosti. 

► Znanja in zmožnosti, ki se nanašajo na družbeno-kulturne značilnosti različnih 

kultur in zavedanje o medkulturnih razlikah, medkulturne veščine in spretnosti. 

► Vrednote, stališča, motivacija, kognitivni stili in osebnost. 

► Zmožnosti učenja in učne strategije. 

► Druga znanja in zmožnosti. Med drugim razvijanje abstrahiranja in 

posploševanja, sklepanja in kritičnega miljenja.  

b) Medkulturna sporazumevalna zmožnost v angleščini. 

Znanje jezika je se opredeljuje kot medkulturna sporazumevalna zmožnost v angleščini, ki je 

sestavljena iz:  

► Jezikovne zmožnosti: leksikalna, oblikoslovna, skladenjska, semantična, 

glasoslovna, pravopisna in pravorečna sestavina ter druge razsežnosti jezikovnega 

sistema. 

► Sociolingvistične zmožnosti: družbeno-kulturne in medkulturne okoliščine 

jezikovne rabe, na primer vljudnost, norme povezane s starostjo, spolom in 

različnimi družbenimi skupinami.  

► Pragmatične zmožnosti: ustrezna raba jezikovnih virov, vključno s tekočim 

govorom, vsebinsko natančnostjo, razvijanjem teme ter prilagajanjem različnim 

govorcem.  

(Program osnovna šola, angleščina, učni načrt, 2011, str. 6-9.). 
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11.3  Operativni cilji in vsebine   

Operativni cilji so obvezna znanja, ki jih mora doseči vsak učenec ob koncu vzgojno-

izobraževalnega obdobja oziroma ob koncu šolskega leta, za uspešno napredovanje v višji 

razred. Izbirni operativni cilji in vsebine niso točno določeni, učitelji jih načrtujejo skladno z 

učnim načrtom, prilagajajo jih potrebam pouka, zanimanju učencev in poglabljanju medkulturne 

sporazumevalne zmožnosti v angleškem jeziku.   

 

a) Razvijanje medkulturne sporazumevalne zmožnosti v angleščini 

Učenci razvijajo zmožnosti sprejemanja, tvorjenja in posredovanja besedil. Cilji so med 

seboj prepleteni ter povezani, odvisni so eden od drugega in se največkrat razvijajo 

integrirano. V učnem načrtu so cilji ter vsebine predstavljeni podrobneje. Razdeljeni so na 

vzgojno-izobraževalna obdobja ter na posamezne jezikovne zmožnosti:  

► poslušanje in slušno razumevanje, 

► branje in bralno razumevanje, 

► govor in govorno sporočanje, 

► pisanje in pisno sporočanje ter sporazumevanje, 

► posredovanje (mediacija). 

(Program osnovna šola, angleščina, učni načrt, 2011, str. 10.). 

 

b) Vsebine 

V poglavju vsebin, so navedena tematska področja, ki predstavljajo osnove za dejavnosti, ki 

jih učitelj izbere za delo v razredu. Učitelji izbirajo teme glede na ustreznost, čustveni in 

kognitivni razvoj učencev ter njihovih interesov in potreb. Teme niso zaključene z enkratnim 

obravnavanjem temveč se k njim vračamo ter jih poglabljamo njihovo znanje.  

Preko vsebin si učenci razvijajo svoje jezikovno znanje ter zmožnosti, stališča in vrednote, 

kljub temu pa se poudarka ne posveča poznavanju ali posredovanju vsebin. Teme so dobro 

izhodišče za medpredmetna povezovanja: 

► Jaz; predstavitev sebe, videza, značaja, svojih interesov in konjičkov, izkušenj, 

načrtov. 

► Moj dom; prostor, družina, dejavnosti, odnosi. 

► Moja šola; šola, učenje, drugi šolski predmeti, dejavnosti, načrti, poklici. 

► Moj svet; prijatelji, vzorniki, zabava, težave, odnosi, sodobni mediji. 

► Moje okolje, ulica, vas, mesto, prebivalci, dejavnosti/storitve, živali, rastline, 

naravni pojavi. 
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► Moja država (tudi sosedske in druge države); prebivalci in jeziki; moji sosedje; 

geografske,zgodovinske, kulturne, etnografske značilnosti. 

 

Okvirne teme, ob katerih si učenec razvija splošne, sporazumevalne, medkulturne in druge 

zmožnosti, vrednote in stališča:  

► Vsakdanje življenje; hrana, pijača, praznovanja, delo in prosti čas. 

►  Družbeno/kulturno/naravno okolje; šola, življenje v mestu in na deželi, 

geografske in druge značilnosti, varovanje okolja, prazniki, globalizacija, 

tehnologija. 

► Družbeni dogovori; pozdravljanje, naslavljanje, obnašanje ob določenih 

priložnostih, navade in običaji. 

►  Družbene vrednote; medosebni odnosi, družina, kulturna dediščina, primerjava 

vrednot lastnega naroda z drugimi. 

(Program osnovna šola, angleščina, učni načrt, 2011, str. 20. in 20.). 

 

11.4  Standardi znanja  

Standardi znanja v slovenskem učnem načrtu se navezujejo na Skupni evropski jezikovni okvir 

za učenje, poučevanje in preverjanje/ocenjevanje jezikov. Opisane so tako sporazumevalne 

zmožnosti ki jih mora doseči vsak učenec kot tudi jezikovne ravni. Določanje teh je dolgotrajen 

proces, za to jih je mogoče določati le v daljšem časovnem obdobju. Standardi znanja so zaradi 

tega napisani za drugo in tretje vzgojno-izobraževalno obdobje in ne za vsak razred posebej. 

Nanašajo se na vsako jezikovno zmožnost, torej branje, poslušanje, pisanje in govor. Od ravni do 

ravni se nadgrajujejo, s čimer prikazujejo napredke učencev.  Opisani so kot dosežena stopnja 

komunikacijske zmožnosti, kljub določenemu pomanjkanju znanja, kot so različne teme 

besedišča ali slovnice. Učenec lahko napreduje v naslednji razred, če je dosegel minimalne 

standarde znanja ter ob tem zraven tudi pokazal, da razume nekatere vidike angleških govornih 

in bralnih besedil in sporočil. Ustrezna morajo biti letu učenja tujega jezika, stopnji njegovega 

znanja in starosti. Zmožen mora biti tudi tvorjenja preprosti, kratkih in ne zelo zahtevnih besedil, 

tako govorjenih in pisanih. Teme le-teh morajo biti poznane, dovoljena pa mu je pomoč učitelja, 

določene iztočne točke, slovarji, povratna informacija in drugo. Kljub temu pa so dovoljene 

jezikovne in ostale napake, delno pa mora biti dosežen sporočilni namen.  

(Program osnovna šola, angleščina, učni načrt, 2011, str. 22.-24.). 
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11.5  Didaktična priporočila  

V tem poglavju so opisani in navedeni predlogi, na kašen način naj učitelji učijo angleški jezik. 

Učenje jezika mora potekati celostno, učenci morajo razvijati svoje sposobnosti v okviru učnih 

ciljev, razvijati morajo tudi svoja stališča in vrednote. Pouk naj bi vedno temeljil na temeljih 

sodobne tujejezikovne didaktike, pedagoških in psiholoških ved o poučevanju ter učenju, iz česar 

izhajajo tudi vsa didaktična priporočila učnega načrta.  

Učitelji naj v razred vzpostavijo odprt odnos z učenci, jih upoštevajo kot enakopravne 

sogovornike s čimer je učenje jezika mnogo boljše in lažje. V razredu naj prevladuje sproščeno 

in delavno vzdušje. Učitelji morajo upoštevati individualne značilnosti vsakega učenca, jih 

motivirati in prilagajati pouk tako, da lahko vsi učenci uspešno razvijajo svoje sposobnosti.  Pri 

pouku naj uporabljajo tudi materni jezik s pomočjo katerega premagujejo jezikovne ovire na 

podlagi že pridobljenih znanj in strategij.  

 

Dejavnosti naj učitelji načrtujejo čim bolj raznovrstne. S tem bodo učence dobro motivirali in 

jim dali možnost za razvijanje lastnih zmožnosti ter spretnosti. Učenem naj učitelji nudijo 

možnost, da v pouk vključujejo lastne izkušnje ter spoznanja ter kritično sprejemanje informacij. 

Pri pouku naj učitelji uporabljajo sodobne pripomočke in gradiva za celostno usvajanje jezika.  

 

V tem poglavju so tudi napisane smernice za: 

► potek pouka pri mlajših učencih, 

► vsa področja angleškega jezika (poslušanje, govor, branje, pisanje in posredovanje), 

► poučevanje jezikovnih znanj in zmožnosti, 

► napake učencev, 

► domače delo učencev, 

► individualizacijo in diferenciacijo pouka, 

► medpredmetne povezave, 

► preverjanje in ocenjevanje znanja učencev. 

(Program osnovna šola, angleščina, učni načrt, 2011, str. 37.-54.). 
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12 ITALIJANSKI UČNI NAČRT 

Vlada daje z učnim načrtom šolam in učiteljem zelo proste roke pri poučevanju. Njihova 

navodila in usmeritve so zelo splošne in odprte, zato jih učitelji lahko uporabijo in usmerijo v 

veliko različnih smeri. Glavne vodilne točke učnega načrta morajo učitelji uporabiti pri izdelavi 

svojega letnega načrta in jih realizirati (Garton, Copland in Burns, 2011, str. 12.). Učni načrt za 

angleščino ter drug tuj jezik obsega skupaj le 4 strani. 

 

a) Cilji ob koncu »scuola primaria«, torej po prvih 5. letih učenja prvega tujega jezika se 

nanašajo na nivo A1. 

Učenec: 

- Razume kratka pisna in govorna sporočila, ki govorijo o poznanih situacijah.  

- V enostavni obliki govorno ali pisno opiše domače okolje, poznane situacije, svoje trenutne 

želje in stvari, ki so v njegovi okolici.  

- Vključuje se v igro, komunicira v razumljivem načinu,  tudi z izrazi in že slišanimi frazami. 

Deli enostavne ali rutinske informacije.  

- Izpolnjuje naloge z navodili podanimi v tujem jeziku, lahko tudi z dodatnimi vprašanji po 

razlagi.  

- Zazna določne kulturne elemente in naredi povezavo z jezikovno obliko in uporabo tujega 

jezika (Cerini, Mazzoli in Previtali, 2012, str. 38). 

 

b) Cilji učenja ob koncu 3. razreda osnovne šole (»scuola primaria«) so razdeljeni na 4 

področja:  

Učenec:  

 Poslušanje in slušno razumevanje  

- Razume besedišče, navodila, izraze in fraze v vsakdanji uporabi, ki so izgovorjeni jasno in 

počasi, ter so povezane z učencem, njegovimi sošolci in družino.  

 

 Govor in govorno sporočanje  

- Sam sestavlja glavne fraze o objektih, prostorih, ljudeh in poznanih situacijah.  

- Sodeluje s sošolci, se jim predstavi in se z njimi igra. Uporablja izraze ali poznane fraze, ki so 

primerne za določeno situacijo.  

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                   Špruk Nina; diplomsko delo  

 

26 

 

 Branje in bralno razumevanje  

- Razume kartice, čestitke in kratka sporočila, katerim so po možnosti dodani vizualni ali avdio 

dodatki. Ob njih prepoznava besede in fraze, ki so se jih že naučili ob poslušanju. 

 

 Pisanje in pisno sporočanje ter sporazumevanje 

 - O dejavnostih v razredu in osebnih ali skupinskih interesih piše besede in enostavne fraze iz 

vsakdanje uporabe (Cerini, Mazzoli in Previtali, 2012, str. 38). 

 

c) Cilji učenja ob koncu 5. razreda osnovne šole (»scuola primaria«) so razdeljeni na 4 

področja: 

Učenec: 

 Poslušanje in slušno razumevanje  

- Razume kratke dialoge, navodila, izraze in fraze iz vsakodnevne uporabe, ki so izgovorjeni 

jasno. Zna identificirati glavno temo pogovora iz poznanih situacij.  

- Razume kratka multimedijska besedila, kjer prepozna glavne besede in njihov pomen.  

 

 Govor in govorno sporočanje  

- Opiše osebe, mesta in poznane stvari, pri katerem uporabi že poznane besede ali fraze.  

- Deli enostavne informacije o svojem življenju, kamor vključuje tudi mimiko in telesno gibanje, 

da jasno razloži povedano.  

- Komunicira v razumljivi govorici s sošolcem ali s poznano odraslo osebo. Pri pogovoru 

uporablja poznane fraze ali stavke, primerne za dano situacijo.  

 

 Branje in bralno razumevanje  

- Bere  in razume kratka in enostavna besedila, katera lahko spremljajo vizualni dodatki, preko 

katerih razumejo globalni pomen in jih poveže s poznanimi besedami in frazami.  

 

 Pisanje in pisno sporočanje ter sporazumevanje 

- Piše kratka in enostavna sporočila v razumljivi obliki, v katerih se predstavi, napiše svoje želje,  

zahvale,  vprašanja ali sporoča novice… (Cerini, Mazzoli in Previtali, 2012, str. 38). 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                   Špruk Nina; diplomsko delo  

 

27 

 

d) Refleksija jezika in učenja 

Učenec: 

- Opazuje pare besed, ki se podobno izgovorijo, jih razlikuje ter  pove njihov pomen. 

- Opazuje besede in izraze v uporabljenih situacijah in razume njihov pomen.  

-Opazuje strukturo povedi in vključuje v jezik podobno zgrajene povedi ter pokaže 

komunikacijske namere (Cerini, Mazzoli in Previtali, 2012, str. 39). 

 

e) Cilji ob koncu »scuola secondaria di primo grado«  torej po prvih 8. letih učenja prvega 

tujega jezika se nanašajo na nivo A2. 

Učenec: 

- Razume glavna govorjena in pisna besedila v standardnem jeziku o poznanih temah, s katerimi 

se srečuje v šoli in v vsakdanjem življenju.    

- Ustno opiše različne situacije, pove zgodbe iz svojih izkušenj, izpostavlja teme. 

- Sodeluje v pogovoru  z eno ali več osebami v poznanih situacijah in temah.  

- Bere enostavna besedila z različnimi strategijami, ki ustrezajo ciljem.  

- Piše enostavna poročila in sestavlja kratka sporočila ali pisma za družino ali enako stare otroke.  

- Zaznava kulturne elemente, ki so posredovani v maternem jeziku in jih primerja s tistimi v 

tujemu jeziku, brez zavrnitev.   

- Sooča se z novimi situacijami, za pogovor uporablja svoje jezikovno znanje in z njim razume 

teme besedil in ostale situacije.  Sodeluje s sošolci pri dejavnostih in projektih.  

- Sam oceni svoje pridobljeno znanje in se zaveda svojih načinov učenja.  

 

f) Cilji učenja ob končanem 1. razredu v  »scuola secondaria di primo grado«, torej po 

končanih 6. letih učenja angleškega jezika. Razdeljeni so na štiri področja: 

Učenec: 

 Poslušanje in slušno razumevanje  

- Razume glavno misel govora pod pogojem, da je uporabljeni jezik jasno povedan in tema 

učencu poznana ter povezana s šolo, njegovim prostim časom … 

- Zazna glavno informacijo radijskih in televizijskih programov, ki govorijo o resničnih 

dogodkih ali temah, ki so povezani z njegovimi interesi. Jezik mora biti jasno izgovorjen.  
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 Govor in govorno sporočanje  

- Opiše ali predstavi druge ljudi, življenjske ter šolske pogoje in domače naloge. Pove kaj ima 

rad in česa ne mara. Izrazi svoje mnenje, kateremu doda izraz ali fraze, povezane v enostavni 

obliki. 

- Je v interakciji z eno ali več oseb, razume glavne točke pogovora in pravilno izraža svoje ideje 

v jasni in razumljivi obliki.  

- Sposoben je sodelovati v rutinskemu pogovoru vsakdanjih predvidljivih situacij, kjer podaja 

vprašanja in izmenjuje ideje ter informacije. 

 

 Branje in bralno razumevanje  

- Bere in zazna jasno vidne informacije v kratkih besedilih vsakdanje uporabe in osebnih pismih.  

- Globalno bere besedila, ki so relativno dolga, v katerih najde posebne informacije o svojih 

zanimanjih in vsebino ostalih disciplin učenja.  

- Bere besedila z navodili za uporabo nekega objekta, pravila iger in sodelovalnih aktivnosti.  

- Bere kratke zgodbe, enostavne biografije in daljša pripovedovalna besedila, primerna njegovi 

stopnji znanja.  

 

 Pisanje in pisno sporočanje ter sporazumevanje 

- Piše odgovore na vprašanja in sestavlja vprašanja o besedilih.  

- Zna napisati izkušnje, s katerimi izraža svoje mnenje v enostavnih frazah.  

- Piše kratka osebna pisma ustrezna prejemniku in kratka poročila, ki morajo vsebovati pravilno 

jezikovno strukturo (Cerini, Mazzoli in Previtali, 2012, str. 39). 

 

g) Refleksija jezika in učenja 

- Razkrije enostavne pravilnosti in razlike v obliki besedil, ki so napisana za vsakodnevno 

uporabo.  

- Seznani se z besedami in strukturami, povezani z različnimi verbalnimi kodami. 

- Prepozna kako se učiti in kaj ovira njegovo lastno učenje (Cerini, Mazzoli in Previtali, 2012, 

str. 40). 
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13 PRIMERJAVA UČNIH NAČRTOV SLOVENIJE IN ITALIJE 

Slovenski učni načrt je v primerjavi z italijanskim precej bolj obširen in natančen. Že če 

primerjamo strani, namenjene poučevanju prvega tujega jezika vidimo, da je razlika zelo očitna. 

Slovenski učni načrt obsega kar 55 strani, medtem ko ima celoten italijanski učni načrt za 

predšolsko vzgojo in osnovno šolo (»Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell' 

infanzia e del primo ciclo d'struzione«) 68 strani. V njem so opisani učni cilji za vse poučevane 

predmete ter ostala priporočila in uvodne besede. Angleškemu jeziku in drugemu tujemu jeziku 

so skupaj namenjene 4 strani. Te učiteljem in šolam pomenijo le glavne smernice, katere morajo 

uporabiti v svojih celoletnih učnih načrtih, ki jih naredi vsaka šola zase.  

 

V obeh učnih načrtih so cilji razdeljeni približno enako, torej na štiri jezikovne spretnosti 

(branje, poslušanje, pisanje in govor). Cilji, ki so napisani v italijanskem učnem načrtu so vsaj v 

podobni obliki zapisani tudi v slovenskem, le da so tam bolj natančno opredeljeni. Italijanski 

učni načrt ima za vsako obdobje oziroma leto šolanja napisano od enega do treh ciljev, za 

posamezno jezikovno spretnost. Slovenski učni načrt ima napisano približno 10 ciljev ali več, ki 

so razdeljeni na različna področja: jezikovna zmožnost, pragmatična zmožnost, 

sociolingvistična/družbeno-kulturna zmožnost, medkulturna ozaveščenost, ortografske spretnosti 

ter besedila in okoliščine (Program osnovna šola, angleščina, učni načrt, 2011, str. 11.-19.). 

 Vsem tem ciljem, ki so opisani za drugo in tretje izobraževalno obdobje, so dodani tudi 

standardi znanja, katere mora doseči vsak otrok. Torej slovenski učitelji imajo veliko večje 

število ciljev, predpisanih v učnem načrtu. Italijanske šole na podlagi učnega načrta same 

napišejo dodelani celoletni učni načrt. Vanj dodajo lahko različne teme, ki se njim zdijo 

pomembne ali učencem zanimive. Učitelji imajo bolj odprte roke pri svojem poučevanju, poleg 

tega pa tudi več dela z dodelavo učnega načrta šole in načrtovanjem letnega delovnega načrta.  
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EMPIRIČNI DEL 
 

1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

V empiričnem delu diplomske naloge sem želela primerjati znanje osnovnošolskih otrok iz 

angleškega jezika v Sloveniji in Italiji. Pri italijanskih otrocih sem pridobila tudi nekaj osnovnih 

informacij, ki zadevajo učenje angleškega jezika izven šole. Za to temo sem se odločila zaradi 

tega, ker me je zanimalo, kakšna je realna situacija znanja italijanskih otrok v primerjavi s 

slovenskimi. Sama sem se velikokrat znašla v situaciji, ko sem želela v angleškem jeziku 

komunicirati z mladimi ali nekoliko starejšimi osebami, ki živijo v Italiji, vendar v veliki večini 

nisem bila uspešna. 

 

2  CILJI DIPLOMSKE NALOGE 

► Ugotoviti, na katerih področjih izven šole se italijanski učenci najpogosteje srečujejo z 

angleškim jezikom.  

► Ugotoviti, koliko po mnenju učencev njihove učiteljice in učitelji uporabljajo angleški jezik 

med učnimi urami angleščine.  

► Primerjati rezultate, ki so jih dosegli slovenski in italijanski učenci, s standardiziranim testom 

znanja iz angleškega jezika.  

►  Ugotoviti, ali so učenci bolje rešili slušni ali bralni del testa.  

► Ugotoviti, katero izmed nalog testa so učenci reševali najbolje ter katero najslabše.   

 

3 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

H1: Italijanski učenci se izven šole najpogosteje srečujejo z angleškim jezikom pri poslušanju 

glasbe.  

H2: Večina italijanskih učencev vključenih v raziskavo se z angleškimi knjigami izven šole ne 

srečuje nikoli.   

H3: Večina italijanskih učencev meni, da učitelji v razredu govorijo manj kot polovico šolske ure 

v angleškem jeziku.  

H4: Večina staršev italijanskih otrok ne govori angleškega jezika.  

H5: Italijanski učenci bodo v povprečju dosegli vsaj 60 % točk testa.  

H6: Učenci obeh držav bodo najslabše rešili bralno nalogo povezovalnega tipa. 
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H7: Učenci obeh držav bodo najbolj uspešno reševali nalogo preverjanja besedišča tipa 

dopolnjevanja z naborom. 

H8: Učenci obeh držav bodo bolj uspešni na področju bralnih spretnosti kot na področju 

spretnosti poslušanja.  

H9: Slovenski učenci bodo bolje opravili slušni del preizkusa kot italijanski učenci.  

H10: Slovenski učenci bodo bolje opravili bralni del preizkusa kot italijanski učenci.  

4 METODOLOGIJA 

4.1  Metode raziskovanja 

Podatke sem pridobivala s pomočjo kvantitativne raziskave, in sicer s tehniko anketnega 

vprašalnika ter preizkusa znanja. Uporabila sem deskriptivno in kavzalno metodo empiričnega 

pedagoškega raziskovanja.  

4.2  Opis vzorca 

Vzorec je sestavljen iz dveh delov. Prvi del zajema 204 italijanskih učencev zadnjega razreda 

osnovne šole (Scuola media di primo grado). V raziskavi so sodelovale 4 različne šole, na treh 

šolah sta preverjanje rešila po dva razreda, na eni šoli so ga rešili trije razredi.  

 Drugi del pa je sestavljen iz rezultatov nacionalnega preverjanja znanja slovenskih učencev 

šestih razredov, pridobljenih v šolskem letu 2011/2012. Preverjanje je rešilo 14.924 učencev.   

Tabela 3:  Število italijanskih učencev, ki so sodelovali v raziskavi, prikazano po razredih.  

Razred A B C D E F G H I 

Število 

učencev 

23 25 24 24 22 16 21 25 24 

 

Šolam ter učiteljem sem morala zagotoviti popolno anonimnost, zato sem razrede poimenovala s 

črkami abecede.  

4.3  Spremenljivke 

 število let učenja angleškega jezika 

 starost učencev 

 izpostavljenost angleškemu jeziku v vsakdanjem življenju 

 pogostost uporabe angleškega jezika učiteljev med učnimi urami 

 izobrazba učiteljev 

 učiteljevo znanje angleškega jezika 
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4.4  Uporabljeni pripomočki 

Za raziskavo sem uporabila naslednje pripomočke:  

- Italijansko različico preizkusa nacionalnega preverjanja znanja iz angleškega jezika po drugem 

obdobju, iz leta 2012.  

- Posnetek za slušno razumevanje (mp3) – italijanska različica, iz leta 2012. 

-Anketni vprašalnik za italijanske otroke, ki bo opisal dodatne dejavnike, ki lahko vplivajo na 

raven njihovega znanja angleškega jezika.  

4.5  Postopki raziskave in zbiranja podatkov 

Podatki slovenskih otrok so že bili zbrani v letu 2012, uporabila sem jih za primerjavo z rezultati 

italijanskih otrok.  

 

Za raziskavo med italijanskimi otroci sem pripravila dovolj fotokopij preizkusa znanja za vsaj 

200 učencev, ki jih bodo rešili v različnih šolah v Rimu, pri čemer sem naletela na velike težave. 

Moj prvotni načrt je bil, da bodo teste rešili učenci 6. razreda (1. razred Scuola media di primo 

grado«), kajti tako bi bili stari enako kot slovenski učenci, ob reševanju preverjanja znanja. 

Najprej sem pridobila dovoljenja ravnateljev za izvajanje raziskave na njihovi šoli. Nato sem 

učiteljem angleščine pokazala preverjanja znanja in vprašalnik ter CD za slušni del. Zagotovila 

sem jim tudi popolno anonimnost šole, učencev ter seveda učiteljev. Poudarila sem, da bom vse 

fotokopije ter CD-je priskrbela jaz, prav tako pa jih bom popravila sama. Dala sem jim tudi 

možnost, da jim lahko pošljem povratne informacije, ko bom imela rešitve, vendar so to idejo 

zavrnili vsi učitelji.  

Ko so si učitelji angleškega jezika ogledali preverjanja znanja, so rekli, da njihovi otroci v 6. 

razredu ne bodo znali rešiti tega testa, ker je močno pretežak za njihovo znanje. Ko sem dobila 

enako mnenje učiteljic različnih šol, sem se po posvetu z mentoricama odločila, da bodo 

preverjanje rešili učenci 8. razredov. Tudi iskanje teh ni bilo enostavno, kajti učitelji so se 

počutili ogrožene, ko so videli preverjanje znanja. Zavrnilo me je več kot 20 učiteljev različnih 

šol, z razlogi, kot so na primer pomanjkanje časa, ker se bližamo koncu šolskega leta. Nekateri 

so odkrito povedali, da kljub anonimnosti ne želijo, da njihovi otroci rešujejo ta test, ker je 

preveč zahteven. Klub temu mi je v zadnjih dneh šolskega leta uspelo pridobiti potrebno količino 

razredov za izpeljavo raziskave.  

 

Učiteljem, ki so privolili v raziskavo, sem ponudila možnost, da učno uro vodim jaz, če si tega 

želijo. Če se s tem niso strinjali, sem jim povedala, kako mora potekati postopek reševanja. S 
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tem sem želela pridobiti čim bolj enake pogoje izvajanja med vsemi učenci.  

 

Nato sem rešene teste popravila ter si zabeležila dobljene točke otrok za vsako vprašanje vsake 

naloge. Enake podatke sem dobila za populacijo slovenskih otrok. Vnesla sem jih v program 

SPSS in izračunala, kolikšen odstotek točk so dobili slovenski in italijanski učenci pri vsakem 

vprašanju in nalogi. Nato sem jih med seboj primerjala. 

 

Vprašalniki, dolgi eno stran, so bili dodani na začetni strani vsakega preverjanja znanja. 

Obdelala sem jih z opisno (deskriptivno) metodo. Tako sem dobila odgovore učencev za vsako 

trditev oziroma vprašanje, kar mi je prikazalo splošni opis  uporabljenega vzorca učencev, ki sem 

ga opisala ali prikazala v tabelah ter grafih. Za slovenske učence sem pridobila podobne 

informacije na nekatera vprašanja in jih kolikor je bilo mogoče med seboj primerjala. 

5  REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

5.1 Interpretacija vprašalnika  

Vprašalnik se nahaja v poglavju Priloge.  

 

O italijanskih učencih sem dobila nekaj informacij, ki nekoliko opišejo njihovo srečevanje z 

angleškim jezikom v šoli ter izven šole. Podobne informacije sem za nekatera vprašanja dobila 

za slovenske otroke, ki so bili zbrani v znanstveni monografiji Tuji jeziki v slovenskih osnovnih 

šolah : rezultati evropske raziskave o jezikovnih kompetencah ESLC 2011. Vse informacije v 

nadaljevanju diplomske naloge sem pridobila tam. Na žalost so se odgovori in sestava vprašanj 

nekoliko razlikovali od mojih, za to sem jih poskušala primerjati kolikor dobro je bilo mogoče. 

a) Prikaz starost italijanskih učencev, ki so reševali preverjanje znanja. 

Tabela 4: Starost italijanskih učencev ob reševanju vprašalnika. 

STAROST UČENCEV DELEŽ ŠTEVILA UČENCEV 

13 63,7 

14 31,8 

15 4,5 

 

Večina italijanskih učencev (63,7 %) ki so reševali preverjanje znanja, je bila stara 13 let, 

nekateri učenci so bili nekoliko starejši, in sicer 31,8 % jih je bilo starih 14 let in 4,5 % 15 let. V 

primerjavi s slovenskimi učenci, ki so preverjanje znanja reševali ob koncu šestega razreda, so 

bili italijanski starejši od dveh do treh let.  
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b) Leta pričetka učenja angleškega jezika italijanskih učencev 

Tabela 5: Starost pričetka učenja angleškega jezika italijanskih učencev. 

LETO 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

DELEŽ  0.6 4,5 5,1 18,5 47,1 7,6 5,1 7,0 4,5 

 

Tabela 6: Razred pričetka učenja angleškega jezika italijanskih učencev. 

RAZRED DELEŽ UČENCEV 

materna (predšolska vzgoja)  13,4 

1. elementare (1. razred) 59,9  

2. elementare (2. razred) 6,4 

3. elementare (3. razred) 9,6 

4. elementare (4. razred) 5,1 

5. elementare (5. razred) 1,9 

1. media (6. razred) 3,8 

 

Graf 1: Pričetek učenja angleškega jezika italijanskih učencev po razredih. 

 

 

Tabeli in graf nam prikazujejo, da se je večina italijanskih učencev pričela učiti angleški jezik pri 

šestih letih starosti, in sicer  47,1 % učencev, 18,5 % pa pri petih letih. Ker so v prvi razred 

vstopili z različnimi starostmi, je večina učencev potrdila, da so se z angleščino prvič srečali v 

prvem razredu, teh je bilo 59,9 %.  

Od drugega do šestega razreda se je pričel učiti manjši delež učencev, kar je lepo razvidno tudi 
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na grafu. Do takšnih razlik v pričetku angleškega jezika je prišlo zaradi uvajanja sprememb na 

področju učenja angleščine v letu 2003. Večina šol je takrat že uvedla učenje angleškega jezika v 

prvem razredu, nekatere so to storile nekoliko kasneje.  

 

Italijanski učenci so preverjanje znanja reševali ob zaključku razreda »3. media«, torej v osmem 

letu šolanja. To pomeni, da je imela večina vzorca ob reševanju preverjanja znanja za seboj okoli 

8 let šolanja oziroma z drugimi besedami pribljižno 693 urami učenja angleškega jezika. Enako 

preverjanje znanja so rešili slovenski učenci ob zaključki 6. razreda, torej po vsaj 3. letih učenja 

angleškega jezika oziroma 315 urami angleščine. Torej italijanski učenci so večinoma imeli pri 

reševanju preverjanja znanja kar 5 dodatnih let, kar znaša 378 ur učenja angleščine več kot so ga 

imeli slovenski učenci. Ob tem dejstvu bi pričakovali, da bodo preverjanje rešili mnogo bolje, 

kajti kot sem že opisala v teoretičnem delu svoje diplomske naloge, Evropska unija spodbuja 

zgodnje učenje angleškega jezika prav zaradi tega, ker obstaja veliko dokazov in teorij o tem, da 

je zgodnje učenje angleškega jezika zelo učinkovito. Prinašalo naj bi boljše rezultate znanja v 

starejših letih.  

c) Dodatno izobraževanje izven šole 

Kar nekaj italijanskih učencev je skozi leta obiskovalo tudi različne dodatne učne ure angleščine 

in sicer skoraj polovica vprašanih, torej 44.6 %. Od teh otrok je 73,1 % učencev potrdilo, da so 

obiskovali različne jezikovne šole. Okoli 29,8 % je imelo privatne učne ure, eden izmed učencev 

pa je povedal, da je pred vstopom v to šolo obiskoval mednarodno osnovno šolo, kjer so vsi 

predmeti potekali v angleškem jeziku.  

Tabela 7: Trajanje dodatnega izobraževanja italijanskih učencev iz angleškega jezika. 

ŠTEVILO 

LET 

1 ali manj 2 3 4 5 6 7 

DELEŽ 38,2 15,7 12,4 3,4 3,4 1,1 3,4 

  

Od vseh teh učencev, jih je 22,5 % potrdilo, da še vedno obiskujejo dodatne učne ure angleškega 

jezika.  
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d) Izpostavljenost angleškemu jeziku izven šole na različnih področjih  

i. Televizija 

Tabela 8: Pogostost srečevanja italijanskih učencev z angleškim jezikom pri gledanju televizije v 

vsakodnevnem življenju. 

MOŽNI 

ODGOVORI 

vsak dan nekajkrat na 

teden 

enkrat na 

teden 

enkrat na 

mesec 

nikoli 

DELEŽ 21,7 29,3 12,1 12,7 24,2 

 

Graf 2: Pogostost srečevanja italijanskih učencev z angleškim jezikom pri gledanju televizije v 

vsakodnevnem življenju. 

 

 

Po odgovorih italijanskih učencev se z angleško govorečimi programi srečuje 29,3 % izmed njih 

nekajkrat na teden, 21,7 % pa vsak dan. To pomeni, da kljub temu, da je na italijanski televiziji 

velika večina programov sinhroniziranih, še vedno v veliki meri gledajo stvari tudi v angleščini. 

Kljub temu pa je med njimi tudi velik delež učencev (24,2 %) ki pravijo, da se s takšnimi 

programi ne srečujejo nikoli. Okoli 12 % je odgovorilo, da se z njimi srečujejo enkrat tedensko 

ter enkrat mesečno. Odgovori so za moje mnenje presenetljivi, kajti pričakovala sem, da bodo 

učenci imeli manjši stik z angleškim jezikom na tem področju, zaradi sinhronizacije televizijskih 

programov ter filmov v italijanski jezik.  
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Tabela 9: Delež srečevanja slovenskih otrok z angleškim jezikom pri gledanju televizije v 

vsakodnevnem življenju. 

MOŽNI 

ODGOVORI 

nekajkrat na 

teden 

nekajkrat na 

mesec 

približno 

enkrat na 

mesec 

nekajkrat na 

leto 

nikoli 

Kako pogosto 

gledaš filme v 

angleščini brez 

podnapisov? 

35,2 27,7 13,2 16,0 8,0 

Kako pogosto 

gledaš filme v 

angleščini s 

podnapisi? 

71,1 18,5 4,5 3,0 2,8 

Kako pogosto 

gledaš televizijske 

programe (ne 

filmov) v 

angleščini brez 

podnapisov? 

30,1 24,5 16,6 15,3 13,5 

Kako pogosto 

gledaš televizijske 

programe (ne 

filmov) v 

angleščini s 

podnapisi? 

50,0 23,8 11,0 7,7 7,4 

 

Vprašanje pri raziskavi z odgovori slovenskih učencev je bilo zastavljeno nekoliko drugače, po 

kriteriju gledanja filmov ali drugih programov s podnapisi ali brez njih. Večina slovenskih 

učencev gleda televizijo s podnapisi v angleškem jeziku, okoli 30 % pa tudi brez podnapisov. 

Filme brez podnapisov nikoli ne gleda 8 % in ostalih televizijskih programov 13,5 %. Filmov s 

podnapisi v angleščini nikoli ne gleda le slabih 3 % slovenskih otrok, ostalih televizijskih 

programov pa 7,4 % (Rutar Leban, Mlekuž, Pižorn, 2013, str. 86.). 

  

ii. Internet 

Tabela 10: : Pogostost srečevanja italijanskih učencev z angleškim jezikom pri uporabi interneta 

v vsakodnevnem življenju. 

MOŽNI 

ODGOVORI 

vsak dan nekajkrat na 

teden 

enkrat na 

teden 

enkrat na 

mesec 

nikoli 

% 53,5 28,0 8,9 5,1 4,5 

 

Večina italijanskih učencev trdi, da se z angleškim jezikom na internetu srečuje vsak dan ali pa 
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vsaj nekajkrat na teden. Okoli 9 % učencev se z internetom sreča enkrat tedensko, 5 % naletijo 

na angleške vsebine redko kdaj, 4,5 % pa nanje ne naletijo nikoli.  

 

Tabela 11: Pogostost srečevanja slovenskih učencev z angleškim jezikom pri obiskovanju 

internetnih strani v vsakodnevnem življenju. 

MOŽNI 

ODGOVORI 

nekajkrat na 

teden 

nekajkrat na 

mesec 

približno 

enkrat na 

mesec 

nekajkrat na 

leto 

nikoli 

DELEŽ 50,9 21,1 11,3 10,6 6,2 

 

Polovica slovenskih učencev se z angleškim jezikom na internetu srečuje nekajkrat na teden. 

Okoli 21,1 % nekajkrat na mesec. Dobrih 10 % se z njimi srečuje približno enkrat na mesec ali 

nekajkrat letno, 6,2 % pa nikoli (Rutar Leban, Mlekuž, Pižorn, 2013, str. 86.). 

 

Tabela 12: Pregled združenih odgovorov deležev pogostosti srečevanja slovenskih in italijanskih 

otrok z angleškim jezikom pri uporabi interneta v vsakodnevnem življenju. 

 Od odgovora »vsak 

dan« do »nekajkrat 

na mesec«. 

 

Od odgovora 

»enkrat na teden« 

do  

»nekajkrat letno«. 

Nikoli.  

 

slovenski učenci 72,0  21,9  6,2  

italijanski učenci 81,5  14,0  4,5  

 

Graf 3: Pogostost srečevanja slovenskih in italijanskih otrok z angleškim jezikom pri uporabi 

interneta v vsakodnevnem življenju. 
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Torej italijanski učenci se nekoliko pogosteje srečujejo z angleškim jezikom na internetu v 

kategoriji, ki zajema odgovore od »vsak dan« do »nekajkrat na mesec«. Nikoli se z angleščino 

pri tem področju ne srečuje okoli 5 % učencev.  

 

iii. Video igrice 

Tabela 13: Delež srečevanja italijanskih učencev z angleškim jezikom pri igranju video igric v 

vsakodnevnem življenju. 

MOŽNI 

ODGOVORI 

vsak dan nekajkrat na 

teden 

enkrat na 

teden 

enkrat na 

mesec 

nikoli 

DELEŽ 34,4 16,6 15,9 13,4 19,7 

 

Pri srečevanju z angleškim jezikom pri video igricah, so deleži italijanskih učencev za vse 

odgovore razporejeni precej enakomerno. Največji delež jih je odgovorilo, da igra angleške 

video igrice vsak dan (34,4 %). Deleži ostalih učencev se gibljejo med 15 in 20 % za ostale 

odgovore.  

Tabela 14: Delež srečevanja slovenskih otrok z angleškim jezikom pri igranju video igric v 

vsakodnevnem življenju. 

MOŽNI 

ODGOVORI 

nekajkrat na 

teden 

nekajkrat na 

mesec 

približno 

enkrat na 

mesec 

nekajkrat na 

leto 

nikoli 

DELEŽ 49,6 17,0 11,7 11,0 10,6 

 

Slovenski otroci so izbrali odgovor »nekajkrat na teden« kot najpogostejšega. Zanj se jih je 

odločila skoraj polovica. Sledita mu odgovora »nekajkrat na mesec« (17,0 %) in »približno 

enkrat na mesec« (11,7 %). Približno 10 % otrok se z angleškim jezikom pri igranju video igric 

srečuje ali nekajkrat letno ali nikoli.  

Če odgovore italijanskih in slovenskih učencev poskušamo združiti v tri skupne, ki opisujejo 

približno enako dolgo časovno obdobje, jih lahko med seboj primerjamo (Rutar Leban, Mlekuž, 

Pižorn, 2013, str. 86.). 
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Tabela 15: Pregled združenih odgovorov za delež srečevanja slovenskih in italijanskih otrok z 

angleškim jezikom pri igranju video igric v vsakodnevnem življenju. 

 Od odgovora »vsak 

dan« do »nekajkrat 

na mesec«. 

Od odgovora 

»enkrat na teden« 

do  

»nekajkrat letno«. 

Nikoli.  

 

slovenski učenci 66,6  22,7  10,6  

italijanski učenci 51,0  29,3  19,7  

 

Graf 4: Pogostost srečevanja slovenskih in italijanskih otrok z angleškim jezikom pri igranju 

video igric v vsakodnevnem življenju. 

 

Kar 15,6 % slovenskih učencev več kot italijanskih, se srečuje z angleškim jezikom pri igranju 

video igric v prvi kategoriji odgovorov, torej od vsakega dneva pa do nekajkrat na mesec. Slabih 

10 % italijanskih učencev je odgovorilo, da se z angleškim jezikom na tem področju ne srečuje 

nikoli.  

 

iv. Poslušanje glasbe 

Tabela 16: Delež srečevanja italijanskih učencev z angleškim jezikom pri poslušanju glasbe v 

vsakodnevnem življenju. 

MOŽNI 

ODGOVORI 

vsak dan nekajkrat na 

teden 

enkrat na 

teden 

enkrat na 

mesec 

nikoli 

DELEŽ 87,3 6,4 0,6 3,2 2,5 

 

Za poslušanje glasbe sem pričakovala, da bo velika večina učencev pritrdila, da se z angleškim 

jezikom na tem področju srečuje vsak dan ali nekajkrat na teden. Dobila sem potrditev,  da je 
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temu res tako.  Vsak dan angleško glasbo posluša 87,3 % italijanskih učencev, nekajkrat 

tedensko pa 6, 4. Nekaj učencev je povedalo, da jo poslušajo redkeje, 2,5 % učencev pa pravi, da 

je ne poslušajo nikoli.  

Tabela 17: Delež srečevanja slovenskih učencev z angleškim jezikom pri poslušanju glasbe v 

vsakodnevnem življenju. 

MOŽNI 

ODGOVORI 

nekajkrat na 

teden 

nekajkrat na 

mesec 

približno 

enkrat na 

mesec 

nekajkrat na 

leto 

nikoli 

DELEŽ 87,8 5,4 2,7 2,2 1,9 

 

Nekajkrat na teden glasbo v angleškem jeziku posluša kar 87,8 % slovenskih učencev, 5,4 % pa 

nekajkrat na mesec. Pri ostalih odgovorih deleži dosegajo okoli 2 % (Rutar Leban, Mlekuž, 

Pižorn, 2013, str. 86.). 

Tabela 18: Pregled združenih odgovorov za delež srečevanja slovenskih in italijanskih otrok z 

angleškim jezikom pri poslušanju glasbe v vsakodnevnem življenju. 

 Od odgovora »vsak 

dan« do »nekajkrat 

na mesec«. 

Od odgovora 

»enkrat na teden« 

do  

»nekajkrat letno«. 

Nikoli.  

 

slovenski učenci 93,2  4,9  1,9  

italijanski učenci 93,7  3,8  2,5  

 

Graf 5: Pogostost srečevanja slovenskih in italijanskih otrok z angleškim jezikom pri poslušanju 

glasbe v vsakodnevnem življenju. 

 

Iz grafa je močno vidno, da se velika večina učencev obeh držav z glasbo v angleškem jeziku 

srečuje zelo pogosto, torej od možnih odgovorov enkrat dnevno pa do nekajkrat na mesec.  Manj 
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kot 5 % obeh držav učencev se z njo srečuje le enkrat tedensko ali manj. Za odgovor nikoli pa se 

je odločilo približno 2 % otrok, ki so sodelovali v raziskavah. Pri področju poslušanja glasbe v 

angleškem jeziku so bili odgovori slovenskih in italijanskih učencev zelo izenačeni.  

v. Branje knjig ali revij 

Tabela 19: Delež srečevanja italijanskih učencev z angleškim jezikom pri branju knjig ali revij v 

vsakodnevnem življenju. 

MOŽNI 

ODGOVORI 

vsak dan nekajkrat na 

teden 

enkrat na 

teden 

enkrat na 

mesec 

nikoli 

DELEŽ 8,3 15,3 17,2 21,0 38,2 

 

Branje knjig je zanimivo področje, ki nam pokaže, koliko učencev se sami od sebe odloči, ali 

bodo brali angleške knjige ali ne. Največji delež (38,2) je dobil odgovor »nikoli«,  sledil mu je 

odgovor »enkrat na mesec« z 21,0 %. 17,2 italijanskih učencev bere angleško literaturo približno 

enkrat na teden ter 15,3 % enkrat mesečno. Našli pa so se tudi učenci, ki berejo angleške knjige 

ali revije vsak dan. Teh je bilo 8,3 %.  

 

Tabela 20: Delež srečevanja slovenskih učencev z angleškim jezikom pri branju knjig in revij ali 

stripov v vsakodnevnem življenju. 

MOŽNI 

ODGOVORI 

nekajkrat na 

teden 

nekajkrat na 

mesec 

približno 

enkrat na 

mesec 

nekajkrat na 

leto 

nikoli 

Kako pogosto 

bereš knjige v 

angleščini? 

5,4  9,5  15,6  38,2  31,4  

Kako pogosto 

bereš revije 

ali stripe v 

angleščini? 

6,4  10,4  15,6  30,6  37,0  

 

Slovenski učenci vsaj nekajkrat na teden berejo v angleškem jeziku relativno malo, okoli 6 %. 

Če ta podatek primerjamo z odgovorom italijanskih otrok, lahko rečemo, da ti berejo bolj 

pogosto kot slovenski otroci, kajti upoštevati moramo tudi delež otrok ki pravi, da bere vsak dan. 

Okoli 10 % slovenskih otrok bere nekajkrat mesečno, približno enkrat na mesec pa okoli 15 %. 

Pri odgovoru »berem enkrat na mesec« se je opredelilo 21 % italijanskih otrok. Nikoli v 

angleškem jeziku ne bere knjig 31,4 % otrok, stripov pa 37 %, za kateri odgovor so podobno 

odgovorili tudi italijanski otroci (Rutar Leban, Mlekuž, Pižorn, 2013, str. 86.). 
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Tabela 21: Pregled združenih odgovorov za delež srečevanja slovenskih in italijanskih otrok z 

angleškim jezikom pri branju knjig v vsakodnevnem življenju. 

 Od odgovora »vsak 

dan« do »nekajkrat 

na mesec«. 

Od odgovora 

»enkrat na teden« 

do  

»nekajkrat letno«. 

Nikoli.  

 

slovenski učenci 14,9  53,8  31,4  

italijanski učenci 23,6  38,2  38,2  

 

Graf 6: Pogostost srečevanja slovenskih in italijanskih otrok z angleškim jezikom pri branju 

knjig v vsakodnevnem življenju. 

 

Kljub temu, da nimam točnih podatkov za enako vprašanje, se mi zdi smiselno primerjati 

dobljene odgovore tudi za področje branja na splošno ter branja knjig. Kot jasno kaže graf, je to 

eno izmed redkejših področji, kjer se večina otrok z njim ne srečuje nikoli ali le redkeje. Kljub 

temu podatki pravijo, da se italijanski učenci nekoliko pogosteje srečujejo z branjem v kategoriji 

od vsakodnevnega branja do nekajkrat na mesec. Nekoliko več pa je tudi italijanskih otrok, ki 

pravijo da ne berejo v angleščini nikoli.  

 

vi. Uporaba angleščine v vsakdanjem življenju za komunikacijo z ljudmi.  

Tabela 22: Delež srečevanja italijanskih učencev z angleščino za komunikacijo z ljudmi izven 

šole. 

MOŽNI 

ODGOVORI 

nekajkrat na 

mesec 

nekajkrat na 

leto 

enkrat na leto 

(na primer na 

počitnicah …)  

nikoli 

DELEŽ 42,7 26,1 17,8 13,4 
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Graf 7: Pogostost srečevanja italijanskih učencev z angleščino za komunikacijo z ljudmi izven 

šole. 

 

Večji del (42,7 %) italijanskih otrok pravi, da se s pomočjo angleščine sporazumevajo v 

vsakdanjem življenju nekajkrat na mesec. 26,1 % pravi, da jo uporabljajo v ta namen nekajkrat 

letno oziroma enkrat na leto (17,83 %). Najnižji delež otrok (13,4 %) pravi, da se s tem ne 

srečujejo nikoli. Rezultati tega vprašanja se mi zdijo zelo presenetljivi, kajti pričakovala sem 

veliko večji delež pri odgovoru enkrat na leto ali nikoli.  

 

Podobna raziskava je bila narejena med slovenskimi učenci, kjer je bilo vprašanje sicer 

zastavljeno nekoliko drugače: »Ali v prostem času prideš kdaj v stik z angleščino na katerega od 

spodaj naštetih načinov?«  

Tabela 23: Delež srečevanja slovenskih učencev v prostem času z angleškim jezikom na različne 

načine. 

MOŽNI ODGOVORI DELEŽ 

Preko prijatelja, ki ti piše v angleščini, na primer po e-mailu, MSN-ju, 

pismih? 

65,3 

Preko sorodnikov, ki živijo v angleško govoreči državi? 21,9 

Preko prijateljev, ki živijo v angleško govoreči državi? 37,1 

Preko angleško govorečih turistov, ki obiščejo kraj, kjer živiš? 37,2 

Preko angleško govorečih ljudi, ki živijo v tvojem kraju bivanja? 16,2 

Preko ljudi na internetu, ki s teboj govorijo v angleščini, na primer 

med igranjem spletnih iger? 

65,6 

Preko angleško govorečih ljudi, ki jih spoznaš na počitnicah? 61,4 

(Rutar Leban, Mlekuž, Pižorn, 2013, str. 84.). 

 

Slovenski učenci se najpogosteje srečujejo z angleščino pri dopisovanju s prijatelji preko 

interneta ali pisem. Teh je kar 65,3 %, skoraj enak odstotek je dobil tudi podoben odgovor, da se 

preko interneta pogovarjajo v angleščini pri igranju spletnih iger. Torej za internet bi lahko rekli, 

da je pomemben dejavnik, kjer se slovenski učenci srečujejo z angleškim jezikom. Enakega 
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mnenja so tudi italijanski učenci, katerih več kot polovica se srečuje z angleškim jezikom na tem 

področju vsak dan. Slabih 40 % slovenskih učencev se srečuje z angleščino takrat, kadar se 

pogovarjajo s turisti ali s prijatelji, ki jih imajo v angleško govoreči državi.  

Več kot 60 % učencev se pogovarja v angleškem jeziku na počitnicah. Takšnih italijanskih 

učencev je le nekoliko več kot 15 %, vendar tega podatka ne moramo primerjati s podatkom, 

pridobljenim za slovenske učence, ker je bilo moje vprašanje zastavljeno drugače. Verjetno se 

najde tudi velik del ostalih učencev, ki se pogovarjajo v angleškem jeziku na počitnicah  

 

vii. Delež govorjenja italijanskih učiteljev v angleškem jeziku, skozi učne ure. 

Tabela 24: Delež mnenj italijanskih učencev, koliko časa njihovi učitelji skozi učno uro govorijo 

v angleškem jeziku. 

MOŽNI 

ODGOVORI 

skoraj celo 

šolsko uro 

približno 

polovico 

šolske ure 

manj kot 

polovico 

šolske ure 

zelo malo 

DELEŽ 19,7 28,7 28,7 22,9 

 

Graf 8: Delež mnenj italijanskih učencev, koliko časa njihovi učitelji skozi učno uro govorijo v 

angleškem jeziku. 

 

 

Enak delež učencev (28,7 %) je odgovoril, da učitelji skozi učne ure govorijo približno polovico 

časa v angleškem jeziku oziroma nekoliko manj. 22,9 % učencev meni, da učitelji govorijo v 

tujem jeziku zelo malo. Delež učencev, ki meni, da učitelji govorijo večino časa v angleškem 

jeziku je zelo podoben. Teh učencev je bilo 19,7 %.  
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Tabela 25: Prikaz pogostosti govorjenja učitelja v angleškem jeziku v Sloveniji.  

 vedno po navadi včasih skoraj nikoli  nikoli 

Ko govori 

celotnemu 

razredu. 

24,3  46,4 22,4 4,4 2,5 

 

Učitelji po mnenju učencev med učnimi urami govorijo kar pogosto v tujem jeziku. 24,3 % 

pravi, da govorijo vedno in 46,6 % po navadi. Da učitelj včasih govori v tujem jeziku pravi 22,4 

% otrok, skoraj nikoli in nikoli pa le slabih 7 % (Rutar Leban, Mlekuž, Pižorn, 2013, str. 95.). 

 

Če te rezultate nekako primerjamo z rezultati italijanskih otrok lahko rečemo, da je več 

slovenskih otrok mnenja, da njihovi učitelji pogosto govorijo v tujem jeziku. Torej kar 70 % 

slovenskih otrok meni, da vedno ali po navadi govorijo v angleščini. Podobna odgovora bi lahko 

bila »skoraj celo šolsko uro« in »približno polovico šolske ure«, za katera se je odločilo 48,4 % 

italijanskih otrok. Tudi če primerjamo odgovori »nikoli« ter »skoraj nikoli« pri slovenski 

raziskavi ter »zelo malo« pri italijanski, lahko vidimo ogromno razliko med dobljenima 

deležema. Slovenskih otrok je le okoli 7 % mnenja, da učitelji govorijo malo v angleščini, med 

tem ko je italijanskih kar 22,9 %.  

 

viii. Mnenje italijanskih učencev, koliko sami govorijo v angleškem jeziku skozi učno uro.  

Tabela 26: Delež govorjenja italijanskih učencev v angleškem jeziku skozi učno uro. 

MOŽNI 

ODGOVORI 

skoraj celo 

šolsko uro 

polovico 

šolske ure 

manj kot 

polovico 

šolske ure 

zelo malo 

DELEŽ 7,0 19,7 34,4 38,9 
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Graf 9: Delež govorjenja italijanskih učencev v angleškem jeziku skozi učno uro. 

 

 

Večina italijanskih učencev (38,9 %) je ocenila, da skozi učno uro govorijo zelo malo, pridružilo 

se jim je tudi mnenje 34,4 % učencev, ki pravijo, da govorijo v angleškem jeziku manj kot 

polovico šolske ure.  19,7 % učencev meni, da govorijo v angleškem jeziku polovico učne ure, le 

7,0 % pa meni, da se v tujem jeziku izražajo skoraj celotno šolsko uro.  

 

ix. Starši italijanskih učencev ter njihovo znanje angleškega jezika 

Tabela 27: Razporeditev ocene italijanskih učencev o znanju angleškega jezika svojih staršev. 

MOŽNI 

ODGOVORI 

da malo samo mama samo oče ne 

DELEŽ 49,7 6,4 3,8 0,6 39,5 

 

Graf 10: Razporeditev ocene učencev o znanju angleškega jezika svojih staršev. 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                   Špruk Nina; diplomsko delo  

 

48 

 

Večina učencev (49,7 %) je mnenja, da njihovi starši znajo govoriti angleško. Nekaj izmed teh je 

odgovorilo, da znajo govoriti malo (6,4 %), nekateri so povedali, da v njihovi družini govori 

angleško le mama (3,8 %) ali le oče (0,6 %). Nekoliko manj, in sicer 39,5 %, jih pravi, da njihovi 

starši ne znajo govoriti angleško. Podoben rezultat je bil pridobljen za slovensko populacijo. 

Okoli 50 % slovenskih učenci meni, da njihovi očetje govorijo dobro ali zelo dobro angleški 

jezik, 57 % pa jih meni, da njihove mame govorijo angleški jezik dobro ali zelo dobro (Rutar 

Leban, Mlekuž, Pižorn, 2013, str. 83.). 

 

Tabela 28: Mnenje italijanskih učencev o tem, ali jih starši v enaki meri spodbujajo za učenje 

angleškega jezika, kot za učenje ostalih predmetov. 

MOŽNI 

ODGOVORI 

da ne 

DELEŽ 93,6 6,4 

 

Kar 93,6 % učencev meni, da jih njihovi starši dovolj močno spodbujajo za učenje angleščine, le 

6,4 % pa so mnenja, da jih starši bolj spodbujajo k učenju ostalih predmetov.  

Skoraj vsi prebivalci EU menijo, da je učenje tujih jezikov pomembno za otroke in njihovo 

prihodnost. Temu mnenju nasprotujeta le 2 % staršev, ki so mnenja, da tuji jeziki niso uporabni 

in potrebni (European Commission: 2012a, str. 75.). 

V obeh državah se je na prvem mestu znašel angleški jezik, 93 % prebivalcev Slovenije meni, da 

je pomemben za prihodnost otrok, ter 84 % prebivalcev Italije se strinja s to trditvijo.  

Jezik, ki je zasedel drugo mesto po mnenju prebivalcev, je v Sloveniji nemški jezik. 58 % 

prebivalcev meni, da je uporaben za prihodnost slovenskih otrok. Na drugem mestu med 

prebivalci Italije, se je po uporabnosti znašel francoski jezik, za katerega meni le 14 % ljudi, da 

je uporaben za prihodnost otrok.  

Torej večina ljudi, se strinja, da je znanje angleščine zelo pomembno za prihodnost in ga 

uvrščajo na prvo mesto. Kar 44 % več Slovencev od Italijanov je mnenja, da je drugi jezik zelo 

pomemben za otroško prihodnost (European Commission: 2012a, str. 81.). 

 

x. Ali se rad učiš angleški jezik?  

Tabela 29: Razporeditev deleža italijanskih učencev po kriteriu, kako radi se učijo angleški jezik. 

MOŽNI 

ODGOVORI 

zelo rad se 

učim 

srednje rad se 

učim  

ne maram se 

učiti 

DELEŽ 31,8 55,4 12,7 
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Večina italijanskih učencev (55,4 %) se je odločila za odgovor, da se srednje radi učijo 

angleškega jezika, nekoliko manjši delež (31,8 %) pravi, da se zelo radi učijo angleškega jezika. 

Zelo malo učencev se je odločilo za odgovor »ne maram se učiti angleškega jezika«. Teh je bilo 

12,7 %.  

5.2 INTERPRETACIJA PREVERJANJA ZNANJA PO NALOGAH 

Naloge preverjanja znanja se nahajajo v poglavju Priloge. 

 

1. SLUŠNI DEL 

V nalogah preverjanja slušnih spretnosti so učenci ob poslušanju posnetka morali z odgovori 

dokazati razumevanje ter prepoznavanje slišanega. Navodila so imeli možnost prebrati ter tudi 

poslušati v maternem jeziku. S tem je bilo zagotovljeno, da se je preverjala le vsebina naloge, ne 

tudi razumevanje navodila v tujem jeziku. Obe nalogi sta se pričeli z zgledom, po katerem so se 

učenci lahko ravnali, poslušali pa so ju dvakrat, kar jim je omogočilo boljše razumevanje 

slišanega ter premislek, pri odgovarjanju. Posnetka sta bila primerna za stopnjo razumevanja 

učencev šestega razreda, govorci so govorili razločno in dovolj počasi. Poudariti je potrebno, da 

so bile vse naloge takšnega tipa, da učenci niso potrebovali besed zapisati temveč le prebrati ter 

označiti pravilne odgovore. 

Z nalogama smo preverjali nekaj ciljev iz slovenskega učnega načrta, kot so:  

- Učenci pozorno poslušajo besedila, ki so ustrezno zahtevna in zanimiva. 

-Učenci razumejo pomembne podrobnosti v besedilu.  

-Učenci prepoznavajo zunajbesedilne okoliščine.  

(RIC, 2012a, str. 210.). 

 

Naloga 1 »Children's railway«   

Pri tej nalogi so otroci poslušali besedilo o madžarski železnici, ki jo upravljajo otroci. Na listu 

so imeli zapisano navodilo ter tabelo s trditvami, kamor so označili, ali je trditev pravilna ali 

napačna (RIC, 2012a, str. 210.). Italijanski učenci so pri teh nalogi dosegli 64 % točk. Slovenski 

učenci so to nalogo reševali nekoliko slabše. Skupaj so povprečno dosegli 59 % točk.  
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Tabela 30: Delež slovenskih in italijanskih učencev, ki so pravilno rešili posamezno vprašanje 

prve naloge slušnega dela. 

številka 

vprašanja 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

slovenski 

učenci 

64,2 % 70,0 % 55,0 % 38,8 % 60,9 % 65,0 % 

italijanski 

učenci 

70,6 % 72,1 % 46,1 % 52,0 % 68,1 % 72,1 % 

 

Graf 11: Delež slovenskih in italijanskih učencev, ki so pravilno rešili posamezno vprašanje prve 

naloge slušnega dela. 

 

 

Če primerjamo deleže pravilnih odgovorov, dobljenih pri slovenskih in italijanskih učencih 

vidimo, da so italijanski učenci na pet odgovorov izmed šestih bolje odgovorili od slovenskih 

učencev, razlike v odstotkih pa niso bile zelo velike. Največji razpon se pojavi pri 4. vprašanju in 

sicer za kar dobrih 13 %. Pri ostalih vprašanjih se razlika giba med približno 6,5 % in 2 %.  

 

 Naloga 2 »An indian camp story« 

Tema druge naloge je bila stara indijska pripovedka. Napisanih je bilo 6 vprašanj, vsako 

vprašanje je imelo 4 možne odgovore. Med poslušanjem so se učenci odločali, kateri odgovor je 

pravilen, ter ga obkrožili (RIC, 2012a, str. 210.). 

Drugo nalogo slušnega dela preverjanja znanja so prav tako bolje rešili italijanski učenci, ki so 

skupaj dosegli 57 %, slovenski učenci pa so dosegli nekoliko manj, torej 55%.  
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Tabela 31: Delež slovenskih in italijanskih učencev, ki so pravilno rešili posamezno vprašanje 

druge naloge slušnega dela. 

številka 

vprašanja 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

slovenski 

učenci 

78,5 % 48,5 % 51,5 % 49,0 % 46,0 % 54,4 % 

italijanski 

učenci 

84,3 % 43,1 % 68,1 % 54,9 % 36,8 % 53,9 % 

 

Graf 12: Delež slovenskih in italijanskih učencev, ki so pravilno rešili posamezno vprašanje 

druge naloge slušnega dela. 

 

 

Pri drugi nalogi je bil delež bolje doseženih odgovorov enako razdeljen med slovenske ter 

italijanske učence. Oboji so imeli tri vprašanja, na katera so odgovorili bolje. Pri tretjem 

vprašanju lahko vidimo, da so italijanski učenci kar za 16,6 % bolje odgovarjali kot 

slovenski. Obratna situacija se kaže pri petem vprašanju, kjer so slovenski učenci za slabih 

10 % odgovorili bolje. Pri 1., 2., in 3. vprašanju je razlike za slabih 6 %, pri zadnjem 

vprašanju pa le za 0,5 %.  
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2. BRALNO RAZUMEVANJE 

Nalogi bralnega razumevanje sta bili zastavljeni z dvema različnima načinoma reševanja: tip 

kratkih odgovorov in povezovalni tip. S takšnim načinom reševanja se zmanjšajo subjektivni 

dejavniki, ki bi lahko pripomogli k boljšemu ali slabšemu reševanju nalog. Iz učnega cilja so 

bili preverjani naslednji cilji:  

a) Učenci pred branjem besedila na podlagi slik sklepajo o vsebini in vrsti besedila. 

b) Učenci so med branjem besedila pozorni samo na določene informacije. 

c) Učenci med branjem razumejo podrobnosti v besedilu.  

d) Učenci izluščijo glavne misli sporočila.  

(RIC, 2012a, str. 210.). 

 

Naloga 1 »Zulaa's unusual hobby« 

Tema te naloge je bila mediji kot sporazumevanje, človek v svetu, različne navade in rutine ljudi 

(RIC, 2012a, str. 210.). Učenci so imeli na levi strani napisano besedilo, katerega so morali 

natančno prebrati, nato pa so s kratkimi povedmi odgovorili na vprašanja, na desni strani lista. 

Pri tej nalogi so bili nekoliko bolj uspešni italijanski učenci, ki so skupaj dosegli 54 %. Slovenski 

učenci so pri tej nalogi dosegli 49 %.  

 

Tabela 32: Delež slovenskih in italijanskih učencev, ki so pravilno rešili posamezno vprašanje 

prve naloge bralnega razumevanja. 

številka 

vprašanja 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

slovenski 

učenci 

63,7 % 63,6 % 40,7 % 47,0 % 33,8 % 44,9 % 

italijanski 

učenci 

54,4 % 91,2 % 67,6 % 52,9 % 36,3 % 18,6 % 
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Graf 13: Delež slovenskih in italijanskih učencev, ki so pravilno rešili posamezno vprašanje prve 

naloge bralnega razumevanja. 

 

 

Pri tej nalogi so štiri izmed šestih vprašanj bolje rešili italijanski učenci. Pravilno rešeni odgovori 

se od vprašanja do vprašanja med seboj zelo razlikujejo. Velike so tudi razlike med deležem 

pravilno rešenih vprašanj italijanskih ter slovenskih otrok, kjer pride tudi do razlike okoli  27 % 

(vprašanje številka 2, 3 in 6). Le pri dveh vprašanjih (4. in 5.) so imeli učenci obeh držav 

približno enak delež pravilnih odgovorov, ki se je razlikoval do največ 6 % ter nekoliko več pri 

1. vprašanju (9,3 %).   

 

Naloga 2 »Baby seals grow up on the ice« 

Tematika te naloge je živali. Učenci so imeli na levi strani napisano besedilo, ki je imelo 

označene odstavke s številkami od 1 do 6. Na desni strani je bilo napisanih 9 trditev, izmed 

katerih so morali izbrati ustrezne, ki najbolje opisujejo posamezen odstavek. Odgovore so 

zapisali v tabelo. Tudi v tej nalogi so se bolje izkazali slovenski otroci. Skupaj so dosegli 42 % 

točk. Italijanski učenci so pri tej nalogi dosegli le 37 % točk. Ta naloga je bila izmed vseh rešena 

najslabše.  

Tabela 33: Delež slovenskih in italijanskih učencev, ki so pravilno rešili posamezno vprašanje 

druge naloge bralnega razumevanja. 

številka 

vprašanja 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

slovenski 

učenci 

53,8 % 36,2 % 44,6 % 34,8 % 32,5 % 52,1 % 

italijanski 

učenci 

47,5 % 31,4 % 35,8 % 35,3 % 18,1 % 52,0 % 
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Graf 14: Delež slovenskih in italijanskih učencev, ki so pravilno rešili posamezno vprašanje 

druge naloge bralnega razumevanja. 

 

Pri tej nalogi so pet od šestih vprašanj bolje rešili slovenski učenci. Pri zadnjem vprašanju so 

italijanski otroci dobili le 0,1 % manj. Vprašanje, pri katerem so odgovorili bolje, je bil njihov 

dobljeni rezultat boljši le za 0,5 %. Največja razlika med uspešnostjo reševanja se je pokazala pri 

5. vprašanju in sicer skoraj 15 %. Pri ostalih treh vprašanjih so se odstotki razlikovali od 

približno 10 % do 5 %. 

 

3. BESEDIŠČE 

Dve nalogi sta preverjali besedišče učencev, pridobljeno skozi leta učenja. Besede iz nalog so 

bile večkrat uporabljene pri pouku, zato naj bi bile znane vsem učencem. Z nalogama so bili 

preverjeni naslednji cilji iz učnega načrta:  

 Učenci povezujejo slike s poimenovanji.  

 Učenci prepišejo oziroma zapišejo besede.  

 Učenci dopolnjujejo besedilo z vrzelmi (samostojno oziroma s pomočjo danih besed v 

naboru) (RIC, 2012a, str. 210 in 211.). 

 

Naloga 1 »ABC galaxy« 

Na levi strani so imeli učenci narisano sliko domišljijskega vesolja. Na njej so bili narisani ter 

označeni planeti, ki so jim bili v pomoč pri iskanju besede, katere so morali vstaviti v besedilo. 

Besede so imele že napisano prvo črko ter število črtic za manjkajoče črke. Da je učenec dobil 

točko, je moral besedo zapisati popolnoma pravilno. To nalogo so dosti bolje rešili italijanski 

učenci, ki so skupaj dosegli kar 68 % točk. To je bila naloga, pri kateri so dosegli najboljši 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                   Špruk Nina; diplomsko delo  

 

55 

 

uspeh. Rezultat slovenskih učencev je bil močno slabši, dosegli so le 48 %. 

 

Tabela 34: Delež slovenskih in italijanskih učencev, ki so pravilno rešili posamezno vprašanje 

prve naloge preverjanja besedišča. 

številka 

vprašanja 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

slovenski 

učenci 

48,0 % 37,0 % 60,1 % 28,1 % 65,6 % 47,6 % 

italijanski 

učenci 

87,3 % 38,7 % 80,4 % 58,3 % 76,0 % 39,2 % 

 

Graf 15: Delež slovenskih in italijanskih učencev, ki so pravilno rešili posamezno vprašanje prve 

naloge preverjanja besedišča. 

 

 

Na pet od šestih vprašanj so bolje odgovorili italijanski učenci. Pri prvem, tretjem in četrtem 

vprašanju so bolje odgovorili kar za 39,3 %; 20,2 % in 30,2 %. Pri teh vprašanjih so v 

besedilo morali vstaviti besede »flower«, »hat« in »smoke« ali »steam«. Pri ostalih 

vprašanjih so se razlike v deležu pravilno rešenih odgovorov med slovenskimi in 

italijanskimi učenci gibale med približno 1 % in 13 %. 

 

Naloga 2 »Students are family« 

Naloga je preverjala širše besedišče učencev. Naštetih so imeli 12 besed, katere so morali vstaviti 

v besedilo na pravilne številke. Za uspešno rešitev naloge so morali dobro razumeti prebrano 

besedilo. Pri tej nalogi so bili nekoliko bolj uspešni italijanski učenci, ki so dosegli 56 % točk. 

Slovenski učenci so za njimi zaostajali za približno 6 %.  
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Tabela 35: Delež slovenskih in italijanskih učencev, ki so pravilno rešili posamezno vprašanje 

druge naloge preverjanja besedišča. 

številka 

vprašanja 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

slovenski 

učenci 

41,2 % 83,2 % 65,9 % 47,0 % 44,4 % 60,5 % 37,5 % 24,3 % 

italijanski 

učenci 

60,8 % 76,0 % 61,3 % 59,3 % 57,4 % 52,5 % 16,7 % 54,4 % 

 

Graf 16: Delež slovenskih in italijanskih učencev, ki so pravilno rešili posamezno vprašanje 

druge naloge preverjanja besedišča. 

 

Pri tej nalogi so polovico vprašanj bolje opravili slovenski učenci, polovico pa italijanski. 

Italijanski učenci so za 30,1 % bolje rešili 8 vprašanje, kjer je bilo v besedilo potrebno vstaviti 

besedo »owns«. Za 20,8 % bolje so opravili 7 vprašanje, z vstavljanjem besede »work« in prvo 

vprašanje z 19,6 %, kjer je bilo potrebno vstaviti besedo »high«.  Pri ostalih vprašanjih so se 

razlike med deleži pravilno rešenih odgovorov pri slovenskih in italijanskih učenci gibali med 

približno 4 % in 13 %.  

 

SKUPNA PRIMERJAVA NALOG 

Italijanski učenci so bolje od slovenskih rešili pet nalog od šestih možnih. V spodnjem grafu je 

vidno, da je bil največji razpon med odstotki pri prvi nalogi preverjanja besedišča, kjer so 

slovenski učenci dosegli približno 20 % točk manj od italijanskih. Pri nalogi so morali na črte 

vstavljali pravilno besedo. Imeli so dano začetno črko ter število črtic jim je povedalo, koliko črk 

ima beseda. Bolj uspešni so bili tudi pri drugi nalogi preverjanja besedišča, kar pomeni, da so 

italijanski učenci pokazali boljše znanje na tem področju, od slovenskih otrok. Italijanski učenci 
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imajo po tem takem večji besedni zaklad in ga znajo bolje vstaviti v besedilo ter ga pravilno 

zapisati. Pri ostalih nalogah se je ostanek slovenskih učencev gibal med približno 2 do 5 %.  

Graf 17: Dosežek odstotkov slovenskih in italijanskih učencev za vsako nalogo. 

 

 

5.3 INTERPRETACIJA PO HIPOTEZAH 

 

H1: Italijanski učenci se izven šole najpogosteje srečujejo z angleškim jezikom pri 

poslušanju glasbe.  

Tabela 36: Pogostost srečevanja italijanskih učencev z angleškim jezikom pri različnih področjih 

v vsakodnevnem življenju. 

  vsak dan nikoli 

televizija 21,7 % 24,2 % 

internet 53,5 % 4,5 % 

video igrice 34,4 % 19,7 % 

poslušanje glasbe 87,3 % 2,5 % 

branje 8,3 % 38,2 % 
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Graf 18: Pogostost srečevanja italijanskih učencev z angleškim jezikom pri različnih področjih v 

vsakodnevnem življenju. 

 

Iz grafa lahko vidimo razlike, ki so nastale med naštetimi področji. Prvo izstopanje vidimo pri 

področju poslušanja glasbe, kjer je potrjena moja hipoteza. Skoraj 90 % učencev je odgovorilo, 

da glasbo v angleškem jeziku poslušajo vsak dan. Na drugem mestu je internet, preko katerega 

se srečuje skoraj 55 % učencev vsak dan z angleškim jezikom. Na tretjem mestu so bile izbrane 

video igrice, šele na četrtem mestu pa gledanje televizije v angleškem jeziku. To dejstvo ni 

presenetljivo, kajti velika večina vseh televizijskih programov je v Italiji sinhronizirana, za to se 

je veliko lažje srečati z vsebinami v italijanskem jeziku kot v angleškem. Najmanjši delež je 

dobilo branje v angleškem jeziku. Le 2,5 % učencev je odgovorilo, da berejo angleške knjige 

vsak dan.  

 

H2: Večina italijanskih učencev vključenih v raziskavo se z angleškimi knjigami izven šole 

ne srečuje nikoli.   

Na grafu št. 18 si poglejmo učence, ki so odgovorili, da se z naštetimi področji v prostem času ne 

srečujejo nikoli. Na prvem mestu se je znašlo branje, s čimer je potrjena moja druga hipoteza. 

Skoraj 40 % učencev pravi, da se z branjem knjig ali ostale literature v angleškem jeziku ne 

srečuje nikoli. S približno 25 % mu sledi gledanje televizije v angleškem jeziku. To področje je 

edino, kjer je delež učencev pri odgovoru »nikoli« višji od odgovora »vsak dan«. Na tretjem 

mestu imamo igranje video igric, za katerega pravi okoli 20 % učencev, da se z njim ne srečuje 

nikoli. Najmanj učencev je odgovorilo, da se pri uporabi interneta ter poslušanju glasbe z 

angleškim jezikom ne srečuje. To kaže na dejstvo, da se s tema dvema področjema učenci 

najlažje srečujejo z angleškim jezikom ter se ga tako tudi hkrati učijo. Največ učencev je 
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mnenja, da se z njimi srečujejo vsak dan in najmanj jih pravi, da nikoli. Področji lahko močno 

pripomoreta k nezavednemu učenju tujega jezika, kajti poslušanje glasbe je stvar okusa vsakega 

posameznika, ki je izbrana po njegovem zanimanju in interesu. Večinoma si ljudje lažje 

zapomnimo stvari, ki so nam všeč kot stvari, katere si moramo zapomniti brez svojega 

zanimanja.  

 

H3: Večina italijanskih učencev meni, da učitelji v razredu govorijo manj kot polovico 

šolske ure v angleškem jeziku.  

V poročilu »Key data on teaching languages at school in Europe 2012« so opisali raziskavo o 

pogostosti uporabe tujega jezika učiteljev in učencev v razredu. Na žalost Italija v njej ni 

sodelovala, pridobila pa sem informacijo za Slovenijo. Pogostost govorjenja učiteljev je 

označena nekje na polovici med možnima odgovoroma »vsake toliko« in »po navadi«. Med 

ostalimi državami sta se našli le dve, kjer je delež govorjenja nižji kot v Sloveniji, kar pomeni, 

da smo pod povprečjem EU. Učenci naj bi tuj jezik pri pouku uporabljali vsake toliko, s čimer 

smo nekoliko višji, kot izračunano povprečje EU (Eurydice, 2013a, str. 106.). 

Deleži odgovorov italijanskih učencev za to vprašanje so precej enakomerno razpršeni med 

možnimi odgovori (skoraj celo šolsko uro, polovico šolske ure, manj kot polovico šolske ure ali 

malo), kar se zdi nekoliko nerealno. Kljub temu pa je potrebno upoštevati, da je določen čas 

ocenjen objektivno s strani posameznega učenca. Nekdo, ki ima z angleškim jezikom težave ali 

mu predmet ni všeč, bo določen čas ocenil kot zelo dolg. Medtem se bo ta čas drugemu učencu 

zdel kratek, ker ima jezik rad in želi pridobiti čim več prakse in znanja. Torej ti odgovori nam 

prikažejo le delno realno situacijo, ker so zelo subjektivni. Kolikor sem sama prisostvovala pri 

učnih urah, na katerih so učitelji učencem dali rešiti moje preverjanje znanja, bi ocenila, da 

učitelji v tujem jeziku govorijo malo, kajti že začetni pozdrav učne ure je potekal v italijanskem 

jeziku, prav tako pa tudi večina navodil, popravkov ter vprašanj. Učitelji se z izjemo enega, z 

menoj niso pogovarjali v angleškem jeziku temveč so mi odgovarjali ter postavljali vprašanja v 

italijanščini. Eden izmed učiteljev mi je priznal, da je izgubil velik del prakse z angleškim 

jezikom ter da ni zmožen več tekoče govoriti v tujem jeziku.  

 

Kot sem že pisala v četrtem poglavju teoretičnega dela, visok delež govorjenja učiteljev v tujem 

jeziku skozi vse učne ure ni vedno najboljša rešitev. Prilagoditi ga je potrebno starosti učencev in 

njihovi razvojni stopnji, ki sicer pri učencih ki so sodelovali v raziskavi ni težava. Stari so že 

dovolj, da lahko sledijo pouku v tujemu jeziku pod pogojem, da so dovolj znanja pridobili skozi 

vsa leta učenja. Sigurno drži tudi dejstvo, da če učitelji nimajo dovolj znanja ga na učence ne 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                   Špruk Nina; diplomsko delo  

 

60 

 

morejo uspešno prenesti. Če učitelji dvomijo v svoje zmožnosti komunikacije v angleškem 

jeziku, ga bodo težje uporabljali in prenašali na otroke. Otroci ga bodo vzeli za zgled in se 

naučili narobe (izgovorjava, slovnične napake, sestava povedi, itd.).  

 

H4: Večina staršev italijanskih otrok ne govori angleškega jezika.  

Odgovor, da dobra polovica staršev zna govoriti v angleškem jeziku je spodbuden kajti starši so 

velik zgled otrokom. Ko otroci vidijo, da se starši znajdejo v različnih situacijah tudi s tujim 

jezikom, jim to lahko da ogromen zagon za učenje, ker želijo biti tako uspešni kakor oni. Še bolj 

pomembno je to, da jih starši ne glede na svoje znanje jezika spodbujajo za učenje in jim dajo 

vedeti, da je učenje angleščine pomembno prav toliko kot ostali predmeti. Hipotezo številka 4 

sem zavrnila.  

 

H5: Italijanski učenci bodo v povprečju dosegli vsaj 60 % točk testa.  

Pri seštevku vseh točk skupaj so italijanski učenci dosegli nekoliko boljši rezultat, in sicer 55,8 

% točk. Slovenski učenci so dobili 50,2 %. Torej razlika v doseženih odstotkih seštevka zgoraj 

navedenih nalog je bila majhna (5,6 %). Kljub temu moram hipotezo ovreči, saj so oboji učenci 

dosegli manjši delež točk, kot sem pričakovala. Ob končnem rezultatu moramo upoštevati  

mnoge stranske dejavnike, ki so zelo pomembni. Na primer dejstvo, da so italijanski učenci 

angleški jezik v šoli poslušali večinoma okoli 5 let več kot slovenski otroci lahko povzroči velik 

preobrat k njihovemu navideznemu boljšem rezultatu. Če poskusimo vzporedno postaviti število 

let poslušanja jezika ter razliko v odstotku pravilno rešenega preverjanja znanja, lahko rečemo, 

da je njihovo znanje konkretno slabše od znanja slovenskih učencev. Pomembno se mi zdi še 

enkrat izpostaviti dejstvo, da sem želela raziskavo med italijanskimi učenci izvesti v 6. razredu 

(torej v 1. razredu »Scuola secondaria di primo grado«), vendar sem od vseh učiteljev dobila 

odgovor, da tako zahtevnega preverjanja znanja učenci niso zmožni opraviti. Torej na koncu se 

lahko strinjamo, da je znanje slovenskih učencev mnogo boljše od znanja italijanskih učencev, če 

jih bi primerjali na točki, kjer so imeli za seboj približno enako časa učenja tujega jezika.  
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H6: Učenci obeh držav bodo najslabše rešili bralno nalogo povezovalnega tipa (2. naloga). 

Tabela 37: Dosežek odstotkov slovenskih in italijanskih učencev za vsako nalogo.. 

 slušno 

razumevanje, 

1. naloga 

slušno 

razumevanje, 

2. naloga 

bralno 

razumevanje, 

1. naloga 

bralno 

razumevanje, 

2. naloga 

besedišče, 

1. naloga 

besedišče, 

2. naloga 

slovenski 

učenci 

64 % 57 % 54 % 37 % 69 % 56 % 

italijanski 

učenci 

59 % 55 % 49 % 52 % 48 % 50 % 

 

Hipotezo moram na podlagi rezultatov ovreči. Sicer delno drži, kajti res je, da so slovenski 

učenci pri tej nalogi dosegli najslabši rezultat. Italijanski učenci pa so rešili slabše kar dve 

nalogi, eno iz bralnega razumevanja in drugo pri preverjanju besedišča. 

 

H7: Učenci obeh držav bodo najbolj uspešno reševali nalogo preverjanja besedišča tipa 

dopolnjevanja z naborom (2. naloga: »Students are family«.). 

Hipoteza se je izkazala za napačno. Najbolje rešena naloga pri obojih učencih je bila prva naloga 

slušnega razumevanja »Children's railway«. Menila sem, da se bodo bolj izkazali pri nalogi, kjer 

so besede že napisane in jih morajo le izbrati ter vstaviti v pravi del besedila. Očitno se jim je 

zdela lažja naloga poslušanja, kjer so ugotovili pravilnost ali nepravilnost trditev. 

 

H8: Učenci obeh držav bodo bolj uspešni na področju bralnih spretnosti kot na področju 

spretnosti poslušanja.  

Tabela 38:  Prikaz deleža točk slovenskih in italijanskih učencev po delih preverjanja znanja. 

 slušno 

razumevanje 

bralno 

razumevanje 

besedišče 

slovenski učenci 57 % 50,5 % 48 % 

italijanski učenci 60,5 % 45,5 % 62 % 
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Graf 19: Prikaz deleža točk slovenskih in italijanskih učencev po delih preverjanja znanja. 

 

Tudi to hipotezo moram ovreči, kajti učenci obeh držav so bili bolj uspešni pri nalogah slušnega 

preverjanja kakor bralnega dela. Menila sem, da se bodo učenci bolje znašli v situaciji, kjer 

imajo besedilo pred seboj in ga lahko preberejo kolikokrat želijo. Ob odgovarjanju na vprašanja 

se lahko ustavijo za toliko časa, kolikor ga potrebujejo. Pri nalogah slušnega razumevanja pa so 

primorani reševati v tempu, ki ga narekuje posnetek. Če so informacijo, ki je pomembna za 

odgovor na vprašanje preslišali, morajo slediti posnetku naprej in informacijo pridobiti ob 

drugem poslušanju. Kljub temu, da imajo na voljo dvakratno poslušanje besedila, se mi je zdela 

naloga bolj zahtevna.  

 

H9: Slovenski učenci bodo bolje opravili slušni del preizkusa kot italijanski učenci.  

Iz grafa številka 19 je vidno, da so bili italijanski učenci boljši na področju slušnega 

razumevanja. Razlika v odstotku pravilno rešenih odgovorov sicer ni bila višja od 5 % od 

slovenskih učencev. Kljub temu so pokazali nekoliko boljše rezultate na tem področju znanja 

jezika, s čimer sem ovrgla hipotezo številka 9. 

 

H10: Slovenski učenci bodo bolje opravili bralni del preizkusa kot italijanski učenci.  

Do druge največje razlike med slovenskimi in italijanskimi učenci je prišlo pri drugi nalogi 

bralnega razumevanja. Za 15 % so jo bolje rešili slovenski otroci. Naloga je bila povezovalnega 

tipa. Učenci so morali najti ustrezno trditev, ki je najbolje opisala določen odstavek besedila. 

Naloga je bila dokaj zahtevna, učenci so morali pridobiti globalno razumevanje prebranega in 

potem poiskati ustrezno trditev. Pri prvi nalogi bralnega razumevanja so bili nekoliko uspešnejši 

italijanski otroci. Naloga je zahtevala, da sami zapišejo odgovore na vprašanja, ki so se 
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navezovali na prebrano besedilo. Preverjano je bilo razumevanje besedila, hkrati pa tudi 

slovnična pravilnost napisanega odgovora. Slovenski učenci sicer niso bili bolj uspešni pri 

reševanju obeh nalog, vendar so v povprečju skupaj dosegli pri bralnem delu več točk, kako 

italijanski otroci, s čimer se je moja hipoteza izkazala za resnično. 
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7 PRILOGE 

Anketni vprašalnik in nacionalno preverjanje znanja v italijanskem jeziku, ki so ga rešili 

italijanski otroci: 

 

Maschio/Femmina: ______________ Età: ______________ 

 
1. In che anno hai cominciato a studiare la lingua inglese a scuola? __________  

Quanti anni avevi? ______________   
Hai mai ricevuto altre lezioni di Inglese fuori dal complesso scolastico (corsi …)? Sottolinea 
la risposta: SI / NO   
Se lo hai fatto, rispondi anche a questo:  

-Che tipo di lezioni erano? Scuola di lingua / scuola dell' infanzia / altro: _____________  

-Quando hai cominciato a prenderle e quanto sono durate? O ancora continuano?  

___________________________________________________________________  

 
2. Quanto spesso incontri la lingua inglese all infuori dell ambito scolastico, nelle seguenti 

situazioni? Marca con una crocetta la risposta »X«.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Quanto spesso ti trovi a dover utilizzare la lingua inglese per comunicare? (Fuori da 

scuola.) Marca la risposta con una crocetta.   
a) Un paio di volte al mese.  

b) Un paio di volte all anno.  

c) Una volta all anno (ad esempio Family Holidays …).  

d) Mai.  

 
4. Cosa pensi, quanto a lungo la tua insegnante parla in inglese durante le lezioni?  

a) Quasi per tutto il tempo.  

b) Circa mezz ora.  

c) Meno di mezz ora.  

d) Molto poco.  

 
5. Cosa pensi, quanto parli inglese in un ora?   

a) Quasi tutto il tempo.  

b) Circa mezz ora.  

c) Meno di mezz ora.  

d) Molto poco.  

 

 

 ogni giorno un paio di una volta a una volta al mai 
  volte a settimana mese  

  settimana    

televisione      

internet      

videogames      

ascoltando      

musica      

leggendo      

libri o riviste      
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6. I tuoi genitori parlano la lingua inglese? _____  

Ti incoraggiano ad imparare la lingua inglese tanto quanto le altre materie scolastiche? ____ 

 
7. Ti piace studiare la lingua inglese?  

a) Mi piace molto studiarla.  

b) Mi piace abbastanza.   
c) Non mi piace studiare inglese.  
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4      N121-241-2-1I 
 
A) COMPRENSIONE DELL'ASCOLTO 

Esercizio 1 

Ascolterete un testo riguardante una ferrovia gestita da alcuni vostri coetanei che vivono 
in Ungheria. Leggete le affermazioni nella tabella e stabilite, durante l'ascolto del testo, 
se esse sono vere o false. Seguite l'esempio 0. 
 

Ascolterete il testo per due volte. 
 

Ora avete un po' di tempo per dare un'occhiata all'esercizio. E ora 
ascoltate il testo e risolvete l'esercizio. 
 

CHILDREN'S RAILWAY 

 

Primer: VERO  FALSO  

       

0. The children who run the railway are 11 to 15 years      

 old.      

       

       

  VERO  FALSO  

       

1. There are three stations on this railway.      

       

2. The State Railways workers teach children to run the      

 line.      

       

3. 

The station master makes a call before arriving at      

each station.      

       

4. 

All Hungarian train stations sell tickets for the kids'      

railway line.      

       

5. No adults are allowed on the train.      

       

6. Children on the red and white train can get a reward      

 if they work hard.      

       

       

     6  

       

 

Fonte dell’immagine: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Gyermek_vasut_001.JPG. 

Consultato il 21. 11. 2011) 
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5     N121-241-2-1I   
 
Esercizio 2 

 

Il testo che segue parla di alcuni vostri coetanei che hanno partecipato a un 
campeggio in stile indiano. Ascoltatelo e cerchiate la risposta corretta per 
ciascuna delle domande proposte qui sotto.  
Seguite l'esempio 0. 

 

Ascolterete il testo per due volte. 
 
Ora avete un po' di tempo per dare un'occhiata all'esercizio. E 

ora ascoltate il testo e risolvete l'esercizio. 

 
 

AN INDIAN CAMP STORY 

 

Esempio:      

0. Who does the storyteller know the story from?    

 A His mother. B His father.    

 C His grandmother. D His grandfather.    

1. Where does Old-man put his coat?     

 A On the stone. B On the hill. C On the road. D On the tree. 

2. Which unusual thing does the stone do in the story?    

 A It talks. B It tells stories. C It flies. D It plays music. 

3. Why does the stone sit on Old-man?     

 A To warm him. B To punish him. C To play with him.  D To surprise him. 

4. What does the Nighthawk do to the stone?    

 A He swallows it. B He talks to it. C He breaks it. D He pushes it. 

5. What does Old-man give the Nighthawk as a reward?    

 A White spots. B Children. C His coat. D Nothing. 

6. Who is tired at the end of the story?     

 A Old-man. B The stone. C The listeners. D The storyteller. 

       

      6 
       

 

(Fonte dell’immagine: Jerry Oldenettel, http://www.flickr.com/photos/jroldenettel/2592837719/. 

Consultato il 16. 11.  2011) 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                   Špruk Nina; diplomsko delo  

 

71 

 

6       N121-241-2-1I 
 

 

B) COMPRENSIONE DI TESTI SCRITTI 

 

Esercizio 1 

 

Leggi il testo sottostante e rispondi alle domande dando risposte BREVI. Segui 

l'esempio 0. 

 

ZULAA'S UNUSUAL HOBBY 

 

Zulaa is a teenage girl who wants to become a good journalist when she grows up. If you 

ask 12-year-old Zulaa what she does before school, you might be surprised. Zulaa begins 

her day at a Mongolian public radio station as a volunteer correspondent. In this position, 

she makes a difference in the lives of the children throughout her country. 

 
Zulaa first got in touch with the public radio station in 2005 when a reporter interviewed her 

about her participation in the school's Olympiad contest. She liked it, so her father 

Shagdarsuren D., an important figure in radio broadcasting, encouraged her to start working 

for the radio station. Since 2006, Zulaa has hosted Good Morning, her own radio show for 

the children of Mongolia. Zulaa can be heard from 7:10 A.M. to 7:20 A.M., which is the time 

when children are awake and preparing for school. Topics for the show include: school 

events, contests, weather forecasts, daily horoscopes, advice on various topics, Mongolian 

news, and important world events. 

 
Zulaa works with the station's team. They help her with ideas for future radio shows. Zulaa 

also interviews people who have done interesting things or have important information to 

share related to the children's lives. “Since the show's content is related to my school, it's 

not that difficult to get material for my show,” Zulaa says. 

 
Both her home and the radio station are located in the capital of Mongolia. Because many 

people don't have access to television or daily newspapers, public radio is the usual way 

for Mongolians to connect to the world, especially for those who live in tents. 

 
Children can listen to Zulaa's radio show all over the country, including many who live in the 

countryside. She knows this because she receives poems, songs, and opinions on past 

shows from children throughout Mongolia. She keeps them all in big boxes at the radio 

station.  

(Adattato da: Faces, ottobre 2009) 
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Esempio: 
 
0.  How old is Zulaa? Twelve. 
 
 
 
1. Where does Zulaa work before school? _______________________  

 

2. When did Zulaa give her first interview for the public radio station? ___________________ 

 

 
 
3. What is the name of Zulaa's radio show? _______________________  
 

 

4. Who helps Zulaa to plan radio shows? _______________________  
 

 

5. How do most Mongolians get news? _______________________  
 

 

6. Who writes to Zulaa? _______________________  
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Fonte dell'immagine: I. Bahar, M. Košak, Geografija 7 za sedmi razred 9-letne osnovne šole, 

MK, Ljubljana, 1999) 
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Esercizio 2 

 

Leggi il testo sottostante e, tra i titoli proposti, cerca quello che esprime meglio il 

contenuto di ciascun capoverso. Scrivi la lettera corrispondente a ciascun titolo nella 

casella adeguata della tabella. Tieni presente che ci sono due titoli in più. Segui 

l'esempio 0. 
 
 

BABY SEALS GROW UP ON THE ICE 

 

0. In February, female seals know they are 

going to have a baby – a seal pup. They 

lift themselves up onto the sea ice and 

stay away from the other females. 

When seal pups are born they are 90 

cm long and weigh 10 kg.   
Their fur is yellowish.  

 

 

1. The mother seal smells her newborn 

pup so that she remembers it. She 

feeds it and then dives back into the   
sea. She watches it from a distance. When her baby calls, she knows its cry and comes 

out of the sea. She smells the pup so she knows it's the right one.  
 
2. Seal pups drink milk 6 or 7 times a day so they put on more than 2 kg every day.  

By their third day, their fur is all white. This thick, curly coat keeps them warm but it's not 

waterproof. The pups can't go into the sea yet. If they feel they are in danger, they don't 

move.  
 
3. Very young seal pups cry when they are hungry but eventually their mothers don't come 

back. Luckily, they don't die. They have a lot of fat in their bodies but they lose a lot of 

weight anyway. Their lovely fur starts to fall out.  
 
4. In time, they meet other baby seals on the ice. They make little groups and move 

towards the sea ice. It's beginning to melt at this time of the year. The pups watch the 

water, but they keep away from it.  
 
5. Sooner or later some of the young seals jump into the sea. The others follow and soon 

they are all swimming. They're only 3 weeks old at this point. For the next two months, 

they learn to dive. They catch small fish.  
 
6. In early June, the young seals swim north. They will travel the same way as their 

parents. They head for the sea around Greenland. If they meet their mothers they won't 

recognise them. But before they set off, they must survive the hunters on the sea ice…  

 
(Fonte: Discovery Box, marzo 2010)
(Fonte dell'immagine: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Seehund.jpg. Consultato il 
21. 11. 2011) 
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A What happens when mum goes forever?  
 
B Taking care of a baby  
 
C How do seal pups swim?  
 

Born on the ice 
 

E Leaving their mums  
 
F Swimming to a new place  
 
G Starting to grow  
 
H No family, but not alone  
 
I Learning new things  
 
 
 
 

 

Esempio:       

        

0.  1. 2. 3. 4. 5. 6. 
        

D        

        

 

6 
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C) LESSICO 

 

Esercizio 1 

 

Osserva l'immagine sottostante, poi completa il testo inserendovi le parole 

mancanti e che hanno come iniziale le lettere in esso indicate. A ciascuna lineetta 

corrisponde UNA LETTERA. Segui l'esempio 0. 
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ABC GALAXY 
 
 
Welcome to the ABC galaxy. The name of each (0) p l a n e t is one of the 26 letters in the 

English alphabet. Each planet has something in common with another planet. 
 
Planet A, for example, has the same (1) f __ __ __ __ __ as planet M, which has the same 

radar as planet H. You can visit a three-eyed alien with two noses and sharp 
 
(2) t __ __ __ __ who lives on planet X. Planet E is the biggest zoo in the galaxy so only 

animals live on it. One of the residents is a giant snake wearing a  
 
(3) h __ __ on its head.  
 
Planets H and I have a danger sign, so it is not very safe to go there without a guide unless 

you are very brave and bold. There is a volcano on planet I and 
 
(4) s __ __ __ __ is coming out of it. 
 
Planet D is our tourists' favourite spot. There is a nice (5) h __ __ __ __ where you can stay 

during the holidays. It is located near the sea. The (6) w __ __ __ __ is clear and warm 

enough to go for a swim. 
 
If you want to know more about the ABC galaxy, give us a call or e-mail us at 

explorethegalaxy@space.jam. 

 
6 
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Esercizio 2 

 

Completa il testo con le parole che trovi nel riquadro sottostante. Indica le tue risposte 

scrivendo nelle caselle della tabella le lettere corrispondenti alle parole da te scelte. 

Tieni presente che ci sono tre parole in più. Segui l'esempio 0. 

 

STUDENTS ARE FAMILY 

A  alone   B  biology   C  earns   D  high E  meet F  nature 

G  outside   H  owns   I   pupils   J  same K  thing L   work 

 

Solit Kim was born and raised in South Korea, and says that the most important __0__ 

in a Korean child's life is to learn in school and receive __1__ test results. All kids go to 

school all day and then they attend studying institutions after school for many hours. 
 

Solit says, “In the after school institutions we study what we are learning in school 

such as history, __2__, math, English, and Korean so that we can score high on our test 

scores in school. I want to go __3__ and play and have fun, but my parents, and all my 

friends' parents, force us to go to after school institutions. We are under a lot of pressure and 

stressed out, but I learn a lot and __4__ really good friends. My friends are my family. I stay 

with the __5__ kids from 7:30 in the morning until 11 o'clock at night. The teacher moves 

from room to room to teach the subjects, but we stay in the same room. There are usually 35 

to 40 __6__ in each classroom.” 
 

Korean kids don't spend a lot of time with their families. In most homes, both the 

mom and dad __7__ while the children attend school and institutions. Solit's dad is an 

architect and her mom __8__ and operates a beauty shop. She has an older brother who 

she hardly knows because he attends other institutions. 

 
(Adattato da: Faces, maggio/giugno 2010)  
 
Esempio: 

 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
 

K 
 
 

    8 
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