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I

POVZETEK

V diplomskem delu je predstavljen otrok kot učenec tujega jezika. Opisala sem glavna stališča

behaviorizma, nativizma in kognitivizma ter predstavila teorijo Piageta, Vigotskega, Brunerja

in Gardnerja, ki so s svojimi ugotovitvami pomembno prispevali k poznavanju otroka.

Podrobneje so predstavljeni poučevanje tujega jezika na zgodnji stopnji v Evropi in v

Sloveniji ter raziskave s tega področja. V nadaljevanju je predstavljena najnovejša Bela

knjiga, razlogi in prednosti za poučevanje tujega jezika v predšolskem obdobju ter kratek

povzetek o sodobnih modelih poučevanja tujega jezika.

V empiričnem delu diplomskega dela sem se osredotočila na rezultate anketne raziskave, ki

sem jo izvedla med vzgojiteljicami slovenskih vrtcev. Predstavlja prikaz poučevanja

angleščine v predšolskem obdobju pri osemintridesetih vzgojiteljicah, ki so odgovarjale na

različna vprašanja v povezavi z načinom poučevanja, dejavnostmi, ki jih izvajajo, pripomočki,

ki jih uporabljajo, trajanjem učne ure, številom otrok, vključenih v dejavnost itn.

Ključne besede: poučevanje tujega jezika, angleščina, otrok, predšolsko obdobje
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II

ABSTRACT

The thesis presents the child as a learner of a foreign language. I described the main

viewpoints of behaviorism, nativism and cognitivism, also the theory of Piaget, Vygotsky,

Bruner and Gardner , who with their findings made important contributions to the

understanding of the child. The following section presents in detail the situation in Europe:

the teaching of foreign languages at an early stage and later the situation in Slovenia and

research in this field are described. The following chapters present the latest White Paper,

reasons and advantages for foreign language teaching in pre-school and briefly summarized

overview of contemporary models of teaching a foreign language.

In the empirical part of the thesis I focused on the results of a questionnaire survey, which

was conducted among pre-school teachers of Slovenian kindergartens . It represents the views

of teaching English in the preschool period of thirty-eight teachers, responding to various

questions in connection with the teaching methodology, the materials that they use, the

duration of the lesson, the number of children involved in the activity, etc.

Key words: foreign language teaching, English, child, pre-school education
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1 UVOD

V predšolskem obdobju je otrok zelo dovzeten za učenje maternega jezika, zato je smiselno

čim prej uvesti tudi učenje tujega jezika, »the early the better« – kolikor bolj zgodaj, toliko

bolje (Brumen 2003, povzeto po Haas, 1998). Praksa v Sloveniji sicer kaže, da obstaja

različno razumevanje izraza zgodaj. Upoštevati moramo torej razlike v starosti otrok, pri

kateri se začne poučevanje angleščine. Po novem zakonu se bo po vseh slovenskih osnovnih

šolah pouk tujega jezika začel v šolskem letu 2016/17 v drugem razredu, sedaj se začenja v

četrtem. Pouk tujega jezika bo moral biti ponujen učencem že v 1. razredu kot izbirni

predmet, poučevanje tujega jezika pa bo moralo biti tudi ponujeno v vrtcih. Nekateri vrtci že

sedaj uvajajo poučevanje angleščine kot interesno dejavnost ali integrirano, znotraj

vsakdanjega dela. Razlikuje se tudi število ur tujega jezika, ki jih vrtci izvajajo.

V teoretičnem delu bom opisala nekaj teorij o učenju jezika otrok, posebnosti otrokovega

učenja in prvi način učenja jezika: poslušanje. V drugem delu bom predstavila stanje v Evropi

na področju poučevanja angleščine kot tujega jezika na predšolski stopnji in kasneje v

Sloveniji ter raziskave s tega področja. Nato se bom osredotočila na Belo knjigo iz leta 2011

in njene predloge na področju poučevanja tujega jezika ter na razloge za poučevanje tujega

jezika in njegove prednosti v predšolskem obdobju. Nazadnje bom opisala pregled sodobnih

modelov poučevanja tujih jezikov, profil učitelja tujega jezika in dejavnosti, ki jih učitelji

izvajajo pri poučevanju angleščine.

V empiričnem delu diplomskega dela želim prikazati odgovore na vprašanja iz ankete, ki sem

jo izvedla novembra 2013 v slovenskih vrtcih. Zanimalo me je veliko področij:od izobrazbe

vzgojiteljic, ki poučujejo tuj jezik, trajanja učne ure, števila otrok, dejavnosti, ki jih izvajajo,

do uporabe interneta in sodelovanja staršev. Odgovore bom prikazala v obliki grafov ter nato

povzela nekatere ugotovitve in tako prikazala približno sliko stanja poučevanja angleščine v

predšolskem obdobju v Sloveniji.
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2 OTROK  KOT UČENEC JEZIKA

V prvem poglavju bom povzela pregled teorij, pomembnih za otroka kot učenca jezika,

opisala bom razvoj otroka in teorije učenja pomembnejših avtorjev.

Behaviorističen pogled: »Ponovi za mano«

Behaviorizem je bila zelo vplivna teorija učenja v letih 1940 in 1950, še posebno v ZDA.

Najbolj znan psiholog, ki se je ukvarjal z učenjem jezika, je bil B.F. Skinner. Behavioristi so

trdili, da otroci posnemajo jezik, ki ga ustvarijo vsi okoli njega in za svoje poskuse, da bi

ustvarili, kar so slišali, dobijo »pozitivno podkrepitev«. To je lahko oblika pohvale ali le

uspešna komunikacija. Tako otroci, spodbujeni od okolja, nadaljujejo s posnemanjem in

vadijo te glasove in vzorce, dokler ne tvorijo »navade« pravilne uporabe jezika. Ta teorija

daje velik pomen okolju, ki je vir vsega, česar se mora otrok naučiti (Lightbown, Spada,

2006).

Nativističen pogled: »Vse je v tvojih mislih«

Noam Chomsky je eden najvplivnejših jezikoslovcev, njegove ideje o tem, kako usvojiti jezik

in kako se ta shranjuje v mislih, vključno s študijo o pridobivanju jezika, so sprožile

revolucijo v lingvistiki in psihologiji. Glavna teza njegovih razmišljanj je, da so vsi jeziki

človeštva v osnovi prirojeni in istočasno obstajajo univerzalni principi. Trdil je, da so otroci

biološko programirani za jezik, da se jezik razvije v otroku na enak način, kot se ostale

biološke funkcije; otroci so rojeni s posebno prirojeno sposobnostjo, da sami odkrijejo pravila

jezikovnega sistema na osnovi primerov naravnega jezika, ki so mu izpostavljeni. Ta notranja

nadarjenost je kot šablona, ki vsebuje temelje, ki so univerzalni vsem jezikom človeštva. To je

poimenoval univerzalna slovnica, ki naj bi preprečevala otroku vse napačne domneve, kako

naj bi jezikovni sistem deloval (prav tam).

Interakcionizem /razvojni pogled: učenje od noter navzven

Kognitivni in razvojni psihologi trdijo, da nativisti prevečkrat poudarjajo pomen zadnjega

stanja (sposobnost odraslega naravnega govorca) in premalo razvojne poglede pri

pridobivanju jezika. Z njihovega vidika je pridobivanje jezika primer, kakšna je otrokova

pomembna sposobnost, da se uči iz izkušenj, in sklepajo, da posebne strukture v možganih, ki

bi bile zadolžene za pridobivanje jezika, ne obstajajo. Trdijo, da je to, kar se morajo otroci

naučiti, dostopno v jeziku, ki so mu izpostavljeni in ga slišijo od odraslih okrog sebe.



Reya, A. (2014). Poučevanje angleščine v predšolskem obdobju. Diplomsko delo, Ljubljana: Univerza
v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.________________________________________________________

3

Razvojni psihologi in psiholingvisti so se osredotočili na medsebojno delovanje med

prirojeno učno sposobnostjo otrok in okoljem, v katerem se razvijajo (prav tam).

Večina kognitivnih teorij vključuje neko vrsto konstruktivizma. Predstavniki teh teorij

(Piaget, Vigotsky, Bruner) trdijo, da posamezniki gradijo svoje strukture mišljenja, ko

interpretirajo svoje izkušnje v situacijah (Skela, Dagarin Fojkar, 2009).

Jean Piaget: Otrok kot aktivni učenec

Piaget se je ukvarjal s tem, kako otrok deluje v svetu, ki ga obdaja in kako to vpliva na njegov

mentalni razvoj. Otroka vidi, kot da nenehno medsebojno deluje s svetom okoli sebe, rešuje

probleme, ki jih povzroča okolje. Učenje poteka prek dejanja, da bi problem rešil. Znanje, ki

ga pridobi s takšnim dejanjem, ni prirojeno ali posneto, temveč ga otrok aktivno zgradi sam.

Kar se najprej zgodi s konkretnimi predmeti, se nato zgodi v mislih, saj so problemi

ponotranjeni in sprejeti za reševanje dejanj in premišljevanje o njih. V tem primeru misel

izhaja iz dejanja, dejanje je ponotranjeno ali izraženo z domišljijo, kar razvija mišljenje.

Piaget pravi, da je dejavnost, mnogo bolj kot razvoj maternega jezika, bistvena za kognitivni

razvoj. Njegova psihologija loči dva načina, po katerih je možen razvoj zaradi dejavnosti:

asimilacija in akomodacija. Asimilacija nastane, ko se dejanje zgodi brez kakršnekoli

spremembe otroka, akomodacija pa na nek način vsebuje otrokovo prilagajanje posebnostim

okolja. Ta dva procesa prilagoditve, ki se bistveno razlikujeta, potekata hkrati. Asimilacija in

akomodacija sta prvotno prilagoditvena procesa vedenja, ki postaneta procesa mišljenja.

Akomodacija je pomemben pojem, ki je bil prenesen v učenje tujega jezika pod označbo

rekonstrukcija, ki se nanaša na reorganizacijo mentalne predstave jezika (Cameron 2001).

Piaget je razdelil otrokov razvoj na štiri univerzalne stopnje: senzomotorična stopnja (od

rojstva do 2 let), stopnja predoperativnega mišljenja (od 2 do 7 let), stopnja konkretnih

operacij (od 7 do 11 let) in stopnja formalnih operacij (od 11 do 15 let). Zaporedje stopenj je

stalno, povezava med starostjo in stopnjami pa le okvirna (Batistič Zorec, 2006).

Piaget pravi, da se otrokovo mišljenje razvija kot zaporeden razvoj znanja in intelektualnih

sposobnosti proti zadnji stopnji formalnega, logičnega mišljenja. Postopen razvoj je prekinjen

z bistvenimi spremembami, ki povzročijo otrokov prehod iz ene stopnje na drugo. Na vsaki

stopnji je otrok sposoben obvladovati nekatere vrste mišljenja, vendar še vedno nezmožen

drugih. Zadnja točka razvoja – mišljenje, da lahko upravlja formalne abstraktne kategorije z

uporabo pravil logike – je nedosegljiva, dokler otrok ni star enajst let ali več.
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Kritiki Piagetove teorije so trdili, da ni bil dovolj otroku prijazen in očitali so mu

podcenjevanje otrokovih sposobnosti. V zaporedju iznajdljivih poskusov je Margaret

Donaldson s sodelavci dokazala, da so z uporabo primernega jezika, predmetov in nalog zelo

mladi otroci zmožni veliko načinov razmišljanja, za katere je Piaget menil, da so preveč

napredni, vključno s formalnim, logičnim mišljenjem. Ti rezultati izpodbijajo nekatere

Piagetove teoretične poglede, še posebej idejo o nepovezanih stopnjah, in mnenja, da otroci

ne zmorejo narediti določene stvari, če niso še dosegli te stopnje (Cameron, 2001).

Piaget posveča veliko pozornost otroku kot aktivnemu učencu in mislecu, ki gradi svoje

lastno znanje z delom, s predmeti ali idejami. Dejavno učenje je imenoval konstruktivizem,

učenci tako konstruirajo svoje lastno znanje (Skela, Dagarin Fojkar, 2009).

Lev Vigotski: otrok kot družbeno bitje

Njegov pogled se razlikuje od Piagetovega glede na pomen, ki ga posveča jeziku in drugim

ljudem v otrokovem življenju. Kljub temu da je teorija Vigotskega trenutno najbolj znana po

osredotočenosti na družbo in je označena kot sociokulturna teorija, ni zanemarjal

individualnosti ali individualnega kognitivnega razvoja. Jezik prinaša otroku novo orodje,

odpre mu nove možnosti za delo in organizacijo informacij z uporabo besed kot simbolov

(Cameron, 2001).

Vigotski razdeli razvoj govora na štiri stopnje. Prva stopnja, ki traja do drugega leta, ko je

govor še popolnoma ločen od mišljenja, se imenuje stopnja primitivnega govora. Otrok nato

odkrije simbolično funkcijo govora in ker poteka v interakciji z drugimi, je znan tudi pod

imenom socialni govor. V tretjem letu se pojavi egocentrični govor, glasen monolog. Po

sedmem letu se ta govor spremeni v notranji govor, neke vrste tihi govor ali notranji monolog

(Batistič Zorec, 2006).

Mlajše otroke pogosto slišimo, kako govorijo sami s sabo in se organizirajo, ko rešujejo

naloge ali se igrajo, temu pravimo egocentrični govor. Z odraščanjem govorijo manj na glas

in ločijo med socialnim pogovorom z drugimi in notranjim govorom, ki igra pomembno vlogo

v urejanju in nadzoru vedenja. S pozornim opazovanjem zgodnjega govora dojenčkov in

njegovega razvoja v govoru, Vigotski loči zunanji govor in kar se dogaja z otrokovim

mišljenjem. Dojenček začne z uporabo ene besede, te besede prenašajo celotno sporočilo. Z

razvojem otrokovega jezika se celotno nedeljeno sporočilo v mislih lahko razdeli na manjše

enote in je izraženo z združevanjem besed, ki so zdaj enote za pogovor.
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Osrednja misel teorije Vigotskega je, da sta razvoj in učenje del družbenega konteksta, v

svetu polnem drugih ljudi, ki so v stiku z otrokom od rojstva naprej. Kot je za Piageta otrok

aktiven učenec, sam v svetu, polnem predmetov, je za Vigotskega otrok aktiven učenec v

svetu, polnem drugih ljudi. Ti ljudje igrajo pomembno vlogo pri otrokovem učenju,

prinašanju predmetov in pojmov, da postanejo nanje pozorni, pri govoru ob igri in o igri,

branju zgodb, postavljanju vprašanj. Na ogromno načinov odrasli posredujejo svet otroku in

ga naredijo njemu dostopnega. S pomočjo odraslih lahko otroci naredijo in razumejo veliko

več stvari, kot bi jih sami (Cameron, 2001).

Vigotski je v svoji teoriji uporabil tudi pojem območje bližnjega razvoja, ki je dal nov pomen

inteligenci. Bolje, kot da bi merili, kar lahko otrok naredi sam, je predlagal, da bi izmerili, kar

otrok lahko naredi s strokovno pomočjo. Različni otroci na enaki točki razvoja bodo različno

uporabili enako pomoč odraslega.

Vigotski je menil, da otrok najprej opravlja stvari v družbenem kontekstu s pomočjo drugih

ljudi in jezika. Kasneje se postopoma razvija k samostojnim dejanjem in mišljenju. Ta prehod

od mišljenja na glas in govorjenja o tem, kar počne, k mišljenju »od znotraj«, poimenujemo

ponotranjenje. V procesu ponotranjenja postane medosebna (skupen pogovor in skupna

dejavnost) kasneje osebna miselna dejavnost znotraj posameznika.

Veliko dognanj Vigotskega lahko pomaga pri izdelovanju teoretičnega ogrodja za učenje

tujega jezika otrok. Učitelj podpira učenje otrok tako, da uporabi območje bližnjega razvoja,

to, kar se otrok lahko še nauči. Tako načrtuje učno uro in način, kako govori z otrokom (prav

tam).

Jerome Bruner: zidarski oder in rutine

Bruner pravi, da je jezik najpomembnejše orodje za kognitivno rast. Raziskoval je, kako

odrasli uporabljajo jezik za posredovanje sveta otrokom in jim pomagajo reševati probleme.

Govor, ki podpira otroka, da izvede dejavnost, je simbolično označen kot postavljanje

zidarskega odra. Z uporabo le-tega otrok postane sposobnejši. Učitelj lahko pomaga otrokom

spremljati to, kar je pomembno, prisvojiti uporabne strategije in se spominjati celotne naloge

in ciljev. Te strategije učenja lahko uporabimo tudi za učenje tujega jezika. Učitelj z

usmerjanjem pozornosti in pomnjenja celotne naloge in ciljev v korist učenca počne to, česar

učenec sam še ne more storiti. Ko se otrok osredotoči na del naloge ali na jezik, ki ga želi

uporabiti, se ne more hkrati spomniti širšega dela naloge ali komunikativnega cilja, saj ima
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omejeno sposobnost pozornosti. Deli naloge so razdeljeni glede na starost učencev in njihove

izkušnje.

Bruner je prispeval še nekaj uporabnih idej za poučevanje jezika v svojih predstavah o

oblikah in rutinah. To so posebni načini, ki omogočajo, da se zgradi »zidarski oder« in

povezuje varnost znanega z razburljivostjo novega. Brunerjev najbolj tipičen primer rutine je,

ko starši berejo zgodbe otrokom. Novosti in spremembe v zgodbi se združujejo skupaj z

varnostjo rutine in otrok lahko sodeluje na vedno bolj zahtevni ravni, ko starši zmanjšujejo

pomoč, ki jo nudijo (t.i. zidarski oder). Uporaba jezika je predvidljiva znotraj rutine, vendar je

tu nekaj prostora, ki ga lahko otrok izkoristi in uporabi jezik samostojno. Prostor za rast se

ujema z otrokovim območjem bližnjega razvoja. Bruner poudarja, da so rutine in prilagoditve

pomemben del pri jezikovnem in kognitivnem razvoju. Rutine lahko pripeljejo do možnosti za

razvoj jezika; dovoljujejo otroku, da aktivno gradi smisel iz novega jezika s pomočjo znane

izkušnje in omogoča otroku prostor za jezikovno rast. Rutine omogočajo veliko možnosti za

razvoj jezikovnih spretnosti (Cameron, 2001).

Bruner je odkril, zakaj se zdi otrokom šolsko učenje tako težko. Otroci doživljajo učenje v

šoli kot nekaj ločenega od resničnega življenja. Tudi pouk tujih jezikov naj bi bil zato bolj

oseben, temeljil naj bi na otrokovem doživljajskem svetu in na dejavnostih, ki so mu blizu

(Skela, Dagarin Fojkar, 2009).

Howard Gardner: teorija o več inteligencah

Otroci podobne starosti imajo podobne značilnosti, vendar je tudi vsak edinstven. Učitelji in

starši pogosto opazijo, kako posamezni otroci uživajo v različnih dejavnostih. Na primer, ko

se ukvarjamo z zgodbami, se bodo otroci, ki so bolj glasbeni tipi, radi izražali s petjem in

plesom, pokazali pa bodo morda manj navdušenja za pisanje, risanje ali barvanje. Ostale

otroke bo morda sram peti ali plesati, zelo radi pa bodo pisali in risali na temo zgodbe.

Gardner je predlagal, da ne obstaja le ena inteligenca, temveč je izražena na veliko načinov v

različnih otrocih. Poznamo jezikovno, logično-matematično, glasbeno, prostorsko, telesno-

gibalno, medosebno in osebno inteligenco. V literaturi pogosto zasledimo tudi pojem učni stil,

ki je povezan z opisom inteligenc. Nekateri otroci so bolj natančni, previdni in razmišljajoči

učenci, drugi so impulzivni in interaktivni. Uporabljajo se tudi pojmi, ki opisujejo, na kakšen

način otroci najlažje sprejemajo informacije. Nekateri otroci najraje poslušajo (slušni tip),

drugi se več naučijo, če vidijo ali preberejo (vizualni tip). Kinestetični tip otrok pa se najraje

giblje, tipa in občuti stvari, ko se uči ali komunicira (Gardner, 1995).
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Otroci enake starosti, kažejo podobne značilnosti, vendar so si hkrati zelo različni kot

posamezniki v svojih močnih točkah in posebnostih v učenju (Pinter 2006, str. 13 - 14).

Eno najvplivnejših teorij učenja jezika imenovano teorija ali model nadzora je razvil

jezikoslovec Stephen Krashen. Sestavlja jo pet hipotez.

Prva hipoteza je razlika med učenjem in usvajanjem jezika. Učenje je zavesten proces,

medtem ko je usvajanje podzavesten proces in je podobno otrokovemu usvajanju maternega

jezika. Danes se ta pojma ponekod uporabljata kot sopomenki. Naslednja hipoteza je hipoteza

o naravnem redu, ki pravi, da učenci slovnične strukture usvojijo v nekem predvidljivem

vrstnem redu. S hipotezo o nadzoru Krashen sklepa, da ima učenje funkcijo nadzora nad

učenjem. Kako nadziramo svoje učenje? Imeti moramo dovolj časa za popravljanje samega

sebe, pozorni smo na pravilne oblike in poznati moramo slovnična pravila. Sledi hipoteza o

vnosu, ki pravi, da učenec razume učno snov. Ta mora biti na nekoliko višji ravni, kot je

učenčevo trenutno obvladanje jezika, podobno je pri Vigotskemu (območje bližnjega

razvoja). Zadnja hipoteza o čustvenem filtru pravi, da vse vrste psiholoških dejavnikov lahko

ovirajo ali pospešijo učenje jezika. To so predvsem motivacija, potrebe učencev, njihova

čustvena stanja in odnos do učenja (Skela, Dagarin Fojkar, 2009).

Po teoriji razvojne psihologije, ki je v veliki meri izhajala iz bioloških razlag otrokovega

razvoja (Piaget), se je razvilo razumevanje otrokovega razvoja v kontekstu sociokulturnih

teorij in v povezavi z učenjem (Vigotski, 1986). V osemdesetih letih prejšnjega stoletja se je

razvilo razumevanje otroka kot miselno, govorno in socialno kompetentnega posameznika, ki

se uči v vseh razvojnih obdobjih.

2.1 Govorni razvoj otrok

Avtorji, ki se ukvarjajo s preučevanjem otroškega govora (Chomsky, Clark in Clark, Harris,

Kruger in Tomasello, Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, Vigotski v Marjanovič Umek ,

2009, str. 73 – 74), poudarjajo nekatere zakonitosti in načela govornega razvoja otrok.

- Otroški govor se najhitreje razvija (količinsko in kakovostno) v obdobju malčka in

zgodnjega otroštva, do približno petega oz. šestega leta starosti. Razvija se besedišče,

skladnja in pragmatična raba govora. Po osemnajstem mesecu otrokove starosti obseg

otrokovega besedišča hitro raste, velike pa so tudi razlike med podobno ali enako

starimi malčki. Pri enem letu in pol začnejo pripovedovati prve zgodbe, ki so

strukturno preproste in se nanašajo na njegovo okolje. Kasneje, pri petih oz. šestih
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letih, pa pripovedujejo bolj strukturirane zgodbe, v katere vključijo resnične in

izmišljene osebe, v zgodbi uporabijo časovne in vzročne povezave, opisujejo motive,

čustva in odnose med osebami, uporabljajo različno intonacijo in barvo glasu za

posnemanje govora različnih junakov.

- Razvoj govora v obdobju zgodnjega in srednjega otroštva poteka v povezavi z

razvojem mišljenja.

- O metajezikovnem zavedanju lahko govorimo takrat, ko otrok razvije zmožnost

zavedanja strukture jezika in ve, da je jezik orodje za komunikacijo. Otrok to razvije

okoli četrtega leta starosti, ko izraža svoja mentalna stanja z govornimi dejanji v

pogovoru z odraslimi ali drugimi otroki.

2.2 Ključni principi jezikovnega učenja otrok

Kako se razlikuje učenje tujega jezika otrok od učenja tujega jezika odraslih ali

mladostnikov? Nekatere razlike so očitne: otroci so pogosto bolj navdušeni in živahni kot

učenci. Raje bi ugajali učitelju kot skupini sošolcev. Začeli bodo z dejavnostjo, tudi če ne

vedo točno, zakaj in kako, vendar hitreje izgubijo zanimanje za dejavnost kot odrasli in težko

ohranijo motivacijo za nalogo, ki se jim zdi pretežka. Otrokom se ne zdi enostavno uporabljati

jezika za pogovor o jeziku, povedano drugače, nimajo enakega dostopa do metajezika kot

odrasli, ki ga učitelji uporabljajo za razlago slovnice ali pogovora. Otroci se pogosto zdijo

manj sramežljivi v pogovoru v novem jeziku in njihovo pomanjkanje zadržkov pripomore k

bolj naravni izgovarjavi. To so posploševanja, ki zanemarijo različne otroke in načine učenja.

Ta posploševanja moramo razčleniti, da bi ugotovili, kaj se nahaja pod njimi, ko govorimo o

otroku kot učencu tujega jezika. Pomembne razlike nastajajo iz jezikovnega, psihološkega in

socialnega razvoja učenca in posledično moramo prilagoditi način svojega razmišljanja o

jeziku, ki ga poučujemo, in dejavnostih, ki jih uporabljamo v razredu. Pomembno je na učenje

osredotočeno poučevanje, ki gleda na znanje o otrokovem učenju kot na središče učinkovitega

učenja. (Cameron, 2001)

Brewster, Ellis in Girard (2002) navajajo, da so angleški učitelji povzeli nekatere vidike iz

teorij o učenju otrok (sedem let in manj), ki  se skladajo z njihovimi »zdravorazumskimi«

pogledi, le-ti pa temeljijo na izkušnjah v razredu:

1. Otroci se razvijajo v stopnjah, od konkretnega do abstraktnega nivoja razmišljanja.

Otrok mora biti pripravljen prestopiti na naslednjo razvojno stopnjo in ne sme biti

prisiljen premakniti se na višjo stopnjo mišljenja (npr. začetek branja in pisanja).
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2. Otroci se učijo prek konkretnih izkušenj, predvsem prek strukturirane igre.

3. V socialnem razvoju otroci preidejo od egocentričnosti do empatije.

4. Otroci morajo najprej razviti kompetentnost v prvem jeziku, da so lahko učinkoviti

učenci.

5. Vsak otrok je poseben in se uči na edinstven način.

Avtorica Lynee Cameron (prav tam) povzame ključne principe učenja, ki so se pojavili kot

najpomembnejši za učenje tujega jezika mlajših otrok:

1. Otroci hočejo aktivno razumeti pomen.

Otroci želijo aktivno najti smisel, najti in zgraditi pomen in namen o tem, kar jim odrasli

rečejo ali naročijo, naj naredijo. Smisel lahko najdejo le v okviru njihovega poznanega

besedišča, ki je omejeno in delno. Učitelji morajo zato preučiti razredne aktivnosti z zornega

kota učenca, da bi spoznali, ali bodo učenci razumeli, kaj narediti, ali bodo uspeli najti smisel

v novem jeziku.

2. Otroci potrebujejo prostor za jezikovno rast.

V obeh, jezikovnem in kognitivnem razvoju, je takojšen potencial otroka največjega pomena

za učinkovito učenje. Rutine in postavljanje »zidarskega odra« sta jezikovni strategiji, ki se

zdita izredno koristni v zagotavljanju prostora za otrokovo rast.

3. Jezik v uporabi nosi namige, ki jih morda ne opazimo.

Otroci potrebujejo strokovno pomoč pri opazovanju in spremljanju vidikov tujega jezika, ki

nosijo pomen. Ker ne zmorejo zavestnega razumevanja slovnice, moramo najti druge načine.

4. Razvoj lahko vidimo kot izhajajoč iz socialne interakcije.

Jezik se lahko razvija, ko otrok prevzame nadzor nad jezikom, ki se na začetku uporablja z

drugimi otroki in odraslimi.

5. Otrokovo učenje tujega jezika je odvisno od tega, kar doživijo.

Pomembna je povezava med tem, kaj in kako so otroci naučeni in kar se naučijo. Širša in

bogatejša,  kot je jezikovna izkušnja, zagotovljena otroku, več se bodo naučili. Tujejezikovni

pouk velikokrat zagotavlja vse ali večino otrokovih doživetij z uporabnim jezikom; če želimo,

da otrok razvije določeno jezikovno veščino, moramo zagotoviti, da bo imel izkušnje v učnih

urah, ki bodo gradile to veščino.

Dejavnosti, ki potekajo v razredu, ustvarjajo nekakšno okolje za učenje in kot take pogosto

različne vrste priložnosti za učenje jezika. Del učiteljevih veščin je, da prepozna posamezne
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priložnosti naloge ali dejavnosti in jih nato razvije v izkušnjo učenja za otroke (Cameron,

2001).

Večina otrok, starih štiri leta, že zna postavljati vprašanja, deliti navodila, poročati o resničnih

dogodkih in ustvarjati izmišljene zgodbe, tako da pravilno uporabljajo vrstni red in slovnično

strukturo. Splošno je sprejeto, da otroci do četrtega leta obvladajo osnovne strukture

maternega jezika. Tri- in štiriletniki nadaljujejo z učenjem besedišča s hitrostjo nekaj besed na

dan. Pridobivajo manj splošne in bolj sestavljene jezikovne strukture, kot so pasivni in

vzročni stavki. Otroci večino truda  za usvajanje maternega jezika v predšolskih letih vložijo v

svojo sposobnost za uporabo jezika v širokem socialnem okolju. Otroci uporabljajo jezik v

veliko različnih situacijah, pogovarjajo se z odraslimi, ki jih ne poznajo. V predšolskem

obdobju razvijejo tudi metajezikovno zavedanje, sposobnost obravnavati jezik kot predmet,

ločen od pomena, ki ga prinaša (Lightbown, Spada, 2006).

2.3 Poslušanje in učenje novih besed

Predšolski otroci spoznavajo angleščino tako, da jo slišijo. Prav tako kot v maternem jeziku,

moramo začeti angleščino poučevati najprej tako, da jo otroci poslušajo in šele nato govorijo.

To sta prvi veščini, ki se ju najprej nauči, saj otroci v tej starosti pogosto še ne znajo brati in

pisati oziroma pri tem še niso tako spretni. Mlajši začetniki morajo pričeti z veliko poslušanja

in možnosti za poslušanje, to pa bo naravno vodilo k pogovoru.

V razredu mlajših učencev, še posebno na začetnih stopnjah učenja jezika, učitelji veliko

govorijo v ciljnem jeziku, zato da bi zagotovili jezikovni vnos. Medtem ko otroci poslušajo,

ugotavljajo, kaj se dogaja in za nekaj časa morda želijo ostati tiho in le vsrkavati jezik.

Podobno je pri učenju maternega jezika. Seveda ne bodo nujno vsi razumeli vsake besede, ki

jo izgovori učitelj, vendar bo večini otrok uspelo razbrati pomen iz konteksta, gest in

vizualnih pripomočkov. Ko učitelj uporablja angleščino za podajanje navodil, pripovedovanje

zgodb, predstavitvijo pesmi ali rim, bo otrok, ki se je pravkar začel učiti angleščino, razložil v

maternem jeziku, kar se je pravkar zgodilo, saj še ne more sodelovati v tujem jeziku. Učitelj

bo sprejel otrokove razlage v maternem jeziku in jih podprl z odobravanjem njegovih ugibanj

ter prevedel njihove izraze v ciljni jezik (Pinter 2006, str. 45 - 46).

Otrokovo sodelovanje v pogovoru bo težilo k iskanju in širjenju pomena in to vodi k učenju

jezika, če so okoliščine primerne. Pomembno je, da poznamo in upoštevamo ključne točke:
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- pomen in cilj pogovora mora biti dostopen učencem,

- osebno navdušenje v pogovoru bo povečalo sodelovanje,

- govorjenje (prispevanje k pogovoru) je bolj zahtevno kot poslušanje in razumevanje,

- ko so zahteve previsoke, bodo otroci težili k uporabi posameznih besed ali oblikovnih

zaporedij,

- otroci so sposobni sodelovanja v pripovedovalnih in preprostih opisovalnih pogovorih,

- kratke dejavnosti ali vaje pomagajo razvijati ustvarjalen jezik, ki ga otroci uporabijo v

pogovoru,

- otroci potrebujejo izkušnje različnih vrst pogovorov, da povečajo svoje spretnosti

pripovedi,

- dialog naj bo razumljen kot besedilo, ki ponuja učne možnosti, vendar ne nujno za

razvoj spretnosti pogovora (Cameron, 2001).

Razvoj otrokovega besedišča je središče učenja tujega jezika na primarni stopnji. Otroci se

veliko naučijo v pogovoru v razrednih dejavnostih. Vrste besed, ki se jih bodo otroci zmožni

naučiti, se bodo spreminjale. Petletni otroci, ki se učijo tuj jezik, potrebujejo zelo stvarno

besedišče, ki je povezano s predmeti, s katerimi imajo opraviti ali jih vidijo, medtem ko

starejši učenci lahko obvladujejo besede in teme, ki so bolj abstraktne in oddaljene od

njihovih bližnjih izkušenj. Učenje besedišča ni le učenje več besed, ampak tudi širjenje in

poglabljanje poznavanja besed. Otroci morajo srečevati besede znova in znova v novih

okoljih, ki jim pomagajo povečati znanje o besedah. Učitelji morajo med dejavnostjo vključiti

večkratno uporabo besed. Pri razvoju otrokovega besedišča je pomembno, da vemo, da so

besede in poznavanje besed povezane v pomenske mreže. Srečanje z besedo bo sprožilo

mrežo in tako se bo otrok učil in razumel. Besede osnovne ravni so bolj primerne za mlajše

učence ali takrat, ko se učijo novih besed. Starejši učenci imajo prednost, saj lahko osvojijo

nadrejeno in podrejeno besedišče, povezano z osnovno ravnjo besed, ki ga že poznajo. Ne

nazadnje, otroci spreminjajo način, kako se učijo besede. Najmlajši učenci se bodo učili besed

kot zbirk, starejši učenci pa so veliko bolj sposobni povezovati med besedami, ki se jih

naučijo uporabljati za organizacijo besed in idej kot pomoč pri učenju besedišča (prav tam).
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3 ZGODNJE POUČEVANJE TUJIH JEZIKOV

3.1 Učenje dodatnih jezikov v otroštvu v dokumentih Evropske skupnosti

Večjezičnost je postala ena od samostojnih področij politike EU, zato je pomembna za

celotno EU in njene članice. Je nujen pogoj za uspešno in učinkovito sobivanje, saj

spoštovanje, znanje in poznavanje več jezikov omogoča ustrezno komunikacijo. Dva ključna

dokumenta s področja spodbujanja večjezičnosti v Evropski uniji sta Nova okvirna strategija

za večjezičnost (2005) in Akcijski načrt 2004 – 2006 za spodbujanje učenja jezikov in

jezikovne raznolikosti. Akcijski načrt nalaga vsem državam EU, naj imajo vsi prebivalci

poleg prvega jezika možnost, da se naučijo še dva druga jezika (Pižorn 2009, str. 13).

Učenje in poučevanje tujega jezika v predšolski dobi in v prvih letih osnovne šole se je v

zadnjih dvajsetih letih razširilo po vsej Evropi. Bela knjiga Evropske komisije (1995) navaja,

da naj bi vsi državljani Evrope govorili tri jezike Evropske unije, priporoča uvajanje tujega

jezika v vrtec in na primarno stopnjo osnovne šole (prav tam).

3.2 Razširjenost učenja dodatnih jezikov v otroštvu v Evropi in raziskave na tem

področju

Poročilo Eurydice (2005 in 2008) navaja, da se 50 % otrok v otroštvu od 3 do 11 let uči

najmanj en tuji jezik, kar je velik napredek od leta 1990. Študija iz leta 2003/04 z naslovom

»Najpomembnejša pedagoška izhodišča za poučevanje jezikov na zelo zgodnji stopnji«

poroča, da je večina članic Evropske unije že takrat izrazila pričakovanje, da bi se večina

otrok učila vsaj enega tujega jezika od vstopa v šolo dalje oziroma od 6,7 let naprej. Večina

držav znižuje začetno starost poučevanja tujih jezikov in tako zagotavlja svojim prebivalcem

več časa za učenje in možnost, da dosežejo jezikovne zmožnosti na višji ravni (Pižorn 2009,

str. 15).

Poročilo z naslovom „Ključni podatki o poučevanju jezikov na evropskih šolah za leto 2012“

(Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2012) navaja, da je angleščina v

skoraj vseh evropskih državah najpogosteje poučevan tuj jezik, z velikim zaostankom pa ji

sledijo francoščina, španščina, nemščina in ruščina. V Evropi začnejo otroci z učenjem tujih

jezikov vse mlajši. Po podatkih poročila Evropske komisije se večina učencev začne učiti

prvega tujega jezika med 6. in 9. letom starosti. V zadnjih 15 letih je večina držav ali pokrajin

znižala starostno mejo za obvezno učenje jezikov, nekatere pa poučevanje tujih jezikov

vključujejo celo v predšolsko vzgojo, na primer: nemško govoreča skupnost v Belgiji
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zagotavlja učenje tujih jezikov že za 3-letne otroke. Poročilo navaja, da se v okviru obveznega

izobraževanja vse več učencev vsaj eno leto uči dveh jezikov. V povprečju se je v šolskem

letu 2009/2010 60,8 % dijakov, vključenih v nižje sekundarno izobraževanje, učilo dveh ali

več tujih jezikov, kar je za 14,1 % več kot leta 2004/2005.

V skoraj vseh 32 državah, ki so bile vključene v raziskavo (28 držav članic EU, Islandija,

Lihtenštajn, Norveška in Turčija), je angleščina najpogosteje poučevan tuji jezik. Od leta

2004/2005 se je poučevanje angleščine še povečalo. V nižjem sekundarnem in splošnem

višjem sekundarnem izobraževanju se nad 90 % dijakov uči angleščine. Samo zelo majhen

odstotek dijakov (0–5 %, odvisno od države) se uči drugih jezikov kot angleščine,

francoščine, španščine, nemščine in ruščine.

Poročilo prav tako potrjuje precej presenetljivo ugotovitev, to je, da le redke države od

učiteljev tujega jezika zahtevajo, da v tujini preživijo daljše obdobje. Samo 53,8 % učiteljev

tujih jezikov, ki so sodelovali v nedavno objavljeni evropski raziskavi o znanju jezikov, je

izjavilo, da so v državi jezika, ki ga poučujejo, študirali več kot mesec dni. Za tem

povprečjem pa se skrivajo zelo različni pristopi: 79,7 % španskih učiteljev je več kot mesec

dni študiralo v Španiji, medtem ko to velja le za 11 % estonskih učiteljev. Ob teh ugotovitvah

se zastavlja vprašanje, ali naj se praktične izkušnje bodočih učiteljev v tuji državi štejejo za

merilo kakovosti usposabljanja učiteljev (Evropski otroci … 2012).

Veliko reform, povezanih z uveljavljanjem učenja drugega tujega jezika kot obveznega

predmeta, je vodilo k učenju le-tega prej in zato so se ga učenci začeli prej učiti v šoli. To je

opazno v primeru Belgije in Grčije, kjer so se spremembe pojavile v obdobju 2006/07, in na

Poljskem, Islandiji, v Sloveniji in Slovaški, kjer so se reforme pojavile po tem datumu, čeprav

se v Sloveniji in na Slovaškem te reforme niso uveljavile v vseh šolah v letu 2010/11. V

Sloveniji so namreč, zaradi odločitve ministrstva novembra 2011, to reformo postavili na

čakanje. V Franciji so poznejše reforme uveljavile učenje drugega tujega jezika kot obvezen

predmet za vse učence v glavnem višjem sekundarnem izobraževanju.

V Evropski uniji je v obdobju med leti 2004/05 in 2009/10 odstotek učencev, vpisanih v

osnovnošolsko izobraževanje, ki se ne učijo tujega jezika, padel za približno 10 odstotkov, od

32,5 % na 21,8 %. Če se osredotočimo na posamezne države, je največji padec, zabeležen v

Sloveniji, kjer je odstotek učencev, ki se ne učijo tujega jezika v osnovnošolskem

izobraževanju, padel iz 88,1 % v letu 2004/05 na 48,4 % v letu 2009/10. Padec je bil relativno
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velik tudi v Veliki Britaniji (razlika je okrog 34 %), na Češkem (25 %), Islandiji (21 %) ter v

Bolgariji in na Slovaškem (18 %). Razlike v teh državah so pogosto rezultat reform v šolstvu,

ki predstavljajo učenje tujega jezika kot obvezen predmet na nižji starostni stopnji šolanja.

Glede na spremembe v obdobju med leti 2006/07 in 2009/10 je Poljska zabeležila največjo

razliko. V tej državi je odstotek učencev v osnovni šoli, ki se učijo vsaj en tuj jezik, narasel iz

54,5 % v letu 2006/7 na 97,7 % v letu 2009/10 (razlika je okrog 43 %). Ta razvoj lahko

razložimo z reformo v letu 2008/9, ki je uvedla obvezno učenje prvega tujega jezika s sedmim

letom starosti (Key Data … 2012).

ELLiE (Early Language Learning in Europe ali Učenje jezikov v zgodnjem otroštvu v Evropi)

je projekt Evropske komisije, ki je želel z longitudinalno študijo prikazati dosežke učencev pri

tujih jezikih v državah, kjer se jih učijo v določenem času v šoli in imajo status tujega jezika.

Cilj te študije je bil tudi izmeriti vpliv drugih elementov na usvajanje tujega jezika, na primer

statusne, ekonomske, izvenšolske in motivacijske dejavnike. V projektu je sodelovalo 7 držav:

Švedska, Italija, Španija, Poljska, Nizozemska, Anglija in Hrvaška. Triletno longitudinalno

študijo so začeli v šolskem letu 2006/07, s spremljanjem otrok, starih 6 let. Spremljali so 1200

otrok v 48 mestnih in podeželskih šolah, opazovali poučevanje 48 učiteljev in raziskovali okolje

in dejavnike. V vsakem razredu, ki so ga opazovali, so naključno izbrali 6 učencev, ki so jih

podrobno spremljali. Ključno raziskovalno vprašanje je bilo: Kako najbolje doseči kakovosten

pouk tujih jezikov v zgodnjem/srednjem otroštvu?

Rezultati ELLiE projekta kažejo, da so, v nasprotju s splošno domnevo o mlajših učencih

tujega jezika pomembne individualne razlike v emocionalnih značilnostih učenca in da se te

značilnosti sčasoma spreminjajo. Učni uspeh je povezan z velikim številom dejavnikov,

povezanih s šolo. Odnos ravnateljev in učiteljev do zgodnjega učenja jezika, priložnosti za

izobraževanje učiteljev, dolžina učne ure, njena pogostost, dostopnost učnega gradiva in

opreme ter udeležba šole v mednarodna združenja in projekte so dokazano prispevali k

boljšemu učnemu uspehu. Tudi učitelj ima pomembno vlogo. Govorno znanje mlajših

učencev je povezano s količino učiteljeve uporabe ciljnega jezika v razredu, v povprečju je 60

% take uporabe dovolj dober model za učence. Uporaba jezika izven šole je prav tako

pomemben prispevek k boljšemu učnemu uspehu. Neformalna komunikacija s tujimi govorci

med počitnicami, gledanje televizije in poslušanje radia v ciljnem jeziku pomagajo pri učenju.

Glede na rezultate ELLiE projekta je pomembna tudi podpora staršev. Pozitiven pristop

staršev do zgodnjega učenja tujega jezika, pomoč otroku pri domači nalogi in zanimanje za to,
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kar se zgodi v razredu, kjer se učijo tuj jezik, ima pozitiven vpliv na učni uspeh učenca, še

posebno v poznejših letih (Enever, 2011).

3.3 Zgodnje učenje tujega jezika v Sloveniji

Zgodnje učenje tujega jezika se vse pogosteje pojavlja tudi v Sloveniji. Slovenska devetletna

osnovna šola začenja s poučevanjem tujega jezika v četrtem razredu, kot del obveznega

programa v drugem triletju. Kot del fakultativnega ali tečajna oblika poučevanja tujega jezika

pa se uvaja tudi v prvem triletju devetletnega osnovnošolskega izobraževanja in na predšolski

stopnji (Brumen 2004, str. 7).

V Uradnem listu RS, ki je izšel 21. 3. 2014, je določeno, da se bo začel tuji jezik kot obvezen

predmet postopno uvajati v drugi razred osnovne šole. Postopno pomeni, da bo v šolskem

letu 2014/15 tuj jezik v drugem razredu izvajalo15 % osnovnih šol, v naslednjem šolskem letu

pa že 30 %. S šolskim letom 2016/17 se bo začel izvajati pouk tujega jezika za vse učence

drugega razreda v vseh osnovnih šolah v Sloveniji. Kot prvi tuji jezik se v druge razrede

uvajata angleščina in nemščina (Uradni list … 2014).

Fanika Fras Berro, vodja projekta Tuji jeziki v vrtcih 2007, je s sodelavci Zavoda Republike

Slovenije za šolstvo objavila rezultate ankete, ki jo je izvedla konec oktobra 2007. V raziskavi

je sodelovalo 123 ravnateljev in ravnateljic vrtcev, anketni vprašalniki so bili razdeljeni v

sklopu delavnic v Portorožu, kjer je potekalo strokovno srečanje ravnateljev in ravnateljic

vrtcev.

Na vprašanje ali v letu 2007/2008 izvajajo tuj jezik kot dodatno dejavnost je 53,7 % odgovorilo

z da in 46,3 % z ne. Največ odgovorov na vprašanje, zakaj tujega jezika ne izvajajo, je bilo, ker

tujega jezika niso ponudili. Na nadaljnja vprašanja so odgovarjali le tisti anketiranci, ki so

odgovorili, da izvajajo tuj jezik kot dodatno dejavnost. Velika večina ravnateljev, 80,3 %

vrtcev, v katerih izvajajo tuj jezik, je odgovorila, da ga izvajajo na pobudo staršev otrok in nato

(28,8 %) na lastno pobudo. Pri tujem jeziku največ sodeluje od 11 do 20 otrok, najbolj pogosto

do tri skupine otrok. Skupine so večinoma (70,8 %) heterogene, otroci so iz različnih oddelkov.

V vrtcih je najbolj pogosto (66,7 %), da izvajajo pouk tujega jezika enkrat tedensko. V 77 %

vrtcev, ki izvajajo tuj jezik, le-tega izvaja ena oseba. Status teh oseb je največkrat (80,3 %)

zunanji sodelavec, zaposlenih v vrtcu ali osnovni šoli, ki poučujejo tuj jezik, je bistveno manj.

Največ izvajalcev tujega jezika je učiteljev tujega jezika (69,7 %). Učenje tujega jezika v

največjem številu financirajo starši otrok (83,1 %). Na zadnje vprašanje, ali bi morali učenje
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tujega jezika vključiti v izvedbeni kurikul vrtca, je 66 % ravnateljev odgovorilo z da, 34 % z ne

(Fras Berro, 2007).
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4 STALIŠČE BELE KNJIGE O VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU O

TUJIH JEZIKIH V VRTCU

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju (2011) navaja, da je bila v zadnjih desetih letih na

področju jezika izpostavljena problematika poučevanja tujega jezika v vrtcu. Vrtci so bodisi v

obliki tečajev ali v integrirani obliki (cilji in vsebine naj bi bile vključene v izvajanje kurikula)

organizirali poučevanje tujih jezikov. Posamezne rešitve so spremljali v manjših projektih in

razmišljali o možnosti sistemske ureditve poučevanja tujega jezika v vrtcu. Mednarodne

primerjave sistemskih in kurikularnih rešitev kažejo, da v nobeni od držav EU poučevanje

tujega jezika ni vgrajeno v kurikul za vrtce ter s tem obvezno za vse otroke. V večini držav pa

potekajo različni projekti poučevanja tujega jezika. V projekte so vključeni različno stari

predšolski otroci, poučevanje poteka na različne načine in izbire tujega jezika so različne. V te

projekte so otroci vključeni izbirno oziroma učenje tujega jezika poteka kot dodatna

dejavnost. Slovenija mora kot članica EU z mednarodnimi sporazumi stremeti k ustreznemu

reševanju tega problema.

Stališča vzgojiteljev, ravnateljev in staršev o vprašanjih, povezanih z jezikom v vrtcu, so bila

preverjana v posebni raziskavi, izvedeni v slovenskih vrtcih. Tudi sicer je v evropskem

prostoru v zadnjih petih, desetih letih vprašanje o tujem jeziku v vrtcu eno najbolj

preučevanih vprašanj na področju predšolske vzgoje v vrtcu. V raziskavo je bilo vključenih

133 ravnateljev, 373 vzgojiteljev in 1281 staršev iz približno polovice naključno izbranih

slovenskih vrtcev (gre za reprezentativni vzorec) (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj,

Hočevar, Lepičnik Vodopivec in Turnšek (2009). Na vprašalnik Jezik v vrtcu so odgovarjali

vzgojitelji otrok drugega starostnega obdobja in po naključju izbrani starši iz istih oddelkov.

V šolskem letu 2009/10 je poučevanje tujega jezika v različnih oblikah potekalo v 47,5 %

vrtcev, približno enako pogosto v vrtcih v mestu, primestju, manjšem kraju in na podeželju.

Najbolj pogosta oblika poučevanja tujega jezika je bil tečaj po zaključenem izvajanju

kurikula, ki ga plačajo starši. Tečajna oblika, ki se izvaja v času izvedbenega kurikula in jo

starši lahko plačajo ali ne, je bila manj pogosta. Druga najbolj pogosta oblika poučevanja

tujega jezika je bilo t. i. integrirano poučevanje tujega jezika. Najpogosteje se, ne glede na to,

za kakšno obliko poučevanje gre, le-ta izvaja enkrat tedensko.

Pokazalo se je, da je oblika poučevanja tujega jezika povezana tudi z razpoložljivimi

izvajalci. Tečaje izven kurikula so najbolj pogosto izvajali zunanji izvajalci, tečaje v času
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izvedbenega kurikula pa učitelji, ki so zaposleni na osnovnih šolah ali vzgojitelji v vrtcu, ki

imajo certifikat o znanju tujega jezika. Vzgojitelji so najbolj pogosto izvajali integrirano

poučevanje tujega jezika.

Ravnatelji so odgovorili, da se kar v 82,5 % poučuje kot tuji jezik v vrtcu angleščina, hkrati

79,9 % staršev meni, da se jim zdi angleščina najbolj primeren tuji jezik za poučevanje v

vrtcu. Najbolj primerno starost, pri kateri naj bi se otroci učili tujega jezika, je starost petih let

oziroma leto pred vstopom v šolo, ocenjujejo starši. Ravnatelji in vzgojitelji menijo, da naj bi

bili otroci mlajši, tuji jezik bi se učili od četrtega leta starosti dalje. Ravnatelji so ocenjevali

tudi, kakšne so po njihovem mnenju prednosti in slabosti poučevanja tujega jezika za otroke

od tretjega leta starosti dalje, ki so vključeni v vrtec. Večina ravnateljev meni, da so prednosti

predvsem v govornem razvoju otrok in v možnosti, da pridejo v stik z jezikom tudi otroci, ki

ne kažejo interesa za tuji jezik. Slabosti so, da se poučevanje tujega jezika ne nadaljuje v šoli

in da v vrtec niso vključeni vsi otroci. Za morebitno uvedbo poučevanja tujega jezika v vrtec

pa navajajo pomembne pogoje: zagotovitev nadaljevanja poučevanja v šoli (86,3 %);

zadostno število vzgojiteljev s certifikatom o znanju jezika in znanjem o didaktiki poučevanja

v zgodnjem otroštvu (75,8 %) ter zadostno število vzgojiteljev, ki bi z diplomo pridobili

znanje za poučevanje tujega jezika (64,4 %). Analizirana so bila tudi mnenja ravnateljev iz

vrtcev na narodnostno in jezikovno mešanem področju. Njihova stališča se pri večini vprašanj

pomembno ne razlikujejo od stališč ravnateljev v ostalih vrtcih. Različno ocenjujejo le

primerno starost otrok za začetek poučevanja, ki naj bi bila starost petih let, in relativno

pogosto navajajo kot slabost dejstvo, da bi se njihovi otroci na ta način učili že drugi tuji

jezik, kar bi bilo zanje prezahtevno.

4.1 Predlagane rešitve na področju kurikula za vrtce za učenje tujega jezika:

Bela knjiga predlaga da, mora vrtec ponuditi poučevanje tujega jezika. O vključitvi otrok v

poučevanje tujega jezika se odločijo starši otrok, na osnovi podane strokovne informacije v

vrtcu.

- Tuji jezik vrtec ponudi kot dodatne ure, ki jih v času bivanja otrok v vrtcu izvajajo za

delo ustrezno usposobljeni strokovnjaki. Za namene izvajanja dejavnosti se oblikujejo

skupine otrok. Vse skupine morajo biti primerno velike, da bi se otroci lahko učili

jezika v skladu z načeli komunikacijskega modela.
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- Dodatne ure za poučevanje tujega jezika so namenjene otrokom v zadnjem letu pred

vstopom v šolo. Dodatne ure in s tem dodatne dejavnosti potekajo v času bivanja otrok

v vrtcu, tudi v času izvajanja kurikula.

- Število dodatnih ur: 2 šolski uri tedensko za poučevanje tujega jezika (priporočljiva je

delitev ur na vsaj dve enoti, npr. dvakrat tedensko po 45 minut)

- Izvajanje vseh dodatnih ur na področju jezika zagotovi država oz. občina.

- Tuji jezik otroke poučujejo ustrezno usposobljeni strokovnjaki (merila določijo

jezikoslovne stroke).

- V vrtcu se poučuje en tuji jezik, praviloma angleščino. Poučuje se lahko tudi

nemščina, kjer je ta jezik posebnega pomena – to na predlog lokalnih skupnosti določi

pristojno ministrstvo.

- Za poučevanje tujega jezika morajo biti na Strokovnem svetu za splošno izobraževanje

sprejeta in pripravljena vsebinska in metodična izhodišča, ustrezni učni pripomočki in

gradiva (pripravijo jih jezikoslovne stroke v povezavi z razvojnopsihološko in

pedagoško stroko) (Bela knjiga 2011 str. 86 - 89).
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5 RAZLOGI ZA ZGODNJE POUČEVANJE TUJIH JEZIKOV

Kritično obdobje za učenje tujega jezika opredeljujejo raziskovalci iz različnih strok, npr.

razvojne psihologije, lingvistike, sociolingvistike (npr. Čok, 1994, Hakuta, 1986; Marjanovič

Umek, 1994. 2005; Siraj-Blatshford in Clark, 2000; Titone, 1977 v Marjanovič Umek, 2009).

Njihove opredelitve o najbolj primerni starosti za začetek učenja in poučevanja tujega jezika

se sicer nekoliko razlikujejo, vendar praviloma navajajo starost od približno treh oz. štirih do

sedmih oz. osmih let kot najbolj ustrezno za začetek učenja tujega jezika.

Rezultati večine novejših raziskav (npr. Hakuta, 1986; Holzman, 1997; Siraj-Blatchford in

Clark, 2000 v Marjanovič Umek, 2009) potrjujejo, da dvojezičnost ni otrokova ovira v

razvoju temveč njegova prednost. Je pozitivni učinek na otrokov splošni spoznavni razvoj, saj

spodbuja divergentnost mišljenja, omogoča metajezikovno zavedanje in zvišuje zmožnost

jezikovne analize in fluentnosti. Dvojezičnost spodbuja razvoj socialne kognicije, vpliva na

pozitivno samopodobo in pogostejše ter kakovostnejše vzpostavljanje novih socialnih

interakcij (Marjanovič Umek 2009, str. 75 - 77).

Strokovnjaki, ki se znanstveno ukvarjajo z zgodnjim poučevanjem tujega jezika, navajajo

argumente za začetek poučevanja tujih jezikov v prvem triletju z vidika razvojne psihologije,

nevropsihologije, antropologije in pedagogike. Brumnova (2003) je povzela najpomembnejše

ugotovitve:

- Razvojna psihologija

Začetne raziskave so temeljile na psiholoških utemeljitvah, raziskovalci so se namreč

naslonili na razvojno psihologijo kot disciplino, ki se ukvarja s spremembami

človeškega razpoloženja in vedenja.

Gesell (1997) poudarja čustvene dispozicije otroka za učenje tujega jezika, Frances Ilg

(1956) pa njegovo intelektualno pripravljenost. Rachel Cohen (Doyle, 1997:5 v

Brumen, 2003) poudarja, da je zgodnji začetek pomemben, če želimo, da otrok usvoji

naglas, izgovarjavo in melodijo naravnega govorca pa tudi avtomatizacijo slovničnih

struktur. Meni, da mlajši, kot se otrok začne učiti jezika, toliko bolje. Otrok je tudi

manj izpostavljen problemom, kot odrasel človek zato nima predsodkov in nima

vnaprej ustvarjenega negativnega mnenja o tujem jeziku.
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- Nevropsihologija

Penfield in Roberts (1959 v Brumen, 2003) poročata, da možgani, pri devetletnemu

otroku popolnoma ozdravijo v primeru poškodbe. To jasno nakazuje, da je zgodnja

plastičnost možganov kapital, ki ga moramo izkoristiti v prid učenja tujega jezika.

Pred devetim letom naj bi bil otrok specialist za učenje govora.

Nasprotno pa kasnejše raziskave to trditev zanikajo. Van Parreren (1976 v Brumen,

2003) trdi, da lahko zgodnjo plastičnost možganov nadomestimo z višje razvitimi

učnimi strategijami pri starejšem otroku. Tudi drugi (Ekstrand idr. 1979 v Brumen,

2003) zanikajo obstoj »optimalne starosti« za začetek učenja tujega jezika,

znanstveniki pa si še vedno niso enotni o tem.

- Antropologija

Pričenja  z argumentom, da je osnovna človekova lastnost posameznikova odprtost ob

rojstvu. Ta odprtost mu omogoča, da pridobi različne družbene, kulturne in

jezikoslovne norme. Socializacija navadno prisili človeka v določeno družbo, kulturo

in jezik, zato se med procesom vključevanja in prilagajanja izgubi prvotna odprtost –

prvotno odprt človek postane monokulturna in enojezična osebnost. Določeni

antropologi razmišljajo, da ta proces ali »ustalitev« preprečuje posamezniku

doživljanje drugih načinov življenja. Zato je najbolje, da se konča z učenjem tujih

jezikov. To je tudi glavna naloga izobraževanja, obdržati utesnitev v eni kulturi v

določenih mejah.

- Pedagogika

Zgodnje uvajanje tujega jezika mora poleg psiholoških, nevroloških in antropoloških

dejavnikov vključevati tudi izobraževalne elemente. Stern (1969:26 v Brumen, 2003)

pravi, da mora otrokovo pridobivanje tujega jezika postati sestavni del njegove

osnovne izobrazbe. Velik del svetovne populacije je namreč dvojezičen, zato ni

opravičljivo samo poučevanje enega jezika. Če izobraževanje slika realnost, v kateri

živimo, moramo že v začetnih fazah formalnega poučevanja seznaniti otroke z

drugimi jeziki in kulturami.

Svet se nenehno spreminja, pravi Brumnova (2003: 14) zaradi številnih gospodarskih,

tehnoloških, političnih in kulturnih dejavnikov. Učenci morajo biti pripravljeni na

srečanja s člani drugih etničnih skupin ter govornih skupnosti, zato morajo pridobiti
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govorne sposobnosti vsaj enega tujega jezika in znanje o drugih kulturah (Brumen

2003, str. 12 - 14).

Evropski kazalnik jezikovnih kompetenc (2005 in 2008) predstavi razloge za spodbujanje

večjezičnosti in učenju jezikov od zgodnjega otroštva naprej. Za vse članice Evropske unije je

večjezičnost pomembna, ker:

- pospešuje komunikacijo in boljše medsebojno razumevanje;

- znanje samo enega jezika za učinkovito komunikacijo ni dovolj, zato naj bi se vsi

državljani sporazumevali v najmanj treh jezikih (M + 2) – to je cilj Lizbonske

strategije, da oblikuje »ljudsko« Evropo;

- zaradi sporazumevanja v različnih jezikih prispeva k udejanjanju višje ravni

jezikovnega znanja – tako je porazdelitev delovne sile v Evropi učinkovitejša

- omogoča boljše in bolj razširjeno znanje tujih jezikov, ki je merilo za ocenjevanje

napredka pri doseganju cilja, da Evropa postane na znanju temelječe gospodarstvo, ki

je dinamično z vidika raznolikosti držav;

- se je Evropski svet (Barcelona, marec 2002) zavzel za uvedbo kazalnika jezikovnega

znanja, ki bi prinesel več podatkov o jezikovnih zmožnostih državljanov Evropske

skupnosti;

- mora EU povečati učenje jezikov in jezikovno raznolikosti, da bi dosegla barcelonski

cilj (M + 2);

- določiti mora zanesljive kazalnike stopenj znanja tujega jezika;

- Evropski svet v Barceloni je postavil cilj o poučevanju dveh tujih jezikov od

zgodnjega otroštva naprej, vendar je po podatkih Komisije povprečno število jezikov,

ki jih poučujejo na srednjih šolah, manjše kot načrtovano;

- otroci poleg jezikovne razvijajo tudi medkulturno zmožnost;

- otroci, ki uporabljajo več jezikov, imajo dostop do različnih mnenj, vrednot in

pogledov na svet. Zgodnje učenje tujega jezika ima pozitiven vpliv na otrokov

intelektualni, čustveni in družbeni razvoj;

- verjetnost za usvojitev pravilne izgovarjave je večja, če se začnemo tuj jezik učiti

zgodaj, saj zmožnost tvorjenja in razlikovanja glasov, ki jih otrok ne potrebuje v svoji

govorici ali jih ne sliši, z leti izgine;

- učenje tujih jezikov pozitivno vpliva na otrokovo samopodobo, samospoštovanje in

motivacijo za delo v šoli;
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- študije iz ZDA kažejo, da so otroci, ki se učijo tujih jezikov, boljši pri matematiki,

logičnem mišljenju, izkazovanju ustvarjalnosti in reševanju kompleksnih problemov

kot otroci, ki se učijo samo en jezik;

- učenje tujega jezika je bolje začeti čim bolj zgodaj, da si otrok pridobi dobro in trdno

podlago v jeziku, preden preide v puberteto, ko je zelo samokritičen (Pižorn 2009 a,

str. 5 - 6).

Vprašanje, ki se mi je utrnilo na začetku pisanja diplome, je bilo, zakaj bi morali začeti

poučevanje tujega jezika že v predšolskem obdobju. Vsi zgoraj navedeni razlogi so me

prepričali in vem, da je najbolje, da začnemo s poučevanjem zgodaj, saj so otroci kot »gobe«,

ki vsrkavajo informacije o svetu. Nazadnje naj navedem  nekaj trditev, ki le še podkrepijo to

misel.

Otroci imajo več priložnosti kot odrasli, zato se lažje učijo tuj jezik. Učijo se ves čas, brez

skrbi in odgovornosti kot odrasli; njihovi starši, prijatelji in učitelji jim pomagajo pri učenju.

Še več, imajo močno voljo do učenja, če so obkroženi z ljudmi, ki govorijo tuji jezik in

obstaja velik socialni pritisk da naredijo to, kar odrasli od njih pričakujejo. Glavne razlage za

boljše učenje so naslednje:

1. Možgani so bolj prilagodljivi pred puberteto kot po njej in pridobivanje jezika je pri

zgodnji starosti na podzavestni ravni.

2. Otroci kažejo manj negativnega vedenja do tujega jezika in kulture kot odrasli in so

posledično bolj motivirani od odraslih.

3. Otrokovo učenje jezika je bolj povezano z realno komunikacijo, saj je bolj odvisno od

neposrednega fizičnega okolja kot pri odraslih.

4. Otroci posvetijo veliko količino časa učenju jezika v primerjavi z odraslimi in so

boljši, ker se več učijo (Brumfit idr., 1991)
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6 PREDNOSTI UČENJA TUJEGA JEZIKA V PREDŠOLSKI DOBI

Številni strokovnjaki spodbujajo učenje tujega jezika že v predšolskem obdobju in v prvih

razredih osnovne šole. Veliko novejših znanstvenih raziskav potrjuje, da je čas med tretjim in

petim letom starosti idealen, da otroka seznanimo s tujim jezikom oz. ga zanj senzibiliziramo.

Prednosti učenja tujega jezika v otroštvu se kažejo vse življenje:

- prednosti učenja tujega jezika v otroštvu se kažejo pri izgovarjavi, melodiji in ritmu

tujega jezika, zelo se približa izgovarjavi naravnega govorca ter pridobi njegovo

jezikovno sposobnost;

- otroci imajo v »kritičnem obdobju« (0 - 10 let) zaradi strukture možganov sposobnost,

bolj naravno kot odrasli razviti tuji jezik. V tem obdobju so otroški možgani nagnjeni

k jezikovnemu razvoju, nauči se lahko toliko jezikov, kot jih lahko sistematično in

redno sliši v svojem okolju, vseeno je, kateri jezik se uči;

- dvojezični otroci so pri jezikovnih in nejezikovnih inteligenčnih testih boljši kot

enojezični, imajo tudi boljše rezultate pri standardiziranih testih, zlasti pri bralnem

razumevanju, maternem jeziku in pri matematiki;

- otroci, ki so izpostavljeni tujemu jeziku, kažejo visoke jezikovne zmožnosti pri

pridobivanju nadaljnjih tujih jezikov, prav tako imajo boljše učne rezultate kot

najstniki, študenti oziroma odrasli, četudi tujega jezika ne obvladajo popolnoma ali kot

naravni govorci;

- tujemu jeziku izpostavljen otrok se hitreje in neprisiljeno nauči brati, saj je sposoben

brez vizualne podpore prepoznati zvezo med črko in glasom. Tuji jezik vsekakor

koristi otrokovim bralnim sposobnostim, saj ima bolj razvite sposobnosti reševanja

problemov, kaže boljši kognitivni razvoj, boljše sklepanje in divergentno mišljenje, je

bolj ustvarjalen;

- otrok, ki je izpostavljen tujemu jeziku, ima višjo samopodobo;

- otroci, ki so izpostavljeni tujemu jeziku, razvijejo sposobnost medkulturnega

pluralizma, odprtost in spoštovanje do drugih kultur in ljudi, ki so drugačni od njih;

- otrokova izpostavljenost tujemu jeziku v otroštvu ne škodi razvoju prvega, maternega

jezika (pri nas je to v večini primerov slovenščina) temveč spodbuja in poveča
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otrokove sposobnosti učenja prvega jezika. Skupno besedišče tudi spodbudi učenje

novih besed v prvem jeziku (Brumen, 2009).
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7 PREGLED SODOBNIH MODELOV POUČEVANJA TUJIH JEZIKOV

Brewster in drugi (2002) navajajo šest pristopov k poučevanju tujih jezikov, za katere so

prepričani, da so v uporabi pri poučevanju otrok, in sicer:

- avdiolingualni oz. slušnojezikovni pristop (angl. audio-lingual),

- popolni telesni odziv (angl. Total Physical Response),

- komunikacijski pristop (angl. The communicative approach),

- na dejavnostih temelječ pristop (angl. task-based learning)

- na zgodbah temelječa metodologija (angl. story based methodology),

- medpredmetni pristop (anl. cross-curricular approach).

Omenjeni pristopi se delno prekrivajo. Med sabo se sicer razlikujejo po izobraževalnih

poudarkih in ciljih, vsi pa imajo dve skupni lastnosti (razen slušnojezikovnega), ki jih

uvrščajo v skupino komunikacijskega poučevanja, in sicer: poudarek na pomenu in poudarek

na interakciji, ki je osredotočena na učenca. Pristopi se med sabo razlikujejo bolj po vsebini

izobraževanja kot po metodologiji. Pri na dejavnostih temelječem pristopu naj bi vsebina

temeljila na analizi učenčevih potreb in interesov. Učenci so vključeni v različne dejavnosti,

pri katerih morajo rešiti nek problem. Avdiolingualni pristop se osredotoča na jezikovne

oblike. Pri poučevanju, ki temelji na vsebini (medpredmetni pristop), je izobraževalni

poudarek pogosto na nekem šolskem predmetu (npr. geografija). Od učencev se pričakuje, da

se bodo naučili ciljni jezik sočasno z učenjem npr. geografije, ki se poučuje v ciljnem jeziku.

Gre za eno od oblik jezikovne kopeli, po Krashenu poimenovana »komunikacijsko

poučevanje jezikov par excellence«, kjer je poudarek na pomenu in razumljivem vnosu.

Najbolj obravnavana oblika jezikovne kopeli je trenutno t. i. CLIL (Content and Language

Integrated Learning) oz. vsebinsko in jezikovno celostno učenje, ki je prisoten v večini

izobraževalnih sistemov (Skela, Dagarin Fojkar 2009, str. 53 - 54).

Slušno-vizualni oz. slušno-jezikovni pristopi, popularni v letih 1950 in temeljijo na

strukturalizmu in behaviorizmu, vključujejo uporabo ponavljanja novega jezika, pogosto

temeljijo na dialogih. Nagiba se k temu, da ima osrednjo vlogo učitelj. Kljub temu da je ta

pristop zastarel, lahko prilagojene verzije zasledimo v številnih državah. Dandanes je po

mnenju mnogih preveč omejujoč z veliko preveč poudarka na pomnjenju, posnemanju in

vajah, ki vključujejo mehanske ponovitve izven konteksta. Jezikovne vaje se delajo s celotnim

razredom; je manj zahtevno kot organizirano delo v paru ali po skupinah; jezik, ki ga vadijo,
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je popolnoma predvidljiv in ne postavlja preveč zahtev za učitelja in je mogoče način, s

katerim so učenci navajeni delati. Popularen je še vedno pri veliko učiteljih, saj so bili tako

naučeni. Zelo je prilagodljiv in še posebej uporaben za učitelje, ki imajo nizko raven znanja

jezika. Spodbuja otroke k pozornemu poslušanju in pomnjenju delov jezika, ki so pomemben

del učenja jezika. Kakorkoli, ni dovolj poudarka na pomenu, spodbujanju učencev, da mislijo

samostojno ali neodvisno tvorijo jezik. Po začetnem dejavniku novega pri uporabi te metode

se bo kmalu ugotovilo, da so otroci nekoliko zdolgočaseni, saj ni dovolj raznolikosti, ki bi

spodbujala učenčev interes in morda ne spodbuja pozitivnega odnosa do učenja jezika.

Popolni telesni odziv je zelo popularen pri mlajših učencih, saj razvija slušne sposobnosti,

predstavlja nov jezik na zelo vizualen, miselno povezan način, vsebuje aktivnost in gibanje in

ne pritiska na mlade učence, da govorijo. Čez nekaj časa bodo učenci morda sposobni

prevzeti vlogo učitelja in podati navodila učencem, da jim sledijo ali opisati dogajanje, ki naj

ga otroci pokažejo z mimiko itn. Uporaba gibalnih pesmi, rim in pravljic je tudi oblika metode

popolnega telesnega odziva.

Komunikacijski pristop, razvit nekje v sredini leta 1970 na pobudo Evropskega sveta, temelji

na socialno-interakcionalni teoriji, ki poudarja socialno naravo učenja jezika in interakcijo.

Zadnja dela o pridobivanju znanja tujega jezika poudarjajo pomembnost učencev, da

proizvajajo »output« in s tem pokažejo, da je vnos prevzel mesto. Ta pristop pomeni za

otroke, da jih učitelji jezika zaposlijo z risanjem, igranjem, poslušanjem, govorjenjem,

branjem ali pisanjem, ki temelji na smiselnih nalogah, ki so v kontekstu in uporabljajo jezik,

ki je bil previdno pripravljen zanje.

Veliko učbenikov, ki temeljijo na komunikacijskem pristopu, uporablja strukturiran program,

pogosto organiziran s povezanimi temami in funkcijami jezika, npr. govorimo o ljudeh,

potovanjih, načrtujemo nekaj. Ta pristop je pogosto poimenovan tudi na aktivnosti temelječ

pristop in navadno vključuje tri tipe aktivnosti: reševanje problemov, kot so npr.

identificiranje, povezovanje, iskanje zaporedja, razporeditev glede pomembnosti in

klasificiranje, interaktivne aktivnosti kot so npr. pisanje poročila, izdelovanje intervjuja in

ustvarjalne aktivnosti, kot so npr. izdelovanje mask, rojstnodnevnih voščilnic itn. Vse to s

ciljem razvijati učenčevo komunikacijsko spretnost, medtem ko zadovoljujejo otrokove

potrebe in navdušenje. Razmišljanje, ki se vtisne v spomin in jezikovne spretnosti v

aktivnostih, zahtevajo ponavljanje enostavnih fraz ali struktur, bistvenih za učenje jezika.
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Vendar so ta pristop kritiki ocenili, da se preveč osredotoča le na komunikacijo in tekoč

jezik, pri tem pa pozablja na slovnično natančnost (Brewster. J., Ellis G., Girard D., 2002).

Na dejavnostih temelječe učenje je bil odgovor na vse te kritike in je eden od najnovejših

metodoloških pristopov. Njegovo ime včasih zamenjamo z na aktivnostih temelječem

pristopom , ki je v bistvu šibka oblika na dejavnostih temelječega pristopa. V njegovi močni

obliki je na dejavnostih temelječ pristop poskus izboljšave komunikacijskega pristopa z

uravnoteženjem natančnosti in tekočega jezika in s spodbujanjem bolj samostojnega

»outputa« učencev. To dosežemo s spodbujanjem učencev, da pred občinstvom predstavijo

svoje delo, zato je pripravljanje le-tega bolj odgovorno in daje učencem več izbire, kaj bodo

predstavili. Predstavitvam sledijo dejavnosti analize jezika, kjer se učenci osredotočajo na

točnost v jeziku po opravljeni nalogi. Učencem je jasno o končni točki ali nalogi (npr.

izdelovanje plakata) že na začetku, zato je jezik, ki ga učitelj predstavi in uporablja, smiseln

in predstavlja jasen cilj. Ta pristop ima tri faze: priprava pred nalogo (predstavitev novih

besed in postopkov, ki bodo uporabljeni), naloga (otroci delajo nalogo v parih z rezultatom,

da jo javno predstavijo) in zadnja faza, osredotočenje na jezik. Naloga lahko vključuje

igranje, snemanje ali pisanje zgodbe, izdelovanje modela ali namizne igre, pisanje kviza,

izdelava informativnih brošur z ilustracijami, izdelava kolaža, poročil itn. Cilj je, da je

otrokom jasen smisel, da se osredotočajo na praktičen jezik, zato da vedo, zakaj se učijo nek

jezik, in, pomembneje, kaj bodo naredili z njim. To pomaga učencem spoznati, zakaj se učijo

določenih delov jezika. Pri osredotočenju na jezik gredo skozi aktivnosti, pri katerih se razvija

čut za jezik. Z uporabo tega pristopa učitelji spodbujajo učence k uporabi jezika, ki so se ga

naučili, priskrbijo ogrodje in podporo za nalogo in nato dovoljujejo učencem, da uporabijo

jezik za svoje namene in razloge. Temeljno vodilo tega principa je, da si učenci lažje

zapomnijo jezik, za katerega se sami odločijo, da ga bodo potrebovali, kot jezik, za katerega

bi se odločil učitelj, da bi ga potrebovali. Po javnem nastopu ali prikazu glavne naloge bo

učitelj poudaril nekaj besed, ki temeljijo na kakršnemkoli problemu ali temi, ki se je pojavila

(prav tam).

Na zgodbah temelječa metodologija

Pripovedovanje zgodb je univerzalen pojav, bistven za otrokov socialni, intelektualni in

kulturni razvoj. Prav tako je zelo uporabna pri poučevanju tujega jezika. Na primer, osemletna
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longitudinalna študija v osnovni šoli (prvo triletje) na Hrvaškem je dokazala, da je bila ta

metodologija zelo produktivna. Veliko učbenikov podpira uporabo zgodb za jezikovni razvoj.

Medpredmetni pristop je povezava med na aktivnostih temelječem pristopom in na

dejavnostih temelječem učenjem. Tu je razvoj tujega jezika povezan z drugimi področji

kurikula, kot so umetnost, gibanje, matematika in narava (prav tam).

Vse več trendov danes nakazuje, da se tuji jeziki poučujejo s povezovanjem z drugimi

področji ali predmeti. Razvili so se:

Vsebinsko in jezikovno integrirano učenje

Vsebinsko in jezikovno celostno učenje (ang. CLIL ali Content and Language Integrated

Learning) je poimenovanje za odprt didaktičen koncept pouka, v katerem se vse ali le določene

vsebine nejezikovnega predmeta obravnavajo v tujem jeziku. Cilji takega pouka so najprej na

usvajanju nejezikovnih vsebin in nato simultano pridobivanje tujega jezika z uporabo v

različnih kontekstih (Jazbec, Lipavec Oštir 2009, str. 179).

Model jezikovne kopeli

Jezikovna imerzija (ang. immersion model/program) temelji na otrokovi sposobnosti naravnega

usvajanja jezika. Učitelj ali vzgojitelj poučuje različen predmet v ciljnem jeziku. Poznamo

popolno jezikovno kopel, delno jezikovno kopel in koncept zasidranja. Ločijo se po številu

šolskih predmetov, ki jih poučujejo v tujem jeziku. Koncept zasidranja pa pomeni, da se učenec

v tujem jeziku nekaj nauči ter v prvem jeziku izraža pridobljene izkušnje (Brumen 2003, str. 24

– 27).

Integriran pristop

Integriran pristop je metoda dela, pri kateri se tuji jezik zasidra v druga področja kurikula.

Poznamo dve obliki: t.i. »mehko« in »trdo« različico. Pri mehki različici se jezik uporablja za

npr. preverjanje navzočnosti, pogovor o vsakdanjih stvareh, vremenu, datumu, pri trdi različici

pa se jezik integrira v predmete, npr. matematiko, likovni pouk (Dagarin Fojkar 2009, str.

170)...

Pristopov za poučevanje angleščine na predšolski stopnji je veliko. Menim, da je najbolj

učinkovit pristop popolni telesni odziv, saj je osredotočen na gibalne aktivnosti, ki jih imajo

otroci zelo radi. Pomembna se mi zdi  pogostost uporabe tujega jezika, torej je primeren tudi



Reya, A. (2014). Poučevanje angleščine v predšolskem obdobju. Diplomsko delo, Ljubljana: Univerza
v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.________________________________________________________

30

integriran pristop za poučevanje angleščine na predšolski ravni. Predvsem pa ne smemo

pozabiti na uporabo pesmi, rim, gibalnih dejavnosti, pravljic in iger, ki otroke najbolj

motivirajo in jim tako naredijo učenje tujega jezika zabavno in prijetno.
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8 PROFIL UČITELJA ANGLEŠKEGA JEZIKA

Lastnosti kvalitetnega učitelja za zgodnje učenje tujega jezika je opisala Brumnova (2003).

Učitelj naj bi obvladoval: vsebinsko in splošno pedagoško znanje, specialno didaktično znanje

iz tujega jezika, kurikularno znanje, poznavanje učencev in imel »modrost prakse«.

V Evropi se pojavljata naslednji dve vrsti učiteljevega dela: na razredni stopnji poučuje učitelj

tujega jezika ali učitelj razrednega pouka, ki je hkrati učitelj tujega jezika (prav tam).

Britanski svet je leta 2011 izdal rezultate raziskave z naslovom Investigating Global Practices

in Teaching English to Young Learners.. S projektom so pridobili kvantitativne in kvalitativne

podatke o učiteljih, ki učijo angleščino mlajše učence. Kvantitativni podatki so bili zbrani od

4696 anketirancev iz 144 držav po svetu, kvalitativni pa iz petih študij primera iz naslednjih

držav: Kolumbije, Italije, Koreje, Tanzanije in ZDA. Raziskava med drugim opisuje tudi

profil učitelja tujega jezika za mlajše učence.

Velika večina anketirancev je žensk (80,4 %). Največ jih je zaposlenih v državnih šolah in v

urbanih območjih. Približno tretjina učiteljic je v svojih tridesetih letih, medtem ko jih je

nekaj več kot četrtina v svojih dvajsetih in četrtina v svojih štiridesetih letih. Iz odgovorov na

vprašanja o državljanstvu in o stopnji znanja angleščine, lahko prav tako vidimo, da okoli 92

% vprašanih ne govori angleščine kot prvi jezik. Približno 73 % anketirancev je izobraženih

na univerzitetni ravni, medtem ko jih skoraj 50 % poroča, da je njihovo znanje angleščine na

najvišji ravni (ang. advanced). Znanje angleščine se zdi v primerjavi s prejšnjimi raziskavami

poučevanja angleškega jezika mlajših učencev, posebej visoko in oba rezultata sta verjetno

posledica tipa učitelja, ki bi imel dostop do informacij in bi mogel dokončati vprašalnik

(Investigating Global ... 2011).

Avtorica Rixon (2013) v raziskavi objavi tudi nekaj pomembnih podatkov glede profila

učiteljev, ki poučujejo angleščino na primarni stopnji.

Kvalifikacija učitelja v državni osnovni šoli je lahko:

- materni ali kakšen drug zelo usposobljen govorec angleščine brez formalne izobrazbe za

poučevanje;

- učitelj v osnovni šoli, ki je na fakulteti opravil poseben tečaj usposabljanja za poučevanje

angleščine v osnovni šoli;

- kvalificiran razredni učitelj, ki je opravil posebni interni preizkus ali preizkus znanja v
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angleščini;

- kvalificiran srednješolski učitelj angleščine, ki opravlja delo v osnovnih šolah;

- univerzitetni diplomant iz angleškega jezika in / ali literature, ki ni opravljal tečaja

poučevanja ali metodologije na univerzi;

- že usposobljen razredni učitelj, ki ima uspešno zaključen poseben tečaj, ki poteka med

usposabljanjem kot priprava na poučevanje angleščine osnovnošolskih otrok;

- kvalificiran razredni učitelj, ki je opravil mednarodni preizkus ali preizkus znanja v

angleščini.

Kot pomemben vidik je tudi potrebno omeniti, da v praksi ne obstaja tako dosleden vzorec

kvalifikacij. Na to kažejo spremljajoči komentarji, ki so pogosti v povezavi s temi odgovori.

Angleščino naj bi v razredu poučevali redni osnovnošolski učitelji, vendar se v praksi zaradi

potreb izkoristi tudi pedagoško osebje, ki prihaja iz drugih sektorjev izobraževanja ali celo

zunaj učiteljskega poklica. V nekaterih okoljih je potrebna dodatna usposobljenost za tiste, ki

želijo poučevati angleščino v državnem osnovnošolskem sektorju.

Nato Rixonova (2013) omeni še tri razloge, ki kažejo na bolj kompleksno sliko, kot jo prikaže

seznam sprejetih kvalifikacij. Kot prvič navaja razlog, da so v primerih, ko se nujno potrebuje

učitelje, uradne zahteve sproščene. Drugič lahko opazimo razlike v zahtevah v skladu z

lokalnimi pogoji in najdemo razkorak v določbi med urbanim okoljem in podeželjem. Kot

tretjič navaja dejstvo, da s certifikatom dokazana učiteljeva raven usposobljenosti za angleški

jezik ne sme biti nujen del izvirnih kvalifikacij nekaterih učiteljev.

V predšolski dobi je z otroki najbolj pogosto vzgojiteljica, ki je seznanjena s kurikulom in

dela z otroki vsak dan. Prav zato se mi zdi najbolj smiselno, da angleščino poučuje

vzgojiteljica, ki je zaposlena v vrtcu ter ima opravljeno dodatno izobraževanje na področju

tujega jezika. Angleščino lahko poučuje integrirano, znotraj vsakdanjega dela in tako res

približa otrokom tuji jezik pri vsakdanjih obveznostih. Poučevanje angleščine lahko izvaja

tudi učitelj angleščine ali naravni govorec angleščine, vendar mora imeti dodatno znanje za

delo s predšolskimi otroki.
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9 PRILJUBLJENE DEJAVNOSTI PRI POUČEVANJU ANGLEŠČINE

V raziskavi iz leta 2011 z naslovom Investigating Global Practices in Teaching English to

Young Learners (British Council) so navedeni tudi rezultati, katere dejavnosti so bolj in

katere manj priljubljene pri učenju tujega jezika v primarnem izobraževanju.

Glede na raziskavo učitelji uporabljajo veliko število in široko paleto dejavnosti v svojih

razredih. Morda presenetljivo, s seznama dejavnosti v raziskavi, je poslušanje CD-ja ali

kasetofona druga najbolj priljubljena dejavnost od vseh odgovorov (73,5 %). Število

"klasičnih" dejavnosti, ki so prav tako priljubljene, vključno s ponovitvijo za učiteljem (74,4

%), otroci radi berejo na glas, zapolnjujejo vrzeli, rešujejo slovnične vaje in radi pomnijo

besede ali besedne zveze. Tudi ustvarjalne dejavnosti so prav tako pogosto uporabljene,

predvsem igre (69,9 %) in pesmi (66,9 %). Igra vlog je tudi velikokrat uporabljena, saj jo je

mogoče uporabiti tako za dejavnosti, ki se uporabljajo za tekočnost jezika (ang. fluency) in za

ponavljajoče se dejavnosti, ki so osredotočene na točnost jezika (ang. accuracy). Poslušanje

CD-ja ali kasete je zelo priljubljeno, verjetno k temu pripomore dejstvo, da mnogi učitelji

poročajo o pomanjkanju zaupanja v lastno uporabo angleščine in tako raje otrokom predvajajo

posnetke. Redko uporabljena dejavnost je pripovedovanje zgodb (33,5 %). Samo 42

odstotkov učiteljev poroča o pripovedovanju zgodb vsako lekcijo ali pogosteje, medtem ko je

17 odstotkov dejalo, da nikoli ali redko berejo zgodbe. To je presenetljivo glede na pomen

literature za mlajšega učenca, zlasti v knjigah, ki zagotavljajo praktične nasvete za učitelje.

Zanimivo je, da je zelo malo aktivnosti nepriljubljenih pri učencih, samo ena dejavnost -

prevajanje – se izvaja redko oziroma nikoli. To kaže na širok razpon dejavnosti, ki jih učitelji

izvajajo v razredu. Druge dejavnosti, ki se jih redko uporablja, so med tradicionalnimi in

ustvarjalnimi: računalniško delo, gledanje TV / video posnetkov, tiho branje, narek, otrokovo

pripovedovanje zgodb in kreativno pisanje. Najmanj presenetljivo je dejstvo, da otroci malo

uporabljajo računalnik. V mnogih šolah računalniki ostajajo razkošje in dostop do interneta je

omejen.

V odgovorih na odprto vprašanje, ki sprašuje učitelje o seznamu drugih uporabljenih

dejavnosti za poučevanje besedišča, so bile največkrat navedene igre, kot so vislice, bingo,

križanke, igre s kartami in družabne igre. Slikovne kartice so tudi splošen pripomoček.

Dramske dejavnosti pogosto izvajajo otroci, ki radi nastopajo in recitirajo pesmi ali kratke

dialoge in pripravljajo igre za starše ob koncu šolskega leta. Številni učitelji poročajo tudi o

uporabi popolnega telesnega odziva (TPR), risanja, barvanja in tekmovanja, predvsem

tekmovalnih iger. Druge zanimive in morda manj predvidljive dejavnosti, ki jih navajajo



Reya, A. (2014). Poučevanje angleščine v predšolskem obdobju. Diplomsko delo, Ljubljana: Univerza
v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.________________________________________________________

34

številni učitelji, so ankete, intervjuji, predstavitve (od pet minutnih » pokaži in povej«

dejavnosti v povezavi s poročili raziskovalnih projektov), vse do umetnosti in dela, pri

katerem izdelujejo z rokami, plesa, dejavnosti izven razreda (od piknika na igrišču do izletov,

ogledov) in vsebinsko in jezikovno celostno učenje (CLIL) (Garton, S., Copland, F., Burns,

A., 2011).
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10 EMPIRIČNI DEL

10.1 Opredelitev raziskovalnega problema

Namen raziskave je bil ugotoviti splošno stanje poučevanja angleškega jezika v predšolskem

obdobju. Zanimala me je izobrazba vzgojiteljic in učiteljic, njihov način in metode

poučevanja angleškega jezika v vrtcih, kako pogosto in koliko časa poučujejo angleščino pa

tudi dejavnosti, ki jih najpogosteje izvajajo pri poučevanju angleščine. Vzgojiteljice/učiteljice

sem vprašala tudi o sodelovanju staršev in pogostosti uporabe interneta za pouk tujega jezika.

10.2 Raziskovalni cilji

1. Ugotoviti, katera metoda poučevanja angleščine je najpogosteje uporabljena v

slovenskih vrtcih, kjer poučujejo anketirane vzgojiteljice oz. učiteljice tujega

jezika.

2. Ugotoviti, na kakšen način sodelujejo vzgojiteljice oz. učiteljice z vrtci, v katerih

poučujejo angleščino.

3. Ugotoviti, kako pogosto se izvaja poučevanje angleščine v vrtcih.

4. Ugotoviti, katere pripomočke uporabljajo vzgojitelji oz. učitelji pri poučevanju

angleščine v vrtcu.

5. Ugotoviti, kako pogosto starši sodelujejo pri poučevanju angleškega jezika v vrtcu.

6. Ugotoviti, kako pogosto vzgojitelji oz. učitelji angleščine v vrtcu uporabljajo

internet.

10.3 Raziskovalne hipoteze

1. Najpogostejša metoda poučevanja angleščine v vrtcu, kjer poučujejo anketirane

vzgojiteljice/učiteljice je poučevanje z gibalno dejavnostjo.

2. Večina vzgojiteljev oz. učiteljev angleščine, ki poučujejo v vrtcih, prihaja iz

jezikovnih šol.

3. Poučevanje angleščine v predšolskem obdobju se v večini primerov izvaja enkrat

na teden.

4. Za poučevanje angleščine se najpogosteje uporabljajo slikovno gradivo, lutke in

razni plastični predmeti.

5. Starši redko sodelujejo pri poučevanju angleščine v vrtcu.
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6. Vzgojitelji oz. učitelji pri poučevanju angleščine v vrtcu občasno uporabljajo

internet.

10.4 Metodologija

10.4.1 Raziskovalni vzorec

V raziskavo sem vključila 38 slovenskih vrtcev. Anketne vprašalnike sem s pomočjo spletne

ankete (MojaAnketa.si) poslala preko elektronske pošte 295 vrtcem. 15 elektronskih naslovov

je bilo neveljavnih, 11 jih je odgovorilo, da v njihovem vrtcu ne poučujejo angleščine. Dobila

sem 38 odgovorov.

10.4.2 Raziskovalna metoda

Vzgojiteljicam sem poslala vprašalnik, ki sem ga samostojno sestavila s pomočjo literature.

Osnovna raziskovalna metoda, ki sem jo uporabila, je deskriptivna.

10.4.3 Postopek zbiranja in obdelave podatkov

Anketne vprašalnike sem v vrtce poslala novembra 2013. V elektronskem sporočilu sem

razložila namen raziskave in prosila, da anketo pošljejo osebi, ki je odgovorna za poučevanje

angleščine na predšolski stopnji. Elektronsko pošto sem poslala 295 vrtcem /osnovnim šolam,

rešenih sem dobila le 38 anketnih vprašalnikov.

Rešene vprašalnike sem pregledala, jih obdelala z deskriptivno ali opisno metodo in izsledke

prikazala v grafih. Na koncu sem s pomočjo predelanih podatkov preverila postavljene

hipoteze in jih ovrednotila.
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11 REZULTATI IN INTERPRETACIJA

Graf 1 Izobrazba anketirancev

Na prvo vprašanje »Kakšno izobrazbo imate?« je odgovorilo 38 anketirancev. Največ

odgovorov, 26,3 %, je brez formalne izobrazbe za poučevanje tujega jezika, nato sledi

odgovor drugo. Pod odgovorom drugo so anketiranci zapisali:

- imam potrdilo »advanced TESOL certificate« (TESOL- Teaching English to

Speakers of Other Languages),

- prof. RP, program izpopolnjevanja za vzg. predšolskih otrok; certifikat ELTS

(Advanced),

- medjezikovna posrednica,

- certifikat in interno usposabljanje,

- diplomirana vzgojiteljica,

- profesorica angleščine z opravljeno dokvalifikacijo za vzgojitelje,

- magistrica predšolske vzgoje z opravljenim FCE,

- absolvent angleščine.

Na tretjem mestu je odgovor »razredni učitelj z dodatnim usposabljanjem za poučevanje

tujega jezika« oz. »vzgojitelj s tem usposabljanjem« (na oba odgovora je odgovorilo enako

odstotkov anketirancev - 18,4 %) in nazadnje je odgovor učitelj tujega jezika (15,8 %).
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V raziskavi v Sloveniji leta 2007 (Fras Berro) je največ izvajalcev tujega jezika na predšolski

stopnji učiteljev tujega jezika (69,7 %), kar je v nasprotju z rezultati ankete diplomske naloge.

V raziskavi je sodelovalo 123 ravnateljev in ravnateljic vrtcev, zato je vzorec reprezentativen.

V anketi, ki sem jo izvedla, je sodelovalo le 38 vzgojiteljic, zato so lahko rezultati drugačni od

omenjene raziskave.

Graf 2: Število let poučevanja angleščine

Na vprašanje »Koliko let že poučujete angleščino v vrtcu« je odgovorilo 38

vzgojiteljev/učiteljev, večina (31) jih je odgovorila do 5 let, ostalih 7 jih je izbralo druge

odgovore.
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Graf 3: Način sodelovanja v vrtcu

Na naslednjem grafu lahko razberemo, da je večina vzgojiteljic/učiteljic, ki poučujejo

angleščino v vrtcu, v njem tudi zaposlenih (68,4 %), manj (21,1 %) jih je zaposlenih v šoli,

5,3 % je zunanjih sodelavcev, 5,3 % anketirancev je odgovorilo drugo, pri tem pa navedlo, da:

je prva samozaposlena v Centru za lažje življenje, prej delala kot študentka - krožek, druga pa

prek avtorske pogodbe.

V  raziskavi iz leta 2007 (Fras Berro) je status osebe, ki izvaja tuj jezik, v 80,3 % zunanji

sodelavec, v raziskavi iz šolskega leta 2009/10 (Bela knjiga) prav tako izven kurikula

najpogosteje izvajajo tuj jezik zunanji izvajalci. V tej raziskavi je še dodano, da tečaj v času

kurikula največkrat izvajajo kar vzgojiteljice, ki imajo certifikat, ali učitelji, zaposleni v

osnovni šoli. Rezultati teh dveh raziskav se bistveno razlikujejo od rezultatov moje ankete,

kjer je večina anketrancev odgovorila, da so zaposleni v vrtcu. Menim, da so ankete reševale

le vzgojiteljice, ki na ta način sodelujejo z vrtcem, ostali anket verjetno niso prejeli, saj sem

jih poslala vodstvu šole/vrtca, le-ti pa so jih morali posredovati naprej tistim, ki tuj jezik

izvajajo v vrtcu. Sklepam, da vodstvo anket ni pošiljalo zunanjim sodelavcem.
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Graf 4: Način poučevanja angleščine

Vzgojiteljice/učiteljice angleščino, glede na rezultate, največkrat poučujejo dopoldne, v času

vrtca, takoj zatem integrirano, torej znotraj vsakdanjega dela z otroki. Popoldne, po končanih

dejavnostih v vrtcu, poučuje le 10,5 % vzgojiteljic/učiteljic, ena je označila drugo in dopisala,

da poučuje tuji jezik kot obogatitveno dejavnost.

Iz raziskave v šolskem letu 2009/10 (Bela knjiga) je razvidno, da se najpogosteje izvaja tečaj

tujega jezika po zaključenem izvajanju kurikula, torej popoldne, nato sledi integrirano

poučevanje. Vzgojiteljice, ki so odgovarjale na to vprašanje, največkrat poučujejo jezik

dopoldne ali integrirano, v času svojega rednega dela, saj so zaposlene v vrtcu. Rezultati

raziskave iz leta 2009/10 kažejo, da so zunanji sodelavci tisti, ki poučujejo tuji jezik, zato

sklepam, da se rezultati razlikujejo in se pouk izvaja popoldne in ne dopoldne, kot kažejo

rezultati ankete v diplomski nalogi.
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Graf 5: Starost otrok

Pri tem vprašanju je bilo na voljo več odgovorov. Starost otrok je najpogosteje od 5 do 6 let,

sledijo otroci stari od 4 do 5 let. Enajst vzgojiteljic/učiteljic je odgovorilo, da so otroci stari od

3 do 4 leta, šest pa, da so otroci stari od 2 do 3 leta.

Kot zanimivost naj omenim rezultate raziskave iz leta 2009/10 (Bela knjiga 2011). Starši

menijo, da je najprimernejša starost otrok, da se začnejo učiti tuj jezik starost od 5. leta dalje,

oziroma pred vstopom v šolo. Ravnatelji in vzgojitelji pa priporočajo starost od 4. leta naprej

(prav tam).
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Graf 6: Število otrok v skupini

V skupini je število otrok zelo različno. Največ odgovorov je od 5 do 10 otrok in več kot 20

otrok. Devet vzgojiteljic/učiteljic poučuje 15 do 20 otrok v skupini, sedem pa od 10 do 15

otrok. Menim, da je več kot 20 otrok tam, kjer se poučuje celotno skupino, od pet do deset pa

verjetno tam, kjer se skupino razdeli na pol.

V raziskavi iz leta 2007 (Fras Berro) je bilo objavljeno, da je v skupini najpogosteje od enajst

do dvajset otrok. Menim, da so večje skupine posledica večjega trenda poučevanja angleščine

na zgodnji stopnji.

Graf 7: Sestava skupin otrok
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68,4 % vzgojiteljic/učiteljic je odgovorilo, da so otroci iz homogene skupine (istega oddelka),

31,6 % vzgojiteljic/učiteljic pa, da so otroci iz heterogene skupine (različnih oddelkov).

V raziskavi iz leta 2007 (Fras Berro) je 70,8 % skupin otrok, ki se učijo tuji jezik heterogenih,

torej so otroci v njih iz različnih oddelkov. Menim, da poučevanje angleščine v vrtcu takrat še

ni bilo tako razširjeno, zato so otroke, ki so se učili angleščino, združevali iz različnih

oddelkov.

Graf 8: Pogostost poučevanja

Velika večina vzgojiteljic/učiteljic (68,4 %) poučuje angleščino enkrat na teden, 23,7 % jih

poučuje tri- ali večkrat na teden, 7,9 % vzgojiteljic/učiteljic pa poučujejo angleščino dvakrat

na teden.

Tudi rezultati raziskav, ki jih primerjam s svojo anketo, kažejo na podobne rezultate. 66,7 %

pouka tujega jezika se izvaja enkrat tedensko, kažejo rezultati iz raziskave iz leta 2007 (Fras

Berro).

Na odgovor tri- ali večkrat na teden je odgovorilo 9 anketirancev; večinoma so bile to

vzgojiteljice, ki so zaposlene v vrtcu. Tako lažje izvajajo krajše dejavnosti v angleščini

večkrat na teden, kot če bi poučevale zunanje sodelavke. Dejavnosti verjetno izvajajo v okviru

rednega dela z otroki.
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Graf 9: Trajanje posamezne učne ure

Posamezna učna ura največkrat traja od 30 do 45 min, pri enajstih vzgojiteljicah/učiteljicah

traja od 15 do 30 min, pri štirih vzgojiteljicah/učiteljicah traja učna ura več kot 45 min, pri eni

pa manj kot 15 minut.

Graf 10: Pogostost uporabe slikanic

Slikanice anketirane vzgojiteljice/učiteljice uporabljajo občasno (23), 14 vzgojiteljic/učiteljic

jih uporablja pogosto, ena pa nikoli.
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Graf 11: Pogostost uporabe lutke

Dvajset anketiranih vzgojiteljic/učiteljic uporablja lutko pri poučevanju angleščine občasno,

petnajst pogosto in tri nikoli.

Graf 12: Uporaba pesmi in rajalnih iger

Kar štiriintrideset vzgojiteljic/učiteljic je odgovorilo, da pogosto uporabljajo pesmi in rajalne

igre, štiri jih uporabljajo občasno, odgovora nikoli ni izbrala nobena vzgojiteljica/učiteljica.
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Graf 13: Uporaba igrač in podobnih predmetov

Vzgojiteljice/učiteljice pogosto (19) in občasno (17) uporabljajo igrače in podobne predmete

pri poučevanju angleščine. Nikoli jih ne uporabljata dve vzgojiteljici/učiteljici.

Graf 14: Metoda poučevanja, ki najbolj motivira otroke
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Pri tem vprašanju je bilo možnih več odgovorov. Glede na rezultate je največ odgovorov

dobila gibalna igra (35)  kot dejavnost, ki najbolj motivira otroke, takoj zatem ji sledita petje

pesmi (32) in igra z lutko (25). Da pripovedovanje pravljic najbolj motivira otroke, meni

trinajst vzgojiteljic/učiteljic, aktivnosti, kjer otroci ustvarjajo z rokami, pa enajst. Pod drugo

so vzgojiteljice/učiteljice napisale:

- miselne igre, igre dopolnjevanja in izločanja, igre s slikovnimi karticami,

- CLIL,

- masaže, metoda ustvarjalnega giba, njihove igrice, ki jih priredimo v ang. jeziku,

- petje pesmi z gibanjem; predhoden ogled vsebine na dvd-ju,

- reševanje nalog različne težavnostne stopnje,

- didaktične igre.

Najmanj vzgojiteljev/učiteljev, tj. pet, jih meni, da otroke najbolj motivira likovno izražanje.

Graf 15: Najpogosteje izvajane dejavnosti

Tudi pri tem vprašanju je bilo možnih več odgovorov. Najpogosteje izvajana dejavnost je

petje pesmi (34), nato so gibalne igre (33) in uporaba slikovnih kartic (28).  Igro z lutko
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najpogosteje izvaja osemnajst vzgojiteljic, nato sledi branje in pripovedovanje pravljic (12). V

odgovoru drugo so vzgojiteljice/učiteljice navedle:

- individualno delam ves dan, saj govorim le v angleščini in sem prisotna večino dneva,

- ples, igra vlog, masaže, sprostitve, smešne asociacije,

- uporaba slikovnih kartic le ob učenju pesmi (npr. Head, shoulders, knees,..), izvajanje

eksperimentov.

V teoretičnem delu sem opisala tudi najpogosteje izvajane dejavnosti, ki jih učitelji

uporabljajo pri pouku tujega jezika na zgodnji stopnji v razredu. Pogosto uporabljajo igre

in pesmi, redko pa pripovedujejo ali berejo zgodbe. Moja anketa je bila izvedena v vrtcih,

zato rezultatov ne morem povsem primerjati z raziskavo British Council-a iz leta 2011, saj

je bila izvedena v šoli.

Rezultati tabele »Katere dejavnosti največkrat izvajate pri poučevanju angleščine« so zelo

podobni rezultatom tabele »Katera metoda poučevanja po vašem mnenju najbolj motivira

otroke?«. Iz obeh tabel je razvidno, da je najpogosteje zastopana gibalna igra, petje pesmi

in igra z lutko. Vzgojiteljice/učiteljice pogosto uporabljajo tudi slikovne kartice. Glede na

podobne rezultate lahko sklepam, da vzgojiteljice/učiteljice pri poučevanju angleščine

uporabljajo tiste metode,  ki najbolj motivirajo otroke.
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Graf 16: Dejavnosti, pri katerih otroci najmanj sodelujejo

Naslednji graf prikazuje, pri kateri dejavnosti otroci najmanj sodelujejo. Najslabša dejavnost

je gotovo frontalna oblika učenja (25). Osem jih je odgovorilo, da je najmanj sodelovanja s

strani otrok pri branju in pripovedovanju pravljic, sedem jih je odgovorilo z drugim

odgovorom:

- vedno sodelujejo, so zelo zainteresirani,

- pesmi brez kretenj,

- frontalno niti ne učim, učenje je vedno skupinsko,

- pri dejavnosti v kotičku, npr. preslikovanje besed ali risanje. Tam sodelujejo ponavadi,

vedno isti otroci, tisti, ki jih dejavnost veseli,

- otroci sodelujejo pri vseh dejavnostih,

- ko so v večjih skupinah ali na stolih,

- zelo radi sodelujejo.

Na vse ostale odgovore: gibalna igra, petje pesmi, igra z lutko in uporaba slikovnih kartic je

vsak odgovor izbrala po ena vzgojiteljica/učiteljica, pri teh dejavnostih otroci verjetno radi

sodelujejo.
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Graf 17: Predvajanje angleških risank

Večina vzgojiteljic/učiteljic (29) ne predvaja otrokom angleških risank, le devet jih je

odgovorilo z da.

Graf 18: Pogostost predvajanja angleških risank

Najpogosteje se angleške risanke sploh ne predvajajo. Občasno jih predvaja le devet

vzgojiteljic/učiteljic.
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Graf 19: Način predvajanja risank

Risank ne predvaja šestindvajset vzgojiteljic/učiteljic, prek DVD–ja jih predvaja pet, s

pomočjo youtuba le tri vzgojiteljice/učiteljice. Ena vzgojiteljica pod možnost drugo je

dodala, da uporabljajo Skype za pogovor z otroki iz tujine - projekt Comenius.

Graf 20: Uporaba interneta

Odgovor občasno je izbralo triindvajset vzgojiteljic/učiteljic, nikoli pa ne uporablja interneta

devet vzgojiteljic/učiteljic. Pogosto ga uporablja le šest.
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Graf 21: Način uporabe interneta

Največ odgovorov (27) je, da ga uporabljajo pri pripravi, da dobijo kakšno idejo. Odgovor

znotraj pouka je izbralo šest vzgojiteljic/učiteljic, kot drugo pa so napisale:

- uporaba programov na pametni tabli, Skype

- ga ne ( 2 odgovora)

- domača uporaba otrok doma za ponovitev snovi

- za pripravo in znotraj igre v angleškem jeziku

Graf 22: Dejavnosti, pri katerih otroci osvojijo največ besed
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Pri vprašanju je bilo možnih več odgovorov. Na tri so vzgojiteljice/učiteljice odgovorile v

podobnem številu, to so: gibalne dejavnosti (27), petje pesmi (26) in igra (26).  Le sedem

vzgojiteljic/učiteljic meni, da otroci največ besed osvojijo pri poslušanju pravljic. V odgovor

drugo so vzgojiteljice/učiteljice zapisale:

- slikovni materiali,

- pri predstavitvah materialov individualno ali z vsemi v krogu,

- smešne asociacije,

- rutine,

- igre za utrjevanje in ponavljanje besedišča,

- slikovne kartice,

- gibalne dejavnosti v povezavi s petjem (tako si zapomnijo ne le posamične

besede,temveč tudi daljše besedne zveze),

- didaktične igre, igre vlog.

-

Graf 23: Sodelovanje staršev

Osemnajst vzgojiteljic/učiteljic je glede na rezultate odgovorilo, da starši nikoli ne sodelujejo

pri poučevanju angleškega jezika, trinajst jih je odgovorilo, da starši sodelujejo enkrat na leto,

sedem pa, da več kot enkrat na leto.
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Graf 24: Kako sodelujejo starši

Starši najpogosteje sodelujejo tako, da si ogledajo otrokov nastop (23), sodelujejo na skupnih

delavnicah v angleščini (2) in drugo:

- doma, kdor želi, posredujem jim gradivo,

- prikaz dejavnosti, izobraževalne delavnice,

- ne sodelujejo (6 odgovorov),

- večeri z očeti in mamami v vrtcu,

- skupne igre otrok s starši v tujem jeziku kot predstavitev načinov in strategij

poučevanja jezika v vrtcu,

- sprotno spremljanje gradiva, ki ga otroci odnesejo domov,

- gledajo risanke in pesmi na youtube,

- preko skupne delavnice, preko ogleda nastopa, preko gradiv, ki jih pošiljamo staršem,

kaj smo se igrali, katere pesmice naučili.
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12 ZAKLJUČEK

Cilj diplomske naloge je bil ugotoviti stanje poučevanja angleščine v predšolskem obdobju v

Sloveniji. Zaradi manjšega števila anketirancev rezultatov ne morem posplošiti na celotno

populacijo, a kljub temu so zanimivi in lahko s pomočjo le-teh ovrednotim postavljene

hipoteze.

Hipoteza 1: Najpogostejša metoda poučevanja angleščine v vrtcu je poučevanje z gibalno

dejavnostjo.

Najpogosteje se uporablja petje pesmi (25 %), nato sledi uporaba gibalnih iger (24,3 %), torej

hipoteze ne morem potrditi, čeprav je na vprašanje »Katera dejavnost po vašem mnenju

najbolj motivira otroke?« največ odgovorov dobila prav gibalna igra (27,6 %).

Hipoteza 2: Večina vzgojiteljev/učiteljev angleščine, ki poučujejo v vrtcih, prihaja iz

jezikovnih šol.

Glede na rezultate raziskave je 68,4 % učiteljev, ki poučujejo angleščino, zaposlenih v vrtcu,

torej so to vzgojiteljice, in le 5,3 % učiteljev prihaja iz jezikovnih šol. Tudi drugo hipotezo

zavračam, a je glede na manjše število anketirancev ne morem posplošiti.

Hipoteza 3: Poučevanje angleščine v predšolskem obdobju se v večini primerov izvaja

enkrat na teden.

Rezultati izvedene spletne ankete kažejo, da se angleščina izvaja največkrat (68,4 %) enkrat

tedensko, torej potrjujem tretjo hipotezo.

Hipoteza 4: Najpogosteje se uporabljajo slikovno gradivo, lutke in razni plastični

predmeti.

Rezultati raziskave kažejo, da se pogosto uporabljajo pesmi in rajalne igre (89,5 %), slikanice,

lutke in razni plastični predmeti pa zgolj občasno, torej moram četrto hipotezo ovreči.

Hipoteza 5: Starši redko sodelujejo pri poučevanju angleščine v vrtcu.

Iz rezultatov ankete je razvidno, da je 47,4 % vzgojiteljic odgovorilo, da starši nikoli ne

sodelujejo pri poučevanju angleščine, 34,2 % vzgojiteljic pa je odgovorilo, da sodelujejo

enkrat na leto. Starši torej redko sodelujejo pri poučevanju angleščine v vrtcu, peto hipotezo

potrjujem. Popolnoma verjetno pa je, da starši otroke doma sprašujejo o učenju angleščine in

z njimi utrjujejo besede ter jih učijo novih, saj sem, glede na odgovore na vprašanje, kako
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sodelujejo starši, dobila veliko odgovorov »drugo«. Tu so vzgojiteljice zapisale, na kakšen

način sodelujejo starši pri poučevanju angleščine.

Hipoteza 6: Vzgojitelji/učitelji občasno uporabljajo internet pri poučevanju angleščine v

vrtcu.

Iz rezultatov ankete lahko razberem, da 60,5 % vzgojiteljic občasno uporablja internet pri

poučevanju angleščine, pogosto ga uporablja le 15,8 % vzgojiteljic, nikoli pa 23, 7 %

vzgojiteljic. Šesto hipotezo torej sprejmem, saj vzgojiteljice v povprečju občasno uporabljajo

internet.

Otrok se jezik uči drugače kot mladostnik ali odrasli. Pri poučevanju tujega jezika moramo

biti previdni pri izbiri metod, dejavnosti, trajanju učne ure ter upoštevati trajanje otrokove

pozornosti. Pri izdelavi diplomske naloge sem dobila veliko novih informacij, še posebno pri

interpretaciji rezultatov ankete.

Vzgojiteljice so, glede na moje rezultate, največkrat brez formalne izobrazbe za poučevanje

angleščine. Tiste vzgojiteljice/učiteljice, ki so odgovarjale na vprašanja v anketi, angleščino

največkrat poučujejo do pet let, dopoldne, v delovnem času vrtca in najpogosteje so zaposlene

v vrtcu. Otroci so stari od pet do šest let, v skupini je lahko od pet do deset ali več kot dvajset

otrok, odvisno od deljenja skupin. Otroci so večinoma iz homogenega oddelka. Učna ura

največkrat traja od 30 do 45 minut. Pri poučevanju angleščine vzgojiteljice občasno

uporabljajo slikanice in lutko, pogosto pa pesmi in rajalne igre ter razne plastične predmete.

Metoda poučevanja, ki najbolj motivira otroke, je najpogosteje gibalna igra, največkrat

izvajana metoda pa je petje pesmi. Otroci najmanj sodelujejo pri frontalni obliki učenja,

vzgojiteljice so dopisale, da otroci na splošno zelo radi sodelujejo pri angleščini. Otrokom

vzgojiteljice ne predvajajo angleških risank, tudi internet uporabljajo občasno – za kakšno

idejo pri pripravi na poučevanje. Otroci po mnenju vzgojiteljic največ besed osvojijo preko

gibalnih dejavnosti. Starši največkrat ne sodelujejo pri dejavnostih.

Poučevanje angleščine v predšolskem obdobju postaja vedno bolj prisotno tudi v Sloveniji.

Pri pisanju diplomskega dela sem spoznala, kako pomembno je spoznavanje s tujim jezikom,

če je možno, že v zgodnjem otroštvu. S pomočjo ankete sem dobila vpogled na približno

sliko stanja v naši državi. Žal je odgovorov premalo, da bi lahko posplošila rezultate.

Pri poučevanju tujega jezika otrokom moramo biti torej pozorni na veliko spremenljivk.

Predvsem pa moramo upoštevati dejstvo, da se pri učenju otroci zabavajo. Otroštvo naj bi bilo
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čas brezskrbnosti in igre, torej jih k učenju tujega jezika ne moremo prisiliti. Lahko pa jim

pokažemo zabavno stran angleščine, s petjem pesmi, z igro z lutko ali s plesom. Le tako bomo

namreč pri njih vzbudili veselje do tujega jezika.
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14 PRILOGA

Anketni vprašalnik, ki so ga rešile vzgojiteljice, ki poučujejo angleščino v predšolskem
obdobju.

1. Kakšno izobrazbo imate?
a) učitelj tujega jezika
b) vzgojitelj z opravljenim dodatnim usposabljanjem za poučevanje tujega jezika
c) učitelj z opravljenim dodatnim usposabljanjem za poučevanje tujega jezika
d) brez formalne izobrazbe za poučevanje tujega jezika
e) drugo:__________________________________

2. Koliko let že poučujete angleščino v vrtcu?
a) do 5 let
b) 5-10 let
c) 10-15 let
d) več kot 15 let

3. Na kakšen način sodelujete v vrtcu, v katerem poučujete angleščino?
a) zunanji sodelavec (zaposlen v jezikovni šoli)
b)zaposlen/a sem v vrtcu
c)zaposlen/a sem v šoli
d) drugo:_______________

4. Na kakšen način poučujete angleščino?
a) integrirano (znotraj vsakdana)
b) popoldne, po končanih dejavnostih v vrtcu
c)dopoldne, v času vrtca
d)drugo:______________

5. Koliko so stari otroci, ki jih poučujete?(možnih je več odgovorov)
a) 2-3
b) 3-4
c) 4-5
d) 5-6

6. Koliko otrok je običajno v skupini, v kateri poučujete angleščino?
a) 5-10 otrok
b) 10-15 otrok
c) 15-20 otrok
d) več kot 20 otrok
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7. Kakšna je sestava skupin otrok, ki jih poučujete angleščino v vrtcu?
a) otroci so iz istega oddelka (homogena skupina)
b) otroci so iz različnih oddelkov (heterogena skupina)

8. Kako pogosto poučujete angleščino?
a) enkrat na teden
b) dvakrat na teden
c) tri- ali večkrat na teden
d) enkrat na 14 dni
e) enkrat na mesec
f) manj kot 1x na mesec

9. Koliko časa traja posamezna učna ura?
a) manj kot 15 min
b) 15-30 min
c) 30-45 min
d) več kot 45 min

10. Kako pogosto pri poučevanju angleščine uporabljate slikanice?
a) nikoli
b) občasno
c) pogosto

11. Kako pogosto pri poučevanju angleščine uporabljate lutko?
a) nikoli
b) občasno
c) pogosto

12. Ali uporabljate pesmi in rajalne igre?
a) nikoli
b) občasno
c) pogosto

13. Ali uporabljate igrače in podobne predmete (npr. plastično sadje)?
a) nikoli
b) občasno
c) pogosto

14. Katera metoda poučevanja po vašem mnenju najbolj motivira otroke? (možnih je več
odgovorov)
a) gibalne igre
b) pripovedovanje pravljic
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c) petje pesmi
d) igra z lutko
e) likovno izražanje
f) aktivnosti, kjer ustvarjajo z rokami

15. Katere dejavnosti največkrat izvajate pri poučevanju angleščine?
a) gibalne igre
b) branje in pripovedovanje pravljic
c) petja pesmi
d) igra z lutko
e) frontalna oblika učenja
f) uporaba slikovnih kartic
g) drugo:_______________

16. Pri katerih dejavnostih otroci najmanj sodelujejo?
a) gibalne igre
b) petje pesmi
c) igre z lutko
d) frontalna oblika učenja
e) branje in pripovedovanje pravljic
f) uporaba slikovnih kart
g) drugo:________________

17. Ali pri poučevanju angleščine otrokom predvajate angleške risanke?
a) da
b) ne

18. Kako pogosto otrokom predvajate angleške risanke?
a) nikoli
b) občasno
c) pogosto

19. Na kakšen način predvajate risanke?
a) DVD
b) youtube
c) ne predvajam risank
c) drugo:_______________

20. Ali uporabljate internet pri poučevanju angleškega jezika?
a) nikoli
b) občasno
c) pogosto
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21. Na kakšen način uporabljate internet?
a) znotraj pouka
b) pri pripravi, da dobim kakšno idejo za poučevanje
c) drugo:____________

22. Preko katerih dejavnostih po vašem mnenju otroci osvojijo največ besed?
a) gibalne dejavnosti
b) petje pesmi
c) poslušanje pravljic
d) igre
e) drugo:__________________

23. Ali starši sodelujejo pri teh dejavnostih – poučevanju angleškega jezika?
a) nikoli
b) 1x na leto
c) več kot 1x na leto

24. Kako sodelujejo starši?
a) skupne delavnice v angleščini
b) ogled otrokovega nastopa
c) drugo:____________

25. Dodatni komentar:__________________________________
____________________________________________________


