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2.1			 Učinki	učiteljeve	pisne	povratne		
korektivne	informacije	pri	razvijanju		
pisne	zmožnosti	v	tujem	jeziku

  Dr. Karmen Pižorn, Pedagoška fakulteta  Univerze v Ljubljani

Povzetek

Raziskave kažejo, da je način dajanja pisne povratne korektivne informacije (PPKI) 
pri razvijanju pisne spretnosti ključnega pomena (Walker, 2009), čeprav je v učnem 
procesu tozadevna tematika nemalokrat spregledana. Raziskovalci hkrati opozar-
jajo, da je na razpolago veliko premalo kakovostnih študij, da bi lahko z gotovostjo 
trdili, kako naj učitelji podajajo PPKI, kljub temu pa nam rezultati raziskav zadnjih 
let le nakazujejo, v kateri smeri bo učitelj bolj oz. manj uspešen, kdaj se bodo na-
pake relativno kmalu ponovile, kdaj pa bo učenje postopoma prešlo v usvajanje 
tujejezikovnega znanja.

V članku avtorica najprej kritično predstavi pregled teorij napak in dajanja PPKI pri 
poučevanju tujih jezikov, ki so se uveljavile skozi zgodovino učenja in poučevanja 
tujih jezikov. Opiše in s primeri ilustrira posamezne vrste ter predstavi njihove pred-
nosti in slabosti. 

Nadaljuje z diskusijo o učinkih, ki jih ima lahko učiteljeva povratna informacija na 
izboljšanje/neizboljšanje pisne zmožnosti v tujem jeziku glede na rezultate doseda-
njih raziskav.

V sklepu razvije nov, kompleksnejši, a hkrati učinkovitejši model podajanja uči-
teljeve povratne informacije v procesu razvijanja pisne zmožnosti v tujem jeziku. 
Predlagani model temelji na procesnem razvijanju pisne zmožnosti, ki lahko daje s 
sprotnim, kontinuiranim in procesnim podajanjem povratne informacije boljše in 
hitrejše rezultate. 

Ključne	besede: pisna povratna korektivna informacija, razvijanje  pisne zmožno-
sti v tujem jeziku,  procesno pisanje

2.1.1	 Pregled	teorij	napak	in	dajanja	pisne		
povratne	informacije	pri	poučevanju		
tujih/drugih	jezikov

Behavioristični	pristop

V petdesetih in šestdesetih letih 20. stoletja so imele pri jezikovnem poučevanju 
napake večji negativni pomen kot danes, saj je prevladovalo mnenje, da zavirajo 
učenje in moramo zato storiti vse, da ne bi prišlo do njihovega pojavljanja (Brooks, 
1960). Behavioristi so trdili, da napak ne smemo dopuščati, saj lahko preidejo v 
navade, kar bo povzročilo negativni učinek na novoustvarjeno učenje (fosilizaci-
ja napak). Teorije učenja tujega/drugega jezika so pod vplivom behaviorističnega 
pristopa poudarjale, da poteka jezikovno učenje takrat, ko učenci vadijo pravilne 
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odgovore na podane iztočnice. Bolj kot za obravnavo in pomoč pri napakah je šlo 
za njihovo kar se da popolno preprečitev. Vse to se je odrazilo v avdio-lingvalni me-
todi poučevanja, ko so učenci morali poslušati in se na pamet naučiti veliko število 
dvogovorov, prevračati določene jezikovne vzorce in se poglobiti v številne slovnič-
ne posplošitve. Učitelji so lahko obravnavali napake v razredu tudi z uporabo kon-
trastivne analize (KA), pri čemer je prvi jezik osnovni vir napak. Potekala je tako, 
da so določili elemente v tujem/drugem jeziku, ki se razlikujejo od prvega jezika, 
da bi se tako lahko preprečil negativni transfer. Zbrali so številne opise primerljivih 
elementov obeh jezikov, določili razlike in poskušali kar najbolj natančno predvi-
deti, katere napake bodo pri učencih najbolj pogoste. Kmalu je bil tudi ta pristop 
deležen negativne kritike (pozna šestdeseta in zgodnja sedemdeseta 20. stoletja), 
saj so empirične raziskave pokazale, da je učenčev J1 sicer glavni vir fonoloških 
napak, vendar so interferenčne napake samo ena izmed vrst napak (Burt, 1975; 
Richards, 1973; Selinker, 1969). 

Razvoj na področju jezikoslovja in psihologije pa je teoretike podkrepil, da so začeli 
iskati alternativne razlage o virih napak in kako jih naj obravnavamo. Najpomemb-
nejši vpliv ima zagotovo Noam Chomsky (1959) in njegova teorija o usvajanju prve-
ga jezika, prav tako pa tudi raziskave o usvajanju prvega jezika v sedemdesetih letih 
(Brown, 1973; Slobin, 1970), ki so odkrile, da gredo otroci skozi različne stopnje, 
da so te stopnje med jeziki podobne, da so otroci programirani za odkrivanje jezi-
kovnih pravil, da je otroški jezik sistematičen, da so otroci 'odporni' na napake, da 
lahko ob določenem času uporabijo le določeno število pravil itn. Vse to je vodilo k 
sistematičnem odkrivanju in raziskovanju napak v tujem/drugem jeziku, poznano 
pod imenom analiza napak (ang. error analysis). Najpomembnejši prispevek ana-
lize napak (AN) je gotovo v odkritju, da večina napak v tujem/drugem jeziku ne 
izvira iz učenčevega prvega oz. drugega jezika, temveč da so lastne učencu same-
mu. Zato so raziskovalci začeli z razvrščanjem napak in primerjavami z napakami 
otrok prvega jezika. Analiza napak je bila kmalu tarča kritikov, saj so ji očitali, da 
ne upošteva tega, kaj se dogaja v učenčevem umu, in da učenci sami določajo, kaj 
je v ciljnem jeziku sprejemljivo in kaj ne. Leta 1972 je Selinker predlagal termin 
»medjezik« (ang. interlanguage), ki označuje učenčev jezik v tujem/drugem jeziku 
v času usvajanja tujega/drugega jezika, ki je sistem sam zase, ima svoja pravila, je 
dinamični sistem in se razvija v določenem časovnem obdobju. Danes je na tem 
področju že veliko narejenega in raziskovalci so medjezik tudi mlajših učencev že 
dodobra opisali (Hawkins in McCarthy, 2010).

Sčasoma in z rezultati raziskav se je spremenil odnos do napak, ki se je oddaljil 
od zaznavanja napake kot grešnega pojava, ki ga moramo na vsak način preprečiti, 
temveč je napaka dobila pozitivno konotacijo kot označevalka mentalnih procesov, 
ki potekajo v času usvajanja tujega/drugega jezika. 

Da bi lahko razumeli, kdaj, kako, kdo in ali sploh naj obravnava jezikovne napake 
v procesu učenja tujega/drugega (T/D) jezika, je nujno, da se seznanimo z raz-
ličnimi pristopi do učenja in usvajanja T/D-jezikov, njim ustreznih teorij in iz teh 
izpeljanih načel odnosa do napak.

V sedemdesetih in osemdesetih letih 20. stoletja so se raziskovalci ukvarjali pred-
vsem z razlogi za popravljanje napak, katere napake je treba popraviti, kdaj, kako 
naj jih popravimo in kdo naj popravlja napake. Niso pa jih zanimala vprašanja,  
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katera pisna povratna korektivna informacija je lahko v podporo učencu pri usvaja-
nju T/D-jezika. Tako je Burt (1975) ugotovil, da trenutno ni na voljo standarda, ki 
bi določil, ali, kdaj in kako popraviti učenčeve napake pri učenju T/D-jezika. Glede 
na Corderja (1973), Georgea (1972) in Kennedyja (1973) je bilo popravljanje napak 
pomembno zato, ker naj bi pomagalo učencem določiti njihove lastne napake in 
odkriti funkcije in ovire skladenjskih in leksikalnih oblik v T/D-jeziku. Cathcart 
in Olsen (1976) omenjata pomembnost, da se zavemo pričakovanj učencev in jim 
sledimo. Glede vrste napak so v tistem času izstopale tri kategorije napak, ki bi jih 
naj učitelji popravljali, in sicer tiste, ki pomembno ovirajo komunikacijo, tiste, ki 
imajo visoke stigmatizacijske učinke na poslušalca oz. bralca, in tiste, ki se pogosto 
pojavljajo v govoru oz. pisanju (Hendrickson, 1977; Olsson, 1972). V tem času so 
zato tudi pedagoški pristopi k obravnavi napak pri učenju in poučevanju T/D-jezi-
ka sloneli v večji meri na intuiciji in le v redkih primerih na empiričnih raziskavah. 

Krashnov	nadzorni	model

Na začetku osemdesetih let je zavel veter v povsem nasprotno smer, saj je Kra-
shen (1981, 1982, 1985) s svojo splošno teorijo usvajanja T/D-jezika, ki sloni na 
petih temeljnih hipotezah, odvzel pomembnost vloge jezikovne napake v procesu 
usvajanja jezika. Prva hipoteza, ki podpira razlikovanje med učenjem jezika kot za-
vednim procesom in usvajanjem jezika kot nezavednim procesom, daje prednost 
usvajanju T/D-jezika v naravnem okolju. Tam po Krashnovem mnenju ni prostora 
za ukvarjanje z napakami oz. dajanje kakršnih koli povratnih informacij, kar sta 
sicer kasneje ovrgla DeKeyser (2001, 2007) in McLaughlin (1987) in dokazala, da 
se naučeno znanje lahko pretvori v usvojeno (ponotranjeno) znanje. Druga hipote-
za temelji na nadzornem modelu, ki omogoča učencu nadzorovati in urejati lastne 
jezikovne tvorbe, če je na voljo dovolj časa. To pomeni, da Krashen vidi možnost 
popravljanja napak oz. nadzora nad lastnimi napakami pri pisnem izražanju, ni-
kakor pa ne pri govoru, saj trdi, da osredotočanje na pravilnost zavira tekočnost 
tvorbe govora. Nikakor pa Krashen ni podprl popravljanja napak pri nobeni tvorbni 
spretnosti, če še vedno poteka usvajanje določenih jezikovnih struktur. Kritiki so 
njegovo hipotezo zavračali s tem, da je nemogoče ugotoviti, kdaj učenec uporablja 
določeno pravilo zavedno in kdaj nezavedno.

Naslednja Krashenova hipoteza, ki se nanaša na naravni red usvajanja jezika, trdi, 
da usvajajo učenci jezikovna pravila v določenem predvidljivem vrstnem redu in 
da tega s ciljnim poukom ne moremo spremeniti. To pomeni, da pouk s podaja-
njem jezikovnih pravil, prav tako pa tudi formalnim obravnavanjem napak, nima 
nobenega smisla. Pričujoča hipoteza ob tem zanemari vsa tista obdobja in situaci-
je, ko je učenec pripravljen za usvajanje novih jezikovnih oblik in struktur.

Četrta hipoteza se nanaša na trditev, da je za usvajanje jezika potreben razumljiv 
vnos, ki mora biti ravno malo nad trenutno ravnjo jezikovnega znanja učenca. Z 
zagotovitvijo razumljivega vnosa v dovolj veliki količini, tako Krashen, ni nobene 
potrebe po eksplicitnem poučevanju slovnice in tako tudi ne obravnavanja napak. 
Kritiki zavračajo njegovo hipotezo na temelju štirih predpostavk, in sicer nezmož-
nosti natančnega določanja ravni razumljivega vnosa in +1 ravni, definiranja ra-
zumljivega jezikovnega vnosa in njegove povezanosti z jezikovnim usvajanjem in 
ne nazadnje neupoštevanja delovanja jezikovnega orodja za usvajanje jezika, ki je 
lastno vsem ljudem z razliko od živali. 
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Zadnja hipoteza se osredotoča na emocionalni filter (ang. affective filter), ki mora 
biti dovolj nizko, da lahko poteka usvajanje jezika. To je sicer logična predpostav-
ka, vendar pa so jo kritiki zavrnili zaradi dejstva, da učenci z nizko samopodobo, 
ki imajo zaradi tega emocionalni filter na visoki stopnji, niso vedno šibki oz. ne-
učinkoviti učenci T/D-jezika. Prav tako tudi ni dokazano, da so učenci, ki so samo-
zavestni in odprti, vedno uspešni jezikovni učenci. Tudi nenatančnost definiranja 
delovanja emocionalnega filtra je bila deležna več kritik. 

Kljub vsem omenjenim kritikam pa je treba poudariti, da so bile Krashnove hipote-
ze izjemno vplivne na področju poučevanja T/D-jezika.

V zadnjih dvajsetih letih so raziskave na področju napak pri pouku T/D-jezika pri-
dobile na pomenu. Raziskovalci so se posebej osredotočali na učenca kot avtono-
mnega individuuma, ki kljub vplivom iz okolja določa svojo učno pot jezikovnega 
usvajanja. 

Kognitivni	pristop	–	informacijsko-procesni	modeli	in	teorije

Informacijsko-procesni modeli, ki so jih razvili kognitivni psihologi, so močno vpli-
vali na dva pomembna informacijsko-procesna modela usvajanja T/D-jezika, ki sta 
ju razvila McLaughlin (1987, 1990) in Anderson (1983, 1985). Oba modela razlaga-
ta usvajanje T/D-jezika kot oblikovanje in nadgrajevanje sistemov znanja, ki pa jih 
učeči se šele na mojstrski ravni lahko tudi avtomatično prikliče.

McLaughlinov model (1987, 1990) temelji na predpostavki, da temeljijo komple-
ksna vedenja na enostavnih procesih, kar je prenosljivo tudi na usvajanje T/D-jezi-
ka, saj to vključuje usvajanje kompleksne kognitivne spretnosti. McLaughlin trdi, 
da lahko učenec procesira jezik kontrolirano kot tudi avtomatično in da učenje 
vključuje prehod od kontroliranega k avtomatiziranemu procesiranju. Tako razlo-
ži, da je namerno učenje, ki poteka pri eksplicitnem poučevanju in dajanju povra-
tne informacije, izjemno pomembno ravno v obdobju kontroliranega učenja, ki 
lahko z vajo in ponavljajočo se aktivnostjo postane avtomatizirano. 

Andersonov model (1993), imenovan tudi prilagojena kontrola mišljenja (ang. 
Adaptive Control of Thought), je podoben McLaughlinovem modelu, saj tudi ta po-
udarja, da vaja vodi k avtomatičnosti oz. da deklarativno znanje (kaj) postane pro-
ceduralno znanje (kako). Anderson (1985) trdi, da je s poučevanjem in popravlja-
njem napak oz. dajanjem povratne informacije možna pretvorba deklarativnega v 
proceduralno znanje. Govori o treh stopnjah, ki jih ilustrira s primerom dodajanja 
končnice -s glagolom v tretji osebi sedanjega nesestavljenega časa (ang. Present 
Simple Tense):

1 kognitivna stopnja (učenje in opis procesa dodajanja -s)
2.  asociativna stopnja (kako deluje proces dodajanja -s v določenih konte-

kstih)
3.  avtonomna stopnja (proces dodajanja -s postaja vse hitrejši in avtoma-

tičen)

Kar nekaj raziskav potrjuje, da lahko kontrolirane aktivnosti, kot na primer po-
pravljanje napak, pospešujejo prehod deklarativnega v avtomatično proceduralno 
znanje (Dekeyser, 1997, 2007; Hulstijn, 1995; Schmidt, 1995; Swain, 1985). 
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Pienemannov model

Pienemann (1981, 1989, 1998) s svojo hipotezo učljivosti (ang. teachability) pred-
postavlja, da je lahko poučevanje slovnice učinkovito samo takrat, ko je učenec 
na tisti stopnji v svojem medjeziku, ki je blizu stopnje naravnega učenja. Skupaj 
z Johnstonom (1985) je empirično potrdil, da v procesu usvajanja jezika obstaja 
predvidljiv vrstni red usvajanja jezikovnih struktur in oblik, kar pomeni, da mora 
biti popravljanje napak in dajanje povratne informacije v skladu s prej omenjenim 
vrstnim redom jezikovnega usvajanja. Čeprav McLaughlin in Anderson trdita, da 
pride do kontrolirane stopnje procesiranja, ko učenec sprejema vnos (eksplicitno 
poučevanje) in povratno informacijo v zvezi z napakami na njegov iznos v pisni 
obliki, vendar pa nas Pienemann pravilno opozori, da do procesiranja nove in-
formacije ne bo prišlo, če učenec ni na ustrezni stopnji za usvajanje določenih 
jezikovnih oblik in struktur in ni 'pripravljen' oz. so zunaj njegovega območja 
bližnjega razvoja (Vygotskij et al., 2010).

Interakcijski	pristop

Interakcijski pristop se v glavnem osredotoča na vlogo govorne interakcije (spo-
razumevanje) med učencem in učiteljem oz. osebo, ki jezik obvlada. Zagovorniki 
tega pristopa (Long, 1996) trdijo, da uporaba konverzacijskih strategij, kot so na 
primer ponavljanja, konfirmacijska preverjanja, razumevanje besedila in prošnje 
za pojasnitev, omogoča učitelju razrešitev komunikacijskih težav, tudi tistih, ki 
bi lahko nastale zaradi učenčevih napak. Longova (1996) nadgradnja Krashnove 
(1985) hipoteze o razumljivem vnosu, ki jo je poimenoval hipoteza interakcije, 
poudarja povezovanje lastnosti vnosa in jezikovnega okolja (socialna dimenzija) 
z notranjimi dejavniki učenca (kognitivna dimenzija). Interakcionisti (Sharwood 
Smith, 1993; Schmidt, 1994) sprejemajo vlogo podajanja povratne informacije 
(tako negativne kot pozitivne) pri usvajanju T/D-jezikov in trdijo, da je potrebno, 
da se učenci zavedno usmerijo na jezikovne oblike in strukture v procesu usvajanja 
T/D-jezikov. Drugače se namreč vnos ne pretvori v ustrezen iznos. Dokaze za to 
lahko najdemo v kanadskih dvojezičnih šolah, kjer so bili učenci deležni velikega 
vnosa tujega jezika vsakodnevno (imerzija) in so zato razvili odlično tekočnost 
v jeziku, funkcionalne zmožnosti in samozavest, ne pa tudi pravilnosti (Harley 
and Swain, 1984). Pri tem interakcionist Schmidt (1994) opozarja na razlikovanje 
med različnimi vrstami pozornosti: opazovanjem, razumevanjem in zavedanjem. 
Opazovanje se nanaša na proces vzpostavljanja fokusa pozornost, medtem ko se 
razumevanje in zavedanje nanašata na eksplicitno znanje (npr. zavedanje pravil). 
Interakcionisti so torej prvi predlagali, da je vloga dajanja povratnih korektivnih 
informacij potrebna pri usvajanju T/D-jezika, vendar so v glavnem preučevali go-
vorno sporazumevanje, medtem ko se na pisno sporočanje niso osredotočali. 

Družbeno-kulturna	perspektiva	

Družbeno-kulturna teorija o človeških mentalnih procesih temelji na delu Vigotske-
ga in pravi, da poteka celoten kognitiven razvoj, vključno z jezikovnim razvojem, 
kot rezultat družbenih interakcij med posamezniki, še posebej če imajo učenci 
možnost interakcije z govorci ciljnega jezika in takimi, ki so na višji jezikovni ravni 
kot učenci sami (torej učitelji oz. posamezniki, ki jezik dobro obvladajo). Lantolf 
in Thorne (2007) predvidevata, da lahko dosežejo tujejezikovni učenci visoke ravni 
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jezikovnega znanja, ko so deležni ustrezne podpore (prehod iz sodelovalnih notra-
nje mentalnih aktivnosti v avtonomne medmentalne aktivnosti). Povratna korek-
tivna informacija ima tukaj obliko podpore v obliki tako imenovane regulacije, ki jo 
izvaja učitelj in ki se zaključi v samoregulaciji. Kot je znano, poteka regulacija naj-
uspešneje v območju bližnjega razvoja in takrat se ob drugih regulatorjih, denimo 
ponavljanju, poenostavljanju, modeliranju, pojavi tudi dajanje povratne korektivne 
informacije (Nassaji in Swain, 2000). 

Element družbeno-kulturne teorije, ki ima povezavo tako z dajanjem govorne kot 
tudi pisne povratne korektivne interakcije je tako imenovana teorija aktivnosti 
(ang. activity theory) (Lantolf in Appel, 1994), ki poskuša razložiti vse človeške 
aktivnosti, tudi posredovane, kot konfiguracije tako družbenih kot tudi individual-
nih vplivov znotraj dinamičnega sistema, ki ga moramo raziskovati kot celoto in ne 
po posameznih delih. Ta teorija se osredotoča na učenca kot posameznika, ki ima 
lastne cilje, ko rešuje določeno nalogo. Tako naj bi se učenci pri enaki pisni nalogi 
posvečali samo določenim komponentam pisne zmožnosti, in to glede na cilje, ki 
so si jih zadali, na primer učenec A se lahko osredotoči na napake pri slovničnih 
strukturah, učenec B na napake pri besedišču, učenec C na napake na skladenj-
skem področju, učenec D pa na napake v zvezi z vezljivostjo. 

2.1.2	 Odkritja	raziskovalcev	na	področju		
tujejezikovnega	pisanja	glede	vloge	povratne	
pisne	korektivne	informacije	(PPKI)

Vlogo PPKI je prvi resno začel raziskovati Truscott (1996) in prišel na dan s teorijo, 
da PPKI sploh ni potrebna. Njegove ugotovitve so nastale na temelju empiričnih 
in teoretičnih raziskav in številne med njimi zagovarja tudi danes (Truscott, 1999, 
2004, 2007, 2009). Deležen je bil številnih kritik, saj so od leta 1996 nastale številne 
nove študije in raziskave, ki so prinesle tudi popolnoma nasprotujoče si rezultate.

Truscott (1996) trdi, da učitelji menijo, da PPKI zagotavlja enostaven transfer infor-
macij, ki omogočajo učencu, da napake popravi in jih tudi več ne ponovi. Takšno 
razumevanje učinka popravljanja napak je po njegovem mnenju popolnoma na-
pačno, saj je učenje (usvajanje jezika) kompleksen in postopen proces in zahteva 
poznavanje učenčeve stopnje medjezika. Pri tem Truscott pozablja, da so nekateri 
učenci vendarle 'pripravljeni' (Pienemannov model in Krashnova teorija; Vigotski-
jev prostor bližnjega razvoja). Naslednja njegova ugotovitev se nanaša na selekcijo 
pri popravljanju napak, torej da ne popravimo vseh napak naenkrat, temveč se 
odločimo za določeno vrsto napak na določenem področju, npr. samo na morfolo-
škem, slovničnem ali besediščnem področju. Truscott tudi takšen način obravnave 
napak ne uvršča med učinkovite načine odpravljanja napak pri pisanju in s tem 
razvijanja pisne spretnosti. Raziskave zadnjih desetih let kažejo ravno nasprotno, 
saj je selektivni pristop k popravljanju napak več kot učinkovit (Bitchener, 2008). 
Truscott je nadalje delno upravičeno skeptičen do popravljanja napak, češ da gre 
za učenje, ki izvira iz vaje, vaja pa lahko pripelje le do navideznega učenja, ki 
se oblikuje v znanje, ki je površinsko in kratkotrajno. Tudi ta argument je ovrglo  
kar nekaj raziskovalcev, saj je skorajda nemogoče, da bi PPKI rezultiral samo v 
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površinskem učenju in da bi se prav ničesar ne preneslo v dolgoročni spomin (Bit-
chener and Ferris, 2012).

V naslednjem delu bomo poskušali upravičiti uporabo PPKI s številnimi študijami 
in njihovimi ugotovitvami. Zastavili si bomo nekaj vprašanj, ki naj bi pojasnjevala, 
ali daje PPKI ustrezne rezultate. Kot bomo videli, je ponekod še veliko odprtih 
vprašanj.

Ali	PPKI	prispeva	h	kratkoročnemu	in	dolgoročnemu	usvajanju	tujejezikovnih	
struktur?

Na to vprašanje ne moremo podati enoznačnega odgovora, saj je zelo malo študij, 
ki so v polni meri sledile dobri praksi raziskovanja. Če namreč želimo ugotoviti 
vpliv PPKI na usvajanje tujejezikovnih struktur dolgoročno, potem moramo naj-
prej določiti trenutno pisno spretnost učencev, potem pa začeti z eksperimentom, 
ki mora vsebovati ustrezno številno in po znanju kar se da izenačeno kontrolno 
skupino. Po končanem izvajanju eksperimenta je treba po nekaj mesecih od vseh 
učencev pridobiti novo besedilo in na temelju tega ugotoviti, ali, koliko in v kateri 
smeri so se izboljšale tujejezikovne strukture in oblike. Naloge morajo biti med 
skupinami primerljive in primerne starosti in predznanju učencev. Študij, ki bi iz-
polnjevale navedene pogoje, je izjemno malo. Izpostavimo lahko dve, in sicer Trus-
cott in Hsu, 2008 in van Beuningen et al., 2008, 2012. Obe študiji sta sicer ugotovili, 
da so učenci zmanjšali število tujejezikovnih napak glede na kontrolno skupino, 
vendar pa sta si glede vpliva na dolgoročno tujejezikovno usvajanje nasprotujoči. 
Prva trdi, da učenci na novem besedilu, ki so ga pisali z zakasnitvijo, niso pokazali 
bistveno manj tujejezikovnih napak kot na začetku eksperimenta, medtem ko van 
Beuningen s sodelavci (2012) ugotavlja, da so učenci naredili bistveno manj napak, 
ko so pisali novo besedilo z večmesečno zakasnitvijo, in zato sklepa, da je bil vpliv 
PPKI tako na kratkoročno izboljšanje tujejezikovnih struktur kot tudi na usvajanje 
jezika, kar pojasnjujejo z izboljšanjem tujejezikovne pravilnosti na novem besedi-
lu. Zakaj je pri obeh študijah prišlo do nasprotujočih si rezultatov, je težko odkriti. 
Lahko pa predvidevamo, da je bilo morda pri učencih na mojstrski ravni premalo 
prostora za vidni napredek, da je s podčrtovanjem vseh napak v besedilu bila od-
vrnjena možnost osredotočanja na bistvene napake in tako premalo informacij za 
dovolj poglobljeno razumevanje. Naslednji  pogoj za učenje je motivacija, in če 
učenci niso bili motivirani za sprejemanje in razumevanje vloge PPKI, je lahko tudi 
to vzrok za nezapomnitev napak po daljšem času. Vsekakor je na tem področju 
potrebno izpeljati več neodvisnih in kakovostnih študij.

Ali	je	neselektivna	PPKI	bolj	učinkovita	pri	obravnavi	tujejezikovnih	napak	kot	
selektivna	PPKI?

Vprašanje se nanaša na izbiro napak, ki naj bi jih učitelj popravil v učenčevem 
besedilu. Če gre za neselektiven pristop, potem popravlja vse napake ne glede na 
njihovo pomembnost za razumevanje besedila, predznanje učencev, vrste napak 
itd. Študije, ki so preverjale vpliv neselektivne PPKI, so prišle do zelo podobnih 
rezultatov, in sicer učenci, ki so bili deležni neselektivne PPKI, niso bistveno iz-
boljšali tujejezikovne pravilnosti glede na učence, ki PPKI niso prejeli (Kepner, 
1991; Robb et al., 1986; Semke, 1984; Sheppard, 1992). Večini študij Bitchener in 
Ferris (2012) očitata kar nekaj pomanjkljivosti pri izvedbi raziskav, a kljub temu  
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rezultati nakazujejo, da je vpliv neselektivne PPKI na zmanjšanje napak zanemar-
ljiv. Kljub temu da so za bolj zanesljive rezultate potrebne nove študije, pa je po-
membno izpostaviti, da je pri neselektivni PPKI, kjer mora učenec s šibko tujeje-
zikovno pravilnostjo popraviti skorajda vsak stavek, če ne vsako besedo/besedno 
zvezo, kognitivna obremenitev zelo velika oz. prevelika, da bi lahko steklo razume-
vanje in posledično učenje/usvajanje jezika.

Medtem pa selektivna PPKI pomeni, da učitelj popravi določene vrste napak, ne 
pa vseh hkrati. Po navadi gre za eno, največ dve vrsti napak, npr. vse napake v 
zvezi z rabo členov, predlogov, slovnične rabe časa itn. Največ študij se je do zdaj 
osredotočalo na vpliv selektivne PPKI na rabo členov. Študije, ki so obravnavale 
vpliv selektivne PPKI na izboljšanje tujejezikovnih napak, pa so v večini prišle do 
zelo podobnih rezultatov. V vseh eksperimentalnih študijah so učenci kontrolnih 
skupin statistično pomembno manj izboljšali tujejezikovno pravilnost v določeni 
jezikovni strukturi (večinoma rabi členov) kot pa učenci eksperimentalnih skupin, 
ki so bili vedno boljši (Bitchener, 2008; Bitchener in Knoch, 2008, 2009; Ellis et al., 
2008; Sheen, 2007; Sheen et al., 2009). 

Iz rezultatov sledi, da so dosedanje študije pokazale, da je selektivna PPKI bolj 
učinkovita kot neselektivna, vendar pa so študije, ki so obravnavale vpliv selektiv-
ne PPKI na izboljšanje tujejezikovne pravilnosti, zajele le ozek obseg jezikovnih 
struktur (členi), zato je pomembno, da se raziskave v to smer nadaljujejo in da se 
obseg preučevanja razširi na večje število tujejezikovnih struktur.

Kako	učinkovita	je	PPKI	pri	obravnavi	določenih	vrst	jezikovnih	napak?

Tudi tukaj je še premalo raziskav, da bi lahko podali jasne in nedvoumne usmeri-
tve. Do zdaj so študije zajele obravnavo napak v zvezi s tistimi slovničnimi struk-
turami, ki temeljijo na precej transparentnih pravilih. Bitchener in sodelavci (2005) 
so raziskovali vpliv PPKI na tri jezikovne kategorije napak: uporabo angleškega 
člena, preteklika in predlogov. Rezultati so pokazali, da je bil vpliv PPKI pozitiven 
pri rabi člena in preteklika, ki sta na pravilih temelječi slovnični kategoriji, medtem 
ko se pri rabi predlogov vpliv PPKI ni pokazal. Predlogi so namreč veliko bolj idio-
sinkratična kategorija kot pa člen in pretekli čas, saj so pravila pri rabi predlogov 
veliko bolj ohlapna in težko določljiva. Več študij je obravnavalo vpliv PPKI na rabo 
člena in rezultati so vsepovsod pozitivni, torej učenci, ki so bili deležni selektivne 
PPKI v zvezi s členi, so njihovo rabo tudi po večmesečni prekinitvi eksperimenta iz-
boljšali (Bitchener, 2008; Bitchener in Knoch, 2008; Ellis et al., 2008; Sheen, 2007). 

Katere	vrste	PPKI	so	bolj	učinkovite?	

V glavnem poznamo dve vrsti PPKI: neposredno (direktno) in posredno (indirek-
tno). Za neposredno PPKI je značilno, da učitelj ob napako oz. v njeni bližini za-
piše pravilno rešitev, ali prečrta nepotrebno ali napačno besedo/besedno zvezo, 
ali pa vstavi manjkajočo besedo/besedno zvezo/morfem itn. V zadnjem obdobju 
so PPKI nadgradili z metajezikovno razlago, tako da na primer na koncu besedila 
učitelj zapiše še dodatno razlago, zakaj določena slovnična struktura ni pravilna 
in zakaj mora učenec uporabiti drugo. Dodatna razlaga je lahko v pisni, lahko pa 
tudi v govorni obliki, npr. tako imenovane govorne konference (Bitchener in Fer-
ris, 2012). Ugotovitve kažejo (Bitchener et al, 2005; Bitchener in Knoch, 2008), da 
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dajejo govorne konference skupaj z neposredno PPKI boljše rezultate, torej zmanj-
šujejo število napak v večji meri, kot samo neposredna PPKI brez dodatnih meta-
jezikovnih razlag. 

Pri posredni PPKI pa učitelj ne zapiše pravilne rešitve, temveč napake samo podčr-
ta, osvetli, obkroži, ali pa zapiše določen znak ob koncu vrstice, kjer se pojavi/-jo 
napaka/-e ipd. 

Stare študije (Lalande, 1982; Robb et al., 1986; Semke, 1984) med obema vrstama 
PPKI (posrednimi in neposrednimi) niso odkrile razlik glede vpliva PPKI na izbolj-
šanje tujejezikovnih napak. Vendar pa študije zadnjih let (van Beuningen et al., 
2008, 2012; Bitchener in Knoch, 2010b; Sheen, 2007) ugotavljajo, da dajejo tako 
neposredne kot tudi posredne PPKI pozitivne kratkoročne rezultate, torej manj na-
pak, vendar pa ima na dolgi rok, torej na dolgoročni spomin, večji vpliv neposredna 
PPKI, še posebej če ji dodamo metajezikovne razlage v obliki govornih konferenc. 

Ali	izobraževalni	kontekst	in	tujejezikovno	predznanje	določata,	v	kakšni	meri	
imajo	učenci	koristi	od	PPKI?

Raziskave so pokazale, da je eden izmed dejavnikov, ki vpliva na to, kako učen-
ci sprejemajo PPKI, tudi izobraževalni kontekst učencev (Hedgcock in Lefkowitz, 
1994). Rezultati kažejo, da so učenci, ki prejmejo sumativno PPKI (pouk osredoto-
čen na ocene in izdelke, ne pa na izboljšanje pravilnosti v novih besedilih), manj 
motivirani za sprejemanje in uporabo ter upoštevanje PPKI kot tisti, ki prejmejo 
formativno PPKI (pouk se osredinja na proces učenja in izboljšanja pravilnosti v 
novih besedilih). 

Dejavnik, ki je prav tako v povezavi z izobraževalnim kontekstom in ki vpliva na 
učinkovitost PPKI, je raven izpostavljenosti učenca formalnemu (šolskemu) učenju 
tujega jezika. Raziskovalci so želeli ugotoviti, ali obstaja razlika pri sprejemanju/
uporabi PPKI in izboljšani jezikovni pravilnosti med učenci angleščine kot tujega 
in drugega jezika v ZDA, to je tistimi, ki so se že v neangleško govoreči državi učili 
angleščino, in tistimi, ki so prišli brez formalnega predznanja (priseljenci). Starejše 
študije so kazale, da so učenci, ki so pred vstopom v ZDA imeli pouk angleščine 
kot tujega jezika s poudarkom na slovnici, bolj dovzetni za upoštevanje PPKI kot 
tisti, ki takšnega izobraževanja niso bili deležni (Ferris, 1999; Reid, 1998, 2005). 
Na drugi strani pa je novejša študija raziskovalcev Bitchener in Knoch (2008) zavr-
nila takšne rezultate, saj učenci s predhodnim formalnim znanjem angleščine kot 
tujega jezika niso bistveno bolj napredovali pri izboljšanju jezikovne pravilnosti v 
pisnih sestavkih kot učenci, ki takšnega znanja niso imeli. Da bi lahko prišli do bolj 
zanesljivih sklepov o povezanosti PPKI in izobraževalnega konteksta ter formalne-
ga tujejezikovnega znanja tujega jezika, bo treba izvesti dodatne raziskave, ki bodo 
udeležence bolj natančno definirale in ločile med seboj. 
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2.1.3	 Kaj	pa	v	razredu?

Cilji	PPKI

Vemo, da se učenci učijo tujega jezika iz različnih razlogov in imajo zato tujejezi-
kovni programi temu ustrezne cilje. A nekaj je gotovo, vsi pričakujejo, da se bodo 
(na)učili osnovnih jezikovnih pravil in do neke mere tudi pragmatičnih oz. idiosin-
kratičnih rab jezika za različne namene oz. kontekste/situacije.

Razumevanje vloge PPKI pri pouku tujega jezika je prvi pogoj za ustrezno ukre-
panje učitelja. Učitelj naj vedno razmišlja znotraj svojega razreda, torej učencev 
z vsemi njihovimi različnimi značilnostmi, motivacijo, cilji itn. Napake, ki jih bo 
najučinkoviteje odpravljal, so tiste, ki se nahajajo znotraj območja učenčeve pri-
pravljenosti za učenje/usvajanje določene jezikovne vsebine/oblike/elementa, in 
tiste, ki so znotraj območja bližnjega razvoja (Pienemannov model in Vigotskijeva 
družbeno-kulturna teorija učenja). Tudi način podajanja PPKI je odvisen od več 
dejavnikov, npr. dosežne jezikovne ravni učenca. Učenci na višji jezikovni ravni 
bodo zmožni sprejeti več različnih vrst PPKI, medtem ko bodo učenci začetniki 
težko sprejemali PPKI, ki se nanaša na večje število različnih napak, saj je njihovo 
jezikovno znanje še tako pomanjkljivo, da marsičesa ne bodo razumeli, kaj šele 
izboljšali jezikovne napake v novih besedilih. Zato se je pri učencih, ki imajo še po-
manjkljivo jezikovno znanje, treba osredotočati na eno ali dve jezikovni strukturi 
(Bitchener in Ferris, 2012).

Čas	in	pogostost	dajanja	PPKI

Ne preveč ugodna informacija za učitelje je ta, da ni enoznačnega odgovora, kdaj 
in kako pogosto naj učitelj poda(ja) PPKI, saj je pomembno upoštevati številne 
dejavnike. Prvi dejavnik je gotovo jezikovna raven učencev. Več in bolj pogosto bo 
učitelj dajal PPKI učencem na nižjih jezikovnih ravneh, medtem ko bodo učenci 
z boljšim jezikovnim znanjem potrebovali manj PPKI, vendar pa več povratne in-
formacije oz. priporočil in nasvetov o drugih vidikih pisne spretnosti. Vendar pa je 
tudi pri učencih s slabšim jezikovnim znanjem treba upoštevati, da lahko preveč 
obsežna in prepogosta PPKI vpliva na motivacijo za učenje tujega jezika in učno 
samopodobo. Še posebej morajo učitelji upoštevati učenčeve zmožnosti usmerja-
nja pozornosti, saj lahko prevelika obremenitev povzroči nasprotne učinke od za-
želenih. Drugi dejavnik se kaže v učiteljevem cilju in namenu naloge. Zato je lahko 
PPKI v obliki kratke vaje, ki usmerja učenčevo pozornost na določeno jezikovno 
obliko oz. strukturo (primer 1).

Primer	1:	Primer vaje, ki se osredotoča na eno slovnično strukturo

Vsaka poved ima ENO napako, ki se nanaša na uporabo člena (a, an, the, ø) 
v angleščini.

1. This is the story about Barack Obama.

2. He goes to the bed at 8 o'clock.

3. In an evening, she usually goes running in the park.

4. He prefers drinking the tea to coffee.

5. He is a president of the USA.
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Vsaka naloga pisnega izražanja ima komunikacijski namen, npr. pripovedovanje, 
obveščanje, poročanje, prepričevanje, pritoževanje itn., ki določa oz. omogoča 
učencem (upo)rabo ustreznih jezikovnih oblik in struktur. Tako se bo učitelj pri 
pripovedi osredotočal na pravilno rabo preteklika in morda tudi ustrezne rabe ča-
sovnih prislovov, pri poročanju pa morda na kako drugo strukturo. Vendar slovnič-
na pravilnost še zdaleč ni vse, saj mora biti besedilo tudi vsebinsko in besediščno 
ustrezno ter logično organizirano na stavčni, odstavčni in besedilni ravni (tekoč-
nost). Zato je treba pri podajanju PPKI ločiti, na kaj se le ta osredotoča. Če je učite-
ljev namen izboljšati tekočnost besedila, potem je hkratno podajanje PPKI v zvezi 
s pravilnostjo lahko preobremenjujoče za učenčevo kapaciteto usmerjanja pozor-
nosti in ne nazadnje tudi zmožnost in obseg usmerjanja pozornosti. Pri učencih 
na mojstrski jezikovni ravni je sicer možno dajati PPKI v zvezi s tekočnostjo in 
pravilnostjo besedila, vendar v dveh različnih in ločenih delih, ki morata biti jasno 
razumljiva tudi učencem.

Bolj ko je pogosta PPKI, bolj jezikovno pravilni bodo pisni izdelki, še posebej če 
se PPKI osredotoča le na določeno jezikovno strukturo. Treba pa je poudariti, da 
se obseg napak zmanjšuje obratnosorazmerno s tem, kako dobro je učenec usvojil 
jezikovno strukturo. Med učenci so tudi takšni, ki potrebujejo bolj pogosto in re-
dno PPKI, kar še posebej velja za ponavljajoče se, skorajda že fosilizirane napake. 
Priporočljivo je, da učenec v obdobju enega ali dveh tednov vsak dan napiše kratko 
besedilo in nanj prejme PPKI, zato da učitelj ugotovi, ali je intenzivna PPKI učin-
kovita.

Obseg/količina	PPKI

Pri odločanju, koliko PPKI še prinaša pozitivne učinke in ne demotivira učencev 
oz. znižuje njihovo učno samopodobo, je treba upoštevati dva dejavnika, in sicer 
1) selektivno/neselektivno podajanje PPKI in 2) število kategorij napak, na katere 
se osredotoča PPKI. Na primer, če je učenčeva procesna zmožnost nižja, potem se 
bomo verjetno odločili za selektivno podajanje PPKI, tj. osredotočanje na eno ali 
dve kategoriji napak. Prav tako ne bomo pri učencih začetnikih dajali PPKI na vse 
napake, temveč bomo naredili izbor tistih, ki imajo v tistem trenutku največ mož-
nosti za razumevanje in usvajanje (območje bližnjega razvoja). 

Vrste	jezikovnih	oblik	in	struktur,	ki	so	primerne	za	podajanje	PPKI

Najprej mora učitelj ugotoviti, ali je napaka v besedilu samo pomota, ki je nastala 
zaradi naglice, površnosti, neosredotočenosti na nalogo itn., ali pa gre res za na-
pako, ki je nastala zaradi nevedenja oz. nerazumevanja določene jezikovne obli-
ke ali strukture. To lahko določimo tako, da ugotovimo, ali se nepravilne oblike/
strukture ponavljajo, še posebej na različnih mestih besedila. Več kot je istih oblik 
nepravilno rabljenih jezikovnih struktur, bolj je verjetno, da gre za napake. Učitelj 
lahko uporabi tudi posredno dajanje PPKI in tako ugotovi, ali gre za pomote ali pa 
za napake, npr. označevanje nepravilnih oblik/struktur s simboli, podčrtovanji itn.

Ko učitelj ugotovi napake, se mora odločiti, ali bo PPKI selektivna oz. neselektiv-
na. Če se odloči za neselektivno PPKI, potem naj še enkrat premisli, ali bo PPKI, 
podana na prav vse napake, koristna za učenca. Ali je učenec na dovolj visoki jezi-
kovni ravni, ali ima dovolj veliko zmožnost in obseg pozornosti, ali je starostno in 
kognitivno zrel za določeno vrsto PPKI itn.? Če se odloči za selektivno podajanje 
PPKI, potem naj najprej označi najbolj pogoste napake in nanje poda PPKI in sča-
soma preide tudi na druge napake (Bitchener et al., 2005). Drug pristop je lahko 
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takšen, da označi napake tistih jezikovnih oblik in struktur, ki so jih učenci na-
zadnje obravnavali pri pouku. Kombinacija neposrednega poučevanja jezikovnih 
oblik in struktur skupaj s PPKI po navadi v večji meri usmeri učenčevo pozornost 
na jezikovno napako oz. pravilnost, kot če je izpostavljen samo enemu pristopu. 
Naslednja odločitev, ki jo mora sprejeti učitelj, se nanaša na izbor jezikovnih oblik 
in struktur. Ali izbrati samo posamezne, neposredno na pravila vezane oblike in 
strukture, ki so za poučevanje in učenje 'lažje' in hitrejše, ali vključiti tudi kom-
pleksne in idiosinkratične jezikovne pojave? Pri začetnikih je verjetno jasno, da ne 
bomo vključevali preveliko število kompleksnih struktur, medtem ko je pri učencih 
z visokim jezikovnim znanjem treba razmisliti, katera oblika PPKI je najbolj pri-
merna, saj je za kompleksne jezikovne pojave najučinkovitejša PPKI, ki vključuje 
tudi metajezikovno komponento.

Izbira	med	neposredno	in	posredno	PPKI

Neposredna PPKI vključuje naslednje elemente:

1 natančno določitev mesta napake,
2.  podajanje pravilne rešitve,
3.  pisno metajezikovno razlago (s primeri oz. brez njih).

Posredna PPKI pa daje informacijo o mestu napake, vendar brez rešitev in razlag. 
Za označevanje napak lahko uporabimo podčrtovanje, obkroževanje, označevanje 
z barvami, posebne korekcijske znake itn. Napake pa so lahko označene tudi ob 
robu besedila, kjer pa gre za manjšo neposrednost označevanja napak, kar seveda 
ni primeren pristop za učence na nižjih jezikovnih ravneh, npr. A1 ali A2, saj je to 
še dodatna obremenitev za učenca.

Včasih je koristna tudi kombinacija neposredne in posredne PPKI (Aljaafreh in 
Lantolf, 1994; Nassaji in Swain, 2000), ki je uporabna pri manj in bolj jezikovno 
usposobljenih učencih. Koraki so lahko naslednji: najprej uporabimo posreden pri-
stop PPKI (samo označimo napake) in ugotovimo, ali jih učenci znajo popraviti, 
nato sledi podajanje neposredne PPKI (razlaga s predstavitvijo pravilne rešitve) in 
nato zopet posredno PPKI, ko ugotovimo, da učenci v glavnem obvladajo jezikovno 
obliko oz. strukturo. Je pa takšen pristop časovno izjemno zahteven.

Kateri od obeh pristopov je bolj učinkovit? Zadnje raziskave kažejo, da je v kon- 
tekstu poučevanja in učenja tujega/drugega jezika neposredna PPKI bolj učinko-
vita na dolgi rok, čeprav dajeta obe vrsti PPKI na kratki rok pozitivne rezultate. Je 
pa na tem področju treba opraviti še precej dodatnih raziskav, da bomo lahko bolj 
prepričani, katera PPKI je bolj učinkovita v določenem učnem procesu.

2.1.4	 Sklep

Model PPKI, ki bi naj po do zdaj razpoložljivih rezultatih raziskav dajal najbolj 
učinkovite rezultate, zahteva dobro razumevanje teorij učenja in poučevanja tujih 
jezikov, razvijanja pisne spretnosti in podajanja PPKI. Model na naslednji stran 
prikazuje najpomembnejše dejavnike, ki jih je treba upoštevati pri podajanju PPKI. 
Hkrati je vsak model vedno možno nadgraditi in prirediti, saj ima vsaka učna sku-
pnost in vsak posamezni učenec posebnosti, ki jih pozna samo učenec sam in 
njegov učitelj.
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Izobraževalni	
kontekst	s	cilji	
jezikovnega		
programa

Učitelj mora najprej upoštevali izobraževalni kontekst na-
sploh, denimo, kaj so cilji določenega izobraževalnega pro-
grama, kakšni so razlogi za učenje tujih jezikov, ali so učen-
ci motivirani za pisanje v tujem jeziku itn. 

Teorije	učenja	
tujih	jezikov

Bolj ko bo učitelj razumel, kako poteka usvajanje tujih  
jezikov in kateri dejavniki ga določajo, bolj bo lahko  
uspešen tudi pri podajanju PPKI.

Poučevanje		
pisne		
spretnosti

Katere napake in koliko se jih pojavlja v pisnih sestavkih 
učencev je odvisno od številnih dejavnikov, vendar pa je  
učiteljeva naloga, da razvija pisanje postopoma (od stav-
ka prek odstavka do sestavka), daje dovolj veliko število 
zgledov ustrezno napisanih sestavkov, skrbi za dovolj ve-
lik govorni in bralni tujejezikovni vnos, skrbi za razvijanje  
pisanja in dajanje povratnih informacij v parih in skupinah 
ter po potrebi frontalno itn.

Dosežena		
jezikovna		
raven	učencev

Podajanje PPKI je v največji meri odvisno od tujejezikovne-
ga znanja učencev, saj ni vsaka vrsta PPKI primerna za vse 
stopnje jezikovnih ravni.

Starost		
učencev

Za mlajše učence je značilno, da kognitivno šele dozoreva-
jo, da imajo krajši obseg pozornosti, da niso vedno zmožni 
metarefleksije na lastne učne procese. Medtem pa se odrasli 
učijo tujih jezikov bolj analitično, kar naj se odraža tudi pri 
podajanju PPKI. 

Območje		
bližnjega		
razvoja

Učenec bo dokončno 'popravil' le tiste napake, ki temeljijo 
na znanjih, ki jih je učenec zmožen razumeti in uporabiti ob 
ustrezni podpori učitelja. 

Učenec	kot	
posameznik

Vsak učenec je individuum in ima sebi lastne značilnosti. 
Bolj kot poznamo lastnosti učenca, predvsem tiste, ki so  
pomembne za usvajanje tujih jezikov, laže mu bomo nudili 
potrebno in ustrezno podporo tudi pri podajanju PPKI.

Odnos	učitelja	
do	napak

Učitelj naj sprejema napake kot del učenčevega medjezika, 
tj. kot rezultat učenja. Negativen odnos bo pri učencih spro-
žil odpor do tveganja in uporabe novih oblik/struktur, kar 
bo vodilo v nekreativno pisanje.

Selektivna	oz.	
neselektivna	
PPKI

Kadar se odločimo za neselektivno PPKI, se predhodno dob-
ro prepričajmo, da so učenci na dovolj visoki jezikovni ravni 
in da sta njihov obseg in zmožnost usmerjanja pozornosti 
na napake dovolj velika.

Posredna	oz.		
neposredna	
PPKI

Poskušajmo uporabiti obe vrsti PPKI, vendar pri tem upošte-
vajmo tujejezikovno znanje učencev in usvojeno raven do-
ločene strukture. Ali smo učencu dali dovolj tujejezikovne-
ga vnosa, priložnosti za rabo, možnosti popravljanja (sam, 
v paru, skupini ...) itn.?
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Metajezikovna	
razlaga

Metajezikovna razlaga je zelo dobrodošla, še posebej če je 
nadgrajena z ustnimi konferencami (učitelj in učenec se po-
govorita o napakah). Upoštevajmo pa starost učencev in do-
seženo jezikovno raven. 

Kdo	 naj	 podaja	
PPKI?

V prvi vrsti je učitelj tisti, ki bo v največji meri podajal PPKI 
skozi celoten učni proces usvajanja pisne spretnosti. Vendar 
pa je pomembno, da se z dvigom jezikovne ravni učenci po-
stopoma usposobijo za podajanje posredne PPKI, to je ozna-
čevanja napak v besedilu. Delo v parih in skupinah je lahko 
zelo produktivno in učitelju preostanejo za metajezikovno 
razlago le najbolj kompleksne napake. 

Dajanje PPKI je kognitivno in časovno zahtevno in kompleksno delo, zato je učite-
ljevo vedenje o tej tematiki izjemno potrebno. Le učitelj, ki bo razumel, da so napa-
ke v pisnih sestavkih del učenčevega medjezika in da jih le s postopno in ustrezno 
izbrano vrsto PPKI lahko odpravljamo, bo na dolgi rok bolj uspešen pri razvijanju 
pisne spretnosti. 
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