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POVZETEK 

V teoretičnem delu diplomske naloge so predstavljene potrebe po učenju tujih jezikov, 

razvojne značilnosti mlajših učencev ter razlogi za poučevanje tujega jezika na začetni stopnji 

šolanja. V šolskem letu 2012/13 sem na izbrani šoli poučevala tri razrede prvošolcev, ki jim je 

bila angleščina ponujena s strani šole kot nadstandardni program. Pouk je temeljil na 

vsebinskemu pristopu, kateri povezuje pouk tujega jezika z drugimi predmeti v predmetniku 

šole. V empiričnem delu diplomske naloge ugotavljam, da so učenci motivirani za pouk in 

večinoma radi obiskujejo interesno dejavnost. Največ anketiranih staršev (53 %) meni, da bi 

se morali učenci obvezno učiti tuji jezik v prvem razredu, dobra četrtina (26,6 %) pa jih meni, 

da bi bilo potrebno začeti že v vrtcu. Ugotovila sem, da se mnenja staršev glede zgodnjega 

poučevanja tujega jezika razlikujejo glede na stopnjo njihove izobrazbe. Glede na podane 

rezultate ugotavljam, da so bili starši večinsko (98 %) zadovoljni s ponudbo in izvedbo 

programa, ki je vsaj delno upravičil njihova pričakovanja in tako povzemam, da so bili 

uporabljeni didaktični pristopi ustrezni ter program izveden uspešno.  

 

KLJUČNE BESEDE 

Tuji jezik, zgodnje poučevanje, motivacija, razvojne značilnosti, didaktični pristopi, vloga 

učitelja, vloga staršev.  
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SUMMARY 

In the theoretical part of my undergraduate thesis, I presented the needs for learning foreign 

languages, characteristics of young learners and the reasons for learning a foreign language at 

young age. In school year 2012/13 I taught three grades of children attending first class. 

English classes were offered by school as above standard programme. Lessons were based on 

Content-Based Approach, which combines the foreign language learning with the curriculum 

content. In the empirical part, I found that children are motivated for learning a new language 

and they like coming to English lessons. Most of the interviewed parents (53 %) think, that 

children should start learning a foreign language in the first grade, or even sooner, in pre-

school (26,6 %). I found out that parents’ attitudes differ, based on the level of their 

education. The results show that parents are mostly (98 %) pleased with the offer and 

execution of the programme which justified their expectations. I can therefore conclude that 

the used didactical approaches were appropriate and the programme was executed 

successfully.  

 

 

KEY WORDS 

Foreign language, early education, motivation, characteristics of young learners, didactical 

approaches, the role of a teacher, the role of parents.  
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1 UVOD 

 

Jezik, ki ga govorimo, je ena od sestavin, ki nas opredeljujejo. Angleščina ima vlogo 

globalnega jezika in tako je v interesu držav, da so njeni državljani vešči jezika zaradi 

ekonomske prednosti. Pobudniki za zgodnje poučevanje angleščine so pogosto tudi starši, ki 

verjamejo, da bo imelo znanje tujega jezika za njihovega otroka velike prednosti z 

ekonomskega, kulturnega in izobraževalnega vidika. Angleščina je kot sporazumevalni jezik 

izjemno pomembna, vendar je pomembno, da poznamo tudi druge, manjšinske jezike. 

Evropska unija za spodbujanje osebne in poklicne mobilnosti financira številne programe za 

spodbujanje poučevanja in učenja evropskih jezikov. V kolikor upoštevamo težnjo Evropske 

skupnosti po prebivalcih Evrope, ki bi znali poleg materinščine vsaj še dva tuja jezika, potem 

bi bilo potrebno, da se učenci prvi tuji jezik začno učiti že z začetkom šolanja ali še prej, na 

predšolski stopnji. Trend poučevanja tujih jezikov se tako počasi spušča iz višjih v nižje 

razrede osnovne šole. Šole imajo po Sloveniji različno organizirano ponudbo tujih jezikov. 

Zaradi različnih možnosti začetka učenja tujega jezika so med učenci v četrtem razredu 

osnovne šole, ko se začne z zakonom obvezni pouk angleščine, velike razlike v znanju in 

razumevanju učenega jezika. Področje zgodnjega uvajanja prvega tujega jezika se postopoma 

začenja uvajati na nacionalni ravni. Kot obvezni prvi tuji jezik se bo začel izvajati v drugem 

razredu osnovne šole. V šolskem letu 2014/15 se bo v izvajanje vključilo največ 15 % 

osnovnih šol, v šolskem letu 2015/16 pa še največ 30 % šol. V šolskem letu 2016/17 se bo 

prvi tuji jezik kot obvezni predmet začel izvajati za vse učence drugega razreda. Prvi tuji jezik 

kot neobvezni izbirni predmet se bo za učence prvega razreda začel izvajati v šolskem letu 

2015/16. Zakon določa, da mora šola učencem prvega razreda obvezno ponuditi pouk prvega 

tujega jezika kot neobvezen izbirni predmet (Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 

osnovni šoli, 2013).  
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 UČENJE TUJEGA JEZIKA  

»One language sets you in a corridor for life.  

Two languages open every door along the way.«   

(Ludwig Wittgenstein) 

 

Globalizacija, združenost držav in odprtost meja nam omogočajo lažji prehod in delo med 

državami. Most, ki omogoča prehod iz domačega na tuji breg pa je jezik, ki omogoča 

komunikacijo med ljudmi različnih narodnosti in kultur. Leonard Orban, član Evropske 

komisije (2008:1) navaja, da je »sposobnost komuniciranja v več jezikih velika prednost za 

posameznike, organizacije in podjetja. Krepi ustvarjalnost, ruši kulturne stereotipe, spodbuja 

razmišljanje zunaj ustaljenih okvirov in lahko pripomore k razvoju inovativnih izdelkov in 

storitev.«  

Angleščino govori že četrtina svetovne populacije. Dandanes je pogosteje uporabljena kot 

'lingua franca' (jezik za sporazumevanje med ljudmi, ki ne govorijo istega maternega jezika), 

kot pa materni jezik. Večina usposobljenih angleških govorcev niso naravni govorci ampak 

uporabniki angleščine kot drugega oziroma tujega jezika. Angleščina ima tako vlogo 

svetovnega, globalnega jezika (Harmer, 2009:18). Učenje angleščine je postal svetovni 

fenomen zaradi mednarodne razširjenosti poučevanja angleščine s težnjo vlad držav po 

zniževanju stopnje začetka učenja angleščine v kurikulumu osnovne šole (Pinter, 2006:3). 

Vse bolj izpostavljenost tujim jezikom ponujajo tudi mediji, katerih vsebina je predstavljena v 

najrazličnejših jezikih (UN za 2. in 3. R, 2013:4). V Evropi je vpliv angleščine na družbo 

precej visok, saj državljani z njo prihajajo v stik preko interneta, reklam, filmov in glasbe 

(European Commission, 2011). Izpostavitev angleščini kot tujemu jeziku skozi medijski 

prostor ima dokazane pozitivne učinke na obvladanje tujega jezika mlajših učencev. Z 

uporabo interneta in gledanjem filmov s podnapisi pozitivno vpliva na pridobivanje novega 

besedišča (Lindgren in Muñoz, 2012:4).    

Otroci srečujejo jezike na različne načine. Že pred vstopom v šolo so v stiku z vrstniki 

oziroma starejšimi, ki prihajajo iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij (UN za 2. in 3. R, 

2013:4). Po navedbah Harmerja (2009:23) se po svetu angleščina poučuje na mnogo načinov. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Dora Hočevar Jelovčan; diplomsko delo 

3 

 

V mnogih državah je vključena že v kurikul osnovnih šol, zelo pogosto se poučuje v privatnih 

jezikovnih šolah, ponekod pa imajo celo »angleške vasi«. V Koreji in na Japonskem učenci 

živijo v posebno izdelanih tematskih parkih, kjer so izpostavljeni izključno angleškemu 

okolju. Naraščajoči trend v svetovnem merilu pa je vsebinsko in jezikovno celostno učenje 

(ang. CLIL) kjer se v šolah poučujejo predmeti rednega kurikula skozi tuji jezik. Na daljnem 

vzhodu in v južni Afriki se jezik učijo tudi preko idiomov, ki so značilni na primer za 

britansko angleščino, kar je učencem zaradi kulturnih razlik težko razumljivo. 

Usvajanje drugega jezika običajno že v otroštvu vodi do dvojezičnosti, medtem ko učenje 

tujega jezika v šolskih pogojih vodi k dvojezičnosti, ki ga ob ugodnih razmerah in ob dobri 

notranji motivaciji učenci dosežejo do konca šolanja, če ga sploh kdaj dosežejo (Prebeg-

Vilke, 1995:61). V svetu se stopnja začetka šolanja med državami precej razlikuje. Ponekod 

osnovno šolanje poteka od petega do enajstega leta starosti, zopet drugod od šestega ali 

sedmega leta pa do štirinajstega leta starosti. V teh primerih je po navadi osnovno šolanje 

razdeljeno na dva dela, v Sloveniji razredno stopnjo obiskujejo učenci stari od šestega do 

desetega leta ter predmetno stopnjo od enajstega do štirinajstega leta. Tudi starost, ko se 

otroci pričnejo učiti angleščino kot tuji jezik se v različnih kontekstih razlikuje. Kot navaja 

Pinter (2006:1) se nekateri otroci tujega jezika učijo že v vrtcu pri petih letih, ali pa še prej, 

medtem ko se drugod angleščino pričnejo učiti šele v šoli nekje med osmim in desetim letom 

starosti.  

 

2.2 NAČELA EVROPSKE UNIJE 

  

V Evropski uniji obstaja 23 uradnih jezikov in več kot 60 regionalnih in manjšinskih jezikov 

(Evropska komisija, 2008:7). Jezikovna podoba naj bi bila razširjena na vse jezike Evropske 

skupnosti (Brumen, 1998:151). 

Evropa priznava pravico do identitete in spodbuja, da svobodno govorimo in pišemo v svojem 

jeziku, hkrati pa sledi cilju tesnejšega povezovanja med državami članicami. Spodbuja svoje 

državljane, naj se učijo jezikov, saj znanje drugega jezika omogoča selitev in iskanje 

zaposlitve v drugi državi. Znanje drugih jezikov spodbuja tudi medkulturne stike, vzajemno 

razumevanje in neposredno komuniciranje med posameznimi državljani (Evropska komisija, 

2008:3). Zavedati se moramo, da k uspešnemu in miroljubnemu skupnemu življenju različnih 
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jezikovnih in kulturnih skupnosti lahko vodita le razumevanje in medsebojna komunikacija. 

Zato naj bi tako Slovenci, kot tudi drugi državljani Evrope, govorili ne le enega ali dva, 

temveč več tujih jezikov (Brumen, 2003:16). 

Angleščina ima vlogo globalnega jezika in interes držav je, da so njeni državljani vešči jezika 

zaradi ekonomske prednosti. Pobudniki za poučevanje angleščine so mnogokrat tudi starši, ki 

verjamejo, da bo imelo znanje tujega jezika za njihovega otroka velike prednosti z 

ekonomskega, kulturnega in izobraževalnega vidika (Brewster idr., 2002:1). Otroke vzgajamo 

v smislu odprtosti in strpnosti, dodajamo pa še elemente drugačnosti tako tujih jezikov, kot 

tujih kultur (Brumen, 2003:18).  

V Evropski uniji je vizija poučevanja tujega jezika mladim učencem, ki naj bi imeli osebni 

dokument imenovan Evropska jezikovna mapa (European Language Portfolio), kjer naj bi 

beležili jezikovne kompetence različnih jezikov in njihovo povezavo z drugimi kulturami. S 

tem ukrepom si želijo spodbujati ljudi, da bi se učili več jezikov skozi celotno življenjsko 

obdobje in tako nadgrajevali svoje jezikovne kompetence (Brewster idr., 2002:4). Evropska 

unija za spodbujanje osebne in poklicne mobilnosti financira številne programe za 

spodbujanje poučevanja in učenja evropskih jezikov. Programi so zasnovani kot dopolnilo 

nacionalnih izobraževalnih politik držav članic (Evropska komisija, 2008:10).  

V poročilu Eurydice (2012) je prikazana celotna slika sistema učenja tujih jezikov v 32 

evropskih državah. Začetek učenja tujih jezikov se spušča v zelo mlada leta. V splošnem so v 

Evropi otroci stari med šest in devet let, ko se začnejo učiti tujega jezika. V Belgiji se otroci 

spoznajo s prvim tujim jezikom že v vrtcu, pri treh letih. Kljub temu, da se znižuje stopnja 

začetka učenja tujega jezika, pa je le-temu še vedno namenjeno precej malo časa v primerjavi 

z drugimi predmeti kurikula. V večini evropskih držav je tekom obveznega šolanja obvezno 

vsaj eno leto učenja dveh tujih jezikov. Odstotki učencev predmetne stopnje, ki obiskujejo 

dva tuja jezika narašča. Najpogosteje se v osnovnih šolah poučuje angleščina in je obvezni 

predmet v štirinajstih državah Evrope. Po pogostosti učenja tujega jezika sledijo nemščina, 

francoščina in španščina, v manjšem obsegu pa tudi italijanščina in ruščina. Vse ostale jezike 

se poučuje v manj kot 5 % držav.   

V poročilu Special Eurobarameter 386 (2012) navajajo, da je v Evropski uniji najpogosteje 

govorjen materni jezik nemščina (16 %), kateri sledita italijanščina in angleščina (13 %), 

francoščina (12 %) ter španščina in poljščina (8 %). Več kot polovico Evropejcev zmore 
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pogovor v vsaj enem tujem jeziku, četrtino v dveh in desetino v vsaj treh tujih jezikih. 98 % 

Evropejcev meni, da je obvladanje tujih jezikov uporabno za prihodnost njihovih otrok. Od 

vseh udeleženih v raziskavi v Sloveniji 92 % ljudi poleg maternega jezika zna vsaj en tuji 

jezik.  

 

2.3 RAZVOJ MATERINŠČINE  IN DRUGEGA/TUJEGA JEZIKA 

 

V kolikor psihični in fizični razvoj potekata normalno, vsi otroci pridobivajo jezik tekom 

razvoja. Mnogo otrok po svetu do svojega šestega ali sedmega leta že govori dva ali celo tri 

jezike (Harmer, 2009:49). Dveh ali več jezikov se najhitreje otrok lahko začne učiti ob 

rojstvu, v kolikor vsak od staršev z otrokom komunicira v drugem jeziku (ena oseba, en 

jezik). Tako otrok simultano sprejema in se uči dveh jezikov vzporedno. Jezikovne 

kompetence  katerega jezika bodo bolj razvite je odvisno od tega, kateri jezik govori socialna 

okolica ter ali se starša tudi med seboj razumeta. V splošnem večjezični otroci spregovorijo 

prve besede kasneje kot enojezični, ni pa to pravilo, ki bi veljalo za vse otroke. Na samem 

začetku pogosto ti otroci pri govoru mešajo oba jezika, s časom pa določeno osebo 

nagovarjajo le v ciljnem jeziku. Strokovnjaki to obdobje pojmujejo kot pravo stopnjo 

večjezičnosti  (Pinter, 2006:27). 

Otroci se jezika učijo spontano in naravno. Do šestega leta starosti v maternem jeziku že 

postanejo tekoči govorci, kar jim lahko zavidajo vsi, ki se tega jezika učijo kot tujega jezika. 

Otroci se uspešno učijo tuji jezik, ko so »potopljeni« v okolje, kjer se jezik uporablja v 

smiselnem kontekstu in imajo čas, da ga razumejo in počasi začno uporabljati za lastno 

izražanje. Odrasli se jezika lotijo sistematično preko učenja besedišča in slovničnih pravil, 

katere kasneje poskušajo uporabiti v smiselnem kontekstu (Curtain in Dahlberg, 2004:1). 

Otrok ima izredno bogato domišljijo in veliko sposobnost učenja. Dojemanje otrok je na 

zgodnji stopnji globalno. Čeprav se učenje tujega jezika razlikuje od usvajanja maternega 

jezika, pa gre pri obeh za doživljanje iste stvarnosti, ki se različno izraža. Po navedbah učnega 

načrta (UN za 2. in 3. R, 2013:6) je materni jezik tudi dejavnik uzaveščenja tujih jezikov. Tuji 

jezik je najprej sistem znakov, ki se s pomočjo psiho- in sociokognitivne dejavnosti otroka, 

njegovih čustvenih ravnanj, usvojenih znanj in spretnosti maternega jezika, intuitivno 

oblikovanega sistema znakov in pomena preslika v njegovo notranjost. Kot navaja Harmer 
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(2009:49), se otroci jezika učijo podzavestno, kot rezultat izpostavitvi jezika. Instinktivno 

mentalne kapacitete pretvorijo slišani jezik v znanje o jeziku in sposobnost, da ga govorijo. 

Odrasli z otrokom govorijo v višjih tonih, ki nakazujejo na empatijo, uporabljajo krajše stavke 

in manj odvisnikov. Izbirajo preprosto besedišče, ki ga otrok lažje razume in vključijo otroka 

v aktivnosti, kjer se jezik uporablja. 

V domačem okolju otroci pridobivajo jezik spontano. Pri učenju tujega jezika v šolskem 

kontekstu pa ima zelo pomembno vlogo učitelj, katero izpolnjuje preko komunikacije z 

učenci. Pomembno je, da se otroci lahko spoznavajo in eksperimentirajo z jezikom v okolju, 

kjer jih ni strah delati napak (Moon, 2000:67). Med učenjem maternega in tujega jezika so 

vzporednice, ki omogočajo učiteljem prednosti zaradi podobnosti procesov usvajanja jezikov. 

Pomembno je vedeti, kaj učenci zmorejo v svojem maternem jeziku, saj to znanje lahko nato 

koristno porabijo pri urah tujega jezika (Pinter, 2006:24). 

Ob vstopu v šolo učenci še izgrajujejo sistem svojega maternega jezika. V prvem razredu 

devetletne osnovne šole poteka sistematično opismenjevanje, ki zajema uzaveščanje glasov in 

učenje zapisa črkovnega sistema materinščine. Procesa usvajanja obeh jezikov se tako 

prepletata. Pinter (2006:17) navaja, da mlajši, kot so otroci, bolj sta procesa podobna, saj 

otroci v zgodnjem obdobju še ne zmorejo manipulirati in razmišljati o jeziku na zavedni ravni.  

Večjezičnost posameznika je eden pomembnih ciljev vsakega izobraževalnega sistema. V 

zadnjem času je poraslo zanimanje za vzpostavljanje možnosti za pozitivni transfer znotraj 

celovitega konteksta jezikovnega vzgajanja, saj bi s tem bolje izkoristili učenčeve učne 

zmožnosti ter racionalizirali poučevanje in učenje tujih jezikov. Negativni transfer je možno 

zaslediti pri mešanju na fonološkem, grafičnem ali semantičnem področju zaradi napačnega 

sklepanja in posploševanja. Učenci ob odkrivanju tovrstnih napak ter vzrokov zanje dvigajo 

svojo jezikovno zavest (Orešič, 2007). Ob srečanju s tujim jezikom učenci uporabijo določene 

strategije za razumevanje nove izkušnje. Začetniki se največkrat zatekajo k materinščini, da bi 

tam poiskali podobnosti in jih primerjali s tujim jezikom. Učenci nimajo izkušenj s tujim 

jezikom, na katere bi se lahko naslonili, zato se »naslonijo« na sile, ki s pomočjo prvega 

usvojenega jezika povzročajo reorganizacijo jezikovnega sistema tujega jezika, tako da 

povzročajo napačno rabo sistema tujega jezika (besedišče, govorno in pisno sporočanje) ali pa 

spodbujajo bogatejše in hitrejše usvajanje pravil jezikovnega sistema tujega jezika. Ob tem 

učenci predvsem na začetku učenja jezika in ko je uzaveščenje jezika preveč zahtevno, 
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zamenjujejo strukture materinščine in tujega jezika. V takšnih situacijah prehajajo iz enega 

jezika v drugega, vendar se preklopa počasi zavedo, začnejo se ga izogibati ter izbirati 

ustrezne vzorce ciljnega jezika (Brumen, 2003:20).  

Tujejezikovno uzaveščanje omogočajo procesi primerjanja, preizkušanja, razlikovanja in 

vrednotenja. Kako uspešno teče uzaveščenje tujega jezika odloča sorodnost tega jezika z 

maternim jezikom. Čim jasnejši je otrokov odnos do prvega jezika, čim bolj sestavljen in 

trden je njegov podsistem maternega jezika, bolje in lažje bo razvijal svojo večjezičnost. V 

procesu usvajanja svojega maternega jezika učenec razvije različne učne strategije, na katerih 

lahko uspešno gradi učenje vseh nadaljnjih jezikov (angleščine, nemščine, francoščine idr.)  

(UN za 2. in 3. R, 2013:6). 

 

2.4 RAZVOJNE ZNAČILNOSTI MLAJŠIH UČENCEV  

2.4.1 KARAKTERISTIKE MLAJŠIH UČENCEV  

 

Otroci hitro pozabljajo. »V spominu ostane le 20 % prebranega, 30 % slišanega, 40 % 

videnega, 50 % povedanega in 60 % tistega, kar storimo, 90 % pa tistega, kar vidimo, 

slišimo, povemo in storimo« (Rose in Cool, 2003). 

Odrasli se ob učenju tujega jezika lahko oprejo na abstraktno analizo jezika, kjer primerjajo 

vzorce in jezikovne oblike, ki so podobne ali različne maternemu in ostalim jezikom. Otroci 

tega še ne zmorejo, oziroma obstajajo velike razlike glede na starostne skupine. Mlajši učenci 

ne kažejo zanimanja za jezikovne strukture ne v maternem, ne v tujem jeziku. Jezik 

prejemajo, če se ob tem zabavajo in če zmorejo razumeti vsebino iz podanega konteksta. 

Učenci se tako tuji jezik učijo celostno brez poudarkov na abstraktnih jezikovnih formah. 

Starejšim učencem razvoj maternega jezika omogoča priložnosti za uporabno primerjavo med 

jezikoma, ki jih poznajo (Pinter, 2006:18). V tej otrokovi dobi so pri enaki starosti velike 

razlike v mentalnem razvoju in sposobnostih. Otrok, ki želi pojasnilo abstraktnega pojma, ga 

mora po mnenju Seliškarjeve (1995:51) tudi dobiti. Če pa otroku zadošča le nezavedno 

usvajanje jezika, bi moralo to zadoščati tudi učitelju in staršem. 

Med učenci tujega jezika se pojavljajo razlike. Raziskovalci jih kategorizirajo kot vizualne, 

slušne oziroma kinestetične učence, ali pa kot holistične oziroma linearne učence. Nekateri 

raziskovalci učence umeščajo v kontinuum od konkretnega k abstraktnemu ali od 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Dora Hočevar Jelovčan; diplomsko delo 

8 

 

zaporednega k naključnemu. Najpomembnejši zaključki za učitelja iz podanih teorij 

raziskovalcev so, da se učenci razlikujejo tako od odraslih, kot med seboj na mnogih 

področjih (Curtain in Dahlberg, 2004:9). Za učitelje tujega jezika je pomembno, da razumejo, 

kako se učenci razvijajo in učijo v splošnem ter kako poteka jezikovno učenje (Pinter, 

2006:5). 

Curtain in Dahlberg (2004:11–12) navajata, da ves čas ni moč upoštevati potreb in interesov 

prav vseh učencev. Za učitelja je pomembno, da pri pouku upošteva vse učne stile, saj tako 

pomaga učencem, da se učijo na njim naraven in prijeten način. Cilj poučevanja je, da se vsak 

učenec počuti uspešnega. Nekateri učenci se lažje učijo, če poslušajo ali berejo, če so sami ali 

pa v manjših skupinah, mogoče potrebujejo mnogo slikovnih spodbud ali pa slišanih razlag, 

drugi se zopet lažje učijo ob rokovanju s konkretnim materialom.  

Od različnih avtorjev, ki navajajo tipične značilnosti učencev ob začetku šolanja lahko strnem 

(Seliškar, 1995:52–53; Brumfit,1995:v; Moon, 2000:25; Mihaljević Digunović in Vilke v: 

Moon in Nikolov, 2000:69; Brewster idr., 2002:27–28; Pinter, 2006:2; Harmer, 2009:82; UN-

ANG, 2011:39): 

- Otroci so izrazito egocentrični, ukvarjajo se s svojimi zanimanji, s svojci, s svojimi 

prijatelji, z najljubšo glasbo, z živaljo, s knjigo, z junakom. Vsebine, ki jih bodo 

učenci vzeli za svoje, bodo tudi hitro usvojili in v njih aktivno sodelovali. Imajo 

omejeno razumevanje o svetu okoli nas.  

- Po navadi so pozitivno naravnani in se hitro navdušijo. Učitelji in starši imajo nanje še 

velik vpliv. Imajo potrebo po pozornosti in naklonjenosti učitelja. Učiteljeve 

karakteristike vplivajo na doživljanje tujega jezika.  

- Imajo veliko energije, zato potrebujejo fizične aktivnosti kot stimulacijo mišljenja. 

- Imajo širok spekter čustvenih potreb. Uživajo v gibanju, fantaziji in domišljiji.  

- So spontani, vedoželjni, ne poznajo strahu pred slovnico, pred težko izgovorljivo 

besedo ali pred pogovorom v tujem jeziku. 

- Otroci nosijo v sebi željo po nastopanju. Igra je kot okvir, v katerem počasi oblikujejo 

globalno razumevanje tujega jezika. Po navadi imajo manj zavor, radi ponavljajo, 

posnemajo in ustvarjajo. 
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- Razmišljajo bolj konkretno kot abstraktno. Pripravljeni so delati tudi napake. 

- So na začetku šolanja in šele spoznavajo vsebino ter razvijajo pismenost v svojem 

maternem jeziku.  

- Večinoma so zelo dojemljivi za slušno podobo jezika. Imajo omejene bralne in pisalne 

zmožnosti tudi v maternem jeziku. Otroci so izredno dobri posnemovalci dejanj in 

govora. Otrokov sluh sprejema frekvence veliko širšega razpona kot sluh odraslega.  

- Na začetku so lahko nekateri učenci zelo sramežljivi. Niso pripravljeni takoj 

spregovoriti v tujem jeziku (t. i. tiha doba). 

- Hitro se navdušijo, a sposobnost njihove koncentracije je kratka. Dolgočasje je dokaz, 

da je snov pretežka, premalo zanimiva ali podana premalo zanimivo. Koncentracija za 

eno dejavnost po navadi traja od pet do deset minut.  

- V svojem vsakdanjem življenju večinoma nimajo potreb po jezikovnem izražanju v 

angleščini. 

- Imajo nižjo stopnjo samozavedanja in zaznavanja procesa učenja jezika. Po navadi 

imajo celosten pristop k sprejemanju jezika, kar pomeni, da razumejo pomenske 

vsebine, ne zmorejo pa še jezika analizirati. Mlajši učenci se odzivajo na pomen tudi, 

ko ne razumejo vseh besed. Vsebino razumejo s pomočjo tega, kar vidijo, slišijo ter 

česar se dotaknejo.  

Zlato pravilo zgodnjega učenja tujega jezika je, da aktivnost mora pritegniti učenca, ga 

zabavati in učiti. Če se učimo z veseljem, se učimo hitreje, znanje je trajnejše (Seliškar, 

1995:53). Mlajši, kot so učenci, več fizičnih aktivnosti potrebujejo, prav tako svet odkrivajo 

preko čutil, zato potrebujejo več čutnih spodbud. V kolikor lahko učenci najprej narišejo ali 

vizualizirajo podobo, jo zamrmrajo ali se premikajo skozi njo, bodo verjetno lažje potem 

govorili in pisali o njej (Brewster idr., 2002:35). V razredu ni dovolj, da je podan ciljni jezik, 

pomembno je, da učenci ves čas razumejo vsebino, tudi če jim vsaka posamezna beseda še ni 

poznana. Učitelj si za doseganje razumevanja pomaga z mimiko in gestiko, primeri, 

ilustracijami, ipd. Tisti učitelji, ki menijo, da jih učenci ne razumejo, verjetno uporabljajo 

pretežke fraze in na ta način lahko učenci pridobijo občutek, da niso dobri za učenje tujega 

jezika ali pa da je le-ta pretežak, da bi se ga naučili. Tako je izredno pomembno, da učitelj 
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načrtuje pouk tako, da pripravi učencem dostopen jezik. Učenci potrebujejo veliko slušnih 

aktivnosti, saj imajo tako čas in priložnost razumeti sporočilnost, brez pritiska po takojšnjem 

odzivu (Curtain in Dahlberg, 2004:2). 

 

2.4.2 STAREJŠI V PRIMERJAVI Z MLAJŠIMI UČENCI 

 

Človek verjetno neodvisno od starosti uporablja učne mehanizme pridobivanja prvega jezika, 

t. i. mehanizmi pa ugodno vplivajo na oblike pozitivnega prenosa ali transferja med dvema 

jezikoma (Brumen, 2003:44). V zgodnji otrokovi dobi ne moremo enačiti večje plastičnosti in 

fleksibilnosti možganov s superiornostjo otroških mehanizmov pridobivanja jezika. Tudi če 

biološka danost otroku omogoči fleksibilno pridobivanje tujega jezika, pomenijo razvite učne 

strategije ter kognitivne sposobnosti starejšega učenca določeno prednost (Prav tam, 

2003:29). Glede na dosedanje raziskave je razvidno, da so starejši učenci zaradi kognitivnih 

sposobnosti v večini primerov učinkovitejši kot mlajši, medtem ko so mlajši začetniki bolj 

spontani v govoru in izgovarjavi ter učinkovitejši pri vseh dispozicijah, v kolikor so bili 

izpostavljeni »naravnemu in celostnemu pridobivanju ciljnega jezika« (Doyé, 1997:2). 

Doyé (1997:5) navaja, da je zgodnji začetek potreben, če želimo, da otrok usvoji naglas, 

izgovarjavo in melodijo naravnega govorca ter avtomatizacijo slovničnih struktur. Brewster s 

sodelavci (2002:21) pritrjuje, da nekako že splošno velja, da po puberteti učenci ne uspejo 

dobro posnemati naglasa domačinov. Obdobje prvega srečanja govorca z drugim jezikom pa 

ne vpliva samo na sposobnost izgovarjave, temveč tudi na sposobnost usvajanja sintakse, 

besednega zaklada in sposobnost slušnega razumevanja (Brumen, 2003:33). Možgani 

mlajšega otroka so bolj izpostavljeni usvajanju jezika in le-ta je izpostavljen manj problemom 

kot odrasel človek. Prav tako mlajši učenci nimajo predsodkov in vnaprej ustvarjenega 

negativnega mnenja o tujem jeziku, kar vsekakor pomeni veliko oviro odraslemu človeku 

(Doyé, 1997:5). Mlajši učenci imajo tudi več priložnosti kot odrasli, prav tako pa niso 

obremenjeni s skrbmi in odgovornostmi, tako kot odrasli. Ob sebi imajo podporo staršev, 

prijateljev in učiteljev, ki jim pomagajo pri učenju. Poleg naštetega otroci čutijo močno 

osebno potrebo po učenju, če so obdani z ljudmi, ki govorijo tuji jezik (Brumfit, 1995:vi). 

Znanstveniki menijo, da je najbolj vidna prednost, ki jo lahko pridobimo z zgodnjim 

poučevanjem tujega jezika, velika spretnost otrok v govornih sposobnostih (Brumen, 

2003:23). Nekateri raziskovalci pravijo, da so nižji procesi, kot je izgovarjava, naučeni bolje v 
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mladih letih, medtem ko so višje rangirani procesi, kot na primer povezave v pomenih besed, 

bolje naučene po puberteti. Mnogi učenci, ki se jezika začno učiti med desetim in dvanajstim 

letom, zelo hitro ujamejo učence, ki so se začeli učiti v mlajših letih (Brewster idr., 2002:21). 

Zdi se, da se adolescenti in odrasli v začetnih fazah sicer učijo hitreje, tudi morfologijo ali 

sintakso pridobivajo hitreje kot mlajši otroci, kar je glede na njihove že razvite kognitivne 

sposobnosti razumljivo, toda tisti, ki so se začeli učiti bolj zgodaj, dosegajo boljše rezultate 

(Brumen, 2003:33). Če povzamemo, zgodnji začetek sam po sebi še ne pomeni avtomatične 

prednosti, na uspešnost vpliva veliko faktorjev, kot so motivacija, samozavest, razlike v 

nadarjenosti za jezik in osebnostne karakteristike učencev. K temu dodajo svoje tudi kakovost 

poučevanja in pogostost ter dolžina trajanja poučevanja tujega jezika (Brewster idr., 2002:21). 

 

2.4.3 KOGNITIVNI, JEZIKOVNI IN SOCIALNI RAZVOJ OTROKA 

 

Otrok najprej proizvaja glasove iz veselja do poslušanja, zato tudi učinkovito posnema ritem, 

intonacijo in naglas. Vse to velja tako za materni, kot tuji jezik. To starostno obdobje je 

izredno pomembno za otrokov intelektualni, fizični, čustveni in socialni razvoj (Seliškar, 

1995:49). Otrok se kognitivno razvija preko aktivnega udejstvovanja v okolje, vsak novi 

korak v razvoju se poveže in nadgradi prejšnji korak (Curtain in Dahlberg, 2004:13). Ob 

ustrezni motivaciji otroci z veseljem preizkušajo nove stvari in eksperimentirajo z idejami in 

razmišljanji z odraslimi in učitelji (Pinter, 2006:5). Najintenzivneje napreduje otrok v 

maternem jeziku med četrtim in osmim letom starosti. V možganih so zapleteni mehanizmi 

govora. V levi hemisferi so centri za pridobivanje govora; med drugim in osmim letom je 

otrok sposoben, da do skrajnosti izrabi te predele možganov. Isto prožnost, ki jo imajo 

možgani med drugim in osmim letom starosti, imajo tudi govorni organi (Seliškar, 1995:49). 

Misli in čustva ni možno ločiti, imajo pa čustva velik vpliv na učenje. Na čustva vplivamo 

tako z izborom dejavnosti, kot atmosfero, ki jo ustvarimo v učilnici. Mnoge dejavnosti, kot so 

igre, pesmi, rime in uporaba giba pozitivno vpliva na počutje učencev. Ob topli čustveni klimi 

se otroci počutijo samozavestno, sproščeno in visoko motivirano (Curtain in Dahlberg, 

2004:8). V študiji ELLiE (2011) sta Mihajlević Djigunović in Lopriore ugotavljali, kakšne so 

značilnosti mlajših učencev, njihova motivacija za učenje tujega jezika ter kakšna je povezava 

z njihovimi učnimi dosežki. Ugotovitve kažejo, da mlajši učenci po navadi začnejo z učenjem 

tujega jezika s pozitivnimi pričakovanji in visoko motivacijo. Spremembe, ki so se zgodile 
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preko štirih let pričajo o naraščajočemu zavedanju elementov učnega procesa, njihovih 

prednostih in slabostih ter s pridobivanjem izkušenj z učenjem v splošnem. Ugotovili sta, da 

imajo značilnosti učencev vpliv na njihove jezikovne dosežke. Vpliv na dosežke je večji v 

starosti 10 do 11 let, kot ob začetku učenja.   

 

2.4.3.1 Piaget: Konstruktivizem  

 

Jean Piaget (1896–1980) je opredelil aktivno učenje konstruktivizem. Predlagal je, da otroci 

konstruirajo znanje tako, da osmišljajo svojo okolico. Učenje poteka preko procesov 

asimilacije in akomodacije. Zastopal je tezo, da gre vsak človek do razvoja svojih kognitivnih 

sposobnosti skozi štiri stadije (Pinter, 2006:5):  

1) Senzomotorna stopnja (0–2 leti): otrok se uči preko interakcije z okoljem in 

manipulacijo predmetov okoli sebe.   

2) Predoperativna stopnja (2–7 let): otrokovo razmišljanje je pogojeno z njegovim 

dojemanjem vendar počasi postaja zmožen za logično razmišljanje. Še vedno je na 

stopnji egocentrizma. 

3) Stopnja konkretnih operacij/obdobje konkretno-logičnega mišljenja (7–11 let): otrok 

začenja logično razmišljati v trenutnem kontekstu, svojih ugotovitev še ne zmore 

posplošiti. 

4) Stopnja formalnih operacij/ obdobje formalno-logičnega mišljenja (11–15 let): otrok 

zmore razmišljati tudi o abstraktnih temah, operirati z logičnimi operacijami in 

deduktivnim sklepanjem na sistematični način.  

Ob vstopu v šolo otrok glede na Piagetov model prehaja iz predoperacionalne faze na stopnjo 

konkretnih operacij. Pridobljene kognitivne sposobnosti mu omogočajo rabo simbolov in 

jezikovnih znakov, pričel je že razporejati objekte svojega okolja v smiselne razrede ter 

operirati s številkami. Kljub temu, so otrokove operacije še vedno omejene na področje 

njegovega neposrednega zaznavanja (Brumen, 2003:37). 

Sodobna psihologija se za opisovanje človeškega kognitivnega razvoja poslužuje Piagetovega 

razvojnega modela. Piagetova teorija je doživela prilagoditve in inačice, a je še vedno osnova 

za obravnavo procesa ubeseditve miselnih struktur. Strokovnjaki sodobne razvojne 
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psihologije opozarjajo, da moramo upoštevati tudi zunanje učne dražljaje in spodbude, ki 

pomagajo pri izoblikovanju otrokovih kognitivnih sposobnosti. Pinter (2006:7) meni, da je za 

učitelje zelo koristno, da poznajo stadije razvoja po Piagetovi teoriji saj pri poučevanju 

angleščine delajo z različnimi starostnimi skupinami, katere imajo različne interese in potrebe. 

S tem znanjem bo učitelj lahko ustrezno izbiral materiale, metode in stile poučevanja glede na 

potrebe in značilnosti posameznih skupin učencev.  

 

2.4.3.2 Vigotsky: Socialni konstruktivizem 

 

Ruski psiholog Lev Vigotsky (1896–1934) se je s Piagetom strinjal v točki, da otroci aktivno 

konstruirajo svoje znanje, vendar je poudarjal, da tudi okolje igra pomembno vlogo pri 

razvoju otrokovega razmišljanja. Zagovarjal je območje proksimalnega razvoja, ki pravi, da 

otrok iz trenutnega stanja znanja lahko bolj napreduje ob pomoči bolj izkušenega otroka ali 

odraslega (Pinter, 2006:10). Tako Piaget, kot Vigotsky sta obravnavala otrokovo mišljenje, le 

da je bil Piaget mnenja, da se mišljenje razvije pred govorom, Vigotsky pa je menil, da imata 

misel in jezik ločen izvor, a ko se uskladita, začneta delovati drug na drugega (Prebeg-Vilke, 

1995:14–27). Vigotsky je trdil, da se vse učenje odvija v socialni interakciji preko pogovorov 

z razumevanjem in interpretiranjem povedanega. V začetku, ko so otroci še majhni, jim starši 

razlagajo ideje in koncepte, dokler jih ne razumejo. Z odraščanjem otroci sami začenjajo 

postavljati vprašanja, ko česa ne razumejo (Pinter, 2006:11). 

 

2.4.3.3 Gardner: Teorija mnogoterih inteligenc  

 

Otroci iste starosti imajo določene skupne karakteristike (Piaget), na njihov razvoj vpliva tudi 

njihova okolica (Vigotsky), vendar se kljub temu med seboj precej razlikujejo po zanimanjih 

in sposobnostih na različnih področjih (Gardner).  

Teorije mnogoterih inteligenc in učnih stilov so razvili psihologi in pedagogi v pomoč 

učiteljem pri pripravi učne situacije tako, da upoštevajo učenčeve preference in močna 

področja (Curtain in Dahlberg, 2004:6). Howard Gardner, ameriški psiholog meni, da se 

inteligentnost kaže na mnogo različnih načinov pri različnih otrocih. Za učitelje je 

pomembno, da se zavedajo, da imajo vsi učenci močnejše in šibkejše aspekte mnogoterih 

inteligenc in prednostne učne stile. Učitelji morajo tako k pouku tujega jezika vključiti 
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različne aktivnosti, saj s tem zadovoljijo potrebe posameznih učencev vsaj vsake toliko časa 

(Pinter, 2006:14). Z zavedanjem o različnih inteligencah učitelji lahko zagotovijo dovolj 

pestrih aktivnosti, ki bodo v kar največji meri razvijali učenčev potencial (Brewster idr., 

2002:35).  

Inteligenca je splošno pojmovana kot ena sama splošna zmogljivost, ki jo lahko izmerimo s 

testi. Gardner (1995) dokazuje, da s testi merimo predvsem jezikovno in logično inteligenco, 

zanemarimo pa vse ostale. Razvijanje te inteligence dobro napoveduje le učno uspešnost, 

malo informacij pa dobimo o posameznikovi uspešnosti v življenju. Inteligentnost Gardner 

definira kot sposobnost reševanja vsakdanjih problemov in ustvarjanja produktov s pomenom 

za posamezno kulturno okolje. Predstavlja sedem inteligenc: 

1) Jezikovna inteligenca 

2) Glasbena inteligenca 

3) Logično-matematična inteligenca 

4) Prostorska inteligenca 

5) Telesno-gibalna inteligenca  

6) Osebna inteligenca 

7) Medosebna inteligenca  

 

Gardner (1993) navaja, da naj bi sedem inteligenc omogočalo sedem načinov poučevanja in 

svetuje, naj ne obravnavamo posameznikov enako, znanje jim raje posredujmo na način, ki 

jim je bolj soroden, učitelji pa naj izdelajo metode za ugotavljanje intelektualnih profilov 

posameznikov. Sposobnost učenja se poveča, če znamo uporabljati in vključevati vse 

inteligence. Učitelji, ki znajo predstaviti učno snov tako, da upoštevajo vse učence, ki 

potrebujejo drugačne poti do znanja, omogočijo vsem, da uporabijo čim več inteligenc 

(Brumen, 2003:66). 

 

2.5 MOTIVACIJA ZA UČENJE TUJEGA JEZIKA 

 

Harmer (2009) motivacijo opredeljuje kot notranjo energijo, ki nas potiska, da počnemo stvari 

zato, da nekaj dosežemo. Motivacija je po navadi opredeljena kot »notranja«, tista, ki nastaja 

znotraj nas, zaradi lastnih ambicij in želja, ter »zunanja«, ki prihaja iz naše okolice. V 

primerjavi z učenjem maternega jezika, katerega sprejemamo spontano preko odraščanja, je 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Dora Hočevar Jelovčan; diplomsko delo 

15 

 

za učenje tujega jezika ključna motivacija. V kolikor se otrok preseli v tuje okolje, ima 

motivacijo se naučiti jezik zato, ker se želi vključiti v novo okolje (Pinter, 2006:37). V 

neposrednem življenjskem okolju tujega jezika ni vselej toliko, da bi njegova prisotnost 

potrjevala smiselnost njegovega učenja v šoli. Učenje več jezikov hkrati je naporno. Ta napor 

je mogoče omiliti z zunanjimi spodbudami, ki jih dajejo starši, učitelji, življenjsko in šolsko 

okolje. Pri premagovanju napora pa ima temeljno vlogo notranja motivacija (interes, veselje 

do uspehov, občutek sporočanjske uspešnosti). S primernim izbiranjem vsebine ter z 

domišljijsko in prožno didaktično strategijo se učenci na napor kmalu privadijo (Čok idr. 

1999:28–29). Zelo malo mlajših učencev je motiviranih za učenje jezika iz lastnega interesa. 

Igre, igre vlog, delo v paru ali manjši skupini motivira učence, razvija njihovo socialno 

dimenzijo in spodbuja učenje (Curtain in Dahlberg, 2004:9). Učence, ki se tujega jezika učijo 

le v šolskem kontekstu, v zgodnjem obdobju motivirajo zanimive vsebine in aktivnosti ter 

udobna in pozitivna atmosfera v razredu, ki jo ustvarja učitelj. Motivacijski so tudi 

pripomočki in materiali, ki jih učitelj uporablja. V nadaljevanju učence motivira pričakovanje 

uspeha (Pinter, 2006:37).  

Zaznavanje pomembnosti znanja tujih jezikov, ki se jih učenci učijo, močno poveča njihovo 

motivacijo. Glede na podatke Eurydice (2012) je v 15-ih državah, ki so sodelovale v 

raziskavi, odstotek učencev, ki menijo, da je znanje angleščine koristno za bodoče 

izobraževanje, delo in pridobitev dobre službe večji od tistih, ki mislijo, da jim bo angleščina 

koristila v osebnem življenju. Odstotki močno upadejo, ko govorimo o drugih tujih jezikih. 

Organiziranje izletov, povezanih z učenjem tujega jezika je tudi zelo stimulativno in dviga 

učenčevo motivacijo za učenje tujega jezika. Motivacija pa je ključni faktor, ki vpliva tudi na 

akademske dosežke. Ta določa učni proces in posredno vpliva na kvaliteto znanja tujega 

jezika. Juriševič in Pižorn (2012:179) sta izvedli študijo na slovenskih šolah, ki so pričele z 

uvajanjem tujega jezika v prvo triado osnovne šole. Rezultati študije kažejo, da se učenci po 

večini radi učijo tujih jezikov. Večino učencev ima raje učne ure, ko se učijo preko igre 

(neformalne učne situacije), najmanj pa so jim všeč ure, ko morajo brati in pisati (klasična 

učna situacija).  Iz rezultatov je razvidno, da so cilji učenja tujega jezika za učence notranji ali 

pa zunanji. Tako je zelo pomembno za učitelja tujega jezika, da opazuje vedenje mlajših 

učencev v razredu in prepozna, kaj jih motivira. Te ugotovitve naj bi ob upoštevanju 

učenčevih razvojnih značilnosti in stopnji znanja jezika uporabil pri pripravi učnih ur. Na 
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takšen način bodo učenci zadovoljili svoje razvojne potrebe in istočasno uspešno pridobivali 

tuji jezik.  

Mihaljević Djigunović (2012) je preko longitudinalne študije in primerjave z drugimi 

evropskimi študijami ugotovila, da odnos in motivacija mlajših učencev tujega jezika nista 

stabilni lastnosti, ampak se s časom spreminjata. Mlajši učenci so bili po večini naklonjeni 

pouku tujega jezika, kot aktivnosti so najraje izbirali igre, petje in učenje novih besed. Kar jim 

ni bilo všeč, je bilo pogojeno z vedenjem učitelja, ki jih ni vključil v aktivnosti tako pogosto, 

kot bi si želeli, ali pa vedenjem drugih učencev, ko niso upoštevali učitelja. Nekateri so 

navajali, da jim ni všeč pisanje ali risanje, saj traja predolgo. Tako Mihaljević Djigunović 

(2012), kot tudi Pinter (2011) ugotavljata, da mlajši učenci pogosto poročajo o svojih 

mišljenjih in občutkih, ki pa so v nasprotju s tistim kar v učilnici dejansko počno. Tekom 

štirih let je avtorica ugotovila, da se odnos in motivacija spreminjata. Pri nekaterih učencih so 

se začela razvijati negativna mnenja in občutja, ki so bila povezana z dojemanjem tujega 

jezika kot zahtevnim, ko so se srečali s prvimi težavami. Z zavedanjem šolskih kriterijev in 

primerjanjem z dosežki sošolcev je mnogo učencev pridobilo realnejše predstave o lastnih 

jezikovnih dosežkih.  

 

2.6 RAZLOGI ZA POUČEVANJE TUJEGA JEZIKA NA ZAČETNI 

STOPNJI 

 

Mnenja o zgodnjem poučevanju tujega jezika so pri starših deljena. Nekateri so mnenja, da bi 

bilo učenje več jezikov za otroka prenaporno ali pa se bojijo, da ne bi dobro razvili maternega 

jezika. Po navedbah Doyé (1997:2) pa so si med seboj nasprotujoča tudi mnenja 

strokovnjakov. Nekateri trdijo, da lahko drugi jezik škoduje razvoju prvega, maternega jezika. 

Drugi zopet pravijo, da je »kritično obdobje« prednost za pridobivanje jezika in da 

večjezičnost ne zavira razvoja prvega, maternega jezika, temveč ga celo pospešuje.  

Uvajanje zgodnjega poučevanja tujega jezika v nižjih razredih osnovne šole je po navedbah 

Brumnove (2003:14) nujno potrebno zaradi: 

- Otrokovega jezikovnega, spoznavnega, čustvenega in družbenega razvoja. 

- Otrokovih predispozicij za učenje jezikov (specialna inteligentnost, učni stili, vrste 

mišljenja in spoznavanja) ter pogojev, ki so mu omogočili razvoj teh dispozicij. 
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- Avtomatizacije in senzibilizacije jezikovnih struktur in izgovarjave ciljnega jezika. 

- Dejanskih možnosti rabe tujega jezika v neposrednem okolju.  

 

Otroci, ki ne živijo v angleškem okolju, nimajo priložnosti uporabe jezika izven šole in tako 

nimajo takojšne motivacije za učenje angleščine. Kljub temu starši in učitelji vidijo prednosti, 

ki jih prinaša znanje tujega jezika in tako je težnja vlad držav po zniževanju začetka učenja 

tujega jezika. Ko otrokom ponudimo tuji jezik, jim razširjamo obzorja, spodbujamo njihovo 

navdušenje in radovednost o jezikih (Pinter, 2006:32). Poglavitni trendi 21. stoletja glede 

poučevanja angleščine v osnovnih šolah so zmanjševanje starosti, ko se učenci začno učiti tuji 

jezik, usposabljanje kvalitetnih učiteljev tujega jezika ter ozaveščanje o postavitvi ciljev 

ocenjevanja. V študiji Rixon (2013) ne podpira mnenja, da je zgodnja doba sama po sebi 

ključna za uspešno učenje tujega jezika. V kolikor nimamo zagotovljenih pravih pogojev, kot 

so primerna izpostavljenost in uporaba ciljnega jezika, potemtakem zgodnji začetek ni nujno 

boljši. Kljub temu je moč opaziti zniževanje začetka učenja tujega jezika v predšolsko dobo, 

kar samo po sebi ni problematično, v kolikor so zagotovljeni usposobljeni učitelji in ustrezni 

didaktični materiali za poučevanje tujega jezika. Nikolov in sodelavci (2007) opozarjajo, da 

kljub razširjanju poučevanja modernih jezikov mlajšim učencem, je le malo pozornosti 

posvečeno ugotavljanju učinkovitosti vključevanja elementov zgodnjega poučevanja v 

programe, ki se izvajajo v šolskem prostoru.   

Obdobje ob vstopu v osnovno šolo je idealno za začetek učenja tujega jezika, predvsem zaradi 

sposobnosti otrok, da v tem obdobju na naraven in nenaporen način pridobijo fonološko 

sestavo tujega jezika (Brumen, 2003:101). Poučevanje in učenje tujih jezikov v drugem in 

tretjem razredu osnovne šole ponuja učencem model vseživljenjskega jezikovnega učenja, ki 

ob kasnejšem dodajanju drugega tujega jezika vodi k posameznikovi funkcionalni 

raznojezičnosti, enemu izmed pomembnih ciljev na evropski ravni. Odrasli funkcionalni 

raznojezični uporabnik je namreč zmožen uspešno delovati v eno- ali večjezičnih okoljih, 

sprejemati jezikovne in kulturne razlike ter z večjo kritičnostjo prispevati k bolj demokratični 

družbi. Prednosti večjezičnosti se kažejo na osebnem, kot tudi profesionalnem področju, saj 

so ljudje, ki delujejo v več jezikih, bolj odprti za druge in drugačne, imajo bolje razvito 

divergentno mišljenje, v kompleksnih situacijah se bolj uspešno osredinjajo na izbrano 

nalogo, se pri njih lahko kasneje razvije demenca, imajo bolj razvite metajezikovne 

zmožnosti, so bolje zaposljivi, imajo povečane možnosti stika z avtentičnimi viri itn. (UN za 

2. in 3. R, 2013:4). 
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2.6.1 KRITIČNO OBDOBJE 

 

Splošno je znano, da se otroci hitreje in lažje učijo tujih jezikov, kot odrasli. Mnogo 

psiholingvistov je pisalo o »občutljivi dobi« v otroštvu glede učenja jezika. Eric Lenneberg je 

predlagal hipotezo kritičnega obdobja (1967), ki pravi, da je plastičnost možganov ugodna za 

učenje jezikov do pubertete. Čeprav je njegova trditev drzna in kritizirana, se mnogi 

strokovnjaki strinjajo, da resnično obstaja občutljiva doba za pridobivanje drugega, tujega 

jezika (Pinter, 2006:28).  

Tako imenovano kritično obdobje naj bi bilo biološko in psihološko optimalno obdobje, v 

katerem se človek najlažje in najbolje uči tuji jezik. Teorija izhaja iz ideje naravnega 

usvajanja materinščine (Pižorn in Vogrinc, 2010:93). Moon in Nikolov (2000:23) pravita, da 

je področje kritične dobe raziskovalo mnogo strokovnjakov, katerih mnenja so deljena. 

Navajata različne študije, kjer nekateri raziskovalci trdijo, da le otroci lahko pridobijo naglas, 

ki se kar najbolj približa domačim govorcem. V svojih razpravah Ellis (1994) navaja 

modificirano hipotezo, da je kritična starost za pridobivanje pristnega naglasa šest let, ob 

pogojih, da ima v okolju ustrezen vzor. Kritična starost za pridobivanje slovnice pa je okoli 

pubertete in tudi kasneje. Nekateri strokovnjaki pa zanikajo obstoj kritičnega obdobja in 

trdijo, da učna situacija v kombinaciji s starostjo pogojenimi čustvenimi in kognitivnimi 

faktorji vpliva na uspeh pri učenju tujega jezika otrok in odraslih (Moon in Nikolov, 

2000:23).  

Brumen (2003:33) meni, da kritično obdobje pri poučevanju tujega jezika ni tako bistveno, saj 

učenčeva sposobnost obvladovanja jezika tako kot rojeni govorec ni nujno cilj poučevanja 

tujega jezika, pri pouku pa otroci tudi niso izpostavljeni naravnemu okolju. Pinter (2006:29) 

navaja raziskave, ki kažejo, da v okoljih, kjer ne uporabljajo angleščine izven šolskega 

konteksta učenci, ki se začno jezika učiti kasneje, zelo hitro dohitijo tiste, ki so začeli že v 

zgodnjem otroštvu. Do šestnajstega leta se pogosto razlike med učenci zabrišejo. Učenci, ki 

so se začeli jezika učiti mlajši, kažejo pri rabi jezika večjo sproščenost in jezik spoznavajo 

daljše časovno obdobje, medtem ko imajo starejši učenci bolj učinkovite strategije in boljše 

razumevanje sveta. Odrasli imajo analitični pristop in so bolj pozorni na detajle. Z veliko 

mero predanosti je možno tudi v odrasli dobi pridobiti tuji jezik do podobne stopnje znanja 

jezika naravnih govorcev.  
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2.6.2 KOGNICIJA 

 

»Otrok do desetega leta starosti uživa pri učenju tujega jezika. Pripravljen se je učiti, poslušati 

ter predvsem v igrivih dramatičnih situacijah komunicirati v tujem jeziku. Z ugodno 

motivacijo je čustveno zmožen pridobiti dva, celo tri jezike« (Doyé, 1997:4). Podoba sveta 

šest- do devetletnih otrok ter njihova lastna podoba v tej starostni stopnji še ni toga, otrdela in 

je še vedno spremenljiva. Zato je zgodnja otrokova starost primernejša za upiranje nastanku 

etnocentričnega pogleda na svet (Brumen, 2003:18). 

Učenci, vključeni v zgodnje poučevanje tujega jezika kažejo kognitivne prednosti pred 

svojimi monolingvalnimi vrstniki (Robinson, 1998:38). Spoznanje, da je poučevanje mlajših 

učencev bolj uspešno od starejših izhaja iz ugotovitev raziskav kognitivnega razvoja. Scovel 

(1988:2) zagovarja, da se je jezika najlažje naučiti v zgodnjih letih otroštva, saj se po začetnih 

letih življenja vsi soočamo z določenimi omejitvami v sposobnosti naučiti se novega jezika. 

Upoštevati moramo kognitivno razlago otrokove prednosti pri pridobivanju tujega jezika. 

Newport (1991) navaja, da so otroci pri pridobivanju tujega jezika boljši kot odrasli, ker so 

njihove kognitivne sposobnosti omejene. Lažje je namreč analizirati manjše delce jezika, kot 

pa dolge povedi. Zaradi svoje dojemljivosti in spominske omejitve lahko otroci iz vhodnih 

podatkov izvlečejo le manjše delce in jih skladiščijo v spomin. Odrasli so sposobni izvleči in 

skladiščiti daljše povedi, zaradi tega morajo opraviti težje analitične naloge.  

 

2.6.3 NEVROLOŠKI RAZVOJ 

 

Brumen (2003:33) navaja, da naj bi bil nevrološki razvoj osnova za plastičnost možganov 

mlajših ljudi. Nevropsihološke raziskave navajajo, da je struktura mladih možganov izredno 

prilagodljiva, plastična in se oblikuje po svoji aktivnosti. Prav aktivnost mladih možganov 

vpliva na njihovo učinkovitost izvajanja raznih nalog. Z dozorevanjem se vedno več 

možganov usmerja na posamezne funkcije, vedno manj pa je neizkoriščenih sposobnosti. 

Tako imajo možgani starejših ljudi, ki se srečujejo z novimi nalogami opravka z že ustaljeno 

možgansko strukturo, in so zato togi, težko spremenljivi ter nimajo enakih sposobnosti 

reorganizacije. Otrok je tako bolj odprt do pridobivanja tujega jezika, ker gre za 

prilagodljivost možganov za avtomatizacijo jezikovnih struktur. Odrasli človek pa prepoznava 

podobnosti in razlike med jeziki (kognitivni razvoj), fleksibilno razmišlja, nima sebe za 
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središče dogajanja, oblikuje lastna družbena stališča o svojem in tujem jeziku, prav zato lahko 

blokira naravno pridobivanje jezika.  

 

2.6.4 SENZIBILIZACIJA 

 

Celostnemu spoznavanju tujega jezika v uvajalnem obdobju pravimo senzibilizacija. 

Senzibilizacija lahko odvisno od starosti učencev različno dolgo traja. Učenci pri šolskem 

učenju tujega jezika na razredni stopnji osnovne šole celostno pridobivajo vrsto novih vedenj 

in spoznanj (Brumen, 2003:38). Na predšolski stopnji in v prvih razredih osnovne šole gre za 

spoznavanje glasovne podobe tujega jezika, ugotavljanje pomena drugače zvenečih besed, 

opazovanje podobnosti v pravilih njihove rabe, ugotavljanje razlik in podobnosti v vzorcih 

(vedenjski vzorci) sporočanja in podobno. Osem- ali devetletni učenci lahko obdobje 

senzibilizacije hitro presežejo in po začetnem uvajanju tujega jezika postopoma prehajajo od 

sporočanjskih vzorcev k prepoznavanju jezikovnih struktur. Te morajo sicer spoznavati v 

sporočanjskem sobesedilu, vendar postaja njihovo uzaveščenje sistematično in vse bolj 

poglobljeno. Ta usmeritev se imenuje iniciacija. Iniciacija postaja postopoma zavestno učenje 

tujega jezika, njegovo poučevanje pa vse bolj disciplinirano zasnovano. Uzaveščenje 

jezikovnega sistema in usvajanje slovnice v različnih stopnjah šolanja bi lahko predstavili kot 

proces od senzibilizacije k iniciaciji (Čok idr., 1999:132–133). 

 

2.7 POMEN USVAJANJA TUJEGA JEZIKA V PRVEM VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNEM OBDOBJU 

 

Najnovejše raziskave s področja razvojne psihologije, psiholingvistike, sociolingvistike in 

jezikoslovja podpirajo usvajanje tujih jezikov v čim zgodnejše otroštvo, ki daje temelj vsem 

področjem učenja, ki jih določena skupnost prepoznava kot pomembne (UN za 2. in 3. R, 

2012:5). Šole se morajo zavedati, da z eno ali dvema urama tujega jezika na teden, tudi po 

devetih letih učenja, bo učenec zelo težko dosegel dvojezičnost (Brewster idr., 2002:21). V 

vrtcu otrok prične sprejemati zvoke tujega jezika, pridobi nekaj besednega zaklada in fraz 

tujega jezika ter spozna kulturo ljudi, ki govorijo ta jezik. Ko pride v osnovno šolo, usvoji 

temeljne jezikovne spretnosti, v dobro organiziranih srednjih šolah (v gimnazijah) ima dobre 

možnosti, da postane spreten govorec tujega jezika. To znanje pomeni njegovo znanje za 
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prihodnost. Prej, ko se učenec prične učiti tujega jezika, višjo stopnjo znanja bo verjetno 

dosegel (Haas, 1998:44).  

Kakovostno učenje/poučevanje tujih jezikov že od začetka šolanja naprej (UN za 2. in 3. R, 

2013:5): 

- Izkorišča s starostjo povezane razvojne lastnosti otrok, kot npr. radovednost, željo po 

učenju, potrebo po sporazumevanju, pripravljenost in sposobnost posnemanja in 

sposobnost izgovarjanja novih in neznanih glasov.  

- Omogoča otrokom dodatno dimenzijo pri osebnem razvoju.  

- Spodbuja pozitiven odnos do tujih jezikov in jezikov nasploh. 

- Daje otrokom možnost za celostno učenje jezikov. 

- Ima pozitiven učinek na učenje.  

 

Raziskave s področja usvajanja tujih jezikov v otroštvu kažejo, da se prednosti zgodnjega 

starostnega obdobja za učenje jezikov uresničijo, če (UN za 2. in 3. R, 2013:6): 

- Otroci usvajajo jezike v spodbudnem in varnem okolju.  

- Je zagotovljena kontinuiteta in vertikala učenja ciljnega jezika. 

- Negujemo otrokovo motivacijo za učenje. 

- Gre za osmišljeno multisenzorno učenje ob spoznavanju in razvijanju spoštovanja 

kultur in posameznikov. 

- Imajo ciljni jeziki v šolskem in družbenem okolju ustrezen status. 

- Je zagotovljena personalizacija in diferenciacija pouka.  

- Učitelj spremlja in vrednoti celostni razvoj in napredek posameznega učenca 

(kognicija, vsebine, sporazumevanje in kultura). 

- Učitelj zagotavlja spodbudno in učinkovito povratno informacijo, ki vodi k izboljšanju 

tujejezikovne sporazumevalne zmožnosti. 

- Je učenec izpostavljen čim bolj spontanemu in avtentičnemu vnosu jezika.  

- Poteka pouk v kontekstualiziranih in tematskih področjih, ki so vezana na učenčevo 

bližino.  

- Upoštevamo dejstvo, da poteka razumevanje pred tvorbo in je tako učencu 

zagotovljeno dovolj časa za tvorbo misli, idej, predlogov itn. v dodatnem jeziku. 

- So vzpostavljene povezave z drugimi predmetnimi področji in področji širšega 

življenja (obiski, izmenjave, izpostavljenost tujim jezikom izven razreda). 
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- So didaktična gradiva čim bolj avtentična in ustrezna zanimanju učencev in njihovim 

kognitivnim sposobnostim.  

- So učitelji ustrezno usposobljeni za poučevanje tujih jezikov v prvem obdobju.  

 

2.7.1 CILJI ZGODNJEGA UČENJA TUJEGA JEZIKA 

2.7.1.1 Globalni cilj 

 

Globalni cilj zgodnjega učenja tujega jezika je naučiti učence medsebojne, svobodne 

izmenjave ustne, manj tudi pisne besede, ter vzbuditi v mladem učencu ljubezen in veselje do 

učenja tujega jezika (Seliškar, 1995:45). Učence bi želeli naučiti uporabe jezika kot 

komunikacijskega sredstva v vsakdanjem življenju (Brumen, 2003:21). 

Glavni cilj poučevanja angleščine je razvijanje celostne zmožnosti za medkulturno in 

medjezikovno sporazumevanje, ki jo sestavljata področji (UN-ANG, 2011:6):  

- splošna znanja in zmožnosti,  

- medkulturna sporazumevalna zmožnost v angleščini.  

 

2.7.1.2 Dolgoročni cilji  

 

Splošni cilji zgodnjega poučevanja tujega jezika bi morali biti privlačni staršem, učiteljem in 

administratorjem, prav tako pa izvedljivi za učence, pri čemer se moramo izogibati pretiranih 

ambicij in nerealističnih pričakovanj. Glavni cilj ni ustvarjati dvojezičnih učencev, ampak 

pripraviti učence jezikovno, psihološko in kulturno za učenje jezika. Poleg učenja jezika in 

njegove rabe si želimo vzbujati občutljivost in zavedanje o tujih jezikih in kulturah (Brewster 

idr., 2002:5). Cilj povezovanja predmetov s poučevanjem tujega jezika je spodbujanje 

celostnega učenja in poučevanja, zato ne poteka le na ravni vsebin, temveč tudi na ravni 

procesnih znanj (npr. iskanje virov kot spretnost) in na konceptualni ravni (npr. poglabljanje 

razumevanja istih pojmov pri različnih predmetih) (UN 2. in 3. R., 2013:18). Učenci pri 

pouku tujega jezika pridobivajo in razvijajo jezikovno in nejezikovno znanje, jezikovne, 

spoznavne, medkulturne in metakognitivne zmožnosti, ter ključne kompetence za 

vseživljenjsko učenje. Vse to učencem omogoča dejavno, uspešno in kritično vključevanje v 

njihovo osebno, šolsko in družbeno okolje, v nadaljnje šolanje in bodoče poklicno 

udejstvovanje. V prvem obdobju učenja tujega jezika želimo razvijati celostne zmožnosti za 
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medkulturno in medjezikovno sporazumevanje. Učenci se usposobijo za vsebinsko in situaciji 

ustrezno sporazumevanje in s tem za možnost vključevanja v vsakdanje življenje in kulturo 

govorcev ciljnega jezika (Prav tam:7).  

Pouk tujega jezika v prvem obdobju narekujejo ti splošni cilji (Seliškar, 1995:46; Brewster 

idr., 2002:5; Brumen, 2003:11; Pinter, 2006:38; UN za 2. in 3. R, 2013:8–9): 

- Razvijanje veselja in občutka za jezik. Pomembno je, da učenec pridobi pri pouku 

pozitiven odnos do predmeta, samozaupanje in spretnosti, ki mu bodo pomagale ne le 

ohranjati, temveč tudi pridobivati novo znanje po končanem formalnem šolanju.  

- Priprava za kasnejše učenje. Lingvistično, kulturno in psihološko moramo otroka v 

zgodnji dobi učenja tujega jezika pripraviti na kasnejše »pravo« učenje tujega jezika. 

Zgodnje učenje tujega jezika je odlična priprava in naložba za pouk v višjih razredih 

osnovne šole, seveda le tedaj, če bo zgodnje učenje tesno povezano z otrokovim 

svetom in če bodo uresničene tudi vse zunanje možnosti za tako učenje (usposobljen 

učitelj, primerno okolje, dobro učno gradivo, podpora družbe in staršev). Zgodnji 

začetnik bo v višjih razredih veliko lažje sproščeno komuniciral, hitreje bo povezoval 

domačo in tujo kulturo pa tudi jezik in kulturo. Predvsem pa bo prinesel v višje 

razrede ljubezen do predmeta. Tuji jezik v višjih razredih ne bo več le igra, potrebno 

se bo spoprijeti tudi s težkimi, abstraktnimi jezikovnimi pojmi. Veselje in prepričanje, 

da bodo uspeli, pa spreminja še tako neprijetne vsebine v prijetnejše, lažje.  

- Vzbuditi občutek za drugačno kulturo. Z učenjem tujega jezika učence vpeljemo tudi v 

svet drugačne kulture. Naučiti ga moramo sprejemati in spoštovati drugačnost. Kultura 

naroda je življenje tega naroda.  

- Splošni razvoj. Učenje tujega jezika v zgodnji otroški dobi bo prispevalo k razvoju 

otrokove splošne intelektualne, socialne in čustvene rasti.  

- Razvijanje pozitivnega odnosa do učenja jezikov ter zmožnosti in motivacije za 

vseživljenjsko jezikovno učenje. 

- Senzibilizacija tujega jezika (razvijanje ustnega sporočanja, slušnih, bralnih, pisnih 

sposobnosti), odkrivanje in razvijanje lastnih strategij učenja, seznanjanje z jezikovno 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Dora Hočevar Jelovčan; diplomsko delo 

24 

 

in s kulturno raznolikim svetom v smiselnem kontekstu, poglabljanje zavesti o 

materinščini. Poudarek je na slušnih in govornih spretnostih, manj na bralnih in pisnih.  

- Razvijanje učenčevih receptivnih, perceptivno-produktivnih in produktivnih 

jezikovnih zmožnosti ter metalingvističnega zavedanja. 

- Oblikovanje posameznikove raznojezičnosti in družbene večjezičnosti ter dvig 

jezikovne zavesti v ožjem pomenu (npr. v družini, v razredu) in v širšem pomenu (npr. 

dvojezično področje).  

Za učitelja je pomembno, da je seznanjen s cilji pouka tujega jezika, saj le tako lahko pripravi 

ustrezen program. V prvih letih šolanja bodo jezikovne sposobnosti manj napredovale, bolj pa 

se bo krepila motivacija za učenje in zavedanje o drugih kulturah. Starši imajo pogosto 

nerealna pričakovanja glede otrokovega napredka, zato je dobro, da učitelji staršem 

predstavijo svoja pričakovanja in cilje pouka (Pinter, 2006:38). 

 

2.7.1.3 Kratkoročni cilji  

 

Seliškar (1995:47) kratkoročne cilje opredeljuje kot pedagoške namene, ki jih dosežemo v 

določenem časovnem obdobju, na primer v enem šolskem letu. Učence po njenem mnenju: 

- Vpeljujemo v glasovni sistem angleškega jezika, v tujo govorico, primerno stopnji 

otrokovega slušnega razvoja. Otroka moramo naučiti tudi odzivanja na tujo govorico.  

- Postopoma jih vpeljujemo v spretnost govorjene besede, tako da zna spraševati in 

odgovarjati na preprosta vprašanja, tvoriti preproste stavke, peti, recitirati, igrati 

primerna besedila in zlasti uporabljati preproste komunikacijske funkcije.  

- Moramo navajati tudi na spretnosti branja in pisanja, ki pa v zgodnjem učenju nista v 

ospredju, a ju ne smemo zanemariti. Otrok kmalu prične prepoznavati pisno podobo 

besed in besednih zvez, ki so bile pred tem že dobro izgovorjene. S pomočjo vizualnih 

sredstev se jih nauči tudi prebrati. Prav tako so mali začetniki kar kmalu sposobni, ob 

vizualni podpori, vse predhodno ustno in bralno usvojeno tudi napisati.  

- Ob razvijanju jezikovnih spretnosti poskrbimo, da bodo mladi učenci pridobili tudi 

osnove znanja o jeziku kot sistemu. Vse to znanje še ne bo poglobljeno in tudi ne 
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usvojeno v strogo določenem slovničnem zaporedju. V zgodnjem učenju velja: učimo 

se jezik, ne o jeziku.  

 

2.8 PREGLED METOD IN DIDAKTIČNIH PRISTOPOV K 

ZGODNJEMU POUČEVANJU TUJEGA JEZIKA 

 

Skozi čas se je oblikovalo veliko različnih pristopov in metod, s poudarki na različnih 

smernicah. Mnoge metode so bile kritizirane in spoznane za neuspešne. Tako so se skozi čas 

spreminjale, modificirale in nadgrajevale. Menim, da mora biti učitelj tujega jezika seznanjen 

z vsemi različnimi metodami, saj vsaka od njih ponuja tako uspešne smernice za delo, kot 

skrite pasti. Le z zavedanjem o tem lahko namreč učitelj uspešno kombinira različne metode 

in pristope tako, da za svoje učence kar se da uspešno pripravi pouk, ki bo celostno razvijal 

sprejemanje, doživljanje in reproduciranje tujega jezika.  

Še vedno ni ene same teorije, ki bi lahko pojasnila, kako se uspešno učimo jezikov, in ki bi 

pokrila vso raznolikost jezikovnega vedenja (Skela in Dagarin Fojkar, 2009:59). Glede na 

raznolikost kontekstov in faktorjev, ki vplivajo na zgodnje učenje tujega jezika bi z uporabo 

ene same učne metode težko dosegli najboljše rezultate. Učitelji tujega jezika morajo biti 

dovolj fleksibilni in prilagajati metode glede na njihovo trenutno učno situacijo (Lightbown in 

Spada, 2006).  

 

2.8.1 KOMUNIKACIJSKI PRISTOP 

 

Komunikacijski pristop je bil razvit v 1970-ih in temelji na socialno-interakcijski teoriji, ki 

poudarja socialno naravo učenja jezika. Zadnje raziskave na področju pridobivanja 

drugega/tujega jezika so pokazale pomembnost ustvarjanja izhodnega sporočila, ki pokaže, da 

je učenec prejel sporočilo (Brewster idr., 2002:44). Ključni element v komunikacijskem 

pristopu je pomen, ki ga razberemo iz vsebine, in ne oblika (Curtain in Dahlberg, 2004:25). 

Učenci so vključeni v aktivnosti in naloge, kolikor mogoče povezane z resničnim svetom. 

Jezik se učijo, ko rešujejo naloge. Učitelji učence spodbujajo k risanju, igranju, poslušanju, 

govoru, branju ali pisanju, ki temelji na smiselnih nalogah postavljenih v vsebino, tako da 

uporabljajo jezik, za katerega so se skrbno pripravili (Brewster idr., 2002:45).  
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Komunikacijska sposobnost se razvije, ko učenci začutijo potrebo po izmenjavi informacij z 

drugimi osebami. Vključevanje poučevanja vsebine v zgodnje učenje tujega jezika postavlja 

jezik v smiselno vsebino in skrbi za situacijo, ki zahteva rabo jezika, ne pa samo pogovora o 

jeziku. Prednost poučevanja vsebine je tudi v globini, učinkovitosti, ki jo dodaja doživljanju, 

izkušnji učenja jezika. Ta učinkovitost narašča, ko morajo učenci razumeti in uporabljati 

jezik, da izpolnijo določene vsebinske naloge. Integracija vsebinskih ciljev skupaj z 

jezikovnimi in kulturnimi cilji vodi v uresničevanje te intenzitete jezika (Curtain in Pesola, 

1994:151). 

Cilj komunikacijskega pristopa je učence vključiti v komunikacijske naloge skozi vsebino in 

tako se bo jezik razvijal samostojno. Učenčevo znanje in veščine se bodo razvijale, če bo imel 

dovolj priložnosti za izpostavitev in uporabo jezika. Aktivnosti, ki jih učenci izvajajo so vsaj 

tako pomembne, kot ustrezna raba jezika (Harmer, 2009:69). 

Načela komunikacijskega pristopa (Seliškar, 1995:27): 

- Komunikacija je verbalna in neverbalna (zlasti v zgodnjem učenju tujega jezika). 

- Uporaba čim bolj »avtentičnega« jezika. 

- Tuji jezik je sredstvo za komunikacijo v razredu, ne le objekt pouka; učenci morajo 

imeti dovolj priložnosti za izražanje svojih misli in mnenj. 

- Jezikovne funkcije so predstavljene v več lingvističnih oblikah.  

- Pragmatičnost, povezava z vsakdanjim življenjem. 

- Integracija jezikovnih spretnosti in nejezikovne spretnosti, ločene druga od druge.  

- Napake niso »tabu«, na njih gradimo pri komunikacijskem pristopu kot na naravno 

stopnjo v razvoju znanja. Napake so dokaz, da poteka pridobivanje novega. 

- Učenčev uspeh je ravnotežje ali seštevek njegovega znanja o pravilnosti jezikovnih 

oblik (accuracy, linguistic competence) in njegove sposobnosti to znanje uporabljati 

(fluency, linguistic performance). 

- Učitelj ni več edini »govorec« v razredu in voditelj učno-vzgojnega procesa, temveč 

postaja bolj usmerjevalec in opazovalec. Učenec je soodgovoren za pridobivanje 

znanja.  

 

Tehnike ali strategije dela v razredu so: jezikovne igre, zgodbe v slikah, igranje vlog, 

simulacije različnih situacij, reševanje problemov, revije, televizija, radio, vsakdanji govor, 

igre, učenci lahko skupaj zapišejo pesem ali zgodbo ipd. (Harmer, 2009:69). 
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Kritiki menijo, da se pri tem pristopu preveč posvečamo komunikaciji in govornim 

spretnostim, spregleda pa se slovnična pravilnost (Brewster idr., 2002:45). 

 

2.8.2 NA DEJAVNOSTIH TEMELJEČ PRISTOP (Task-Based learning) 

 

V odgovor na kritike komunikacijskega pristopa je nastal pristop, ki temelji na opravljanju 

aktivnosti in nalog. S tem pristopom je želja uskladiti govorne sposobnosti s točnostjo pri 

slovnici tako, da spodbujamo pristne izdelke učencev. Svoje izdelke učenci nato javno 

predstavijo, čemur sledi analiza aktivnosti, kjer se učenci osredotočijo na točnost jezika po 

zaključku naloge. Cilji končnega izdelka so znani že pred začetkom naloge. Opisani pristop 

ima tri faze (Brewster idr., 2002:45–46; Harmer, 2009:71–74):  

- priprava na nalogo (predstavimo novo besedišče in uporabljene postopke),  

- izvedba naloge (učenci delajo v parih in pripravijo povzetek rezultatov za predstavitev),  

- poudarek jeziku.  

 

Učenci za izvedbo naloge lahko igrajo vloge, posnamejo ali napišejo zgodbo, naredijo model 

ali izdelajo namizno igro, sestavijo kviz, narišejo in napišejo strip, naredijo kolaž in podobno. 

Pomembno je, da je učencem jasen ciljni jezik in kaj bodo z njim počeli. S tem pristopom 

učitelji spodbujajo učence, da uporabijo jezik, ki so ga usvojili s tem, da pripravijo okvir za 

dejavnosti in naloge, ki jih učenci nato izvajajo. Princip temelji na tem, da je večja verjetnost, 

da si bodo učenci zapomnili besedišče, ki ga sami izberejo za pomembnega, kot pa bi si, če bi 

le tega izbral za njih učitelj (Prav tam). 

Kritiki menijo, da ni smiselno na nalogah zasnovati celotne pedagoške metodologije, saj tako 

učenci razvijajo le specifične jezikovne forme, ki se uporabljajo pri reševanju nalog in ne 

vključuje komunikacije v drugih oblikah. Takšna oblika dela zahteva tudi veliko časa 

(Harmer, 2009:73).  

 

2.8.3 HUMANISTIČNI PRISTOP 

»Vedenje, ki se osredotoča na potrebe človeka in  

išče racionalne načine za reševanje človekovih problemov«  

(Oxford Advanced Learner's Dictionary).    
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Bistvo humanističnega pristopa je, da v vsakem posamezniku razvije do najvišje stopnje 

njegove sposobnosti in da spoštuje vsakega učenca kot celostno (telo, razum in čustva) in 

svojevrstno osebnost. Osebnostni razvoj je v ospredju vzgoje in izobraževanja (Seliškar, 

1995:29). Učenci niso sprejeti le kot osebe, ki se učijo tujega jezika, temveč kot ljudje, 

individualisti z dostojanstvom in osebno integriteto ter čigar kompleksnost misli, idej, potreb 

in čustvovanj je potrebno spoštovati. Učitelji tujega jezika morajo doprinesti k 

samoaktualizacijskemu procesu. Humanistične tehnike tako vključujejo celotno osebnost, 

vključno z njegovimi čustvi in občutki, kot tudi jezikovno znanje in vedenjske veščine. 

Afektivni vidiki učenja jezika so tako pomembni enako kot kognitivni vidiki (Richards in 

Rodgers, 1986:114).  

Učenec mora spoznavni svet doživljati. Svet Evrope je v svojem jezikovnem programu 

poudaril spoštovanje vsakega učenca in dejstvo, da se vsak učenec razvija po svoji poti, 

nobena pot pa ni napačna, je samo drugačna. Humanistične ideje v sodobnem pouku pomenijo 

sodelovanje učitelja in učenca za pridobivanje znanja, skupno odgovornost, veselje do 

življenja, ustvarjanja, dviga samozavesti in samozaupanja, pomenijo pa tudi spoštovanje 

drugačnosti (Seliškar, 1995:29). 

 

2.8.4 NARAVNI PRISTOP (Natural Approach) 

 

Naravni pristop temelji na nasprotju med učenjem jezika in podzavestnim usvajanjem jezika. 

Če veliko slišiš in bereš, se bo to obilje podatkov vtisnilo v možgane (Seliškar, 1995:31). 

Krashen in Terrell (1983) sta razvila naravni pristop k poučevanju tujega jezika v zgodnjih 

osemdesetih letih. Učitelj producira veliko jezika, ki ga učenci sprejemajo. Učenci začnejo s 

»tiho dobo«, ko so pripravljeni, pa se porodi tudi govor. Pomembno je, da so učenci med 

učnim procesom čim bolj sproščeni. Bistvo jezika je pomen, ne pa slovnica, besedišče je 

osrčje jezika. Ob začetku sprejemanja jezika učitelj učencev med govorom ne popravlja, saj je 

fokus na pomenu in ne obliki, razen če se zaradi napake spremeni pomen besedišča. Skozi 

učenje prevladujejo komunikativne aktivnosti, ki vključujejo igre, dialoge, igre vlog, delo v 

skupini in razgovore.   

Učenci gredo skozi tri stopnje:  

- Predprodukcija: razvoj sposobnosti poslušanja.  
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- Zgodnja produkcija: učenci se lovijo v jeziku in napravijo veliko napak, popravljene 

so le napake vsebine, ne pa tudi strukture.  

- Podaljšana produkcija: razvijanje govornih spretnosti skozi težje aktivnosti.  

 

Kreshnove teorije in naravna metoda so prejele veliko kritik, ki pravijo, da se učenci različno 

hitro razvijajo in tako ne prerastejo tihe dobe istočasno, prav tako ne vemo, kdaj bodo 

pripravljeni govoriti v tujem jeziku ter kateri jezik bo s strani učitelja res razumljiv učencem. 

Kljub temu je bil naravni pristop prvi poskus splošnega pristopa in ne specifične metode 

(Seliškar, 1995:31).  

 

2.8.5 HOLISTIČNI PRISTOP 

 

Vključevanje vsebinskega poučevanja v pouk tujega jezika izhaja tudi iz holističnega 

izobraževanja. Pri vsebinskem pouku se učitelj ne ukvarja z jezikom, ki je izoliran oz. prisilno 

uporabljen pri pouku, učenci jezik in vsebino občutijo kot del povezane celote (Curtain in 

Pesola, 1994:151). Ta premik k holističnemu izobraževanju je viden pri sodobnih smernicah 

poučevanja tujega jezika in naj bi bil izražen pri vseh jezikovnih spretnostih ter pri kritičnem 

mišljenju, ki vključuje analizo, sintezo in evalvacijo (Brumen, 2003:50). 

Pomemben prispevek h kognitivni psihologiji poučevanja in učenja je usmerjanje pozornosti 

k učenčevemu mišljenju. Prioriteta veliko učnih načrtov je pomoč učencu, da jasno, logično 

razmišlja in da razvija svoje miselne sposobnosti. Tako kot jezik, se tudi sposobnosti 

mišljenja najbolje razvijajo v vsebini, zlasti v procesu odločanja. Istočasno pa namensko 

vključevanje sposobnosti mišljenja poveča tudi razvoj jezikovnih spretnosti. Med 

najpomembnejšimi miselnimi sposobnostmi pri pouku so: ugotavljanje, domnevanje, 

spominjanje, primerjanje/razločevanje, analiziranje, povzemanje, odločanje, reševanje 

problemov, utemeljevanje (Curtain in Pesola, 1994:163). Otroci morajo biti sposobni 

postavljati vprašanja ter znati odgovarjati na njih. Poznavanje miselnih sposobnosti otroka je 

učitelju koristno, saj tako vključuje več kognitivnih aktivnosti in izbere, predlaga vsebino, 

pomembno za pridobivanje potrebnega besednega zaklada na zanimiv in privlačen način 

(Brumen, 2003:52). 
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2.8.6 POPOLN TELESNI ODZIV (Total Physical Response – TPR) 

 

Pristop popolnega telesnega odziva je razvil psiholog James Asher v šestdesetih letih. Na prvo 

mesto postavlja razumevanje govorjene besede in črpa svoja načela iz opazovanja otroka, ki 

se uči govoriti. Majhen otrok mesece in mesece le posluša glasove, postopoma jih pričenja 

razlikovati, razume ukaze in se na njih odziva, sprva brez besed. Pravi trenutek za prvo 

besedo izbere otrok. Takoj lahko ugotovimo povezavo z zgodnjim učenjem tujega jezika. 

Učenci poslušajo in se odzivajo na ukaze in ta močna fizična komponenta je dala pristopu tudi 

ime. Učenec spregovori, ko je pripravljen, nihče pa ne sme od njega takoj pričakovati 

popolnosti (Seliškar, 1995:30). Preko poslušanja in fizične aktivnosti predstavimo besedišče v 

novem jeziku. Učitelj podaja navodila, učenci pa razumevanje pokažejo preko fizičnega 

odziva. Ob predstavitvi ukaza učitelj prikaže želeno gibanje, ob ponovitvah pa odstrani 

začetni model.  Ko učenci samostojno in ustrezno izvajajo ukaze, učitelj le-te lahko začne 

kombinirati. Od učencev se ne pričakuje, da se bodo ustno odzivali, dokler za to niso 

pripravljeni (Curtain in Dahlberg, 2004:40). Metoda popolnega telesnega odziva je pri mlajših 

učencih zelo priljubljena, saj razvija poslušanje, nov jezik jim približa vizualno in postavljeno 

v kontekst, vključuje aktivnosti in gibanje ter ne predstavlja pritiska na učence, da bi morali 

govoriti v tujem jeziku. Sčasoma bodo nekateri učenci sposobni prevzeti vlogo učitelja in 

podati navodila ostalim učencem, ali pa opisati akcije, ki naj jih ostali prikažejo ipd. Akcijske 

pesmi, rime in zgodbe so tudi oblika popolnega telesnega odziva (Brewster idr., 2002:44). 

 

2.8.7 JEZIKOVNA KOPEL (Immersion Model) 

 

Koncept jezikovne kopeli so začeli uvajati leta 1965 v Montrealu. Temelji na otrokovi 

sposobnosti naravnega usvajanja jezika, kar pomeni, da otrok usvaja drugi/tuji jezik s 

pomočjo enakih sposobnosti, kot pri usvajanju prvega, maternega jezika (Brumen, 2003:24). 

Cilji programa jezikovne kopeli so (Curtain in Pesola, 1994:31):  

- Razvijanje visokega znanja ciljnega jezika, da bodo otroci sposobni tekoče 

komunicirati v ciljnem jeziku o temi oziroma vsebini, primerni njihovi starostni 

stopnji. 

- Obvladovanje vsebin drugih učnih predmetov, zajetih v učni načrt. 
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- Razvijanje vseh, otrokovi starosti in sposobnostim primernih jezikovnih spretnosti 

ciljnega jezika. 

- Medkulturno razumevanje.  

 

Curtain in Dahlberg (2004:422) navajata različne možnosti potopitve v program jezikovne 

kopeli:  

- Popolna potopitev: drugi oziroma tuji jezik se uporablja celoten šolski dan prva dva ali 

tri leta. Bralne zmožnosti se razvijajo preko tujega jezika. V nekaterih programih se 

navodila v tujem jeziku uvajajo postopoma v drugem razredu, ko učenci že usvojijo 

določeno stopnjo angleščine.  

- Delna potopitev: navodila so podana v drugem jeziku vsaj v polovici šolskega dne 

skozi celotno osnovno šolo. Učenci se po navadi vzporedno učijo brati v obeh jezikih.  

- Zgodnja potopitev: učenci se začno učiti skozi drugi jezik v vrtcu ali ob začetku 

osnovne šole.  

- Pozna potopitev: učenci se začno učiti skozi drugi jezik proti koncu osnovne ali na 

začetku srednje šole. Mnogokrat so učenci že imeli pred tem določen delež navodil v 

drugem jeziku.  

 

2.8.8 VSEBINSKI PRISTOP (Content-Based Approach) 

 

Vsebinski pristop povezuje pouk tujega jezika z drugimi predmeti v predmetniku šole. 

Povezano je s pristopom učenja preko aktivnosti in nalog. Najnovejša strokovna literatura 

močno poudarja vsebine iz šolskega učnega načrta in sicer iz matematike, spoznavanja narave 

in družbe, glasbe in tehnike. Razvoj drugega/tujega jezika je povezan tudi z ostalimi področji, 

kot so umetnost, šport in materni jezik. Merila so torej zanimive nelingvistične vsebine in ne 

izbor besedil na podlagi gramatikalnih sekvenc (»Take care of the content and let language 

take care of itself«) (Seliškar, 1995:31; Brewster idr., 2002:47; Brumen, 2003:18). Različni 

predmeti so integrirani, tako učenci raziščejo določeno temo z različnih področij. Na takšen 

način učenje ustreza otrokovi izkušnji, kar je pri učenju jezika izjemno pomembno (Brumfit, 

1995:19). Učitelj s poučevanjem vsebine učenca obdaja z jezikom, s katerim se poveže na 

osnovi konkretne ali pa predhodne izkušnje s to informacijo. Poučevanje na osnovi miselnih 
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vzorcev, grafov, ocenjevanj in merjenj daje jeziku bogate možnosti razumevanja s pomočjo 

vizualnih in otipljivih izkušenj. Tudi učitelji se morajo prilagoditi ciljnemu jeziku in razložiti 

ideje oz. koncepte, da se učenci prepričajo, da sta koncept/vsebina in jezik med seboj 

povezana (Curtain in Pesola, 1994:151).  

V nekaterih državah je angleščina samostojen predmet, ki po navadi poteka dve uri tedensko. 

Po večini angleščino poučuje učitelj lingvist. V drugih državah se poslužujejo integriranega 

pristopa, kje je angleščina premišljeno vpeta v začetni kurikul. V teh primerih angleščino 

poučuje razredni učitelj. Tako imajo učenci priložnost povezati znanja iz matematike, 

znanosti, glasbe ali geografije z angleščino. Holističen pristop k učenju zagovarja takšen 

pristop. Ponovitev že obravnavanih tem tudi v angleščini poglobi že usvojeno znanje. Prav 

tako učenci spoznajo, da se o vsaki stvari lahko pogovarjamo tako v maternem, kot tujem 

jeziku. V nekaterih kontekstih učitelji dajo samo navodila za delo v angleščini, zopet drugod 

določene teme kurikula izvedejo preko uporabe tujega jezika. V šolah, kjer uporabljajo 

angleščino skozi kurikulum sistematično, govorimo o CLIL-u (Vsebinsko in jezikovno 

celostno učenje, ang. Content and Language integrated Learning). Gre za podobno 

prepletanje, kot pri vsebinskem prepletanju pouka, le da hkrati razvijamo tako jezik, kot 

vsebino (Pinter, 2006:40). Pri metodi CLIL ne gre za novo obliko vsebinskega učenja in ne za 

novo obliko učenja jezika, ampak za združitev obojega. Marsh (2009) pravi, da ima zmožnost 

razmišljati v različnih jezikih, četudi v skromnem obsegu, lahko pozitivni vpliv na učenje 

vsebine. Preko tega pristopa učenci razvijajo jezikovne kompetence, saj pridobivajo pester 

besednjak, vezan na obravnavano vsebino ter stimulirajo kognitivno čvrstost preko različnih 

načinov mišljenja. Učenci jezik uporabljajo v naravni situaciji preko različnih oblik učenja. 

Pri CLIL-u ne gre le za učenje v drugem jeziku ampak za učenje skozi novi jezik (Coyle idr., 

2010). Na Evropski ravni se povečuje interes za omenjeni pristop, saj verjamejo, da bi morali 

biti mladi bolj efektivno pripravljeni za mnogojezične in kulturne zahteve Evrope, kjer se 

mobilnost ves čas razširja (Eurydice – CLIL, 2006).   

Učni načrt v prvih letih šolanja zajema preproste, konkretne, celostne naloge, ki nagovarjajo 

otrokove družbene spretnosti ter vključujejo vsa čutila in raznovrstne igre. Učitelji ciljni jezik 

uporabljajo predvsem za slušne aktivnosti, ne dodajajo novih vsebin učnemu načrtu. Skrben 

govor, vizualni pripomočki, avtentična gradiva, dramatizacija, gibanje, neverbalna sredstva, 

spremenljivost glasu in zvokov, ritem, glasba ter učenčevo splošno znanje so učinkovita učna 

sredstva. Naloga učiteljev je, da s pomočjo mnogovrstnih pristopov nazorno in doživljajsko 
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simulirajo, demonstrirajo vsebino in kontrolirajo razumevanje ciljnega jezika (Brumen, 

2003:25).  

 

2.8.9 NEBESEDNA IZRAZNA SREDSTVA 

 

Izredno pomembno pravilo zgodnjega učenja tujega jezika je, da mora aktivnost pritegniti 

učenca, ga zabavati in učiti. Če se učimo z veseljem, se učimo hitreje, znanje je trajnejše. 

Otroci živijo in mislijo v tujem jeziku, intuitivno dojemajo pomen celote; čeprav ne razumejo 

vsake besede, naravno sprejemajo tuji jezik (Brumen, 2003:21). Otroci se učijo skozi gibanje. 

So radovedni, kreativni in igrivi. Skozi igro so aktivni imitatorji in igralci, kjer preizkušajo 

svojo fantazijo in domišljijo. Radi ustvarjajo in izumljajo (Brumfit idr., 1995:19). Med 

temeljnimi cilji poučevanja in učenja tujega jezika je predvsem usposobiti učenca, da je v 

vlogi sporočevalca in v vlogi sprejemnika sporočila dejavno udeležen. Tega v okviru 

jezikovnih sredstev ni lahko doseči. Proces upovedovanja besedne vsebine spremljajo 

čustvovanje, vrednotenje učinka upovedanega ter sprotno spreminjanje in prilagajanje tako 

govorca kot sogovorca sporočanjski situaciji. Govorna dejanja, ki jih dopolnjuje nebesedno 

sporočanje predstavljajo lažjo in krajšo pot do razumevanja besednega sporočila in tudi 

sporočanja. Na ravni prevzetega (posnemanje) in izvirnega sporočila dosežemo več s pomočjo 

vseh izraznih sredstev (Čok idr., 1999:143). 

Pouk naj bi vključeval in razvijal vseh petih čutov. Pri odzivanju so učencu v pomoč njegove 

sposobnosti, značaj, temperament, stališča do vsebine, ki jo spoznava, motivi, interesi in 

izkušnje. To, kar razume in tudi tisto, česar ne razume bo poskušal upovedati. Upovedovanje 

vsebine se odvija na logični ravni, v gramatičnih in semantičnih okvirih. Spremlja ga 

čustvovanje, vrednotenje in doživljanje v trenutku njegovega nastajanja. Kretnje in gib, 

pogled, govorica telesa, risanje, likovno oblikovanje, neurejeni in urejeni glasovi ter 

harmonija petja so lahko sestavni del upovedane vsebine. Nebesedno izražanje bo učenec 

uporabljal predvsem pri izražanju čustev, lastnosti, stališč, z njim bo dopolnjeval besedno 

sporočilo in uravnaval svoj odnos z drugimi (Čok idr., 1999:20).  

Aktivnosti znotraj kurikula jezika bi morale razvijati otrokove kognitivne in ročne spretnosti, 

kot tudi ciljne jezikovne spretnosti (Brumfit idr., 1995:20). Jezik kot sestavni del estetske 

dejavnosti (dramatizacija, interpretacija, oblikovanje vsebine s pomočjo lutke in risbe) 
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predstavlja razlago ali spodbudo za neko doživljanje (razlaga filma, pripoved o sliki, navodila 

za mimično izražanje in rajanje). Izrazne dejavnosti, kot so petje, glasbeno ustvarjanje, ples, 

gibalne dejavnosti in likovno oblikovanje, imajo pri učenju tujega jezika v otroštvu že 

preizkušeno veljavnost (Čok idr., 1999:143). Za najuspešnejše aktivnosti so se v dosedanjih 

raziskavah pokazale igre in akcijske pesmi, aktivnosti s popolnim telesnim odzivom, naloge, 

ki vsebujejo barvanje, rezanje, lepljenje, preproste zgodbe z veliko ponavljanja (pravljice) 

(Brumen, 2003:21). Seliškar (1995:54) navaja, da je kljub temu, da je začetni pouk tujega 

jezika poln dejavnosti, kot so igre, pesmi, izštevanke, zgodbe, uganke, igre vlog, risanje itn., 

in je tuji jezik na tej stopnji integracija glasbe, motoričnih spretnosti in likovnega pouka, je to 

še vedno sistematičen pouk jezika, ki daje slovnično in besedno osnovo za kasnejše učenje. 

Sistematike učenci ne zaznajo, saj je skrita tako v dobrem učbeniškem gradivu, kot v 

učiteljevi osebni pripravi na vzgojno-izobraževalno delo. 

 

2.9 VLOGA UČITELJA PRI ZGODNJEM UČENJU TUJEGA JEZIKA 

 

»A teacher is a compass that activates the magnets  

of curiosity, knowledge, and wisdom in pupils.« (Ever Garrison) 

 

Za kvalitetno izvajanje poučevanja tujega jezika na nižji stopnji morajo biti zagotovljeni 

določeni pogoji. Učitelji imajo ključno vlogo pri uspehu katerega koli programa za zgodnje 

poučevanje angleščine mlajšim učencem. Ključ za uspeh je pripravljenost in zavedanje 

priložnosti in omejitev, ki jih njihovo okolje ponuja. Prav tako je pomembno, da imajo učitelji 

čas za preizkušanje in refleksijo ter razprave z učenci in ostalimi učitelji. Dobro je, da imajo 

učitelji pozitiven odnos s starši, ki so najpomembnejši vir informacij o otrocih v njihovem 

razredu (Pinter, 2006:3). Začetni pouk tujega jezika mora biti čim bolj nazoren. Za prikaze 

učitelj uporablja gibe, mimiko, risbe, slike, ponazarja z igro prstov, lutkami, predmeti, veliko 

uporablja glasbo (UN-ANG, 2011:40). Brewster in sodelavci (2002:3) navajajo, da mora biti 

pouk ustrezno časovno razporejen, uporabljena mora biti primerna metodologija ter 

zagotovljena kontinuiteta v višjih razredih osnovne šole in nato v srednji šoli. Po navedbah 

Evropske komisije (2008:12) pa mora biti poleg naštetega poskrbljeno tudi za to, da so razredi 

sorazmerno majhni, v šolskem učnem načrtu pa je treba zagotoviti dovolj časa za poučevanje 

jezikov.  
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Dober učitelj zgodnjega učenja tujega jezika naj bi obvladoval (Marentič-Požarnik, 1996:94): 

- »vsebinsko znanje«, ožje strokovno znanje tujega jezika ter osnovne pojme, teorije 

filozofije, sociologije in epistemologije.  

- Splošno pedagoško znanje na ravni pomembnih pedagoških teorij, empiričnih 

izsledkov. 

- Specialno didaktično znanje iz tujega jezika (usmerjeno v starostno skupino 6 do 10 

let). 

- Kurikularno znanje, osredotočeno na tuji jezik (učne načrte, učbenike, pravilnike, 

zakonodajo in smernice ter organizacijo šole). 

- Poznavanje učencev, njihovih razvojnih posebnosti, načinov njihovega učenja, 

čustvovanja in druženja. 

- »Modrost prakse«. V praktičnih situacijah naj bi učitelj vedno skušal »pravilno« 

ravnati.  

 

Učitelji tujega jezika se morajo zavedati, da je njihov govor v učilnici po navadi edini vir 

jezikovnega vnosa. Otroci se učijo struktur jezika v smiselnem kontekstu, tako je govor 

učitelja priložnost za postavljanje vzorca izgovarjave ter priložnost za razumevanje besedišča 

v kontekstu (Pinter, 2006:12). Učitelj je lahko le kot odličen govorec dober zgled učencem. 

Poleg tega potrebuje bogat besednjak in poznati mora primerno otroško literaturo ter kulturo 

ciljnega jezika. Za uspešno prepletanje tem in vsebin potrebuje učitelj dobro poznati učne 

načrte predmetov, ki se poučujejo na razredni stopnji (Curtain in Dahlberg, 2004:465). 

Učitelj ima v razredu različne vloge. Lahko je nadzornik, ki usmerja pouk, podaja navodila, 

glasno bere in frontalno vodi pouk. Včasih je šepetalec, ko učencem ob igrah vlog ali v 

dejavnostih in predstavitvah zmanjka besedišča za nadaljevanje dejavnosti. V določenih 

aktivnostih učitelj sodeluje v pogovorih, pri delu skupin in tako popestri in nadgradi njihovo 

delo. Pri nekaterih aktivnostih  učitelj služi le kot vir informacij. Vlogo, ki jo učitelj zavzame 

je odvisna od cilja, ki ga želi doseči (Harmer, 2009:108–111).  

Mestres in Lundberg sta v raziskavi znotraj ELLiE projekta (2011) ugotovili, da so učitelji 

načeloma naklonjeni tujemu jeziku, ki ga učijo, radi ga poučujejo in verjamejo v prednosti 

učenja tujega jezika v tej starosti. Uspešno ustvarjajo pozitivno klimo v razredu in poskrbijo, 

da učenci občutijo uspeh v tujem jeziku. Visoko so usposobljeni za ohranjanje pozornosti 

učencev na izvajane dejavnosti. Menim, da so naštete kvalitete izjemno pomembne za 
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vsakega učitelja, saj le s svojim prepričanjem, pozitivno naravnanostjo in naklonjenostjo 

jeziku učitelj prenese veselje do učenja in spoznavanja tujega jezika na svoje učence.  

 

2.9.1 STROKOVNE KOMPETENCE UČITELJA 

 

Učitelji v mnogih državah niso primerno usposobljeni za poučevanje tujega jezika. Največkrat 

tuji jezik poučujejo razredni učitelji s sicer nižjo stopnjo znanja jezika, a primerno 

metodologijo in poznavanjem kurikula ter učitelji lingvisti, ki se pri pouku bolj osredotočajo 

na ciljni jezik, vendar po navadi niso vešči primerne metodologije (Moon in Nikolov, 

2000:39). Učitelji tujega jezika pa so lahko tudi naravni govorci. Ti imajo jezikovno 

samozavest in visoko razvite jezikovne zmožnosti, kar pa samo po sebi ni dovolj. Pomembno 

je tudi znanje o jeziku ter razumevanje, kako to združiti in predstaviti učencem. Učitelji tujega 

jezika imajo sami izkušnjo z učenjem tujega jezika in tako lažje razumejo procese učenja, s 

katerimi se srečujejo njihovi učenci. Prav tako lahko izkoristijo priložnost in z uporabo tako 

maternega, kot tujega jezika povečajo razumevanje učencev, česar naravni govorec ne more 

izkoristiti. Po drugi strani pa je to tudi prednost, saj tako med učenci izzove komunikacijo v 

tujem jeziku (Harmer, 2009:118–120).  

Pojavi se vprašanje, kateri od učiteljev je najustreznejši za poučevanje mlajših učencev. Pinter 

(2006:41) je mnenja, da so najuspešnejši pri poučevanju mlajših učencev verjetno razredni 

učitelji z dobrim znanjem ciljnega jezika, saj dobro poznajo tako kurikul, kot značilnosti 

učencev. Takšen učitelj lahko naravno in spontano prepleta angleščino v vsakodnevno rutino. 

Ti učitelji se pogosto srečujejo s slabo samozavestjo zaradi neobvladovanja jezika, vendar ob 

stalnem urjenju ter dobrih podpornih materialih se lahko nadgrajujejo in izboljšujejo. Koristna 

so združenja učiteljev angleščine, kot npr. Mednarodno društvo učiteljev angleščine kot tujega 

jezika (ang. International Association for Teachers of English as a Foreign Language), ki 

omogočajo lažjo povezavo in komunikacijo med učitelji angleščine iz različnih držav 

(Brewster idr., 2002:12). 

 
 
 
 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Dora Hočevar Jelovčan; diplomsko delo 

37 

 

2.10 VLOGA STARŠEV PRI UČENJU TUJEGA JEZIKA 

 

Pižorn in Dagarin Fojkar (2013) opozarjata, da čeprav je pri procesu poučevanja tujega jezika 

povezava med učencem in učiteljem izjemnega pomena, pa ne smemo pozabiti tudi na 

zunanje faktorje, ki pripomorejo k učinkovitemu učenju tujega jezika. Ključni pomen za 

uspeh pri učenju imajo tudi starši učencev. Izvedeno je bilo mnogo študij, kjer so opazovali 

vpliv staršev na otrokovo izobraževanje. Opazovali so stopnjo pismenosti, vključitev staršev v 

izobraževalni proces, odnos do tujega jezika ter stopnjo znanja tujega jezika. Nekatere študije 

so ločeno proučevale vpliv mater in očetov na šolanje otroka. V zahodnih družbah je bilo 

opaženo, da so visoko izobražene matere imele večji uspeh pri zagotavljanju razvoja 

kognitivnih jezikovnih sposobnosti, ki so otroku omogočile uspeh ob začetku šolanja. Ti 

otroci so glede na raziskavo ostali v izobraževalnem sistemu dlje, kot otroci mater z nižjo 

stopnjo izobrazbe (Benjamin, 1993). Hewitt (2009) je raziskoval sporazumevalne zmožnosti 

branja in pisanja v tujem jeziku. Opazil je močno korelacijo med znanjem tujih jezikov pri 

starših ter obsegom pomoči otroku pri uporabi tujega jezika. Pri starših, ki tuji jezik 

uporabljajo profesionalno je večja verjetnost, da bodo ciljni jezik uporabljali tudi doma pri 

gledanju televizije, poslušanju radia, brskanju po spletu ali pa pri komunikaciji z 

mednarodnimi gosti in znanci. S tem postane tuji jezik del otrokovega vsakdana in 

življenjskega vzorca, ki mu otrok sledi.  

Skozi svojo raziskavo Desforges in Abouchaar (2003) ugotavljata, da se vključenost staršev 

odraža v domači vzgoji, zagotavljanju stabilnega in varnega okolja, intelektualni stimulaciji, v 

pogovorih med starši in otroki, preko modelov socialnega vzorca in pričakovanja do 

izobraževalnih uspehov. Pomembna je tudi vez s šolo preko prejemanja in posredovanja 

informacij, sodelovanja na šolskih dogodkih in prireditvah ter sodelovanja v svetu staršev. V 

zgodnji dobi imajo različne stopnje vključenosti staršev mnogo večji vpliv na otrokove 

dosežke, kot razlike in variacije v kvaliteti šol. Tudi Pižorn in Dagarin Fojkar (2013) navajata, 

da imajo glede na raziskave pričakovanja staršev in doživljanje šolske situacije večji vpliv na 

otrokovo doživljanje, kot njihovi dosežki in ocene. Prav tako je moč zaznati direktno 

povezavo med odnosom staršev in njihovimi prepričanji na otrokovo obnašanje v šoli. Kernan 

(2012) navaja izsledke raziskave, ki nakazujejo, da ima domače učno okolje s stališči in 

vedenjskimi vzorci staršev vpliv na otrokove učne dosežke. Ključni elementi so izobraženost 

staršev, količina in kakovost kognitivne stimulacije, razumevajoče in čustveno pozitivno 

okolje ter poudarek na pomembnosti učenja. Intenzivnost in oblika vključevanja staršev v 
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zgodnje učenje v veliki meri vpliva socialni položaj družine, stopnja materine izobrazbe in 

njeno psihično zdravje, status starša samohranilca in v manjši meri tudi narodnost. Muñoz in 

Lindgren sta v študiji ELLiE (2011) raziskovali dejavnike, ki vplivajo na učence izven šole. 

Ti dejavniki so stik s tujim jezikom, vpliv medijev, izobrazba staršev in uporaba tujega jezika 

na delovnem mestu. Ugotovili sta, da izven šole najbolj na bralne in slušne zmožnosti 

učencev vplivajo mediji, predvsem filmi s podnapisi, ter tudi starši učencev. V kolikor so 

starši uporabljali tuji jezik v službi, je imelo to na razvoj jezikovnih zmožnosti otroka večji 

vpliv, kot stopnja izobrazbe staršev. To je verjetno pogojeno z izpostavitvijo tujemu jeziku, ki 

ga tudi starši aktivno uporabljajo.    

Starši lahko na različne načine pri otroku pozitivno vplivajo na sprejemanje in doživljanje 

tujega jezika (Young, 1994:85; Pižorn in Vogrinc, 2010:94):  

- Otroku omogočajo srečanje s tujim jezikom v vsakdanjih situacijah.  

- Otroku pomagajo pri angleški domači nalogi.  

- Pošljejo otroka na dodatno jezikovno izobraževanje preko taborov in počitniških 

tečajev.  

- Spodbujajo otroka k sodelovanju pri šolskih izmenjavah z drugimi državami.  

- Organizirajo družinske počitnice v državi s ciljnim jezikom. 

- Podajo otroku možnost za interakcijo v tujejezičnem okolju. 

- Omogočajo otroku, da obiskuje plačljive oblike jezikovnega izobraževanja v šoli ali 

jezikovni šoli. 

- Odidejo živet v tujino za leto ali dve.  

- Spodbujajo h gledanju tujejezičnih oddaj in filmov, delu z internetom.  

- Otroku kupujejo različna gradiva, s pomočjo katerih spoznava in utrjuje novo 

besedišče (knjige, revije, igre, zgoščenke ipd.). 

- Ohranjajo stike s prijatelji ali sorodniki  iz tujine in za otroke pri njih organizirajo 

počitnice. 

- Sami se učijo tujih jezikov in otroku predstavljajo zgled, otroku pripovedujejo o svojih 

šolskih uspehih pri tujem jeziku.  

 

Pri uvajanju sprememb v šolski prostor, še posebej pri mlajših učencih, so ključni dejavnik 

starši, ki s svojimi predpostavkami in subjektivnimi teorijami zaznavajo spremembe in do njih 

vzpostavljajo določen odnos. Pižorn in Vogrinc (2010:91) sta v okviru projekta Uvajanje 
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tujega jezika in jezikovnega, medkulturnega uzaveščanja v prvo vzgojno-izobraževalno 

obdobje ugotavljala stališča staršev do nižanja starostne meje začetka učenja tujega jezika iz 

devetega v šesto leto starosti učencev. Z empirično raziskavo sta ugotovila, da so starši 

naklonjeni zgodnjemu učenju tujih jezikov, prav tako pa stopnja izobrazbe staršev pomembno 

vpliva na njihovo mnenje o učenju tujega jezika. Starši, ki imajo zaključeno višjo stopnjo 

izobrazbe se v večjem deležu kot starši, ki imajo zaključeno osnovno ali srednjo šolo strinjajo, 

da se morajo otroci učiti tujega jezika že od vrtca dalje, da bi moral biti tuji jezik že od prvega 

razreda dalje samostojen učni predmet in da bi morali njihovi otroci poleg angleščine znati 

vsaj še en tuji jezik (Prav tam:103). 
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3 EMPIRIČNI DEL  

 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Šole, ki še niso vključene v uradno uvajanje prvega tujega jezika v začetek šolanja se 

poslužujejo različnih načinov izvajanja. Nekatere ponujajo tuji jezik kot nadstandardni 

program oziroma tečaj, ki ga financirajo starši sami, drugim ga financira oziroma sofinancira 

šola, občina ali Ministrstvo za šolstvo in šport (Kač in Deutsch, 2007). Ponekod ponujajo 

angleščino kot interesno dejavnost ali pa integracijo v obstoječe predmete. Obstajajo pa tudi 

šole, ki učencem ne ponujajo možnosti za zgodnji začetek učenja tujega jezika, tam so starši 

primorani poiskati specializirane jezikovne šole. Posledično so osnovnošolci v neenakem 

položaju, saj prihajajo v četrti razred osnovne šole, kjer se uradno prične pouk tujega jezika, z 

zelo različnim predznanjem (Pižorn in Vogrinc, 2010:91).  

V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju se v 67,7 % šol angleščina izvaja kot interesna 

dejavnost ali tečaj. Po pogostosti ji sledi nemščina, ki se izvaja v 27,7 % vseh osnovnih šol. 

Ostali tuji jeziki (francoščina, italijanščina in španščina) se izvajajo manj pogosto (Kač in 

Deutsch, 2007). Avtorja povzemata, da glede na ugotovitve, da se mnogo učencev začne učiti 

angleščine in nemščine pred obveznim učenjem, bi bilo smiselno, da bi učenje prvega tujega 

jezika pomaknili v prvo vzgojno-izobraževalno obdobje. V zadnjih dveh desetletjih je v 

mnogih državah po svetu moč opaziti zniževanje stopnje začetka učenja tujega jezika v 

začetek šolanja.  

Na Osnovni šoli Antona Tomaža Linharta Radovljica sta učencem od prvega razreda dalje 

ponujena nemščina kot interesna dejavnost ter angleščina kot nadstandardni program, ki ga 

financirajo starši. Angleške urice potekajo enkrat na teden, zasnovane so na tematskem in 

vsebinskem pristopu. Za realizacijo se uporabljajo različni didaktični pristopi (lutke, 

didaktične igre, akcijske pesmi, ritmično besedilo, zgodbe, aplikacije, spletne animacije, 

ustvarjalni gib, dramatizacija ter metoda popolnega telesnega odziva). V šolskem letu 2012/13 

se je izmed vseh vpisanih prvošolcev 77 % otrok vpisalo v tečaj angleščine, kar nakazuje 

težnjo staršev k zgodnjem začetku učenja tujega jezika. 
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3.2 NAMEN RAZISKAVE 

 

V treh oddelkih prvega razreda, ki sem ga poučevala, sem izvedla anketo z učenci in 

njihovimi starši. Od učencev sem želela izvedeti, kako radi prihajajo k pouku, kako pogosto si 

želijo prihajati, kaj jim je pri pouku najbolj všeč ter zakaj obiskujejo tečaj angleščine. Starše 

sem povprašala o tem, kako radi so njihovi otroci prihajali na angleške urice ter o njihovih 

stališčih glede zgodnjega uvajanja tujega jezika. Zanimalo me je, zakaj so oziroma niso 

svojega otroka vključili v pouk angleščine v prvem razredu in če so, ali je program opravičil 

njihova pričakovanja.  

 

3.2.1 CILJI RAZISKOVANJA 

 

C1: Ugotoviti, ali so učenci motivirani za pouk angleščine, ki sloni na izbranih teoretičnih 

izhodiščih.  

C2: Primerjati in ugotoviti mnenja otrok in njihovih staršev o pogostosti izvajanja programa.  

C3: Primerjati in ugotoviti mnenja otrok in njihovih staršev o ustreznosti časovne umestitve 

programa.  

C4: Ugotoviti razloge učencev in staršev za vpis v nadstandardni program angleščine ter 

razloge staršev, zakaj svojega otroka niso vpisali v poučevanje tujega jezika v 1. razredu.   

C5: Ugotoviti, kateri didaktični pristopi so všeč učencem ter kaj se zdi ustrezno njihovim 

staršem. Primerjati, ali se pojavljajo razlike o izboru dejavnosti med dečki in deklicami.  

C6: Ugotoviti, ali se med starši z različno stopnjo izobrazbe pojavljajo razlike v stališčih do 

zgodnjega učenja tujega jezika.  

C7: Ugotoviti, ali se med starši z različno stopnjo izobrazbe pojavljajo razlike v stališčih o 

tem, kdaj je primerno otroke vključiti v pouk tujega jezika.  

C8: Ugotoviti, ali se med starši z različno stopnjo izobrazbe pojavljajo razlike v stališčih o 

možnih oblikah zgodnjega poučevanja tujega jezika.  

C9: Ugotoviti, ali se med starši z različno stopnjo izobrazbe pojavljajo razlike v stališčih o 

potrebnih kompetencah učitelja za zgodnje poučevanje tujega jezika.  
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C10: Ugotoviti, ali se med starši z različno stopnjo izobrazbe pojavljajo razlike v stališčih o 

tem, koliko jezikov bi moralo biti na šoli ponujeno, koliko jezikov vsaj pasivno znajo sami ter 

koliko jezikov se je v tem šolskem letu učil njihov otrok.  

C11: Ugotoviti uspešnost programa glede na pričakovanja staršev.  

 

3.2.2 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

 

H1: Učenci po večini radi prihajajo k pouku angleščine.  

H2: Učenci in starši menijo, da je ena ura pouka tujega jezika na teden dovolj.  

H3: Učenci in starši menijo, da se program izvaja pozno, ko so otroci že utrujeni.  

H4: Učenci hodijo k pouku angleščine zaradi volje staršev, ki so mnenja, da je učenje tujih 

jezikov potreben zaradi globalizacije. Starši, ki svojih otrok niso vpisali v program angleščine 

jih ne želijo preveč obremenjevati.  

H5: Učenci imajo radi dejavnosti, kjer so lahko aktivni. Starši se zavedajo, da branje in 

pisanje v tujem jeziku na tej stopnji nista primerna. Med dečki in deklicami se pojavljajo 

opazne razlike pri izboru dejavnosti.  

H6: Med starši z različno stopnjo izobrazbe se pojavljajo opazne razlike v pričakovanjih ter 

stališčih do zgodnjega učenja tujega jezika. 

H7: Med starši z različno stopnjo izobrazbe se pojavljajo opazne razlike v stališčih o tem, 

kdaj je primerno otroke vključiti v pouk tujega jezika.  

H8: Med starši z različno stopnjo izobrazbe se pojavljajo opazne razlike v stališčih o možnih 

oblikah poučevanja tujega jezika.  

H9: Med starši z različno stopnjo izobrazbe se pojavljajo opazne razlike v stališčih o 

potrebnih kompetencah učitelja za zgodnje poučevanje tujega jezika. 

H10: Med starši z različno stopnjo izobrazbe se pojavljajo opazne razlike v stališčih o tem, 

koliko jezikov bi moralo biti na šoli ponujeno, koliko jezikov vsaj pasivno znajo sami ter 

koliko jezikov se je učil njihov otrok.  

H11: Starši so zadovoljni z izvedbo programa zgodnjega poučevanja tujega jezika.  
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3.3 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

 

3.3.1 OPIS VZORCA 

 

Vzorec je neslučajnostni, namenski. Na izbrani osnovni šoli je bilo v šolskem letu 2012/13 v 

prvem razredu 74 učencev, od tega jih je bilo 57 (77 %) vpisanih k uram angleščine, 17 (23 

%) učencev pa se tečaja ni udeleževalo.  

V raziskavi je v celoti sodelovalo 118 anketirancev, od tega 54 učencev (31 dečkov in 23 

deklic, od tega 23 učencev starih šest in 31 starih sedem let) 1. razreda, ki so bili vključeni v 

nadstandardni program angleškega jezika in 50 njihovih staršev. O razlogih, zakaj svojega 

otroka niso vpisali v program angleščine ter o stališčih glede zgodnjega poučevanja tujega 

jezika sem povprašala tudi starše, ki svojih otrok niso vključili v omenjeni program. 

Sodelovalo je 14 staršev.  

Od vseh 64 anketiranih staršev jih ima tretjino (34 %) končano osnovno in/ali srednjo šolo, 

dobra polovica (55 %) jih ima zaključeno višjo, visoko ali pa univerzitetno izobrazbo, 

desetina (11 %) pa tudi magistrski ali doktorski študij. Od vseh vprašanih je 8 % staršev s 

srednješolsko in 14 % staršev z višjo, visoko ali pa univerzitetno izobrazbo, ki svojega otroka 

niso vključili v program za zgodnje učenje tujega jezika. Vsi starši z magistrskim ali 

doktorskim študijem so svojega otroka vključili v pouk angleščine.  

 

3.3.2 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV  

 

Podatke sem zbirala ob koncu šolskega leta, junija 2013 ob zaključku izvajanja programa 

angleškega jezika. Sestavila sem tri vprašalnike in sicer za učence in za starše, ki so svojega 

otroka vključili v program za zgodnje poučevanje angleščine ter vprašalnik za starše, ki 

svojega otroka niso vključili v omenjeni program. Anketni vprašalniki so bili anonimni. 

Razredničarke so učencem razdelile anketne vprašalnike za starše selekcionirano (ustrezni 

vprašalnik glede na to, ali je bil učenec udeleženec programa ali ne). Učenci so v mapah 

odnesli anketne vprašalnike staršem, ki so izpolnjene vprašalnike nato vračali razredničarkam 

v namenski zaboj pri vhodu v učilnico.  
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Učenci so anketni vprašalnik izpolnjevali vodeno, saj prvošolci še nimajo usvojene tehnike 

branja in pisanja. Učence sem opozorila, da se na anketni vprašalnik ne podpisujejo, tako ne 

bom vedela, kaj je kdo mislil in čutil, zato naj se potrudijo odgovarjati iskreno. Vsako 

vprašanje sem razložila in preverila razumevanje pravil reševanja naloge. Učenci so 

vprašalnik izpolnili z barvanjem izbranih obrazkov, z obkroževanjem in z risanjem križcev v 

tabelo. V kolikor je bilo potrebno, sem možne odgovore tudi obrazložila s primeri dejavnosti, 

ki so se izvajale.  

 

3.3.3 OPIS RAZISKOVALNE METODE 

 

V empirični raziskavi sem uporabila deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo 

empiričnega pedagoškega raziskovanja.  

Pri deskriptivni metodi opisujemo pedagoške pojave, s kavzalno neeksperimentalno metodo 

pa skušamo ugotoviti vzroke in posledice teh pojavov (Sagadin, 1993).  

Podatki so obdelani na nivoju deskriptivne (absolutne – f in odstotne frekvence – f %) 

statistike.  

 

3.4 INTERPRETACIJA REZULTATOV 

 

1) Motivacija za učenje angleščine v 1. razredu  

Tabela 1: Odgovor učencev in staršev o navdušenju otroka ob obiskovanju tečaja angleščine. 

Učenci Starši Skupaj 

f f % f f % f f % 

1. Ne hodi rad/a 4 7,4 2 4 6 5,8 

2. Ni dovolj zanimivo 4 7,4 4 8 8 7,7 

3. Rad/a hodi 3 5,5 11 22 14 13,5 

4. Zelo rad/a hodi 5 9,3 20 40 25 24 

5. Navdušen/a je 38 70,4 13 26 51 49 

Skupaj 54 100 50 100 104 100 
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Grafikon 1: Primerjava odgovorov učencev in staršev glede navdušenja o obiskovanju tečaja 

tujega jezika. 

 

Iz rezultatov je razvidno, da šest sedmin (85 %) učencev rado hodi k uram angleščine, največ 

se jih tečaja udeležuje z navdušenjem in velikim veseljem. Le sedmina (14,8 %) učencev 

meni, da jim tečaj ni zanimiv oziroma ne hodijo prav radi. Rezultat je pri starših primerljiv, 

več kot šest sedmin (88 %) staršev se strinja, da njihov otrok z bolj ali manj izrazitim 

navdušenjem obiskuje ure angleščine in manj kot sedmina (12 %) jih je mnenja, da za tečaj 

tujega jezika ne kaže veliko zanimanja.  

Prvo zastavljeno hipotezo, da učenci po večini radi hodijo k pouku angleščine lahko potrdim. 

Razloge za negativno mnenje je možno iskati v uri pouka, saj so učenci 6. šolsko uro že 

utrujeni in ob izvajanju programa opazujejo vrstnike zunaj učilnice, ki se lahko prosto igrajo. 

Prav tako je možno, da se nekateri učenci niso lagodno počutili, ker je velik del pouka potekal 

v tujem, njim še neznanem jeziku, ipd. 

 

2) Pogostost izvajanja programa zgodnjega uvajanja tujega jezika v 1. razred 

Tabela 2: Mnenje otrok in staršev o pogostosti izvajanja ur angleščine. 

Ena učna ura na 

teden je dovolj 

Potrebovali bi 

več ur na teden 

Skupaj 

f f % f f % f f % 

Učenci 25 46,3 29 53,7 54 100 

Starši: Osnovna in srednja šola 10 58,8 7 41,2 17 100 

Starši: Višja, visoka šoka, univerza 12 46,1 14 53,9 26 100 

Starši: Magistrski, doktorski študij 2 28,6 5 71,4 7 100 

Skupaj  49 47,1 55 52,9 104 100 
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Med učenci, ki so obiskovali pouk angleščine si jih več kot polovica (53,7 %) želi, da bi pouk 

tujega jezika potekal več kot le enkrat na teden. Starši teh otrok so sicer podobnega mnenja, 

vendar se opažajo razlike med njimi glede na njihovo stopnjo izobrazbe. Med starši s končano 

osnovno in srednjo šolo se jih dobro polovico (58,8 %) strinja, da je ena ura na teden dovolj, 

medtem, ko starši s višjo, visoko ali univerzitetno izobrazbo z več kot polovično podporo 

(53,9 %) pravijo, da bi bilo potrebno imeti vsaj dve uri pouka tujega jezika na teden. Starši s 

končanim magistrskim ali doktorskim študijem pa v največjem odstotku (71,4 %) soglaša, da 

je za učinkovito učenje tujega jezika potrebno več ur tedenskega pouka.   

Drugo hipotezo, ki pravi, da so otroci in starši mnenja, da je ena ura tujega jezika na teden 

dovolj, zavračam. Kljub temu, da so mnenja zelo deljena, jih v splošnem več kot polovica 

meni, da bi bilo potrebno več ur tedenskega pouka tujega jezika, kar sovpada z dognanji 

stroke.   

 

Grafikon 2: Mnenje učencev in njihovih staršev o pogostosti izvajanja tujega jezika. 

 

 

3) Časovna ustreznost izvajanja programa angleškega jezika  

Tabela 3: Odgovor otrok in staršev o tem, kako se počutijo učenci ob pričetku tečaja 

angleščine 6. šolsko uro, ko se program izvaja. 

Otroci Starši Skupaj 

f f % f f % f f % 

Utrujen/a je 11 20,4 16 32 27 25,9 

Težko posluša in sledi delu 2 3,7 1 2 3 2,9 

Dobro se počuti 41 75,9 33 66 74 71,2 

Skupaj 54 100 50 100 104 100 
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Kot izvajalka programa sem zelo pogosto opazila utrujene oči in rdeča lica učencev, ko sem 

vstopila v razred. Mojemu mnenju, da je za učence 6. ura pozna, saj je za šestletnike naporno 

biti tako dolgo zbran se pridružujejo tudi razredničarke učencev. Rezultati, ki sem jih 

pridobila s anketnimi vprašalniki pa kažejo drugačno sliko. Kar približno tri četrtine otrok 

(75,9 %) ter skoraj toliko njihovih staršev (66 %) je mnenja, da se otroci takrat dobro 

počutijo. Le slaba četrtina učencev (24 %) in dobra četrtina staršev (34 %) jih trdi, da so takrat 

utrujeni in težko sledijo pouku. S temi ugotovitvami zavračam hipotezo, da se otrokom in 

staršem ura, ko se izvaja pouk, zdi prepozna. Razlog za rezultat je možno iskati v tem, da 

imajo učenci pred poukom tujega jezika eno šolsko uro, ko gredo na kosilo in se lahko malo 

sprostijo ob prosti igri. Prav tako močna motivacija, ki jo pouk angleščine z uporabo različnih 

didaktičnih sredstev in pristopov uporablja, lahko prevlada nad občutkom utrujenosti in je 

zato učenci ne prepoznajo.   

 

Grafikon 3: Odgovori učencev in staršev o počutju otrok ob začetku tečaja tujega jezika. 

 

 

4) Razlogi za vpis v program zgodnjega poučevanja tujega jezika  

Tabela 4: Razlogi učencev, da obiskujejo tečaj angleščine. 

Da Ne Skupaj 

f f % f f % f f % 

Zaradi staršev 23 42,6 31 57,4 54 100 

Všeč mi je, kako se sliši 47 87 7 13 54 100 

Všeč mi je, kako se učimo 52 96,3 2 3,7 54 100 

Znanje mi bo koristilo v višjih razredih 51 94,5 3 5,5 54 100 

V tujini bi se znal/a dogovoriti 49 90,7 5 9,3 54 100 
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Učence sem spraševala, zakaj obiskujejo angleške urice. Kljub temu, da imajo starši pri 

odločitvah velik vpliv, več kot polovica učencev (57,4 %) navaja, da so se za prijavo na 

angleščino odločili sami oziroma starši niso razlog, da radi hodijo. S to ugotovitvijo zavračam 

prvi del četrte hipoteze, da učenci v večji meri hodijo k pouku tujega jezika zaradi stališč 

staršev do pomembnosti zgodnjega učenja. Dobrih šest sedmin (87 %) učencev navaja, da jim 

je všeč ritem in intonacija angleškega jezika, skoraj enotni (96,3 %) pa so si v tem, da jim je 

všeč, kako se tuj jezik učimo. Zelo podobno jih večina (94,5 %) meni, da jim bo znanje 

pridobljeno v prvem razredu koristilo tudi v višjih razredih, ko bo angleščina za oceno, ter 

(90,7 %) navajajo razlog, da obiskujejo pouk tudi zato, ker se bodo tako znali sporazumeti v 

drugih, neslovensko govorečih državah.  

 

Grafikon 4: Prikaz razlogov učencev za obiskovanje tečaja tujega jezika. 

 

 

Tabela 5: Razlogi staršev za vpis otrok v tečaj angleščine. 

Jezik otroci 

sprejemajo 

spontano 

Znanje je 

nujno zaradi 

globalizacije 

Ne želim, 

da bi 

zaostajal za 

sošolci 

Koristno 

znanje za 

višje 

razrede 

Skupaj 

f f  % f f  % f f  % f f  % f f  % 

Osnovna in srednja šola 11 37,9 10 34,5 1 3,4 7 24,2 29 100 

Višja, visoka šola, univerza 21 63,6 5 15,2 1 3 6 18,2 33 100 

Magistrski, doktorski študij 4 40 5 50 0 0 1 10 10 100 

Skupaj  36 50 20 27,8 2 2,7 14 19,5 72 100 
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Izmed vseh vprašanih staršev jih polovica (50 %) meni, da otroci v tem zgodnjem obdobju 

jezik sprejemajo spontano in je tako to pravi čas, da se spoznajo tudi s tujim jezikom. V 

skupnem le dobra četrtina (27,8 %) staršev meni, da je nujno učenje tujega jezika zaradi 

globalizacije, zato zavračam drugi del četrte hipoteze. Le-to mi potrjuje le polovica (50 %) 

staršev z magistrskim ali doktorskim študijem. Petina staršev (19,5 %)  je kot razlog za vpis v 

zgodnji program angleščine navedla dejstvo, da bo to pomagalo učencem na kasnejši poti, ko 

bo angleščina tudi že za oceno. Skoraj zanemarljiva (3 %) pa je težnja staršev le v tem, da 

njihov otrok ne bo zaostajal za vsemi, ki bi se tujega jezika začeli učiti pred njim. Vprašanje 

je bilo kombinirane narave, tako so starši z osnovno in srednjo šolo pod druge razloge za vpis 

v program navedli tudi splošno razgledanost, mama nekega učenca pa je navedla, da se tudi 

sama rada uči tujih jezikov, in bi to želela prenesti tudi na otroka. Ostali starši niso podali 

drugih razlogov.  

Grafikon 5: Prikaz razlogov staršev za vpis svojega otroka v tečaj tujega jezika. 

 

Tabela 6: Razlogi staršev, zakaj svojega otroka niso vpisali v tečaj angleščine. 

Otroci so še 

premajhni, za to 

je še dovolj časa 

Otroci ne znajo 

brati in pisati 

niti v maternem 

jeziku 

Ne želim ga/je 

obremenjevati s 

preveč 

dejavnostmi 

Dovolj bo 

kasnejši 

redni 

program 

Skupaj 

f f % f f % f f % f f % f f % 

Osnovna in 

srednja šola 

0 0 1 33,3 1 33,3 1 33,3 3 100 

Višja, visoka 

šola, univerza 

2 33,3 1 16,7 2 33,3 1 16,7 6 100 

Magistrski, 

doktorski študij 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

Skupaj  2 22,2 2 22,2 3 33,4 2 22,2 9 100 
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Izmed vseh odgovorov staršev, ki svojega otroka niso vključili v program angleščine v prvem 

razredu, jih največ (33,3 %) navaja, da otroka niso želeli preveč obremenjevati, kar delno 

potrjuje zadnji del četrte hipoteze. Ostala menja so bila enakomerno porazdeljena (22,2 %) in 

sicer so starši mnenja, da so otroci za to še premajhni, niso opismenjeni niti v maternem 

jeziku in bodo imeli za učenje tujih jezikov še dovolj časa in priložnosti v kasnejšem, rednem 

programu. Nekateri starši se niso opredelili znotraj ponujenih možnostih in so pod drugo 

navedli razloge, kot so: otrok se je z angleščino spoznal že v vrtcu; otrok je v tem letu 

obiskoval nemški jezik; termin, ko se je pouk izvajal nam ni ustrezal in otrok ni bil v vrtcu in 

je bil letos prvič vključen v večjo skupino, zato mu nismo želeli naprtiti preveč.  

Grafikon 6: Prikaz razlogov staršev, zakaj svojega otroka niso vključili v tečaj tujega jezika. 

 

Tabela 7: Odgovor staršev, ali bi vključili otroka v tečaj angleščine, če bi le-ta bil ponujen 

brezplačno. 

Da Ne Mogoče Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

Osnovna in srednja šola 0 0 1 20 4 80 5 100 

Višja, visoka šola, 

univerza 

5 55,6 3 33,4 1 11 9 100 

Magistrski, doktorski 

študij 

0 0 0 0 0 0 0 100 

Skupaj  5 35,7 4 28,6 5 35,7 14 100 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Dora Hočevar Jelovčan; diplomsko delo 

51 

 

Kljub navedenim razlogom proti vpisu svojega otroka k angleščini v 1. razredu devetletne 

osnovne šole, bi jih kar slabe tri četrtine (71,4 %) staršev z večjo ali manjšo gotovostjo 

vpisalo k pouku, v kolikor bi bil program s strani šole ponujen brezplačno. Le dobra četrtina 

(28,6 %) staršev bi vztrajala pri svojih stališčih, da je v 1. razredu za učenje tujega jezika še 

prezgodaj.    

 

Grafikon 7: Prikaz odločitve staršev o vključitvi otroka v program zgodnjega uvajanja tujega 

jezika, če bi bil le-ta brezplačen. 

 

 

5) Didaktični pristopi poučevanja tujega jezika 

Tabela 8: Mnenje otrok o tem, kateri vidiki pouka so jim bili bolj všeč. 

Dečki (N=31=100 %) Deklice (N=23=100 %) Skupaj (N=54=100 %) 

DA NE DA NE DA NE 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Lutke in igračke 27 87,1 4 12,9 23 100 0 0 50 92,6 4 7,4 

Angleške pesmice   28 90,3 3 9,7 20 87,0 3 13,0 48 88,9 6 11,1 

Angleške pravljice 25 80,6 6 19,4 23 100 0 0,0 48 88,9 6 11,1 

Igrice po angleško 29 93,5 2 6,5 23 100 0 0,0 52 96,3 2 3,7 

Veliko se gibljemo 28 90,3 3 9,7 23 100 0 0,0 51 94,4 3 5,6 

Sodelujemo in kdaj 

kaj predlagamo 

28 90,3 3 9,7 22 95,7 1 4,3 50 92,6 4 7,4 

Pouk večinoma 

poteka v angleščini 

24 77,4 7 22,6 21 91,3 2 8,7 45 83,3 9 16,7 

Nisem vedno takoj 

na vrsti   

21 67,7 10 32,3 21 91,3 2 8,7 42 77,8 12 22,2 
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Iz rezultatov je razvidno, da so deklice v večji meri naklonjene dejavnostim, kot so učenje 

preko lutk in igračk, poslušanje pravljic, gibanja ter igranja igric, kot dečki. V omenjenih 

kategorijah so se popolnoma (100 %) strinjale, da so jim takšne dejavnosti prijetne in 

zanimive, medtem ko so fantje s tem le večinsko soglašali (87–93,5 %). Pri dečkih je opazna 

težnja po gibanju, petina jih ne želi poslušati pravljic (19,4 %), ali pa se jim lutke in igračke 

kot šolarjem ne zdijo več zanimive (12,9 %). V večjem deležu (90,3 %) pa radi sodelujejo, 

izbirajo dejavnosti in se gibljejo. Zanimivo je, da so dečkom v povprečju malo bolj všeč 

pesmi, kot deklicam (3,3 %). Malce bolj neprijetno so se ob zlitju s tujim jezikom počutili 

dečki, dobra petina (22,6 %) jih navaja, da jim ni bilo všeč, ko je večina pouka potekala v 

angleškem jeziku. Deklicam je bilo to dejstvo bolj v veselje in izziv (91,3 %), kot pa da bi se 

ob tem počutile zmedeno ali nelagodno (8,7 %). Deklice so se v primerjavi z dečki bolj 

pripravljene počakati na vrsto in jih v večini (91,3 %) ne moti, da je razred številčen. S tem se 

ne strinja kar tretjina (32,3 %) dečkov, katerim jim je ljubše, da so lahko večkrat na vrsti pri 

dejavnostih. V splošnem lahko povzamem, da so učencem izbrani didaktični pristopi zelo 

všeč. Tudi tisti učenci, ki so navajali, da jim pouk ni dovolj zanimiv ali pa da ne hodijo radi, 

so pri omenjenih vprašanjih v veliki meri odgovarjali v prid izbranim dejavnostim. Potrjujem 

del pete hipoteze, ki navaja, da so opazne razlike pri izboru dejavnosti med dečki in 

deklicami. Vsi učenci so raje izbirali dejavnosti, kjer so lahko aktivni.   

 

Grafikon 8: Primerjava izbora dejavnosti deklic in dečkov. 
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Tabela 9: Mnenje staršev o primernosti dejavnosti in didaktičnih pristopov. 

Osnovna 

in srednja šola 

(N=17=100 %) 

Višja, visoka šola, 

univerza 

(N=26=100 %) 

Magistrski, 

doktorski študij 

(N=7=100 %) 

Skupaj 

(N=50=100 %) 

DA NE DA NE DA NE DA NE 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Lutke in igračke 10 58,8 7 41,2 18 69,2 8 30,8 6 85,7 1 14,3 34 68,0 16 32,0 

Angleške pesmice 13 76,5 4 23,5 23 88,5 3 11,5 7 100 0 0,0 43 86,0 7 14,0 

Angleške 

pravljice 

8 47,1 9 52,9 18 69,2 8 30,8 6 85,7 1 14,3 32 64,0 18 36,0 

Igrice po 

angleško 

14 82,4 3 17,6 24 92,3 2 7,7 7 100 0 0,0 45 90,0 5 10,0 

Veliko gibanja 16 94,1 1 5,9 22 84,6 4 15,4 7 100 0 0,0 45 90,0 5 10,0 

Učenci sodelujejo 

in izbirajo 

14 82,4 3 17,6 22 84,6 4 15,4 6 85,7 1 14,3 42 84,0 8 16,0 

Pouk je večinoma 

v angleščini 

8 47,1 9 52,9 18 69,2 8 30,8 6 85,7 1 14,3 32 64,0 18 36,0 

Poslušanje, 

ponavljanje besed 

14 82,4 3 17,6 22 84,6 4 15,4 5 71,4 2 28,6 41 82,0 9 18,0 

Zapis in prepis 

besed 

8 47,1 9 52,9 11 42,3 15 57,7 3 42,9 4 57,1 22 44,0 28 56,0 

Branje angleških 

besedil 

7 41,2 10 58,8 10 38,5 16 61,5 5 71,4 2 28,6 22 44,0 28 56,0 

Manjše učne 

skupine 

9 52,9 8 47,1 18 69,2 8 30,8 6 85,7 1 14,3 33 66,0 17 34,0 

 

V kolikor rezultate gledamo splošno, se staršem najprimernejše zdijo gibalne dejavnosti in 

igrice (90 %), pa tudi pesmice (86 %). Pomembno se jim zdi, da učenci lahko sodelujejo tudi 

pri izboru dejavnosti, prav tako pa se jim zdi ustrezno učenje preko ponavljanja novih besed 

za učiteljico (82 %). Več kot polovica vseh staršev se ne strinja z ustreznostjo branja in 

pisanja angleških besed v prvem razredu, kar potrjuje mojo peto hipotezo. Dve tretjini (66 %) 

staršev meni, da bi bile ustreznejše manjše učne skupine.   

Ob podrobnejši analizi ugotovimo, da se med starši z različno stopnjo izobrazbe pojavljajo 

opazne razlike. Višja, kot je stopnja izobrazbe, večji delež staršev je mnenja, da so za učence 

na tej stopnji bolj primerne dejavnosti, kot so igrice, pesmice in gibalne aktivnosti, prav tako 

pa se tudi uporaba lutk in pravljic tem staršem zdi ustreznejša, kot tistim z nižjo izobrazbo. V 

stališču, da je dobro, da učenci pri pouku sodelujejo in lahko tudi izbirajo se vsem zdi 

približno enako pomembno (82–85 %). Starši z višjo stopnjo izobrazbe se v primerjavi s 

tistimi z nižjo stopnjo izobrazbe v večji meri strinjajo s tem, da mora velik del pouka potekati 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Dora Hočevar Jelovčan; diplomsko delo 

54 

 

v tujem jeziku (85,7 %), so naklonjeni vidnemu prepoznavanju in branju angleških besed 

(71,4 %) ter so mnenja, da bi bile ustreznejše manjše učne skupine (85,7 %).  

 

Grafikon 9: Prikaz mnenja staršev o dejavnostih in didaktičnih pristopih. 

 

 

6) Pričakovanja in stališča staršev do zgodnjega poučevanja tujega jezika 

Tabela 10: Pregled pričakovanj staršev o zgodnjem poučevanju angleščine glede na stopnjo 

njihove izobrazbe. 

Osnovna 

in srednja šola 

(N=17) 

Višja, visoka 

šola, univerza 

(N=26) 

Magistrski, 

doktorski 

študij (N=7) 

Skupaj 

(N=50) 

f f % f f % f f % f f % 

Pridobil/a bo ritem jezika in 

sodeloval/a v aktivnostih 

14 38,9 18 42,8 5 41,6 37 41,2 

Spregovoril/a bo v angleškem 

jeziku 

5 13,9 8 19 0 0 13 14,4 

Izgubil/a bo strah pred neznanim 4 11,1 6 14,3 2 16,7 12 13,3 

Razumel/a bo angleška navodila in 

se nanje odzval/a 

6 16,7 6 14,3 3 25 15 16,7 

Sodeloval/a bo v pogovoru v 

angleščini 

4 11,1 3 7,2 2 16,7 9 10 

Pisal/a bo angleške besede 3 8,3 1 2,4 0 0 4 4,4 

Skupaj 36 100 42 100 12 100 90 100 

 

Največ anketiranih staršev (41,2 %) je ob vpisu otroka v program tujega jezika pričakovalo, 

da bo pridobil ritem jezika in sodeloval v različnih pripravljenih aktivnostih, kar potrjuje šesto 
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hipotezo. Starši z nižjo in srednjo stopnjo izobrazbe so v večji meri pričakovali, da bo otrok 

že po prvem letu učenja tujega jezika spregovoril, medtem ko tega ni pričakoval nobeden od 

staršev z magistrskim ali doktorskim študijem. Ti starši so v večji meri (16,7 %) kot ostali 

pričakovali, da bo otrok izgubil strah pred neznanim, in bo že sodeloval v pogovoru v tujem 

jeziku, še bolj kot to (25 %), da bo razumel angleška navodila in se nanje tudi odzival.  

Vsi anketirani starši so skupaj izbrali 90 podanih pričakovanj, torej manj kot dva pričakovanja 

na starša. Poleg izbranih pričakovanj so podali tudi pričakovanja, da se bo otrok seznanil s 

tem, da obstajajo tudi drugi jeziki, da bodo vzljubil jezik, naučil se bo osnovnih besed, razširil 

bo besedni zaklad, eni starši pa so izpostavili, da so k tujemu jeziku pristopili brez 

pričakovanj.  

Pri odprtem vprašanju sem starše povprašala o njihovem razmišljanju glede zgodnjega 

poučevanja tujega jezika. Le redki so želeli podati svoje mnenje oziroma predloge. Ti 

navajajo: »Otroci naj se učijo v manjših skupinah.« »Pri pouku naj se otroci učijo preko igre 

in naj veliko ponavljajo, z angleščino bi lahko začeli vsak dan v tednu prvih 15 minut.« »Nas 

so začeli učiti v petem razredu, kar je bilo popolnoma zadosti. Za učence, ki nimajo talenta 

jim učenje tujega jezika povzroča stres in napor, kaj šele, če se mora učiti dva ali tri.« 

»Mislim, da zgodnje učenje tujega jezika ni ključno za prihodnost.« Opazimo lahko, da niso 

vsi starši naklonjeni niti zgodnjemu niti množičnemu poučevanju tujih jezikov, čeprav so 

svojega otroka vključili v program zaradi že navedenih razlogov. Prav tako nekateri starši 

enačijo svoje izkušnje z učenjem tujega jezika, ki je potekal strukturirano preko pravil in 

zgodnjim učenjem tujega jezika, kjer jezik otroci spoznavajo celostno, preko igrivih aktivnosti 

in zato po večini ne čutijo stresa in pritiska po dosežkih. Predlog staršev, da bi angleščino 

vključili v vsakodnevno rutino pa bi bilo možno izvesti le ob ustreznih kadrovskih zahtevah. 

Vsaka razredna učiteljica bi tako morala biti dodatno usposobljena za poučevanje tujega 

jezika, kar pa ni v trenutnih zmožnostih večine šol. Kljub temu, da bi si tako starši, kot učitelji 

želeli manjših učnih skupin, pa je gotovo dejstvo, da s tem ko se povečuje število vpisa k 

pouku tujega jezika, skupine postajajo vedno večje.  

Pižorn in Vogrinc (2010:97) sta izvedla anketo, kjer sta ugotavljala stališča staršev do 

zgodnjega učenja tujega jezika. Njuni rezultati podobno kažejo, da ima več kot 99 % 

anketiranih staršev pozitivno stališče do znanja tujih jezikov, torej slab 1 % staršev se ne 

strinja, da je znanje tujih jezikov pomembno.  
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Grafikon 10: Primerjava pričakovanj staršev do zgodnjega učenja tujega jezika. 

 

 

7) Obdobje vključitve otrok v poučevanje tujega jezika  

Tabela 11: Odgovor staršev, kdaj bi bilo primerno začeti z učenjem tujega jezika. 

Osnovna 

in srednja šola 

Višja, visoka šola, 

univerza 

Magistrski, 

doktorski študij 

Skupaj 

 

f f % f f % f f % f f % 

Pred 6. letom 2 9,1 11 31,4 4 57,1 17 26,6 

V 1. razredu OŠ 14 63,6 17 48,6 3 42,9 34 53,2 

V 2. razredu OŠ 3 13,6 6 17,1 0 0 9 14 

V 3. razredu OŠ 2 9,1 0 0 0 0 2 3,1 

V 4. razredu OŠ 1 4,6 1 2,9 0 0 2 3,1 

Skupaj 22 100 35 100 7 100 64 100 

 

Iz zbranih odgovorov vseh anketiranih staršev je razvidno, da jih je več kot polovica (53 %) 

mnenja, da je najustreznejši čas za pričetek učenja tujega jezika prvi razred osnovne šole, 

dobra četrtina (26,6 %) pa jih meni, da bi bilo potrebno začeti že pred šestim letom. S tema 

trditvama se strinjajo tudi štirje starši, ki svojega otroka niso vključili v pouk angleščine v 

prvem razredu. Med temi starši jih največ (8) meni, da je najustreznejši drugi razred, le eden 

pa bi vpisal svojega otroka v tretjem oziroma četrtem razredu. Dobra desetina (14 %) vseh 

anketiranih staršev bi začetek učenja tujega jezika postavila v drugi razred, dobra petina (6,2 

%) pa v tretji oziroma četrti razred. V svoji raziskavi sta Pižorn in Vogrinc (2010:97) prišla do 

zelo podobnih zaključkov. Tudi tam največ staršev (36,4 %) ocenjuje kot najustreznejši prvi 
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razred, oziroma skoraj četrtina staršev (23,2 %) meni, da bi se morali začeti tujega jezika učiti 

že v vrtcu. Slaba desetina (8,6 %) jih meni, da bi bil primernejši drugi razred in dobra desetina 

(13,8 %), da bi bil primernejši tretji oziroma četrti razred. Opazimo, da so rezultati tudi na 

mojem manjšem, namenskem vzorcu izjemno podobni in po dveh letih, odkar je bila 

opravljena primerljiva raziskava lahko opazimo počasno naraščanje deleža staršev, ki bi 

učenje tujega jezika postavili že pred ali pa na sam začetek šolanja.  

 

Grafikon 11: Prikaz stališč staršev do začetka učenja tujega jezika. 

 

Glede na izobrazbo staršev lahko opazimo precejšnje razlike v mnenju, kdaj bi bilo za otroke 

najbolj primerno začeti z uvajanjem tujega jezika, kar potrjuje sedmo hipotezo. Skoraj dve 

tretjini (57 %) staršev z magistrskim ali doktorskim študijem meni, da bi bilo dobro začeti že 

pred šestim letom, s čimer se strinja le slaba desetina (9 %) staršev z osnovnošolsko in 

srednješolsko izobrazbo. Ti v največji meri (63,6 %) menijo, da je najustreznejši 1. razred. 

Dobra četrtina (27 %) jih je tudi mnenja, da je dovolj kasnejši začetek (med 2. in 4. 

razredom). Pri starših z višjo, visoko ali univerzitetno izobrazbo so mnenja precej razdeljena 

med vrtec (31,4 %) in 1. razred (48,6 %), skoraj petina (17,1 %) pa je izbrala kot bolj ustrezni 

2. razred. Nobeden od staršev z magistrskim ali doktorskim študijem ne bi začetka učenja 

tujega jezika prestavil v višji razred.  

Pižorn in Vogrinc (2010:100) sta v svoji raziskavi med starši z različno stopnjo izobrazbe 

dobila statistično pomembne razlike pri odgovarjanju na trditev »otroci naj se učijo tujih 

jezikov že od vrtca naprej«. Z višanjem izobrazbe se viša delež staršev, ki se strinja z 

zastavljeno trditvijo.  
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8) Programi poučevanja tujega jezika 

Tabela 12: Izbor ustreznega programa za poučevanje tujega jezika s strani staršev. 

Osnovna 

in srednja 

šola 

Višja, visoka 

šola, 

univerza 

Magistrski, 

doktorski 

študij 

Skupaj 

 

f f % f f % f f % f f % 

Obvezni redni pouk, kjer je pouk 

angleščine samostojen predmet 

14 63,7 

 

18 51,4 2 28,6 34 53,1 

Obvezni redni pouk, kjer je angleščina 

integrirana (vključena) v ostale predmete 

3 13,6 

 

8 22,9 3 42,8 14 21,9 

 

Izbirna interesna dejavnost 5 22,7 9 25,7 2 28,6 16 25 

Tečaj angleščine – nadstandardni program 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 22 100 35 100 7 100 64 100 

 

Glede na stopnjo izobrazbe lahko opazimo razlike v izboru programa, kar potrjuje osmo 

hipotezo. Medtem, ko skoraj dve tretjini staršev (63,7 %) z osnovno in srednjo šolo ter 

polovico (51,4 %) staršev z višjo, visoko ali univerzitetno izobrazbo meni, da bi bil bolj 

ustrezen samostojen reden pouk angleščine, se jih s tem strinja le dobro četrtino staršev z 

magistrskim ali doktorskim študijem. Ti starši so v večji meri (42,8 %) za pouk tujega jezika, 

ki bi bil integriran znotraj druge predmete kurikula. Pri izboru angleščine kot interesne 

dejavnosti ni večjih razlik glede na izobrazbo staršev (22–28 %).  

 

Grafikon 12: Prikaz izbora programov tujega jezika glede na izobrazbo staršev. 
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Izmed vseh vprašanih staršev jih dobra polovica (53 %) meni, da je najbolj ustrezen obvezni 

redni samostojni pouk tujega jezika, četrtina (25 %) bi jih raje izbrala angleščino kot izbirno 

dejavnost, dobra petina (21,9 %) pa meni, da bi bilo najustrezneje, če bi bila angleščina 

integrirana v ostale učne predmete. Nihče od anketiranih staršev ne podpira angleščine 

ponujene kot nadstandardni program, torej plačljive dejavnosti. V podobni raziskavi (Pižorn 

in Vogrinc, 2010:97) se je večino staršev (61,1 %) strinjalo s tem, da bi moral biti od prvega 

razreda naprej tuji jezik kot samostojen šolski predmet, več kot polovico (59,5 %) istih staršev 

pa je bilo tudi mnenja, naj se tuji jezik poučuje skozi druge šolske predmete. Ker se različni 

izvedbi med seboj izključujeta avtorja razmišljata, da je bilo vprašanje mogoče za starše 

preveč strokovno, ali pa jim način izvedbe ni toliko pomemben, kot samo dejstvo, da je tuji 

jezik ponujen kot možnost. Glede na različno stopnjo izobrazbe so se avtorjema pojavile 

statistično pomembne razlike. Z višanjem izobrazbe staršev se viša tudi delež tistih, ki menijo, 

da bi moral biti že od prvega razreda dalje tuji jezik kot samostojen šolski predmet.  

 

9) Kompetence učitelja za zgodnje poučevanje tujega jezika 

Tabela 13: Odgovori staršev o tem, kateri učitelj bi bil najprimernejši za zgodnje poučevanje 

tujega jezika. 

Osnovna 

in srednja 

šola 

Višja, visoka 

šola, 

univerza 

Magistrski, 

doktorski 

študij 

Skupaj 

 

f f % f f % f f % f f % 

Predmetni učitelj angleščine 9 40,9 12 34,4 1 14,3 22 34,4 

Razredni učitelj z dokvalifikacijo za 

zgodnje poučevanje angleščine 

11 50 15 42,8 

 

4 57,1 30 

 

46,9 

Naravni govorec 2 9,1 8 22,8 2 28,6 12 18,7 

Skupaj 22 100 35 100 7 100 64 100 

 

Izmed vseh anketiranih staršev jih skoraj polovica (46,7 %) meni, da je najustreznejši razredni 

učitelj, ki je izobražen tudi za poučevanje tujega jezika. Pri odgovorih staršev z različno 

stopnjo izobrazbe lahko opazimo nekaj razlik v stališčih, kar delno potrdi deveto hipotezo. 

Medtem, ko slaba polovica (40,9 %) staršev z osnovno in srednjo šolo raje izbere 

predmetnega učitelja, ki je jezikovno dobro kvalificiran, ni pa nujno tudi dobro didaktično 

usposobljen, jih z višanjem izobrazbe vedno manj staršev izbere to možnost. Le dobro 

desetino (14,3 %) staršev z magisterijem bi izbralo predmetnega učitelja, večino pa se jih 

zaveda pomisleka o ustreznosti uporabe didaktičnih pristopov za najmlajše učence, ki imajo 
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drugačne psihološke karakteristike, kot starejši učenci. Skoraj dve tretjini (57 %) teh staršev 

bi tako raje izbralo razrednega učitelja, ki je usposobljen za delo z mlajšimi učenci, seveda ob 

ustrezni jezikovni dokvalifikaciji. Podobnega mnenja je tudi skoraj polovico vseh ostalih 

staršev. Prednosti, ki jih prinaša naravni govorec si želi dobra četrtina staršev z najvišjo 

izobrazbo, medtem ko bi to možnost izbrala le slaba desetina (9 %) staršev z nižjo izobrazbo.   

 

Grafikon 13: Prikaz odgovorov staršev glede na stopnjo izobrazbe o učiteljevih kompetencah. 

 

 

10)  Tuji jeziki ponujeni na osnovni šoli 

Tabela 14: Odgovor staršev, koliko tujih jezikov se je njihov otrok v tem šolskem letu učil. 

0 tujih 

jezikov 

1 tuj jezik: 

angleščina 

1 tuj jezik: 

nemščina 

2 tuja jezika: 

angleščina in 

nemščina 

Skupaj 

f f % f f % f f % f f % f f % 

Osnovna 

in srednja šola  

5 22,7 12 54,6 0 0 5 22,7 22 

 

100 

Višja, visoka šola, 

univerza 

6 17,1 16 45,7 3 8,6 

 

10 28,6 

 

35 100 

Magistrski, doktorski 

študij  

0 0 5 71,4 

 

0 0 2 28,6 

 

7 100 

Skupaj 11 17,2 33 51,6 3 4,7 17 26,5 64 100 
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Na šoli je bila možnost izbire za prvošolce angleščina kot nadstandardni program ter 

nemščina kot interesna dejavnost. Slaba desetina (8,6 %) otrok staršev z visoko, višjo ali 

univerzitetno izobrazbo se je odločilo le za pouk nemščine, medtem ko se je več kot pol (51,6 

%) vseh staršev odločilo le za angleški pouk. Opazimo lahko, da višja, kot je izobrazba 

staršev, manjši je odstotek otrok, ki se niso učili nobenega tujega jezika. Pri starših z 

magisterijem ali doktoratom so se otroci v večini učili angleščino ali pa dva jezika. Pri 

učencih, ki so se učili tako angleščino, kot nemščino, v odstotkih ni večjih odstopanj glede na 

izobrazbo njihovih staršev.  

Grafikon 14: Prikaz vključenosti učencev k ponujenim programom tujih jezikov glede na 

izobrazbo njihovih staršev. 

 

Tabela 15: Mnenja staršev, koliko tujih jezikov bi moralo biti v šoli na izbiro. 

Osnovna 

in srednja šola 

(N=22) 

Višja, visoka 

šola, univerza 

(N=35) 

Magistrski, 

doktorski študij 

(N=7) 

Skupaj 

(N=64) 

f f % f f % f f % f f % 

Angleščina 20 90,9 35 100,0 7 100,0 63 98,4 

Nemščina 16 72,7 32 91,4 7 100,0 55 85,9 

Italijanščina 3 13,6 9 25,7 3 42,9 15 23,4 

Francoščina 3 13,6 4 11,4 3 42,9 10 15,6 

Španščina 3 13,6 7 20,0 0 0,0 10 15,6 

Latinščina  0 0,0 1 2,9 0 0,0 1 1,6 

Hrvaščina  0 0,0 1 2,9 0 0,0 1 1,6 

Kitajščina  0 0,0 0 0,0 1 14,3 1 1,6 

Nizozemščina  0 0,0 0 0,0 1 14,3 1 1,6 

Skupaj 22 100 35 100 7 100 64 100 
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Izmed vseh vprašanih staršev se ne glede na to, ali so svojega otroka vpisali k pouku tujih 

jezikov ali ne, skoraj vsi (98,4 %) strinjajo, da mora biti s strani šole ponujena angleščina in 

dobre štiri petine jih (85,9 %) meni, da bi morala biti ponujena tudi nemščina. Skoraj četrtina 

(23,4 %) jih meni, da bi bilo dobro imeti možnost izbire italijanščine in dobra desetina (15,6 

%) bi želela imeti na izbiro tudi francoščino in španščino. Opazimo, da odstotek mnenj in 

želja staršev o pestri izbiri tujih jezikov na šoli z višanjem izobrazbe narašča.  

 

Grafikon 15: Prikaz izbora jezikov glede na izobrazbo staršev. 

 

 

Tabela 16: Število izbranih jezikov s strani staršev. 

Osnovna 

in srednja šola 

(N=22) 

Višja, visoka 

šola, univerza 

(N=35) 

Magistrski, 

doktorski 

študij (N=7) 

Skupaj 

(N=64) 

f f % f f % f f % f f % 

En tuj jezik 3 13,6 3 8,6 0 0 6 9,4 

Dva tuja jezika 11 50 19 54,3 2 28,6 32 50 

Tri tuje jezike 5 22,8 8 22,9 2 28,6 15 23,4 

Štiri tuje jezike 0 0 2 5,7 3 42,8 5 7,8 

Pet tujih jezikov 3 13,6 1 2,8 0 0 4 6,3 

Šest tujih jezikov 0 0 2 5,7 0 0 2 3,1 

Skupaj 22 100 35 100 7 100 64 100 
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Nihče od anketiranih staršev ni mnenja, da na šoli ni potrebno ponuditi tujih jezikov. Polovico 

vseh staršev je izbralo, da naj bi bila na šoli ponujena dva tuja jezika, skoraj četrtino (23,4 %) 

pa jih je mnenja, da bi morali biti na izbiro trije jeziki. Slaba petina (17 %) staršev bi si želela 

s strani šole ponujenih vsaj štirih jezikov ali več. Glede na izobrazbo staršev je moč opaziti, 

da so tisti, ki imajo osnovno in srednjo šolo ter tisti z višjo, visoko ali univerzitetno izobrazbo 

bolj zadovoljni s ponudbo dveh (50 %) ali treh (23 %) jezikov, medtem ko si večji delež (42,8 

%) staršev z magisterijem ali doktoratom želi ponudbe vsaj štirih tujih jezikov.  

Grafikon 16: Prikaz številčnosti izbora jezikov s strani staršev. 

 

Tabela 17: Odgovor staršev, koliko tujih jezikov vsaj pasivno znajo sami. 

Osnovna 

in srednja šola 

(N=22) 

Višja, visoka 

šola, univerza 

(N=35) 

Magistrski, 

doktorski študij 

(N=7) 

Skupaj 

(N=64) 

f f % f f % f f % f f % 

Angleščina 20 90,9 35 100 7 100 62 96,9 

Nemščina 10 45,5 28 80 7 100 45 70,3 

Italijanščina 6 27,3 15 42,9 4 57,1 25 39,1 

Francoščina 2 9,1 2 5,7 2 28,6 6 9,4 

Španščina 0 0,0 3 8,6 1 14,3 4 6,3 

Latinščina  0 0,0 1 2,9 1 14,3 2 3,1 

Hrvaščina  6 27,3 8 22,9 2 28,6 16 25,0 

Srbščina 0 0,0 3 8,6 0 0 3 4,7 

Ruščina 0 0,0 1 2,9 0 0 1 1,6 

Albanščina 1 4,5 0 0 0 0 1 1,6 

Skupaj 22 100 35 100 7 100 64 100 
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Skoraj vsi (96,9 %) izmed vprašanih staršev navajajo, da vsaj pasivno znajo angleščino, 

skoraj tri četrtine (70 %) jih zna tudi nemško in dve petini (39 %) italijansko. Četrtina vseh 

staršev zna hrvaško, po manj kot desetina pa znajo tudi francosko, špansko, manj kot petina 

pa tudi latinsko, rusko, srbsko ali albansko. Opazimo lahko, da višja, kot je stopnja izobrazbe, 

večji delež staršev vsaj pasivno zna izbrani jezik.  

Grafikon 17: Prikaz znanja tujih jezikov staršev glede na njihovo izobrazbo. 

 

Podobno sta v svoji raziskavi (Pižorn in Vogrinc, 2010:99) ugotovila, da večina anketiranih 

staršev (86,3 %) zna angleški jezik, skoraj tri četrtine (71,2 %) jih zna hrvaški in dve tretjini 

(65,7 %) nemški jezik. Približno četrtina staršev zna italijanski ali francoski jezik in dobra 

desetina španski ali madžarski jezik.  

Tabela 18: Prikaz števila jezikov, ki jih vsaj pasivno poznajo starši. 

Osnovna 

in srednja šola 

(N=22) 

Višja, visoka 

šola, univerza 

(N=35) 

Magistrski, 

doktorski 

študij (N=7) 

Skupaj 

(N=64) 

f f % f f % f f % f f % 

Nobenega tujega jezika 1 4,5 0 0 0 0 1 1,6 

En tuj jezik 10 45,5 5 14,2 0 0 15 23,4 

Dva tuja jezika 2 9 12 34,3 2 28,6 16 25 

Tri tuje jezike 5 22,7 8 22,9 2 28,6 15 23,4 

Štiri tuje jezike 4 18,3 8 22,9 2 28,6 14 21,9 

Pet tujih jezikov 0 0 2 5,7 1 14,2 3 4,7 

Skupaj 22 100 35 100 7 100 64 100 
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Izmed vseh anketiranih staršev se je le eden tistih z osnovno in srednjo šolo opredelil, kot da 

ne zna nobenega tujega jezika, skoraj polovico (45,5 %) vseh ostalih staršev s podobno 

izobrazbo pa zna vsaj en tuji jezik. Opazimo lahko, da s stopnjo izobrazbe narašča tudi število 

jezikov, ki jih starši znajo vsaj pasivno. Nihče z magistrskim ali doktorskim študijem ne zna 

manj kot vsaj dva jezika.  

 

Grafikon 18: Prikaz, koliko tujih jezikov znajo starši glede na njihovo izobrazbo. 

 

Skupna interpretacija:  

Preko vseh navedenih vprašanj lahko opazimo, da višja, kot je izobrazba staršev, manjši je 

odstotek otrok, ki se niso učili nobenega tujega jezika. Prav tako odstotek mnenj in želja 

staršev o pestri izbiri tujih jezikov na šoli z višanjem izobrazbe narašča. Glede na izobrazbo 

staršev je moč opaziti, da so tisti, ki imajo osnovno in srednjo šolo ter tisti z višjo, visoko ali 

univerzitetno izobrazbo v večji meri zadovoljni s ponudbo dveh ali treh jezikov, medtem ko si 

skoraj polovica staršev z magisterijem ali doktoratom želi ponudbe štirih tujih jezikov. Iz 

rezultatov je razvidno, da višja, kot je stopnja izobrazbe, večji delež staršev vsaj pasivno zna 

izbrani jezik. Prav tako s stopnjo izobrazbe narašča število jezikov, ki jih starši znajo vsaj 

pasivno. Nihče z magistrskim ali doktorskim študijem ne zna manj kot vsaj dva tuja jezika. 

Dobljeni podatki potrjujejo deseto hipotezo in sicer je vidna korelacija med starši z različno 

stopnjo izobrazbe ter razlikami v stališčih o tem, koliko jezikov bi moralo biti na šoli 

ponujeno, koliko jezikov vsaj pasivno znajo sami ter koliko jezikov se je učil njihov otrok. 
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11)  Uspešnost programa zgodnjega poučevanja tujega jezika 

Tabela 19: Odgovor staršev na vprašanje, ali je tečaj angleščine v prvem razredu opravičil 

njihova pričakovanja. 

Da Ne Deloma Skupaj 

f f % f f % f f % f f % 

38 76 1 2 11 22 50 100 

 

Med starši, ki so svojega otroka vpisali v tečaj angleščine, so skoraj vsi (98 %) vsaj deloma 

zadovoljni z izvedbo programa. Le eden (2 %) izmed staršev je izrazil še večja pričakovanja 

do dobljenih rezultatov. Tako lahko potrdim enajsto hipotezo.  

 

Grafikon 19: Prikaz zadovoljstva staršev nad ponudbo in izvedbo programa zgodnjega 

poučevanja tujega jezika. 

 

 

Kot obrazložitev (ne)zadovoljstva so starši podali mnenja: »Ena ura na teden je zelo malo, 

zavedamo se, da bi morali doma ponavljati, pa nismo.« »Otrok je zadovoljen, rad je hodil, 

navdušen je nad angleščino.« »Poimenovati zna večino stvari z učnih listov – zapomnil si je 

veliko besed.« »Tudi doma poje angleške pesmice.« »Zelo sem zadovoljna, saj se je hčerka 

naučila veliko besedišča, učenje je potekalo skozi igro, izgubila je strah, sedaj prepozna 

angleški jezik.« »Zelo ji je bilo všeč.« »Naučil se je snov primerno njegovi starosti.« 

»Zadovoljni smo, da je na šoli možnost dveh tujih jezikov v 1. razredu. Z navdušenjem je 

hodil.« »Večkrat se s sestrico pogovarja v angleščini.« 
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Tabela 20: Odgovori učencev in staršev o tem, ali bi v naslednjem letu izbrali tečaj 

angleščine. 

Da Ne Skupaj 

f f % f f % f f % 

Učenci, ki so hodili k uram angleščine 43 79,7 11 20,3 

 

54 100 

Starši, ki so svojega otroka vpisali k uram angleščine 50 100 0 0 50 100 

Starši, ki svojega otroka niso vpisali k uram angleščine 9 64,3 5 35,7 

 

14 100 

Skupaj 59 92,2 5 7,8 64 100 

 

Večina vseh vprašanih (92 %) bi v naslednjem letu začela oziroma nadaljevala z 

obiskovanjem nadstandardnega programa oziroma tečaja angleščine, od tega štiri petine 

učencev (79,7 %), vsi starši, ki so svojega otroka k uram angleščine vpisali že v prvem 

razredu ter dobre tri petine (64 %) staršev, ki svojega otroka še niso vpisali v program.  

 

Grafikon 20: Prikaz mnenj učencev in staršev o tem, ali se bodo naslednje leto odločili za 

tečaj tujega jezika. 
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3.5  POVZETEK EMPIRIČNIH UGOTOVITEV 

 

Potrjujem prvo zastavljeno hipotezo, da učenci po večini radi hodijo k uram angleščine. Le 

nekaj (14,8 %) učencev je navedlo, da ne obiskujejo radi tečaja angleščine. Kljub začetnim 

navedbam so ti učenci v nadaljevanju ankete po večini navajali, da jim je všeč, kako se učimo.  

Drugo hipotezo, ki pravi, da so otroci in starši mnenja, da je ena ura tujega jezika na teden 

dovolj, zavračam. Mnenja so sicer deljena, a v splošnem več kot polovica tako staršev, kot 

učencev meni, da bi bilo potrebno več ur tedenskega pouka tujega jezika.   

Kljub lastnim opažanjem o utrujenosti in razpršeni pozornosti učencev v zgodnjem 

popoldanskem času, ko se izvaja program zgodnjega poučevanja angleščine, glede na zbrane 

rezultate zavračam tretjo hipotezo, da se otrokom in staršem ura, ko se izvaja pouk, zdi 

prepozna. Naloga učitelja je, da prepozna dejavnike, na katere ni moč vplivati (lakota pred 

kosilom oziroma utrujenost po obroku, nemir učencev pred odhodom domov ipd.) in glede na 

to izbira in prilagaja pouk. Dejavnosti, ki omogočajo aktivno udeležbo, učencem zbujajo 

zanimanje in dvigajo motivacijo, tako pa lažje preidejo morebitno začetno utrujenost.  

Raziskave kažejo, da so stališča staršev izjemnega pomena in imajo velik vpliv na otrokove 

šolske dosežke. Kljub dejstvu, da so starši tisti, ki vpišejo otroke v tečaj tujega jezika in 

vplivajo na mišljenje svojih otrok, pa zavračam prvi del četrte hipoteze, da učenci v večji 

meri hodijo k pouku tujega jezika zaradi stališč staršev o pomembnosti zgodnjega učenja. Več 

kot polovica učencev navaja, da so se za prijavo na angleščino odločili sami oziroma jim 

starši niso razlog, da radi obiskujejo ure angleščine. Tudi drugi del hipoteze ni potrjen, znanje 

tujega jezika se zdi pomembno zaradi globalizacije le polovici staršev z najvišjo izobrazbo, v 

splošnem pa polovica vseh staršev meni, da otroci v tem zgodnjem obdobju jezik sprejemajo 

spontano in je zato to pravi čas, da se spoznajo tudi s tujim jezikom. Delno lahko potrdim 

zadnji del hipoteze, saj dobra tretjina staršev, ki svojega otroka niso vključili v tečaj tujega 

jezika povečini navajajo, da ga niso želeli preveč obremenjevati.  

Peto hipotezo potrjujem v celoti. Učenci imajo najraje aktivnosti, kjer so lahko dejavni. Med 

dečki in deklicami opazimo razlike pri izboru dejavnosti. Iz rezultatov je razvidno, da so 

deklice v večji meri naklonjene dejavnostim, kot so učenje preko lutk in igračk, poslušanje 

pravljic, gibanja ter igranja igric, kot dečki. Starši se v splošnem strinjajo, da so na tej stopnji 
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najprimernejše gibalne dejavnosti in igrice, pa tudi pesmice. Več kot polovica vseh staršev se 

ne strinja z ustreznostjo branja in pisanja angleških besed v prvem razredu. 

Med starši z različno stopnjo izobrazbe se pojavljajo opazne razlike v pričakovanjih in 

stališčih glede zgodnjega učenja tujega jezika, kar potrjuje šesto hipotezo. Starši z nižjo in 

srednjo stopnjo izobrazbe so v večji meri pričakovali, da bo otrok že po prvem letu učenja 

tujega jezika spregovoril, medtem ko tega ni pričakoval nobeden od staršev z magistrskim ali 

doktorskim študijem. Ti starši so v večji meri pričakovali, da bo otrok razumel angleška 

navodila in se nanje tudi odzival.  

Glede na izobrazbo staršev lahko opazimo precejšnje razlike v mnenju, kdaj bi bilo za otroke 

najbolj primerno začeti z uvajanjem tujega jezika, kar potrjuje sedmo hipotezo. Starši z 

magistrskim ali doktorskim študijem v največji meri menijo, da bi bilo dobro začeti z učenjem 

tujega jezika že pred šestim letom, pri starših z višjo, visoko ali univerzitetno izobrazbo so 

mnenja precej razdeljena med vrtec in 1. razred, medtem ko se staršem z osnovnošolsko in 

srednješolsko izobrazbo v največji meri zdi ustrezen 1. razred ali celo kasnejši začetek.  

Glede na stopnjo izobrazbe lahko opazimo razlike tudi v stališčih o možnih oblikah 

poučevanja tujega jezika, kar potrjuje osmo hipotezo. Nižja, kot je stopnja izobrazbe, večji 

delež staršev meni, da bi bil bolj ustrezen samostojen reden pouk angleščine, medtem ko bi 

večji delež staršev z višjo izobrazbo izbral pouk tujega jezika, ki bi bil integriran znotraj 

druge predmete kurikula. Pri izboru angleščine kot interesne dejavnosti ni večjih razlik glede 

na izobrazbo staršev. Nihče od anketiranih staršev ne podpira angleščine ponujene kot 

nadstandardni program, torej plačljive dejavnosti. 

Pri odgovorih staršev z različno stopnjo izobrazbe lahko opazimo nekaj razlik v stališčih, kar 

delno potrdi deveto hipotezo. Več kot polovica vseh staršev, ne glede na izobrazbo, bi kot 

najustreznejšega izbrala razrednega učitelja z dokvalifikacijo za poučevanje tujega jezika. 

Višja, kot je stopnja izobrazbe, večji delež staršev bi izbralo naravnega govorca in obratno, 

nižja, kot je stopnja izobrazbe staršev, večji delež bi jih izbralo predmetnega učitelja.  

Dobljeni podatki potrjujejo deseto hipotezo in sicer je vidna korelacija med starši z različno 

stopnjo izobrazbe ter razlikami v stališčih o tem, koliko jezikov bi moralo biti na šoli 

ponujeno, koliko jezikov vsaj pasivno znajo sami ter koliko jezikov se je učil njihov otrok. 

Preko vseh navedenih vprašanj lahko opazimo, da višja, kot je izobrazba staršev, manjši je 
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odstotek otrok, ki se niso učili nobenega tujega jezika. Prav tako odstotek mnenj in želja 

staršev o pestri izbiri tujih jezikov na šoli z višanjem izobrazbe narašča. Glede na izobrazbo 

staršev je moč opaziti, da so tisti, ki imajo osnovno in srednjo šolo ter tisti z višjo, visoko ali 

univerzitetno izobrazbo v večji meri zadovoljni s ponudbo dveh ali treh jezikov, medtem ko si 

skoraj polovica staršev z magisterijem ali doktoratom želi ponudbe vsaj štirih tujih jezikov. Iz 

rezultatov je razvidno, da višja, kot je stopnja izobrazbe, večji delež staršev vsaj pasivno zna 

izbrani jezik. Prav tako s stopnjo izobrazbe narašča število jezikov, ki jih starši znajo vsaj 

pasivno. Nihče z magistrskim ali doktorskim študijem ne zna manj kot vsaj dva tuja jezika.  

Potrjena je tudi enajsta hipoteza. Izmed vseh anketiranih staršev, ki so svojega otroka vpisali 

v pouk angleščine, je le eden izmed staršev izrazil še večja pričakovanja do dobljenih 

rezultatov, vsi ostali pa so bili vsaj deloma zadovoljni z izvedbo programa zgodnjega 

poučevanja angleščine.  

Tekom prvega leta šolanja so se učenci pri pouku angleščine srečali z ritmom in intonacijo 

tujega jezika, pridobili so besedišče o obravnavanih vsebinah, pokazali so željo po 

sodelovanju v aktivnostih, ki potekajo v tujem jeziku, vedno bolj so razumeli in sledili 

navodilom, podanih v angleškem jeziku ter pridobili so veselje do učenja tujega jezika. 

Razredničarke so opazile, da se učenci tudi med prosto igro »igrajo angleščino«, pojejo 

angleške pesmi in včasih med rednim poukom angleško poimenujejo stvari, ki smo se jih učili 

tudi pri angleščini. Kot učiteljico angleščine so me učenci na hodnikih pogosto spontano 

pozdravljali v angleščini. V anketi je 35,7 % staršev, ki svojega otroka v prvem razredu niso 

vključili v tečaj angleščine zapisalo, da ga tudi v drugem razredu niso nameravali vpisati. Ob 

koncu šolskega leta smo z vsemi učenci prvih razredov pripravili nastop za starše kot 

predstavitev našega dela in pridobljenega znanja. Kljub začetnim navedbam glede vpisa v 

tečaj angleščine je bil v naslednjem šolskem letu (2013/14) v drugem razredu 100 % vpis v 

ponujeni nadstandardni program angleščine. 
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4 ZAKLJUČEK 

 

Skozi čas se je uveljavilo mnogo različnih metod in pristopov za poučevanje tujega jezika, a 

danes vemo, da je popoln napredek vedno izostal. Mnoge metode so bile kritizirane, saj so 

pretirano poudarjale le določene sporazumevalne zmožnosti, druge pa zanemarjale. Kljub 

temu vsak pristop ponuja neko misel in usmeritev, ki jo sodobni učitelj lahko v kombinaciji 

različnih pristopov uspešno integrira v svoj pouk tako, da izbira zase in za svoje učence 

najustreznejšo pot do uresničitve zastavljenih ciljev. Učitelj ima pri posredovanju in 

spoznavanju tujega jezika velik vpliv, saj lahko s pretiranim drilom in poudarjanjem pravil 

priskuti jezik mnogim generacijam. Nasprotno pa lahko s pozitivnim odnosom do učencev ter 

izborom ustreznih didaktičnih pristopov učence popelje v zanimiv in zabaven svet tujega 

jezika. Spreten učitelj bo učenca v končni fazi pripeljal do tega, da ne bo obvladal le 

jezikovne, temveč tudi socialne kompetence.  

Najnovejša strokovna literatura močno poudarja vsebine iz šolskega učnega načrta povezane v 

pouk tujega jezika. Različni predmeti so integrirani, tako da učenci raziščejo določeno temo z 

različnih področij. Tako učenje ustreza otrokovi izkušnji, kar je pri učenju jezika zelo 

pomembno in posledično dviga raven motivacije za spoznavanje tujega jezika. Glede na 

strokovne smernice ter poznavanje psiholoških in razvojnih značilnosti mlajših učencev, sem 

kot izvajalka angleškega pouka v prvem razredu osnovne šole zasnovala letni delovni načrt 

kot integracijo tem in vsebin, ki jih učenci srečujejo pri spoznavanju okolja, matematiki, 

glasbi, likovni umetnosti in športu. Izbrane vsebine sem podajala z uporabo nebesednih 

izraznih sredstev (lutk, likovnega ustvarjanja, plesa, gibanja, glasbenega ustvarjanja), metodo 

popolnega telesnega odziva (ang. TPR), spoznavanjem in doživljanjem pravljic, dramatizacijo 

ipd. V empirični raziskavi sem ugotovila, da so tako učenci, kot starši v večji meri naklonjeni 

dejavnostim, kot so gibalne dejavnosti, igrice in pesmice. Ob teh ugotovitvah lahko 

povzamem, da se metode dela, ki sem jih uporabljala pri pouku angleščine zdijo ustrezne 

staršem, všeč pa so bile tudi učencem.   

V izobraževalnem procesu otrok imajo veliko vlogo njihovi starši. S svojim zgledom, 

zanimanjem za tuji jezik in morebitno uporabljanje le-tega otroku približa željo po učenju. Na 

potovanjih oziroma ob srečanju z drugače govorečimi ljudmi otrok lahko doživi 

komunikacijsko vrzel in dojame potrebo po znanju tujih jezikov. Šolsko učenje je izvzeto iz 

realne situacije in zato so te izkušnje, ki jih otrokom ponudijo starši, zelo dragocene. V 
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empirični raziskavi ugotavljam, da ima stopnja izobrazbe pomemben vpliv na mnenje staršev 

o zgodnjem poučevanju tujega jezika. V splošnem je prepoznati zadovoljstvo staršev nad 

ponudbo tujih jezikov na izbrani šoli ter nad samo izvedbo programa angleščine. Starši so 

izrazili željo po brezplačni ponudbi tujih jezikov s strani šole.  

O razlogih in pomembnosti zgodnjega začetka učenja tujega jezika pričajo mnoge raziskave z 

različnih vidikov otrokovega razvoja (nevrološki, psihološki, govorni in socialni razvoj). Ob 

globalizaciji delovnega trga se družba vedno bolj zaveda pomena znanja tujih jezikov. 

Posledično si vedno več staršev želi, da bi se njihov otrok naučil vsaj katerega od tujih 

jezikov že tekom šolanja. Mnogokrat so tako prav starši pobudniki za uvajanje poučevanja 

tujih jezikov v osnovne šole. Večino šol po Sloveniji se poslužuje različnih oblik izvajanja 

tujega jezika. Te oblike so podane kot izbirne vsebine, s tem pa se večajo razlike v znanju 

učencev. Nekateri imajo tako za seboj že tri leta spoznavanja tujega jezika, ko se drugi 

vključijo šele v redni pouk angleščine v četrtem razredu osnovne šole. Zaradi potreb po 

poenotenju se na nacionalni ravni uvaja prvi tuji jezik kot izbirni predmet v prvi, kot obvezni 

pa v drugi razred osnovne šole.  

Ključ med učenci in jezikom je učitelj, ki ima glavno vlogo pri predstavitvi jezika. Mlajši, kot 

so učenci, bolj je pomembno, da se jezik predstavi celostno, preko zanimivih in zabavnih 

aktivnosti, ki učence pritegnejo, sprostijo in zabavajo. Jezik tako postane smiseln in razumljiv 

medij za posredovanje informacij. Kljub temu, da učenci ne razumejo vsake besede, pa 

dojamejo pomen le-teh in s tem razvijajo pomembne strategije sklepanja in raziskovanja. 

Učitelj, ki bo spoštljiv, zabaven, dosleden, pošten, inovativen in zanimiv, bo učencem podaril 

največje bogastvo, to je veselje in željo po spoznavanju novih, tujih jezikov.   
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6 PRILOGE 

Priloga 1 

VPRAŠALNIK ZA UČENCE 1. RAZREDA, KI SO VKLJUČENI 

V PROGRAM ZGODNJEGA POUČEVANJA ANGLEŠČINE 

SEM DEČEK     SEM DEKLICA      STAR/A SEM:  ________ LET 
 
 
 

1) ALI SE RAD/A  UČIM ANGLEŠČINO? (POBARVAJ LE USTREZNI 

OBRAZEK). 

ocena 1 ocena 2 ocena 3 ocena 4 ocena 5 

NE HODIM 
RAD/A 

NI MI DOVOLJ 
ZANIMIVO 

RAD/A HODIM ZELO RADA 
HODIM 

NAVDUŠEN/A 
SEM 

     
 
 

2) ANGLEŠKE URICE IMAMO PO POUKU. KAKO SE TAKRAT POČUTIŠ? 

(OBKROŽI IZBRANO ČRKO). 

A UTRUJEN SEM 

B TEŽKO POSLUŠAM IN SLEDIM DELU 

C DOBRO SE POČUTIM 
 
 

3) KAJ MI JE PRI URICAH ANGLEŠČINE VŠEČ IN KAJ NE (POBARVAJ): 

1. LUTKE IN IGRAČKE. 

  
2. ANGLEŠKE PESMICE.  

  
3. ANGLEŠKE PRAVLJICE.  

  
4. IGRICE PO ANGLEŠKO.  
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5. VELIKO SE GIBLJEMO, NE SEDIMO VES ČAS V 
KLOPEH. 

  
6. VELIKO SODELUJEMO, LAHKO TUDI KAJ 

PREDLAGAMO. 
  

7. POUK POTEKA VEČINOMA V ANGLEŠČINI.  

  
8. V RAZREDU NAS JE VELIKO. NISEM VEDNO TAKOJ 

NA VRSTI.  
  

 

 

4) ANGLEŠKE URICE IMAMO ENKRAT NA TEDEN. (OBKROŽI). 

 
A 

 
DOVOLJ JE ENKRAT NA TEDEN 
 

 
B 

 
ŽELIM SI VEČ UR  ANGLEŠČINE 
 

 
 
 

5) ZAKAJ HODIŠ NA POUK ANGLEŠČINE? (OB TRDITVAH NAREDI KRIŽEC 

V IZBRANI KVADRATEK). 

 

DA NE 

1. STARŠI PRAVIJO, DA MORAM.  
 

  

2. ZDI SE MI ZANIMIVA. VŠEČ MI JE, KAKO SE SLIŠI. 
 

  

3. VŠEČ MI JE, KAKO SE UČIMO. 
 

  

4. ZNANJE MI BO KORISTILO V VIŠJIH RAZREDIH. 
 

  

5. V TUJINI BI SE ZNAL/A DOGOVORITI.  
 

  

 
 

6) BI SI ŽELEL/A TUDI NASLEDNJE LETO OBISKOVATI ANGLEŠKE URICE? 

(OBKROŽI).    

 

DA     NE 
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Priloga 2 

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA STARŠE, KI SO SVOJEGA OTROKA 

VPISALI V PROGRAM ZA ZGODNJE POUČEVANJE ANGLEŠČINE 

 

1) Stopnja izobrazbe. (S križcem (X) označite ustrezen odgovor). 

Osnovna in srednja šola  

Višja, visoka šola, univerza  

Magistrski, doktorski študij  

 

2) Zakaj ste se odločili, da svojega otroka vključite v program zgodnjega poučevanja 

angleškega jezika? (Obkrožite izbrani odgovor). 

a) Otroci so v tem obdobju dovzetnejši za učenje in nov jezik sprejemajo 

spontano. 

b) Znanje tujih jezikov je danes nujno zaradi globalizacije. 

c) Ne želim, da bi zaostajal za sošolci, ki se bodo učili angleško.  

d) Pridobljeno znanje mu bo prišlo prav v višjih razredih.  

e) Drugo: ______________________________________________________ 

 

3) Ali menite, da je ena šolska učna ura na teden dovolj za vidnejše rezultate 

zgodnjega poučevanja angleščine? (Obkrožite izbrani odgovor). 

a) DA   b) NE 

 
 

4) Kakšna so bila Vaša pričakovanja ob vključitvi otroka v program angleščine? 

(Obkrožite. Možnih je več odgovorov). 

a) Pridobil/a bo ritem jezika in sodeloval/a v aktivnostih.  

b) Spregovoril/a bo v angleškem jeziku. 

c) Izgubil/a bo strah pred neznanim.  

d) Razumel/a bo angleška navodila in se nanje odzval/a.  

e) Sodeloval/a bo v pogovoru v angleščini.  

f) Pisal/a bo angleške besede.  

g) Drugo: _____________________________________________________ 
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5) Je program opravičil vaša pričakovanja? (Obkrožite in zapišite).  

a) DA    b) NE   c) DELOMA 

Obrazložitev: ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

6) Kako bi ocenili navdušenje vašega otroka za obiskovanje pouka angleščine? 

(Obkrožite izbrano številko). 

1 2 3 4 5 

Otrok ne hodi 

rad. 

Ne kaže veliko 

zanimanja. 

Rad/a hodi.  Zelo rad/a 

hodi.  

Navdušen/a je. 

 

7) Kateri od navedenih didaktičnih pristopov so po vašem mnenju ustrezni za 

zgodnje poučevanje tujega jezika? (V tabeli s križcem (X) označite svoje mnenje). 

DA NE 

Lutke in igračke.   

Angleške pesmice.    

Angleške pravljice.    

Igrice po angleško.    

Veliko gibanja, ne sedimo ves čas v klopeh. (Elementi ustvarjalnega 
giba). 

  

Učenci lahko sodelujejo in izbirajo med določenimi aktivnostmi.   

Pouk poteka večinoma v angleščini.    

Poslušanje in ponavljanje besed.   

Zapis in prepis besed.   

Branje angleških besedil.   

Dobro bi bilo, če bi lahko tvorili manjše učne skupine.    
 

 

8) V letošnjem šolskem letu smo angleške urice izvajali po pouku (6. šolsko uro). 

Kako menite, da se vaš otrok takrat počuti? (Obkrožite izbrani odgovor). 

a) Verjetno je utrujen.  

b) Pravi, da težko posluša in sledi delu. 

c) Nikoli ne potoži. Verjetno se dobro počuti. 
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9)  Kdaj menite, da bi bilo najbolje otroke vključiti v poučevanje angleščine? 

(Obkrožite izbrano številko). 

1 2 3 4 5 
Pred 6. letom V 1. razredu 

OŠ 
V 2. razredu 

OŠ 
V 3. razredu 

OŠ 
V 4. razredu OŠ 

 

10) Kateri od možnih programov tujega jezika bi bil po Vašem mnenju najustreznejši? 

(Obkrožite izbrani odgovor). 

a) Obvezni redni pouk, kjer je pouk angleščine samostojen predmet. 

b) Obvezni redni pouk, kjer je angleščina integrirana (vključena) v ostale 

predmete.  

c) Izbirna interesna dejavnost.  

d) Tečaj angleščine – nadstandardni program.  

 
 

11)  Kdo bi bil v 1. triletju po Vašem mnenju najustreznejši učitelj angleščine? 

(Obkrožite izbrani odgovor). 

a) Predmetni učitelj angleščine. 

b) Razredni učitelj z dokvalifikacijo za zgodnje poučevanje angleščine. 

c) Naravni govorec.  

 

12)  Koliko tujih jezikov se je Vaš otrok v letošnjem šolskem letu učil? (Napišite in 

naštejte). 

Število: __________   Katere jezike?___________________________________ 

 
 

13)  Koliko tujih jezikov bi moralo po Vašem mnenju biti v šoli na izbiro?  

Število: __________    

Kateri jeziki? (S križcem (X) določite svojo izbiro). 

Angleščina  

Nemščina  

Italijanščina  

Francoščina  

Španščina  

Drugo:   

Drugo:  
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14)  Koliko tujih jezikov znate Vi (vsaj pasivno)? 

Število: __________    

Katere jezike? (Označite s križcem (X)). 

Angleščina  

Nemščina  

Italijanščina  

Francoščina  

Španščina  

Drugo:   

Drugo:  
 
 

15)  Ali boste svojega otroka v 2. razredu vpisali v program angleščine? (Obkrožite). 

a) DA    b) NE 

 
 

16)  Predlogi, pobude, pohvale, pomisleki, misli o zgodnjem poučevanju tujega jezika 

ipd.  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepša hvala za sodelovanje.  
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Priloga 3 

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA STARŠE, KI SVOJEGA OTROKA NISO 

VPISALI V PROGRAM ZA ZGODNJE POUČEVANJE ANGLEŠČINE 

 

1) Stopnja izobrazbe. (S križcem (X) označite ustrezen odgovor). 

Osnovna in srednja šola  

Višja, visoka šola, univerza  

Magistrski, doktorski študij  

 

2) Zakaj ste se odločili, da svojega otroka ne boste vključili v program za zgodnje 

poučevanje angleščine? (Obkrožite izbrani odgovor).  

a) Otroci so še premajhni, za to je še dovolj časa.  

b) Ni smiselno, saj še ne znajo brati in pisati niti v maternem jeziku. 

c) Ne želim ga/je obremenjevati s preveč dejavnostmi.  

d) Ni potrebno, dovolj bo kasnejši redni program.  

e) Drugo: ________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

3) V kolikor bi bil program brezplačen, bi otroka vključili k pouku angleščine? 

(Obkrožite izbrani odgovor). 

a) DA    b) NE    c) MOGOČE 

4) Kdaj menite, da bi bilo najbolje otroke vključiti v poučevanje angleščine? 

(Obkrožite izbrano številko). 

1 2 3 4 5 
Pred 6. Letom 

 
V 1. razredu 

OŠ 
V 2. razredu 

OŠ 
V 3. razredu 

OŠ 
V 4. razredu OŠ 

 

5) Kateri od možnih programov tujega jezika bi bil po Vašem mnenju najustreznejši? 

(Obkrožite izbrani odgovor). 

a) Obvezni redni pouk, kjer je pouk angleščine samostojen predmet. 

b) Obvezni redni pouk, kjer je angleščina vključena v ostale predmete.  

c) Izbirna interesna dejavnost.  

d) Tečaj angleščine – nadstandardni program.  
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6) Kdo bi bil v 1. triletju po Vašem mnenju najustreznejši učitelj angleščine? 

(Obkrožite izbrani odgovor). 

a) Predmetni učitelj angleščine. 

b) Razredni učitelj z dokvalifikacijo za zgodnje poučevanje angleščine. 

c) Naravni govorec.  

7) Koliko tujih jezikov se je Vaš otrok v letošnjem šolskem letu učil? (Napišite in 

naštejte).  

Število: __________  Katere jezike?____________________________________ 

 

8)  Koliko tujih jezikov bi moralo po Vašem mnenju biti v šoli na izbiro?  

Število:_______   Kateri jeziki? (S križcem (X) določite svojo izbiro). 

Angleščina  

Nemščina  

Italijanščina  

Francoščina  

Španščina  

Drugo:   
 
 

9)  Koliko tujih jezikov znate Vi (vsaj pasivno)?   

Število: __________   Katere jezike? (Označite s križcem (X)). 

Angleščina  

Nemščina  

Italijanščina  

Francoščina  

Španščina  

Drugo:   

Drugo:  
 
 

10)  Ali boste svojega otroka v 2. razredu vpisali v program angleščine? (Obkrožite). 

b) DA    b) NE 

 

 

Najlepša hvala za sodelovanje.  


