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POVZETEK 

 

Globalizacija spodbuja ljudi po vsem svetu k učenju tujih jezikov, katerih znanje danes 

predstavlja vrednoto in pomembno kompetenco v mednarodnem udejstvovanju na različnih 

področjih. V tem procesu aktivno sodelujejo osnovne šole z umeščanjem angleščine v učne 

načrte na zgodnejšo stopnjo poučevanja. Trend zahteva za to področje kvalificirane učitelje, 

ki pa jih je v tako kratkem času težko usposobiti.  

 

V diplomski nalogi sem primerjala šolska sistema, pomen angleščine in izobraževanje ter 

usposabljanje učiteljev angleščine med Slovenijo, državo razvitega sveta in Indijo, državo v 

razvoju. Predstavljeni so rezultati raziskave, narejene med učitelji angleščine na osnovnih 

šolah v Sloveniji in Indiji. Z analizo anketnih vprašalnikov so bile ugotovljene razlike pri 

upoštevanju zakonodaje o zaposlovanju učiteljev angleščine v osnovni šoli v Indiji in 

Sloveniji, pri motivaciji slovenskih in indijskih učiteljev angleščine za svoj poklic, pri obsegu 

in izvajanju dejavnosti pri pouku angleščine v Indiji in Sloveniji, pri idejah indijskih in 

slovenskih učiteljev o izboljšanju pouka angleščine. Ugotovljene so bile podobnosti glede 

pomembnosti jezikovnih zmožnosti pri poučevanju angleščine.  

 

Ključne besede: poučevanje angleščine, osnovna šola, indijski šolski sistem, slovenski šolski 

sistem, učitelj angleščine, izobrazba učitelja angleščine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ABSTRACT  

 

The globalization urges people from all over the world to learn foreign languages, which are 

today seen as a value and an important competence in the international activity in various 

fields. In this process, primary schools have an active role in placing English in the 

curriculum on the earlier stage of education. The trend in this field demands qualified 

teachers, which are difficult to be trained in a short time span.  

 

In the diploma paper, I have compared two school systems, the meaning of English, education 

and the training of English teachers in Slovenia, a developed country and in India, a country 

in development. The research results carried out among English teachers on primary schools 

in Slovenia and India are presented. According to the analysis of the questionnaire, some 

differences have been noted in respecting the legislation on the employment of English 

teachers in primary schools in India and Slovenia, in motivating Slovene and Indian teachers 

for their profession, in the range and execution of activities in English lessons in India and 

Slovenia and in ideas Indian and Slovene teachers have on improving their English lessons. 

Some similarities have been determined about the importance of language capabilities in 

teaching English.   

 

 

Key words: English teaching, elementary school, Indian school system, English teacher, 

education of the English teacher. 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC
1
 

 

MHRD  (angl. Ministry of human resource development) – Ministrstvo za izobraževanje 

NCERT  (angl. National council of educational research and training) – Nacionalni svet za 

izobraževalno raziskovanje in usposabljanje 

NCTE  (angl. National council for teacher education) – Nacionalni svet za izobraževanje 

učiteljev 

CBSE  (angl. Central board of secondary education) – Osrednji odbor za srednješolsko 

izobraževanje 

CISCE (angl. Council for the Indian school certificate examinations) – Svet za indijske 

zaključne izpite 

ISCE  (angl. Indian certificate of secondary education) – zaključni izpit konec desetega 

razreda 

ISC  (angl. Indian school certificate) – zaključni izpit konec dvanajstega razreda 

CVE (angl. Certificate of vocational education) – zaključni izpit poklicnega 

usmeritvenega programa 

SCERT (angl. State council of educational research and training) – Državni svet za 

izobraževalno raziskovanje in usposabljanje 

RTE  (angl. The right to education) – Pravica do izobraževanja 

CLIL  (angl. Content and Language Integrated Learning) – dvojezični pouk 

MIZŠ  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

TET  (angl. Teacher Eligibility Test) – strokovni izpit  

B. A.  (angl. Bachelor of Art) – diploma iz filozofske fakultete 

D. Ed.  (angl. Diploma in education) – diploma za poučevanje na osnovni šoli 

B. Ed.  (angl. Bachelor of education) – diploma pedagoške smeri 

B. El. Ed. (angl. Bachelor of elementary education) – diploma za poučevanje na osnovni šoli 

DIET  (angl. District institute of education and training) – okrožni institut za izobraževanje 

in usposabljanje 

ELT  (angl. English language teaching) – učenje angleškega jezika) 

                                                 

1
 Kratice se večinoma nanašajo na indijski izobraževalni sistem. 
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1 UVOD 

»Večjezičnost je eno od načel delovanja sodobne družbe in temelj strpnosti med narodi in 

jezikovnih skupnosti ter hkrati najzanesljivejša pot v udejstvovanje medkulturnosti, ki se 

izraža v spoštovanju različnosti in drugačnosti.« (Bela knjiga, 2011, str. 34) 

 

Globalizacija je spodbudila ljudi k učenju tujih jezikov. Ne gre samo za vrednoto razvitih 

družb, učenje tujega jezika je postalo trend tudi v manj razvitih delih sveta. Širi nam obzorja, 

odpira vpogled iz domačega okolja, omogoča možnosti aktivnega sodelovanja in 

udejstvovanja na različnih mednarodnih področjih, hkrati pa nam daje upanje, možnost za 

boljše življenje.  

 

Znanje tujega jezika nam omogoča mobilnost, zaposlitev, izobraževanje v tujini, individualna 

potovanja, spoznavanje in razumevanje različnih narodnosti in kultur, aktivnejše spremljanje 

dogajanja preko različnih medijev. Vpliva na pozitivnejše sprejemanje sveta, drugačnosti, 

razvija strpnost in toleranco ter možnost najti in izbrati svoje mesto v svetu.  

 

Trenutno je angleščina najbolj razširjen jezik na svetu. Mlajše generacije se angleščino učijo 

že v šolah. Šola, šolski sistem in založbe imajo pomembno vlogo pri tem, saj oblikujejo učne 

načrte, izdaja učbenike in didaktične pripomočke, katerim šole sledijo. Najpomembnejši je 

prenos znanja. Od učitelja
2
 je odvisno, kako bo učenec sprejemal, predelal in ponotranjil novo 

znanje. Pozitivnejši kot je transfer, bolj bo otrok motiviran, navdušen, kar posledično pripelje 

do želje po novem. Učitelj mora biti nekdo, ki ima rad otroke in svoj predmet, hkrati pa je 

strokoven, inovativen, aktiven, spodbuden, pozitiven, v koraku s časom in se je pripravljen 

dodatno izpopolnjevati. Učenje jezika je proces širjenja znanja in ne rezultat prenosa 

učiteljevega znanja. 

 

Cilj poučevanja angleščine je povsod enak, vendar je pot do cilja različna. Pri tem se 

uporablja različne pristope in metode, oblike dela, didaktični material. Ravno tako je različna 

                                                 

2
 V diplomskem delu izraz učitelj velja enakovredno za učitelja in učiteljico. Enako izraz učenec velja 

enakovredno za učenca in učenko.  
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usposobljenost, strokovnost učiteljev, saj so zahteve za opravljanje poklica učitelja angleščine 

v posameznih državah različne.  

 

S svojo diplomsko nalogo želim raziskati in ugotoviti razlike in podobnosti poučevanja 

angleščine med Slovenijo kot državo razvitega sveta in Indijo kot državo manj razvitega 

sveta. Prikazati želim zakonodajo slovenskega in indijskega sistema, ter ugotoviti kako ta 

deluje v praksi. Zanima me motivacija učiteljev pri izbiri svojega poklica in kakšen je njihov 

pristop do poučevanega predmeta ter kakšne dejavnosti uporabljajo pri poučevanju. 

Primerjala bom stališča učiteljev do poučevanja in njihove predloge za izboljšanje pouka 

angleščine v Sloveniji in Indiji. Z rezultati želim ugotoviti, ali so stereotipi glede manj 

kvalitetnega poučevanja v revnejših državah upravičeni ali so zgolj posledica superiornosti 

razvitejših držav.   
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2 ŠOLSKI SISTEM V SLOVENIJI IN INDIJI 

V diplomski nalogi bom primerjala šolski sistem, pomen angleščine, izobraževanje učiteljev 

angleščine in njihov pogled na poučevanje angleščine v Sloveniji in Indiji, zato bom v tem 

delu zaradi lažjega razumevanja v nadaljevanju na kratko predstavila splošne podatke  obeh 

držav.    

a) SLOVENIJA (Republika Slovenija) je parlamentarna demokracija, ki se je osamosvojila 

leta 1991 in ima več kot 2,06 milijona prebivalcev. Leži na skrajnem jugu severne Evrope. 

Meji na Italijo, Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško. Prvega maja 2004 se je pridružila 

Evropski uniji. Glavno mesto je Ljubljana s približno 286 tisoč prebivalci. Glavni jezik je 

slovenščina, na območju italijanske in madžarske manjšine tudi italijanščina in 

madžarščina (Statistični urad RS, 2014a).  

b) INDIJA (Republika Indija) je parlamentarna federativna republika 28 zveznih držav in 7 

zveznih ozemelj. Po geografski površini je na sedmem, po številu prebivalstva pa na 

drugem mestu med državami in tako demokracija z največ prebivalci na svetu. Meji na 

Pakistan, Kitajsko, Nepal, Butan, Bangladeš in Mjanmar. Indija je leta 1947 razglasila 

svojo neodvisnost, leta 1950 je postala republika. Ima dvanajsto največje gospodarstvo na 

svetu, reforme so jo preoblikovale v drugo najhitrejše rastoče gospodarstvo. Kljub temu 

pa ima še vedno visoko stopnjo revščine, nepismenosti in podhranjenosti (UNESCO, 

2014a).  

 

Tabela 2- 1: Primerjava osnovnih podatkov med Slovenijo in Indijo  

 

 SLOVENIJA INDIJA 

Celina Evropa Azija 

Število 

prebivalstva 

2,06 milijona 1,2 milijarde 

Površina 20,273 km² 3,287,589 km² 

Glavno mesto Ljubljana Delhi 

Uradni jezik slovenščina, italijanščina*, 

madžarščina* 

hindi, angleščina 

(Vir: Statistični urad RS, 2014a; UNESCO, 2014a) 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Seznam_dr%C5%BEav_in_zunanjih_ozemelj_po_njihovi_celotni_povr%C5%A1ini
http://sl.wikipedia.org/wiki/Seznam_dr%C5%BEav_po_prebivalstvu
http://sl.wikipedia.org/wiki/Liberalna_demokracija
http://sl.wikipedia.org/wiki/1_E10_m%C2%B2
http://sl.wikipedia.org/wiki/1_E10_m%C2%B2
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2.1 INDIJA 

Indija ima drugi največji šolski sistem na svetu (za Kitajsko). Več kot 477 milijonov učencev 

obiskuje 1,2 milijona šol z več kot 6 milijonov učiteljev in profesorjev, od tega jih je 123 

milijonov vključenih v primarno izobraževanje, 115 milijonov v terciarno (Sanjay, Gupta, & 

Shukla, 2013).  

 

Izobraževanje v Indiji je del javnega in zasebnega sektorja, financira se na treh nivojih: 

centralnem, zveznem in lokalnem (Rhines Cheney, Brown Ruzzi, & Muralidharan, 2005), 

nadzorujeta in regulirata ga tako osrednja (centralna)  kot vlada zvezne države (v nadaljevanju 

zvezna vlada)
3
.  

 

Ljudje, ki načrtujejo in vodijo politiko, so že takoj po samostojnosti Indije doumeli, da je  

izobraževanje osnovni instrument nadaljnjega razvoja. V uresničevanju te napovedi je vlada  

obljubila brezplačno in obvezno izobraževanje za vse otroke do štirinajstega leta. To so 

dosegli z zakonom Pravica do izobraževanja 2009 (angl. The Right to Education 2009), ki 

določa obvezno in brezplačno osnovnošolsko izobraževanje kot osnovno pravico za otroke 

med šestim in štirinajstim letom starosti.   

 

Indija je od samostojnosti naprej na področju izobraževanja naredila velik napredek. Iz prvega 

plana med letoma 1951 in 1980 se je odstotek populacije, vključenih v osnovnošolsko 

izobraževanje, podvojil, število osnovnih šol je naraslo za 230 % (Nayar, 1982). Leta 1986 se 

je na področju izobraževanja ustvarila nova nacionalna izobraževalna politika (angl. The 

National Policy on Education): sprejet je bil program za izboljšanje osnovnošolskega  

izobraževanja, vključno z reorganizacijo usposabljanja učiteljev; napisan je bil nov učni načrt 

za osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje, pripravili so nove učbenike in material za 

učitelje; organizirali so posebne programe, da bi vzpodbudili znanstveno učenje in opozorili 

na pomembnost računalniškega znanja (Rhines Cheney et al., 2005). Statistični podatki 

Unesca 2014 kažejo, da je danes v Indiji več kot 363 milijonov otrok mlajših od 14 let. Leta 

2013 je bilo 93 % otrok vključenih v osnovnošolsko izobraževanje, več kot 1,3 milijona otrok 

                                                 

3
 Indija je federativna republika 28 zveznih držav in 7 zveznih ozemelj. Vsaka zvezna država  ima svojo 

izvoljeno samoupravo, ki sledi predlogom in navodilom osrednje vlade, medtem ko zvezna ozemlja sledijo 

osrednji vladi, predsednik države določi administratorja za vsako zvezno ozemlje (Portal of India, 2014). 
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ni bilo vpisanih. 92 % učencev je uspešno napredovalo v srednješolsko izobraževanje. Indija 

je v zadnjih letih hitro napredovala na področju vključenosti učencev v osnovnošolsko 

izobraževanje, povečala se je pismenost prebivalstva (UNESCO, 2014b).  

 

Tabela 2-2: Časovna primerjava stanja v primarnem izobraževanju v Indiji   

 

 2001 2007 2011 

Vpis v prvi razred 

osnovne šole (v 

milijonih) 

 

29,4 

 

31,9 

 

27,9 

Vpis v 

osnovnošolsko  

izobraževanje 

(milijoni) 

 

113,8 

 

137,7 

 

137,7 

Neudeleženih v 

osnovnošolskem 

izobraževanju 

(milijoni) 

 

16,9 

 

1,09 

 

1,4 

Delež učencev, ki 

napreduje do 

zadnjega razreda (%) 

 

73,4 

 

/ 

 

96 

Število 

osnovnošolskih 

učiteljev (milijoni) 

 

3,22 

 

/ 

 

3,99 

Število učencev na 

učitelja 

41 41 38 

Pismenost v državi 

(%) 

 

76,4 

 

81,13 

 

/ 

(Vir: UNESCO 2014b; Sanjay et al. 2013) 
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Tabela 2-2 kaže, da se je stanje v osnovnošolskem izobraževanju v desetih letih izboljšalo. Za 

približno 25 milijonov se je povečal vpis učencev v osnovno šolo (v katerikoli razred), 

občutno se je zmanjšalo število neudeleženih v izobraževanju. Leta 2011 jih v šolo ni hodilo 

16,9 milijona, leta 2011 pa 1,4 milijona. Viden je hiter napredek pismenosti
4
, saj se je 

odstotek v le šestih letih povečal za 5 %. Število učencev na učitelja se zmanjšuje, število 

učiteljev narašča.  

 

Indija je ena izmed držav z največjim deležem nepismenega prebivalstva. Ob razglasitvi 

samostojnosti je bilo 85 % prebivalstva nepismenega, danes je 81 % prebivalstva pismenega. 

K temu je pomagala tudi angažiranost vlade pri pospeševanju primarnega izobraževanja. 

Kljub še vedno nizkemu deležu pismenega prebivalstva je napredek opismenjevanja viden.  

 

Tabela 2-3: Delež pismenega indijskega prebivalstva po letih  

 

 1947 1981 1991 2001 2007 

Pismenost 

prebivalstva 

(%) 

 

15 

 

44 

 

52 

 

76 

 

81 

(Vir: Rhines Cheney at al., 2005; Graddol, 2010; UNESCO, 2014b) 

 

2.1.1 Pristojnosti za delovanje šolskega sistema 

Indijski šolski sistem je del javnega in zasebnega sektorja, reguliran in financiran je na  

nacionalni, zvezni in lokalni ravni. Za delovanje in regulacijo šolskega sistema kot celote 

skrbijo različni organi, institucije in centri, ki so med seboj povezani in sinhroni, drug brez 

drugega ne morejo delovati. Pomembni so zakoni, listine in predpisi, ki jih organi izdajo in ki 

jim sledijo. Medtem ko organi na osrednji ravni skrbijo za razvoj, pripravo dokumentov, 

zakonov in predpisov, organi na zvezni ravni skrbijo za ustanavljanje in preskrbo institucij, 

priznavanje šol, financiranje državno priznanih zasebnih šol, upoštevanje šolske zakonodaje, 

zaposlovanje primernega in usposobljenega kadra, predpisovanje učnih načrtov in izbiro 

                                                 

4
 Po Census 2011 je pismen vsak človek, starejši od sedem let, ki je sposoben z razumevanjem brati in pisati.  
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učbenikov, izbiro izpitnih centrov za posamezne šole, organizacijo dodatnega izpopolnjevanja 

za učitelje, finančno pomoč najrevnejšim učencem ipd. (The System of Education in India, 

2006). 

 

a) Osrednja raven 

Ministrstvo za izobraževanje (Ministry of Human Resource Development – MHRD) je glavni 

osrednji vladni organ, ki skrbi za vse zadeve, vezane na izobraževanje, vključno z 

načrtovanjem učnih programov in usmeritev/navodil za njihovo izvajanje. Na čelu je minister 

za šolstvo (angl. cabinet minister), ki ga določi osrednja vlada. Ministrstvo za izobraževanje  

sestavljata dva podorgana, in sicer Oddelek za šolstvo in pismenost, ki skrbi za 

osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje, ter Oddelek za višje izobraževanje. Deluje pod 

vodstvom Centralnega svetovalnega odbora za šolstvo (angl. Central advisory board of 

education – CABE) (Graddol, 2010). 

 

Nacionalni svet za izobraževalno raziskovanje in usposabljanje (National Council of 

Educational Research and Training – NCERT) je osrednjedržavno telo, ki skrbi za 

kurikularne zadeve v izobraževanju in ima pomembno vlogo pri razvoju pravil in programov 

za celotno Indijo. Osrednji in zveznim vladam daje usmeritve, navodila in predloge na 

strokovnem področju. Prav tako nudi podporo in tehnično pomoč številnim šolam. NCERT 

skrbi za razvoj  kurikula. Leta 1975 je izdal prvi okvirni nacionalni kurikul (angl. national 

curriculum framework), ki je bil namenjen kot pomoč posameznim zveznim državam, od 

takrat pa vsakih pet let izda novo, dodelano, spremenjeno verzijo (National Council of 

Educational Research and Training, 2014a).  

 

Nacionalni svet za izobraževanje učiteljev (National Council of Teacher Education – NCTE) 

je osrednje vladno telo, ki skrbi za načrtovanje in razvoj izobraževanja učiteljev, programe za 

usposabljanje učiteljev, postavlja standarde in svetuje osrednji in zveznim vladam (National 

Council for Teacher Education, 2014a). 

 

Osrednji odbor srednješolskega izobraževanja (Central Board of Secondary Education – 

CBSE) je vladni organ, ki ga je ustanovila osrednja vlada leta 1929. Predpisuje pogoje 

sodelovanja in pripravlja zaključne izpite v X. in XII. razredu. Voden je s strani osrednje 

vlade, a ga ta ne financira, financirajo ga šole, ki uporabljajo zaključne izpite CBSE. Za 
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tovrstne izpite se odločajo tako državne kot zasebne šole, opravljajo jih lahko tudi zunanji 

kandidati (Central Board of Secondary Education, 2014). 

 

Svet za indijske zaključne izpite (Council for the Indian School Certificate Examinations – 

CISCE) je zasebni nevladni odbor, izpitni center, ki ga je leta 1958 ustanovila Univerza 

Cambridge in ponuja tri vrste zaključnih izpitov: zaključni izpit konec desetega razreda 

(Indian Certificate of Secondary Education – ICSE); zaključni izpit konec dvanajstega razreda 

(Indian School Certificate – ISC); zaključni izpit poklicnega usmeritvenega programa konec 

dvanajstega razreda (Certificate of Vocational Education – CVE). Zaključne izpite CISCE 

ponavadi izberejo prestižne zasebne šole, ki so namenjene otrokom premožnih družin 

(Council for the Indian School Certificate Examination, 2014).  

 

Pravica do izobraževanja (angl. Right to education act – RTE) je zakon, ki je bil sprejet 4. 

avgusta 2009 in določa pravico do brezplačnega in obveznega osnovnošolskega izobraževanja 

za vse otroke od šestega do štirinajstega leta starosti. Leto kasneje je bil zakon dodan v ustavo 

in tako je Indija ena izmed 135 držav, ki z ustavo določa brezplačno in obvezno šolanje. 

Zakon določa tudi 25 % prostih mest na vsaki šoli, namenjenih otrokom, katerih starši  ne 

morejo plačati šolanja; učitelji morajo imeti zahtevano minimalno stopnjo izobrazbe, 

predpisano za njihovo delovno mesto; učitelji morajo delati minimalno 45 ur tedensko in ne 

smejo izostajati od pouka; šola, ki ima 60 ali manj učencev, mora imeti vsaj dva učitelja; 

učenci morajo biti v razredu, primernem njihovim letom ipd. (Ministry of Human Resource 

Development, 2014b). 

 

b) Zvezna raven  

Zvezni vladni svet za izobraževanje (State Government Educational Board) je zvezni vladni 

organ, priznan s strani osrednje vlade. Skrbi za pravilno izvajanje predpisov in zakonov, 

financira šole, skrbi za pravilno zaposlovanje učiteljev ipd. Sodeluje z ostalimi organi, sveti in 

institucijami v šolstvu. Sledi navodilom in pravilom Ministrstva za izobraževanje, a ima 

svobodo pri odločanju in določanju pravil. Zvezni vladni svet za izobraževanje ima Oddelek 

za izobraževanje (angl. Department of Education), ki organizira in vodi državni šolski sistem 

ter izdaja učbenike in priročnike (Sasi Kumar, 2012). 

 

Zvezni svet za izobraževalno raziskovanje in usposabljanje (State Council of Educational 

Research and Training – SCERT) je organ, ki ga ima vsaka zvezna država. To so zvezni 
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vladni organi, ki ministrstvom predlagajo izobraževalne strategije, učne in pedagoške načrte 

ter metodologijo. SCERT ponavadi sledi navodilom in predlogom NCERT, vendar ima 

svobodo pri oblikovanju in delovanju izobraževalnega sistema v svoji zvezni državi (Graddol, 

2010).  

 

Nacionalna politika o izobraževanju (angl. The national policy on education) je dokument 

osrednje indijske vlade, ki predpisuje aktivnosti za čim večjo vključenost otrok v primarni 

izobraževalni proces, tako v mestnih kot ruralnih območjih. Prvi tak dokument je bil izdan  

leta 1968, sledita mu dokumenta v letih 1986 in 1992. Izpostavlja tri pomembne vidike 

primarnega izobraževanja: omogočeno šolanje vsem, obvezno šolstvo za vse otroke in 

izboljšanje kakovosti tega (Ministry of Human Resource Development, 2014c).  

 

V nadaljevanju diplomske naloge bom uporabljala angleške kratice imen organov, svetov in 

listin, kot so uporabljeni v vsej literaturi in na uradnih straneh o indijskem izobraževalnem 

sistemu.  

 

2.1.2 Struktura indijskega šolskega sistema 

2.1.2.1 Zgodovinski pregled 

Gurukula je tradicionalen indijski sistem poučevanja, ki je v Indiji obstajal vse do 1830-ih let, 

ko je Anglež Thomas Babington Macaulay v Indijo vpeljal moderni šolski sistem. Guru je bil 

ugleden, spoštovan in izobražen učitelj. Posameznik, ki se je želel šolati, je sam prosil guruja, 

ali ga je pripravljen sprejeti kot varovanca. Če se je guru odločil varovanca sprejeti, se je ta 

preselil k svojemu učitelju, kjer je pridobival znanja na vseh želenih področjih (metafizika, 

sanskrt, filozofija). Poučevanje je potekalo v naravnem okolju, hkrati pa je bil varovanec 

izpostavljen vsakodnevnim življenjskim situacijam, izuril se je v vodenju gospodinjstva. Tak 

odnos je vzpostavil posebno vez med gurujem in varovancem. Z uvedbo modernega šolskega 

sistema se je poučevanje preselilo v razrede z več učenci, ni bilo več posebnega odnosa med 

učiteljem in učencem. Učni načrt je predmete, kot so metafizika, filozofija, sanskrt, zamenjal 

z matematiko in znanostjo (Sasi Kumar, 2011).  

2.1.2.2 Organizacija šolskega sistema  

Struktura današnjega šolskega sistema sledi britanskemu modelu, predstavlja ga formula 

10+2+3/4/5 in je bil določen v vseh zveznih državah in zveznih ozemljih leta 1986 z novo 

izobraževalno politiko (National Policy on Education) (Sasi Kumar, 2011). 
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Slika 2-1: Struktura indijskega šolskega sistema  

 

 

 

 

(Vir: Graddol, 2010) 
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V Indiji je sistem razdeljen na predšolsko, osnovnošolsko, srednješolsko, visokošolsko 

izobraževanje in podiplomski študij (Srakar, 2007): 

a) Predšolsko izobraževanje izvajajo zasebne šole. Vanj se otroci vključijo, ko 

dopolnijo 2 leti in ostanejo do vstopa v šolo. Terminologija se razlikuje glede na 

stopnje predšolskega šolstva (angl. pre-nursery, nursery, LKG lower kindergarten, 

UKG upper kindergarten). 

b) Osnovnošolsko izobraževanje sestavlja nižja (angl. lower primary) in višja (angl. 

upper primary) stopnja. Nižja stopnja osnovnošolskega izobraževanja vključuje otroke 

med šestim in enajstim letom, ki so razvrščeni od prvega do petega razreda (class I–

V). Višja stopnja osnovnošolskega izobraževanja vključuje otroke med enajstim in 

trinajstim letom, razvrščeni so od šestega do osmega  razreda (class VI–VIII).  

c) Srednješolsko izobraževanje sestavljata nižja (angl. lower secondary) in višja (angl. 

senior secondary) stopnja. Nižja stopnja vključuje učence med štirinajstim in 

šestnajstim letom, srednješolsko izobraževanje pa vključuje učence med šestnajstim in 

osemnajstim letom (class XI–XII) in je namenjeno specializaciji na določenem 

področju, imenovani usmeritveni program ali kot pripravljalni leti za nadaljnji vpis na 

kolidže in fakultete.  

d) Visokošolsko izobraževanje se začne pri osemnajstih letih, dolžina šolanja je odvisna 

od programa, ki ga študent izbere. Za pridobitev diplome traja študij medicine pet let, 

splošna profesionalizacija štiri leta, umetnost in komercialna področja pa tri leta.  

e) Podiplomski študij traja še od leta in pol do treh let – do najvišjega akademskega 

naslova.  

 

Učenci imajo konec desetega in dvanajstega razreda zaključne izpite
5
, ki vplivajo na nadaljnje 

šolanje, vpis na visokošolsko izobraževanje in možnost boljše zaposlitve. Obvezne zaključne 

izpite imajo iz angleščine, matematike, hindija, znanosti (angl. science), družbenih ved (angl. 

social science) in iz izbirnega predmeta, ki je odvisen od ponudbe šole (glasba, sanskrt, tuji 

                                                 

5
 Kljub štiristopenjski delitvi izobraževanja je v Indiji pogosta praksa, da so v šolskem objektu (šoli) učenci 

razredov I–X ali XII. Včasih so razredi XI in XII v drugi prostorih, ker programe organizirajo kolidži, univerze 

ali institucije z različnimi usmeritvenimi programi. Zato imajo zaključni izpiti konec X. in XII. razreda 

pomembno vlogo, saj so pokazatelj uspešnosti osnovnošolskega izobraževanja.  
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jeziki itd.). Zaključni izpiti potekajo februarja in marca, rezultati so znani maja (Central board 

of secondary education, 2014).  

Za zaključne izpite skrbijo trije odbori, ki jih je priznala osrednja vlada Indije: 

- Osrednji odbor srednješolskega izobraževanja (CBSE) je ustanovilo posebno osrednje 

vladno telo leta 1929, ki predpisuje pogoje ter pravila in izvaja zaključne izpite konec 

desetega in dvanajstega razreda (Central board of secondary education, 2014).  

- Svet za indijske zaključne izpite (CISCE) je nevladni organ, ki ga je leta 1958 

ustanovila Univerza Cambridge, osrednja indijska vlada ga je priznala leta 1973. 

CISCE je namenjen šolam, kjer pouk poteka v angleščini (English medium) ter 

pripravlja in izvaja zaključne izpite za deseti (ICSE), dvanajsti razred (ISC) in 

zaključni izpit za usmeritvene programe konec dvanajstega razreda (CVE) (Council 

for the Indian school certificate examinations, 2014).  

- Zvezni odbor (angl. state board) je vladni organ, ki ga ima vsaka zvezna država in 

skrbi za zaključne izpite v desetem in dvanajstem razredu (Nordic Recognition 

Information Centres, 2006).  

Osnovne šole se same odločijo, kateremu odboru bodo sledile, saj ta izda kurikul in učbenike 

ter izvaja dodatna usposabljanja za učitelje, ki sledijo navodilom in predlogom NCERT. Da se 

šole priključijo izbranemu odboru, morajo izpolnjevati pogoje, ki jih ta določa. Medtem ko 

zvezni odbor financira zvezna vlada, se CBSE in CISCE financirata sama, in sicer z izpitnimi 

pristojbinami in prodajo učbenikov. Odbori se med seboj razlikujejo, niso enakovredni in 

učencem ne ponujajo enakih možnosti nadaljnjega izobraževanja. Učenci, ki uspešno opravijo 

zaključne izpite CBSE in CISCE, imajo možnost vpisa na dobre, prestižne univerze po vsej 

Indiji, medtem ko so učenci, ki končajo zaključne izpite zveznih odborov, omejeni na 

izobraževanje na zveznem višješolskem izobraževanju, ki velja za slabšega. Odbor CBSE 

omogoča opravljanje zaključnega izpita zunanjim kandidatom, ki želijo opravljati njihove 

zaključne izpite (Nordic Recognition Information Centres, 2006).  

 

Za posamezne odbore se odločajo različni tipi osnovnih šol (Nordic Recognition Information 

Centres, 2006): 

- Za CBSE zaključne izpite se odločajo osrednjedržavne osnovne šole in zasebne 

osnovne šole, ki so financirane s strani osrednje vlade. 

- Za CISCE zaključne izpite se odločajo prestižne zasebne osnovne šole, kjer pouk 

poteka v angleščini, kar je tudi eden izmed kriterijev, da šola lahko uporablja njihove 

zaključne izpite. 
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- Zaključne izpite zveznega odbora opravljajo državne šole, ki jih financira zvezna 

vlada.  

2.1.3 Vrste osnovnih šol vIndiji 

Izobraževanje v Indiji je del javnega in zasebnega sektorja. Če je bilo zasebno šolstvo včasih 

namenjeno indijski eliti, je v zadnjih desetletjih prišlo do tihe revolucije na področju 

zasebnega izobraževanja, saj je to danes dostopno tudi revnejšemu prebivalstvu (Thorat, 

2011). ASER (2013) raziskava kaže, da je danes  80 % šol državnih, medtem ko je četrtina šol 

zasebnih, od tega jih obiskuje 50 % otrok z mestnih in 20 % z ruralnih območij. 

 

V Indiji so trije glavni tipi šol (Ghandi Kingdon, 2005):  

- državne šole (angl. government schools), 

- zasebne šole, sofinancirane s strani vlade (angl. aided schools), 

- zasebne šole (angl. private schools). 

 

Državne šole financirajo osrednja, zvezna ali lokalna vlada. Šolski objekt in ozemlje je last 

države. Med seboj se zelo razlikujejo:  

Državne šole, ki so financirane s strani osrednje vlade, so priznane, dobre šole, namenjene 

učencem, katerih starši so zaposleni v javni upravi in se zaradi službenih obveznosti pogosto 

selijo. Take šole delajo po enakem učnem načrtu po vsej Indiji, tako da učenci, ki zamenjajo 

šolo, programu normalno sledijo naprej brez manjka predavanj. Te šole v primeru 

nezasedenosti mest ponujajo mesta tudi ostalim otrokom. Učenci imajo izbor raznolikih 

izbirnih predmetov, učitelji so usposobljeni, pouk poteka v angleščini (angl. medium English) 

(Sasi Kumar, 2011).   

Državne šole, financirane s strani zvezne vlade, so namenjene otrokom najrevnejših družin. 

Kvaliteta poučevanja je slaba, razredi so prenapolnjeni (v razredu več kot 50 učencev), pogoji 

za delo so slabi, šola je slabo preskrbljena z opremo (učenci pogosto sedijo na tleh), učenci 

dobijo brezplačno kosilo (Goyal, & Pandey, 2009).  

 

Zasebne šole se delijo na tiste, ki so sofinancirane s strani vlade (angl. aided schools) in tiste, 

ki se financirajo same s šolninami, prispevki (angl. unaided schools): 

Zasebne šole, sofinancirane s strani vlade, imajo svojo organizacijsko strukturo, ustanovijo jih 

zasebniki s svojim ozemljem in nepremičnino. Vlada jim pomaga pri financiranju učiteljev 
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(njihove plače morajo biti v skladu s pravili plačila učiteljev na državnih šolah), deloma krije 

stroške šolanja učencev, s čimer pomagajo v izobraževalni proces vključiti otroke revnejših 

družin (Sasi Kumar, 2011; Goyal, & Pandey, 2009).  

- Zasebne šole, ki imajo svojo organizacijsko strukturo in se popolnoma financirajo 

same s šolninami, prispevki in donacijami. Šole imajo svojo zemljo in nepremičnino. 

Zasebne šole so lahko priznane (angl. recognized) ali nepriznane (angl. unrecognized) 

s strani vlade. Da vlada prizna zasebno šolo, se mora ta prijaviti in izpolnjevati pogoje, 

ki jih državna vlada predpisuje: registrirana šola, zasebna lastnina, kvalificirani 

uslužbenci, plačilo osebja po predpisih vlade, določena velikost učilnic, zemlje, igrišč, 

knjižnica ipd. (Goyal, & Pandey, 2009; Thorat, 2011).  

 Priznane zasebne šole so v državnem statističnem in izpitnem 

sistemu in sledijo predpisom državne vlade in državnega sveta 

za izobraževalno raziskovanje in usposabljanje. 

 Nepriznane zasebne šole se financirajo s šolninami, se niso 

prijavile na postopek priznavanja oz. niso izpolnjevale pogojev. 

Učenci ne morejo pristopiti k zaključnim izpitom na osrednji ali 

državni ravni. Ponavadi so te šole v ruralnem območju, njihov 

cilj je pripeljati revne učence do stopnje pismenosti in 

osnovnega znanja, ki pomaga pri preživetju.   

 

Tabela 2-4: Shema tipov indijskih osnovnih šol 

 

OSNOVNA ŠOLA 

državna zasebna 

 

osrednjedržavna 

(angl. central 

government) 

 

državna 

(angl. state 

government) 

 

sofinancirana s 

strani vlade 

(angl. aided 

private) 

 

nefinancirana s strani vlade 

(angl. unaided private) 

 

priznana 

(angl. 

recognized) 

 

nepriznana 

(angl. 

unrecognized) 

 

 

(Vir: Goyal, & Pandey, 2009; Sasi Kumar, 2011; Ghandi Kingdom, 2005) 
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Šole se med seboj razlikujejo glede na velikost, opremljenost šole, število razredov, število 

učencev v razredu, kastni razred učencev, območje, usposobljenost učiteljev, prisotnost 

učiteljev, plače osebja, kvaliteto izobraževanja, zaključne izpite ipd. Pri opisu državnih šol 

bom vključila državne šole, financirane s strani zvezne vlade, ne pa tudi šol, financiranih s 

strani osrednje vlade, saj so te namenjene specifični skupini učencev in jih uvrščamo v drug 

rang (primerjamo jih lahko s skupino prestižnih zasebnih šol, namenjenih srednjemu sloju). V 

zadnjih dveh desetletjih je prišlo do porasta vpisa učencev v zasebne šole, saj so te postale 

dostopne nižjim slojem, ki svojim otrokom želijo dobro izobrazbo, ki jim prinese obetavnejšo 

prihodnost (Graddol, 2010).  

 

V državnih šolah (angl. state government) staršem ni treba plačevati šolnine, knjig in uniform. 

Učencem pripada tudi dnevni topli obrok. Te šole so prostorsko omejene, učilnice so 

premajhne za število učencev, ki variira vse od 40 do 90 učencev na razred, kjer ponavadi 

poučuje en učitelj. Učitelji na teh šolah so zaposleni za nedoločen čas, dobro usposobljeni, 

imajo veliko izkušenj in prihajajo iz višjih kast, plače so zelo dobre, zaradi česar si vsak 

učitelj želi zaposlitve na državni šoli. Njihovo delo ni primerno plačilu, saj so učitelji pogosto 

odsotni, ker ni stalnega nadzora. Ko so prisotni, pa ne nudijo primerne kvalitete poučevanja 

glede na njihovo usposobljenost. Na to kažejo tudi rezultati zaključnih izpitov, ki so slabši od 

rezultatov zasebnih šol. Raziskave kažejo, da učenci po petih letih ne usvojijo osnov, ki jih 

vrstniki na drugih šolah dosežejo. Delni vzrok takega rezultata je tudi slaba materialna 

preskrbljenost šole in starši, ki so revni in v večini nepismeni, s šolo ne sodelujejo (Goyal, & 

Pandey, 2009).  

 

V zasebnih šolah starši plačajo šolnino, knjige in uniforme. Slaba kakovost izobrazbe v 

državnih šolah je glavni razlog porasta zasebnih šol, ki naj bi ponujale boljši, kakovostnejši 

program. Vsaka šola ima ravnatelja, ki skrbi za tekoče, redno delovanje šole in ima 

neposreden nadzor nad delom v šoli. Posledično učitelji delo opravljajo dobro, kakovostno, 

odsotnost od pouka je manjša kot pri učiteljih v državni šoli, saj lahko ravnatelj učitelje 

odpusti. Zasebne šole imajo več učiteljev in manj učencev v razredu. Učitelji imajo občutno 

manjšo plačo kot kolegi na državnih šolah, manj izkušenj in nižjo izobrazbo, saj ti učitelji 

prihajajo iz nižjega ali srednjega razreda in si niso mogli privoščiti izobraževanja na elitnih 

šolah. Učenci prihajajo iz boljših družin in starši s šolo sodelujejo, rezultati na zaključnih 

izpitih so dobri. Tudi zasebne šole se med seboj razlikujejo. Poleg šol, ki si jih lahko privošči 

revnejši sloj, obstajajo prestižne šole, ki so namenjene srednjemu in višjemu razredu. Te šole 
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so odlično opremljene, nudijo ogromno dodatnih aktivnosti in izbirnih predmetov, imajo manj 

učencev v razredu, sledijo osrednjima državnima izpitnima odboroma (CBSE in CISCE)  in 

so po večini šole, kjer pouk poteka v angleščini (angl. English medium school), rezultati na 

zaključnih izpitih omogočajo nadaljevanje na odličnih univerzah. Šolnina teh šol je visoka 

(Goyal, & Pandey, 2009).  

 

Tabela 2-5: Dosežen rezultat zaključnih izpitov v desetem razredu glede na tip osnovne šole 

leta 2004 

 

 

tip šole 

 

št. šol 

delež učencev, ki so 

uspešno opravili 

zaključni izpit 

povprečna ocena 

zaključnih izpitov 

(%) 

državna šola 

(angl. state 

government) 

 

839 

 

49,9 

 

42 

osrednjedržavna šola  

(angl. central 

government) 

 

38 

 

93,6 

 

62,5 

zasebna šola 

(angl. unaided 

school) 

631 82 61 

zasebna šola, 

sofinancirana s strani 

vlade  

(aided school) 

 

196 

 

56,2 

 

45,1 

(Vir: Ghandi Kingdom, 2005) 

 

Tabela 4 kaže, da imajo največji delež uspešno opravljenih zaključnih izpitov zasebne šole 

(82 %) in državne šole, ki so financirane s strani osrednje vlade (93,6 %), tudi povprečna 

ocena je pri teh dveh najvišja. Državne šole imajo najmanjši delež učencev, ki uspešno 

opravijo zaključne izpite (49,9 %) in hkrati najnižjo povprečno oceno (42 %).  
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2.2 SLOVENIJA 

Slovensko osnovnošolsko izobraževanje se je v zadnjih petnajstih letih močno spremenilo; 

najpomembnejša sistemska sprememba je bila uvedba programa devetletne osnovne šole. 

Zakon o osnovni šoli določa obvezno in brezplačno šolanje. Vendar pa morajo učenci 

plačevati šolske potrebščine in delovne zvezke, izposoja učbenikov je brezplačna. 

Osnovnošolsko izobraževanje izvajajo javne in zasebne šole (vključenih manj kot 1 % 

učencev) (AECEA, 2014).   

 

Glavni cilji osnovnošolskega izobraževanja so: zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe 

vsemu prebivalstvu; omogočanje osebnostnega razvoja učenca v skladu z njegovimi 

sposobnostmi in interesi, vključno z razvojem njegove pozitivne samopodobe; pridobivanje 

zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot s poudarkom na usposobljenosti za 

vseživljenjsko učenje; vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno 

vključevanje v demokratično družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do 

sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in družbenega okolja, 

prihodnjih generacij; razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje in sporočanje v 

slovenskem jeziku, na območjih, ki so opredeljena kot narodnostno mešana, pa tudi v 

italijanskem in madžarskem jeziku; razvijanje sposobnosti sporazumevanja v tujih jezikih itd. 

(Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2014a).  

 

Statistični podatki kažejo, da je bilo leta 2012
6
 v Sloveniji 787 osnovnih šol, v katere je bilo 

vključenih manj kot 160 tisoč učencev, ki jih je učilo manj kot 16 tisoč osnovnošolskih 

učiteljev. V okviru celotnega osnovnošolskega izobraževanja je bilo enemu učitelju 

dodeljenih povprečno 19 učencev
7
. Ob koncu šolskega leta je redne programe osnovne šole 

uspešno končalo nekaj manj kot 18 tisoč učencev (Statistični urad RS, 2014b).  

 

Slovenija se glede na podatke o deležu prebivalstva, vključenega v izobraževalni proces, in 

dokončani stopnji izobrazbe, uvršča v vrh Evropske unije. Leta 2010 je bilo v Sloveniji nad 

70 % otrok in mladih vključenih v formalno izobraževanje, 90 % mladih je imelo končano 

                                                 

6
 Podatki so iz leta 2012, saj Statistični urad RS vsako leto septembra izda novo poročilo o preteklem šolskem 

letu. Tako je predvideno, da bodo podatki za šolsko leto 2013/2014 javno objavljeni septembra 2014.  

7
 V skupnem izračunu števila otrok na učitelja niso upoštevani učitelji v podaljšanem bivanju.  
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srednješolsko izobrazbo, v terciarno izobraževanje pa je bila vključena polovica mladih 

(Ložar, Kozmelj, Tuš, & Škrbec, 2012).  

 

Tabela 2-6: Učenci, vključeni v osnovnošolsko izobraževanje 

 

 2000/01 2005/06 2009/10 2010/11 

Osnovnošolski 

program 

180.874 169.616 160.074 159.515 

(Vir: Ložar et al., 2012) 

 

Tabela 5 kaže vključenost učencev v osnovnošolsko izobraževanje. Število osnovnošolske 

populacije upada zaradi neugodnih demografskih gibanj.  

 

Podatki iz leta 2012 kažejo, da v Sloveniji za vzgojo in izobraževanje skrbi 46.000 učiteljev, 

vzgojiteljev in drugih strokovnjakov za vzgojo in izobraževanje. Učence in odrasle 

udeležence osnovnošolskega izobraževanja opismenjuje in usposablja za pridobivanje 

splošnih in uporabnih znanj 16.500 predmetnih in razrednih učiteljev. Število učiteljev 

predstavlja več kot 5 % delovno aktivnega prebivalstva (Statistični urad RS, 2014c).  

 

2.2.1 Organi in pristojnosti za delovanje slovenskega šolskega sistema 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZS) opravlja upravne in strokovne naloge 

na področjih predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega 

izobraževanja, nižjega in srednjega poklicnega ter srednjega strokovnega izobraževanja, 

srednjega splošnega izobraževanja, višjega strokovnega izobraževanja, izobraževanja otrok in 

mladostnikov s posebnimi potrebami, izobraževanja odraslih, visokošolskega izobraževanja, 

znanosti ter športa. MIZS v okviru svojih pristojnosti deluje na področju trga dela in delovnih 

pogojev, mladine, znanosti, kulture, športa in izobraževanja. V okviru MIZS delujejo različni 

inšpektorati, uradi in arhiv RS. Na nivoju osnovnošolskega izobraževanja MIZS zagotavlja 

kakovostno osnovnošolsko izobrazbo vsemu prebivalstvu, spodbuja skladen spoznavni, 

čustveni, duhovni in socialni razvoj posameznika, razvija zavest o pripadnosti narodni 

identiteti (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2014a).  
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Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolo opravlja naloge, s katerimi zagotavlja 

izvajanje dejavnosti na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja in 

osnovnošolskega glasbenega izobraževanja. Direktorat objavlja sprejete izobraževalne 

programe s področja predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, glasbenega 

izobraževanja in programe, namenjene za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi 

potrebami. Direktorat določa cilje in aktivnosti na svojem delovnem področju, ki so sestavni 

del obrazložitve finančnega načrta ministrstva, pripravlja poslovno poročilo o načrtovanih in 

doseženih ciljih in ugotavlja uspešnost doseženega (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 

šport, 2014b).  

 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo spodbuja razvoj šolstva, sodeluje pri posodabljanju 

kurikula, raziskuje, inovira, priporoča in podpira razvoj sprememb v praksi, teoriji in 

zakonodaji. Zavod RS za šolstvo sestavljajo strokovni pedagoški svetovalci, ki udejanjajo 

spremembe v vzgojno-izobraževalnem procesu, delajo na kakovosti in učinkovitosti 

izobraževanja in skušajo ustvarjati pogoje za dvig ravni strokovnega znanja in humanistične 

ozaveščenosti učiteljev (Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2014). 

 

Zakon o osnovni šoli (ZOsn) je uradni, najvišji dokument, sestavljen iz 112 členov, ki so 

razdeljeni na dvanajst poglavij. Zakon jasno predpisuje temeljne določbe, program in 

organizacijo dela, ki zajema program osnovne šole, predmetnik in učni načrt, načrtovanje 

dela, organizacijo osnovne šole in organizacijo pouka. Zakon določa vpis, pojasni pravice in 

dolžnosti učenca, razloži potek preverjanja, ocenjevanja in napredovanja učencev, zapis 

spričeval, določa izobraževanje na domu in izobraževanje odraslih, predpisuje zbiranje in 

varstvo osebnih podatkov, nadzor in kazenske določbe ter prepiše predhodne in končne 

določbe (Uradni list RS, št. 63/13).  

 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) je krovni zakon za 

šolstvo. Ureja področja predšolske vzgoje, osnovne šole, srednjega ter višjega poklicnega in 

strokovnega izobraževanja, gimnazij, izobraževanja odraslih, vzgojo in izobraževanje oseb s 

posebnimi potrebami in osnovno glasbeno izobraževanje. Sestavlja ga devetnajst delov, vsak 

je razdeljen na poglavja in člene. Zajema splošne določbe, program vzgoje in izobraževanja, 

poskuse in spremljanje, učbenike, strokovni svet, pečate in javne listine, zaposljivost osebja 

itn. (Uradni list RS, št. 57/12).  
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Državni izpitni center (RIC) pripravlja in skrbi za izvedbo mature in poklicne mature ter 

izpitov posameznih predmetov splošne mature, pripravlja in skrbi za izvedbo nacionalnega 

preverjanja znanja v osnovni šoli, pripravlja in izvaja izpite tujih jezikov za odrasle. RIC 

razvija bazo podatkov z namenom sistematičnega spremljanja kakovosti izpitov in 

ocenjevanja (Državni izpitni center, 2014).  

 

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Sloveniji je dokument (v tiskani obliki izdan leta 

2011), v katerem so prikazane razmere v posameznih delih slovenskega izobraževalnega 

sistema in predlogi za nove rešitve. Gradivo zajema različna področja, od vrtca do 

izobraževanja odraslih. Glavni namen dokumenta je  poziv k večji kakovosti in vztrajanju pri 

dovolj visokih standardih (Krek, & Mertljak (Ur.), 2011). 

 

2.2.2 Struktura slovenskega šolskega sistema 

2.2.2.1 Zgodovinski prelet slovenskega šolskega sistema 

Država je na šolsko področje prvič resneje posegla z reformami Marije Terezije in Jožefa II. v 

18. stoletju. Osnovna šola je postala obvezna za vse otroke. Z narodnopolitičnim programom 

Zedinjena Slovenija leta 1948 se je pojavila zahteva po slovenski univerzi v Ljubljani. 

Šolstvo, tako elementarno kot tudi srednje, zlasti pa gimnazije kot nosilke prihodnje 

inteligence, je bilo eden od najpomembnejših dejavnikov za razvoj in oblikovanje slovenske 

narodne identitete. V tem času se je povečalo število šol, pojavila se je potreba po učiteljih 

(Slovenski šolski muzej, 2014). Struktura šolskega sistema se je čez čas spreminjala. V 

povojnem času (1945–1958) je osnovnošolsko izobraževanje potekalo od sedmega do 

desetega  leta, po končani osnovni šoli so šolanje nadaljevali na srednji šoli, ki se je takrat 

delila na nižjo (11–15 let) in višjo (15–19 let) gimnazijo. Leta 1958 se uvede enotni osemletni 

osnovnošolski program (7–15 let), po katerem so učenci izobraževanje nadaljevali na dve- ali 

štiriletnih srednjih šolah (15–19 let). Ta tip programa se je izvajal vse do leta 1996, ko je bila 

ustanovljena devetletka, v katero učenci vstopijo s šestimi leti (Skela, 2013). 
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2.2.2.2 Organizacija šolskega sistema v Sloveniji 

Slika 2-2: Sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji 

(Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2014c) 
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Osemletno osnovnošolsko izobraževanje se je izteklo v šolskem letu 2007/2008, od šolskega 

leta 2008/2009 osnovnošolsko izobraževanje poteka na vseh šolah po programu devetletne 

osnovne šole. Vzgoja in izobraževanje je v Sloveniji razvit sistem, ki se začne s predšolsko 

vzgojo, na vrhu so univerze z doktorskim študijem (Nemanič, 2012): 

 

a) Predšolsko vzgojo v vrtcih izvajajo javni in zasebni vrtci, vrtci pri osnovnih šolah in 

vzgojno-varstvene družine. V vrtce se otroci lahko vključijo od 11. meseca pa vse do 

šole. Predšolska vzgoja ni obvezna.  

b) Osnovnošolsko izobraževanje izvajajo osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim 

programom, glasbene šole ter zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi 

potrebami. Otroci se v osnovno šolo vključijo s šestim letom. V Sloveniji imamo 

devetletno osnovno šolo, ki se deli na tri vzgojno-izobraževalna obdobja: prvo traja od 

1. do 3. razreda, drugo od 4. do 6. razreda in tretje od 7. do 9. razreda.  

c) Srednješolsko izobraževanje ni obvezno, vendar je kljub temu vanj vključenih 98 % 

populacije med 15. in 19. letom. Deli se na splošno, poklicno in srednje strokovno ter 

tehniško izobraževanje. Splošno srednje izobraževanje izvajajo gimnazije – splošna 

gimnazija ter strokovna gimnazija. Gimnazija se konča z maturo, ki je splošni pogoj 

za vpis na univerzo, omogoča pa tudi vpis v višje in visoke strokovne šole.  

d) Visoko šolstvo ima tri stopnje. V prvo se razvrščajo visokošolski strokovni študijski 

programi in univerzitetni študijski programi, v drugo magistrski študijski programi in 

v tretje doktorski študijski programi.  

 

Učenci v osnovni šoli imajo konec drugega in tretjega obdobja pisno preverjanje znanja – 

nacionalno preverjanje znanja (NPZ), s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z 

učnim načrtom. Zakonsko ga opredeljujeta Zakon o OŠ in Pravilnik o nacionalnem 

preverjanju znanja v OŠ. Nacionalno preverjanje je obvezno za učence 6. in 9. razreda 

(Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2014d): 

- V 6. razredu osnovna šola izvede nacionalno preverjanje iz slovenščine (ali 

italijanščine ali madžarščine), matematike in prvega tujega jezika. 

- V 9. razredu osnovna šola izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine (ali 

italijanščine ali madžarščine), matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister.  
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2.2.3  Vrste osnovnih šol v Sloveniji 

V slovenski šoli prevladuje javni šolski sistem, kar pomeni, da vrtce in šole ustanavlja javna 

skupnost oz. država, upravlja in nadzoruje jih javna oblast, financirajo se iz javnih virov. V 

Sloveniji imamo nekaj zasebnih šol, ki jih lahko ustanovijo samo domače fizične ali pravne 

osebe. Zasebno izobraževalno ustanovo upravlja zasebni sektor, financira se iz zasebnih virov 

(Statistični urad RS, 2014d). V Sloveniji delujejo tri zasebne osnovne šole, ki izvajajo javno 

veljavni izobraževalni program (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2014e): 

- Waldorfska šola Ljubljana, 

- katoliška Osnovna šola Alojza Šuštarja Ljubljana, 

- Montessori inštitut. 

 

Da šola pridobi status zasebne šole z javno veljavnim programom, mora Ministrstvu za 

izobraževanje, znanost in  šport predložiti program z učnimi načrti. Program in učne načrte 

mora potrditi Strokovni svet za splošno izobraževanje. Po veljavni slovenski ureditvi zasebne 

šole dobijo 85 % sredstev, ki jih dobijo javne šole. Sredstva so namenjena izvajanju javno 

veljavnega programa in ne interesov in dodatnih aktivnosti zasebnih šol. V Sloveniji so leta 

2011 obstajale tri zasebne osnovne oz. srednje šole, v katerih pouk poteka v tujem jeziku in v 

skladu s programom mednarodnih združenj teh šol. Te šole nimajo statusa zasebnih šol, saj 

niso zaprosile za pridobitev veljavnosti svojih programov. Za to obstaja več razlogov. Eden 

izmed njih je, da so namenjene otrokom tujih državljanov, ki začasno delajo v Sloveniji 

(Šimenc, Fištravec, Globokar, Štrukelj, & Tašner, 2011). 

2.3 PRIMERJAVA ŠOLSKE STRUKTURE MED INDIJO IN 

SLOVENIJO 

Slovenska populacija je manj kot 0,2 % indijske populacije in slovensko ozemlje 0,6 % 

indijskega ozemlja. Državi se ne razlikujeta zgolj po številu prebivalcev in obsegu ozemlja, 

imata tudi različno ureditev. Medtem ko je Slovenija republika, je Indija federativna država, 

ki jo sestavlja 35 zveznih držav in ozemelj, deluje na dveh nivojih, osrednjem in zveznem. 

Velikost države in njena ureditev pomenita kompleksni izobraževalni sistem, ki je v Indiji 

decentraliziran in reguliran s strani osrednje ali zvezne vlade. Slovenski šolski sistem je 

centraliziran, kar pomeni, da vse osnovne šole delajo po istem programu in enotnem učnem 

načrtu. Prednost majhnosti Slovenije je preglednejši in natančnejši nadzor nad šolskim 
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sistemom, Statistični urad RS vsako leto izda izčrpno poročilo o delu osnovnih šol v 

preteklem šolskem letu. V Indiji je to zaradi obsežnosti, oddaljenosti, neprijavljenih 

prebivalcev teže, poročila izdajajo različne organizacije in organi, rezultati raziskav niso 

enotni. Slovenija ima jasno opredeljene organe, zavode, centre ter naloge, ki jih ti opravljajo, 

med seboj se povezujejo. Indija ima več organov, odborov, svetov, centrov, ki se med seboj 

razlikujejo glede na nivo, na katerem delujejo (osrednji ali zvezni). 

 

Slovenija in Indija sta različni državi v več pogledih, a hkrati imata skupne točke. Obe državi 

imata obvezno in brezplačno šolstvo, v Sloveniji je to določeno z Zakonom o osnovni šoli, 

medtem ko je v Indiji ta pravica določena z ustavo. V obeh državah učenci vstopijo v šolo pri 

šestih letih, v Sloveniji osnovnošolsko izobraževanja traja devet let, v Indiji osem let. V obeh 

državah je vključenost v osnovnošolsko izobraževanje nad 90 %
8
. Zaradi visoke stopnje 

revščine in nepismenosti prebivalstva Indija namenja pozornost programom pospešenega 

vključevanja otrok v osnovnošolsko izobraževanje, medtem ko se v Sloveniji posvečajo 

izboljšanju kvalitete poučevanja.   

 

Podatki  kažejo, da v Indiji narašča vpis otrok v osnovno šolo, medtem ko v Sloveniji število 

upada zaradi neugodnih demografskih razmer. Število učiteljev v Indiji se vsako leto 

povečuje, kar je posledica dostopnejšega višješolskega izobraževanja in ustanavljanja novih 

šol, medtem ko v Sloveniji število učiteljev ne variira v tolikšni meri. Velik razmik med 

slovenskimi in indijskimi šolami je v številu učencev na učitelja. V Sloveniji osnovnošolski 

učitelj v razredu poučuje povprečno 19 učencev, indijski osnovnošolski učitelj pa 39 učencev.  

 

Pomembna razlika med državama je kvaliteta osnovnih šol. V obeh državah je šolstvo v 

javnem in zasebnem sektorju. V Sloveniji delujejo tri zasebne šole, ki so priznane s strani 

države in vanje je vključenih manj kot 1 % učencev. Ostali učenci so v javnem šolskem 

sektorju, vse osnovne šole imajo enoten program. Indija ima razvejano tipologijo osnovnih 

šol. Med seboj se razlikujejo v programu, kateremu izpitnemu odboru sledijo, višini šolnine, 

če jo šola predpisuje, statusu učencev v družbi, katerim je šola namenjena, usposobljenosti 

                                                 

8
 Statistični podatki indijskega Ministrstva za izobraževanje in UNESCA kažejo, da je v Indiji v osnovnošolsko 

izobraževanje vključenih nad 90 % otrok, a po osebnih opažanjih med bivanjem v Indiji dvomim v resničnost 

podatkov. Menim, da je stanje precej slabše, saj je veliko neregistriranih otrok, ki živijo v odmaknjenih, revnih 

predelih ali delajo, da preživljajo družino.  
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učiteljev. Državne/javne šole imajo slab sloves in rezultate, zato je v zadnjih desetletjih nastal 

val odpiranja zasebnih šol, ki so dostopne tudi najrevnejšemu prebivalstvu. Indija je država 

razslojevanja in kastnega sistema, to se odraža v veliki meri tudi pri izobraževanju. Otroci 

premožnejših staršev obiskujejo elitne šole, ki jim omogočajo svetlo prihodnost, medtem ko 

so revnejši otroci del osnovnošolskega izobraževanja, ki jih želi naučiti za življenje potrebnih 

osnov.   
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3 ANGLEŠČINA KOT MATERNI IN DRUGI/TUJI JEZIK 

Angleščina je zahodnogermanski jezik, ki izvira iz Anglije in ga uvrščamo med »lingua 

franca«
9
sodobnega časa. Danes je angleško govorečega prebivalstva že več kot milijarda 

ljudi, kar jo uvršča na prvo mesto najbolj govorečih jezikov na svetu (Gohil, 2013). 

 

Širjenje angleščine je bila posledica kolonizacije britanskega imperija. Angleščina se je 

namreč do 19. stoletja globalno razširila in tako je postala dominanten jezik v ZDA, Kanadi, 

Avstraliji in Novi Zelandiji. Med drugo svetovno vojno je bila prevladujoč jezik nemščina, ki 

pa jo je zaradi vpliva hitrega ameriškega kulturnega in gospodarskega vzpona izpodrinila 

angleščina, ki je postala univerzalen jezik na različnih področjih (medicina, računalništvo itd.) 

(Gohil, 2013). 

 

Približno 359 milijonom ljudi je angleščina materni jezik in je na tretjem mestu, takoj za 

španščino in mandarinščino. Je najbolj razširjen drugi jezik in se ga najpogosteje učijo na 

Japonskem in v Evropski uniji, kjer se ga uči 89 % učencev (2012), sledita ji francoščina in 

nemščina. V neangleško govorečih državah Evropske unije so odstotki odraslih prebivalcev, 

ki so sposobni konverzacije v angleščini, sledeči: 85 % na Švedskem, 83 % na Danskem, 79 

% na Nizozemskem, 66 % v Luksemburgu in nad 50 % v Sloveniji, Avstriji, Nemčiji, Belgiji 

in na Finskem (Evropska komisija, 2013).  

 

Angleščina ima tudi status glavnega in uradnega jezika. Uradni jezik je v skoraj  60 državah, 

kjer angleščina ni materni jezik. Čeprav so vsi uradni jeziki v državah Evropske unije 

enakopravni, so številni dokumenti najpogosteje dostopni v angleščini. Kot uradni jezik so si 

ga določile številne mednarodne organizacije (Skupina svetovne banke, UNESCO, UNICEF, 

Svetovna zdravstvena organizacija, Mednarodni olimpijski komite itd.) (Gohil, 2013). 

 

 

 

 

 

                                                 

9
 Razširjen jezik, ki ga govorci različnih jezikov uporabljajo za medsebojno komunikacijo.  
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3.1 ANGLEŠČINA V INDIJI 

Status angleščine v Indiji je posledica kolonizacije britanskega imperija v 17. stoletju. 

Britanci so takrat prišli v Indijo z namenom trgovanja. Angleščina je predstavljala jezik 

poslovanja, Indijcem, ki so govorili angleško, se je ponudila možnost dobro plačane 

zaposlitve v javnem sektorju. Kolonizacija je pripeljala angleščino v elitne kroge in s tem 

postala statusni simbol Indijcev. Višješolsko izobraževanje je prešlo na poučevanje v 

angleščini (Graddol, 2010).  

 

Pomembno prelomnico je leta 1835 postavil Thomas Macaulay s svojim dokumentom 

»Macaulay's Minute on Education«, kjer je kritično ovrednotil hindi in izpostavil prednosti in 

kvalitete angleškega jezika ter predlagal takojšnjo uporabo angleščine v izobraževanju. 

Njegov cilj je bil oblikovati razred ljudi, ki bi bili posredniki med Britanci in ljudstvom v 

Indiji, razred Indijcev, ki bi jim privzgojili angleški okus, retoriko in mišljenje (Graddol, 

2010). 

 

Po osamosvojitvi Indije leta 1947 je potekal diskurz o vlogi kolonialnega jezika v državi. 

Prišlo je do pobude, da se angleščino zamenja s prvotnim indijskim jezikom, kar naj bi bil 

korak k ponovnemu ustvarjanju državne identitete. Ustava je hindi in angleščino določila kot 

uradna jezika v državi. Angleščina je leta 1965 izgubila enakovreden status s hindijem in 

postala »pridruženi dodatni uradni jezik«. Sčasoma naj bi prešli samo na hindi, vendar je 

prišlo do nasprotovanj in protestov zveznih držav, kjer hindi ni uradni jezik. Ostala je 

dvojnost uradnih jezikov (Azam, Chin, & Prakash, 2010).  

 

Indija je danes ena izmed jezikovno najbolj raznolikih držav sveta. Cenzus 2001 kaže, da ima 

Indija okoli 6,661 maternih jezikov, nobena izmed 28 zveznih držav in 7 teritorialnih območij  

ni enojezična. Ustava priznava 22 jezikov. Vsaj eden izmed ustavno priznanih jezikov je 

materni jezik več kot 96 % indijske populacije. Zvezne države same določijo jezik za 

administrativno rabo, kot sredstvo za sporazumevanje med osrednjo in zveznimi vladami. 

Veliko držav si je zaradi večjezičnosti za uradni jezik izbralo angleščino. Hindi in angleščino 

ustava določa kot uradna občevalna jezika osrednje vlade (Ustava Republike Indije, 2003). 
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Angleščina je v Indiji dolgo časa veljala za »library language«
10

, jezik indijske elite. Danes 

izgublja ta status in prehaja na ostale sloje. Znanje angleščine ljudem daje upanje in 

motivacijo za boljše življenje, saj igra ključno vlogo v različnih sektorjih; gospodarska rast 

pomeni vse več delovnih mest, katerih pogoj je znanje angleščine; dostopnejše izobraževanje 

pomeni nujnost znanja angleščine; globalizacija pa pomeni prehajanje angleščine na ostale 

sloje in pomembno vlogo pri zaposlitvi in v vsakdanjem življenju (Graddol, 2010).  

 

Širjenje srednjega sloja, naraščanje urbanizacije, dostopnejše višješolsko izobraževanje, več 

mest v zasebnih šolah, angleščina v državnih šolah od 1. razreda, ustanavljanje »English- 

medium«
11

 državnih šol so le nekateri dejavniki, ki motivirajo ljudi k aktivnemu učenju 

angleščine (prav tam). 

 

Graf 3-1: Primerjava rezultatov testov angleščine v Indiji 2011 in 2012  

 

 

(Vir: EF EPI, 2014) 

 

EF English Proficiency Index (2014) kaže, da so Indijci leta 2011 na testu dosegli 47,35 %, 

leto kasneje pa 54,38 %. Rezultat so izboljšali za 7,03%, kar jih na EF EPI lestvici uvršča v 

skupino zmerne zmožnosti (angl. moderate proficiency). 

 

                                                 

10
 »Library language« je jezik, ki so ga uporabljali za branje tekstov in reševanje pisnih izpitov – brez 

konverzacije. 

11
 Šole, kjer poteka pouk v angleščini.  
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Indijcem angleščina predstavlja jezik modernizacije, napredovanja, geografsko in socialno 

mobilnost, jezik, ki prinaša dobiček. Graddol (2010) ugotavlja, da 87 % Indijcev meni, da 

znanje angleščine pomeni osebno napredovanje, 54 % jih je mnenja, da so tisti, ki obvladajo 

angleščino, v superiornem in privilegiranem položaju. Na drugi strani pa Graddol (prav tam) 

izpostavlja, da 82 % Indijcev meni, da je znanje uradnega jezika zvezne države pomembnejše, 

57 % prebivalstva krivi angleščino za pozabljanje maternega jezika.  

 

Graddol (prav tam) identificira sedem okolij, ki ustvarjajo in razvijajo angleško govorečo 

populacijo v Indiji. Njihova vloga in pomembnost se razlikujeta glede na starost in ambicije:  

- domače okolje in skupnost, 

- osnovna šola, 

- srednja šola, 

- jezikovne šole, zasebne lekcije, 

- univerza, 

- služba, 

- neformalne življenjske izkušnje, kot so študentske izmenjave in zaposlitev v tujini. 

 

Ni znano, koliko ljudi v Indiji govori angleško. Kachru (2004) ocenjuje, da angleščino 

uporablja 333 milijonov ljudi, India today (1997) poroča, da je konverzacije v angleščini 

zmožna več kot tretjina prebivalstva. Cenzus 2001 kaže, da 10,4 % prebivalstva uporablja 

angleščino kot drugi ali tretji jezik (Graddol, 2010).  

 

Tabela 3- 7: Sporazumevalna zmožnost angleščine med odraslimi Indijci  

 zmožnost tekoče 

konverzacije v 

angleščini 

(%) 

zmožnost  slabe 

konverzacije v 

angleščini 

(%) 

zmožnost 

konverzacije v 

angleščini 

(%) 

Vsi (18–65) 3,8 16,2 20,0 

spol    

moški 5,0 21,0 25,9 

ženske 2,6 11,5 14,2 

starost    

18–35 4,4 20,2 24,6 

36–50 3,3 12,8 16,1 

51–65 3,0 9,7 12,7 

(Vir: Azam, Chin, & Prakash, 2010) 
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India Human Development Survey (Azam et al., 2010) kaže, da petina Indijcev meni, da so 

zmožni konverzacije v angleščini, od tega se jih 4 % opredeli med tekoče in 16 % med slabe 

govorce. Svojo zmožnost komuniciranja je potrdilo več moških (26 %) kot  žensk (16 %), kar 

je posledica vključenosti spola v izobraževanje. Zmožnost uporabe angleščine je večja med 

mladimi (18–35 let), med katere se uvršča 25 %, med starejšimi (51–65 let) jo zna 13 %. 

 

3.1.1 Angleščina v indijskih osnovnih šolah  

Pozitivno razmerje med angleščino in izobrazbeno strukturo ni presenečenje, saj je v Indiji 

99,8 % prebivalcev, ki jim angleščina ni materni jezik in se z njim prvič soočijo v šoli. V 

Indiji večina javnih šol po priporočilu osrednje vlade sledi konceptu »Three Language 

Formula« (Azam et al., 2010), s katero naj bi vse tri jezike (materni jezik, hindi in angleščino) 

vključevali v izobraževanje (prav tam).  

 

»We need our children to learn mother tongue, Hindi and English –  mother tongue for better 

understanding of the subjects at elementary stage, Hindi at secondary stage for integrating 

to national level and English at university level for connecting to the world.« 

 (HRD Minister Kapil Sibal v Indian Express, 14 September 2009) 

 

Težnja po angleščini prihaja iz najnižjega sloja. Starši želijo uvedbo angleščine v državne 

šole, saj je to edino okolje, kjer so otroci izpostavljeni jeziku in se ga lahko učijo. Pomeni 

upanje in možnost za boljšo prihodnost otrok. Zadnje desetletje je angleščina pomemben del 

indijskega izobraževalnega sistema. Z angleščino začnejo v nižjih razredih in vse več 

učencem je angleščina jezik poučevanja, kar ni samo posledica hitrega ustanavljanja zasebnih 

šol, angleščina prehaja tudi v državne šole (Graddol, 2010).  

 

Indija je država kastnega razslojevanja, kar se odraža tudi pri izobraževanju. Učenci nižjega 

sloja so deležni manj kvalitetnega šolanja kot učenci višjega sloja, katerim starši lahko 

omogočijo drago šolanje na prestižnih šolah. Razlike se odražajo tudi pri učenju angleščine, 

ki variira glede na šolo. Kvalitetnejše šole nudijo bolj usposobljen kader, šolnina teh šol je 

visoka. Brezplačne šole imajo slabši kader oz. neusposobljen kader za poučevanje angleščine 

(Maganathan, 2009). 
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V nadaljevanju sledi opis posameznih vrst šol glede na stopnjo
12

 usposobljenosti učiteljev 

angleščine (TP)  ter stopnjo okolja, ki naj bi spodbujal učenje angleščine (EE).  

 

TP = usposobljenost učiteljev poučevanja angleščine (angl. Teachers' English language 

proficiency); EE = okolje, ki spodbuja angleščino (angl. English language environment) 

(Meganathan, 2009) 

 

 

     TP       EE (zasebne »English-medium« šole; državne šole, financirane s strani osrednje 

indijske vlade) 

Zelo dobro usposobljeni učitelji angleščine, jezik poučevanja je angleščina. Učenci prihajajo 

iz okolja, kjer jim je angleščina blizu, bodisi prvi jezik bodisi jezik, ki ga uporabljajo doma.  

 

     TP    EE (zasebne šole, kjer se uporablja angleščina in uradni jezik zvezne države) 

Usposobljeni učitelji angleščine, učenci prihajajo iz neangleško govorečega okolja. Starši jih 

vpišejo v šolo zaradi boljše prihodnosti.  

 

   TP          EE (zasebne šoli, financirane s strani državne vlade) 

Šole, kjer se učijo angleščine poleg drugih jezikov zvezne države. Učenci prihajajo iz 

različnih okolij.  

 

 TP      EE (državne šole, financirane s strani državne vlade) 

Šola, ki je edina možnost za izobraževanje otrok iz najrevnejših ruralnih predelov v Indiji, 

zato jo obiskuje največ otrok z omenjenih območij. Angleščina v teh šolah nima tako 

pomembne vloge kot v zgoraj naštetih, učitelji so najmanj usposobljeni.  

 

Zasebne šole so od nekdaj imele pomembno vlogo, saj so nudile kvalitetno izobraževanje z 

usposobljenim kadrom, dobro zasnovanim »english-medium« programom. Danes zasebno 

šolstvo ni samo domena višjega sloja. Odpirajo se zasebne šole, ki so dostopne tudi učencem 

nižjih slojev in so zelo aktualne v teh krogih, čedalje več jih je na ruralnih območjih, kjer je 

najrevnejše prebivalstvo (Graddol, 2010). Pojavljata se nasprotje in nejasnost razmerja med 

                                                 

12
– visoka stopnja, – zmerno dobra stopnja, – slaba stopnja, – nizka stopnja 
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zaposlenimi učitelji in tipom šole. Učitelji na državnih šolah zaslužijo več, imajo boljšo 

izobrazbo in prakso kot učitelji na zasebnih šolah, kvaliteta poučevanja je slabša. Zasebne 

šole najemajo več učiteljev in s tem zmanjšajo število učencev v razredu, ravnatelji imajo 

večji nadzor nad njihovim delom in prisotnostjo ter regulirajo zaposlovanje in odpuščanje 

(French, & Kingdon, 2008). ASER raziskava (2013) kaže večjo prisotnost učiteljev v 

zasebnih šolah kot državnih, zaradi večjega nadzora so učitelji efektivnejši.   

 

Tabela 3- 8: Sporazumevalna zmožnost angleščine med odraslimi glede na izobrazbeno 

strukturo   

 zmožnost tekoče 

konverzacije v 

angleščini 

(%) 

zmožnost slabe 

konverzacije v 

angleščini 

(%) 

zmožnost 

konverzacije v 

angleščini 

(%) 

nedokončano šolanje 0,0 0,0 0,0 

nekaj razredov 

osnovne šole (1–4 

leta šolanja) 

0,1 1,1 1,2 

osnovna šola (5–9) 0,5 10,3 10,8 

srednja šola (10-14) 6,0 49,5 55,5 

višja šola ali več 35,3 53,2 88,5 

(Vir: Azam et al., 2010) 

 

Z dostopnejšim izobraževanjem v visokošolskem programu in več vpisa v osnovno in srednjo 

šolo se je povečala tudi zmožnost komuniciranja prebivalstva v angleščini. Skoraj 89 % 

posameznikov, ki so končali vsaj diplomski študij, govori angleško, v primerjavi s 

srednješolsko izobraženimi, med katerimi se jih je 56 % opredelilo kot govorci, med tistimi, 

ki so končali osnovno šolo, pa 11 %.   
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3.1.2 Zaključni izpiti iz angleščine
13

 

V Indiji imajo učenci interno preverjanje znanj konec vsakega semestra iz vseh predmetov. 

Eksterna preverjanja – zaključne izpite opravljajo konec desetega in dvanajstega razreda. Za 

preverjanja skrbijo trije odbori, dva na osrednji in eden na državni ravni. Državni odbori 

imajo svoja pravila in načine izvajanja zaključnih izpitov, saj ima vsaka zvezna država svoj 

odbor (Nordic Recognition Information Centres, 2006). Opisala bom zaključne izpite iz 

angleščine odborov CISCE in CBSE kot najmočnejših odborov na osrednji ravni.  

 

a) CISCE izvaja tri vrste zaključnih izpitov: zaključni izpit ISCE konec desetega razreda, 

zaključni izpit ISC konec dvanajstega razreda in izpit CVE konec dvanajstega razreda. 

Zaključni izpiti preverjajo splošno znanje, narejeni so v skladu s pravili in priporočili New 

Education Policy 1986, izvajajo pa jih šole, kjer pouk poteka v angleščini (Council for the 

Indian school certificate examinations, 2014).  

 

- Zaključne izpite ISCE konec desetega razreda učenci opravljajo iz šestih predmetov, opraviti 

morajo tudi določeno število ur družbeno koristnega dela. Zaključni izpit iz angleščine ni 

obvezen, je izbirni. Sestavljen je iz dveh delov: splošnega dela in angleške literature. 

- Splošni del ima 4 sklope: dva iz pisnega sporočanja, bralno razumevanje in slovnico.  

- Angleška literatura: učenci predhodno dobijo seznam literature. Zaključni izpit z 

dvanajstimi vprašanji preverja tri literarna dela. Pri vsakem literarnem delu morajo 

odgovoriti na eno vprašanje, dve vprašanji si izberejo poljubno.  

- Zaključne izpite ISC konec dvanajstega razreda učenci opravljajo iz od treh do petih 

izbirnih predmetov (odvisno od nadaljevanja šolanja), opraviti morajo tudi določeno 

število ur družbeno koristnega dela. Zaključni izpit iz angleščine je obvezen.  

 

Učenec uspešno opravi zaključne izpite, ko doseže minimalno 40 % vseh možnih točk.  

 

b) CBSE izvaja dve vrsti zaključnih izpitov: zaključni izpit konec desetega in zaključni izpit 

konec dvanajstega razreda. Zaključni izpiti preverjajo splošno znanje iz šestih predmetov in 

                                                 

13
 V tem poglavju bom zgolj primerjala in opisala zaključne izpite iz angleščine. Skušala sem pridobiti rezultate 

zaključnih preverjanj iz angleščine, vendar ti na spletnih straneh niso objavljeni, odgovorni na obeh odborih 

(CBSE in CISCE) se na mojo komunikacijo preko spletne pošte niso odzvali oz. so mi poslali odstotek učencev, 

ki so opravili vse izpite. Ta je pri obeh odborih višji od 95 %.  
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praktični preizkus pri predmetih, kjer je to potrebno. Zaključni izpit iz angleščine je obvezen 

v desetem in dvanajstem razredu. CBSE zaključnega izpita se lahko udeležijo tudi 

posamezniki, katerih šola si za svoj program ni izbrala CBSE odbora (Central board of 

secondary education, 2014). 

 

Zaključna izpita iz angleščine konec desetega in konec dvanajstega razreda sta sestavljena 

enako, število maksimalnega števila točk se razlikuje. Sestavljena sta iz štiri sklopov: 

- bralno razumevanje, 

- pisno sporočanje, 

- slovnica, 

- literatura. 

 

Učenec uspešno opravi zaključne izpite, ko doseže minimalno 33 % vseh možnih točk.  

3.2 ANGLEŠČINA V SLOVENIJI 

V Republiki Sloveniji je uradni jezik slovenščina (Ustava RS, 2003), ki je materni jezik 87 % 

prebivalstva, preostalim 13 % je tuji jezik (Statistični urad RS, 2012).  

 

Evropska unija je jezikovno razgibana skupnost, v kateri je 24 uradnih jezikov, regionalnih in 

manjšinskih jezikov pa je več kot 60. Eno izmed temeljnih načel Evropske unije je ohranjanje 

in vzpodbujanje večjezičnosti, kar se nanaša na dvoje: na ohranjanje manjšinskih jezikov in 

pouk tujih jezikov v šolah. Vsak Evropejec naj bi poleg svojega maternega znal še dva tuja 

jezika. V Sloveniji je jezikovnemu izobraževanju namenjeno veliko pozornosti. Mnogo otrok 

se s tujim jezikom sreča že v predšolski dobi, saj veliko vrtcev ponuja učenje angleščine kot 

dopolnilno dejavnost. V šolskem letu 2010/11 se je tujih jezikov učilo 4,7 % malčkov, leto 

kasneje 5 % (Statistični urad RS, 2012).  

 

Eurobarometer (Evropska komisija, 2014) kaže, da je 89 % Slovencev zmožnih 

sporazumevanja vsaj v enem tujem jeziku. Leta 2011 je 93 % Slovencev v starosti 18–69 let 

govorilo vsaj en tuji jezik, med temi 15 % le enega, 32 % dva tuja jezika in 45 % tri ali več 

tujih jezikov. Raziskava je bila narejena tudi leta 2007, ko je en tuji jezik govorilo 20,5 % 

ljudi, dva tuja jezika 37,2 % oseb in tri ali več jezikov 34,1 % prebivalstva. Primerjava 

raziskav kaže, da se Slovenci zavedamo pomena tujih jezikov, da nam znanje teh omogoča  
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nastopanje v mednarodnem prostoru, spremljanje aktualnih novosti v tujih medijih, povečuje 

mobilnost na trgu dela in v izobraževanju (Statistični urad RS, 2012).  

 

Kronološki pregled rabe jezikov v Sloveniji in slovenska pestra zgodovina nam pojasnita, 

zakaj je odstotek prebivalstva, ki zna vsaj en tuji jezik, tako visok. V zadnjih petdesetih letih 

so generacije v Sloveniji odraščale s srbohrvaščino, ki je bila uradni jezik v Jugoslaviji. 

Srbohrvaščina je bila obvezni predmet v šolah, danes ga v Sloveniji uvrščamo med tuje jezike 

(Lipavic Oštir, 2009). Prej omenjena raziskava Statističnega urada RS (2012) zajema tudi to 

generacijo populacije, srbohrvaščina je namreč tretji najpogostejši tuji jezik.  

 

Tabela 3- 9: Primerjava znanja angleščine slovenskega prebivalstva v odstotkih med letoma 

2007  in 2011                                              

 

(Vir: Statistični urad RS, 2012) 

 

Leta 2007 je tri četrtine oseb v starosti 25–34 let govorilo angleško, polovica v starostni 

skupini 35–49 let in četrtina prebivalstva v skupini 50–64 let. Raziskava 2011 je pokazala, da 

so se odstotki znanja angleščine znatno povečali, saj je 85 % ljudi v starostni skupini 25–34 

let govorilo angleško, znanje angleščine se je povečalo na 67 % med starimi od 35 do 49 let in 

na 45 % v starostni skupini 50–64 let.  

 

Znanje tujih jezikov povezujemo z doseženo izobrazbo prebivalcev. Graf prikazuje znanje 

tujih jezikov glede na izobrazbeno strukturo v Sloveniji.   

 

  

 2007 2011 

25–34 let 75 % 85 % 

35–49 let 50 % 67 % 

50–64 let 20 % 45 % 
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Graf 3-2: Delež prebivalcev v starosti od 18 do 69 let po izobrazbi in znanju angleščine      

 

 

(Vir: Statistični urad RS, 2012) 

 

Angleško govori 92 % višje ali visokošolsko izobraženih, 70 % prebivalstva s srednješolsko 

izobrazbo in 33 % z osnovnošolsko ali brez izobrazbe.  

Znanje tujih jezikov je pomemben del pri vseživljenjskem učenju, pomembno vpliva na 

različna področja človekovega delovanja. Veliko ljudi se udeležuje neformalnega učenja tujih 

jezikov, organiziranega s strani različnih izobraževalnih organizacij. Na trgu je velika 

ponudba jezikovnih šol, individualnih inštruktorjev, poletnih in zimskih šol v Sloveniji ali 

tujini, ki so na voljo posameznikom vseh starosti. Te so v šolskem letu 2005/06 izvedle preko 

4 tisoč jezikovnih tečajev in zabeležile preko 27 tisoč udeležb, v letu 2010/11 pa 3 tisoč 

izvedenih tečajev in zabeleženih približno 20 tisoč obiskov udeležencev. Največ udeležencev 

je obiskovalo tečaj angleškega jezika, sledi nemščina (Statistični urad RS, 2013). 
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3.2.1 Kronološki pregled uvajanja angleščine kot tujega jezika v osnovne 

šole v Sloveniji
14

 

Učenje angleščine v osnovnih in srednjih šolah v Sloveniji ima kar dolgo zgodovino. Razvoj 

angleščine kot tujega jezika se je začel po drugi svetovni vojni. Šolsko leto 1945/46 

označujemo kot prelomno leto uvajanja angleščine kot tujega jezika v šole, in sicer na 

gimnazijah in klasičnih gimnazijah. Angleščina je bila tega leta ponujena kot drugi tuji jezik 

na višji gimnaziji. Angleščina kot tuji jezik se poleg nemščine in francoščine pri mlajših 

učencih (10–11 let) v gimnazijah prvič pojavi leta 1950. Pouk tujega jezika je bil neobvezen. 

Leta 1958 se je začel izvajati osemletni osnovnošolski program. Istega leta se angleščina 

pojavi v petem razredu osnovne šole, in sicer tri ure tedensko. Z novim učnim načrtom leta 

1966 dobijo učenci eno uro tujega jezika več, tj. štiri ure tedensko, a se je leta 1977 število ur 

za peti razred ponovno skrčilo na tri ure. (Skela, 2013).  

 

V obdobju 1990–1995 se v Sloveniji poskusno uvaja pouk angleškega jezika v tretjem in 

četrtem razredu pod okriljem projekta Tuji jeziki na razredni stopnji eno ali dve šolski uri 

tedensko na izbranih šolah. Izdaja Bele knjige o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 

leta 1995 vpliva na zgodnje učenje tujega jezika. Kurikularna komisija je sestavila učni načrt, 

ki je bil sprejet leta 1998, v knjižni obliki izdan leta 2004. V njem je opisana struktura tujega 

jezika. Učencem v četrtem razredu sta namenjeni dve uri  pouka tujega jezika tedensko, 

učencem petega razreda tri ure na teden in šestošolcem štiri ure tedensko (Skela, 2013).  

3.2.2 Angleščina v slovenskih osnovnih šolah  

Ministrski svet Evropske unije v Akcijskem načrtu 2003 poudarja, naj se učenje tujih jezikov 

začne v vrtcu in prvi triadi osnovne šole, saj bi s tem razvili pozitiven odnos do učenja tujih 

jezikov, postavili temelje za kasnejše učenje tujih jezikov in spoznavanje njihovih kulturnih 

vrednosti (Lipavic Oštir, 2009).  

 

Zavedanje pomembnosti zgodnjega učenja tujega jezika se odraža tudi v slovenskih osnovnih 

šolah, saj se tuji jezik kot obvezni jezik pojavi v četrtem razredu osnovne šole, drugi tuji jezik 

lahko učenci obiskujejo kot izbirni predmet v sedmem razredu. Statistični urad RS (2013) 

kaže, da se je leta 2012 tujega jezika v vrtcu učilo 5 % malčkov, 40 % osnovnošolcev prvega 

                                                 

14
 2.2.2.1 Zgodovinski prelet slovenskega šolskega sistema  
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izobraževalnega obdobja, izbirni tuji jezik v zadnji triadi pa obiskuje 46 % učencev. V 

primerjavi z ostalimi državami Evropske unije se v Sloveniji učenje tujega jezika začne 

pozno, a kljub temu raziskave o jezikovnih kompetencah kažejo, da so slovenski devetošolci 

zelo dobri v slušnem in pisnem sporazumevanju v angleščini (Statistični urad, 2013). 

 

Graf 3-3: Učenje tujih jezikov v osnovni šoli  

 

 

 

(Vir: Ložar et al.,  2012) 

 

Slovenija je pri učenju tujih jezikov v desetletju zelo napredovala. V šolskem letu 2000/01 se 

nobenega tujega jezika ni učilo dve tretjini učencev, enega 39,1 % in dveh ali več manj kot 1 

% učencev. Leta 2010/11 se je situacija spremenila. 51,1 % učencev se ni učilo nobenega 

tujega jezika, 33 % enega in 15,9 % se jih je učilo dveh ali več jezikov.  

 

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju (2011) predlaga zgodnejše uvajanje tujega jezika v šole, 

a je takratni šolski minister izrazil zadržek glede predloga s pojasnilom, da ni jasno, ali 

imamo dovolj usposobljenih učiteljev. Šolsko leto 2014/15 prinaša na področju zgodnjega 

poučevanja tujih jezikov reforme, saj se bo v skladu z novelo zakona o osnovni šoli začelo 

postopno uvajanje obveznega prvega tujega jezika v drugem razredu osnovne šole in  

postopno uvajanje drugega tujega jezika kot neobveznega izbirnega predmeta od četrtega 

razreda dalje (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2014f). 
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3.2.3 Nacionalno preverjanje znanja iz angleščine 

Slovenski osnovnošolci imajo v času devetletnega šolanja dvakrat nacionalno preverjanje 

znanja (NPZ), s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom. NPZ se 

izvaja v 6. in 9. razredu osnovne šole in je obvezno. V 6. razredu se z NPZ preverja znanje iz 

slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodno mešanih območjih), matematike in 

prvega tujega jezika; v 9. razredu pa iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na 

narodno mešanih območjih), matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister 

(Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2014d).  

Preizkus angleščine preverja slušno, bralno in pisno zmožnost ter poznavanje in uporabo 

besedišča, kar je v skladu s cilji učnega načrta angleščine kot prvega tujega jezika, ne preverja 

se govorne zmožnosti (Državni izpitni center, 2013).  

 

Deleži jezikovnih zmožnosti v preizkusu za 6. razred (Državni izpitni center, 2013):  

1. del: slušno razumevanje: 25 %, 

2. del: bralno razumevanje: 25 %, 

3. del: poznavanje/raba besedišča: 29 %, 

4. del: pisno sporočanje: 21 %. 

 

Tabela 3- 10: Primerjava preizkusa nacionalnega preverjanja znanja iz angleščine konec 6. 

razreda  

 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

število učencev 14.007 13.869 14.923 14.316 

možne točke 45 48 48 48 

povprečno št. točk 32,63 28,13 24,14 27,25 

povprečno št. 

odstotnih točk 

72,51 58,6 50,29 56,76 

(Vir: Državni izpitni center,  2010; 2011, 2012; 2013) 

 

V tabeli opazimo občutno razliko v številu možnih točk in povprečnim številom odstotnih 

točk med šolskim letom 2009/10 in nadaljnjimi leti. V šolskem letu 2010/11 je prišlo do 

sprememb v strukturi preizkusa (Državni izpitni center, 2011). Preizkusi preverjanja niso 

vsako leto isti, naloge se spreminjajo, zato variirajo tudi rezultati. Leta 2011/12 je bil preizkus 

težji (Državni izpitni center, 2012), posledično je tudi povprečno število točk manjše kot leto 

prej. Lani so učenci preizkus opravili uspešno s 56,76-odstotnim povprečjem.  
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Deleži jezikovnih zmožnosti v preizkusu za 9. razred (Državni izpitni center, 2013):  

1. del: slušno razumevanje: 24 %, 

2. del: bralno razumevanje: 26 %, 

3. del: raba jezika: 24%, 

4. del: pisno sporočanje: 26%. 

 

Tabela 3- 11: Primerjava preizkusa tretjega določenega predmeta angleščine na nacionalnem 

preverjanju znanja konec 9. razreda  

 2008/09 2010/11 2012/13 

število učencev 4.200 4.159 5.700 

možne točke 45 50 50 

povprečno število točk 29,06 32,19 30,40 

povprečno število 

odstotnih točk 

64,58 64,39 61,04 

(Vir: Državni izpitni center, 2009; 2011; 2013) 

 

Rezultati kažejo, da ni večjih odstopanj pri preizkusu nacionalnega preverjanja. Vsakokrat so 

rezultati nad 60 %. Leta 2010/11 se je spremenila struktura preizkusa, a ta ni vplivala na 

rezultat kot pri učencih 6. razreda, kjer je bilo odstopanje očitno.  

 

Preizkus znanja je enak za vse učence. Učenci so zelo heterogena skupina z različnim 

znanjem angleščine, posledično različnimi rezultati, ki kažejo razlike med njimi. Čeprav vsi 

začenjajo s poukom angleščine v četrtem razredu, kot je predvideno v učnem načrtu, je tudi 

skupina učencev, ki s poukom tujega jezika začenja v prvi triadi in tisti učenci, ki znanje 

angleščine pridobivajo izven šole (Državni izpitni center, 2013). 

 

Čeprav slovenski učenci v primerjavi z ostalimi učenci v Evropski uniji začnejo z angleščino 

kot obveznim tujim jezikom pozno (4. razred), raziskave kažejo, da imajo naši učenci dobre 

sporazumevalne kompetence (European Survey on Language Competences, 2012).  

 

European Survey on Language Competences (2012) Slovenijo uvršča med države, kjer so 

učenci najmanj izpostavljeni angleškemu okolju in se večina učencev z angleščino formalno 

seznani v šoli, kjer jim več kot 90 % osnovnih šol ponuja angleščino kot dopolnilno dejavnost 
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že pred uradno predpisanim začetkom učenja tujega jezika. Slovenska šola spada med tiste, ki 

posebno pozornost posvečajo govorni zmožnosti in angleškemu besednjaku. Tudi slovenski 

učitelji angleščine se uvrščajo v skupino najbolj vključenih učiteljev v šolske jezikovne 

projekte (European Survey on Language Competences, 2012). 

 

Tabela 3- 12: Odstotek učencev (starih 15 let) v Sloveniji, ki pri angleščini dosegajo 

določeno raven CEFR lestvice
15

 

 

Bralno razumevanje Slušno razumevanje Pisno sporočanje 

pre A1 A B pre A1 A B pre A1 A B 

12 % 42 % 46 % 5 % 28 % 67 % 1 % 52 % 47 % 

(Vir: European Survey on Langage Competences, 2012) 

 

Tabela 3- 13: Odstotek učencev (starih 15 let) v Sloveniji, ki pri angleščini dosegajo 

določeno raven CEFR lestvice (podrobneje) 

 

 

(Vir: European Survey on Langage Competences, 2012) 

                                                 

15
 V Evropski uniji je uradni kriterij znanja tujih jezikov CEFR lestvica, ki ima šest ravni – A1, A2, B1, B2, C1, 

C2 (Ferbežar, Kranjc, Pižorn, Skela, & Stabej, 2011): 

A – osnovni uporabnik (A1 – vstopna raven; A2 – vmesna raven) 

B – samostojni uporabnik (B1 – raven sporazumevalnega praga; B2 – višja raven) 

C – učinkoviti uporabnik (C1 – raven učinkovitosti; C2 – raven mojstrstva) 
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Največ učencev višjo raven (B2) dosega pri slušnem razumevanju (46 %), sledi bralno 

razumevanje (32 %) in nato pisno sporočanje (12 %). Kljub najnižjemu deležu pri pisnem 

razumevanju, hkrati na tem področju najmanj učencev dosega pre A1 raven (1 %), medtem ko 

jih največji delež ne doseže stopnje A1 pri bralnem razumevanju (12 %). Pri bralnem 

razumevanju 47 % učencev doseže srednjo raven (B), od tega 14 % sporazumevalno (B1) in 

33 % višjo raven (B2). Pri bralnem razumevanju je odstotek učencev, ki dosegajo srednjo 

raven (B) višji, in sicer 67 %, od tega 47 % višjo in 20 % razumevalno raven. Manjši pa je 

delež učencev v srednji ravni (B) pri pisnem sporočanju, in sicer višjo raven dosega 12 %, 

sporazumevalno pa 36 %, skupaj 48 % učencev.  

 

3.3 PRIMERJAVA POMENA IN RABE ANGLEŠČINE MED INDIJO IN 

SLOVENIJO 

V Indiji je angleščina ustavno določena kot eden izmed dveh uradnih jezikov države, medtem 

ko ima v Sloveniji status tujega jezika, kar pa ne pomeni, da imajo Indijci boljše 

sporazumevalne kompetence v angleščini kot Slovenci. Indija si je morala zaradi veliko 

maternih jezikov izbrati jezik, v katerem bo potekala komunikacija na državni ravni, v 

Sloveniji je slovenščina materni jezik kar 87 % prebivalstva. Indijcem angleščina pomaga v  

vsakdanjem življenju in sporazumevanju, Slovencem je tuji jezik, ki jim predstavlja lažje 

udejstvovanje v mednarodnem okolju in statusni simbol.  

 

V zgodovini Slovencev je bilo učenje tujih jezikov nujno in je pomenilo vzpon na socialni 

lestvici. Prestiž tujih jezikov se je ohranil še do danes, saj je ta za marsikoga motivacija za  

učenje jezikov. Dejstvo potrjujejo podatki, da se tujih jezikov uči veliko malčkov in otrok 

prve triade osnovne šole. Otroci učenja jezikov ne vidijo kot prestiž, vendar se v večini za 

udeležbo tečajev ne odločajo sami, o tem odločajo starši (Lipavic Oštir, 2009). Vzporednico 

lahko potegnemo z indijskim sistemom, kjer znanje angleščine prinese socialno, mobilno 

prehajanje, lažji vstop v višje izobraževanje in boljše ekonomsko stanje (Graddol, 2010).  

 

Medtem ko imamo v Sloveniji možnost izbire tujega jezika in nam ta ni vsiljen, v Indiji 

učenje angleškega jezika predstavlja nujnost. Drugi tuji jeziki, ki se jih lahko učijo oz. znajo, 

so pogojeni s kolonizacijo v preteklosti. Tako nekateri Indijci znajo portugalsko in francosko.  
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Tako indijski kot slovenski starši se zavedajo nuje in potrebe po znanju tujih jezikov, 

zavedajo se, da bodo njihovi otroci z znanjem jezikov imeli svetlejšo, obetavnejšo prihodnost. 

To jim skušajo omogočiti na različne načine; v Sloveniji z vključevanjem v fakultativni pouk, 

izbirne dejavnosti, v Indiji odvisno od statusnega položaja staršev. Revnejša populacija si želi 

svoje otroke vključiti v zasebne šole, ki veljajo za boljše, medtem ko bogati starši svojim 

otrokom poleg dragega, dobrega izobraževanja nudijo še možnost udeleževanja fakultativnih 

dejavnosti in gibanja v angleško govorečem okolju.  

 

Znotraj slovenskega izobraževalnega sistema ne prihaja do takih razlik kot pri indijskem 

sistemu. V Sloveniji imamo centralizirano brezplačno javno šolstvo, kar pomeni, da vse 

osnovne šole sledijo navodilom in kurikularnim zapovedim Ministrstva za izobraževanje, 

znanost in šport, število ur obveznega predmeta tujega jezika je enako v vseh slovenskih 

osnovnih šolah. V Indiji se šole delijo na državne in zasebne, ki sledijo pravilom in 

zapovedim državnega, zveznega ali okrožnega organa za šolstvo, znotraj teh pa se delijo na 

boljše/dražje in slabše/cenejše ali brezplačne šole, vloga angleščine se od šole do šole 

razlikuje. V obeh sistemih si prizadevajo za zgodnejši začetek učenja tujega jezika. V Indiji se 

začnejo učenci učiti prvi tuji jezik v prvem razredu (šestletniki), v Sloveniji v četrtem razredu 

(devetletniki). Zasebne šole v Indiji nudijo »English-medium« program, kar pomeni, da 

poučevanje vseh predmetov poteka v angleščini. Podobna ideja se razvija tudi v Sloveniji, in 

sicer CLIL (Content and Language Integrated Learning) ali v slovenščini »vsebinsko in 

jezikovno celostno učenje«, ki je nadomestno ime za dvojezični pouk, ki se pri nas izvaja na 

osnovnih šolah italijanske in madžarske manjšine. Cilj CLIL-a je uporaba tujega jezika pri 

nejezikovnem pouku (Lipavic Oštir, 2009). 

 

Znanja angleščine učencev v osnovni šoli v Indiji in Sloveniji ni možno primerjati, saj ni 

nobenih raziskav, kjer bi učenci reševali iste teste. EF EPI (English Proficiency Index) 2013 

uvršča države glede na rezultate testov na lestvico sporazumevanja v angleščini. V raziskavo 

so vključeni tudi odrasli (18–64 let) Indijci in Slovenci.  
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Graf 3-4: Primerjava znanja angleščine po EF EPI med Indijo in Slovenijo leta 2012 (EF EPI 

2013) 

 

(Vir: EF EPI, 2014) 

 

Slovenija je dosegla 60,19 % in se uvrstila na deseto mesto na lestvici 60 držav, ki so 

sodelovale pri raziskavi, kar jo uvršča v skupino visoke zmožnosti uporabe (angl. high 

proficiency) angleščine. Indija je z rezultatom 54,38 % na 21. mestu in tako uvrščena v 

skupino zmerne zmožnosti uporabe (angl. moderate proficiency) angleščine.  
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4 IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE UČITELJEV 

ANGLEŠČINE 

Globalizacija je pripeljala do pospešenega učenja tujih jezikov, ki nam odpirajo možnosti v 

mednarodnem okolju. Angleščina je najbolj učeni drugi in tuji jezik na svetu. Posledično se 

ustanavlja veliko programov za učenje tujih jezikov, vse več držav pospešeno vključuje 

angleščino v učni načrt nižjih razredov. Pri tem se pojavi težava, na katero opozarja Emery 

(2012) v svoji raziskavi, in sicer da šole prehitro in brez predpriprav uvajajo spremembe pri 

vključevanju tujega jezika v nižjih razredih. Zgodnejši začetek učenja tujega jezika pomeni 

daljše obdobje izpostavljenosti jeziku, hkrati pa pozitivno vpliva na otrokov spoznavni razvoj. 

Zaradi potrebe po večjem številu učiteljev angleščine se zaposluje neustrezen kader, kar 

vpliva na kvaliteto poučevanja ter učenčevega učenja in razvijanja jezikovnih zmožnosti 

angleščine. Marsikje poučujejo učitelji, katerih smer študija ni bila angleščina. Učitelj ima 

pomembno vlogo pri transferju znanja, zato mora biti  usposobljen za poučevanje tujega 

jezika na določeni razvojni stopnji učenca, saj se metode in pristopi razlikujejo glede na 

kognitivne sposobnosti in razvojno stopnjo poučevanih. Zavedanje pomembnosti kvalitetnega 

poučevanja angleščine je ključno pri uspešnem učenčevem napredku. Pojavlja se lahkomiseln 

pogled na zaposlovanje ustreznega kadra, saj kriterijem šole marsikje zadostuje opravljen 

tečaj ELT (angl. English language teacher) (Emery, 2012). 

 

Na kvaliteten pouk angleščine poleg ustrezne učiteljeve usposobljenosti vplivajo tudi drugi 

dejavniki. Učitelji v raziskavi (prav tam) izpostavljajo dejstvo, da je v razredu preveč 

učencev. Pri tem se pojavi vprašanje o definiciji velikega razreda. Emery povzema, da je v 

razvitem svetu velik razred definiran kot razred z 20–35 učenci, medtem ko je velik razred v 

državah v razvoju definiran kot razred z več kot 70 učenci (povprečno število učencev na 

učitelja v Sloveniji je 19, v Indiji 39), kjer si države zaradi finančne omejenosti ne morejo 

privoščiti zaposlitve več učiteljev ali gradnjo večjih šol. Učitelji pojasnjujejo, da 

prenasičenost vpliva na fizično razporeditev razreda, učenčev osebni prostor (sedijo preveč 

skupaj, nimajo prostora odložiti svojih potrebščin, ne morejo se prosto gibati po razredu itd.) 

in na metode ter pristope poučevanja (ni možnega timskega dela, dela v parih, učitelj nima 

nadzora nad vsemi učenci v razredu itd.) (prav tam).  
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Emery (2012) v svojem delu izpostavlja priporočila za kvalitetnejše poučevanje angleščine: 

ustrezni pogoji za poučevanje in učenje angleščine (ustrezna velikost učilnice in število 

učencev, usposabljati in zaposlovati več učiteljev, vključevanje izobraževalne tehnologije); 

ustrezno usposabljanje učiteljev angleščine glede na razvojno stopnjo učencev, ki jih učijo; 

poklicno napredovanje učiteljev, ki jih šola spodbuja z udeleževanjem seminarjev, 

izobraževanj in delavnic; možnosti napredovanja učiteljev. Vsi ti dejavniki vplivajo na 

učiteljevo zadovoljstvo, samozavest in veselje do poučevanja.  

 

4.1 IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE OSNOVNOŠOLSKIH 

UČITELJEV ANGLEŠČINE V INDIJI 

Vloga učitelja v Indiji je imela pomembno vlogo že v zgodovini in jo ima še danes. Je 

izjemno spoštovan poklic, najštevilčnejši in poklic, v katerem je trikrat več učiteljev kot 

učiteljic. Učitelj ima pomembno vlogo pri izvajanju šolske politike in programov, oblikovanih 

za kvantitativno širitev in izboljšanje kvalitete izobraževanja v Indiji. Nacionalni program, 

ustanovljen leta 1986 (National Policy on Education 1986), odraža ključno vlogo učiteljev pri 

oblikovanju šolskega okolja in poziva k znatnemu izboljšanju pogojev dela in kakovosti 

izobraževanja (Ministry of Human Resource Development, 2014a). 

 

Kompleksnost indijskega šolskega sistema se izraža tudi v izobraževanju učiteljev. Zahtevani 

minimalni standardi za poklic učitelja se razlikujejo na osrednjem in zveznem nivoju ter glede 

na vrsto šole. Pravila o zaposlovanju se bolj upoštevajo v državnih šolah, kjer so zahtevane 

kvalifikacije učiteljev višje kot v zasebnih šolah, kjer pogosto ne upoštevajo zahtevanih 

kriterijev ter zaposlujejo na podlagi potreb šole, razgledanosti učiteljev, pripravljenosti 

pomagati in delati ter statusa šole. Pri zaposlovanju učiteljskega kadra ima pomembno vlogo 

izpitni odbor, ki mu šola sledi (CBSE, CISCE ali zvezni odbor). Odbori predpisujejo 

zahtevano minimalno izobrazbo učiteljev oz. določijo kvoto učiteljev s predpisano izobrazbo, 

ki jo mora šola izpolniti. Odbori sledijo predpisom NCTE (Ministry of Human Resource 

Development, 2014b). 

 

Izvajanje in upoštevanje z ustavo določene pravice do brezplačnega in obveznega 

osnovnošolskega izobraževanja iz leta 2009 zahteva zaposlitev večjega števila učiteljev po 

vsej državi. Kljub pospešenemu izobraževanju, usposabljanju in zaposlovanju učiteljev je 
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država pozorna, da se ne zmanjša kvaliteta poučevanja. Zato je treba zagotoviti, da osebe, ki 

končajo usposabljanje in izobraževanje učiteljev, usvojijo ključne sposobnosti za poučevanje 

v osnovni šoli (Education in India, 2014a).  

 

V Indiji veliko šol, kolidžev, univerz in institucij ponuja usposabljanje ali izobraževanje 

učiteljev
16

. Te izobraževalne ustanove so lahko državne ali zasebne. Načeloma vse institucije 

izvajajo podoben program, njihova kvaliteta pa se razlikuje. Programi sledijo predpisom in 

navodilom NCTE. Posamezniki so ugotovili, da je izvajanje programov za učitelje odlična 

tržna niša, zato študentje ob plačilu šolnine prejmejo certifikat/diplomo, čeprav niso bili 

prisotni na predavanjih in niso opravili praktičnega dela. Nekateri programi se izvajajo samo 

zaradi šolnine, učencem ni treba obiskovati predavanj. Zaradi tega je zadnje čase na trgu 

veliko – kljub končani izobrazbi – nekvalificiranih učiteljev, ki vplivajo na slabo kvaliteto 

poučevanja (National Council for Teacher Education, 2014a).   

 

Trajanje in pogoji za vpis v program se razlikujejo glede na vrsto programa, kdo ga izvaja, 

končano predhodno izobrazbo prijavljenih in glede na predpise zvezne države, kjer se 

program izvaja. Po končanem programu študentje prejmejo certifikat ali diplomo, ki ustreza 

zahtevam izbranega delovnega mesta (prav tam). 

4.1.1 Predpisana izobrazba učiteljev angleščine v osnovni šoli 

Za osnovnošolskega učitelja angleščine zakonodaja in predpisi ne določajo posebnega  

izobraževanja, ustrezati mora osnovnim minimalnim zahtevam izobrazbe učitelja v osnovni 

šoli (Yadav, 2011).  

 

Zahtevana minimalna izobrazba se razlikuje glede na stopnjo osnovne šole (National Council 

for Teacher Education, 2014b): 

 

 

                                                 

16
 Usposabljanje (angl. teacher training) in izobraževanje (angl. teacher education) učiteljev sta dva različna 

programa. Usposabljanje učiteljev je dveletni program za tiste, ki so končali nižje ali višje srednješolsko 

izobraževanje in vodi k zaključku diplome (D.Ed). Študentje lahko poučujejo na nižji osnovni šoli. 

Izobraževanje učiteljev pa poteka na univerzah, vodi do univerzitetne diplome (B.Ed ali B.El.Ed.). Diplomanti 

lahko poučujejo na višji osnovni šoli. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Katarina Kilibarda; diplomsko delo 

 48 

a) Nižja osnovna šola (angl. lower primary): 

končana višja (angl. senior) srednja šola in pridobljen certifikat zaključnih izpitov z 

minimalno 45 % vseh možnih točk in končan dveletni program usposabljanja za poučevanje 

na osnovni šoli (D. El. Ed.) 

ali 

končana višja (angl. senior) srednja šola in pridobljen certifikat zaključnih izpitov z 

minimalno 50 % vseh možnih točk in končan štiriletni univerzitetni študij pedagoške smeri 

(B. Ed.) 

ali 

končana višja (angl. senior) srednja šola in pridobljen certifikat zaključnih izpitov z 

minimalno 50 % vseh možnih točk in končan program usposabljanja iz izobraževanja (D. Ed.) 

ali 

diploma triletnega študija katerekoli smeri in končan dveletni program usposabljanja za 

poučevanje na osnovni šoli (D. El. Ed.) 

in 

opravljen strokovni izpit TET (angl. Teacher Eligibility Test). 

 

b) Višja osnovna šola (angl. upper primary): 

diploma triletnega študija katerekoli smeri in končan dveletni univerzitetni študijski program 

iz osnovnošolskega izobraževanja (B. El. Ed.) 

ali 

diploma triletnega študija katerekoli smeri z minimalno 45 % vseh možnih točk in končan 

enoletni univerzitetni študijski program iz pedagoške smeri (B. Ed.) 

ali 

končana višja (angl. senior) srednja šola in pridobljen certifikat zaključnih izpitov z 

minimalno 50 % vseh možnih točk in končan štiriletni univerzitetni študijski program iz 

osnovnošolskega izobraževanja (B. El. Ed.) 

in 

opravljen strokovni izpit TET (angl. Teacher Eligibility Test). 
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4.1.2 Izobraževalni programi in programi usposabljanja za učitelje na nižji 

stopnji osnovne šole 

Učiteljski poklic je v Indiji zelo cenjen. Zaradi večjega vključevanja otrok v izobraževanje in 

lažje dostopnosti v proces šolanja se odpirajo nove šole, ki posledično potrebujejo ustrezno 

usposobljeno osebje. Indija ponuja veliko programov usposabljanja in študijskih programov 

za poučevanje, katerih dolžina trajanja je odvisna od predhodne izobrazbe. Programi 

usposabljanja in študijski programi imensko sovpadajo s slovenskimi, vendar so po končanem 

programu usposabljanja ali študijskem programu učitelji različno usposobljeni in imajo 

različne stopnje izobrazbe. V nadaljevanju bom zaradi lažjega razumevanja pojasnila 

posamezno končano stopnjo: 

 

D. Ed. (angl. Diploma of Education) – program usposabljanja iz izobraževanja, ki ga 

organizirajo kolidži, univerze ali zasebne institucije. Po končanem dveletnem programu 

usposabljanja študent prejme diplomo (oz. certifikat)
17

.  

 

D. El. Ed. (angl. Diploma of Elementary Education) – program usposabljanja iz 

osnovnošolskega izobraževanja, ki ga organizirajo kolidži, univerze ali zasebne institucije. Po 

končanem dveletnem usposabljanju študent prejme diplomo (oz. certifikat).  

 

B. Ed. (angl. Bachelor of Education) – univerzitetni študijski program pedagoške smeri, ki ga 

organizirajo univerze. Študij traja od enega do štirih let, odvisno od predhodnega 

izobraževanja. Po končanem univerzitetnem študijskem programu študent prejme 

univerzitetno diplomo. 

 

B. El. Ed. (angl. Bachelor of Elementary Education) – univerzitetni študijski program iz 

osnovnošolskega izobraževanja, ki ga organizirajo univerze. Študij traja od dveh do štirih let, 

odvisno od predhodnega izobraževanja. Po končanem univerzitetnem študijskem programu 

študent prejme univerzitetno diplomo.  

 

 

                                                 

17
 Diploma in certifikat na tej stopnji usposabljanja sta enakovredna. Posamezni kolidž, univerza ali zasebna 

institucija se sami odločijo za poimenovanje potrdila o zaključku šolanja.  
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4.1.2.1 Diploma iz izobraževanja (D. Ed.) 

V Indiji veliko kolidžev, univerz in zasebnih institucij ponuja program za izobraževanje 

učiteljev. V tem delu bom predstavila delo in program Okrožnega instituta za izobraževanje in 

usposabljanje (angl. District institute of education and training – DIET). To so ustanove, ki 

jih je ustanovila osrednja indijska vlada v vsaki zvezni državi in državnem ozemlju in sledijo 

predpisom NCTE. Institucije so bile ustanovljene kot središče smernic za izobraževalne 

ustanove, raziskujejo izobraževalno področje in organizirajo programe za usposabljanje 

učiteljev. DIET sestavlja osem oddelkov (DIET, 2014).  

 

DIET usposabljanje učiteljev je dveletni program z 220 delovnimi dnevi, 40 dnevi obvezne 

prakse in izpiti. Zaključek programa je diploma iz izobraževanja (D. Ed.). V program se lahko 

prijavi vsak, ki je dosegel vsaj 45 % na zaključnem izpitu CBSE, CISCE ali zveznega odbora 

konec dvanajstega razreda. DIET letno sprejme 250 študentov (DIET, 2014) 

 

Študentje morajo konec prvega in drugega leta uspešno opraviti izpite iz šestih predmetov 

(DIET, 2014).  

 

Učni načrt za predmet didaktika angleščine kot drugega jezika 

Predmet je osredotočen na poučevanje angleščine v osnovni šoli. Cilj je uspešno 

sporazumevanje med učiteljem in učencem v angleščini in metodologija poučevanja tujega 

jezika. Teoretični vidik predmeta temelji na konstruktivističnem pristopu učenja jezikov. 

Program spodbuja povezovanje prakse in teorije, študenta nauči ustvariti spodbudno okolje za 

svoje učence, v katerem lahko usvajajo in utrjujejo svoje znanje angleščine, študentu da 

teoretično znanje, ki ga podpre s praktičnim znanjem (National Council for Teacher 

Education, 2014c).   

Cilji predmeta (National Council For Teacher Education, 2014c): 

       -    študent usvoji teoretični vidik poučevanja angleščine kot tujega jezika, 

- študent usvoji splošna načela učenja in poučevanja tujega jezika, 

- študent razume učence in učni kontekst, 

- študent razume temo obravnavane enote in je sposoben pripraviti uspešno učno uro, 

- študent razvije postopke ustvarjanja razredne klime z metodami in tehnikami 

poučevanja tujega jezika, 
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- študent spozna in se nauči uporabljati sredstva in materiale za poučevanje tujega 

jezika, 

- študent usvoji načine ocenjevanja in preuči morebitne težave pri tem. 

 

Predmet didaktika angleščine kot drugega jezika sestavlja pet enot (National Council For 

Teacher Education, 2014c): 

1. Poučevanje angleščine na osnovnošolski stopnji. 

2. Pristopi poučevanja angleščine. 

3. Učne metode. 

4. Preverjanje znanja učencev.   

5. Načrtovanje in uporaba gradiv za poučevanje. 

 

4.1.3 Izobraževalni programi za učitelje na višji stopnji osnovne šole 

4.1.3.1 Dodiplomski študij za poučevanje na osnovni šoli (B. El. Ed – Bachelor of 

Elementary Education) 

Bachelor of elementary education je štiriletni integrirani strokovni študijski program za 

pridobitev izobrazbe osnovnošolskega učitelja. Študij povezuje znanje posameznih predmetov 

s človeškim razvojem, pedagoškim znanjem in komunikacijskimi spretnostmi. Študijski 

program sestavljajo obvezni ali izbirni teoretični predmeti, obvezni praktični predmeti in 

obvezna praksa v šoli (University of Delhi, 2014a). 

 

Na dodiplomski študijski program osnovnošolskega izobraževanja se lahko vpiše vsak, 

starejši od 17 let, ki je končal srednjo šolo z zaključnim izpitom CBSE, CISCE ali državnega 

odbora, konec dvanajstega razreda z minimalno 50 %. Bodoči študentje morajo uspešno 

opraviti sprejemni izpit, sestavljen iz dveh delov: pisnega izpita in razgovora. Za pisni del si 

bodoči študentje sami izberejo jezik (hindi ali angleščina). S pisnim sprejemnim izpitom se 

preverja (University of Delhi, 2014b): 

- znanje posameznih osnovnošolskih predmetov, 

- dvojezično razumevanje, 

- usposobljenost in odnos do učencev, 

- pisno izražanje. 
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Konec vsakega študijskega leta morajo študenti uspešno opraviti teoretične, praktične izpite 

različnih področij in obvezno prisotnost, ki mora biti vsaj 75 %.  

4.1.3.2 Dodiplomski študij pedagoške smeri (B. Ed. – Bachelor of Education) 

Univerzitetni študij pedagoške smeri je enoletni podiplomski program, s katerim se lahko 

diplomant zaposli na višji stopnji osnovnošolskega oz. na nižji stopnji srednješolskega 

izobraževanja.  

 

Na študij pedagoške smeri se lahko prijavi vsak, ki je dokončal triletni študij na (s strani 

osrednje vlade priznani) filozofski (angl. Bachelor of Arts), naravoslovni (angl. Bachelor of 

Science) ali poslovni fakulteti (angl. Bachelor of Commerce). Diplomanti filozofske fakultete 

so končali študij zgodovine, državljanske vzgoje, geografije ali jezikov, diplomanti 

naravoslovne fakultete matematiko, fiziko, kemijo ali biologijo. Po končanem študiju 

pedagoške smeri lahko učijo predmet, iz katerega so diplomirali na triletnem študiju. Študent, 

ki se prijavi na študij pedagoške smeri, mora poleg dokončanega študija z določene fakultete 

opraviti še sprejemni izpit. Vsaka fakulteta sama sestavi sprejemni izpit, vendar naj bi se po 

določilih NCET preverjalo znanje iz: 

- splošne razgledanosti, 

- sposobnosti poučevanja, 

- logičnega in analitičnega sklepanja, 

- jezika in sporazumevalne sposobnosti, 

- angleščine. 

Sestavljata ga dva semestra: prvi semester traja šestnajst tednov, drugi semester osemnajst 

tednov. Študent mora opraviti obvezno minimalno od pet- do šesttedensko prakso v osnovni 

šoli. Konec študijskega leta študent opravlja izpite iz opravljenih predmetov. Fakultete imajo 

različne predmetnike in kriterije ocenjevanja. Vse fakultete ponujajo kot obvezne ali izbirne 

predmete didaktike posameznega predmeta. V nadaljevanju bom predstavila učni načrt za 

predmet Poučevanje angleščine (učni načrt z Univerze Dibrugarh, India).  

 

Cilji predmeta so: 

študent(j)e/študentom: 

- se zavedajo vloge učitelja in drugega jezika v učnem načrtu, 

- obogatijo znanje, 

- pridobijo teoretično in praktično znanje poučevanja angleščine, 
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- omogočiti osebni razvoj na področju poučevanja in jih naučiti uporabljati didaktični 

material, 

- razvijejo sposobnost načrtovanja učnih ur. 

Predmet sestavlja teoretični del, ki je sestavljen iz šestih enot in praktični del, kjer študentje 

opazujejo in vrednotijo poučevanje angleščine na šolah, pripravljajo učne priprave in 

samostojno vodijo ure v razredu. Teoretične enote predmeta Poučevanje angleščine: 

1. Cilji poučevanja in učenja angleščine na srednješolski stopnji izobraževanja. 

2. Narava in učenje jezika.  

3. Bistveni elementi angleščine. 

4. Stopnje angleškega jezika in pristopi. 

5. Metode in tehnike poučevanja angleščine. 

6. Ocenjevanje in vrednotenje.  

4.1.3.3 Dodiplomski študij angleščine na filozofski fakulteteti (B. A. – Bachelor of Art, 

English literature) 

Študij na filozofski fakulteti je triletni dodiplomski študij. Filozofska fakulteta ponuja vrsto 

programov, v katerih se študent usposobi na posameznem področju (angleščina, zgodovina, 

psihologija, geografija, filozofija, politične vede itd.). 

 

Na filozofsko fakulteto se lahko vpiše vsak, ki je uspešno opravil zaključne izpite konec 

dvanajstega razreda iz naravoslovja, družboslovja ali poslovanja (odvisno od smeri študija, ki 

si jo je kandidat izbral). Veliko fakultet v državi ima sprejemne izpite, ki jih NCTE ne določa 

in so v domeni fakultete. Sprejemni izpiti zadevajo področje, na katerega se je kandidat 

prijavil (Maps of India, 2014).   

 

Filozofska fakulteta ponuja študij angleščine, ki je triletni dodiplomski študij. Na študij se 

lahko vpiše vsak, ki je uspešno končal zaključne izpite konec dvanajstega razreda, pomembna 

je ocena iz predmeta angleščina. Študij angleščine obravnava angleško literaturo, jezikoslovje 

in filozofijo angleškega jezika. Program je strukturiran tako, da pripravi študenta na 

učinkovito razumevanje in uporabo angleščine, razvija slovnično zmožnost in razumevanje 

ter se sooča z idejami in težavami angleškega jezika. Tekom študija je poudarek tudi na 

indijski literaturi v angleščini in njena umestitev v učni načrt kot spodbujanje narodne 

kulturne zavesti. Po končanem študiju angleščine se lahko diplomant zaposli kot prevajalec, 

tolmač, pisatelj angleških del in prispevkov, tutor, predavatelj na jezikovni šoli, na angleških 
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klicnih centrih in statističnih uradih itn. Univerzitetna diploma iz angleščine diplomantu 

omogoča nadaljnji študij. Za učitelja na osnovni ali srednji šoli se vpiše na enoletni študijski 

program iz izobraževanja (B. Ed.) (Target Study, 2014).  

Predmetnik študija angleščine na filozofski fakulteti (predmetnik je vzet iz učnega načrta 

Univerze Guahati
18

) (Guahati University, 2014b):  

1. semester:  

- socialni in literarni pogled: srednji vek in renesansa,  

- srednji vek in renesansa: poezija in igra. 

2. semester:  

- socialni in literarni pogled: obdobje romantike, 

- obdobje romantike: poezija, drama in fikcija. 

3. semester: 

- socialni in literarni pogled: viktorijansko obdobje, 

- viktorijansko obdobje: poezija in fikcija. 

4. semester: 

- socialni in literarni pogled: modernizem in postmodernizem, 

- angleška poezija in fikcija: modernizem in postmodernizem. 

5. semester: 

- drama: teoretični in praktični del I, 

- drama: teoretični in praktični del II, 

- angleški esej: Dickens, 

- angleški esej: dvajseto stoletje, 

- pisanje: biografija, spomini, pisma, 

- pisanje žensk. 

6. semester: 

- literarna kritika, 

- kritika in teorija dvajsetega stoletja, 

- narava, 

- zahodna mitologija: klasična, judovska in krščanska, 

- dva izbirna predmeta iz:   

                                                 

18
 Guahati University je bila usntanovljena 1948 in je najstarejša, prestižna univerza v Indiji, ki ponuja številne 

programe izobraževanja na različnih področjih. Programom Guahati University sledijo tudi druge univerze v 

Indiji (Guahati University, 2014a). 
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- indijsko-angleška literatura, 

- ameriška literatura, 

- ženske in literatura, 

- angleški jezik in jezikoslovje I, 

- afriška literatura v angleščini, 

- knjiga in film. 

4.1.3.4 Strokovni izpit – teacher eligibility test (TET) 

Teacher Eligibility Test je strokovni izpit, ki ga mora opraviti vsak učitelj, ki želi učiti na 

državni osnovni šoli. Izvaja ga osrednja in državna vlada, z letom 2011 je strokovne izpite 

začel izvajati tudi izpitni odbor CBSE. S testom želi država izpolniti gibanja državne politike 

o izboljšanju kvalitete učiteljskega kadra (Education in India, 2014a): 

- določa nacionalne standarde in merilo kakovosti učiteljev pri zaposlovanju; 

- ustanove, ki skrbijo za usposabljanje in izobraževanje učiteljev, izboljšajo standarde 

uspešnosti; 

- pokazatelj, da vlada dela na kakovosti usposabljanja in izobraževanja učiteljskega 

kadra.  

 

Strokovni izpit lahko opravljajo tisti, ki že imajo diplomo oz. univerzitetno diplomo iz 

izobraževanja (D. Ed. ali B. Ed.) ali končujejo zadnje leto programa usposabljanja ali 

univerzitetnega študijskega programa izobraževanja učiteljev. Učitelji morajo strokovni izpit 

obnavljati vsakih pet let. Učitelji, ki so usposabljanje in izobraževanje končali pred letom 

2011 in še niso imeli opravljenega strokovnega izpita, so ga morali opraviti v roku dveh let od 

začetka izvajanja izpitov (Education in India, 2014b). 

 

Strokovni izpit sestavljata Paper I in Paper II. Prvega opravljajo tisti, ki želijo poučevati na 

nižji stopnji osnovne šole in drugega tisti, ki želijo poučevati na višji stopnji osnovne šole 

(Education in India, 2014a). 

 

a) Paper I – strokovni izpit za poučevanje na nižji stopnji osnovne šole 

Strokovni izpit preverja znanje iz naslednjih predmetov: razvoj otroka in didaktika, prvi jezik, 

tuji jezik, matematika in naravoslovje.  
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b) Paper II – strokovni izpit za poučevanje na višji stopnji osnovne šole 

Strokovni izpit preverja znanje iz naslednjih predmetov: razvoj otroka in didaktika, prvi jezik, 

tuji jezik, izbirno pa matematika in znanost ali družboslovje.  

Strokovni izpiti naj bi potekali v dveh jezikih: v jeziku, ki ga izbere zvezna država in v 

angleščini. Za uspešno opravljen strokovni izpit je treba doseči minimalno 60 % (Education in 

India, 2014a).  

 

Tabela 4- 14: Rezultati strokovnega izpita (TET) pod okriljem CBSE leta 2011 

Paper I (class I–V) Paper II (class VI–VIII) 

Št. 

opravljanj 

strokovnega 

izpita 

Št. uspešno 

opravljenih 

Odstotek 

uspešno 

opravljenih 

Št. opravljanj 

strokovnega 

izpita 

Št. uspešno 

opravljenih 

Odstotek 

uspešno 

opravljenih 

599,753 54,748 9 % 568,489 43,171 8 % 

(Vir: Education in India, 2014b) 

 

Leta 2011 je izpitni odbor CBSE prvič izvajal strokovne izpite. Rezultati kažejo neugodne 

rezultate. Strokovni izpit je opravilo manj kot 10 % udeležencev. Glede na rezultat je mogoče 

sklepati o kvaliteti programov usposabljanj in izobraževanj, saj se za strokovni izpit TET 

odločajo tisti, ki želijo učiti na državnih šolah, kar pomeni, da strokovni izpit opravljajo 

pripravljeni. Pri tem rezultatu se pojavi vprašanje o kvaliteti učiteljev na zasebnih šolah, kjer 

strokovni izpit ni pogoj za zaposlitev.  
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4.2 IZOBRAŽEVANJE OSNOVNOŠOLSKIH UČITELJEV 

ANGLEŠČINE V SLOVENIJI  

Slovenski učenci z obveznim tujim jezikom začnejo v četrtem razredu osnovne šole. Veliko 

šol ponuja tuji jezik kot neobvezni izbirni predmet v prvem vzgojno-izobraževalnem  

obdobju, statistike kažejo številčno vključenost otrok v tečaje tujih jezikov, kar kaže na to, da 

Slovenija sledi svetovnemu trendu zgodnjega učenja tujih jezikov.  

 

Šolsko leto 2014/15 prinaša na področju učenja tujih jezikov pomembno novost – začenja se 

postopno uvajanje prvega tujega jezika v 2. razred osnovne šole in drugega tujega jezika v 4. 

in 7. razred osnovne šole. Kot prva tuja jezika sta določena angleščina in nemščina, odvisno 

od izbire šole. Pravilnik o postopnem uvajanju tujega jezika v 2. razred osnovne šole (Uradni 

list RS, št. 20/14) določa, da minister za izobraževanje določi šole, kjer se program izvaja. S 

šolskim letom 2014/15 bo program izvajalo izbranih 15 % vseh slovenskih osnovnih šol, leto 

kasneje 30 % vseh osnovnih šol in v šolskem letu 2016/17 bo tuji jezik obvezen za vse učence 

v drugem razredu na vseh osnovnih šolah v Sloveniji.   

 

Postopno uvajanje tujega jezika v 2. razred osnovne šole zahteva več za zgodnje poučevanje 

tujega jezika usposobljenih učiteljev angleščine. Na ljubljanski pedagoški fakulteti poteka 

Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega poučevanja angleščine, ki ga lahko 

opravljajo učitelji razrednega pouka, predšolske vzgoje in specialno rehabilitacijske 

pedagogike. S šolskim letom 2013/14 se je začel izvajati enoletni Študijski program za 

izpopolnjevanje iz zgodnjega poučevanja angleščine in nemščine pod okriljem mariborske 

filozofske in pedagoške fakultete in je namenjen učiteljem predšolske vzgoje, razrednega 

pouka, specialnim pedagogom ter učiteljem angleščine ali nemščine, ki so končali 

enopredmetni ali dvodisciplinarni študijski program na filozofski fakulteti (Univerza v 

Mariboru, 2014a).  

 

Kot drugod po svetu tudi v Sloveniji primanjkuje učiteljev, kvalificiranih za zgodnje 

poučevanje tujih jezikov. Študijski programi za izpopolnjevanje so rešitev za usposabljanje 

učiteljev za poučevanje tujega jezika v prvi triadi osnovne šole, ti bodo v naslednjih letih z 

uvedbo prvega tujega jezika v 2. razredu zelo pomembni (Brumen, & Dagarin Fojkar, 2012).  
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4.2.1 Predpisana izobrazba učiteljev angleščine v osnovni šoli 

V Sloveniji je predpisana stopnja izobrazbe za poučevanje na osnovni šoli določena s 

Pravilnikom o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli (Uradni list RS, 

št. 90/08) in s Pravilnikom o postopnem uvajanju tujega jezika v 2. razred osnovne šole 

(Uradni list RS, št. 20/14), ki opredeljuje predpise zahtevanih kvalifikacij za prvo obdobje.  

Določene so zahtevane kvalifikacije za razredni in predmetni pouk ter za vsak poučevani 

predmet posebej. Poučevanje angleščine zakon opredeljuje  glede na obdobja. 

 

a) Učitelj angleščine v prvem obdobju je lahko: 

- kdor je končal univerzitetni študijski program razrednega pouka ali magistrski 

študijski program druge stopnje poučevanje (smer poučevanje na razredni stopnji) ali 

razredni pouk in je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega 

poučevanja angleščine; 

- kdor je končal univerzitetni študijski program angleščine ali magistrski študijski 

program druge stopnje poučevanje angleščine ali anglistika in je opravil študijski 

program za izpopolnjevanje iz zgodnjega poučevanja angleščine.  

 

b) Učitelj angleščine v drugem obdobju je lahko: 

- kdor je končal univerzitetni študijski program razrednega pouka in opravil študijski 

program za izpopolnjevanje iz zgodnjega poučevanja angleščine; 

- kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz 

angleščine. 

 

c) Učitelj angleščine v tretjem obdobju je lahko: 

- kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz 

angleščine. 

 

Slovenija ne sledi evropskemu trendu zaposlovanja učiteljev na nižji stopnji osnovne šole, 

kjer en učitelj poučuje vse predmete. Učitelj angleščine v Sloveniji mora končati magistrski 

študij na Filozofski fakulteti v Ljubljani ali Pedagoški fakulteti v Ljubljani, Mariboru in 

Kopru. Vse fakultete usposabljajo študente za poučevanje, a se njihovi programi glede 

zgodnjega poučevanja tujih jezikov razlikujejo. Razlika med študiji na posamezni fakulteti je 

tudi dolžina trajanja študija. Na Filozofski fakulteti dodiplomski študij traja tri leta in 
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magistrski študij dve leti. Na Pedagoški fakulteti dodiplomski študij traja štiri leta, magistrski 

pa eno študijsko leto (Brumen, & Dagarin Fojkar, 2012).  

4.2.2 Študij na pedagoški fakulteti 

V ta del bom vključila vse tri pedagoške fakultete (Ljubljana, Maribor in Koper) v Sloveniji.  

 

Tabela 4- 15: Program usposabljanja učiteljev za zgodnje poučevanje angleščine na prvi in 

drugi stopnji
19

 na pedagoških fakultetah v Sloveniji 

 

Fakulteta Letnik 

študija 

Predmet Tip predmeta 

 

 

 

 

 

 

Pedagoška 

fakulteta, 

Univerza v 

Ljubljani 

1. Tuji jezik – angleščina obvezni 

2. Angleščina I – jezikovne zmožnosti izbirni 

3. Angleščina II – angl. izgovorjava za učitelje izbirni 

4. Angleščina skozi osnovnošolski kurikulum obvezni 

4. Angleščina III – priprava na izpit na jezikovni 

ravni C1 

izbirni 

 

 

2.–4. 

Branje, pisanje, govor in poslušanje v angleščini  

 

izbirni 

Govorna komunikacija v angleščini za učitelje 

Branje in pisanje besedil v pedagoški stroki v 

angleščini 

Angleščina in računalništvo v pedagoški stroki 

 

 

5. 

Didaktika angleščine na zgodnji stopnji I izbirni 

Didaktika angleščine na zgodnji stopnji II izbirni 

Raziskovanje prakse pouka angleščine na 

razredni stopnji 

izbirni 

Jezikovno in medkulturno uzaveščenje izbirni 

 

Pedagoška 

fakulteta, 

1. Tuji jezik za učitelje razrednega pouka 

(angleščina ali nemščina) 

obvezni 

 Dramatizacija in igra vlog pri pouku na razredni izbirni 

                                                 

19
 Študijski program prve stopnje je dodiplomski študij (1.–4. letnika); študijski program druge stopnje je 

magistrski študij (5. letnik).  

http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Studijski_programi/Ucni_nacrti/Razredni_pouk/Dpredmet/UN-D1-3_15.pdf
http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Studijski_programi/Ucni_nacrti/Razredni_pouk/Dpredmet/UN-D1-3_17.pdf
http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Studijski_programi/Ucni_nacrti/Razredni_pouk/Dpredmet/UN-D1-3_14.pdf
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Univerza v 

Mariboru 

 

2.–4. 

stopnji s poudarkom na učenju tujega jezika 

Učenje in poučevanje tujega jezika na razredni 

stopnji 

izbirni 

5. Ni predmetov.  

 

 

 

 

 

Pedagoška 

fakulteta, 

Univerza na 

Primorskem 

1. Tuji jezik – angleščina ali italijanščina obvezni 

 

 

 

2.–4. 

Zgodnje poučevanje italijanskega jezika izbirni 

Fonetika in fonologija italijanskega jezika izbirni 

Jezikovne zmožnosti v angleščini izbirni 

Ustno in pisno sporočanje v angleščini izbirni 

Družbene razsežnosti angleškega jezika izbirni 

Otroška in mladinska književnost v angleščini izbirni 

 

 

 

5. 

Modul za poučevanje angleščine na zgodnji 

stopnji je še v postopku nastajanja. Modul bo 

osredotočen na različne vidike poučevanja 

angleščine in pedagoške prakse. Modul bo 

omogočil študentom pridobitev kvalifikacije za 

poučevanje v prvem in tretjem obdobju v 

osnovni šoli.  

 

(Vir: Brumen, & Dagarin Fojkar, 2012) 

 

Tabela 4-15 prikazuje, da vse pedagoške fakultete izvajajo predmet obveznega tujega jezika v 

prvem letniku dodiplomskega študija. Ljubljanska pedagoška fakulteta tekom dodiplomskega 

študija izvaja dva obvezna predmeta tujega jezika, medtem ko drugi dve po en obvezni 

predmet. Angleščina kot usmeritveni modul na študijskem programu druge stopnje je 

ponujena na ljubljanski in koprski pedagoški fakulteti. Na študijskem programu prve stopnje 

študent razvija svoje jezikovne zmožnosti, medtem ko je na drugi stopnji poudarek na 

pridobivanju metodološkega znanja (Brumen, & Dagarin Fojkar, 2012).  

 

Po končanem študijskem programu druge stopnje pridobi učitelj kvalifikacije za poučevanje 

na razredni stopnji, poleg drugih predmetov lahko poučuje tudi angleščino, če si za izbirne 

predmete to izbere. Mariborska fakulteta ne ponuja študijskega programa druge stopnje za 

poučevanje na zgodnji stopnji, tako da ko učitelj ob koncu študija pridobi kvalifikacije za 

poučevanje na razredni stopnji, angleščine ne sme poučevati. Če želijo učiti angleščino, se 
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morajo udeležiti študijskega programa za dodatno izpopolnjevanje iz zgodnjega poučevanja 

angleščine (prav tam).   

4.2.3 Študij angleščine na filozofski fakulteti 

Oddelek anglistike in amerikanistike na filozofski fakulteti ponuja dvostopenjski študijski 

program angleščine in književnosti za delovanje na pedagoškem ali nepedagoškem področju.  

Na prvi stopnji triletnega študijskega programa (enopredmetni ali dvodisciplinarni) študent 

spoznava angleški jezik ter kulturo in književnost angleško govorečih skupnosti ter usvaja 

medkulturne sporazumevalne zmožnosti v angleščini. Program diplomante usposablja za 

nadaljevanje študija oz. nadgradnjo pridobljenih znanj in jezikovnih zmožnosti na drugi 

stopnji (Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, 2014). 

 

Tabela 4- 16: Program usposabljanja učiteljev za zgodnje poučevanje angleščine na prvi in 

drugi stopnji
20

 na Filozofski fakulteti na Univerzi v Ljubljani in Univerzi v Mariboru  

 

Fakulteta Letnik 

študija 

Predmet Tip predmeta 

Filozofska 

fakulteta, 

Univerza v 

Ljubljani 

1.–3. Ni predmetov zgodnjega poučevanja angleščine.  

 

4.–5. 

Mladinska literatura izbirni 

Poučevanje angleščine na različnih razvojnih 

stopnjah 

izbirni 

Filozofska 

fakulteta, 

Univerza v 

Mariboru 

1.–3. Ni predmetov zgodnjega poučevanja angleščine.  

4.–5. Poučevanje angleščine na zgodnji stopnji izbirni 

(Vir: Brumen, & Dagarin Fojkar, 2012). 

 

Tabela 4-16 kaže, da filozofska fakulteta na prvi stopnji študijskega programa ne ponuja 

obveznih predmetov zgodnjega poučevanja angleščine. V študijskem programu druge stopnje 

študentje spoznavajo psihološka, pedagoška in metodološka vprašanja poučevanja angleščine, 

                                                 

20
 Študijski program prve stopnje je dodiplomski študij (1.–3. letnik); študijski program druge stopnje je 

magistrski študij (4.–5. letnik). 
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vendar je to osredotočeno na starejše učence in ni posebnega poudarka na zgodnjem 

poučevanju (Brumen, & Dagarin Fojkar, 2012).   

 

Po končanem študijskem programu druge stopnje na Filozofski fakulteti pridobi učitelj 

kvalifikacije za poučevanje angleščine v drugem in tretjem obdobju osnovne šole ter višjih 

izobraževalnih programih. Če želijo poučevati angleščino v prvem obdobju, morajo opraviti 

dodatno usposabljanje za zgodnje učenje tujega jezika (Brumen, & Dagarin Fojkar, 2012).   

4.2.4 Program za izpopolnjevanje iz zgodnjega poučevanja angleščine 

Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega poučevanja angleščine se izvaja na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani, Pedagoški in Filozofski fakulteti v Mariboru ter na Pedagoški 

fakulteti v Kopru. Po končanem študijskem programu so vzgojitelji kvalificirani za 

poučevanje angleščine na predšolski stopnji in v prvem razredu osnovne šole. Razredni 

učitelji s končanim študijskim programom lahko poučujejo angleščino v prvem in drugem 

obdobju osnovne šole, medtem ko specialni pedagogi in rehabilitacijski pedagogi lahko 

poučujejo v tretjem obdobju na šolah, ki sledijo prilagojenemu programu (Brumen, & Dagarin 

Fojkar, 2012).   

 

a) Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega poučevanja angleščine na 

Pedagoški fakulteti, Univerza v Ljubljani 

Pedagoška fakulteta v Ljubljani organizira dvoletni študijski program za izpopolnjevanje iz 

zgodnjega poučevanja angleščine, študent po uspešno opravljenem programu prejme 60 

kreditnih točk po kreditnem sistemu ECTS. V program se lahko vključijo (Zgodnje 

poučevanje angleščine, 2014a): 

- diplomanti študijskih programov predšolske vzgoje, ki so dokazali znanje angleščine
21

 

na ravni B2
22

; 

- diplomanti študijskih programov razrednega pouka, ki so dokazali znanje angleščine 

na ravni B2; 

                                                 

21
 Kandidat dokaže znanje angleščine z veljavnimi listinami: z maturitetnim spričevalom po letu 1995 z najmanj 

4 doseženimi točkami pri angleščini ali izpiti iz aktivnega znanja iz angleščine na Filozofski fakulteti v Ljubljani 

ali Državnem izpitnem centru ali mednarodnimi izpiti na ravni B2 oziroma opravljenim internim izpitom pred 

vstopom v program na ravni B2 (Zgodnje poučevanje angleščine, 2014a).  

22
 CEFR lestvica, ki je razložena pod opombo 12.  
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- diplomanti študijskih programov specialno-rehabilitacijske pedagogike, ki so dokazali 

znanje angleščine na ravni B2; 

- strokovni delavci, ki imajo izobrazbo, pridobljeno na študijskih programih, po katerih 

se pridobi izobrazbo, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje, natančno 

univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri in ima opravljen študijski program 

izpopolnjevanja iz predšolske vzgoje ter so dokazali znanje angleščine na ravni B2; 

- strokovni delavci, ki imajo izobrazbo, pridobljeno na študijskih programih, po katerih 

se pridobi izobrazbo, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi prve stopnje, natančno 

visoko strokovno izobrazbo iz socialnega dela in ima opravljen študijski program 

izpopolnjevanja iz predšolske vzgoje ter so dokazali znanje angleščine na ravni B2. 

 

Program sestavljajo trije sklopi: vsebine temeljnega sklopa, obvezni strokovni in izbirni 

sklop. Temeljni sklop je obvezen za vse udeležence, medtem ko obvezni strokovni sklop 

izbere udeleženec glede na svojo izobrazbeno/poklicno področje. Sestavni del temeljnega 

sklopa je tudi pedagoška praksa. 

 

Tabela 4- 17: Predmetnik študijskega programa za izpopolnjevanje iz zgodnjega poučevanja 

angleščine, Univerza v Ljubljani 

 

Temeljni 

obvezni 

sklop 

Jezikovne zmožnosti I 

Jezikovne zmožnosti II 

Angleška fonetika in fonologija 

Angleška slovnica za učitelje 

Didaktika zgodnjega poučevanja angleškega jezika 

Obvezni 

strokovni sklop 

Drama, pravljice in rime v vrtcu 

Otroška književnost v angleščini 

 

 

Izbirni sklop 

Nebesedna izrazna sredstva 

Angleška književnost 

Snovanje in vrednotenje gradiv 

Vsebinsko in jezikovno celostno učenje 

Prosti izbirni predmet iz nabora PeF ali UL 

(Vir: Zgodnje poučevanje angleščine, 2014a) 

 

Vsak udeleženec mora opraviti sedem predmetov: vse iz temeljnega obveznega in obveznega 

strokovnega sklopa ter en predmet iz izbirnega sklopa. Ko udeleženec konča vse obveznosti,  
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pridobi potrdilo o opravljenem izpopolnjevanju, ki je veljavna listina (Zgodnje poučevanja 

angleščine, 2014a). 

 

b) Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega poučevanja angleščine na 

Pedagoški fakulteti in Filozofski fakulteti, Univerza v Mariboru  

Pedagoška fakulteta in Filozofska fakulteta v Mariboru združeno izvajata enoletni študijski 

program za izpopolnjevanje iz zgodnjega poučevanja angleščine in nemščine (v nadaljevanju 

opisan program angleščine), študent po uspešno opravljenem programu prejme 60 kreditnih 

točk po kreditnem sistemu ECTS. V program se lahko vključijo (Univerza v Mariboru, 

2014b):  

- diplomanti študijskih programov predšolske vzgoje, ki so dokazali znanje angleščine
23

 

na ravni B2; 

- diplomanti študijskih programov druge stopnje z ustreznega strokovnega področja 

(razredni pouk, specialna in rehabilitacijska pedagogika, inkluzija v vzgoji in 

izobraževanju) oz. diplomanti študijskih programov razrednega pouka in programov 

specialno-rehabilitacijske pedagogike oziroma defektologije, programa inkluzija v 

vzgoji in izobraževanju, ki so dokazali znanje angleščine na ravni B2; 

- strokovni delavci, ki imajo izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih, po katerih 

se pridobi izobrazbo, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje, natančno 

univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri (univerzitetnih študijskih programov, ki so 

pridobili strokovni naslov profesor na določenem strokovnem področju; univerzitetnih 

študijskih programov s področja izobraževanja, umetnosti, humanističnih ved in 

družboslovja in diplomanti visokošolskega strokovnega ali univerzitetnega študijskega 

programa iz socialnega dela) in ima opravljen študijski program izpopolnjevanja iz 

predšolske vzgoje, ki so dokazali znanje angleščine na ravni B2; 

- strokovni delavci, ki imajo izobrazbo, pridobljeno na študijskih programih, po katerih 

se pridobi izobrazbo, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi prve stopnje, natančno 

visoko strokovno izobrazbo iz socialnega dela in ima opravljen študijski program 

izpopolnjevanja iz predšolske vzgoje ter so dokazali znanje angleščine na ravni B2; 

                                                 

23
 Kandidat dokaže znanje angleščine z veljavnimi listinami: z maturitetnim spričevalom po letu 1995 z najmanj 

4 doseženimi točkami pri angleščini ali izpiti iz aktivnega znanja iz angleščine na eni izmed Filozofskih fakultet 

v Sloveniji ali Državnem izpitnem centru ali mednarodnimi izpiti na ravni B2 oziroma opravljenim internim 

izpitom pred vstopom v program na ravni B2 (Univerza v Mariboru, 2014). 
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- enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni (stari nebolonjski) ali bolonjski 

drugostopenjski študijski program iz angleščine ali izpolnjuje pogoje za predmetnega 

učitelja angleščine po 146. členu ZOFVI. 

 

Program je sestavljen delno modularno: modul Specialna didaktika TJ v otroštvu I in II, 

Jezikoslovni modul I in II oz. Pedagoško-didaktični modul I in II in izbirni modul glede na 

predhodno izobrazbo (udeleženec izbere dva izbirna predmeta iz študijskih programov 

Oddelka za anglistiko in amerikanistiko, Oddelka za razredni pouk ali Oddelka za predšolsko 

vzgojo (Univerza v Mariboru, 2014b). 

 

Tabela 4- 18: Predmetnik študijskega programa za izpopolnjevanje iz zgodnjega poučevanja 

angleščine, Univerza v Mariboru 

 

1. semester 

 

 

 

Obvezni skupni  

predmeti 

Didaktika TJ v otroštvu  

 

Didaktika angleščine v otroštvu  

 

Opazovalna praksa – angleščina  

 

CLIL  

 

 

Jezikoslovni modul I 

ANG (izbirni modul) – 

za učitelje RP, VZG, SP-

REHAB-PEDAG. 

 

Osnove angleškega jezika  

 

Jezikovne kompetence 1 – angleščina  

 

Pedagoško-didaktični  

modul I (obvezni modul) 

– za učitelje AN 

Psihologija poučevanja tujih jezikov v otroštvu  

 

Izbirni predmeti   

 

 

2. semester 

Obvezni skupni 

predmeti 

Razpršena pedagoška praksa – angleščina  

 

Jezikoslovni modul II  

ANG (izbirni modul) –  

za učitelje RP, VZG, 

SP-REHAB-PEDAG. 

Jezikovne kompetence 2 – angleščina  

 

Izbirni predmeti 

Pedagoško-didaktični 

modul II (obvezni 

modul) – za učitelje 

AN/NEM 

Didaktika matematike in didaktika spoznavanja okolja  

 

Estetika in gibanje – osnove likovne, glasbene in športne 

didaktike  
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Izbirni predmeti – za učitelje ANG 

 

Timsko delo v vrtcu in v šoli 

 

Govorne in jezikovne motnje pri otrocih  

 

Projekti z lutkami v vrtcu in šoli 

 

Izbirni predmeti (angleščina) – za učitelje RP, VZG, SP-REHAB-PEDAG. 

 

Osnove retorike in javnega nastopanja v angleščini  

 

Zgodbe in filmi pri pouku 

 

Osnove ustnega sporočanja v angleščini  

 

Vodeno pisanje v angleščini 

 

(Vir: Univerza v Mariboru, 2014b) 

 

Udeleženec uspešno konča študijski program dodatnega izpopolnjevanja iz zgodnjega 

poučevanja angleščine, ko opravi vse obveznosti. Udeleženec pridobi potrdilo o opravljenem 

izpopolnjevanju, ki je veljavna listina. V potrdilu je opredeljeno, da je udeleženec izbral 

ustrezni sklop predmetov. Uspešno opravljen program za izpopolnjevanje omogoča delovanje 

in zaposlitev v vzgojno-izobraževalnih institucijah, organizacijah, zavodih, ki izvajajo 

poučevanje angleščine v otroštvu, in sicer v skladu z zakonskimi določili za izobraževanje 

učiteljev oziroma glede na doseženo stopnjo in smer izobrazbe (Univerza v Mariboru 2014b).  

 

c) Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega poučevanja angleščine na 

Pedagoški fakulteti, Univerza v Kopru 

Pedagoška fakulteta v Kopru organizira enoletni študijski program za izpopolnjevanje iz 

zgodnjega poučevanja angleščine, študent po uspešno opravljenem programu prejme 60 

kreditnih točk po kreditnem sistemu ECTS. Študijski program je namenjen kandidatom, ki se 

usposabljajo za poučevanje angleščine na zgodnji stopnji. Pridobljene jezikovne in pedagoške 

zmožnosti in znanja na področju poučevanja tujega jezika na zgodnji stopnji udeleženci 

povežejo neposredno s prakso v učnem okolju. Študijski program se povezuje zlasti s 

predmeti v okviru študijskega programa 1. stopnje Razredni pouk, ravno tako pa vsebinsko 

ustreza predmetom študijskega programa Razredni pouk 2. stopnje. V program se lahko 

vključijo (Univerza v Kopru, 2014): 
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- diplomanti univerzitetnega študijskega programa razredni pouk, ki so dokazali znanje 

angleščine
24

 na ravni B2; 

- diplomanti magistrskega študijskega programa druge stopnje razredni pouk, ki so dokazali 

znanje angleščine na ravni B2; 

- diplomanti magistrskega študijskega programa druge stopnje poučevanje, smer poučevanje 

na razredni stopnji, ki so dokazali znanje angleščine na ravni B2; 

- diplomanti univerzitetnega študijskega programa defektologija, ki so dokazali znanje 

angleščine na ravni B2; 

- diplomanti univerzitetnega študijskega programa specialna in rehabilitacijska pedagogika, ki 

so dokazali znanje angleščine na ravni B2; 

- diplomanti magistrskega študijskega programa druge stopnje specialna in rehabilitacijska 

pedagogika, ki so dokazali znanje angleščine na ravni B2; 

- diplomanti magistrskega študijskega programa druge stopnje logopedija in surdopedagogika, 

ki so dokazali znanje angleščine na ravni B2; 

- visokošolskega strokovnega študijskega programa predšolska vzgoja, ki so dokazali znanje 

angleščine na ravni B2; 

- visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje predšolska vzgoja, ki so 

dokazali znanje angleščine na ravni B2; 

- ostalih študijskih programov, če izpolnjujejo zakonsko določene pogoje o izobrazbi za 

opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela na delovnem mestu učitelja v prvem obdobju v 

osnovni šoli ali v osnovni šoli s prilagojenim programom oziroma vzgojitelja predšolskih 

otrok v vrtcu in so dokazali znanje angleščine na ravni B2. 

 

Tabela 4- 19: Predmetnik študijskega programa za izpopolnjevanje iz zgodnjega poučevanja 

angleščine, Univerza v Kopru 

1. semester 

Angleški jezik kot jezik stroke 

Jezikovne zmožnosti v angleščini 

Ustno in pisno sporočanje v angleščini 

Zgodnje učenje angleščine – književnost 

Otroška in mladinska književnost v angleščini 

                                                 

24
 Kandidat dokaže znanje angleščine z maturitetnim spričevalom po letu 1995 z najmanj 4 doseženimi točkami 

pri angleščini ali z javno listino, ki jo pridobijo na ustrezni ustanovi (Univerza v Kopru, 2014). 
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2. semester 

Didaktika zgodnjega učenja angleščine 1 

Didaktika zgodnjega učenja angleščine 2 

Družbene razsežnosti angleškega jezika 

Pedagoška praksa 

(Vir: Univerza v Kopru, 2014) 

 

Udeleženec uspešno konča študijski program dodatnega izpopolnjevanja iz zgodnjega 

poučevanja angleščine, ko opravi vse obveznosti. Udeleženec pridobi potrdilo o opravljenem 

izpopolnjevanju, ki je veljavna listina (Univerza v Kopru, 2014).  

 

4.3 PRIMERJAVA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA 

UČITELJEV ANGLEŠČINE MED INDIJO IN SLOVENIJO 

V Sloveniji so predpisane kvalifikacije osnovnošolskih učiteljev jasno opredeljene s 

Pravilnikom o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli. Zahtevane 

kvalifikacije se pridobi na terciarnem nivoju. Vsak, ki želi učiti v osnovni šoli na razredni ali 

predmetni stopnji, mora končati magistrski študij po bolonjskem sistemu ali univerzitetni 

študij po starem študijskem sistemu. Šolanje učiteljev poteka na pedagoški fakulteti in 

filozofski fakulteti. Pravilnik o smeri izobrazbe delavcev v devetletni šoli določa, kdo lahko 

uči angleščino v posamezni triadi osnovnošolskega izobraževanja – diplomanti filozofske 

fakultete in pedagoške fakultete z dodatnim izpopolnjevalnim programom iz zgodnjega 

poučevanja angleščine. Osrednje vladno telo Nacionalni svet za izobraževanje učiteljev 

(NCTE) v Indiji opredeljuje predpisane kvalifikacije osnovnošolskih učiteljev, vendar so te 

zelo ohlapne. Za poučevanje posameznih predmetov ni zahtevane dodatne izobrazbe v 

poučevanem predmetu, tako angleščino uči učitelj, ki izpolnjuje osnovne določene pogoje o 

zaposlovanju učitelja na določeni stopnji osnovne šole v Indiji. V Sloveniji morajo imeti 

učitelji tako na razredni kot predmetni stopnji končan študij na terciarnem nivoju, medtem ko 

je v Indiji končan študij na terciarnem nivoju zahtevan za učitelje višje osnovne šole. V nižji 

osnovni šoli lahko uči učitelj s končanim dveletnim programom usposabljanja za učitelja, na 

koncu katerega udeleženec prejme diplomo oz. certifikat. 
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V Sloveniji sta pedagoška in filozofska fakulteta v javnem sektorju, medtem ko so institucije, 

kolidži in univerze, ki usposabljajo in izobražujejo učitelje v Indiji tako v javnem kot 

zasebnem sektorju. Te se med seboj razlikujejo glede na kvaliteto izvajanja programov in 

kvaliteto usposobljenih učiteljev, ki končajo program usposabljanja ali študij na posamezni 

instituciji, kolidžu ali univerzi. Zasebno ter dražje šolanje in usposabljanje pomeni možnosti 

boljše zaposlitve. Zaradi decentralizacije šolskega sistema in razvejane tipologije šol si večina 

indijskih učiteljev želi zaposlitve v državnih osnovnih šolah. Zaposlitev v teh šolah pomeni 

pogodbo za nedoločen čas, manjši nadzor oz. ni nadzora nad delom učiteljev, superiornost 

učitelja nad učenci, ki  prihajajo iz najnižjega sloja in zelo dobro mesečno plačilo. Državne 

šole imajo visoke zahteve kvalifikacij učiteljev, ki morajo opraviti tudi strokovni TET izpit, ki 

ga je treba obnavljati vsakih pet let. Strokovni izpit TET pa ni obvezen za učitelje, ki 

poučujejo na zasebnih šolah. Zasebne šole določajo zahtevane kvalifikacije učiteljev glede na 

svoj sloves. Šole z visoko šolnino, ki so namenjene indijski eliti, imajo visoke zahteve 

učiteljevih kvalifikacij.  

 

V Sloveniji velja Pravilnik o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli za 

vse slovenske osnovne šole, medtem ko se v Indiji pravila prilagajajo. Pomembno vlogo pri 

tem imajo izpitni centri, ki jim osnovne šole sledijo. Ti določajo kvoto učiteljev z določeno 

stopnjo izobrazbe, ki jo mora šola izpolniti. Državne šole sledijo predpisom Nacionalnega 

sveta za izobraževanje učiteljev (NCTE).  

 

Slovenija se zaveda pomembnosti zgodnjega učenja tujih jezikov, saj fakultete organizirajo 

programe izpopolnjevanj na tem področju ter vključujejo predmete, vezane na zgodnje 

poučevanje v redni študijski predmetnik. Programi so obsežni in zahtevni, učitelji angleščine 

so dobro usposobljeni v posamezni triadi osnovne šole, na kar kaže dobra uvrstitev slovenskih 

učencev na lestvici znanja angleščine v Evropi. V Indiji je znanje angleščine sicer pomembno, 

vendar Indija ne dela na kvaliteti izobraževanja in usposabljanja učiteljev, na kar opozarjajo 

neugodni rezultati prvih strokovnih TET izpitov, opravljenih leta 2011, ki jih je uspešno 

opravilo manj kot 10 % učiteljev.  
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V teoretičnem delu diplomske naloge sta predstavljena slovenski in indijski šolski sistem; 

struktura šolskega sistema, organi, pomembni za njegovo delovanje in pomen ter raba 

angleščine v posamezni državi. Predstavljena je zakonodaja o zaposljivosti učiteljev 

angleščine v osnovni šoli v Indiji in Sloveniji ter opisano izobraževanje učiteljev angleščine. 

Primerjava obeh držav kaže podobnosti in razlike med obema državama.  

 

V nadaljevanju sledi empirični del – raziskava, ki je bila opravljena v Sloveniji in Indiji. Z 

raziskavo sem želela ugotoviti, kako se slovenska in indijska zakonodaja izvajata v praksi. 

Želela sem raziskati povezavo med teorijo in delom v praksi v Indiji in Sloveniji. Primerjala 

sem vidik indijskih in slovenskih osnovnošolskih učiteljev angleščine o poučevanju, pomenu 

angleščine ter njihov odnos do poklica, ki ga opravljajo. Zanimala me je primerjava uporabe 

različnih metod pri njihovem delu in primerjava idej o izboljšanju kvalitete pouka angleščine 

v Sloveniji in Indiji.  
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5 EMPIRIČNI DEL 

5.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Poučevanje je dejavnost, ki pomembno vpliva na učenčevo znanje, razumevanje, voljo, 

radovednost in motivacijo za nadaljnje izobraževanje. Pri tem ima pomembno vlogo učitelj. 

Od njegovega transferja je odvisno, kako bo spodbudil in motiviral učence. Kot učenje je tudi 

poučevanje vseživljenjski proces. Učitelj se mora izpopolnjevati, učiti in spreminjati. Med 

potovanjem in prostovoljnim delom na osnovni šoli v Indiji sem imela možnost spoznati 

tamkajšnje delo učiteljev. Indijski učitelji delajo v drugačnih razmerah kot slovenski in 

uporabljajo drugačne metode in pristope, tudi disciplinski ukrepi se razlikujejo, saj je palica 

skoraj obvezen pripomoček vsakega učitelja. Indijski učitelj dela v premajhni učilnici glede 

na število učencev, ki jih je v poprečju 40 na učitelja, videla sem tudi razrede z več kot 60 

učenci, marsikje učenci sedijo na tleh, nimajo miz in klopi ali stolov. Opremljenost šol se 

spreminja glede na kvaliteto in vrsto šole. Najprestižnejše šole so odlično opremljene in 

učiteljem pomagajo pri kvalitetnem pouku, a je delež teh šol v primerjavi z ostalimi majhen. 

Zaradi nizkega standarda v Indiji so šole slabo založene z didaktičnim materialom in 

izobraževalno tehnologijo. Povprečen indijski učitelj poučuje tako, da piše na tablo, učenci 

prepisujejo, učitelj pregleda napisano, poudarek pri pouku angleščine je na črkovanju. Med 

poukom je malo interakcije med učiteljem in učencem, zadnji spregovorijo zgolj, ko so 

poklicani s strani učitelja. Sama sem na šolah učila angleščino in sodelovala z učitelji, ki 

poučujejo angleščino. Presenečena sem bila, da ti učitelji, ki naj bi učence učili tuji jezik, z 

menoj niso bili sposobni komunicirati v angleščini. Tudi pri izpolnjevanju ankete so imeli 

težave z razumevanjem navodil, zato sem bila na večini šol prisotna med izpolnjevanjem 

anket. To me je spodbudilo k temu, da sem prebrala kar nekaj literature in zakonov o 

poučevanju angleščine v Indiji, ki se nekako niso ujemale z mojo izkušnjo na indijskih šolah. 

Odločila sem se, da podrobneje raziščem tematiko poučevanja angleščine na indijskih 

osnovnih šolah, predvsem učiteljev vidik na to, hkrati pa naredim primerjavo s slovenskimi 

učitelji, s katerimi nisem imela osebnega stika, saj je raziskava potekala preko spletnega 

vprašalnika.  
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5. 2 CILJI RAZISKOVANJA 

Cilj diplomskega dela je raziskati in primerjati:  

 

- upoštevanje zakonodaje o zaposljivosti učiteljev angleščine v osnovnih šolah v Indiji 

in Sloveniji; 

- motiviranost učiteljev angleščine za delo v Indiji in Sloveniji; 

- vrste dejavnosti in v kolikšnem obsegu se te izvajajo pri pouku angleščine v osnovni 

šoli v Indiji in Sloveniji;  

- stališča učiteljev angleščine v osnovnih šolah v Indiji in Sloveniji glede pomembnosti 

njihovih jezikovnih zmožnosti pri poučevanju angleščine; 

- ideje učiteljev o izboljšanju pouka angleščine v osnovnih šolah v Indiji in Sloveniji.   

 

5. 3 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

Glede na postavljene cilje sem opredelila hipoteze: 

 

HIPOTEZA 1: Zakonodaja o zaposljivosti učiteljev angleščine na osnovnih šolah v Sloveniji 

in Indiji se popolnoma izvaja v praksi. 

HIPOTEZA 2: Motivacija slovenskih in indijskih učiteljev za poklic učitelja angleščine v 

osnovni šoli se razlikuje. 

HIPOTEZA 3: Med slovenskimi in indijskimi učitelji angleščine v osnovni šoli obstajajo  

razlike v obsegu in izvajanju dejavnosti. 

HIPOTEZA 4: Učitelji angleščine v osnovni šoli v Indiji in Sloveniji nimajo enakih stališč 

glede pomembnosti jezikovnih zmožnosti  pri poučevanju angleščine. 

HIPOTEZA 5: Slovenski in indijski učitelji angleščine v osnovni šoli imajo različne ideje o 

izboljšanju pouka angleščine v njihovem okolju. 
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5. 4 OPIS RAZISKOVALNE METODOLOGIJE 

Za raziskovanje  sem uporabila deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja. Uporabila 

sem kvantitativno metodo raziskovanja, merilni inštrument je bil anketni vprašalnik. Za 

pomoč pri sestavi vprašalnika sem uporabila raziskavo Helen Emery »A global study of 

primary English teachers' qualifications, training and career development«, ki jo je objavil 

British Council leta 2012. Raziskovala in primerjala sem izobrazbeno strukturo učiteljev 

angleščine, motivacijo učiteljev angleščine za poučevanje angleščine, obseg in dejavnosti, ki 

jih učitelji angleščine pri pouku izvajajo, stališča učiteljev angleščine o pomembnosti njihovih 

jezikovnih zmožnosti pri poučevanju angleščine in njihove ideje o izboljšanju pouka v 

osnovnih šolah v Indiji in Sloveniji.  

5. 4. 1 Metode in tehnike zbiranja podatkov ter njihova obravnava 

Raziskovalni del diplomske naloge sem izvedla s kvantitativno metodo raziskovanja, z 

anketnim vprašalnikom. Raziskovanje je potekalo v dveh državah – v Indiji in v Sloveniji.  

 

a) Slovenija: Slovenskim učiteljem angleščine na osnovnih šolah in razrednim učiteljem s 

končanim programom PIAOŠ (Program izpopolnjevanja za poučevanje angleščine v drugem 

obdobju OŠ) ali ZPA (Program za zgodnje poučevanje angleščine) sem poslala spletni anketni 

vprašalnik, napisan v slovenščini, ki vsebuje 15 vprašanj; 13 vprašanj je izbirnega tipa in 2 

vprašanji polodprtega tipa. Analiza podatkov je narejena na spletni strani anketnega 

vprašalnika. Rezultate, potrebne za analizo, sem oblikovala v tabele in grafe, ki sem jih 

vključila v diplomsko nalogo.  

 

b) Indija: V Indiji sem predhodno obiskala ravnatelje osnovnih šol, jim razložila namen 

obiska ter se dogovorila o prevzetju rešenih anketnih vprašalnikov. Ravnatelji so ankete 

posredovali učiteljem, ki učijo angleščino na osnovni šoli. Anketni vprašalnik je napisan v 

angleščini in vsebuje 23 vprašanj; 21 vprašanj izbirnega tipa in 2 vprašanji polzaprtega tipa. V 

fizični obliki rešene ankete sem po prevzemu zaradi lažje analize vnesla v spletni program 

anketnih vprašalnikov, oblikovala tabele in grafe, vključene v diplomsko nalogo. V Indiji sem 

imela izkušnjo poučevanja angleščine v osnovni šoli več kot šest mesecev. V tem času sem 

obiskala veliko različnih tipov šol, kjer sem imela možnost spoznati delovanja šol, njihovo 
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stanje, učence in – zaradi boljšega razumevanja kompleksne indijske šolske strukture – 

pogovore z osebjem (učitelji, ravnatelji).  

5. 5 VZOREC 

Vzorec so predstavljali učitelji, ki poučujejo angleščino na slovenskih in indijskih osnovnih 

šolah. Vzorec je neslučajnostni priložnostni.  

 

a) Slovenija: Anketo v spletni obliki je rešilo 145 učiteljev angleščine na slovenskih 

osnovnih šolah, vendar sem 2 anketi zaradi nepopolnosti izključila iz analize, tako da 

sem analizirala 143 rešenih anket slovenskih učiteljev. 

 

b) Indija: Ankete v fizični obliki so bile razdeljene na osnovne šole v mestu Varanasi 

(Uttar Pradesh) v Indiji. Anketo je popolno izpolnilo 170 učiteljev, ki poučujejo 

angleščino na osnovnih šolah, nepopolno rešene ankete sem izključila.  

 

Tabela 5- 20: Osnovni podatki udeležencev raziskave 

 

    INDIJA  SLOVENIJA 

Vsi udeleženci 170 143 

  ženske 137 134 

  moški 33 9 

Povprečna starost 36,7 36,8 

Povprečno št. let poučevanja     

  0–4 31,80 % 25,20 % 

  5–9 34,70 % 33,50 % 

  10–14 13,50 % 12,60 % 

  15–19 8,80 % 9,80 % 

  20–25 4,10 % 4,90 % 

  25+ 7,10 % 14,00 % 

Povprečno št. učencev na razred 21–35 (33 %) 16–20 (41 %) 

    36–50 (37 %) 21–25 (35 %) 

Začetek poučevanja angleščine 

na osnovni šoli, kjer poučujejo pri štirih letih
25

 

pri devetih letih (4. 

razred) 

                                                 

25
 Nekatere šole, vključene v raziskavo, ponujajo tudi predšolsko izobraževanje, kjer že začnejo s poučevanjem 

angleščine oz. gre za »English-medium« šole. 
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5. 6 IZSLEDKI IN INTERPRETACIJA ANALIZE 

Izsledke bom predstavila preko predvidenih hipotez. Hipoteze sem preverjala s pomočjo 

tabel. Ker gre pri vseh hipotezah za primerjavo odgovorov učiteljev iz Indije in Slovenije, so 

v tabelah podatki učiteljev iz obeh anket. 

 

     5.6.1 Hipoteza 1: Zakonodaja o zaposljivosti učitelja angleščine na osnovnih šolah v 

Sloveniji in Indiji se popolnoma izvaja v praksi. 

 

Tabela 5- 21: Število in delež učiteljev angleščine z ustrezno in neustrezno izobrazbo v 

Sloveniji in Indiji 

  SLOVENIJA INDIJA 

  število delež  število delež 

ustrezna  izobrazba 102 72,4 167 98,2 

neustrezna izobrazba 39 27,6 3 1,8 

VSI 141 100 170 100 

 

Na vprašanje je odgovorilo 141 slovenskih učiteljev (2 nista izpolnila vprašanja) in 170 

indijskih učiteljev angleščine. Iz tabele je razvidno, da 27,6 % osnovnošolskih učiteljev 

angleščine v Sloveniji ne poučuje na stopnji, za katero so usposobljeni – izobraženi
26

, medtem 

ko je v Indiji delež učiteljev angleščine z neustrezno izobrazbo 1,8-odstotni.   

 

Tabela 5- 22: Delež slovenskih osnovnošolskih učiteljev angleščine z dokončano izobrazbo 

 

Izobrazba Delež učiteljev 

študij angleščine na filozofski fakulteti 60 

študij razrednega pouka na pedagoški 

fakulteti z dokončanim Študijskim 

programom za izpopolnjevanje iz zgodnjega 

poučevanja angleščine 

 

29 

drugo 11 

 

                                                 

26
Poučevanje v prvi, drugi ali tretji triadi. 
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Približno 60 % slovenskih učiteljev angleščine je diplomantov študija angleščine na filozofski 

fakulteti, 29 % anketirancev je diplomantov študija razrednega pouka na pedagoški fakulteti z 

dokončanim Študijskim programom za izpopolnjevanje iz zgodnjega poučevanja angleščine. 

11 % se je opredelilo pod drugo, in sicer: 

- vzgojitelj predšolskih otrok in končan Študijski program za izpopolnjevanje iz 

zgodnjega poučevanja angleščine, 

- znanstveni magisterij iz ameriških študij, 

- študij angleščine na pedagoški fakulteti, 

- pedagoška akademija (angleščina + dodatni predmet), 

- prevajalstvo. 

 

Vsi slovenski anketiranci imajo dokončano izobrazbo, vezano na angleški jezik, 72,4 % jih 

poučuje v razredih, za katere so usposobljeni. Ostalih 27,6 % slovenskih osnovnošolskih 

učiteljev angleščine poučuje na stopnji, za katero niso usposobljeni. V prvi triadi poučujejo 

učitelji s končanim študijem angleščine na filozofski fakulteti, a brez dodatnega 

izpopolnjevanja za poučevanje na zgodnji stopnji oz. v tretjem obdobju poučujejo učitelji, ki 

so končali študij pedagoške fakultete z dodatnim izpopolnjevanjem za poučevanje na zgodnji 

stopnji.   

 

Tabela 4- 23: Delež indijskih osnovnošolskih učiteljev angleščine z dokončano izobrazbo 

 

Izobrazba Delež 

Srednja šola 0,6 

Program usposabljanja z dokončano diplomo 

ali certifikatom 

4,4 

Dodiplomski študij 28 

Magistrski študij 63 

Doktorski študij 4 

 

V Indiji ni z zakonom določene zahtevane izobrazbe za učitelja angleščine v osnovni šoli, ta 

mora ustrezati minimalnim zahtevanim predpisom zaposlovanja osnovnošolskih učiteljev na 

nižji ali višji stopnji osnovne šole. 4 % indijskih učiteljev, ki poučujejo angleščino, so končali 

doktorski študij, 63 % magistrski študij, 28 % dodiplomski študij, 4,4 % jih je po končani 
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srednji šoli nadaljevalo šolanje na programih usposabljanja, kjer so pridobili diplomo ali 

certifikat in 0,6 % učiteljev angleščine poučuje s končano srednjo šolo. Raziskava kaže, da je 

109 indijskih učiteljev angleščine pritrdilno odgovorilo na vprašanje: »Ali ste usposobljeni za 

poučevanje angleščine?« Od 109 učiteljev sta 102 učitelja angleščine s končanim 

dodiplomskim, magistrskim ali doktorskim študijem. Sklepam, da so ti končali dodiplomski 

študij angleščine na filozofski fakulteti, nekateri od njih magistrski študij iz angleščine. 

Ostalih 7, ki jih je pritrdilno odgovorilo, ima končan program usposabljanja za osnovnošolske 

učitelje. Sklepam, da so pritrdilno odgovorili zato, ker je na predmetniku programa tudi 

predmet angleščina. 14 % indijskih učiteljev angleščine se je pri doseženi izobrazbi opredelilo 

pod drugo, vendar imajo hkrati ustrezne kvalifikacije za poučevanje angleščine na osnovni 

šoli: 

- certifikat iz tipkanja in šivanja, 

- certifikat iz joge, 

- diploma iz računalništva, 

- diploma iz turizma, 

- diploma iz notranjega oblikovanja, 

- certifikat Montessori. 

 

Dva od treh učiteljev angleščine v Indiji, ki nimajo ustrezne, z zakonom predpisane izobrazbe 

za delovno mesto, ki ga opravljajo, sta končala program usposabljanja za osnovnošolskega 

učitelja in poučujeta angleščino učence, starejše od 13 let, en učitelj ima končano 

srednješolsko izobrazbo brez predpisanega programa usposabljanja za osnovnošolskega 

učitelja. 

 

Glede na to, da 27,6 % učiteljev angleščine v Sloveniji in 1,8 % učiteljev angleščine v Indiji 

poučuje angleščino na delovnem mestu, za katerega niso kvalificirani, lahko zavrnem  

hipotezo 1: 

 

Zakonodaja o zaposljivosti učitelja angleščine na osnovnih šolah v Sloveniji in Indiji se v 

praksi ne izvaja v popolnosti. 
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5.6.2 Hipoteza 2: Motivacija slovenskih in indijskih učiteljev za poklic učitelja angleščine v 

osnovni šoli se razlikuje. 

 

Tabela 5- 24: Opredelitev učiteljev angleščine v Sloveniji in Indiji glede na motivacijske 

dejavnike za izbiro svojega poklica 

 SLOVENIJA INDIJA 

 št. 

odgovorov 

 

delež 

št. 

odgovorov 

 

delež 

Dobra kariera 7 3,9 112 24,6 

Dobra plača 1 0,5 7 1,5 

Rad/-a imam otroke. 91 50,8 132 29 

Kratek delovnik 4 2,2 12 2,6 

Spoštovano delo 11 6,1 148 32,6 

Nisem bil/-a sprejet/-a na drug študij. 1 0,5 2 0,5 

Počitnice 5 3 5 1 

Dobre možnosti zaposlitve  13 7,3 6 1,3 

Varna zaposlitev 26 14,5 19 4,2 

Nisem dobil/-a druge/želene službe. 0 0 1 0,2 

Delo ni težko. 1 0,5 5 1,3 

Dobre možnosti napredovanja 9 5 1 0,2 

Nekdo mi je predlagal ta poklic. 7 3,9 2 0,5 

Šolanje je bilo lahko. 3 1,8 2 0,5 

SKUPAJ 179 100 454 100 

 

Pri vprašanju o razlogu za odločitev za poklic učitelja angleščine so učitelji lahko izbrali 

največ tri možnosti. Iz števila odgovorov sklepam, da so se slovenski učitelji povečini odločili 

za eno možnost, glavno motivacijo za izbiro poklica, medtem ko so indijski učitelji angleščine 

izbirali več možnosti. Pri slovenskih učiteljih angleščine najbolj izstopa en odgovor, in sicer 

učitelji angleščine so se za svoj poklic odločili, ker imajo radi otroke (50,8 %), zaradi varne 

zaposlitve (14,5 %) in dobrih možnosti (7,3 %) zaposlitve v javnem sektorju. Najmanj 

slovenskih učiteljev pa se je za ta poklic odločilo zaradi lahkega dela (0,5 %), dobrega plačila 

(0,5 %) oziroma ker niso bili sprejeti na drug študij (0,5 %). Pri analizi indijskih odgovorov 

izstopajo trije odgovori, in sicer se je največ učiteljev za ta poklic odločilo, ker je spoštovan 
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poklic (32,6 %), imajo radi otroke (29 %) in ker poklic učitelja angleščine predstavlja dobro 

kariero (24,6%). Vse ostale možnosti so vrednotene dokaj enakovredno, za vsako od njih se je 

odločilo manj kot 5 % indijskih učiteljev angleščine.  

 

Iz tabele je razvidno, da je poklic učitelja v Indiji zelo spoštovan, sklepam, da se zato vsako 

leto povečuje število vpisa na programe usposabljanj in kolidže ter univerze, ki nudijo študij 

za poučevanje na osnovnih šolah v Indiji in da je v Indiji to najštevilčnejši poklic. Hkrati se 

pospešeno odpirajo zasebne institucije, ki nudijo certifikate dodatnih usposabljanj za učitelje, 

saj so ugotovili, da je tovrstna dejavnost prava tržna niša. Med slovenskimi učitelji se jih je 

zaradi spoštovanega poklica odločilo zgolj 11 %. Zaradi dobre kariere v poučevanju 

angleščine se je za svoj poklic odločilo manj kot 4 % slovenskih učiteljev. Rezultat kaže na 

trenutno stanje vrednotenja poklica učiteljev v Sloveniji. Medtem ko so slovenski učitelji 

izpostavili varno zaposlitev in dobre možnosti zaposlitve učiteljev angleščine, se je za ti dve 

možnosti odločilo 1,3 % in 4,2 % indijskih učiteljev angleščine.  

 

Analiza vprašanja odraža položaj učitelja angleščine v posamezni državi, iz katere lahko 

sklepamo, da je položaj učitelja angleščine v Indiji boljši kot v Sloveniji, kjer so si bili učitelji 

dokaj enotni pri izbiri glavne motivacije za izbiro svojega poklica. 

 

Glede na to, da so pri obeh državah izstopale tri možnosti motivacije in da je skupna 

motivacija slovenskih in indijskih učiteljev angleščine zgolj ljubezen do otrok, kar se od 

učiteljev pričakuje, ostali dve izbiri motivacij pa se razlikujejo, lahko potrdim hipotezo 2: 

 

Motivacija slovenskih in indijskih učiteljev za poklic učitelja angleščine v osnovni šoli se 

razlikuje. 
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5.6.3 Hipoteza 3: Med slovenskimi in indijskimi učitelji angleščine v osnovni šoli obstajajo  

razlike v obsegu in izvajanju dejavnosti. 

 

Tabela 5- 25: Uporaba posameznih dejavnosti pri poučevanju učiteljev angleščine  v 

odstotkih v Sloveniji in Indiji 

  
vsako 

uro pogosto včasih redko nikoli 

  Slovenija 17 45 26 10 2 

Prepisovanje s table        

  Indija 47 26 15 9 3 

  Slovenija 4 39 44 12 1 

Učitelj pripoveduje zgodbe.        

  Indija 38 27 31 3 1 

  Slovenija 3 22 38 27 10 

Učenci se učijo besed         

in fraz na pamet. Indija 42 33 17 5 3 

  Slovenija 12 48 29 10 1 

Petje        

  Indija 12 21 39 22 6 

  Slovenija 15 39 32 13 1 

Ponavljanje za učiteljem         

(odmev) Indija 39 22 29 6 4 

  Slovenija 7 56 31 6 0 

Igra vlog        

  Indija 11 30 41 13 5 

  Slovenija 5 36 33 19 7 

Tiho branje        

  Indija 27 15 32 13 13 

  Slovenija 38 54 5 3 0 

Poslušanje avdio posnetkov        

  Indija 3 15 31 23 28 

  Slovenija 1 20 55 20 4 

Učenci pripovedujejo 

zgodbe.        

  Indija 15 34 39 8 4 

  Slovenija 11 31 43 14 1 

Drama        

  Indija 13 33 34 15 5 

  Slovenija 6 36 38 20 0 

Ustvarjanje        

  Indija 14 33 34 16 3 
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vsako 

uro pogosto včasih redko nikoli 

  Slovenija 9 29 29 29 4 

Učenci prevajajo        

  Indija 24 37 22 10 7 

  Slovenija 13 43 32 11 1 

Pesmi in rime        

  Indija 23 42 27 7 1 

  Slovenija 4 25 48 17 6 

Dejavnosti na računalniku        

  Indija 14 22 29 16 19 

  Slovenija 1 25 47 24 3 

Gledanje video posnetkov        

  Indija 16 21 26 19 18 

  Slovenija 5 38 27 20 10 

Slovnične vaje        

  Indija 55 28 15 1 1 

  Slovenija 2 18 43 25 12 

Kreativno pisanje        

  Indija 33 41 23 2 1 

  Slovenija 3 13 36 40 8 

Črkovanje        

  Indija 75 18 4 2 1 

  Slovenija 1 6 27 44 22 

Narek        

  Indija 59 21 14 4 2 

 

 

Tabela kaže, da slovenski učitelji angleščine predlagane dejavnosti v anketi v večini izvajajo 

pogosto ali včasih, saj so se pod obseg izvajanja dejavnosti z največjim deležem opredelili 

pod omenjena dva. Podane dejavnosti indijski učitelji angleščine z največjim deležem izvajajo 

vsako uro, pogosto in včasih. Slovenski učitelji so pri vseh dejavnostih izbrali tako 

imenovano »varno območje« – sredinske tri možnosti, medtem ko so indijski učitelji 

angleščine v območju pogostejšega izvajanja dejavnosti (vsako uro, pogosto, včasih). Naštete 

dejavnosti vsako uro pri pouku angleščine uporablja povprečno 8,3 % učiteljev; pogosto 32,7 

%; včasih 35 % slovenskih učiteljev angleščine; redko 19,1 %; predlaganih aktivnosti pa v 

svoj pouk ne vključuje 4,8 % slovenskih učiteljev angleščine, vključenih v raziskavo. 

Povprečno 29,4 % indijskih učiteljev angleščine podane aktivnosti izvaja vsako uro; 27,3 % 
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pogosto; 26,4 % anketirane dejavnosti izvaja včasih; redko pa 10,2 %, predlaganih aktivnosti 

nikoli ne izvaja 6,7 % indijskih učiteljev angleščine.  

Poslušanje avdio posnetkov je dejavnost, ki jo največji delež slovenskih učiteljev angleščine 

izvaja vsako uro (38 %), sledi prepisovanje s table (17 %), glasovno ponavljanje za učiteljem 

oz. odmev (15 %) in pri 12 % učiteljevih ur angleščine učenci pojejo angleške pesmi vsako 

uro. V Indiji učenci poslušajo avdio posnetke vsako uro pri zgolj 3 % učiteljev angleščine, 

vključenih v raziskavo. 16 % indijskih učiteljev angleščine predvaja video posnetke vsako 

uro, medtem ko v Sloveniji vsako uro predvaja video posnetke 1 % učiteljev angleščine. 

Črkovanje je dejavnost, ki  jo 75 % indijskih učiteljev angleščine uporablja vsako uro, narek 

vsako uro učenci pišejo pri urah angleščine pri 59 % v raziskavi udeleženih indijskih učiteljev 

angleščine, v Sloveniji zgolj pri urah 1 % učiteljev angleščine. Pri urah angleščine več kot 50 

% indijskih učiteljev  pravi, da učenci vsako uro rešujejo slovnične vaje, pri 47 % učiteljev je 

prepisovanje s table vsakourna dejavnost in pri urah angleščine 38 % indijskih učiteljev se 

učenci učijo besed in fraz na pamet.  

Največja razlika pri vsakournem izvajanju dejavnosti med indijskimi in slovenskimi učitelji 

angleščine je pri črkovanju. 75 % indijskih učiteljev angleščine to dejavnost uporablja vsako 

uro, medtem ko črkovanje vsako uro izvaja 3 % slovenskih učiteljev angleščine. Velik razpon 

v izvajanju dejavnosti vsako uro je tudi pisanje po nareku, ki ga vsako uro uporablja 59 % 

indijskih učiteljev angleščine in 1 % slovenskih učiteljev angleščine. Narek in črkovanje sta 

dejavnosti, ki ju slovenski učitelji pri svojih urah angleščine najmanj uporabljajo: 22 % 

učiteljev nikoli ne izvaja nareka, 44 % redko. 8 % slovenskih učiteljev nikoli ne uporablja 

dejavnosti črkovanja, 40 % redko. V Indiji sta ti dve dejavnosti zelo priljubljeni med učitelji, 

saj največji delež indijskih učiteljev, vključenih v raziskavo, ti dve dejavnosti izvaja vsako 

uro oz. pogosto. Nikoli oziroma redko indijski učitelji angleščine uporabljajo video posnetke 

(nikoli 18 %, redko 19 %), 18 % indijskih učiteljev angleščine nikoli ne uporablja aktivnosti 

na računalniku, 16 % redko, nikoli (28 %) oziroma redko (23 %) indijski učitelji pri svojih 

urah uporabljajo avdio posnetke. Med slovenskimi učitelji angleščine so te tri dejavnosti 

uvrščene med pogosteje uporabljene dejavnosti: video posnetke 25 % učiteljev uporablja 

pogosto, 47 % včasih, aktivnosti na računalniku 25 % učiteljev angleščine uporablja pogosto, 

48 % včasih, medtem ko avdio posnetke 38 % slovenskih učiteljev angleščine uporablja vsako 

uro in 54 % slovenskih anketirancev pogosto. Očitna razlika izvajanja omenjenih dejavnosti 

je posledica opremljenosti šol, saj so slovenske šole zelo dobro opremljene z izobraževalno 

tehnologijo, medtem ko je opremljenost indijskih šol skromna, hkrati pa neugodne razmere 

(preveč učencev na razred, prostorska omejenost) v razredih učiteljem onemogočajo izvajanje 
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nekaterih dejavnosti. Uporaba pesmi in rim, ustvarjanje in drama so dejavnosti, ki so jih 

indijski in slovenski učitelji angleščine opredelili oz. uvrstili dokaj podobno glede na obseg 

izvajanja posamezne dejavnosti med njihovimi urami angleščine. Najpogostejše aktivnosti, ki 

jih slovenski učitelji angleščine uporabljajo pri pouku, so prepisovanje s table, učenci 

ponavljajo za učitelji, poslušanje avdio posnetkov, drama ter pesmi in rime. Najpogostejše 

aktivnosti, ki jih pri pouku angleščine uporabljajo indijski učitelji angleščine, so prepisovanje 

s table, učenje besed in fraz na pamet, reševanje slovničnih vaj, črkovanje in narek. Slovenski 

učitelji glede na dejavnosti dajejo večji poudarek razvijanju ustne in slušne jezikovne 

zmožnosti, delno tudi  pisne (prepisovanje s table), medtem ko indijski učitelji dajejo večji 

poudarek razvijanju pisne zmožnosti ter besedišča in slovnice.  

 

Glede na to, da so aktivnosti, ki jih uporabljajo indijski in slovenski učitelji angleščine pri 

pouku različne in da je obseg izvajanja aktivnosti drugačen, lahko potrdim hipotezo 3: 

 

Med slovenskimi in indijskimi učitelji angleščine v osnovni šoli obstajajo razlike v obsegu in 

izvajanju dejavnosti. 
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5.6.4 Hipoteza 4: Učitelji angleščine v osnovni šoli v Indiji in Sloveniji nimajo enakih stališč 

glede pomembnosti jezikovnih zmožnosti pri poučevanju angleščine. 

 

Tabela 5- 26: Razvrstitev jezikovnih zmožnosti angleščine glede na pomembnost po mnenju 

učiteljev angleščine v Sloveniji in Indiji (1 – najpomembnejše, 6 – najmanj pomembno) 

 

 SLOVENIJA INDIJA 

 razvrstitev razvrstitev 

govor in govorno sporočanje 1 2 

besedni zaklad 2 5 

branje in bralno razumevanje 3 3 

poslušanje in slušno razumevanje 4 1 

pisanje in pisno sporočanje 5 4 

obvladanje slovnice 6 6 

 

Slovenskim učiteljem angleščine se zdi govorno sporočanje najpomembnejša jezikovna 

zmožnost, ki naj bi jo učenci usvojili pri njihovih urah angleščine. Sledi dober besedni zaklad, 

ki vpliva na zmožnost govornega sporočanja, vpliva pa tudi na zmožnost bralnega in slušnega 

razumevanja, ki so ju slovenski učitelji postavili na tretje in četrto mesto. Najmanj pomembno 

se slovenskim učiteljem angleščine zdi obvladanje slovnice, pisno sporočanje pa so uvrstili na 

peto mesto. Zanimiva je povezava stališč učiteljev glede pomembnosti jezikovnih zmožnosti 

angleščine in nacionalnega preverjanja znanja iz angleščine, kjer se preverja bralno, slušno 

razumevanje, pisno sporočanje in raba besedišča, govornega sporočanja se ne preverja. 

Sklepam, da slovenski učitelji angleščine menijo, da učni načrt za angleščino ne namenja 

dovolj pozornosti govornemu sporazumevanju in bi si sami želeli nameniti več časa tej 

zmožnosti. Govorna zmožnost je pomembna za aktivno mednarodno udejstvovanje in je 

zmožnost, ki se jo najhitreje priuči in najlažje usvoji, če učencem nudimo primerno angleško 

govoreče okolje. Iz govorne zmožnosti se razvijajo druge zmožnosti, kot so bogatenje 

besednega zaklada, bralno, slušno razumevanje in pisno sporočanje. Indijskim učiteljem 

angleščine je najpomembnejša jezikovna zmožnost, ki naj bi jo učenci usvojili pri njihovih 

urah angleščine, slušno razumevanje. Nekatere šole, ki so sodelovale v raziskavi, so »English-

medium«, kjer pouk poteka v angleščini. Sklepam, da so zaradi tega učitelji na prvo mesto 

uvrstili slušno razumevanje, saj otroci vstopijo v šolo z različnim predhodnim znanjem 

angleščine. Cilj učiteljev je, da učenci hitro usvojijo omenjeno jezikovno zmožnost, 
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posledično učenci uspešneje in hitreje dosegajo cilje pri vseh preostalih predmetih. Sledi 

govorno sporočanje ter bralno razumevanje. Najmanj pomembna jezikovna zmožnost je 

enako kot v Sloveniji obvladanje slovnice, ravno tako je na dnu lestvice dober besedni zaklad. 

Sklepam, da na razvrstitev pomembnosti jezikovnih zmožnosti vpliva tudi to, kateremu 

izpitnemu odboru sledi šola, saj ti predpisujejo učne načrte za angleščino. Zaključni izpiti ne 

preverjajo govornega sporočanja. Indijski učitelji pri pouku uporabljajo aktivnosti, kot so 

narek, prepisovanje s table, črkovanje in slovnične vaje, kar je v nasprotju z njihovo 

opredelitvijo pri tem vprašanju, kjer so na prvo mesto uvrstili slušno razumevanje. Večina 

učiteljev ni anglistov in so slabi v angleščini, zato se izogibajo komunikaciji v angleščini pri 

pouku in uporabljajo druge aktivnosti, s katerimi želijo nadomestiti svoj primanjkljaj. Ker so 

šole slabo materialno preskrbljene (računalniki, radio), nimajo možnosti predvajati posnetkov, 

s katerimi bi učencem omogočili angleško govoreče okolje v šoli.  

 

Glede na to, da so indijski in slovenski učitelji angleščine različno razvrstili jezikovne 

zmožnosti glede na pomembnost, lahko potrdim hipotezo 4: 

 

Učitelji angleščine v osnovni šoli v Indiji in Sloveniji nimajo enakih stališč glede 

pomembnosti jezikovnih zmožnosti  pri poučevanju angleščine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Katarina Kilibarda; diplomsko delo 

 86 

5.6.5 Hipoteza 5: Slovenski in indijski učitelji angleščine v osnovni šoli imajo različne ideje 

o izboljšanju pouka angleščine v njihovem okolju. 

 

Tabela 5- 27: Razvrstitev dejavnikov, ki bi pripomogli k izboljšanju pouka angleščine v 

njihovem okolju glede na pomembnost, po mnenju učiteljev angleščine v Sloveniji in Indiji  

(1 – najbolj pomembno; 8 – najmanj pomembno) 

 

 SLOVENIJA INDIJA 

 razvrstitev razvrstitev 

manj učencev v razredu 1 6 

začeti z angleščino v nižjih razredih 2 1 

več ur angleščine na teden 3 7 

več dodatnega izpopolnjevanja na področju didaktike 4 3 

boljša opremljenost šole s tehnologijo 5 4 

boljši dostop do strokovne literature in materiala 6 2 

manj preverjanj in testov 7 8 

izboljšanje svojega znanja angleščine 8 5 

 

Tako slovenski kot indijski učitelji si prizadevajo za izboljšanje pouka angleščine in imajo 

ideje, kako to doseči. Iz tabele je razvidno, da so slovenski učitelji na prvo mesto postavili 

dejstvo, da bi v razredu moralo biti manj učencev. Zanimivo je, da so indijski učitelji ta 

dejavnik postavili šele na šesto mesto, glede na to, da imajo indijski učitelji v razredu v 

povprečju dvakrat več učencev kot slovenski učitelji. Začetek angleščine v nižjih razredih so 

slovenski učitelji uvrstili na drugo mesto. Ta ideja se bo z letošnjim šolskim letom začela 

realizirati, saj se začenja postopno uvajanje obveznega tujega jezika v druge razrede osnovne 

šole, tako bo v šolskem letu 2016/17 tuji jezik obvezen za vse drugošolce na slovenskih 

osnovnih šolah. Indijski učitelji so to idejo uvrstili na prvo mesto, kar je presenetljivo glede 

na to, da raziskava kaže, da se učenci na njihovih osnovnih šolah začnejo angleščino učiti pri 

štirih letih, pred vstopom v osnovno šolo. Sklepam, da želijo učitelji doseči, da učenci 

usvojijo osnovne jezikovne zmožnosti že pred vstopom v osnovno šolo, saj bi bila angleščina 

nato integrirana tudi v ostale predmete, saj je cilj večine šol, da postanejo »English-medium« 

oz. da je velik poudarek na poučevanju angleščine, ki je tudi pomemben razlog staršev za 

vpisovanje otrok v zasebne šole, hkrati pa je znanje angleščine pomembna vrlina, ki odpira in 

nudi svetlejšo prihodnost. Na tretje mesto so slovenski učitelji uvrstili predlog o več urah 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Katarina Kilibarda; diplomsko delo 

 87 

angleščine na teden, medtem ko so indijski učitelji ta predlog uvrstili na predzadnje mesto, saj 

je angleščina vsakodnevni predmet na urniku. Na zadnja tri mesta so slovenski učitelji 

angleščine uvrstili boljši dostop do strokovne literature in materiala, ki pa je na indijski 

lestvici idej o izboljšanju ur angleščine na drugem mestu. Trg ponuja ogromno didaktičnega 

materiala in strokovne literature, ki je slovenskim učiteljem dostopna, šole spodbujajo 

uporabo didaktičnega materiala in ga tudi priskrbijo, strokovna literatura je slovenskim 

učiteljem dostopna preko svetovnega spleta, saj ima vsak učitelj dostop do računalnika. 

Medtem se visoka stopnja revščine v Indiji odraža tudi v materialni oskrbi šol, saj te ne 

morejo priskrbeti didaktičnega materiala, ravno tako njihove knjižnice, če šole te imajo, ne 

nudijo strokovne literature, namenjene učiteljem. Slednji imajo otežen dostop do svetovnega 

spleta oz. računalnika, saj ta v Indiji še vedno velja kot prestiž, ki si ga privošči višji sloj. 

Indijski učitelji menijo, da bi k izboljšanju njihovih ur pripomoglo dodatno izpopolnjevanje 

na področju didaktike in izboljšanje svojega znanja angleščine, medtem ko so slovenski 

učitelji samozavestni glede svojega znanja angleščine, saj so ta dejavnik uvrstili na zadnje 

mesto. Indijski učitelji menijo, da ne potrebujejo več preverjanj in testov. Sklepam, da je ta 

dejavnik pristal na zadnjem mestu, ker indijske šole sledijo izpitnim odborom, ki določajo 

število preverjanj, ta so ponavadi konec vsakega semestra, na kar učitelji nimajo vpliva.  

 

Ideje indijskih in slovenskih učiteljev angleščine o izboljšanju pouka angleščine izražajo 

trenutno stanje na osnovnih šolah v njihovem okolju. Glede na to, da se razvrstitev idej 

slovenskih in indijskih učiteljev o izboljšanju pouka angleščine med državama razlikuje,  

lahko potrdim hipotezo 5: 

 

Slovenski in indijski učitelji angleščine v osnovni šoli imajo različne ideje o izboljšanju 

pouka angleščine v njihovem okolju. 
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5. 7 RAZPRAVA 

 

Rezultati raziskave kažejo očitne razlike med indijskimi in slovenskimi osnovnošolskimi 

učitelji kot tudi upoštevanje zakonodaje pri zaposlovanju osnovnošolskih učiteljev angleščine. 

Rezultat analize glede zaposlovanja osnovnošolskih učiteljev angleščine je pokazal, da se to v 

Indiji upošteva v večji meri, vendar moramo upoštevati dejstvo, da je indijska zakonodaja o 

zaposlovanju učiteljev precej ohlapna, medtem ko je v Sloveniji jasno in natančno 

opredeljena.  

Razmere, v katerih delajo indijski in slovenski osnovnošolski učitelji angleščine, se 

razlikujejo, ravno tako se razlikujeta njihova izobrazba in govorna zmožnost v angleščini. 

Slovenski učitelji so si znotraj teh razlik dokaj enotni, medtem ko so razlike med indijskimi 

učitelji velike. Razlikujejo se glede na šolo, kjer poučujejo, glede na doseženo stopnjo 

izobrazbe in na kvaliteto institucije, kolidža ali univerze, kjer so se šolali. Zelo pomemben 

dejavnik je njihovo socialno ozadje – kateremu družbenemu sloju pripadajo. Učitelji iz 

nižjega sloja imajo slabše možnosti dobre zaposlitve in slabše pogoje, medtem ko imajo 

učitelji iz višjega sloja odprta vrata pri zaposlitvi na boljših ali dobro plačanih delovnih 

mestih, vendar se položaj teh učiteljev še vedno razlikuje od položaja slovenskih učiteljev 

angleščine. Analiza raziskave kaže, da je poklic učitelja angleščine v Indiji spoštovan poklic, 

kar je bila motivacija pri izbiri poklica večine indijskih učiteljev, vključenih v raziskavo. 

Sklepam, da se je v zadnjih letih vpis na pedagoške izobraževalne smeri povečal tudi zato, ker 

poklic učitelja prinese spoštovanje okolice in hkrati možnosti napredovanja v družbi. Cilj 

vseh indijskih osnovnošolskih učiteljev je zaposlitev na državni šoli, ki pomeni dobro plačilo, 

manj dela, manj nadzora in zaposlitev za nedoločen čas. Ta delovna mesta zahtevajo visoke 

kvalifikacije učiteljev, prednost imajo učitelji, ki so končali izobraževanje na prestižnih in 

najboljših univerzah, na katere se vpisuje višja kasta ljudi. Raziskava kaže, da v Sloveniji 

poklic učitelja ni spoštovan v tolikšni meri kot v Indiji. Slovenski osnovnošolski učitelji 

angleščine se za ta poklic odločajo, ker imajo radi otroke. Raziskava kaže tudi razlike pri 

uporabi metod in dejavnosti pri pouku angleščine. Medtem ko slovenski učitelji v večji meri 

uporabljajo dejavnosti, ki vključujejo izobraževalno tehnologijo (računalniki, televizija, 

radio), so v indijskih osnovnih šolah pri pouku angleščine največkrat uporabljene dejavnosti 

narek, črkovanje in slovnične vaje. Sklepam, da te dejavnosti uporabljajo zato, ker je večina 

šol materialno slabo preskrbljenih in učitelji pri pouku uporabljajo zgolj učbenike, tablo in 

kredo. Indijskim osnovnošolskim učiteljem angleščine je poslušanje in slušno razumevanje 
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najpomembnejša sporazumevalna zmožnost, ki naj bi jo učenci pri pouku usvojili, kar pa ni v 

skladu z aktivnostmi, ki jih uporabljajo pri pouku. Veliko učiteljev ni anglistov in so slabi v 

angleščini, zato se izogibajo komunikaciji v angleščini pri pouku in uporabljajo druge 

aktivnosti, s katerimi želijo nadomestiti svoj primanjkljaj. Seveda je to odvisno od vrste 

indijskih šol. Tiste, ki so namenjene višjemu sloju, imajo odlične učitelje z visokim znanjem 

angleščine, šole za revne otroke imajo zelo slabe učitelje angleščine. To se odraža tudi med 

srečevanjem ljudi na ulici. Po načinu komunikacije v angleščini je možno ugotoviti, kateremu 

sloju pripadajo. Trenutno pa je aktualen »Hinglish« – mešanica hindija in angleščine. 

Slovenski učitelji angleščine so se odločili za govor in govorno zmožnost kot 

najpomembnejšo zmožnost, ki jo je treba razvijati pri pouku angleščine. Slovenski učitelji 

angleščine imajo odlične govorne zmožnosti in učenci lahko to vrlino usvojijo tudi z uporabo 

tehnologije, medtem ko v Indiji veliko učiteljev angleščine v osnovni šoli nima izobrazbe iz 

angleščine, njihova govorna zmožnost je slaba. Sklepam, da je omenjeno dejstvo posledica, 

zakaj indijski osnovnošolski učitelji angleščine menijo, da bi dostop do strokovne literature, 

več dodatnega izpopolnjevanja iz didaktike in izboljšanje svojega znanja angleščine 

pripomogli k izboljšanju pouka angleščine. Slovenski učitelji pri tem niso izpostavili svojih 

zmožnosti in osebnega napredovanja ter izboljšanja, temveč menijo, da bi h kvalitetnejšemu 

pouku angleščine v osnovnih šolah pripomoglo, da se z angleščino začne v nižjih razredih, da 

je v razredu manj učencev ter več ur angleščine tedensko. Rezultati raziskave kažejo, da se 

indijski osnovnošolski učitelji angleščine zavedajo svojih šibkosti in možnosti poklicnega 

napredovanja, manj kritični so do šolske ureditve (manj učencev v razredu). Razlika se pojavi 

pri izpostavitvi dejstva, da si želijo slovenski učitelji angleščine več ur tujega jezika, medtem 

ko so indijski učitelji angleščine to postavili na predzadnje mesto. Sklepam, da zato ker je 

veliko indijskih šol, katerih učitelji so izpolnjevali anketo, »English-medium« šol oz. imajo 

pouk angleščine vsak dan.  
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6 ZAKLJUČEK 

Znanje tujih jezikov ima pomembno vrednost in je cenjena vrednota, ki nam omogoča lažji 

vstop in delovanje v mednarodnem okolju. Zaradi tega prihaja do pospešenega uvajanja 

učenja tujih jezikov na zgodnji stopnji izobraževanja v razvitih državah in tudi v državah v 

razvoju. 

 

 Z diplomsko nalogo sem ugotovila, da ima angleščina pomembno vlogo v družbi in 

pomembno mesto v šolskem sistemu v Sloveniji, državi razvitega sveta in tudi v Indiji, državi 

v razvoju. V Sloveniji je položaj osnovnošolskega učitelja angleščine jasno opredeljen in 

določen, medtem ko je v Indiji zelo ohlapen. Z raziskavo je hipoteza o popolnem upoštevanju 

zakonodaje o zaposlovanju osnovnošolskih učiteljev angleščine zavrnjena. Osnovnošolski 

učitelji angleščine v Indiji in Sloveniji so izpostavljeni različnemu okolju z različnimi 

pričakovanji, vrednotami in normami. Raziskava v diplomski nalogi kaže, da se slovenski in 

indijski osnovnošolski učitelji angleščine za svoj poklic odločajo zaradi različnih razlogov, 

zato je bila hipoteza o motivaciji učiteljev pri izbiri svojega poklica potrjena. Potrdila sem 

tudi hipotezo o izvajanju in obsegu različnih dejavnosti pri pouku angleščine v Sloveniji in 

Indiji. Slovenija, razvita država, sledi evropskim trendom, osnovne šole so dobro preskrbljene 

z didaktičnim materialom in izobraževalno tehnologijo, kar učiteljem omogoča širšo izbiro 

dejavnosti pri poučevanju, medtem ko so indijske osnovne šole skromno opremljene, učitelji 

sledijo ustaljenim in preverjenim dejavnostim, ki ne vključujejo veliko didaktičnega materiala 

in pripomočkov. Slednje vpliva na odločitev indijskih učiteljev o tem, kaj bi izboljšalo pouk 

angleščine v indijskih osnovnih šolah. Indijski učitelji so se pri tem osredotočili nase in svoje 

poklicno napredovanje (izboljšanje svojega znanja angleščine, več izpopolnjevanja iz 

didaktike jezika), medtem ko so se slovenski učitelji osredotočili na spremembe v šolskem 

sistemu. Hipotezo o različnih idejah o izboljšanju pouka angleščine v Sloveniji in Indiji z 

vidika učiteljev sem potrdila. Potrdila sem tudi hipotezo o pomembnosti jezikovnih zmožnosti 

angleščine po mnenju indijskih in slovenskih učiteljev angleščine, ki se razlikuje.  

 

Obe državi, Slovenija in Indija, sledita svetovnemu trendu učenja tujih jezikov in 

vključevanje teh v nižje razrede osnovne šole. Kvaliteta poučevanja se med državama 

razlikuje. Znotraj slovenskega šolskega sistema je kvaliteta poenotena, saj ima Slovenija 

centraliziran šolski sistem in vse šole sledijo enakemu učnemu načrtu, prenos znanja je 
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odvisen od učiteljeve aktivnosti, samoiniciativnosti, saj osnovnošolski učitelji angleščine 

večinoma ustrezajo zakonskim zahtevam. Kvaliteta poučevanja angleščine se v Indiji 

razlikuje, saj je šolski sistem decentraliziran. Indija je država, ki sledi tradiciji, pomembno je 

kastno razslojevanje, kar pomeni različne vrste šol glede na kvaliteto in možnost nadaljnjega 

izobraževanja. V Indiji se položaj spreminja na bolje, saj je z letom 2010 pravica do 

izobraževanja ustavno določena. Odpira se vse več zasebnih šol, ki omogočajo kvalitetnejše 

izobraževanje tudi najrevnejšemu sloju.  

 

Razvite države in države v razvoju imajo podobne ideje in cilje, vendar je pot do teh različna. 

Razvite države skušajo pomagati državam v razvoju. Pojavlja se vse več organizacij, ki 

pomagajo ustanavljati šole ali nudijo pomoč pri izobraževanju učiteljev, poučevanju učencev. 

Veliko je tudi posameznikov, ki se prostovoljno vključujejo v proces izobraževanja in s tem 

pomagajo pri izboljšanju kvalitete poučevanja. Pomembno se je zavedati, da je cilj pomagati 

izboljšati kvaliteto izobraževanja in ne spreminjanje tradicije držav v razvoju. Otroci so si 

povsod enaki, vsi si želijo dobro prihodnost, uspešno življenje in izobrazba je pomemben 

dejavnik, ki jih motivira pri doseganju svojih ciljev, ne glede na to, kaj pomeni dobro in 

uspešno življenje v posameznih državah sveta.  
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8 PRILOGE 



POMEN POUČEVANJA ANGLEŠČINE Z VIDIKA UČITELJEV ANGLEŠČINE

Spol: Starost: Končana izobrazba:

    ženski     študij angleščine na Filozofski fakulteti

    moški     študij razrednega pouka na Pedagoški fakulteti

    s končanim programom PIAOŠ ali ZPA

    drugo: ___________________________________

Koliko let poučujete angleščino?

    0-4     5-9     10-14     15-19     20-24     25+

Kdaj na vaši šoli učenci začnejo z angleščino Kdaj na vaši šoli lahko učenci izberejo angleščino 

kot obveznim predmetom? kot izbirni predmet?

    1. razred     1. razred

    2. razred     2. razred

    3. razred     3. razred

    4. razred     4. razred

    5. razred     5. razred 

    6. razred     6. razred

    7. razred     7. razred

    8. razred     8. razred

    9. razred     9. razred



V katerih razredih poučujete angleščino? Koliko učencev je (povprečno) v razredih, ki jih 

poučujete?

    1. razred     1. razred

    2. razred     2. razred

    3. razred     3. razred

    4. razred     4. razred

    5. razred     5. razred 

    6. razred     6. razred

    7. razred     7. razred

    8. razred     8. razred

    9. razred     9. razred

Zakaj ste se odločili za poklic učitelja angleščine? (Označite 3 možnosti.)

    dobra kariera     zaposlitev se hitro najde

    dobra plača     varna zaposlitev

    rad/a imam otroke     lahko delo

    kratek delavnik     možnost napredovanja

    spoštovan poklic     nekdo mi je priporočil

    nisem bil/a sprejet/a na drugo fakulteto     lahek študij

    veliko počitnic     to delovno mesto je bilo na voljo

Kaj od naštetega bi, po Vašem mnenju, pripomoglo h kvalitetnejšemu poučevanju angleščine v vaših 

razredih? Razvrstite jih po pomembnosti od 1 do 8. (1 = najpomembnejše, 8 = najmanj pomembno)

    manj učencev v razredu

    začeti z angleščino v nižjih razredih

    manj preverjanj in testov

    izboljšanje svojega znanja angleščine

    več ur angleščine na teden

    več dodatnega izpopolnjevanja na področju didaktike angleščine

    boljša opremljenost šole s tehnologijo (projektorji, računalniki, pametne table…)

    boljša dostopnost do strokovne literature in materiala



Kaj od naštetega je, po Vašem mnenju, najpomembneje, da učenci usvojijo pri pouku angleščine?

Razvrstite jih po pomembnosti od 1 do 6. (1 = najpomembnejše, 6 = najmanj pomembno)

    govor in govorno sporočanje

    poslušanje in slušno razumevanje

    besedni zaklad

    obvladanje slovnice

    branje in bralno razumevanje

    pisanje in pisno sporočanje

Kako pogosto med poukom uporabljate naštete dejavnosti?



Kako spodaj našteto pripomore pri pripravi in izvedbi kvalitetnega pouka angleščine?

Kako zadovoljni ste s svojim poklicem? Ocenite na lestvici od 1 do 5.

1 2 3 4 5

Ali bi učencem priporočili poklic učitelja angleščine?

    da

    ne

    zakaj? ___________________________________



TEACHERS' PERSPECTIVE ON TEACHING ENGLISH IN INDIA

Gender: Age: Years of experience working as an English language teacher:

    female

    male     0-4     5-9     10-14     15-19     20-24     25+

What type of school you currently Location of your current school: What is your

work in as your main job? monthly salary?

    government schhol     private school     rural     city/town

What ages of children do you teach? How many children are in your classes on avarage?

    under 5 years old     less than 20

    5-6 years old     21-35

    7-8 years old     36-50

    9-10 years old     51-65

   11-12 years old     66-80

    13+     more than 80

Please tick the qualifications you have. (You can tick more than one blank.)

    Secondary school leaving certificate

    Teaching certificate

    Bachelors degree

    Masters degree

    Postgraduate teaching certificate or diploma

    other (please state what): ______________

Do you have a qualification specifically to teach primary education?     yes     no

Do you have a qualification secifically to teach English?     yes     no



What is your level of English, in your opinion?

     beginner      elementary      intermediate      advanced      native speaker competence     native speaker

Why did you become a teacher? (Please tick three reasons.)

    It's a good career.     There are a lot of teaching jobs avaiable.

    It has good pay or pension.     It offers secure employment. 

    I like children.     I wasn't qualified to do anything else. 

    You have a short workday.     The job is not too difficult.

    It's a respectable job.     There are good promotion opportunities. 

    Not a lot of other jobs were avaiable at the time     Somebody recommended teaching. 

    You have long holidays.     The training was easy. 

What age do children start to learn English in your school?

Do you teach any other subject besides English?

    No, I teach English only.     Yes, I teach other subjects (please say what)

How is English teaching organized Which language do you mostly use in your

in your school? English classes?

    One teacher teaches all subjects, including English.     mostly English

    One teacher teaches all subjects, except English.     mostly the students' first language

    A different teacher teaches subjects.     a mix of two



In your opinion, what makes a good primary English teacher?

Please rank in order of importance. (1 = most important, 10 = least important)

In your classes, which of tho following do you think are the most important for children in your class

    writing

    reading

    grammar

    speaking

    vocabulary

    listening

Which of the following do you think would improve teaching and learning in your classes? 

Please put them in order of importance from 1 to 8. (1 = most important, 8 = least important)

    Better access to resources, such as textbooks and material.

    Fewer tests/examinations.

    Better access to new technologies, such as DVD's or computer.

    Training new language teaching methodologies. 

    Improvement in my own level of English.

    Smaller classes. 

    Starting English at an earlier age. 

    More hours of English each week.



Here are some activities that are used in primary schools. How often do you use these activites 

in the class you teach most often? 



How useful are the following in planning your lessons?

Not Not at all Not very Somewhat Very

appliciable useful useful useful useful

National curriculum/syllabus 

from the government/ministry

School syllabus/curriculum guideness

Examinations syllabus

Class syllabus/scheme of work

Lesson plans

Textbook/coursebook

Supplementary material/worksheets

The avaiability of classroom equipment

The way you learned English

Your pre-service teacher training

Are you happy you become primary school teacher?     Very happy

    Happy

    Not so happy

    Unhappy

Would you recommened a career in in primary English teaching to young people today?     yes

    no

    not sure
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