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V današnjem času je znanje jezikov vedno bolj zaželeno in nujno. Od posameznikov se

pričakuje, da znajo govoriti vsaj en tuji jezik. Veliko teoretikov zagovarja zgodnje učenje

tujih jezikov, ker so otroški možgani najbolj dovzetni za tako učenje in je znanje, pridobljeno

v tem obdobju, boljše. Otrok, ki ima okrepljene sinapse na področju jezika, se bo kasneje lažje

učil besedišča in slovnice. Najbolj primerno za začetno učenje jezika naj bi bilo tisto, ki je

podobno naravnemu usvajanju maternega jezika. V diplomskem delu smo se osredotočili na

metodo vsebinsko in jezikovno integriranega učenja (VJIU), s katero lahko to dosežemo.

Predstavili smo splošne karakteristike takega pouka. Zanimalo nas je, kako slovenski učitelji

in učenci, ki so sodelovali pri pouku po metodi VJIU, sprejemajo tak način učenja. Zato smo

v empiričnem delu analizirali anketna vprašalnika, ki so ju reševali učenci in učitelji.

Ugotovili smo, da učitelji večinoma poznajo in sprejemajo to obliko poučevanja tujih jezikov

v Sloveniji. Učenci, ki so sodelovali pri takem pouku, dobro sprejemajo tak način učenja in so

z njim večinoma zadovoljni. Učenci večinoma nimajo negativnega mnenja o vplivu učenja v

tujem jeziku na materni jezik, učitelji pa so glede tega precej neodločeni. Med mnenji nismo

opazili posebnih povezav med učitelji in učenci iste šole. Učenci večinoma menijo, da bi se

naučili več, če bi pouk vedno potekal v slovenščini, vendar so učitelji istih šol večinoma

mnenja, da kakovost znanja vsebine zaradi poučevanja v tujem jeziku ni slabša. Učitelji med

poukom učencem omogočijo razumevanje vsebine predvsem z nebesednimi spremljevalci

jezika (mimika, kretnje, slike, konkreten material ...).
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ABSTRACT

Content and Language Integrated Learning – attitudes of primary school teachers and

year 2, 3 and 4 primary school students

Key words: Content and Language Integrated Learning (CLIL), foreign language, first

language, primary school, models of CLIL, integration of content and language, pupils,

teachers.

In this modern time, knowledge of languages is very desirable and necessary. Every person is

expected to know at least one foreign language. A lot of researches think that this kind of

learning is the best at young age. That is why knowledge acquired at this age is better,

because children’s brains are the most sensitive when it comes to this kind of learning. A

child with strengthened synapses in the area of language will later be able to learn vocabulary

and grammar in an easier way. The most suitable method for initial learning of the foreign

language should be the one that is similar to the natural acquisition of the first language. We

can achieve this with the method of Content and Language Integrated Learning (CLIL). We

focused on this method in our thesis. We presented general characteristics of such lessons. We

were wondering how the Slovenian teachers and students, who participated in classes

according to the CLIL method, perceive this way of learning. Therefore, in the empirical part

we analysed two questionnaires, which were filled in by the pupils and the teachers. We found

that most teachers are familiar with and accept this method of teaching foreign languages in

Slovenia. The pupils, who have participated in such classes, accept this way of learning and

are mostly satisfied with it. They do not have negative opinion on the impact of foreign

language learning on their first language but the teachers are quite undecided about that.

There was no correlation between teachers and pupils of the same school. Pupils think that

they would learn more if the lessons were always taught in the Slovenian language. Teachers

of the same school mostly think that the quality of content knowledge is not inferior because

of teaching in the foreign language. Teachers enable understanding of content with the use of

non-verbal visualization (body language, gestures, pictures, concrete materials …).
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1 UVOD

Večjezičnost je v sodobnem svetu vedno bolj zaželena in nujna. Več jezikov znaš, bolje se

boš znašel v svetu, tako zasebno kot tudi poslovno. Veliko strokovnjakov poudarja prednosti

zgodnjega začetka učenja tujih jezikov. Do tega so prišli na podlagi različnih raziskovanj in

teorij. Starost začetka učenja tujih jezikov pri učencih pa je odvisna predvsem od tega, v

kateri državi se učenec šola. V Sloveniji je obvezno učenje tujega jezika od 2. razreda naprej,

šola pa mora ponuditi učenje prvega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet že v 1.

razredu.

Teoretiki navajajo različne metode in načine poučevanja tujih jezikov. Ena izmed relativno

novejših metod je tudi metoda vsebinsko in jezikovno integriranega učenja – VJIU (tudi

jezikovna kopel, integriran pouk, bilingvalni pouk, imerzija, CLIL – Content and language

integrated learning, komunikacijsko poučevanje jezikov par excelence …). Gre za metodo

poučevanja, kjer pouk ali del pouka poteka v tujem jeziku. Učenci se tako jezika učijo

nezavedno in celostno. Omenjena metoda je vedno bolj priljubljena predvsem v Evropi in tudi

drugje po svetu. Tudi v Sloveniji se vedno pogosteje pojavlja že v prvem triletju osnovne

šole.

1. 1 NAMEN IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA

Namen diplomskega dela je preučiti pouk po metodi VJIU na razredni stopnji v Sloveniji in s

strani učiteljev in učencev 2., 3. in 4. razreda, ki so sodelovali pri takem pouku, analizirati

stališča o tej metodi.

Cilji diplomskega dela:

1. Ugotoviti, kakšna so stališča učiteljev razrednega pouka in njihovo poznavanje metode

VJIU.

2. Primerjati stališča do metode VJIU učiteljev, ki ne poučujejo po tej metodi, ter tistimi,

ki ji sledijo pri pouku.

3. Ugotoviti, kako metodo VJIU sprejemajo učenci, ki so sodelovali pri pouku s to

metodo.

4. Ugotoviti, kakšne so povezave med stališči učiteljev in učencev o metodi VJIU na isti

šoli.
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5. Ugotoviti, kakšna so stališča učiteljev, ki uporabljajo metodo VJIU, o načinu

prilagoditve tujega jezika, da pouk še vedno poteka tako, da učenci razumejo vsebino.

1. 2 METODE DELA

Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela.

V teoretičnem delu smo razložili osnovne pojme, povezane z metodo poučevanja tujih

jezikov, VJIU. Predstavili smo, kaj vsebinsko in jezikovno integrirano učenje sploh je in

našteli modele takega pouka. Prilagodili smo jih na podlagi razdelitve v knjigi CLIL –

Content and Language Integrated Learning, kjer so jih avtorji (Coyle, Hood in Marsh) razvili

iz različnih kontekstnih spremenljivk. Opisali smo, na kakšen način se pri pouku uporablja

tuji jezik in integracija vsebinskega in jezikovnega dela. Kot vsak način poučevanja ima tudi

obravnavani svoje prednosti in slabosti. Opredelili in analizirali smo jih na podlagi različnih

strokovnih člankov in raziskovanj na to temo. Preden pričnemo z načrtovanjem učnega

procesa, moramo opredeliti cilje in se dobro zavedati, kaj želimo doseči s takim načinom

poučevanja. Ti cilji nam pomagajo tudi pri ocenjevanju, ki je na tem področju še nekakšen

šibki člen. Glavni vprašanji, povezani s to temo, sta, kaj in kako ocenjujemo. Pri poučevanju

nista pomembni le dobro zastavljena metoda in učna ura, temveč tudi dober kader. Zato smo v

naslednji točki predstavili, kakšni naj bi bili učitelji VJIU pouka in kakšna naj bi bila

izobraževanja oz. dodatna usposabljanja učiteljev. Za konec pa smo predstavili še razširjenost

takega načina poučevanja v Sloveniji.

V empiričnem delu smo predstavili analizi anket, ki sta nam pomagali pri odgovarjanju na

raziskovalna vprašanja diplomske naloge. Najprej smo analizirali anketo, ki je bila namenjena

učencem 2., 3. in 4. razreda osnovne šole. Rezultate smo prikazali v obliki preglednic, grafov

in komentarjev. Nato smo analizirali še tisto anketo, ki so jo reševali učitelji. Tudi te rezultate

smo predstavili v obliki preglednic grafov in komentarjev.

Na podlagi rezultatov smo v zadnji točki predstavili ugotovitve, ki smo jih obravnavali na

podlagi zastavljenih raziskovalnih vprašanj.
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2 TEORETIČNI DEL

2. 1 KAJ JE VSEBINSKO IN JEZIKOVNO INTEGRIRANO

UČENJE?

Termin »vsebinsko in jezikovno integrirano učenje (VJIU)« se je začel uporabljati v Evropi

leta 1990 v skupini strokovnjakov različnih področij, vključno z izobraževalnimi

administratorji, raziskovalci in praktiki. (Marsh, 2002)

VJIU je večkrat označen kot krovni izraz (»umbrella term«), saj vključuje več različnih

poimenovanj in pristopov. Med njimi so tudi: jezikovna kopel, integriran pouk, bilingvalni

pouk, imerzija, integriran pouk, pouk nejezikovnega predmeta/nejezikovnih vsebin v tujem

jeziku, CLIL, komunikacijsko poučevanje jezikov par excelence … Kljub temu da se je

termin VJIU v Evropi začel uporabljati šele leta 1990, je tak način poučevanja tujih jezikov

obstajal že veliko prej, pod drugačnim poimenovanjem. Coyle (2010, str. 2) navaja, da je

izobraževanje v jeziku, ki ni prvi jezik učečega, tako staro kot samo izobraževanje. V

preteklosti je bil jezik izobraževanja velikokrat drugi oz. tuji jezik.

VJIU se nanaša na pouk, v katerem učenci istočasno usvajajo vsebino in tuji jezik. Tako kot

obstaja veliko različnih poimenovanj te metode, avtorji navajajo tudi različne definicije.

Barwell (2005, str. 143): »Jezikovna in vsebinska integracija vključuje učenje in poučevanje

obojega, jezikovnega in predmetnega področja (npr. znanost, matematika …) v istem razredu,

ob istem času.«

Dalton-Puffer (2007): »Termin vsebinsko in jezikovno integrirano učenje se nanaša na

izobraževalne ustanove, kjer se jezik, ki ni materni jezik učencev, uporablja kot medij

navodil.«

Coyle, Holmes, King (2009, str. 6): »Pedagoški pristop, v katerem se jezikovno in predmetno

vsebinsko področje učita v kombinaciji. Generični izraz VJIU opisuje vsako učno aktivnost,

kjer je jezik uporabljen kot orodje za razvoj novega znanja iz predmetnega področja ali teme.«

Coyle (2010, str. 1): »VJIU je dvojno osredotočen izobraževalni pristop, v katerem je dodatni

jezik uporabljen za učenje in poučevanje tako vsebine kot jezika.«
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Marsh (2002, str. 15): »VJIU je krovni izraz, ki se nanaša na dvojno osredotočen

izobraževalni kontekst, v katerem je dodatni jezik, ki po navadi ni prvi jezik vpletenih

učencev, uporabljen kot medij za učenje in poučevanje nejezikovne vsebine.«

Eurydice (op.cit., str. 8): »VJIU je generični izraz, ki opisuje vse tipe določbe, v kateri je

drugi jezik (tuji, regionalni ali jezik manjšine in/ali drugi uradni jezik države) uporabljen za

poučevanje določenih predmetov v učnem načrtu, ki ni del jezikovne lekcije.«

Jazbec, Lipavic Oštir (2009, str. 179): »VJIU je krovno poimenovanje za odprt didaktični

koncept pouka, v katerem se vse ali le določene vsebine nejezikovnega predmeta ali

predmetov obravnavajo v tujem jeziku.«

Kljub temu da obstaja ogromno različnih definicij, so si vse zelo podobne. Povzamemo lahko,

da je VJIU zelo širok pojem, ki je zasnovan z dvojnim ciljem. Glavni cilj te metode je

usvajanje nejezikovnih vsebin, drugi cilj pa je simultano pridobivanje jezika z uporabo v

aktualnih kontekstih.

Metoda VJIU za poučevanje tujih jezikov je bila zasnovana na podlagi težnje Evropske

komisije po trilingvalnem prebivalstvu Evrope (Perez-Vidal, 2010). Metoda je zasnovna tako,

da se učenci jezika učijo za uporabo v tem trenutku in ne samo za kasneje. Nudi

izpostavljenost jeziku v naravnem okolju, kjer znanje jezika ni primarni cilj. Učenje tujega

jezika je na ta način podobno naravnemu usvajanju prvega jezika. Ta pristop ima močno

podporo Evropske unije.

Termin VJIU se po navadi uporablja v Evropi, čeprav je pogost tudi v drugih delih sveta

(Azija, Južna Amerika …). Metoda je primerna za učenje katerega koli jezika, po Evropi pa

se kot medij večinoma uporablja angleščina.

Brumen (2003) navaja, da je cilj VJIU razviti znanje ciljnega jezika na mojstrski ravni (C2).

Učenci naj bi tako znali v tem jeziku tekoče komunicirati o različnih temah, ki so primerne

njihovi starostni stopnji. Z naravnim usvajanjem naj bi razvili vse jezikovne spretnosti tujega

jezika.

Po Frydrych Klimovi (2012) pri VJIU ne gre za uro jezikovnega pouka in ne za uro predmeta,

posredovanega v tujem jeziku. Pravi, da gre za uro, kjer je jezik uporabljen kot medij za

razširitev posameznikovega obzorja znanja.
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2. 2 MODELI VSEBINSKO IN JEZIKOVNO INTEGRIRANEGA

UČENJA

Coyle, Hood in Marsh v svoji knjigi navajajo različne modele VJIU za predšolsko raven,

osnovno šolo, srednjo šolo in višješolsko oz. univerzitetno izobraževanje. Te modele so

razvili iz različnih kontekstnih spremenljivk iz konteksta, vsebine, jezika (komunikacije),

učenja (kognicije) in kulture (Coyle, 2010).

Osredotočili smo se na tiste modele, ki so primerni za učence razrednega pouka (5–12 let) in

jih na podlagi njihovih ugotovitev razdelili na štiri modele.

Pri modelu A polovica predmetov iz učnega načrta poteka v učnem jeziku, polovica pa v

tujem. Celotna ura poteka v dodatnem jeziku. Jezikovni in predmetni učitelj delata skupaj, se

dopolnjujeta in sledita integriranemu kurikulumu. Model je osredotočen na besede in

strukture, ki učence spodbujajo k razmišljanju. Učenci na ta način postanejo popolnoma

dvojezični. Ocenjevanje tega modela naj bi potekalo v tujem jeziku s paralelnimi ocenami

glavnih konceptov v prvem jeziku.

Pri modelu B pouk poteka tako, da se sistematično menjavata učni in tuji jezik glede na temo,

učenje konceptov, ustreznosti konceptov itd. pri vseh predmetih (translanguaging1).

Aktivnosti so zasnovane prek tujega jezika z uporabo dvojezičnih materialov. Učenci si na ta

način izboljšujejo tujejezikovne zmožnosti. Ocenjevanje ključnih pojmov naj bi bilo v prvem

jeziku, v tujem jeziku pa učenci delajo portfolio.

Model C zavzema projektno razširitev poučevanja, ki temelji na vsebini in tujejezikovni

komunikaciji, predvsem s partnerji iz tujine. Glavno vlogo pri poučevanju prevzame jezikovni

učitelj. Komunikacija in vsebinsko učenje potekata v celoti v tujem jeziku. Vsebinsko

ocenjevanje je po navadi formalno in komplementarno z obstoječim jezikovnim

ocenjevanjem.

Model D je zasnovan tako, da poučevanje pomembnega dela učnega načrta poteka v tujem

jeziku pri vseh predmetih. Na ta način naj bi učenci razvili napredne jezikovne spretnosti in

dosegli vse vsebinske cilje. To dopolnjuje jezikovno učenje, ki je osredotočeno na medosebne

1Translanguaging se nanaša na sistematično menjavanje prvega in tujega jezika za specifične aktivnosti. Tako
tvorimo dinamično obliko dvojezičnosti v učilnici. (Coyle, 2010)
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odnose in kognitivno jezikovno znanje. Ta model je pogosto povezan z internacionalnim,

nacionalnim ali regionalnim ocenjevanjem.

Kateri koli model VJIU se uporablja na šoli, zahteva podporo učiteljev, vodstva šole, staršev,

institucij in na koncu tudi učencev. Starši morajo biti seznanjeni s tem programom in morajo

otroka podpirati ter z njim sodelovati.

2. 3 UPORABA JEZIKA

Metoda VJIU spada v filozofijo komunikacijskih pristopov poučevanja tujih jezikov.

Komunikacijski pristopi temeljijo na teorijah učenja jezikov, ki zahtevajo osredotočenost na

pomen in obliko, slovnico (Coyle, 2010). VJIU je po navedbah ena najnovejših razvojnih faz

komunikacijskega pristopa in se opisuje tudi kot 'ultimativna komunikacijska metoda', ker

izvaja temeljne karakteristike te filozofije in učencem ponuja priložnost, da so izpostavljeni

tujemu jeziku ter so tako vključeni v bolj aktivno učenje (Graddol, 2006; povzeto po Ioannou

Georgiu).

Savignon (2004) navaja naslednje principe za komunikacijsko učenje, ki ustrezajo VJIU:

 jezik je orodje komunikacije,

 raznolikost je prepoznana in sprejeta kot del razvoja jezika,

 kompetence učencev so relativne glede na žanr, stil in pravilnost,

 prepoznanih je več variacij jezika,

 kultura je uporabna,

 ni ene splošne metode ali predpisanih tehnik za učenje in poučevanje jezika,

 cilj je uporaba in učenje jezika (povzeto po Coyle, 2010).

Jezik, ki se uporablja pri poučevanju po VJIU, je potrebno prilagoditi predznanju učencev in

organizirati uro tako, da učenci še vedno razumejo vsebino in hkrati pridobivajo jezikovne

kompetence. Če jezik in metode dela niso prilagojeni učencem, učenje nima nobenega

pozitivnega učinka, je nesmiselno.

Za strateško načrtovanje ure morajo učitelji medsebojno povezat cilje vsebine in cilje jezika.

Integracijo kognitivnih zahtev z jezikovnim učenjem in uporabo lahko naredimo z jezikovnim

triptihom. Na ta način lahko pregledno razlikujemo med uporabo jezika in konstrukcijo

znanja. Jezikovni triptih je zasnovan iz treh medsebojno povezanih perspektiv, tako da
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podpira učence pri uporabi tujega jezika in krepi slovnični napredek (ga ne nadomesti).

(Coyle idr., 2010)

Slika 1: Jezikovni triptih (Coyle, Hood, Marsh, 2010, str. 36)

JEZIK UČENJA je analiza jezika, ki je potreben, da učenci dostopajo do osnovnih

konceptov in spretnosti, ki so povezane s temo učnega predmeta.

JEZIK ZA UČENJE je osredotočen na jezik, ki je potreben za delovanje v tujejezikovnem

okolju. Učenci morajo razumeti in znati uporabljati jezik, da se lahko učijo, podpirajo drug

drugega, sodelujejo med seboj, komunicirajo z učiteljem.

UČENJE PREKO JEZIKA temelji na principu, da učinkovito učenje ni mogoče brez

aktivne vključenosti jezika in razmišljanja. Učence se spodbuja k uporabi in razumevanju

jezika, saj lahko le tako nastopi globlja raven učenja. Pouk zahteva nivo govora, interakcije in

dialoga, ki je drugačen od običajne (povzeto po Coyle idr., 2010).

2. 4 INTEGRACIJA VSEBINSKEGA IN JEZIKOVNEGA

UČENJA

Coyle je opredelil štiri dimenzije konceptualnega okvira, ki se medsebojno povezujejo in

dopolnjujejo: vsebino, kognicijo, komunikacijo in kulturo (izvirno: content, cognition,

communication, culture – 4Cs). Uspešna ura VJIU mora kombinirati vse štiri elemente.
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Slika 2: Konceptualni okvir VJIU (Coyle, Hood, Marsh, 2010, str. 41)

Vsebina – učenci ustvarjajo lastno znanje in razumevanje ter razvijajo spretnosti. Pouk jim

zagotavlja kontekst, ki podpira njihove potrebe in interese. Vsebina je povezana z učenjem in

razmišljanjem (kognicija). Ta se nanaša na učne in miselne procese. VJIU spodbuja napredek

učencev na področju jezikovnih in kognitivnih sposobnosti ter pospešuje kreativnost pri

samostojni uporabi jezika. Za rekonstrukcijo vsebine in z njo povezanih kognitivnih procesov

potrebujemo komunikacijo. Jezik mora biti povezan z vsebino, pregleden in dostopen, da se

učenci lahko učijo prek njega. VJIU ponuja pristne priložnosti interakcije s tehnologijo, ki

nam je na voljo (splet, video konference, mednarodni projekti …). Kultura je relevantna

predvsem v razredih, v katerih so učenci iz različnih kulturnih okolij. VJIU razvija in krepi

medkulturno razumevanje in globalno državljanstvo ter ustvarja povezave med jezikom in

kulturno identiteto.

Interakcija v učnem kontekstu je ključnega pomena, saj je VJIU vgrajen v širši izobrazbeni

kontekst, v katerem je razvit. Da bi bil uspešno realiziran, je potrebno upoštevati vse

spremenljivke (Coyle idr., 2009, 2010).

2. 5 PREDNOSTI IN SLABOSTI VSEBINSKO IN JEZIKOVNO

INTEGRIRANEGA UČENJA

Pristop VJIU, ki je v zadnjih letih dobil veliko privržencev, ima veliko prednosti, ki dokazano

obstajajo v dvojezičnem izobraževanju (npr. Kanada, Finska, Španija …). Vendar je lahko ob

napačni uporabi tudi škodljiv. Ni dovolj, da se pri pouku samo spremeni jezik, v katerem
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poteka, ampak se mora tuji jezik prilagoditi predznanju učencev, tako da jim je vsebina še

vedno razumljiva.

Jazbec in Lipavic Oštir v svojem članku Učenje v otroštvu in CLIL navajata pet dimenzij

večdimenzionalne metode VJIU (po Marsh, Maljers, Hartiala Aini idr., 2001):

 kulturna dimenzija (Culture Dimesion – CULTIX): učenec spontano širi svoj kulturni

kontekst s pridobivanjem medkulturnega znanja in razumevanja ter tehnikami

sporazumevanja;

 geografsko-ekonomska dimenzija (Environment Dimension – ENTIX): učenec se

usposablja za evropsko integracijo, povečuje možnosti pridobivanja mednarodnih

certifikatov in izobraževanja;

 jezikovna dimenzija (Language Dimension – LANTIX): učenec izboljšuje in razvija

svoje splošne jezikovne kompetence, komunikacijske zmožnosti in funkcionalno

večjezičnost;

 vsebinska dimenzija (Content Dimension – CONTIX): učenec ima možnost, da

vsebine obravnava iz različnih perspektiv, ima dostop do strokovne terminologije tudi

v tujem jeziku in si s tem odpira izobraževalne in zaposlitvene možnosti;

 dimenzija učenja (Learning Dimension – LEARNTIX): učenec širi svoj spekter

individualnih učnih strategij in veča svojo motivacijo za učenje (Jazbec, Lipavic Oštir,

2009, str. 181).

Prednosti, ki so pogosto navedene v povezavi z metodo VJIU, se nanašajo na poznavanje tujih

izrazov za specifične predmete ter pripravljenost učencev za nadaljnji študij in/ali zaposlitev.

Marsh (2009) navaja, da učenci pridobijo tudi sposobnost razmišljanja v različnih jezikih

(tudi v majhnem obsegu), kar pozitivno vpliva na učenje vsebine, spodbuja kognitivni razvoj

učencev in kognitivno fleksibilnost2. Prav tako ima vpliv na konceptualizacijo, kar omogoča

boljšo asociacijo različnih konceptov in pomaga učenčevim napredkom proti višjemu nivoju

učenja (povzeto po Coyle idr., 2010).

Pri usvajanju tujega jezika je velika razlika med 'učenjem' in 'pridobivanjem' jezika. Učenje je

zasnovano načrtno, po učbenikih, tekstih … in je zaveden proces, ki vključuje popravljanje

napak in učenje slovničnih pravil. Usvajanje pa poteka nezavedno in je naraven proces,

2 Kognitivna fleksibilnost je opisana kot mentalna sposobnost preklapljanja med razmišljanjem o dveh različnih
konceptih in simultano razmišljanje o dveh različnih konceptih (Scott, 1962, povzeto po Wikipedia).
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podoben usvajanju materinščine, brez zavestnega osredotočanja na jezikovne oblike (povzeto

po Skela, Dagarin Fojkar, 2009, str. 48). Coyle idr. navajajo, da uspešno učenje jezika lahko

dosežemo, ko imajo učenci priložnost prejeti informacije in istočasno izkusiti situacije iz

resničnega življenja, v katerih lahko pridobijo jezik bolj naturalistično. Prav tako je tak način

učenja ekonomičen, saj ne potrebujemo dodatnih ur tujega jezika, ker učenje poteka

integrirano z drugimi predmeti.

Na področju VJIU je bilo v zadnjih letih narejenih kar nekaj raziskav. Strokovnjaki so

preverjali različna področja učinkov tovrstnega učenja na učence in učitelje. Študije kažejo

kar nekaj vplivov te metode učenja tujih jezikov.

Lasagabaster (2010) je preverjal jezikovne dosežke in motivacijo učencev, ki so sodelovali pri

VJIU ter jih primerjal s tistimi, ki niso. Ugotovil je, da so bili bistveno bolj motivirani tisti

učenci, ki so bili del VJIU. Zaključil je, da obstaja močna povezava med VJIU in motivacijo.

Tudi kar zadeva jezikovne kompetence so učenci, ki so sodelovali pri VJIU, pokazali boljše

rezultate tako pri govornih kot pisnih sposobnostih. Eden pomembnih dejavnikov zgodnjega

učenja tujih jezikov je dejstvo, da se redko nadomesti znanje, ki ni bilo pridobljeno že v šoli.

Zaključuje, da bi se morali programi, ki vključujejo VJIU, pospešiti in razširiti zaradi

pozitivnega učinka na motivacijo učencev, ki hkrati povečuje dosežke v tujem jeziku.

»Če učenec prostovoljno sodeluje pri učenju preko tujega jezika, lahko to okrepi njihovo

splošno motivacijo tudi do predmeta« (Coyle, 2009, str. 11). Dodaja, da ima tak način učenja

kognitivne in motivacijske prednosti, ki lahko povečajo vsebinsko učenje in mesto učitelja.

Prav tako ima lahko motivacija tudi negativen prizvok. To se lahko zgodi, če npr. vsebina ni

predstavljena na pravilen način in jezik ni prilagojen predznanju učencev ali ni dovolj

ponazorjen. Učenci zaradi tega ne želijo poslušati in sodelovati pri pouku.

Tudi pri delu učiteljev ima motivacija močno vlogo. Dodatno delo, ki ga učiteljem predstavlja

organizacija ure, jih lahko zelo motivira. Včasih pa lahko to deluje tudi obratno, zavirajoče.

Tak pouk je po navadi veliko bolj organiziran in razgiban. Ni toliko frontalnega dela,

nadomesti ga delo v parih, skupinsko delo, razni projekti, več interakcije med učitelji in

učenci, uporaba vizualnih pripomočkov, tabel …, učenci so tako aktivneje vključeni v pouk.

Učitelji imajo tudi veliko več dela z materiali in pripomočki, saj jih za to obliko dela

primanjkuje. Pogosto si morajo sami pripraviti gradivo, ga poiskati na spletu in prilagoditi ali

morajo celo sami prevesti kakšno besedilo. Negativna stran tega je, da za samo pripravo
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potrebujejo veliko več časa. Več dela in pritisk lahko pri učiteljih povzročita stres, nastopi

lahko strah pred neuspehom, negotovost … Moate (2011) je raziskovala vpliv poučevanja po

metodi VJIU na učitelje na Finskem. Ugotovila je, da je bil program za učitelje na začetku

stresen in zahteven, vendar so po določenem času veliko lažje in z večjim veseljem poučevali

na ta način in si hkrati tudi dvignili samozavest ter postali bolj prepričani vase. Tak način

učenja bistveno vpliva na profesionalno neoporečnost učiteljev in ima direkten vpliv na

učitelja in njegove jezikovne sposobnosti.

Russel Cross (2012) je v svojem članku ugotavljal povezave med kreativnostjo učencev in

VJIU v razredu. Sodobno poučevanje se pogosto kritizira, da ustvarja učence, ki niso

sposobni kreativno razmišljati, saj jim je vse ponujeno na pladnju – odkrivajo že odkrito.

Navaja, da je učenje jezika neločljivo povezano ne samo s tem, kaj besede pomenijo, ampak

tudi z občutki, povezanimi s smislom. Torej je obvezno kreativen proces, neločljiv od čustev

in afektov.

»Ultimativen cilj jezikovnega učenja – komunikativnih kompetenc (Hymes 1972, Bachmanin

Palmer 2010) – se razvija ne iz učenja znanja o jeziku, ampak iz vključenosti pri ustvarjanju

in razumevanju o svetu in njegovem 'smislu'« (Cross, 2012, str. 435).

Roiha (2014) navaja, da je metoda VJIU primerna tudi za inkluzivno pedagogiko, saj se lahko

jezik prilagodi za katero koli temo, starost učencev in njihove sposobnosti.

Če se naslonim na ugotovitve obsežne študije programa VJIU v Španiji (Dobson, Perez

Murillo, Johnstone, 2010), lahko pridem do zanimivih zaključkov. Gre za obsežno raziskavo

na tem področju učenja, v kateri je sodelovalo 1200 učencev v starosti od treh do šestnajst let

iz 43 šol. To je primer dobre prakse VJIU v angleškem jeziku.

Ugotovitve:

 pogosto je visoka raven nastopanja in slušnega razumevanja v tujem jeziku in

spontano popravljanje napak sošolcev;

 pri pisanju v tujem jeziku se lahko učence razdeli na tri nivoje (višji, srednji in nižji);

 pri primerjavi pisanja v maternem jeziku učencev so ugotovili, da so rezultati učencev,

ki so bili vključeni v program, boljši od učencev, ki niso bili – zavržemo lahko skrb o

negativnem vplivu VJIU na materni jezik, ki je lahko le koristen;
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 učenci, vključeni v program, so bili z njim zadovoljni, motivirani, izkušnja pa se jim je

zdela uporabna za nadaljnje izobraževanje;

 učenci so pridobili samozavest pri učenju in sproščenost pri uporabi tujega jezika;

 pozitivna ocena projekta s strani staršev;

 učitelji navajajo dobre jezikovne kompetence učencev, pozitivne učinke na njihov

kognitivni, socialni in kulturni razvoj ter motiviranost;

 zaznavanje pozitivnega učinka na učitelje in njihov poklicni razvoj.

Na podlagi raziskav lahko zaključimo, da ima pravilno izvajan pouk VJIU, dolgoročno

gledano, pozitiven učinek na učence in učitelje.

Lipavic Oštir in Jazbec (2009) navajata rezultate evalvacije projektov VJIU v dveh vrtcih v

Sloveniji. Preverjali so, ali zgodnje učenje škodi oz. zavira razvoj maternega jezika in po dveh

oz. petih letih so ugotovili, da je to predvidevanje povsem neutemeljeno. Ugotovili so namreč,

da prav ta način učenja pozitivno vpliva na govorno sproščenost in ustvarjalnost pri rabi

prvega jezika. Navajata, da so dobri rezultati posledica VJIU. Učitelji se zavzemajo za

zavestno skrb za razvoj prvega jezika, učenci pa so deležni vzajemnega bogatenja enega

jezika z drugim.

Frydrych Klimova (2012) v članku VJIU in poučevanje tujih jezikov navaja še nekaj prednosti

in omejitev VJIU.

Preglednica 1: Prednosti in omejitve vsebinsko in jezikovno integriranega učenja (Frydrych Klimova, 2012)

PREDNOSTI VJIU OMEJITVE VJIU

gradi interkulturalno znanje in razumevanje premalo učiteljev, ki so jezikovno in predmetno

usposobljeni

uči o specifikah sosednjih

držav/regij/manjšinskih skupin

slabše znanje slovnice ciljnega jezika

predstavi širši kulturni kontekst mešane jezikovne kompetence učencev istega

razreda

razvija interkulturne komunikacijske spretnosti mešane učne zmožnosti učencev istega razreda

pripravi na internacionalizacijo, posebej za

integracijo EU

jezika se ne uči sistematično

dostopa do mednarodnega certifikata pomanjkanje primernih materialov za izbrane
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predmete

ustvari boljše delovno okolje neprimerni učni stili in učni pristopi

izboljša šolski profil veliko število učencev v enem razredu

izboljša jezikovno znanje in komunikacijske

spretnosti

jezikovni učitelji imajo morda težave pri

poučevanju drugih predmetov

učenci se učijo na enak način kot naravni govorci nenaklonjenost sodelovanju jezikovnega in

predmetnega učitelja

poglobi zavednost maternega in tujega jezika pomanjkanje institucionalne podpore

razvija večjezične interese in odnose

dopolnjuje druge šolske predmete in poglobi

znanje učencev npr. o zgodovini, geografiji,

umetnosti ali matematiki

dostopa do specifične ciljne terminologije

ustvarja priložnosti učenja vsebine skozi različne

perspektive

pripravi na nadaljnji študij in/ali delo

omogoča raznovrstne metode in oblike

poučevanja

dopolnjuje individualne učne strategije

povečuje motivacijo in samozavest učencev pri

jeziku in vsebini

Pristop poučevanja tujega jezika po metodi VJIU je po mnenju mnogih označen kot visoko

učinkovit (Cook, 1992; Dörnyei, 1995; Johnson in Swain, 1997; Peltzer–Karpf in Zangl,

1997; Nuffield Foundation, 2000; Baker, 2001; Bailystok, 2002). Omenjeni raziskovalci

trdijo, da tak pristop izboljša metajezikovne, interaktivne in strateške sposobnosti, krepi

miselno fleksibilnost, pozitivno vpliva na tekoče govorjenje in bogati besedni zaklad

(Morgan, 2007).
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2. 6 CILJI VSEBINSKO IN JEZIKOVNO INTEGRIRANEGA

UČENJA

Mihaela Brumen (2003) navaja naslednje cilje vsebinsko in jezikovno integriranega učenja:

 razvijanje visokega znanja ciljnega jezika, da bodo otroci sposobni tekoče

komunicirati v tem jeziku o temi oz. vsebini, primerni njihovi starostni stopnji;

 obvladovanje vsebin drugih učnih predmetov, zajetih v učni načrt (npr. matematike,

spoznavanja okolja …);

 razvijanje vseh, otrokovi starosti in sposobnostim primernih in šolska pričakovanja

dosegajočih jezikovnih spretnosti ciljnega jezika;.

 medkulturno razumevanje (Curtain, Pesola, 1994, str. 31; po Brumen, 2003, str. 24).

VJIU predstavlja večjezično in večkulturno učenje ter ponuja enotnost in napredek pri

jezikovnem učenju. Dolgoročno gledano imajo teoretiki za njih več aspiracij. Učenci naj bi

postali posamezniki z večstranskim znanjem, sposobnostmi in razumevanjem več kot enega

jezika, v širšem smislu. Z razvojem funkcionalnih spretnosti bi si izboljšali učenje in se

pripravili na življenje v skupnosti. Prav tako naj bi ta način učenja ustvaril posameznike, ki so

pripravljeni poslušati, izzivati in braniti, sposobni kritično razmišljati … Med samim učenjem

so se zmožni prilagoditi in razviti bogatejše perspektive na lokalni in globalni ravni ter

zavezani razvijati internacionalen zgled državljanov in socialne  skupnosti (Coyle idr., 2009).

2. 7 OCENJEVANJE

Ocenjevanje napredka učencev ima v izobraževalnem procesu pomembno vlogo. Pri VJIU je

ta del učnega procesa šibki člen (Short, 1993; po Gablasova, 2014), ki se mu posveča premalo

pozornosti.

Morgan (2007) navaja, da se večina pobud VJIU preveč osredotoča na standardne nacionalne

načine preverjanja znanja, ki niso primerne za to obliko poučevanja. To pa se dogaja zaradi

tega, ker ni specifičnih testov, ki bi ustrezali temu modelu.

Massler, Stotz in Queisser (2014) navajajo tri razloge, zaradi katerih je potrebno ustvariti

shemo za preverjanje znanja, ki je bilo usvojeno z metodo VJIU.
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1. Izobraževalni politiki potrebujejo povratno informacijo o uspehu programov in

projektov, ki so javno financirani. Zanima jih obseg doseženih izobrazbenih

standardov, ki so del učnega načrta.

2. Učitelji želijo vedeti, kaj in v kakšnem obsegu so se učenci naučili v razredu ter

variacije delitve vsebinskega in jezikovnega znanja ter primanjkljaj, ki morda še

obstaja.

3. Učenci in starši so odvisni od poročil napredka, ki spremlja učenje in ocenjevanje in je

lahko hkrati motivirajoč faktor.

Uspešno izvajanje VJIU zahteva kontinuiteto skozi šolsko raven. Načela in postopki

ocenjevanja imajo ključen pomen pri tem procesu (Stotz in Megias, 2010; Massler, Stotz in

Queisser, 2014). Učenci bi morali biti ocenjeni na uravnotežen in pregleden način, ki ocenjuje

tako vsebinsko znanje kot tudi jezikovne kompetence. Način ocenjevanja določa, kako učenci

sprejmejo znanje, ki jim ga posredujejo učitelji, in oblikuje podatke o zmogljivosti.

Glede na to, da je VJIU specifično in drugačno od običajnega poučevanja, zahteva tudi

drugačen način ocenjevanja. Pri tem se nam porajajo različna vprašanja na to temo:

Ocenjujemo jezik, vsebino ali oboje? Kaj je bolj pomembno? Kako to naredimo? V katerem

jeziku naj poteka ocenjevanje? Kako lahko zmanjšamo vpliv jezika na ocenjevanje vsebine?

Kdo ocenjuje? Kako poteka ocenjevanje? … (povzeto po Coyle idr., 2010).

VSEBINA ALI JEZIK?

Glavna dilema, ki se pojavlja pri ocenjevanju VJIU, je, ali ocenjujemo jezikovni napredek

učencev ali vsebinsko znanje ali morda celo oboje (Short, 1993; povzeto po Coyle, 2010).

Omenjena avtorica se sprašuje predvsem, kaj in kako ocenjevati ter obe vprašanji povezuje.

Medtem ko se odločamo, ali ocenjevati jezik ali vsebino, se moramo vprašati tudi, kako oz.

katere metode bomo pri tem uporabili. Pozorni moramo biti, da znanje jezika ne bo vplivalo

na percepcijo znanja vsebine in obratno.

Coyle, Holmes in King (2009) navajajo, da je ocenjevanje pogosto odvisno od tega, kdo

poučuje. Kadar gre za jezikovnega učitelja, bo po vsej verjetnosti dal več poudarka jeziku,

predmetni učitelj pa bo želel ocenjevati predvsem znanje in sposobnosti na predmetnem

področju.
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Coyle, Hood in Marsh (2010) se v svoji knjigi osredotočajo na to, da bi morala biti vsebina

vedno dominanten element v smislu ciljev, jezika pa se bodo učenci naučili vzporedno s

koncepti vsebine.

OCENJEVANJE VSEBINE

Ocenjevanje vsebine lahko predstavlja velik izziv. Če ocenjevanje poteka v tujem jeziku,

lahko to predstavlja težavo za učence, saj je možno, da niso sposobni izraziti znanja, če ne

znajo uporabiti pravilnih oblik jezika, ali jih premaga anksioznost. Učitelj ne more vedeti, ali

se je to zgodilo, ker učenec ni zmožen posredovati znanja zaradi jezika, ali zaradi

nepoznavanja vsebine, ki se ocenjuje.

Coyle idr. (2010) navajajo, da se mora učitelj najprej odločiti, ali bo ocenjeval vsakega učenca

posamezno ali v skupinah/parih. Druga možnost je najbolj direktna metoda, ki zahteva

najmanj jezika (dopolnjevanje, risanje diagramov ali slik, popravljanje napačnih trditev,

enostavna vprašanja …). Z osredotočenostjo na konkretne cilje in namenske učne aktivnosti,

ki vključujejo učence v razmišljanje in reševanje problemov, nastanejo priložnosti za

ocenjevanje. Če so aktivnosti v skupini zasnovane tako, da ustvarijo konkretne dokaze znanja

in jih lahko spremljamo, ne potrebujemo specifičnih testov. Skupinsko preverjanje sicer

ustvari rezultate, ki so povzetek vseh učencev in ne vemo, kdo je prispeval kateri del. Vendar

na ta način spodbujamo druga področja ocenjevanja – ekipni duh, vodenje projektov in

zmožnost samoocenjevanja.

Poleg tega, da ocenjujejo učitelji, lahko to vlogo prepustimo tudi učencem (samoocenjevanje

in ocenjevanje med vrstniki). Preden pa se lotimo samega ocenjevanja, morajo biti cilji dobro

zastavljeni.

Nekateri testi za preverjanje znanja, pridobljenega po metodi VJIU, so zasnovani v prvem

jeziku učencev. Tako naj bi se izognili jezikovni oviri pri ocenjevanju v tujem jeziku. Vendar

tudi na ta način lahko nastanejo omejitve, predvsem kadar prvi jezik vseh učencev ni enak.

Prav tako pa je to lahko problematično iz praktičnih in pedagoških razlogov, kadar je

potrebno specifično besedišče, katerega učenci v prvem jeziku ne poznajo ali ne znajo

prenesti iz tujega. Proti temu pa govori dejstvo, da uporaba prvega jezika še vedno dovoljuje

globlje razumevanje in komunikacijo. Prav tako prenos iz enega v drugi jezik predstavlja

pozitivno zmožnost učenca, da razmišlja v obeh jezikih (Coyle idr., 2010).
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Glede na to, da je lahko problematično tako ocenjevanje v tujem kot tudi v prvem jeziku,

Gablasova (2014) navaja tretjo možnost ocenjevanja, imenovano 'translanguaging'. V tem

primeru se pri ocenjevanju sistematično menjavata oba jezika, da učenci pokažejo znanje

vsebine, ki so jo dosegli (Garcia, 2009).

OCENJEVANJE JEZIKA

Preden začnemo z ocenjevanjem jezika, moramo biti prepričani, katere jezikovne kompetence

želimo ocenjevati:

 priklic besedišča, specifičnega za določen predmet;

 funkcionalno uporabo, uporabo primernih jezikovnih struktur in oblik, postavljanje

učinkovitih vprašanj, poročanje v pravilno strukturiranem jeziku …;

 branje ali poslušanje z razumevanjem;

 efektivno predstavljanje ali razpravljanje;

 prikaz razmišljanja in argumentiranja v tujem jeziku;

 prikaz zavedanja slovničnih struktur jezika (Coyle idr., 2010).

Coyle idr. (2009) navajajo, da je potrebno jezik ocenjevati vsakodnevno, vendar ne s sprotnim

popravljanjem učencev, saj bi to lahko negativno vplivalo na njihovo samozavest in

pripravljenost sodelovati zaradi strahu pred napakami. To ne pomeni, da učitelji napak ne

popravljajo, ampak si jih zapisujejo in po določenem času predstavijo učencem pravilno

uporabo. Tako se izognejo izpostavljanju posameznih učencev in posmehovanju napakam.

Navajajo tri pristope, ki sta jih opredelila Brown in Hudson (1998): izbrani odziv (prav–

narobe, ujemanje, povezovanje); zgrajeni odziv (dopolnjevanje, kratki odgovori, ocenjevanje

nastopov); osebni odziv (portfolio, samoocenjevanje, ocenjevanje vrstnikov).

Projektna ekipa, ki je raziskovala ocenjevalno prakso v Švici in Nemčiji (CLILA –Content

and Language Integrated Learning Assessment), je prikazala ocenjevanje VJIU kot

tridimenzionalno kocko, ki vsebuje ključne sestavine te metode. Te dimenzije so: teme v

domeni učenja predmeta; spretnosti in kompetence različnih nejezikovnih predmetov;

komunikacijske kompetence v tujem jeziku (Massler, Stotz, Queisser, 2014).

2. 8 DODATNA USPOSABLJANJA UČITELJEV

Če želimo, da je izvedba pouka z metodo VJIU uspešna, moramo v prvi vrsti imeti za to

ustrezno usposobljene učitelje. Najbolje je, da je učitelj hkrati usposobljen za jezik in
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specifičen predmet. Naštejemo lahko nekaj kompetenc, ki so pričakovane za učitelje takega

pouka: obvladovanje ciljnega tujega jezika (naravni govorec), obvladovanje vsebine,

poznavanje metode VJIU in njenih karakteristik, prilagodljivost, razgledanost, zanesljivost,

predanost delu, iznajdljivost, zmožnost primernega reagiranja na napake učencev pri uporabi

jezika, avtentičnost učitelja (ustrezno znanje obeh področij, slovnična pravilnost v ciljnem

jeziku …). Profesionalne kompetence učiteljev morajo temeljiti na potrebah učencev in

učnem načrtu.

Evropski okvir za izobraževanje učiteljev VJIU je konceptualno orodje za profesionalni

razvoj teh učiteljev. Vsaka država ima drugačen način izobraževanja za usposabljanje

učiteljev in razvijanje tega programa. Evropski okvir se osredotoča na univerzalno makro

raven kompetenc učiteljev VJIU. Ta metoda zahteva integrirano poučevanje vsebine in jezika,

učitelji pa so po navadi usposobljeni le za eno in jim primanjkuje znanje na enem od obeh

področij. Okvir izobraževanja se ne osredotoča na obseg tem, ki se poučujejo ali na specifike

jezika, temveč na kompetence, ki so potrebne za učenje vsebine ter dodatnega jezika na

integriran način.

Evropski okvir zavzema dva glavna oddelka: eden opisuje ciljne profesionalne kompetence,

ki naj bi jih učitelji usvojili ali nadgradili med izobraževalnim programom (osebna refleksija,

temeljne značilnosti VJIU, vsebinska in jezikovna zavednost, VJIU pedagogika in

ocenjevanje, razredno upravljanje, razvijanje učenčeve avtonomije); drugi pa zajema

sekvenčne komponente strokovnih razvojnih modulov za približevanje, izvajanje ter

utrjevanje VJIU prakse (direktne profesionalne kompetence in krije vidike VJIU, sprejeta

akcijska raziskovanja, ocenjevanje dobre prakse, osredotočanje na prakso v šolskem

kontekstu, pisanje učnega načrta, prepletanje psiholoških in pedagoških vidikov poučevanja,

dostop in prilagajanje učnih virov in okolij, uporaba ocenjevanja, uporaba spleta in skupnosti

VJIU prakse) (Frigols Martin, 2011).

Coyle, Hood in Marsh (2010) navajajo nekaj zahtev, kaj bi morali vključevati, spodbujati s

programi usposabljanja:

 usposabljanje bi moralo biti raziskovalno, mednarodno in temeljiti na sodelovanju;

 spletni in osebni programi, ki omogočajo interakcijo med učitelji ter delitev idej za

prakso;
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 s sestavljenim konceptom integracije vsebine in jezika na holistični način z uporabo

načel pristopa;

 povezovanje učiteljev vsebine, jezikovnih učiteljev, učiteljev, ki nudijo jezikovno

podporo in specialistov za pismenost;

 osredotočenje na potrebe učencev na različnih stopnjah izobraževanja;

 spodbujanje udeležencev, da postanejo kvalificirani na področju jezika in vsebine;

 pooblašča učitelje, da ustvarijo svoje pripomočke in materiale ter jih delijo na spletu;

 omogočajo udeležencem, da delajo v interaktivni učilnici, kjer med učenci in učitelji

potekata učinkovita diskusija in komunikacija;

 morajo biti holistični in inkluzivni (jezikovna pismenost, pravilna uporaba več kot

enega jezika pri učenju);

 ustvarjanje različnih vidikov visoko kakovostne izkušnje VJIU programov (Coyle idr.,

2010, str. 162).

2. 9 RAZŠIRJENOST METODE VJIU V SLOVENIJI

Slovenija je kot članica Evropske skupnosti sopodpisnica številnih dokumentov Evropske

komisije, ki potrjujejo zavezanost Komisije Evropske skupnosti k večjezičnosti v EU in

učenje dveh jezikov (ob prvem) od zgodnjega otroštva naprej (Pižorn, 2009).

»Če želimo upoštevati težnjo Evropske skupnosti o trijezičnih prebivalcih Evrope, menimo,

da bi morali otroci prvi tuji jezik začeti pridobivati že z začetkom šolanja ali celo še bolj

zgodaj (na predšolski stopnji), vendar ne kot »predmet«, temveč kot govorno srečanje z

jezikom« (Brumen, Robnik, 2008, str. 802).

Lipavic Oštir in Jazbec navajata nekaj nejasnosti v povezavi s poučevanjem po metodi VJIU.

Prva je, da izvajalci pouka te metode ne poznajo dovolj, čeprav je možno, da ga vsaj deloma

izvajajo. Kot drugo pa navajata, da je z izvajanjem VJIU v Sloveniji kršena zakonodaja, ki kot

učni jezik predvideva samo slovenščino (izjema je pouk tujih jezikov na narodnostno mešanih

območjih). Ta metoda tako ostaja v nekakšni anonimnosti, v obliki projektov (npr. projekt

Ilich). Primerov takega učenja je posledično izredno malo.

Glede na to, da je tuji jezik obvezen v 2. razredu osnovne šole, se na tej stopnji pričenja tudi

uporaba metode VJIU. Mlajši učenci so dovzetnejši za tako poučevanje, saj so tako vključeni

v učenje jezika, ne da bi se tega sploh dobro zavedali.



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Anja Klemenčič, diplomska naloga

20

Po rezultatih Evropske raziskave o jezikovnih kompetencah (ESLC 2011) se metoda VJIU v

Sloveniji izvaja le na 14 % vzorčnih šolah, ki nudijo angleščino kot tuji jezik, in 13 % tistih,

ki nudijo nemščino. 21 % vprašanih učiteljev angleškega jezika ter 13 % učiteljev nemščine

se je med dodiplomskim študijem oz. začetnim izobraževanjem izpopolnjevalo na področju

VJIU. V zadnjih petih letih pa se je strokovnega izpopolnjevanja na tem področju udeležilo 39

% anketiranih učiteljev angleščine in 40 % učiteljev nemščine.
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3 EMPIRIČNI DEL

3. 1 UVOD V EMPIRIČNI DEL

V empiričnem delu bomo preučili teoretični vidik poučevanja tujih jezikov po metodi VJIU

(vsebinsko in jezikovno integrirano učenje) in analizirali, kakšna stališča o tej metodi imajo

učenci 2., 3. in 4. razreda osnovne šole, ki so sodelovali pri takem pouku, ter učitelji

razrednega pouka na osnovnih šolah po Sloveniji.

VJIU je v Sloveniji relativno nova metoda poučevanja tujih jezikov. Z uvedbo obveznega

učenja prvega tujega jezika v 2. razredu osnovne šole se pričenja tudi uporaba VJIU na tej

stopnji. Uporablja pa se tudi že v nekaterih prvih razredih. Diplomske naloge na to temo smo

se lotili, ker smo želeli izvedeti več o tej metodi ter dobiti širši pogled na drugačno metodo

učenja tujega jezika, ki ga v času našega šolanja nismo poznali.

Namen empiričnega dela je preveriti, kakšna so stališča do metode VJIU s strani učiteljev

razrednega pouka in učencev 2., 3. in 4. razreda osnovne šole, ki so sodelovali pri takem

pouku. Zanimalo nas je, kako so učenci zadovoljni s to obliko poučevanja ter kako jo

sprejemajo učitelji. V prvem delu smo v obliki preglednic, grafov in komentarjev prikazali

rezultate raziskave med učenci, v drugem pa med učitelji. Na koncu smo vse odgovore

povzeli in jih razložili v skladu z raziskovalnimi vprašanji.

CILJI

1. Ugotoviti, kakšna so stališča učiteljev razrednega pouka in njihovo poznavanje metode

VJIU.

2. Primerjati stališča do metode VJIU med učitelji, ki ne poučujejo po tej metodi, ter

tistimi, ki ji sledijo pri pouku.

3. Ugotoviti, kako metodo VJIU sprejemajo učenci, ki so sodelovali pri pouku s to

metodo.

4. Ugotoviti, kakšne so povezave med stališči učiteljev in učencev o metodi VJIU na isti

šoli.

5. Ugotoviti, kakšna so stališča učiteljev, ki uporabljajo metodo VJIU, o načinu

prilagoditve tujega jezika, da pouk še vedno poteka tako, da učenci razumejo vsebino.
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RAZISKOVALNA VPRAŠANJA OZIROMA HIPOTEZE

V skladu s postavljenimi cilji, smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja:

R1: Kakšna so stališča, poznavanje in sprejemanje metode VJIU s strani učiteljev razrednega

pouka?

R2: Kakšna so stališča do metode VJIU tistih učiteljev, ki poučujejo po tej metodi, in tistih, ki

ne?

R3: Kako učenci sprejemajo in so zadovoljni z metodo VJIU pri pouku?

R4: Kakšne so zaznave učencev o tem, kako učenje prek tujega jezika vpliva na znanje

materinščine v povezavi s tem, kako se učitelji iste šole strinjajo s trditvijo »Znanje maternega

jezika učencev, ki so vključeni v VJIU program, napreduje bolj od tistih, ki niso vključeni v ta

program.«?

R5: Kakšne so zaznave učencev o tem, ali bi si zapomnili več informacij, če bi pouk vedno

potekal v slovenskem jeziku, v povezavi s tem, kako se učitelji iste šole strinjajo s trditvijo

»Zaradi poučevanja v tujem jeziku je kakovost znanja vsebine slabša.«?

R6: Kakšna so stališča učiteljev, ki uporabljajo metodo VJIU, o načinu prilagoditve tujega

jezika, da pouk še vedno poteka tako, da učenci razumejo vsebino?

3. 2 METODOLOGIJA

Za raziskovalno metodo bomo uporabili dva različna anketna vprašalnika. Gre za sistematično

metodo zbiranja podatkov na podlagi vzorca. Pri obeh vprašalnikih bomo uporabili tri različne

vrste vprašanj – odprti, zaprti in polodprti tip.

Zbiranje podatkov: Poiskali bomo osnovne šole, na katerih poučujejo tuji jezik z metodo

VJIU. Na vsaki šoli, ki bo pripravljena sodelovati, bomo razdelili ankete med učence 2., 3. in

4. razreda, ki so sodelovali pri pouku, ki je bil izvajan po tej metodi, ter učitelje razrednega

pouka iste šole. Ker nas zanima splošno mnenje učiteljev ne glede na to, ali poučujejo na ta

način ali ne, bomo ankete razdelili tudi med druge učitelje razrednega pouka v Sloveniji.

Podatke bomo obdelali po SPSS-metodi in jih analizirali s pomočjo programa Microsoft

Excel.
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3. 3 VZOREC MERJENCEV

Prve ankete smo razdelili med učence na osnovnih šolah po Sloveniji, ki so sodelovali pri

pouku, ki je bil izvajan po metodi VJIU. Anketirali smo 100 učencev 2. razredov, 224

učencev 3. razredov ter 90 učencev 4. razredov. Raziskavo smo izvajali na dvanajstih

osnovnih šolah. Ena šola se nahaja na Pomurskem, dve na Dolenjskem, dve sta iz

Osrednjeslovenske regije, ena iz Pomurja, ena iz Podravske, dve iz Koroške ter tri iz

Savinjske. Na istih šolah je drugo anketo reševalo 43 učiteljev, od tega jih 15 poučuje po

metodi VJIU.

Ker smo želeli pridobiti večji vzorec učiteljev, smo ankete izvajali tudi drugje. V raziskavo je

bilo vključenih še dodatnih 74 učiteljev, od teh jih 12 poučuje po omenjeni metodi.

3. 4 OBDELAVA PODATKOV

Zbrane podatke smo uredili s pomočjo grafov in preglednic. Statistično smo jih obdelali s

programom Microsoft Excel. Vse rezultate smo zaradi lažje primerjave izrazili v odstotkih.

3. 5 ANALIZA IN INTERPRETACIJA REZULTATOV ANKETE

ZA UČENCE 2., 3. IN 4. RAZREDOV

SPOL UČENCEV

Preglednica 2: Spol učencev

2. razred 3. razred 4. razred

moški 54 % (45) 51,78 % (116) 46,66 % (42)

ženski 46 % (46) 48,22 % (108) 53,34 % (48)
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Graf 1: Spol učencev

V Preglednici 2 in Grafu 1 lahko razberemo, da je v 2. in 3. razredu na anketni vprašalnik

odgovarjalo več dečkov kot deklic (54 % in 52 %), v 4. razredu pa je bilo več deklic (53 %).

Vendar so odstopanja majhna.

ALI UČENCEM UČENJE TUJEGA JEZIKA DELA TEŽAVE?

Preglednica 3: Ali učencem učenje tujega jezika dela težave?

2. razred 3. razred 4. razred

da 18 % (18) 36,16 % (81) 35,56 % (32)

ne 82 % (82) 63,84 % (143) 64,44 % (58)
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Graf 2: Ali učencem učenje tujega jezika dela težave?

V 2. razredu kar 80 % učencem učenje jezika ne dela težav. V 3. in 4. razredu pa je teh

učencev za približno 15 % manj. Učenje tujega jezika torej dela težave 18 % učencem 2.

razreda, 36 % učencem 3. razreda in prav tako 36 % učencem 4. razreda.

KAKO BI OCENIL LASTNO ZNANJE TUJEGA JEZIKA OD 1 DO 5?

Preglednica 4: Ocena lastnega znanja učencev

2. razred 3. razred 4. razred

1 2 % (2) 2,68 % (6) 1,11 % (1)

2 2 % (2) 4,02 % (9) 7,78 % (7)

3 13 % (13) 20,98 % (47) 21,11 % (19)

4 35 % (35) 41,07 % (92) 42,22 % (38)

5 48 % (48) 31,25 % (70) 27,78 % (25)
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Graf 3: Ocena lastnega znanja učencev

Učenci so svoje lastno znanje tujega jezika v veliki večini ocenili z najvišjima ocenama, 4 in

5. V drugem razredu sta 2 % učencev izbrala oceno 1, v tretjem razredu 3 % ter v četrtem

razredu 1 %. Oceno 2 sta izbrala 2 % učencev drugega razreda, 4 % učencev tretjega razreda,

v četrtem razredu pa je takih učencev 7 %. Z oceno 3 se je ocenilo 13 % učencev drugega

razreda ter po 21 % učencev tretjega in četrtega razreda. Oceno 4 si je pripisalo 35 % učencev

drugega razreda, 41 % tretjega ter 42 % četrtega. Večina učencev drugega razreda (48 %) je

svoje znanje ocenila z oceno 5, v tretjem razredu je bilo takih 31 % učencev in v četrtem

razredu 28 %. Povprečna ocena vseh anketiranih učencev je bila 4,08 (2. razred – 4,31; 3.

razred – 3,94; 4. razred – 4,18).

Iz grafa je razvidno, da je najpogostejša ocena učencev drugega razreda ocena 5, tretjega in

četrtega pa ocena 4. Ni opaziti Gaussove krivulje.

PREPRIČANOST VASE PRI PISANJU OZ. GOVORJENJU TUJEGA JEZIKA

Preglednica 5: Prepričanost vase pri uporabi tujega jezika

2. razred 3. razred 4. razred

zelo prepričan 28 % (28) 21,88 % (49) 26,67 % (24)

prepričan 52 % (52) 56,25 % (126) 61,11 % (55)

neprepričan 16 % (16) 18,75 % (42) 10 % (9)

zelo neprepričan 4 % (4) 3,13 % (7) 2,22 % (2)
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Graf 4: Prepričanost vase pri uporabi tujega jezika

Zanimalo nas je, kako so učenci samozavestni pri uporabi tujega jezika. Velika večina

učencev, ki so odgovarjali na anketni vprašalnik, je prepričana vase in v svoje zmožnosti pri

uporabi tujega jezika (52 %, 56 % in 61 %). Opazimo lahko, da z višjim razredom ta odstotek

narašča. Sledijo učenci, ki so zelo prepričani vase, 28 %, 22 % in 27 %. Učencev, ki niso

prepričani vase pri uporabi jezika, je v tretjem razredu 16 %, v drugem 19 % in v četrtem 9 %.

Zelo neprepričanih vase pa je najmanj učencev (4 %, 3 % in 2 % učencev).

TUJI JEZIK, UPORABLJEN PRI VJIU

Preglednica 6: Tuji jezik uporabljen pri VJIU

2. razred 3. razred 4. razred

angleščina 100 % (100) 73,66 % (165) 46,67 % (42)

nemščina 0 % 26,34 % (59) 53,33 % (48)
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Graf 5: Tuji jezik, uporabljen pri VJIU

100 % anketiranih učencev drugega razreda pri pouku VJIU uporablja angleščino. V tretjem

razredu je takih učencev 74 % in v četrtem 47 %. Nemščino pa uporablja 26 % učencev

tretjega in 53 % četrtega razreda.

Angleščina tudi na splošno prevladuje kot prvi tuji jezik v Sloveniji.

PREDMETNO PODROČJE VJIU

Preglednica 7: Predmetno področje VJIU

2. razred 3. razred 4. razred

glasbena umetnost (GUM) 100 % (100) 75,45 % (169) 66,67 % (60)

likovna umetnost (LUM) 78 % (78) 61,16 % (137) 33,33 % (30)

matematika (MAT) 78 % (78) 100 % (224) 80 % (72)

spoznavanje okolja (SPO) 100 % (100) 100 % (224) 71,11 % (64)

šport (ŠPO) 14 % (14) 91,96 % (206) 15,56 % (14)

naravoslovje in tehnika (NIT) / / 35,56 % (32)

družba (DRU) / / 20 % (18)
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Graf 6: Predmetno področje VJIU

V drugem razredu so vsi anketirani učenci (100) sodelovali pri pouku glasbene umetnosti in

spoznavanja okolja po metodi VJIU. Likovna umetnost in matematika sta po metodi VJIU

potekala pri 78 % anketiranih učencev, šport pa pri 14 %.

V tretjem razredu je 100 % učencev sodelovalo pri pouku matematike in spoznavanja okolja

po metodi VJIU. Šport je po tej metodi potekal pri 92 %, glasbena umetnost pri 75 % in

likovna umetnost pri 61 %.

V četrtem razredu je pri pouku matematike po metodi VJIU sodelovalo 80 % učencev,

spoznavanju okolja 71 %, glasbeni umetnosti 67 %, naravoslovje in tehniko je po tej metodi

spremljalo 36 % učencev, likovno umetnost 33 %, družbo 20 % učencev in šport le 16 %.

Najpogostejši predmeti v vseh treh razredih, ki se poučujejo po metodi VJIU, so glasbena

umetnost in matematika ter spoznavanje okolja oz. naravoslovje in tehnika ter družba v

četrtem razredu.

ZADOVOLJSTVO UČENCEV Z VJIU

Preglednica 8: Zadovoljstvo s poukom VJIU

2. razred 3. razred 4. razred

zelo zadovoljen 69 % (69) 47,77 % (107) 31,11 % (28)

zadovoljen 26 % (26) 40,18 % (90) 53,33 % (48)

nezadovoljen 3 % (3) 9,82 % (22) 13,33 % (12)
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zelo nezadovoljen / 2,23 % (5) 2,22 % (2)

Graf 7: Zadovoljstvo s poukom VJIU

Učenci drugega razreda so bili v 69 % zelo zadovoljni s poukom po metodi VJIU, 26 % je

bilo zadovoljnih in 3 % nezadovoljni.

Učenci tretjega razreda so bili v 48 % zelo zadovoljni s poukom po metodi VJIU, 40 % je bilo

zadovoljnih, 10 % nezadovoljnih in 2,23 % zelo nezadovoljnih.

V četrtem razredu je bilo 31,11 % učencev zelo zadovoljnih s poukom po metodi VJIU, 53 %

zadovoljnih, 13 % učencev ni bilo zadovoljnih in 2 % je bilo zelo nezadovoljnih.

Na splošno so učenci precej zadovoljni s to metodo poučevanja.

To vprašanje je zahtevalo tudi pojasnilo, zakaj učenci tako mislijo. Odgovori so različni.

Najpogostejše smo navedli v spodnji preglednici (Preglednica 9).

Preglednica 9: Zakaj so bili učenci zadovoljni ali nezadovoljni s poukom po metodi VJIU

2. razred 3. razred 4. razred

zelo zadovoljen Ker se naučim veliko

novega; ker znam tuji

jezik, mi gre dobro in

mi je všeč; ker je

Ker je dobro, da znamo

angleški jezik; poleg

slovenščine se naučim še

drugi jezik; je zelo zanimivo

Ker mi je tuji jezik všeč

in se ga rad učim; ker se

veliko naučim in več

znam; rad imam
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zabavno, poučno in

bolj zanimivo; ker se

učimo skozi igro; ker

se v tujem jeziku

veliko naučim; ker

imamo super

učiteljico; ker se

igramo, plešemo,

pogovarjamo, pišemo,

gledamo risanke, filme

in posnetke, rešujemo

račune, pojemo,

igramo spomin, se

učimo preko

interaktivne table …;

ker bom lahko odšla

na izlet v Anglijo …

in zabavno; ker bom lahko

razumel Angleže in šel na

počitnice v tujo državo; ker

nam učiteljice razložijo kaj

besede pomenijo in nam

pomagajo; naučim se veliko

novega in zanimivega; ker se

bom znal pogovarjati v TJ, če

bom šel v tujo državo; ker se

učimo skozi igro; ker pojemo

kakšno pesem, rišemo,

barvamo, plešemo, se

igramo, ustvarjamo, kuhamo

…; ker je drugače kot pri

običajnem pouku; ker mi je

všeč TJ; ker se učimo stvari,

ki se jih ne učimo pri

angleščini; ker se snovi

učimo v slovenščini in

angleščini …

angleščino; ker je

zanimivo in zabavno;

potem bom znal dva

jezika; učiteljica dobro

razloži; ker se učimo

skozi igro; ker je

zanimivo izkusiti

naravoslovje v TJ; ker se

kasneje  lahko hitreje

naučiš tujega jezika; ker

smo se učili na drug

način in je bilo zanimivo

…

zadovoljen Ker še ne znam tako

dobro govoriti tujega

jezika; ker ne znam

vseh besed; ker težko

izgovarjam besede,

ostalo mi gre.

Ker se naučim veliko

novega in je zabavno;

ker se učimo skozi

igro; ker mi odpira

dodatne možnosti za

naprej …

Ker še ne znam čisto vsega

kar smo se učili; ker ne znam

dobro tujega jezika in ne

razumem vsega; ker manj

vem in česa ne razumem; ker

se ne maram učiti; ker mi

včasih spodleti in se zmotim;

ker se mi zdi, da bi lahko pri

nekaterih stvareh govorili

malo več slovensko.

Ker je zabavno in se veliko

novega naučimo; ker je

zanimivo; ker učiteljica

vedno razloži, če česa ne

razumemo; ker mi gre TJ

Ker mi ne gre dobro; ker

mi angleščina dela še

malo težav.

Ker spoznaš kaj znaš in

česa si sposoben; ker je

zanimivo in zabavno;

ker mi gre tuji jezik

odlično; ker se veliko

novega naučiš; ker se

večino naučimo preko

igre; sicer se učimo

angleškega jezika samo

pri uri angleščine; ker

mislim, da ti lahko

pomaga v prihodnosti, a
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dobro; TJ mi je všeč, vendar

ne preveč; ker se učimo skozi

igro; ker mi je všeč ker se

vključujejo tudi drugi

predmeti; ker se naučim

veliko novih besed v tujem

jeziku; ker se učimo tujega

jezika in predmeta hkrati; ker

plešemo, poslušamo glasbo

in delamo zanimive reči; ker

se bom lahko zaposlil v tujih

državah.

vseeno mi to ni zelo

všeč; ker so mi všeč tuji

jeziki; ker sem se veliko

naučila ampak jaz tega

jezika nisem nikoli

uporabljala doma, v

trgovini …; ne znam ga

prav dobro, a mi učenje

ne dela težav; ker se s

tem učimo dva predmeta

na enkrat; ker se vedno

naučim kakšne nove

besede; ker sem se

naučila računske

operacije v tujem jeziku;

ker je bilo drugače kot

po navadi. Na ta način

sem si več zapomnila.

nezadovoljen Ker bi lahko imeli 2 ali

več skupin. V eno

skupino bi dali slabše

učence, v drugo pa

boljše učence.

Ker je težko; ker mi

govorjenje tujega jezika ne

gre; ker ne razumem tujega

jezika; ker učiteljica ne pove

vedno kaj pomeni kakšna

beseda; ker bi mi bilo bolj

všeč, da bi vse angleške

besedenajprej povedali v

slovenščini; ker mi tuji jezik

ni všeč …

Ker se nisem ničesar

naučil; ker ne maram

tega tujega jezika; ker

tujega jezika ne

razumem; ker mi ta tuji

jezik ni všeč; ker je

težka snov; ker imamo

preveč domače naloge

…

zelo

nezadovoljen

/ Zato ker ne razumem in

včasih zamenjam številke;

ker si bolj kot v nemščini

želim govoriti v angleščini;

ker mi tuji jezik ni všeč …

Ker je dolgočasna

učiteljica; ker ne

razumem tujega jezika.

Odgovori so si med seboj precej podobni, ne glede na to, kateri razred učenci obiskujejo.

Nekaj učencev je navedlo tudi razloge, zakaj jim je tak pouk samo všeč in ne zelo všeč.



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Anja Klemenčič, diplomska naloga

33

Navajali so predvsem to, da jezika (še) ne razumejo dovolj, da bi lahko brez težav spremljali

ta pouk. Opazili smo tudi, da kar nekaj učencev drugega razreda ni navedlo razlage, zakaj

tako menijo. Razlog za to vidimo v tem, da učenci še niso tako vešči pisanja.

KAKO DOBRO SO UČENCI RAZUMELI UČITELJICO?

Preglednica 10: Razumevanje učiteljice

2. razred 3. razred 4. razred

vse 18 % (18) 21,43 % (48) 18,89 % (17)

skoraj vse 53 % (53) 42,86 % (96) 46,67 % (42)

polovico 25 % (25) 22,32 % (50) 27,78 % (25)

skoraj ničesar 2 % (2) 8,93 % (20) 5,56 % (5)

ničesar 2 % (2) 4,46 % (10) 1,11 % (1)

Graf 8: Razumevanje učiteljice

18 % učencev drugega razreda je razumelo vse, kar je povedala učiteljica, 53 % je razumelo

skoraj vse, 25 % polovico, po 2 % pa jih ni razumelo skoraj ničesar in ničesar.

V tretjem razredu je 21 % anketiranih učencev razumelo vse, kar je povedala učiteljica, 43 %

jih je razumelo skoraj vse, 22 % polovico, 9 % jih ni razumelo skoraj ničesar, 4 % učencev pa

sploh ni razumelo ničesar.



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Anja Klemenčič, diplomska naloga

34

Učenci četrtega razreda so v 19 % odgovorili, da so razumeli vse, kar je povedala učiteljica,

47 % jih je razumelo skoraj vse, 28 % polovico, 5 % ni razumelo skoraj ničesar, 1 % učencev

pa ni razumel ničesar.

Na splošno je razumevanje v vseh treh razredih precej dobro. Večina učencev je pri urah, ki

so potekale po metodi VJIU, razumela skoraj vse.

KAKO ZANIMIV SE UČENCEM ZDI TAK POUK

Preglednica 11: Kako zanimiv se učencem zdi pouk

2. razred 3. razred 4. razred

zelo zanimiv 70 % (70) 45,09 % (101) 27,78 % (25)

zanimiv 26 % (26) 36,61 % (82) 43,33 % (39)

enak kot sicer 3 % (3) 13,39 % (30) 16,67 % (15)

nezanimiv 1 % (1) 1,79 % (4) 8,89 % (8)

zelo nezanimiv / 3,12 % (7) 3,33 % (3)

Graf 9: Kako zanimiv se učencem zdi pouk

Učencem drugega razreda je bil tak pouk v 70 % zelo zanimiv, 26 % meni, da je zanimiv. 3 %

učencev meni, da je bil tak pouk enak kot sicer, le 1 % pa se je tak pouk zdel nezanimiv.

V tretjem razredu so rezultati bolj razgibani. 45 % učencev meni, da je bil tak pouk zelo

zanimiv in 37 % se je zdel zanimiv. 13 % učencev meni, da je bil pouk enak kot sicer, 2 % so

se ure zdele nezanimive in 3 % zelo nezanimive.
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Učencem četrtega razreda se je pouk zdel zanimiv v 28 %, 43 % jih meni, da je bil zanimiv.

17 % učencev meni, da je bil pouk enak kot sicer. Nezanimiv je bil 9 % učencem in zelo

nezanimiv 3 %.

Opazimo lahko, da so starejši učenci manj zadovoljni s takim poukom kot mlajši.

UPORABNOST IZKUŠNJE UČENJA PO METODI VJIU V PRIHODNOSTI

Preglednica 12: Uporabnost izkušnje v prihodnosti

2. razred 3. razred 4. razred

prišla mi bo zelo prav 80 % (80) 74,55 % (167) 58,89 % (53)

prišla mi bo prav 20 % (20) 22,77 % (51) 35,56 % (32)

ne bo mi prišla prav / 1,34 % (3) 3,33 % (3)

sploh mi ne bo prišla prav / 1,34 % (3) 2,22 % (2)

Graf 10: Uporabnost izkušnje v prihodnosti

Velika večina učencev meni, da jim bo izkušnja, ki so jo pridobili z učenjem po metodi VJIU,

v prihodnosti prišla zelo prav (80 %, 75 %, 59 %), nekaj manj je tistih, ki menijo, da jim bo

izkušnja prišla prav (20 %, 23 %, 36 %).

Učenci, ki mislijo, da jim izkušnja ne bo prišla prav oz. sploh ne bo prišla prav, je bolj malo.

Za ta dva odgovora se ni odločil noben učenec drugega razreda. So pa se zanju odločili 3 %

učencev tretjih razredov ter 6 % učencev četrtih razredov.



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Anja Klemenčič, diplomska naloga

36

JE UČENCEM TA NAČIN PRINESEL KAKŠNO DODATNO ZNANJE?

Preglednica 13: So učenci pridobili kakšna dodatna znanja?

2. razred 3. razred 4. razred

da 49 % (49) 48,21 % (108) 43,33 % (39)

ne 5 % (5) 4,02 % (9) 17,78 % (16)

ne vem 46 % (46) 47,77 % (107) 38,89 % (35)

Graf 11: So učenci pridobili kakšna dodatna znanja?

Za odgovor »ne« se je pri vseh treh generacijah odločil majhen odstotek učencev (5 %, 4 % in

18 %). Največ je bilo tistih, ki obiskujejo četrti razred.

Odstotki učencev, ki so se odločali za odgovora »da« in »ne vem«, so si zelo blizu. 49 %

učencev drugega razreda, 48 % tretjega in 43 % četrtega meni, da so s tem načinom učenja

pridobili tudi dodatna znanja. 46 % učencev drugega, 48 % tretjega in 40 % četrtega pa je bilo

pri tem vprašanju neodločenih.

To vprašanje je zahtevalo tudi pojasnilo, zakaj učenci tako mislijo. Odgovore, ki so si različni,

smo navedli v spodnji preglednici (Preglednica 14).

Preglednica 14: Kakšna dodatna znanja je učencem prineslo učenje po metodi VJIU

2. razred 3. razred 4. razred

da O Ameriki in Angliji; vem, da Če gremo v Anglijo, Ameriko, Bom lahko obiskal
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imajo v Angliji kraljico; učenec

je na vprašalnik narisal ameriško

zastavo; naučil sem se novih

besed v tujem jeziku; izvedel

sem, kaj radi jedo v Angliji; sem

izvedel da ponekod za noč

čarovnic dobijo bombone, smo

se pogovarjali o »Halloween«;

zanimajo me tuje države; ko

bom šel v državo kjer govorijo

ta jezik, se bom lahko

pogovarjal; če spoznam koga iz

druge države, se z njim lahko

pogovarjam …

katero drugo državo ali spoznamo

kakšnega tujca se lahko

pogovarjamo, sporazumevamo;

vem nekaj o Hrvaški; naučil sem

se veliko o Angliji in Londonu; če

grem delat v Avstrijo, moram

govoriti nemško; ker sem spoznala

več o Avstriji; naučim se veliko

novih besed; vem da angleško

govorijo Angleži;ker se o tej

državi več naučimo; naučila sem

se kako se reče Avstrija; se veliko

pogovarjamo o različnih državah,

sem spoznaval druge države; smo

se učili glasbo, angleške pesmi;

sem spoznal pust (Halloween) in

nove praznike; sem se učila novih

celin v angleščini.

Dva učenca sta na anketo narisala

angleško in ameriško zastavo.

katero od teh držav;

sem se naučila veliko

o tem kakšno je

življenje v tej državi;

se učimo zmeraj nekaj

novega; učili smo se o

Angliji (Veliki

Britaniji), vem več o

tej državi; ker sem se

naučil veliko stvari in

jih znam v slovenščini

in angleščini…

ne O tem se bomo učili v višjih

razredih; nisem se naučil nič

novega; sem vse že znal;

angleščino sem se učil že pred

prvim razredom.

Ničesar ne razumem; se tega še

nismo učili; nimam državljanstva

in tudi nisem nič slišala; sem že

znal angleščino …

Ni zanimivo; smo se

učili matematiko in

likovno umetnost; ker

smo se učili mat, ne

pa o državi in jeziku.

ALI JE UČENJE MATERNEGA JEZIKA POSTALO LAŽJE, ODKAR SE UČIŠ TUJI

JEZIK?

Preglednica 15: Ali je učenje maternega jezika postalo lažje, odkar se učiš TJ?

2. razred 3. razred 4. razred

da 45 % (45) 36,61 % (82) 43,33 % (39)

ne 9 % (9) 31,25 % (70) 12,22 % (11)

enako kot prej 46 % (46) 32,14 % (72) 44,44 % (40)
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Graf 12: Ali je učenje maternega jezika postalo lažje, odkar se učiš TJ?

Med učenci drugega razreda jih le 9 % meni, da je učenje maternega jezika zaradi tujega

težje. 45 % se zdi učenje lažje, 46 % pa jih meni, da je enako kot prej.

Za vsako od treh možnosti se je odločilo približno enako število učencev tretjih razredov –

37 % se zdi učenje materinščine lažje, 31 % jih meni, da je težje in 32 % jih je mnenja, da je

enako kot prej.

V četrtem razredu se 43 % učencem zdi materinščina lažja, odkar se učijo tuji jezik, 12 % jih

meni, da je težja. Ostali (44 %) pa so mnenja, da ni nobene razlike.

Vprašanje je zahtevalo tudi pojasnilo, zakaj učenci tako mislijo. Odgovore, ki so si različni,

smo navedli v spodnji preglednici (Preglednica 15).

Preglednica 16: Zakaj se učencem zdi materni jezik težji, lažji oz. enak kot pred učenjem po metodi VJIU

2. razred 3. razred 4. razred

da Ker je (vedno) lažje; ker

mi angleščina pomaga

pri učenju slovenščine;

ker se lažje pogovarjam;

ker je slovenščina lahka

in zanimiva; ker je to

moj materni jezik, ki ga

Zato ker slovenščino bolj

razumem in znam; ker tako

govorim že celo življenje; ker sem

ugotovila da je angleščina enako

lahek jezik kot slovenščina; ker se

lahko več učim v slovenščini kot

v drugih tujih jezikih; ker se prej

Ker so nekatere besede, pa

ne čisto vse, podobne

slovenskemu jeziku; ker bi

se rada naučila čim več

jezikov; zato ker se

trudim; ker slovensko bolj

razumem; ker imam boljše
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znam že od rojstva;

kernisem najboljši pri

angleščini; ker mi

slovenščina veliko

pomeni; ker vse

razumem; ker znam tudi

tisto, česar prej nisem;

ker znam bolje kot

včasih; moj materni

jezik je lažji od tujega;

zato, ker ko se nekaj

naučimo pri angleščini

mi je pri pouku to že

poznano.

še nisem učil tujega jezika; ker

več znam; ker je nekaj besed

podobnih; ker je angleščina težja;

ker mi angleščina kdaj pomaga, če

se je treba kaj pogovoriti; ker je

lažje da govorim malo angleško in

slovensko; ker sta jezika različna;

ker raje govorim slovensko, kot v

drugih jezikih; ker najprej nisem

znal govoriti slovensko in me je

mami naučila; ker se učim tujega

jezika mi je lažje; ker imam boljšo

oceno kot prej; ko se naučiš

težjega, tujega jezika, je materni

jezik lažji; ker se učimo tudi

slovenščino; ker v drugem jeziku

vidim slovenščino; ker je

angleščina težja in ko greš

reševati naloge v slovenščini, vse

razumeš, je lažje; ker je tuji jezik

težji od maternega, ki se ga zaradi

tega lažje učim; ker mi gre bolj

bosanščina od slovenščine; ker če

v slovenščini kakšne besede

nisem razumel, smo imeli pri

pouku angleščine to besedo v

angleškem jeziku mi je učiteljica

to razložila …

ocene; ker sem spoznala

več slovničnih pravil; ker

je učiteljica razložila kar

je povedala; ker sem se

začela zavedati, o čem

govorim vsak dan; ker se

doma pogovarjamo

slovensko …

ne Ker mi gre angleščina

bolje; ker nam je

učiteljica veliko

povedala; ker materni

jezik ni težak …

Ni lažje ker sta si slovenščina in

angleščina različna jezika; ker te

drugi jezik zmede; ker ne

razumem angleškega jezika; ker

imam več jezikov mi je težje; ker

je jezik drugačen; ker se zdaj

navajam na drug jezik; ker ni

skoraj nobena beseda podobna

Težje je, ker se moraš

učiti oboje; ker tako dobro

govorim materni jezik kot

prej; ker sem malo pozabil

slovenščino; ker mi ni šlo;

ker je slovenščina moj

materni jezik …
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mojemu maternemu jeziku; ker že

kar veliko znam in kdaj namesto v

slovenščini rečem kaj v

angleščini; ker pozabim

slovenščino; ker doma govorim

slovensko in mi angleščina pri

tem nič ne pomaga; ker začnem

jezika mešat med seboj; ker se

učiš angleščino in ne slovenščine;

ker pozabljam to, kar se učimo in

ponavljamo …

enako

kot

prej

Ker je to moj materni

jezik; ker razumem tuji

jezik; ker se ne

pogovarjamo slovensko;

ker je med maternim in

angleškim jezikom

razlika …

Ker ga znam več let; ker pri

angleškem pouku skoraj nič ne

govorimo slovenščini; ker oboje

dobro znam; ker to ne vpliva na

moj materni jezik; ker znam

angleščino, odkar sem bila

majhna; ker mi nemščina ne

pomaga pri učenju maternega

jezika (niti ne škoduje!); odkar se

učim angleščine, mi to ne pomaga

pri izgovarjavi; ker se materni

jezik učim dlje in ga dobro znam;

ker imam enake ocene kot prej;

ker je moj materni jezik ruščina,

učim se ga že iz vrtca; ker znam

oboje enako dobro …

Ker je angleščina lahek

jezik; ker si jezika nista

podobna; ker jezikov ne

mešam; ker se ne

pogovarjamo samo v

tujem jeziku; ker govorim

slovenščino; ker se doma

vedno pogovarjamo

slovensko; ker še vedno

govorim enako;

angleščina mi dela težave,

slovenščina pa ne; ker

imam rad slovenski jezik;

ker znam oba jezika in to

ni vplivalo na moje

znanje; ker v šoli

uporabljamo slovenski

jezik, tujega jezika ne

uporabljamo pogosto …
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BI SI ZAPOMNIL VEČ INFORMACIJ, ČE BI POUK VEDNO POTEKAL V

SLOVENSKEM JEZIKU?

Preglednica 17: Bi si učenci zapomnili več informacij, če bi pouk potekal v slovenščini

2. razred 3. razred 4. razred

da 45 % (45) 71,43 % (160) 72,22 % (65)

ne 50 % (50) 24,55 % (55) 25,56 % (23)

ne vem 5 % (5) 4,02 % (9) 2,22 % (2)

Graf 13: Bi si učenci zapomnili več informacij, če bi pouk potekal v slovenščini

Učenci drugega razreda so se v skoraj enaki meri odločili za odgovora »da« in »ne«. 45 % jih

meni, da bi si v slovenskem jeziku zapomnili več, 50 % pa, da si ne bi zapomnili več. 5 %

učencev je bilo neodločenih.

Kar 71 % učencev tretjega razreda meni, da bi si pri pouku v slovenščini zapomnili več, 25 %

pa jih meni, da ni tako. 4 % učencev je bilo pri vprašanju neodločenih.

Prav tako 72 % učencev četrtega razreda meni, da bi si zapomnili več informacij, če bi pouk

potekal v slovenščini, 26 % pa jih meni, da si ne bi zapomnili več. 2 % učencev je

neodločenih.

Tudi to vprašanje je zahtevalo pojasnilo. V Preglednici 18 so navedeni najpogostejši

odgovori.



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Anja Klemenčič, diplomska naloga

42

Preglednica 18: Zakaj bi si oz. si ne bi učenci zapomnili več, če bi pouk potekal v slovenskem jeziku

da ne

2. razred Ker je slovenščina moj materni

jezik in jo znam bolj kot tuji

jezik; ker bi vse razumel;

učiteljica bi govorila

slovensko; bi velikokrat

ponovili …

Ker mi je angleščina všeč, jo imam rad; ker ni moj

materni jezik; se ne bi naučil tujega jezika; se v

angleščini naučim še več; se tako naučim veliko

zanimivih besed; ker je moj jezik angleški; ker bi

učiteljica govorila slovensko; ker potem ne bi

razumel angleščine, se ne bi pogovarjali v angleščini;

razumem tudi angleščino in lahko dobim informacije

tudi v angleščini; se ne bi naučil nič novega; sem znal

angleščino že pred 1. razredom …

3. razred Ker je slovenščina lažji jezik;

ker bi se več naučil in

zapomnil; ker je slovenščina

moj materni jezik in jo znam

bolj kot tuji jezik; ker sta oba

jezika preveč za učit; smo v

Sloveniji, Slovenci; včasih

česa ne razumem; se je lažje

učit, bilo bi čisto lahko; tujega

jezika še ne poznam dovolj, mi

ne gre dobro; ker bi več

razumela, ampak ne bi bilo

tako zabavno; ker se ne maram

učiti drugega jezika.

Si ne bi zapomnili, če ne ponavljamo; se tako naučim

več; ker mi je tuji jezik všeč; bi pozabil tuji jezik; če

se učim tuj jezik imam več izkušenj s tem ter bi znal

tudi tuji jezik; ker potem ne bi znal tujega jezika; ker

se v tujem jeziku tudi nekaj naučim; v obeh jezikih

poveš isto, ju enako razumem; ker nam učiteljica

vedno razloži pomen besed; ne bi bilo zanimivo in bi

bilo dolgčas; se potem ne bi učila tujega jezika;

mislim, da je prav, ker je Avstrija blizu Slovenije; se

ne bi naučila tako kot se zdaj; ker je angleški jezik

bolj zanimiv ker je tuj; ker se učimo enake stvari kot

pri normalnem pouku …

4. razred Ker je slovenščina moj materni

jezik in jo znam bolj kot tuji

jezik; bi vse razumel in si več

zapomnil. V tujem jeziku ne

razumem vsega; ker mi je

pouk v slovenščini bolj všeč;

ker mi angleščina ne gre

preveč dobro …

Ne bi ničesar razumel; se ne bi naučil novih besed v

tujem jeziku; ker bi rada znala angleško; ker

razumem tuji jezik; ker nam bo angleščina prišla prav

kasneje; ne bi potem imela nič od pouka; je v tujem

jeziku bolj zabavno; se ne bi nič novega naučili; ker

ne bi slišal nobene angleške besede; bi še manj

odnesel od pouka; ker si več zapomnim v tujem

jeziku; si morda bolj zapomnim tuje besede; se ne bi

dobro naučil izgovarjave tujega jezika; večinoma vse

razumem tudi v tujem jeziku …
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Najpogostejši razlog, ki so ga učenci navajali za to, da bi si zapomnili več, če bi pouk potekal

v slovenščini, je bil ta, da bi razumeli vse oz. več kot sedaj. Učenci, ki menijo, da si ne bi

zapomnili več, pa so kot razlog navajali, da potem ne bi znali tujega jezika in ne bi bilo tako

zanimivo ter zabavno.

BI PO MNENJU UČENCEV 4. RAZREDA TAK NAČIN UČENJA PRIPOMOGEL K

IZBOLJŠANJU ZNANJA TUJEGA JEZIKA?

Preglednica 19: Bi tak način učenja pripomogel k izboljšanju znanja tujega jezika?

4. razred

da 63,33 % (57)

ne 3,33 % (3)

ne vem 33,33 % (30)

Graf 14: Bi tak način učenja pripomogel k izboljšanju znanja tujega jezika?

Vprašanje smo zastavili le učencem 4. razreda, saj se nam zdi za mlajše učence nekoliko

preveč kompleksno.

63 % učencev meni, da bi tak način učenja pripomogel k izboljšanju znanja tujega jezika,

33 % je neodločenih in le 3 % jih meni, da ta način ne bi pripomogel. V spodnji preglednici

(Preglednica 20) navajamo razloge, zakaj učenci tako mislijo.
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Preglednica 20: Zakaj učenci menijo, da bi ta način pripomogel k boljšemu znanju tujega jezika

4. razred

da Bi se na tak način več naučil; bi se lahko pogovarjal s tujci; se rada učim; bi si veliko stvari

zapomnila; v drugih državah govorijo angleščino; se veliko novega naučim; ker je tak način

učenja zanimiv; ker se lahko pogovarjaš s tujci; ker ti stalno govorjenje v angleščini pomaga;

se lahko sporazumevamo; bi se lahko hkrati učil pravil angleščine in angleško govoriti; se s

pomočjo zabave veliko naučimo in imam tudi večjo voljo do učenja;  bi bilo bolj zanimivo in

bi si več zapomnili; bi se hitreje naučili tujega jezika; znali bi več angleškega jezika, če bi se

učili na tak način; bi več govorili v angleščini in se tako bolje naučili jezika; ker se že kot

majhni učimo tujega jezika; bi več znali in razumeli več besed; bi se več naučili; mi ang ne

gre dobro in bi mi to prišlo prav; bi imela več stika z jezikom …

ne Bi potrebovala nekoga, ki bi mi stvari bolje razložil; je dovolj slovarjev in tuji jeziki niso tako

pomembni.

3. 6 ANALIZA IN INTERPRETACIJA REZULTATOV ANKETE

ZA UČITELJE RAZREDNEGA POUKA

KOLIKO ANKETIRANIH UČITELJEV UPORABLJA METODO VJIU

Preglednica 21: Koliko anketiranih učiteljev uči po metodi VJIU

uči po metodi VJIU 28 (22 %)

ne uči po metodi VJIU 101 (78 %)

Graf 15: Koliko anketiranih učiteljev uči po metodi VJIU

Iz zgornjega tortnega diagrama lahko razberemo, da jih od vseh 129 anketiranih učiteljev,

22 % poučuje po metodi VJIU.
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SPOL UČITELJEV

Preglednica 22: Spol učiteljev

učitelj VJIU ni učitelj VJIU

moški 3,57 % (1) 2,97 % (3)

ženski 96,43 % (27) 97,03 % (98)

Graf 16: Spol učiteljev

Večina anketiranih učiteljic je ženskega spola, kar je pričakovano glede na to, da gre za

poklic, v katerem delujejo predvsem ženske.

Le 3 % anketiranih učiteljev, ki učijo po metodi VJIU, je moškega spola (1 učitelj) in 3 %

učiteljev, ki ne poučujejo po metodi VJIU (3 učitelji).

ŠTEVILO LET POUČEVANJA

Preglednica 23: Število let poučevanja učiteljev

ŠT. LET

POUČEVANJA

UČITELJ VJIU NI UČITELJ VJIU

0–9 35,71 % (10) 17,82 % (18)

10–19 50 % (14) 37,62 % (38)

20–29 14,29 % (4) 17,82 % (18)

30 in več 0 % 26,73 % (27)
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Graf 17: Število let poučevanja učiteljev

Večina učiteljev, ki poučujejo po metodi VJIU, uči od 10 do 19 let (50 %), 35,71 % jih

poučuje od 0 do 9 let, 14 % pa od 20 do 29 let.

Od učiteljev, ki ne poučujejo po metodi VJIU, pa jih 18 % poučuje od 0 do 9 let, 38 % od 10

do 19, 18 % od 20 do 29 in 27 % jih na šoli poučuje že 30 ali več let.

Ker gre za relativno novo metodo poučevanja tujih jezikov, smemo pričakovati, da so učitelji,

ki poučujejo po omenjeni metodi, predvsem mlajši.

RAZRED, KI GA UČITELJI POUČUJEJO

Preglednica 24: Razred, ki ga učitelji poučujejo

razred učitelj VJIU ni učitelj VJIU

1. 11,63 % 25 %

2. 25,59 % 20,83 %

3. 11,63 % 20 %

4. 20,93 % 16,67 %

5. 6,98 % 13,33 %

drugo 23,25 % 4,17 %
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Graf 18: Razred, ki ga učitelji poučujejo

Izmed učiteljev, ki poučujejo po metodi VJIU, jih 12 % poučuje v prvem razredu, 26 % v

drugem, 12 % v tretjem, 21 % v četrtem in 7 % v četrtem razredu. Pod drugo se je razvrstilo

23 % učiteljev. Gre predvsem za učitelje tujega jezika, ki poučujejo v več razredih, ne le v

enem. Nekateri poučujejo od 1. do 9. razreda. Pod drugo so učitelji VJIU navedli podaljšano

bivanje, 2 učitelja učita od 1. do 6. razreda, dva učitelja od 1. do 9. razreda, eden od 4. do 9.

razreda, eden poučuje 2. in od 6. do 9. razreda, dva poučujeta od 4. do 9. razreda in eden

poleg razrednega pouka uči tudi v vrtcu.

Pri učiteljih, ki ne poučujejo po metodi VJIU, jih 25 % poučuje v prvem razredu, 21 % v

drugem, 20 % v tretjem, 17 % jih poučuje četrti razred in 13 % peti razred. Pod drugo je

uvrščenih 4 % učiteljev, ki poučujejo kombinirani pouk (3 učiteljice kombinacije 4. in 5.

razreda), dve pa sta trenutno knjižničarki.

REGIJA, V KATERI UČITELJ POUČUJE

Preglednica 25: Regija, v kateri učitelj poučuje

regija učitelj VJIU ni učitelj VJIU

Goriška 0 % 0 %

Primorska 7,14 % (2) 9,90 % (10)

Gorenjska 7,14 % (2) 9,90 % (10)

Osrednjeslovenska 17,86 % (5) 28,71 % (29)

Dolenjska 7,14 % (2) 10,89 % (11)
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Savinjska 17,86 % (5) 9,90 % (10)

Podravska 17,86 % (5) 12,87 % (13)

Pomurska 10,71 % (3) 13,86 % (14)

Koroška 14,29 % (4) 3,96 % (4)

Graf 19: Regija v kateri učitelj poučuje

Izmed vseh anketiranih učiteljev jih je največ iz Osrednjeslovenske regije (18 % tistih, ki

poučujejo po metodi VJIU, in 29 % tistih, ki ne), sledi ji Podravska regija (18 % tistih, ki

poučujejo po metodi VJIU, in 13 % tistih, ki ne), Savinjska regija (18 % tistih, ki poučujejo

po metodi VJIU, in 10 % tistih, ki ne), Pomurska regija (11 % tistih, ki poučujejo po metodi

VJIU, in 14 % tistih, ki ne), Koroška regija (14 % tistih, ki poučujejo po metodi VJIU, in 4 %

tistih, ki ne), Dolenjska regija (7 % tistih, ki poučujejo po metodi VJIU, in 11 % tistih, ki ne),

Primorska regija (7 % tistih, ki poučujejo po metodi VJIU, in 10 % tistih, ki ne), Gorenjska

regija (7 % tistih, ki poučujejo po metodi VJIU, in 10 % tistih, ki ne). Iz Goriške regije v

anketnem vprašalniku ni sodeloval noben učitelj.
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ALI UČITELJI POUČUJEJO TUJI JEZIK

Preglednica 26: Ali učitelj poučuje tuji jezik?

učitelj VJIU ni učitelj VJIU

da 96,43 % (27) 9,90 % (10)

ne 3,57 % (1) 90,10 % (91)

Graf 20: Ali učitelj poučuje tuji jezik?

Izmed učiteljev, ki poučujejo po metodi VJIU, jih 96 % uči tuji jezik, 4 % (1 učiteljica) pa ne.

Medtem ko 90 % učiteljev, ki ne poučujejo po metodi VJIU, tudi ne poučuje tujega jezika,

10 % pa jih.

KATERI TUJI JEZIK POUČUJEJO UČITELJI

Preglednica 27: Tuji jezik, ki ga učitelji poučujejo

učitelj VJIU ni učitelj VJIU

angleščina 78,57 % (22) 100 % (10)

nemščina 25 % (7) 0 %
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Graf 21: Tuji jezik, ki ga učitelji poučujejo

Izmed vseh učiteljev, ki poučujejo po metodi VJIU, jih 79 % poučuje angleščino, 25 % pa

nemščino. Ena izmed anketiranih učiteljic poučuje oba jezika.

Vsi učitelji (10), ki ne poučujejo po metodi VJIU in poučujejo jezik, pa poučujejo angleščino.

Drugih jezikov učitelji niso navedli.

KAKO PO MNENJU UČITELJEV POTEKA POUK PO METODI VJIU?

To vprašanje je bilo odprtega tipa in so učitelji nanj odgovarjali prosto. Njihove odgovore

bomo navedli v spodnji tabeli in jih razdelili glede na to, ali učitelj poučuje po metodi VJIU

ali ne.

Preglednica 28: Kako po mnenju učiteljev poteka pouk po metodi VJIU

učitelji, ki NE poučujejo po metodi VJIU

Pouk poteka sproščeno, učenci so dejavni in pri delu uživajo. Vodi jo učitelj tujega jezika kot del

šolske ure kateregakoli predmeta v razredu. Vse poteka v tujem jeziku in se nič posebej ne razlaga.

Del pouka se izvede v tujem jeziku. Oba učitelja (predmetni in jezikovni) sta v razredu in se med

seboj dopolnjujeta. Uro v razredu izvaja učitelj tujega jezika, po temi, ki mu jo dajo razredniki.

Poteka ves čas v tujem jeziku. Pouk poteka zgolj v tujem jeziku katerega učitelj uči. Pomembno je to,

da je vsebina predmeta, pri katerem se VJIU izvaja, vezana na vsebino drugih predmetov (MAT,

SPO, LUM …). Da učenci v tujem jeziku obravnavajo neko snov iz drugih predmetov. Učenci se

skozi igro in različne slikovne aplikacije učijo tujega jezika. Učenci obravnavajo in spoznavajo snov
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iz različnih predmetnih področij v tujem jeziku, na način, da so 'vrženi' v situacije, ko preko

dejavnosti in aktivnosti, ki potekajo v tujem jeziku usvojijo snov določenega predmeta. Učitelj

razrednega pouka ali učitelj angleščine sodeluje pri urah (poučevanju) v angleščini v nižjih razredih

osnovne šole. Če je dobro zasnovan, lahko zelo učinkovit. Lahko se v slovenščini ponovi neke

osnove, nato nadgradi v tujem jeziku, nato prevede še v slovenski jezik. Vpletanje jezika v pouk –

najbrž v vse vsebine. Izkušenjsko učenje – preko dejavnosti, ponazoril. Medpredmetno povezovanje,

učenje skozi igro. Izhaja iz učenca, povezuje njegove sposobnosti na več področjih. Razgiban in

otrokom prijetnejši. Ne vem … morda pri različnih predmetih, vzporedno učenje tujega jezika. Pouk

tujega jezika in ostalih predmetov je povezan, učitelja sodelujeta med seboj. Vključeno v vse ure

običajnega pouka, kjer je smiselno. Poznam in izvajam samo celostno metodo opismenjevanja po

konvergentni pedagogiki. Pri vsakem učnem predmetu pride do povezave na več ravneh. Poučevanje

snovi v jeziku, ki ni otrokov materni jezik. Pouk poteka v maternem in tujem jeziku. Poznam

integriran pouk, kjer se sorodne vsebine več predmetov združijo. Pouk se izvaja v več različnih

jezikih, npr. v slovenščini in italijanščini. Učenec je v pouk vpet celostno. Do izraza pridejo njegove

izkušnje in znanje. Glede na izobražen kader v Sloveniji, težko izvedljivo. Teoretično se mi zdi

metoda zanimiva, pestra, vendar zahteva veliko širino znanj učitelja, kar je težko pričakovati od vseh

razrednih učiteljev. Menim, da če se pouk ne izvede kvalitetno, ta metoda nima učinka. Enote in

vsebine so enake tistim pri ostalih predmetih, le da se mednje integrira besede v angleščini. Usvajanje

vsebin preko raznovrstnih učnih vsebin. To metodo razumem kot neko medpredmetno povezovanje,

vendar tukaj učenci spoznavajo neko novo učno snov tudi v tujem jeziku. Istočasno s snovjo učenci

pridobivajo angleške izraze za matematične pojme in postopke. Del pouka je v tujem jeziku.

Vpletanje vsebin enega predmeta v drugega, navezava vsebin tudi pri vzgojnih predmetih, celostno

učenje. Da sta v razredu dva učitelja – en govori v slovenščini drugi pa v enem izmed tujih jezikov.

Mogoče v dveh jezikih izmenjaje? Učenci spoznavajo tuji jezik v okviru drugih predmetov.

Predvidevam, da je pouk zelo pester, zanimiv za učence. Menim, da na podoben način kot poteka

poučevanje angleškega jezika, ki je del učnega predmeta SPO. Tema je ista, le dopolnjena z izrazi

tujega jezika. Na naši šoli smo bolj na začetku, poučujem ne sama, tako da ne morem dati pravega

mnenja – mislim, da je za začetek kar v redu. Učitelj med poučevanjem uporablja kombinacijo

slovenščine in npr. angleščine, lahko pa sta prisotna dva učitelja - eden govori slovensko, drugi npr.

angleško. Tako, da se prepletata npr. dva jezika. Ko učenec spoznava npr. izraze v slovenščini,

spoznava tudi izraze npr. v angleščini. Znanje se posledično ohrani več časa, učenci pri tej metodi

sodelujejo med sabo, med sabo pa se povezujejo tudi različna strokovna področja. Težko bi to

razložila, vendar mi niso zahodne metode preveč všeč. Menim, da je ta metoda sinonim za

integrirano učenje tujega jezika v prvi triadi. Poučevanje nejezikovnih vsebin v tujem jeziku. Snov, ki

jo obravnavamo pri šolskih predmetih v slovenskem jeziku, učitelj angleškega jezika obravnava,

stopnji primerno, tudi v tujem jeziku. Učenje redne učne snovi v angleščini. Z navezovanjem vsebin
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iz vseh področij, ki jih poučujemo na razrednem pouku. Celotna učna ura v tujem jeziku s pomočjo

didaktičnega gradiva. Poučevanje predpisane učne snovi v tujem jeziku. Otrok se na igriv in

predmetno povezujoč način sreča s tujim jezikom. Ves pouk poteka v angleškem jeziku podprt z

raznimi slikovnimi in drugimi pripomočki. Vključevanje tujega jezika v vse dejavnosti pouka. Te

metode dela žal ne poznam, mislim pa, da je to učenje na podlagi življenjskih izkušenj, povezano z

različnimi življenjskimi situacijami. Po izkušnjah menim, da je poudarek na verbalni in neverbalni

komunikaciji, učenje po intuiciji, učenje skozi igro, vse prej kot 'klasično enosmerno poučevanje', cilj

je predvsem doživljanje jezika, kulture, besed in globalno učenje. Vsebine, ki jih učenci obravnavajo

pri ostalih predmetih, se obdelajo še po angleško. Integriran je v pouk in se ujema tematsko. Pouk

poteka usklajeno z učiteljico angleškega jezika.

učitelji, ki poučujejo po metodi VJIU

To pomeni, da se vsebine iz ostalih predmetov poučujejo v angleščini, seveda na zanimiv način.

Govorimo v tujem jeziku, integrirano. Vsebine in cilje drugih predmetov pri pouku tujega jezika.

Vsebina, načrtovanje ure se po premišljeno izbranih metodah in ob ustreznih didaktičnih materialih

izvede v tujem jeziku, pri čemur morajo biti doseženi vsi cilji ure. Izvajajo se nejezikovni cilji v

tujem jeziku. Obravnavajo se teme iz predmetov MAT, SPO, ŠPO, GUM in se pri tem govori v tujem

jeziku. Medpredmetno povezano in tako tudi obravnava iste snovi po učnem načrtu le z drugim

medijem/v tujem jeziku. Integriran pouk – ali kot samostojna ura, ali oba učitelja hkrati v razredu. Je

pouk določenega predmeta (učne vsebine) v tujem jeziku. Tako da se vsebine po predmetniku

izpeljujejo v tujem jeziku. Določeni predmeti se poučujejo v tujem jeziku, lahko tudi samo določeno

število ur. Uresničijo se cilji nejezikovnih predmetov in tujega jezika. Vsebine nekega predmeta npr.

SPO se obravnavajo v tujem jeziku. Hkrati se usvaja vsebinske in jezikovne cilje. Kot drugi predmeti

(MAT, LUM) v tujem jeziku. Pouk po metodi VJIU poteka tako, da si učitelj prizadeva uresničiti

cilje, ki si jih je zastavila učiteljica razrednega pouka, torej v ospredju niso "klasični cilji" tujega

jezika. Vsebine drugih predmetov učimo v tujem jeziku npr. like poučujemo v angleškem jeziku.

Jezik je samo sredstvo razumevanja vsebine. Učinkovito, celostno, povezano, bolj razumljivo. Na

razredni stopnji se izvajajo redne vsebine nejezikovnega predmeta v tujem jeziku. V tesnem

sodelovanju razrednih učiteljic in učitelja tujega jezika pri usklajevanju letnih delovnih načrtov na

vsebinski in metodološki ravni. Integracija tujega jezika v  učno snov. Vsebine ostalih predmetov se

poučujejo skozi (angleški) tuji jezik. Pouk tujega jezika se integrira v redni pouk. Jezik je orodje

komunikacije, življenja in dela v razredu. Učence preko spoznavanja jezika, ki je močno povezan z

fonomimiko, postopno peljemo do aktivnega znanja jezika. Vsebine, ki se poučujejo pri drugih

predmetih, se pri uri ANG poučujejo v angleščini. Pouk šolskih predmetov v tujem jeziku.; Integrira

se vsebine po predmetniku in UN razreda, ki ga poučujemo. Izbrane vsebine so poučevane,

predstavljene v angleščini. Pouk poteka v angleščini. Navezovanje tem pri angleščini na redni pouk,
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govor le v angleščini. Učitelj tuji jezik poučuje vzporedno s poučevanjem drugih predmetov. Ko

dosega cilje pouka tujega jezika, vzporedno dosega tudi cilje drugih predmetov. Učenci se jezika

učijo medpredmetno – vsebine drugih predmetov poučujemo v tujem jeziku.

34 učiteljev (34 %), ki ne poučujejo po metodi VJIU, je pri tem vprašanju odgovorilo, da

metode ne poznajo dovolj in ne vedo, kako poteka tak pouk. Opazili smo, da je kar nekaj

učiteljev, ki ne poučujejo po tej metodi, le prepisalo enega izmed izrazov iz vprašanja, nekaj

učiteljev je na podlagi izrazov oz. poimenovanj te metode sklepalo, kako poteka ta pouk.

Glede na to, da vedo, kako poteka integriran pouk ostalih predmetov, so sklepali, da je to

medpredmetno povezovanje tujega jezika in nekega nejezikovnega predmeta. Opazili smo

tudi, da je precej učiteljev kot tuji jezik navedlo angleščino, drugih jezikov ne omenjajo.

Učitelji, ki poučujejo po metodi VJIU, navajajo konkretnejše razlage o tem, kako poteka pouk

po tej metodi. Tudi tukaj smo opazili, da učitelji omenjajo samo angleščino, tisti učitelji, ki

poučujejo nemščino, so pri odgovoru uporabili izraz tuji jezik.

JE POUČEVANJE PO METODI VJIU NA RAZREDNI STOPNJI V SLOVENIJI

SPREJEMLJIVO?

Preglednica 29: Sprejemljivost metode VJIU na razredni stopnji v Sloveniji

učitelj VJIU ni učitelj VJIU

da 85,71 % 35,64 %

ne 3,57 % 4,95 %

Ne vem, ne poznam dovolj. 0 % 55,45 %

drugo 10,71 % 3,96 %
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Graf 22: Sprejemljivost metode VJIU v Sloveniji

86 % učiteljev, ki poučujejo po metodi VJIU, meni, da je ta metoda sprejemljiva na razredni

stopnji v Sloveniji, 4 % pa jih meni, da ni. 11 % učiteljev je navedlo druge možnosti. Kot te

so navedli:

 Da, ampak se morajo izvajati vsi učni predmeti in vsaka učna snov.

 Delno – nekaj ur, nekaj pa klasični jezikovni pouk.

 Da, vendar je to le ena izmed metod, ki v kombinaciji z integracijo odlično živi v

oddelku, če je le en učitelj prisoten.

Izmed učiteljev, ki ne poučujejo po metodi VJIU, jih je 36 % odgovorilo, da je ta metoda

sprejemljiva na razredni stopnji v Sloveniji, 5 % jih meni, da metoda ni sprejemljiva. 56 % jih

metode ne pozna dovolj. 4 % pa so navedli druge možnosti:

 Da, a le za učence z boljšim učnim uspehom, ni sprejemljivo za učence Rome.

 Ne vedno.

 Odvisno od tega, katere cilje želimo doseči. Nekateri se preko te metode lažje

realizirajo, drugi pa po drugih metodah.

 Mislim, da je zelo učinkovita metoda, vem pa zagotovo ne.

 Menimo, da je potrebno v slovenski šoli poučevati v slovenščini, poleg maternega

jezika pa povečati obseg, število ur v tujem jeziku, da učenec osvoji melodijo in

osnove jezika.
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Pri tem vprašanju so učitelji odgovarjali tudi, zakaj tako mislijo. V Preglednici 30 navajamo

njihove razloge.

Preglednica 30: Zakaj je oz. ni metoda VJIU sprejemljiva na razredni stopnji v Sloveniji

učitelj VJIU ni učitelj VJIU

Da, ker … Ker že imamo kader, ki ve kako to

izvajati; ima zelo dobre rezultate;

se na naši šoli skozi večletne

izkušnje kaže kot koristno,

uspešno; je motivacija za učenje

na sploh večja; so otrokom tuji

jeziki blizu, pouk že poteka

medpredmetno; je glede na

predmetnik to veliko lažje

izvedljivo kot v višjih razredih,

vsebine niso tako zahtevne, tako

da tudi ni tak problem s kadrom.;

je odprtost za učenje tujega jezika

velika – pri starših in otrocih.; to

ni nič posebnega – nemogočega.;

je pomembno da zgodaj začnemo

z učenjem tujega jezika; ker lahko

učenci znanje iz materinščine

nadgradijo oz. utrdijo in se pri

tem niti ne zavedajo, da se

obenem učijo tuji jezik.; sem to

preizkusila in deluje; ker učenci

na drugačen način doživijo jezik;

ker omogoča celostni razvoj

otroka z različnih področij,

obenem pa mu omogoča da na

neinvaziven način razvija tako

šibka kot močna področja; se

učenci nezavedno učijo tujega

jezika; ker je celostno, ker se

vključuje jezik v ostale predmete;

Učenci spontano sprejemajo znanje tujega jezika;

ker obravnava vsebine, ki jih učenci spoznavajo

tudi pri ostalih premetih; ker se učenci veliko

naučijo; ker uči razredni učitelj in lahko npr. štetje

pri matematiki utrjuje tudi v tujem jeziku; na ta

način učenci spontano in neobremenjeno

spoznavajo tuji jezik; ga na naši šoli uspešno

izvajamo in imamo pozitivne izkušnje; se nekateri

učenci tako prvič aktivno 'srečajo' s prvim

jezikom; učenci usvojijo jezik s slušno zaznavo –

jezik jim pride 'v uho'; so učenci v tem obdobju

dojemljivi za naravno učenje jezika; ker starši

želijo dati svojim otrokom čim več znanja tujega

jezika; ker učenci dobijo ogromno količino znanja,

nevede, nismo osredotočeni na ponavljanje jezika,

ampak učenec preko igre in zanimivih dejavnosti

jezik vseeno usvoji; se mi zdi da so učenci zelo

motivirani; ker v zgodnejšem obdobju otroci

vsrkavajo več kot kasneje, ker dobijo zvočnost

jezika, ker še nimajo strahu pred napačno

izgovarjavo in pričnejo več in hitreje govoriti

angleško; ga učenci sprejmejo kot del procesa

celostnega učenja; ker se lahko naveže na

otrokovo predznanje; ker učenci lažje dojemajo;

ker je to otrokom blizu in zanimivo; ker se učenci

učijo jezika podobno kot maternega; ker so učenci

zelo dovzetni za angleščino in bi se je tako hitreje

naučili že v nižjih razredih; ker tako otrok u

približamo vsakdanjo rabo jezika; ker se lahko

uskladiš z učiteljem angleškega jezika; ker se tako

v življenju kot pri pouku stvari prepletajo; ker je
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ker je edino sprejemljivo; to sama

počnem že 6 let in je uspešno; ker

učenci preko igre spoznavajo tuj

jezik, podobno, kot spoznavajo

materinega; zaradi globalizacije;

ker učenci spoznajo besede v

tujem jeziku že zelo zgodaj; ker

jezik ni strogo ločen od vsebine;

ker so učenci kot spužve in tako

dobijo ogromno "inputa" …

bolj prijazno, praktično, življenjsko, konkretno;

ker se izpopolnjujejo in jim prej koristi, kot

škoduje; ker snov že poznajo in jo lažje razumejo

v tujem jeziku; ker so učenci dojemljivi za tuje

jezike; ker je prilagojeno starostni in razvojni

stopnji otrok; ker se besedišče širi na področju

učne snovi posameznega razreda …

Ne, ker … Ker samo po metodi VJIU ni

takega učinka, kot pa če pomešaš

vse metode.

Ker nihče ne bo plačal 2 učiteljev v razredu; ker

pri nas predvsem na podeželju zaenkrat še ni

multikulturno okolje. Nič nimam proti, če se ta

pristop uporabi, ne pa vsako uro; ker otroci še

nimajo zadosti razvitega besednega zaklada; ker

imamo trenutno premalo razrednih učiteljev

usposobljenih za poučevanje angleščine; ker

mislim, da bi bilo bolje, da bi ostala angleščina kot

predmet in ne poučevanje drugih predmetov in

doseganje npr. ciljev matematike v angleškem

jeziku; Ker je učna snov največkrat pretežka, da bi

jo obravnavali po čisti metodi VJIU, razne

variacije pa so bolj vsiljevanje samega poučevanja

angleščine med ure rednega pouka, kjer imaš že

tako dovolj dela s samo snovjo.  Določene teme so

primerne za VJIU, vsa snov pa nikakor ne.

Angleščina naj bo raje ločena. Ima tudi anglist

potem več svobode.

KATERI MODEL VJIU SE UČITELJEM ZDI NAJBOLJ SPREJEMLJIV

Pri vprašanju smo navedli tri modele, ki smo jih povzeli po Coyle idr., 2010. Ti modeli so:

1. Model A: polovica predmetov poteka v učnem, polovica v tujem jeziku.

2. Model B: sistematično menjavanje učnega in tujega jezika glede na temo, učenje

konceptov, ustreznost konceptov itd. pri vseh predmetih.
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3. Model C: projektna razširitev poučevanja, ki temelji na vsebini in tujejezikovni

komunikaciji, predvsem s partnerji iz tujine.

4. Model D: poučevanje pomembnega dela učnega načrta poteka v tujem jeziku pri vseh

predmetih (povzeto po: Coyle, Hood, Marsh, 2010, str. 18–23).

Preglednica 31: Kateri model je za učitelje najbolj sprejemljiv

učitelj VJIU ni učitelj VJIU

model A 7,14 % (2) 10,89 % (11)

model B 71,43 % (20) 69,30 % (70)

model C 10,71 % (3) 3,96 % (4)

model D 17,86 % (5) 2,97 % (3)

neopredeljeno / 12,87 % (13)

Graf 23: Kateri model je za učitelje najbolj sprejemljiv

Ne glede na to, ali učitelji poučujejo po metodi VJIU ali ne, se jih je večina odločila za model

B (71 % in 69 %). 17 % učiteljev, ki učijo po metodi VJIU, se je odločilo za model D, ter 3 %

tistih, ki ne poučujejo po tej metodi. Za model C se je odločilo 11 % tistih, ki poučujejo po tej

metodi, in 4 % tistih, ki ne. Model A je izbralo 7 % učiteljev, ki uporabljajo metodo VJIU, in

11 % tistih, ki je ne. 13 % učiteljev, ki ne uporabljajo te metode, je ostalo neopredeljenih

zaradi nepoznavanja metode.
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V spodnji razpredelnici navajamo razloge, ki so jih zapisali učitelji, zakaj so se odločili za

izbrani model.

Preglednica 32: Zakaj se učiteljem zdi določen model najboljši

učitelj VJIU ni učitelj VJIU

model A Težko je zajeti vsebine vseh predmetov. Ker osebno nimam dovolj znanja tujega

jezika.; ker so učenci 1.–3. razreda premajhni

in premalo jezikovno spretni za kaj drugega;

ker mi je najbližji; ker otroka pripravlja za

nadaljnji študij in življenje v tujini; ker

mislim, da je vseeno najpomembnejše znanje

maternega jezika.

model B Učenci spoznavajo in/ali utrjujejo svoje

znanje še v TJ, kar jim omogoča lažji

prehod v govor TJ; ker lahko izbiraš

kdaj in kaj. Zdi se bolj prilagodljiv; So

teme (posebej pri SPO), kjer večina ure

temelji na pogovoru. Učenci še nimajo

dovolj besedišča v tujem jeziku, se ne

odzivajo oz. je odziv omejen, pri

sistematičnem menjavanju pa lahko

teme izbereš oz jih prilagodiš (npr. isto

temo izvedeš kot uro utrjevanja in kot

uro obravnavanja učne snovi).; ker ni

mogoče popolnoma vseh vsebin in ves

čas obravnavati v TJ; zaradi lažjega

preverjanja vsebin, ciljev; je bolj odprt,

nudi večjo fleksibilnost in možnost

izbire; potrebno je dobro načrtovati,

kateri cilji predmeta morajo biti

doseženi in kateri jezikovni cilji temu

ustrezajo; noben model ni idealen. Pri

nas uporabljamo vse, po delčkih.

Osebno mi je blizu model B; v Sloveniji

za model D nismo na noben način še

Ker učiteljica prilagodi jezik glede na

potrebo. Vsi učenci namreč niso dojemljivi za

TJ in rabijo kakšno razlago in navodilo v

slovenskem jeziku; učni jezik je še vedno

osnova pri pouku; ker gre za fleksibilno

menjavanje jezikov glede na temo ter glede

na učni del ure; oba učitelja sta hkrati v

razredu in ko pride do 'zastoja', učitelj

maternega jezika vskoči, da razumevanje

steče; učitelji moramo biti fleksibilni in se

prilagajati učencem ter njihovim

sposobnostim ter učnim vsebinam; včasih

učenci ne razumejo navodil v tujem jeziku.

Vsi učenci ne dojemajo oz. jezika ne usvojijo

kar takoj; ker so nekatere vsebine

prezahtevne, da bi jih razlagal v tujem jeziku,

govorim o učno šibkih učencih; ker je

najbližji integrirani metodi poučevanja, ki mi

je najbližja; ker se sistematično menjava učni

in tuj jezik, kar je smiselno; ker se lahko

sistematično prilagaja glede na obravnavane

snovi; ker zagovarjam sistematično učenje

jezika in njegove strukture; jer je možno
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pripravljeni, čeprav je dolgoročno

najboljši; v prvem triletju zagotovo B, za

starejše učence – 3. triletje in kasneje pa

D; po opisu mi je še kar ustrezal, sicer

pa menim, da je učenje po tej metodi za

splošno populacijo na RS npr. že v 1.

razredu preveč zahtevno in preveč smelo

zastavljeno. Ob vstopu v šolo ima

kakšen učenec še težave z maternim

jezikom; učenci ta model lažje

sprejemajo.

preverjanje razumevanja vsebin,ciljev; ker

učenci lažje sledijo, če že nekaj slišijo v

učnem jeziku; primerno za začetno

spoznavanje jezika. Za mlajše otroke je bolj

pomembno, da povežejo jezik s temo.

Starejšim učencem pa tudi Model C,

predvsem komunikacija in izkušnje s tujino;

največ učinka, a zahteva dobre priprave,

uskladitve (C pri nas ni izvedljiv; D –

nekaterim (npr. Romom) je še SLJ tuji jezik;

ker je zelo fleksibilen, prilagodljiv in najbolj

življenjski; učitelj mora izbrati temo, ki jo

lahko poučuje v tujem jeziku, tako da uresniči

tudi jezikovne cilje. Nekatere teme so zelo

hvaležne za poučevanje v tujem jeziku,

nekatere pa ne. Slovenščino bi izključila iz

VJIU; ker se ves čas prilagajamo glede na

snov; najbolj je podoben integraciji tujega

jezika po celostni metodi konvergentne

pedagogike; mislim, da je kontinuirano,

prisotno pri vseh predmetih, ves čas pouka;

glede na temo vsak učitelj prilagodi koliko

učnega in tujega jezika vključi; ta se mi zdi

organizacijsko najbolj primeren za timsko

delo; učitelj lahko bolj prilagaja učencem in

ni vse tako zelo ukalupljeno; ker bi

potrebovala sodelovanje z učiteljico, ki

obvlada jezik; v 1. triadi mora prevladovati

slovenščina; ker bi se splošna razgledanost s

tem izboljšala; učitelj sam presodi kdaj bo

uporabil VJIU, po mojem mnenju pride v

poštev predvsem pri utrjevanju snovi in ne pri

usvajanju novih znanj; ker lahko kot učitelj

mimogrede vključiš angleške izraze, pesmice,

rime, ki sovpadajo s tvojo temo; ker učenje

jezika poteka v kontekstu obravnavane snovi;
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glede na starost in razvojno stopnjo učencev v

1. Triletju; problem je tudi razvijanje pojmov

v SLJ, ki v tej starostni dobi še niso razviti

tako zelo, da bi jih lahko usvojili v TJ.

vsebine, ki so otrokom znane (čl. telo, barve,

čustva …), jih z lahkoto usvojijo in jih je tudi

smiselno učiti v TJ. težje je usvajati učno

snov, ki je zanje nova, gradijo novo znanje pa

še jezik. Mislim, da je učenje konceptov v TJ

bolj primerno za starejše učence in odrasle.

Bolj si predstavljam B model, pri katerem se

menjavata materni in tuji jezik glede na učno

snov in učni predmet

model C Najbolj enostavna varianta je prisotnost

učitelja določenega predmeta iz tujine,

ki uporablja tuj jezik kot materni jezik.

Učenci osebo povežejo z jezikom.

Enostavneje je tudi zaradi težav z

usposobljenostjo kadrov. Učitelj tujega

jezika pri nas bi ob konstantnem delu za

metodo VJIU pri drugih predmetih

potreboval poglobljeno znanje iz vsebin

predmeta, ki bi ga VJIU poučeval,

učitelj predmeta pa bi prav tako

potreboval dodatna znanja iz tujega

jezika.; Zaradi raznolikega predznanja in

interesa učencev.

Ker prinašajo tujejezični komunikatorji

('nativespeaker') večjo vrednost in pravilnejši

vpogled v melodičnost jezika. ; Ker se mi zdi,

da prinese neko širino. Spoznavanja drugih

kultur, pogledov, navajanje na strpnost,

spoznavanje drugačnosti. Večja pristnost.;

Organizacijsko najlažje izvedljiv.; Ker

menim, da s komunikacijo učenci pridobijo

največ (melodiko jezika, besedni zaklad,

sproščenost pri govorjenju).

model D Ker dobijo učenci na ta način največ

jezikovnega "inputa".; Ker smo šele na

začetku uvajanja tujega jezika v 1.

razred; Učenci bodo od tega največ

odnesli.; Učenje tujega jezika mora biti

kontinuirano in mora potekati vzporedno

s poučevanjem drugih jezikov.

Poteka le občasno (1 ura tedensko) in ne pri

vseh predmetih (SLJ in LUM).; Bistvo

poučevanja je v angleščini.; Mi je najbližji,

nekako najbolj logičen, najbolj uporaben.
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Ena izmed učiteljic, ki poučuje po metodi VJIU, je kot odgovor podala dva modela (B in C):

»Zame sta sprejemljiva oba modela, odvisno od razpoložljivosti, fleksibilnosti kadrov in

sodelovanja med učitelji. Model A je tog in umeten, za D ne vidim podlage. B in C sta živa in

odprta.«

Učitelji, ki ne poučujejo po metodi VJIU in so ostali neopredeljeni, so navedli:

 Ne morem se odločiti.

 Nobena, ker se 'posiljuje' vse učne vsebine s tujim jezikom in na koncu ni jasno, kaj

naj bi sploh znali. Za otroke, ki jim angleščina 'ne leži', je to poleg novih pojmov

dvojno delo.

 Ne vem, ker ne poznam dovolj, da bi lahko sodila.

 Noben model mi ne ustreza, ker sem zagovornik učenja in poučevanja predvsem v

maternem jeziku.

 Težko bi rekla, da je kateri od naštetih modelov v skladu s pričakovanji uvajanja

angleščine v prvo triletje.

 Mi ni sprejemljivo.

PREDNOSTI METODE VJIU

Preglednica 33: Prednosti metode VJIU

UČITELJ VJIU NI UČITELJ VJIU

a. Razgiban pouk. 85,71 % (24) 72,28 % (73)

b. Boljše znanje tujega jezika učencev. 67,86 % (19) 73,27 % (74)

c. Boljše znanje vsebine učencev. 17,86 % (5) 8,91 % (9)

d. Napredek na področju maternega jezika

učencev.

10,71 % (3) 6,93 % (7)

e. Učitelji imajo proste roke pri izbiri

literature.

39,29 % (11) 14,85 % (15)

f. Večja motivacija tako za učence kot za

učitelje.

60,71 % (17) 42,57 % (43)

g. Prednost učencev pri študiju v tujini in

doma.

46,43 % (13) 31,68 % (32)



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Anja Klemenčič, diplomska naloga

62

h. Učenci znajo tuji jezik bolje kot pri

kateri koli drugi metodi poučevanja

tujega jezika.

46,43 % (13) 20,79 % (21)

i. Drugo 7,14 % (2) 9,90 % (10)

Graf 24: Prednosti metode VJIU

Učitelji VJIU kot prednost najpogosteje navajajo razgiban pouk (86 %), boljše znanje tujega

jezika učencev (68 %), večjo motivacijo za učitelje in učence (61 %), to, da učenci znajo tuji

jezik bolje kot pri kateri koli drugi metodi poučevanja tujega jezika (46 %), prednost učencev

pri študiju v tujini in doma (46 %), proste roke učiteljev pri izbiri literature (39 %), napredek

na področju maternega jezika učencev (11 %), drugo (7 %). Kot drugo so učitelji navedli:

 Bolj naravno učenje, učenci se učijo prek vsebin, povezanih z njihovim vsakdanom.

 Pouk pokaže takoj uporabno vrednost skozi sporazumevanje.

Učitelji, ki ne poučujejo po metodi VJIU, pa so kot prednosti navedli boljše znanje tujega

jezika učencev (73 %), razgiban pouk (72 %), večjo motivacijo za učence in učitelje (43 %),

prednost učencev pri študiju v tujini in doma (32 %), učenci znajo tuji jezik bolje kot pri

kateri koli drugi metodi poučevanja TJ (21 %), učitelji imajo proste roke pri izbiri literature

(15 %), drugo (10 %), boljše znanje vsebine (9 %), napredek na področju maternega jezika

(7 %). Kot drugo so učitelji navedli:
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 Odvisno je, kako učitelj izvaja pouk, kakšen je njegov odnos do učenja, koliko ima

razjasnjeno filozofijo poučevanja.

 Učenci morajo imeti neko predznanje teme v maternem jeziku, da lahko lažje sledijo.

 Menim, da nisem dovolj kompetentna za to oceno.

 Ne vem, ne poznam dovolj.

 Spontano vstopanje v tuji jezik.

 Učenci spoznajo TJ kot način pogovora, ne kot predmet.

SLABOSTI METODE VJIU

Preglednica 34: Slabosti VJIU

UČITELJ VJIU NI UČITELJ VJIU

a. Učenci se slabo naučijo vsebino. 3,57 % (1) 14,85 % (15)

b. Učenci se slabo naučijo uporabljati

tuji jezik.

0,00 % 0,99 % (1)

c. Nerazumevanje jezika in posledično

nezmožnost naučiti se vsebine.

17,86 % (5) 43,56 % (44)

d. Nazadovanje na področju maternega

jezika.

0,00 % 10,89 % (11)

e. Premalo učnih pripomočkov. 25,00 % (7) 16,83 % (17)

f. Nižja motivacija učencev. 0,00 % 0,99 % (1)

g. Slabše znanje slovnice tujega jezika. 7,14 % (2) 11,88 % (12)

h. Potrebno je več časa, da učenci

usvojijo določeno snov v tujem

jeziku.

42,86 % (12) 42,57 % (43)

i. Več časa porabljenega za pripravo

učiteljev.

71,43 % (20) 46,53 % (47)

j. DRUGO 21,43 % (6) 16,83 % (17)
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Graf 25: Slabosti VJIU

Učitelji, ki poučujejo po metodi VJIU, kot slabosti navajajo več časa, porabljenega za

pripravo učiteljev (71 %), več časa porabljenega za usvojitev snovi v tujem jeziku (43 %),

premalo učnih pripomočkov (25 %), drugo (21 %), nerazumevanje jezika in posledično

nezmožnost naučiti se vsebine (18 %), slabše znanje slovnice tujega jezika (4 %). Kot drugo

so učitelji navedli:

 VJIU nima zgoraj naštetih pomanjkljivosti.

 Premalo izkušenj učitelja.

 Pomembno je veliko sodelovanja med predmetnim in jezikovnim učiteljem, za

katerega velikokrat zmanjka časa.

 V tujem jeziku se lahko naučijo manj, vendar manj je lahko tudi več.

 Premalo sem uporabljala to metodo, da bi povezala slabosti.

 Ob premišljenem načrtovanju in kakovostni izvedbi slabosti ni. Poučevanje slovnice

pa je nepotrebno, če učenci znajo uporabljati jezik na nek način že kot materni govorci

TJ.

 V prvem triletju morata biti dva učitelja.

Učitelji, ki ne poučujejo po metodi VJIU, kot slabosti navajajo več časa, porabljenega za

pripravo učiteljev (57 %), nerazumevanje jezika in posledično nezmožnost naučiti se vsebine

(44 %), učenci potrebujejo več časa, da usvojijo določeno snov v tujem jeziku (43 %),

premalo učnih pripomočkov (17 %), drugo (17 %), učenci se slabo naučijo vsebino (15 %),

slabše znanje slovnice tujega jezika (12 %), nazadovanje na področju maternega jezika
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(11 %), učenci se slabo naučijo uporabljati tuji jezik (1 %), nižja motivacija učencev (1 %).

Kot drugo so učitelji navedli:

 Ne vem, ne poznam dovolj.

 Premalo izkušenj učitelja.

 Nič od navedenega.

 'Posiljevanje' z angleščino. Poudarek osnovne šole je in mora biti materni jezik!

 Veliko besedišča se uporabi samo enkrat oz. premalokrat, da bi ga učenci lahko

popolnoma osvojili.

 Učitelji nimajo dovolj znanja za takšno poučevanje.

 Ne morem predvidevati, če te metode ne uporabljam, vsako metodo treba na otrocih

uporabiti, potem lahko daješ svoje mnenje.

 Če so, se to lahko pokaže pri analizi dela.

 Menim, da nisem dovolj kompetentna za to oceno. Hkrati pa lahko rečem le, da

metode ne poznam dovolj temeljito in da se mi metoda, kot mi je bila predstavljena,

zdi premalo sistematična in brez prave jezikovne zanke; tuji jezik na tej stopnji pa

potrebuje sistematično ponavljanje in utrjevanje.

 Zelo naporno izvajanje takšnega pouka, še posebej, če je veliko TPR aktivnosti so

težave z disciplino, težko je izvajati pouk v večjih razredih.

 Neusposobljenost na področju tujega jezika razrednih učiteljev.

USTREZNOST PREDMETNIH PODROČIJ ZA VJIU

Preglednica 35: Ustreznost predmetnih področij

učitelj VJIU ni učitelj VJIU

likovna umetnost 4,73 3,47

šport 3,88 3,38

glasbena umetnost 3,50 2,88

družboslovje 2,92 3,61

naravoslovje 2,39 3,55

matematika 2,31 3,64

Graf 26: Ustreznost predmetnih podorčij
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Učitelji so označili primernost predmetnega področja z oceno od 1 do 6. 1 je predstavljala

najbolj ustrezno in 6 najmanj ustrezno področje.

Po mnenju učiteljev, ki poučujejo po metodi VJIU, je pri takem pouku najbolj ustrezna

matematika, za njo naravoslovne in družboslovne vsebine, sledi glasbena umetnost, šport in

najmanj primerna likovna umetnost.

Učitelji, ki ne poučujejo po tej metodi, pa so za najbolj primerno navedli glasbeno umetnost,

šport, likovno umetnost. Sledijo naravoslovne vsebine, družboslovje in matematika.

Učitelji so poleg razporeditve predmetov pri reševanju ankete morali navesti tudi razloge,

zakaj so se odločili za določen predmet (1 in 6). Te razloge navajamo v spodnjih preglednicah

(Preglednica 35 in Preglednica 36).

Preglednica 36: Obrazložitev za najbolj primerne predmete

učitelj VJIU ni učitelj VJIU

naravoslovje Učitelj lahko pokaže največ

konkretnih materialov (močna

vizualna podkrepitev), učenci lahko

sami preizkušajo. Uporabimo lahko

veliko različnih dejavnosti, ki jih

lahko kakovostno izvedemo v TJ.

Predmet zajema veliko raznolikih

Vključenega je veliko praktičnega dela,

učenci lahko opazujejo. Predmet zajema

vsebine iz življenja iz katerih se da precej

novega naučiti. Tematska priprava izhaja iz

SPO. Delo je zasnovano projektno. Otroci

najbolje poznajo naravo, ki nas obkroža.

Velik nabor vsebin, lahko vključujemo
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vsebin iz življenja, ki jih znajo učenci

najbolje povezati, besedišče pa jim je

razumljivejše. Pri naravoslovju je

razpon možnosti učenja besedišča in

učnih vsebin najširši. Učenci lahko

spoznajo največ besed v TJ. V nižjih

razredih je pri SPO največ tem za

navezovanje na pouk v TJ.

besedišče po SEJO.

Matematika Pri matematiki je veliko vsebin, velika

možnost poučevanja. Snov je

konkretna zaradi česar prehod v TJ ni

tako opazen. Učenci se hitro naučijo

poimenovanja za številke in lahko od

prve ure naprej aktivno odgovarjajo v

TJ. Matematiko se lahko predela

celostno in v kontekstu.

Učenci se pri matematiki hitro naučijo števil

in računanja (poimenovanje za znake +, -, :,

*). Na razredni stopnji je pri tem predmetu

manj tujk hkrati pa je zabavno popestriti

pouk.

Matematika se na naši šoli vsebinsko izvaja

pri pouku nemščine. Ta implementacija je

pri nas že več let uspešna.

Šport Šport se do določene mere lahko

vključi – odvisno od interpretacije in

odprtosti, fleksibilnosti učiteljev in

učnega načrta. Vem, da so metodo

VJIU, s prepletanjem pristopa

Storyline v tujini uspešno uporabljali

– nekje se mi zdi, da sem zasledila

primere iz Nemčije.Veliko vsebin je

praktičnih. Učenci dobijo ogromno

ponavljajočih se vzorcev in se hitreje

počutijo suverene.

Zelo lahko se podajajo navodila –

demonstracija, ni težav z razumevanjem.

Motivacija pri športu pri večini otrok je na

najvišji ravni, zato bi se jezika hitreje

navadili in ga začeli uporabljati. Pri športu

ni toliko govorjenja, kot demonstracije, ki jo

spremljajo kratka in jasna navodila. Šport je

področje, kjer se že uporablja tuja

terminologija. Pri predmetu je najmanj

različnih vsebin in izrazov, ki bi jih morali

učenci poznati v materinem jeziku.

Uporabljajo se preprosti glagoli, njim znane

stvari, igre. Pri mlajših učencih je

kinestetično učenje najbolj učinkovito

družboslovje Podobno kot pri naravoslovju, so

prisotne teme iz vsakdana in širok

izbor tem ter pestro besedišče.

Vsebine družboslovja so učencem bližje in

zato so bolj dojemljivi. Že samo po sebi

lahko temelji na učenju tujega jezika.

Učenci se lahko naučijo pestro paleto besed.
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Glasbena

umetnost

/ Pri glasbeni umetnosti je dovolj različnega

materiala. Učenci radi pojejo in ob glasbi

ustvarjajo (ples, gibanje). Preko učenja

pesmi se lahko hitro naučiš jezika – petje,

melodija, gibanje. Učenci se v predšolskem

obdobju in v prvem triletju učijo tujega

jezika preko pesmic, izštevank, iger ipd.

Veliko izrazov je že sedaj povzetih iz

angleščine. S pesmijo gre vse lažje. Lahko

se zraven gibamo, plešemo in kažemo

pomen vsebine.

Likovna

umetnost

/ Pri LUM se uporabljajo lažji izrazi.

Vsebinsko lahko zelo motiviraš učence.

Preglednica 37: Obrazložitev za najmanj primerne predmete

učitelj VJIU ni učitelj VJIU

družboslovje Predmet temelji na pogovoru kjer so

učenci šibkejši v TJ. Snov je bolj

zahtevna, terminologija je  za

nekatere učence zahtevna tudi v

slovenščini.

Pri družboslovju so pogoste težke vsebine, ki

jih nekateri učenci težko razumejo že v

maternem jeziku. Vsebinsko je snov zahtevna,

veliko je novih pojmov, ki jih je težko

predstaviti z demonstracijo, aktivnostmi.

Predmet je osnovan na faktografsko znanje in

s tem zahteva zelo dobro poznavanje tujega

jezika.

Učna snov se lahko zelo navezuje na okolje, v

katerem otrok živi, zato se mi zdi pomembno,

da se zna izražati v materinem jeziku

šport Učenci so pri športu veliko bolj

skoncentrirani na 'aktivnosti' kot na

jezik. Tudi poudarek je večji na

telesni aktivnosti in ni veliko

komunikacije. Če je naš cilj, da se

učenci ob vsebini predmeta naučijo

tudi TJ, je pri tem predmetu

besedišče najbolj omejeno na stroko.

Pri športu ni veliko komunikacije, potrebno je

hitro ukrepanje in razumevanje navodil.

Učenci bi se naučili samo navodil za delo,

najmanjši obseg uporabnih izrazov.



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Anja Klemenčič, diplomska naloga

69

likovna

umetnost

Besedišče v tujem jeziku je otrokom

težko razumljivo. TJ je vključen v

uvodno motivacijo, pri ustvarjanju

se TJ ne uporablja. Pri ocenjevanju

izdelkov je besedišče šibko in zato

oteženo izražanje učencev.

Najmanj tem za navezovanje na

pouk in tudi najmanjši obseg novih

besed v TJ. vsebine so abstraktne in

manj rabljene.

Likovna umetnost je namenjena predvsem

ustvarjanju, zato je prostora za jezikovni vnos

manj kot pri ostalih predmetih.

glasbena

umetnost

Glasbeno umetnost lahko poučuje le

nekdo, ki ima posluh. Učenci naj

spoznavajo predvsem slovenske

pesmi.

Težja metodičnosti pouka – nekaterih izrazov

učenci še ne poznajo niti v maternem jeziku

matematika Matematika je najbolj abstrakten

predmet že v slovenskem jeziku.

Matematika je že v maternem jeziku za

marsikoga težak predmet saj gre za znanja, ki

so manj povezana z jezikom in zato ni

možnosti komunikacije. Pojmi, ki se jih

spoznava pri tem predmetu so nekaterim

učenci nerazumljivi že v SLJ. Težje vsebine

so kompleksne in zahtevne. Veliko učencev

ima težave z logičnim sklepanjem, natančnim

branjem navodil in bi z vpletanjem tujega

jezika to še dodatno zapletli.

Naravoslovje / Učencem nižjih razredov snov ni tako blizu

(strokovni, težji izrazi). Veliko je

utemeljevanja, razlage, nejasnih pojmov,

postopkov … teme so zelo široke in zajemajo

zelo bogato besedišče. Vsebine so lahko

zahtevne že v maternem jeziku.

Nekateri učitelji, ki že poučujejo po metodi VJIU, so ostali neopredeljeni, saj trdijo, da ima

vsak predmet posamezne vsebine, ki so primerne. Eden izmed učiteljev je dopisal, da je tudi

slovenščino (umetnostno besedilo) že poučeval v tujem jeziku. Vsako predmetno področje
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zahteva strokovnjaka, odličnega metodika tega predmeta, ki mora hkrati metodično obvladati

še VJIU; tako nobeno predmetno področje ni izvzeto.

Tudi nekaj učiteljev, ki ne poučujejo po metodi VJIU, je ostalo neopredeljenih. Tudi oni

navajajo, da ima vsak predmet posamezne vsebine, ki so primerne. Na nekaterih šolah

zajemajo vsa področja. Nekateri se za te ocene ne čutijo dovolj kompetentni, drugi pa trdijo,

da se morajo učno zahtevni predmeti poučevati v maternem jeziku.

KJE UČITELJI PRIDOBIJO GRADIVA

Preglednica 38: Mesto pridobivanja gradiv

učitelj VJIU ni učitelj

VJIU

na domačih spletnih straneh 35,71 % (10) 40,59 % (41)

na tujih spletnih straneh 89,29 % (25) 75,25 % (76)

v knjigah, revijah 32,14 % (9) 42,57 % (43)

drugo 42,86 % (12) 30,69 % (31)

Graf 27: Mesto pridobivanja gradiv

36 % učiteljev, ki poučujejo po metodi VJIU, gradiva pridobi na domačih spletnih straneh,

89 % na tujih spletnih straneh, 32 % v knjigah oz. revijah, 43 % jih je navedlo druge

možnosti:
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 V tuji strokovni literaturi.

 Izdelajo jih sami.

 Izkušnje učiteljev.

 Slovenski material, predelajo tistega, ki jim ga dajo učitelji razredniki.

 Učbeniki in priročniki.

 Od drugih učiteljev – izmenjava gradiv.

 Za VJIU ne potrebujem posebnih materialov oz. drugačnih od tistih za nejezikovne

predmete. Usvajajo se namreč cilji nejezikovnega predmeta.

 Dobra priprava tima, ki se odloči uvajati projekt v šole – naloga tima je pripraviti

gradiva oz. seznaniti učitelje z mesti, kjer se ta literatura lahko dobi. Kar sem napisala,

je pomembno predvsem na začetku uvajanja tujega jezika v šole na način, o katerem

govorimo danes.

Izmed učiteljev, ki ne poučujejo po metodi VJIU, jih 41 % meni, da lahko učitelji gradiva

pridobijo na domačih spletnih straneh, 75 % na tujih spletnih straneh, 43 % jih meni, da v

knjigah in revijah, 31 % pa se jih je odločilo za druge možnosti:

 Ne bi vedela, saj še nisem iskala takih gradiv, ker ne uporabljam te metode.

 Timsko delo.

 Učbeniki, delovni zvezki, priročniki, sodelovanje med učitelji, zborniki, posveti,

konference, izobraževanja …

 So inovativni in veliko materialov naredijo sami.

 S prevodom slovenskih virov.

 Ne vem.

 Lastne ideje in sodelovanje z razrednikom.

KAKŠNA GRADIVA NAJ UPORABLJAJO UČITELJI

Preglednica 39: Kakšna gradiva naj uporabljajo učitelji

učitelj VJIU ni učitelj

VJIU

gradiva, ki so originalno nastala v tj 82,14 % (23) 77,23 % (78)

gradiva, ki jih sami prevedejo v tj 14,29 % (4) 22,77 % (23)

drugo 7,14 % (2) 0 %
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Graf 28: Kakšna gradiva naj uporabljajo učitelji

Večina učiteljev meni, da bi to morala biti gradiva, ki so originalno nastala v tujem jeziku

(82 % in 77 %), nekaj pa jih je mnenja, da bi učitelji morali uporabljati gradiva, ki jih sami

prevedejo v tuji jezik (14 % in 23 %). Učitelji, ki poučujejo po tej metodi, pa so pripisali, da

ni nujno, da so gradiva, ki jih najdejo na spletu, od naravnih govorcev ter da si učitelj sam

izbira gradiva.

KAJ BI SE MORALO OCENJEVATI?

Preglednica 40: Kaj bi se moralo ocenjevati?

učitelj VJIU ni učitelj VJIU

samo vsebina 10,71 % (3) 8,91 % (9)

samo jezik 14,29 % (4) 13,86 % (14)

oboje 75 % (21) 74,26 % (75)

nič od tega 0 % 2,97 % (3)
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Graf 29: Kaj bi se moralo ocenjevati?

Iz Grafa 29 in Preglednice 37 je razvidno, da večina učiteljev meni, da bi se morala ocenjevati

tako vsebina kot jezik (75 % in 74 %), samo za jezik se je odločilo 14 % učiteljev VJIU in

učiteljev, ki ne poučujejo po tej metodi. 11 % učiteljev, ki poučujejo po metodi VJIU, in 9 %

tistih, ki ne, pa meni, da bi se morala ocenjevati samo vsebina. 3 % učiteljev, ki ne poučujejo

po tej metodi, je dopisalo, da se ne bi smelo ocenjevati ničesar od tega.

KAKŠEN JE POVRATNI UČINEK PROGRAMOV VJIU?

Preglednica 41: Povratni učinek programov VJIU

učitelj

VJIU

ni

učitelj

VJIU

Učenci, ki so vključeni v program VJIU, imajo več samozavesti pri uporabi tujega

jezika kot tisti, ki niso vključeni v program VJIU.

1,89 2,37

Učenci, ki so vključeni v program VJIU, se hitreje in bolje naučijo tujega jezika. 2 2,27

Učenci, ki so vključeni v program VJIU, so bolj motivirani za učenje kot tisti, ki niso

vključeni v program VJIU.

2,18 2,82

Učenci, ki so vključeni v program VJIU, dosegajo boljše rezultate pri jezikovnih testih

kot tisti, ki niso vključeni v program VJIU (standardni testi).

2,25 2,6

Dosežki učencev VJIU na testih nejezikovnih predmetov so višji od dosežkov

učencev, ki niso vključeni v program VJIU.

2,75 3
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Znanje maternega jezika učencev, ki so vključeni v program VJIU, napreduje bolj od

tistih, ki niso vključeni v ta program.

2,86 3,12

Zaradi poučevanja v tujem jeziku je kakovost znanja vsebine slabša. 4,07 3,27

Graf 30: Povratni učinek programov VJIU

Učitelji so morali pri tem vprašanju označiti, v kolikšni meri se strinjajo s trditvijo (1 –

zagotovo drži; 5 – zagotovo ne drži).

S trditvijo »Zaradi poučevanja v tujem jeziku je kakovost znanja vsebine slabša.« se učitelji

VJIU večinoma ne strinjajo (4,07), medtem ko so tisti, ki ne poučujejo po tej metodi, precej

neodločeni (3,27).

Povprečje odgovorov pri trditvi: »Znanje maternega jezika učencev, ki so vključeni v program

VJIU, napreduje bolj od tistih, ki niso vključeni v ta program.« je bližje neodločenemu

odgovoru tako pri učiteljih VJIU (2,86) kot tudi tistih, ki ne poučujejo po tej metodi (3,12).
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»Dosežki učencev VJIU na testih nejezikovnih predmetov so višji od dosežkov učencev, ki

niso vključeni v program VJIU.« Tudi pri tej trditvi so vsi učitelji precej neodločeni (2,75; 3).

Učitelji VJIU se strinjajo s trditvijo »Učenci, ki so vključeni v program VJIU, dosegajo boljše

rezultate pri jezikovnih testih kot tisti, ki niso vključeni v program VJIU (standardni testi).«

(2,25), medtem ko so tisti, ki ne poučujejo po obravnavani metodi, bolj neodločni (2,6).

»Učenci, ki so vključeni v program VJIU, so bolj motivirani za učenje kot tisti, ki niso

vključeni v program VJIU.« Tudi s to trditvijo se učitelji, ki uporabljajo metodo VJIU,

strinjajo (2,18), učitelji, ki ne, pa so tudi tukaj neodločeni (2,82).

Vsi učitelji se strinjajo, da se učenci, ki so vključeni v program VJIU, hitreje in bolje naučijo

tujega jezika (2 in 2,27).

Učitelji, ki poučujejo po metodi VJIU, se najbolj strinjajo s trditvijo »Učenci, ki so vključeni

v program VJIU, imajo več samozavesti pri uporabi tujega jezika kot tisti, ki niso vključeni v

program VJIU.« (1,89), prav tako pa se z njo strinjajo tudi tisti, ki metode ne uporabljajo,

vendar v manjši meri (2,37).

Učitelji, ki ne poučujejo po metodi VJIU, so se v večji meri odločali za 3 (mogoče), ker tega

načina učenja ne poznajo dovolj dobro, kaj šele, da bi vedeli, kakšni so rezultati takega načina

učenja.

ALI SO POTREBNA KAKŠNA DODATNA USPOSABLJANJA?

Preglednica 42: Ali so potrebna kakšna dodatna usposabljanja učiteljev?

učitelj VJIU ni učitelj VJIU

da 96,43 % 89,11 %

ne 3,57 % 10,89 %
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Graf 31: Ali so potrebna kakšna dodatna usposabljanja učiteljev?

Večina učiteljev (96 % in 89 %) meni, da so potrebna dodatna usposabljanja za učitelje, ki

poučujejo po metodi VJIU. Le slabi 4 % učiteljev, ki že poučujejo po metodi VJIU, se ne

strinja s tem, da so potrebna dodatna usposabljanja. Enakega mnenja je 11 % tistih učiteljev,

ki ne poučujejo po omenjeni metodi.

ZA KOGA IN KAKŠNO NAJ BI BILO TOVRSTNO IZOBRAŽEVANJE

Preglednica 43: Kakšna naj bi bila tovrstna izobraževanja po mnenju učiteljev TJ?

učitelj VJIU ni učitelj VJIU

a. Za vse učitelje tujega jezika že

v času rednega študija.

52,63 % (10) 66,67 % (4)

b. Za vse učitelje tujega jezika kot

program izpopolnjevanja.

15,79 % (3) 0 %

c. Za vse učitelje tujega jezika, ki

poučujejo na razredni stopnji,

kot program izpopolnjevanja.

21,05 % (4) 16,67 % (1)

d. Drugo 10,52 % (2) 16,67 % (1)
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Graf 32: Kakšna naj bi bila tovrstna izobraževanja po mnenju učiteljev TJ?

53 % učiteljev tujega jezika po metodi VJIU meni, da bi morala biti ta izobraževanja za vse

učitelje tujega jezika že v času rednega študija. 16 % teh učiteljev meni, da bi moralo biti

izobraževanje za vse učitelje tujega jezika kot program izpopolnjevanja; 21 % jih je obkrožilo

odgovor c – za vse učitelje tujega jezika, ki poučujejo na razredni stopnji, kot program

izpopolnjevanja. 11 % jih je navedlo druge možnosti:

 Metodo VJIU moraš v glavnem razumeti, bistvo pa je, da obvladaš didaktiko

razrednega pouka.

 Za vse učitelje v času rednega pouka ne glede na jezikovni predmet poučevanja; tudi

naravoslovci, družboslovci, predšolska, razredni pouk … Vendar kot ena izmed metod

pouka.

 Več kot znaš, boljše poučuješ, zato menim, da je potrebno stalno izpopolnjevanje.

Učitelji tujega jezika, ki ne poučujejo po obravnavani metodi (6 učiteljev), se v večini (67 %)

strinjajo s tem, da bi morala biti izobraževanja za vse učitelje tujega jezika že v času rednega

študija. Ena učiteljica je navedla, da bi moralo biti izobraževanje za vse učitelje tujega jezika,

ki poučujejo na razredni stopnji, kot program izpopolnjevanja. Ena učiteljica je navedla drugo

možnost, in sicer a in b možnosti hkrati.

Preglednica 44: Kakšna naj bi bila tovrstna izobraževanja po mnenju učiteljev RP?

učitelj VJIU ni učitelj VJIU

a. Samo za tiste razredne učitelje, ki se 47,37 % (9) 42,86 % (36)
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usposabljajo za poučevanje tujega jezika na

zgodnji stopnji (dodiplomski program in

program izpopolnjevanja).

b. Za vse razredne učitelje že na dodiplomskem

izobraževanju.

31,58 %  (6) 20,24 % (17)

c. Za vse razredne učitelje (tudi tiste, ki že

poučujejo) kot program izpopolnjevanja.

21,05 % (4) 32,14 % (27)

d. Drugo. 0 % 4,76 % (4)

Graf 33: Kakšna naj bi bila tovrstna izobraževanja po mnenju učiteljev RP?

Učitelji razrednega pouka, ki poučujejo po metodi VJIU, so v 47 % odgovorili, da bi moralo

biti izobraževanje samo za tiste razredne učitelje, ki se usposabljajo za poučevanje tujega

jezika na zgodnji stopnji (dodiplomski program in program izpolnjevanja). 32 % jih meni, da

bi se izobraževanja morali udeležiti vsi razredni učitelji že na dodiplomskem izobraževanju.

21 % pa jih je obkrožilo odgovor c – za vse razredne učitelje (tudi tiste, ki že poučujejo), kot

program izpopolnjevanja. Učitelji so se tukaj odločali tudi za dva odgovora (a in b), ker bi se

morali po njihovem mnenju tega udeležiti tudi tisti, ki že poučujejo, pa še niso bili na takem

izobraževanju.

Učitelji razrednega pouka, ki ne poučujejo po metodi VJIU, so v 43 % odgovorili, da bi

moralo biti izobraževanje samo za tiste razredne učitelje, ki se usposabljajo za poučevanje

tujega jezika na zgodnji stopnji (dodiplomski program in program izpolnjevanja). 20 % jih

meni, da bi se izobraževanja morali udeležiti vsi razredni učitelji že na dodiplomskem

izobraževanju. 32 % pa jih je obkrožilo odgovor c – za vse razredne učitelje (tudi tiste, ki že
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poučujejo), kot program izpopolnjevanja. Slabih 5 % učiteljev se je odločilo za druge

možnosti:

 Učitelji, ki so zainteresirani za poučevanje s to metodo.

 Ne vem, ker o tem premalo vem.

 Menim, da bi najprej morali vedeti, katere cilje želimo doseči s to metodo, potem bi se

lahko odločali za vrsto izobraževanja.

ALI BI SE UDELEŽILI IZOBRAŽEVANJA O METODI VJIU?

Preglednica 45: Bi se učitelji udeležili izobraževanja o metodi VJIU

učitelj VJIU ni učitelj

VJIU

a. Da, če bi bil program izobraževanja brezplačen in bi

trajal največ dve leti.

3,57 % (1) 12,87 % (13)

b. Da, če bi bil program izobraževanja brezplačen in ne

bi trajal več kot leto dni.

46,43 % (13) 40,59 % (41)

c. Da, tudi če bi bil program plačljiv in bi trajal največ

leto dni.

7,14 % (2) 0 %

d. Ne bi se ga udeležil, ker _________________________. 0 % 32,67 % (33)

e. Da, sem se ga že udeležil. Trajalo je ___________. Bilo

je plačljivo/neplačljivo. Bil sem

zadovoljen/nezadovoljen.

35,71 % (10) 3,96 % (4)

f. Drugo: 7,14 % (2) 7,82 % (8)
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Graf 34: Bi se učitelji udeležili izobraževanja o metodi VJIU

Večina učiteljev (46 %), ki uči po metodi VJIU, bi se udeležila izobraževanja, če bi bil

program brezplačen in ne bi trajal več kot leto dni. 7 % bi se jih udeležilo, tudi če bi bil

program plačljiv in ne bi trajal več kot leto dni. Le 3 % bi se udeležili izobraževanja, če bi

bilo brezplačno in bi trajalo največ dve leti. 7 % jih je navedlo druge možnosti, 36 % pa se je

izobraževanja že udeležilo.

Učitelji, ki so se udeležili izobraževanja, so bili v treh primerih deležni izobraževanja 1 leto, v

dveh primerih je bilo plačljivo, v enem ni bilo. Vsi trije učitelji so bili z izobraževanjem

zadovoljni. Dva učitelja sta bila deležna izobraževanja, ki je trajalo dve leti. Od tega je bilo

eno plačljivo, učitelj z njim ni bil zadovoljen; drugo ni bilo plačljivo, učitelj pa je bil z njim

zadovoljen. Pri enem učitelju je izobraževanje trajalo 3 leta, bilo je brezplačno, z njim je bil

zadovoljen. En učitelj se je programa udeležil v okviru brezplačnega projekta in je bil z njim

zadovoljen. Štirje učitelji so se udeležili plačljivih izobraževanj, ki so trajala različno (60 ur,

en konec tedna, tedenski celodnevni tečaj z dvoletnim eksperimentalnim programom in v času

projekta priprav za zgodnje učenje tujega jezika v Sloveniji, v okviru 14-dnevnega

izobraževanja v Veliki Britaniji). Vsi štirje učitelji so bili s programi zadovoljni.

Eden izmed učiteljev je navedel, da bi se izobraževanja udeležil, če bi bil program kvaliteten.

Ena učiteljica pa je »pod drugo« napisala, da se izobražuje sama (udeležba na konferencah,

seminarjih in branje strokovne literature).
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Tudi učitelji, ki ne poučujejo po metodi VJIU, bi se večinoma (41 %) udeležili programa, če

bi bil brezplačen in ne bi trajal več kot leto dni. 33 % anketiranih učiteljev se izobraževanja ne

bi udeležilo. 13 % učiteljev bi se udeležilo programa izobraževanja, če bi bil brezplačen in bi

trajal največ dve leti. 4 % učiteljev so se programa že udeležili, čeprav ne poučujejo na ta

način. 8 % pa jih je navedlo druge možnosti.

Učitelji, ki so navedli, da se programa ne bi udeležili, ker zaključujejo svoje delo oz. se

bližajo upokojitvi; ker ne poučujejo tujega jezika; ker nimajo dovolj predznanja jezika; se ne

čutijo dovolj usposobljene na tem področju; nimajo želje; ne podpirajo te metode; imajo

druge prioritete; so preobremenjeni; se jim zdi prevelika novost in v njo ne verjamejo; menijo,

da je slovenščina za naše slovenske otroke prvotnega pomena.

Trije učitelji, ki ne poučujejo po obravnavani metodi, so se izobraževanja udeležili. Eden je

bil zgolj informativen, ni bil plačljiv, učitelj je bil z njim zadovoljen. Dva učitelja sta bila z

izobraževanjem nezadovoljna, enoletni tečaj je bil plačljiv, štiriletni pa ne.

Kot druge možnosti so učitelji navedli, da nimajo želje, da bi se izobraževali na tem področju;

nekaj jih ne razume, kaj pridobijo s tem, če drugače ne poučujejo tujega jezika; še niso

razmišljali o tem; bi se ga udeležili, če bi trajal krajši čas kot eno leto; ena učiteljica se ga je

udeležila v samem začetku, vendar meni, da je za to potreben bolj kompleksen študij; ena

učiteljica je navedla, da obiskuje PI ZPA3 zaradi pritiska vodstva.

PRILAGAJANJE TUJEGA JEZIKA, DA POUK POTEKA RAZUMLJIVO

To vprašanje je bilo namenjeno samo učiteljem, ki že učijo po metodi VJIU, ker je drugače

preveč kompleksno in zahteva preveč znanja, da bi nanj lahko odgovarjali učitelji, ki metode

ne poznajo dovolj dobro.

Odgovori so si med seboj precej podobni. Učitelj menijo, da je potrebno uporabljati veliko

konkretnega materiala in vizualnih predstavitev (slike, predmeti), didaktičnih iger, pravljic,

pesmi, gibalnih aktivnosti, obrazložitev pomembnih podatkov v maternem jeziku, veliko

učnih listov, poudarki na pozornosti – pogled na učitelja (mimika, gestikulacija), pomoč

učencev, ki razumejo …

3 PI ZPA – Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega poučevanja angleščine
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Izbirati je potrebno avtohtone in aktualne teme in izbrati ustrezne metode in oblike dela ter

didaktične materiale. Poučevati se morajo samo tiste vsebine, ki so primerne za VJIU in je

cilje mogoče doseči.

Mnenja glede jezika so različna. Nekateri trdijo, da je potrebno pouk v celoti izvajati v tujem

jeziku. Jezik je potrebno obdržati na osnovni ravni, da je učencem razumljiv. Na začetku

učitelj zastavlja odločilna vprašanja (da/ne), kasneje vprašanja kratkih odgovorov in nato šele

odvisna vprašanja (weil … – nemščina). Za učence ima pripravljena vprašanja v učnem

jeziku, vendar jih ne bere na glas. Nekateri menijo, da se mora uporabljati metoda »sendviča«

(angleško – slovensko – angleško). Od preprostih jezikovnih struktur učitelj prehaja k bolj

sestavljenim. Govor naj bo počasnejši in naj vključuje rutine. Rdeča nit jezika mora biti

skrbno načrtovana. Po potrebi lahko jezikovne strukture razložimo v materinščini. Jezik je

treba umestiti vsebinsko v točno določeno okolje, čas in prostor (na naši šoli nam to zelo lepo

uspeva s pristopom Storyline4). Jezik naj bo preprost, fleksibilen, izgovarjava jasna, navodila

naj se večkrat ponavljajo. Učenci spoznajo samo določene besede v tujem jeziku, ki jih

poznajo že v maternem jeziku in izhajajo iz obravnavane snovi.

En učitelj meni, da jezika ne poenostavljamo. Učitelj je dovolj kompetenten, da to zna in

zmore, saj mora poznati različne metode in oblike poučevanja in se seveda posluževati

sodobnih pristopov poučevanja.

Vedeti moramo, da učimo predmet/vsebino in ne jezika. Učenje jezika je posledica, ki se

mora razviti naravno, spontano. Veliko pripomore metoda demonstracije ter aktivnega dela

učencev. Učinkovito je ponavljanje – čim večkrat učenci slišijo določeno stvar, tem hitreje si

jo ob zgledu zapomnijo.

Kdor to že izvaja, ve, da učenci znanje pridobivajo po več kanalih. Tudi če uporabljaš TJ,

lahko namesto prevajanja učencu pokažeš pomen povedanega z demonstracijo (postopka,

predmeta) in 99 % učencev bo razumelo, kaj želiš. Če kdo ne razume, je radoveden in vpraša

sošolce, ti pa mu razložijo tako, da lahko tudi on sodeluje.

4Storyline – celosten pristop k učenju in poučevanju, za katerega je značilno poučevanje v obliki ustvarjanja

zgodbe (povzeto po http://www.storyline.si/).
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POUDAREK NA VSEBINI OZ. JEZIKU

Preglednica 46: Poudarek na vsebini oz. jeziku

učitelj VJIU ni učitelj VJIU

vsebina 55,37037 % 53,54839 %

jezik 46,48148 % 47,58065 %

Graf 35: Poudarek na vsebini oz. jeziku

Povprečje vseh odgovorov je pri učiteljih, ki poučujejo po metodi VJIU, pri vsebini nekoliko

višje pri učiteljih, ki ne poučujejo po tej metodi (za 2 %). Opazili smo, da so posamezni

učitelji, ki poučujejo po metodi VJIU, večkrat navedli višji odstotek pri poudarku na vsebini

(tudi 95 %, 100 %, 80 % …), vendar pa je znal biti odstotek tudi manjši (20 %, 30 %, 40 %).

Medtem ko so učitelji, ki ne poučujejo po metodi VJIU, večinoma navajali manjše ekstreme

(50 : 50; 40 : 60; 60 : 40).

En učitelj, ki poučuje po metodi VJIU, je dopisal, da se odstotki spreminjajo glede na cilje

(včasih več vsebine, drugič več jezika, tretjič 50 : 50). Drug učitelj, ki prav tako poučuje po

tej metodi, je dopisal, da si vedno najprej zastavi nejezikovni cilj, ki ga želi doseči, nato pa

100 % časa poučuje v tujem jeziku.



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Anja Klemenčič, diplomska naloga

84

3. 7 SKLEPNE UGOTOVITVE IN PREDLOGI

R1: Kakšna so stališča, poznavanje in sprejemanje metode VJIU s strani učiteljev

razrednega pouka?

26 % vseh anketiranih učiteljev metode VJIU ne pozna dovolj, da bi lahko opisali, kako

poteka tak pouk. Menimo, da je tudi nekaj tistih učiteljev, ki so odgovorili na to vprašanje,

precej neprepričanih o načinu poteka takega pouka in so na to vprašanje odgovarjali bolj po

logiki in poznavanju integriranega pouka nasploh. Opazili smo, da je spletno anketo kar nekaj

učiteljev nehalo reševati po tem, ko so pri vprašanju o poteku metode kot odgovor napisali, da

metode ne poznajo. Kljub temu pa je kar nekaj učiteljev navedlo konkretne in pravilne razlage

o tem, kako poteka pouk po tej metodi.

Kar 61 %  vseh anketiranih učiteljev meni, da je tak pouk na razredni stopnji v Sloveniji

sprejemljiv, le 4 % jih meni, da ta model nikakor ne sodi v slovenske šole. 28 % učiteljev pa

ima premalo znanja ali izkušenj s to metodo, da bi lahko izrazili strinjanje oz. nestrinjanje.

7 % učiteljev, ki so navedli druge razloge, se večinoma strinja s tem, da je metoda

sprejemljiva, vendar le pod določenimi pogoji. Eden izmed učiteljev je navedel, da mora pouk

v slovenski šoli potekati v slovenščini, pouk tujega jezika pa bi moral imeti povečan le obseg

ur.

Večina učiteljev (70 %) meni, da je za poučevanje po metodi VJIU v Sloveniji najbolj

sprejemljiv model B (sistematično menjavanje učnega in tujega jezika glede na temo, učenje

konceptov, ustreznosti konceptov itd. pri vseh predmetih).

Glede na analizo anketnih vprašalnikov smo ugotovili, da učitelji pri metodi VJIU vidijo več

prednosti in slabosti. Kot prednosti vidijo predvsem razgibanost pouka, boljše znanje tujega

jezika učencev, večjo motivacijo tako za učence kot za učitelje, prednost učencev pri študiju v

tujini in doma ter da učenci znajo TJ bolje kot pri katerikoli drugi metodi poučevanja TJ. Kot

slabosti pa najpogosteje navajajo, da je potrebno več časa, da učenci usvojijo določeno snov v

tujem jeziku ter da učitelji porabijo več časa za priprave na uro. Pogosta slabost, ki jo

navajajo, je tudi nerazumevanje jezika in posledično nezmožnost naučiti se vsebine.

Po mnenju učiteljev je matematika najprimernejše področje za poučevanje po metodi VJIU,

najmanj primerna pa likovna umetnost. Ostala področja (šport, glasbena umetnost,

družboslovje in naravoslovje) pa so približno enako primerna.
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Pri analiziranju mnenja učiteljev o povratnem učinku programa VJIU smo prišli do naslednjih

ugotovitev: učitelji se strinjajo s trditvijo, da imajo učenci, ki so vključeni v program VJIU, v

primerjavi s tistimi, ki niso, več samozavesti pri uporabi tujega jezika. Prav tako se strinjajo,

da se ti učenci hitreje in bolje naučijo tujega jezika in so bolj motivirani za učenje. Menijo, da

ti učenci dosegajo tudi boljše rezultate pri standardnih jezikovnih testih. Precej neodločeni so,

ko govorimo o dosežkih učencev pri testih nejezikovnih predmetov in napredovanju

maternega jezika učencev. Ne strinjajo se s trditvijo, da je zaradi poučevanja v tujem jeziku

kakovost znanja slabša.

Na podlagi rezultatov lahko zaključimo, da učitelji v Sloveniji metodo VJIU večinoma

poznajo in sprejemajo to obliko poučevanja tujih jezikov. Sicer menimo, da metoda še vedno

ni tako dobro podprta in potrebuje dodatno znanje in dodatna izobraževanja učiteljev.

Po mnenju učiteljev metoda VJIU pozitivno vpliva na učence. Učenci si na ta način pridobijo

več samozavesti, hitreje in bolje se naučijo tujega jezika ter so bolj motivirani za učenje. Tudi

pri standardnih jezikovnih testih naj bi dosegali boljše rezultate. Kakovost znanja vsebine pa

zaradi poučevanja v tujem jeziku po mnenju učiteljev ni slabša. Prav tako učitelji menijo, da

tak način učenja učencem nudi boljše znanje tujega jezika ter prednost pri študiju v tujini in

doma. Skoraj polovica jih meni, da se učenci zaradi nerazumevanja jezika niso zmožni naučiti

vsebine ali za to potrebujejo več časa.

R2: Kakšna so stališča do metode VJIU tistih učiteljev, ki poučujejo po tej metodi, in

tistih, ki ne?

Izmed 129 anketiranih učiteljev jih 28 uči po metodi VJIU (22 %). Učitelji, ki poučujejo po

metodi VJIU, večinoma poučujejo od 10 do 19 let.

Mnenja o poteku pouka po metodi VJIU so si podobna. Večinoma so opisi učiteljev, ki

poučujejo po tej metodi, daljši in podrobnejši. Nekateri učitelji, ki tej metodi pri pouku ne

sledijo, so iz vprašanja le prepisali eno izmed poimenovanj takega pouka ali na podlagi

poimenovanja logično sklepali in ugotovili približen potek pouka. Nekaj jih je dopisalo, da ne

vedo točno. 34 % učiteljev, ki metode VJIU ne uporablja, je zapisalo, da tega načina

poučevanja ne poznajo dovolj in ne vedo, kako poteka tak pouk.

Večina učiteljev (86 %), ki uporablja metodo VJIU, se strinja s tem, da je poučevanje na tak

način na razredni stopnji v Sloveniji sprejemljivo. To smo tudi pričakovali, saj ga drugače
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verjetno ne bi uporabljali. En tak učitelj pa se s tem ne strinja, saj meni, da samo po tej metodi

ni takega učinka, kot če pomešaš vse metode.

Učitelji, ki po tej metodi ne poučujejo, so večinoma (56 %) odgovorili, da ne vedo, ali je

metoda primerna, ker je njihovo znanje na tem področju prešibko. 36 % teh učiteljev meni, da

je metoda sprejemljiva, 5 % pa, da sploh ni sprejemljiva.

Učitelji so se ne glede na to, ali poučujejo po obravnavani metodi ali ne, večinoma odločali za

model B (71 % in 69 %), kot najprimernejšem za poučevanje po metodi VJIU v Sloveniji.

Nekaj se jih je odločilo za model A (7 % in 11 %). Modela C in D pa so večinoma izbirali

predvsem učitelji, ki uporabljajo metodo VJIU.

Vsi učitelji so kot prednost najpogosteje navedli razgiban pouk in boljše znanje tujega jezika

učencev. Večji odstotek učiteljev, ki poučujejo po metodi VJIU (39 %), je kot prednost

navedel to, da imajo učitelji proste roke pri izbiri literature ter da tak način poučevanja

dviguje motivacijo tako učiteljem kot učencem. Prav tako ista skupina poudarja, da učenci

znajo tuji jezik bolje kot pri kateri koli drugi metodi poučevanja tujega jezika (46 %). Večji

odstotek učiteljev, ki poučujejo po metodi VJIU meni, da imajo učenci, ki sodelujejo pri

takem pouku, prednost pri študiju v tujini in doma. Vendar je odstopanje manjše. Učitelji, ki

bolj poznajo metodo VJIU, ker po njej tudi poučujejo, so navedli več prednosti.

Kot slabosti so učitelji, ki ne učijo po metodi VJIU, pogosteje navajali, da se učenci slabo

naučijo jezika (1 %) in da se zaradi nerazumevanja jezika niso zmožni naučiti vsebine (44 %

učiteljev), medtem ko sta bila oba odstotka pri učiteljih, ki učijo po tej metodi, precej manjša

(0 % in 18 %). Več učiteljev, ki uporabljajo metodo VJIU, je kot slabost navedlo premalo

učnih pripomočkov (25 %) in to, da potrebujejo več časa za priprave na uro (71 %). Kot

slabost so enakomerno označili, da učenci potrebujejo več časa, da usvojijo določeno snov v

tujem jeziku (43 %).

Ko so se učitelji odločali glede ustreznosti vsebin, je med učitelji, ki metodi VJIU sledijo pri

pouku, matematika v ospredju, likovna umetnost pa na zadnjem mestu. Pri učiteljih, ki te

metode ne uporabljajo, pa je v ospredju glasbena umetnost in na zadnjem mestu matematika.

Pri teh učiteljih so odstopanja glede ustreznosti posameznih predmetov manjša. Nekaj

učiteljev je navedlo, da je vsako predmetno področje primerno, vendar od učitelja zahteva

strokovnost na jezikovnem, predmetnem in metodološkem področju.
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Vsi učitelji, ne glede na to, ali metodo VJIU uporabljajo ali ne, so se večinoma odločili, da

učitelji pridobijo gradiva, ki so originalno nastala v TJ, na tujih spletnih straneh (89 % in

75 %). Manj odgovorov je bilo za domače spletne strani, knjige, revije in druge možnosti.

Prav tako so se manj odločali za gradiva, ki jih sami prevedejo v tuji jezik.

Ko pride do ocenjevanja, večina vseh učiteljev meni, da bi se moralo ocenjevati oboje,

vsebina in jezik: 75 % učiteljev, ki poučujejo po metodi VJIU, ter 74 % tistih, ki ne.

Pri analizi povratnega učinka programov VJIU glede na mnenje učiteljev smo opazili, da se

tisti, ki po metodi ne poučujejo, v povprečju najpogosteje odločajo za možnost 'mogoče'.

Povprečje vseh odgovorov je namreč pri vsaki trditvi zelo blizu točke 3. Bolj kot z ostalimi

trditvami se strinjajo s tem, da se učenci, ki so vključeni v program VJIU, hitreje in bolje

naučijo tujega jezika ter imajo več samozavesti pri uporabi jezika. Nobena trditev v povprečju

ni ocenjena negativno. Tisti učitelji, ki pa poučujejo po obravnavani metodi, so v povprečju

bolj prepričani o pozitivnem učinku programov VJIU (vpliv na samozavest učencev, hitrejše

in boljše znanje tujega jezika, večja motivacija, boljši rezultati pri jezikovnih testih). Bolj

neodločeni so, kar zadeva dosežke pri testih nejezikovnih predmetov ter napredku znanja

maternega jezika učencev. Ne strinjajo se s trditvijo, da je kakovost znanja vsebine slabša

zaradi poučevanja v tujem jeziku.

Večina učiteljev meni, da so za poučevanje po metodi VJIU potrebna dodatna usposabljanja

učiteljev. Najpogostejši odgovor je bil, da naj bi bila ta izobraževanja za vse učitelje tujega

jezika že v času rednega študija oz. za tiste razredne učitelje, ki se usposabljajo za poučevanje

TJ na zgodnji stopnji (dodiplomski program in program izpopolnjevanja). Učitelji, ki ne

poučujejo po metodi VJIU, v 32 % meni, da bi moralo biti izobraževanje za vse razredne

učitelje (tudi tiste, ki že poučujejo), kot program izpopolnjevanja.

Večina učiteljev (ne glede na to, ali metodo VJIU uporabljajo ali ne – 46 % in 41 %) bi se

udeležila izobraževanja, če bi bil program brezplačen in ne bi trajal več kot leto dni. 33 %

učiteljev, ki po metodi ne poučujejo, se takega izobraževanja ne bi udeležilo (ker se bližajo

upokojitvi, ne poučujejo tujega jezika, nimajo dovolj predznanja jezika, nimajo želje, so

preobremenjeni ali ne podpirajo te metode). Le 36 % učiteljev, ki uporabljajo metodo VJIU,

se je izobraževanja že udeležilo.

Glede poudarka na vsebini oz. jeziku v povprečju ni velikega odstopanja med učitelji, ki učijo

po metodi VJIU, in tistimi, ki ne.
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Opazili smo, da obstaja razlika med učitelji, ki pri pouku uporabljajo metodo VJIU, in tistimi,

ki je ne uporabljajo. Bolje poznajo in pozitivno sprejemajo metodo tisti učitelji, ki jo

uporabljajo, ter tisti, ki poučujejo na šolah, na katerih po tej metodi poučujejo tuje jezike. Vsi

učitelji sicer nekoliko poznajo to metodo, vendar niso vsi dovolj informirani o njej. Njihovo

poznavanje je zgolj površinsko. Menimo, da še vedno obstajajo predsodki v zvezi s takim

načinom poučevanja.

R3: Kako učenci sprejemajo in so zadovoljni z metodo VJIU pri pouku?

Večina učencev je zadovoljna oz. zelo zadovoljna s programom VJIU (49 % zelo zadovoljnih

in 40 % zadovoljnih). Predvsem najmlajši anketiranci (2. razred) kažejo visoko zadovoljstvo s

takim načinom poučevanja (69 % zelo zadovoljnih in 26 % zadovoljnih). Pravijo, da je tak

pouk zabaven in se na tak način veliko naučijo, ker je drugačen. Všeč jim je, ker se jezika

učijo skozi igro. Prav tako pravijo, da jim je jezik všeč ter menijo, da jim bo znanje prišlo

prav, ko bodo odšli na počitnice v tujo državo ali pa bodo spoznali kakšnega prijatelja iz

tujine. Nekateri menijo, da si na ta način več zapomnijo in se vedno naučijo kakšne nove

besede.

Kot razloge, zakaj niso zadovoljni s to metodo poučevanja, navajajo, da še ne znajo tako

dobro govoriti tujega jezika in ne razumejo vseh besed ali ker delajo napake. Nekateri menijo,

da bi lahko malo več govorili slovensko, drugi ne marajo tujega jezika in jim ni všeč. Učenec

4. razreda je kot razlog podal tudi to, da se mu snov zdi težka. Nezadovoljnih je skupno 9 %

učencev, zelo nezadovoljnih pa malo več kot 1 %.

Večina učencev, ne glede na to, kateri razred obiskujejo, je razumela skoraj vse, kar je

povedala učiteljica (48 %). Drugi najbolj pogost odgovor pa je bil, da so razumeli polovico

povedanega (25 %). Tretji odgovor je bil, da so učenci razumeli vse (19 %). Na splošno je

razumevanje vsebine precej dobro, menimo, da je razlog za to predvsem dobra organizacija

ure in učiteljev način prilagoditve jezika.

Učencem se tak pouk večinoma zdi zelo zanimiv (48 %) ali zanimiv (35 %). Najbolj zanimiv

je pouk po metodi VJIU učencem 2. razreda in upada do 4. razreda. Le 5 % učencev 3.

razreda in 12 % 4. razreda se tak pouk zdi nezanimiv ali zelo nezanimiv. Opazimo lahko, da

se starejšim učencem tak pouk zdi nekoliko manj zanimiv kot mlajšim.

Velika večina učencev meni, da jim bo izkušnja, pridobljena z metodo VJIU, prišla prav

(26 %) ali zelo prav (71 %). Le slabih 3 % učencev 3. razreda in 6 % učencev 4. razreda meni,
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da jim ta izkušnja ne bo prišla prav. Tudi tukaj lahko opazimo, da se starejšim učencem tak

pouk zdi nekoliko manj uporaben kot mlajšim. Vendar je ta odstotek skoraj zanemarljiv.

Učenci vseh treh razredov so približno enakega mnenja glede tega, ali so preko VJIU učenja

pridobili kakšna dodatna znanja. Slaba polovica jih meni, da so dobili dodatno znanje, druga

slaba polovica jih ni prepričana, majhen odstotek pa meni, da dodatnih znanj niso pridobili.

Odstotek učencev, ki meni, da niso pridobili dodatnih znanj, je spet nekoliko višji pri učencih

4. razreda (18 %). Učenci so kot dodatna znanja navedli, da so se naučili nekatere stvari o

Angliji, Ameriki ali Nemčiji, prehranskih navadah Angležev, o nekaterih praznikih. Navajali

so tudi, da so se naučili nove besede, ki jih prej niso poznali in da bodo lahko odšli delat v

tujo državo, ko bodo odrasli. Prav tako so zapisali, da jim bo znanje prišlo prav, če bodo želeli

iti na počitnice. Učenci, ki so odgovorili, da niso pridobili nobenih dodatnih znanj, so zapisali,

da se bodo tega učili v višjih razredih ali pa so znali že od prej, se jim snov ne zdi zanimiva

ali ne razumejo jezika. Nekaj jih je navedlo tudi to, da so se učili le matematiko/likovno

umetnost in ne o državi in jeziku.

Mnenje glede vpliva tovrstnega poučevanja tujega jezika na znanje maternega jezika ni

negativno. Pri učencih drugega in četrtega razreda sta odstotka učencev, ki trdijo, da je učenje

materinščine postalo lažje ali je ostalo enako kot prej, precej blizu (45 % in 46 % pri drugem

ter 43 % in 44 % pri četrtem razredu). Pri učencih tretjega razreda pa so odgovori skoraj

enakomerno porazdeljeni med vse tri možnosti.

Kot razloge, zakaj je učenje materinščine lažje, so učenci navajali, da jim tuji jezik pomaga

pri učenju slovenščine, ker je slovenščina lahka in zanimiva, ker je to njihov materni jezik in

ga znajo že od rojstva ter ga znajo bolje od tujega, ker vse razumejo, ker si jezika nista

podobna, ker raje govorijo slovensko, nekateri imajo boljšo oceno kot prej, ker je tuji jezik

težji in se slovenščina potem zdi lahka, ker se doma še vedno pogovarjajo slovensko. Na

podlagi odgovorov smo zasledili, da slovenski jezik ni materni jezik vseh učencev, ki so

reševali anketo. Morda bi bilo zanimivo učencem postaviti tudi vprašanje, kateri je njihov

materni jezik in odgovore primerjati še na podlagi tega.

Tisti učenci, ki menijo, da učenje materinščine ni postalo lažje, so kot razloge navajali, da

materinščina ni težak jezik, da te tuji jezik zmede, ker je jezik drugačen, ker se navajajo na

drug jezik, ker se moraš hkrati učiti oboje, in je težko, nekateri so malo pozabili slovenščino

ali jezika med seboj mešajo. Zasledili smo tudi pojasnila, da materni jezik ni težak.
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Odgovori učencev, ki se jim zdi učenje materinščine enako kot prej, se nanašajo na to, da

razumejo oba jezika in je med njima razlika, materinščino znajo že več let in se je učijo dlje,

nekateri so kot razlog navedli, da imajo enake ocene kot prej. Učenci so kot razlog navajali

tudi to, da se doma oz. zunaj šole vedno pogovarjajo v slovenskem jeziku, prav tako pa tudi v

šoli.

V tretjem in četrtem razredu med učenci prevladuje mnenje, da bi si zapomnili več informacij,

če bi pouk potekal v slovenskem jeziku, medtem ko med učenci drugega razreda tako meni

malo manj kot polovica učencev. Kot razlog je bilo najbolj pogosto navedeno, da bi na ta

način razumeli vse, saj je slovenščina materni jezik večine učencev na slovenskih šolah.

Tisti učenci, ki menijo, da se ne bi naučili več, če bi pouk potekal v slovenskem jeziku (50 %

učencev drugega, 25 % tretjega in 26 % četrtega razreda), so kot razloge pogosto navedli, da

se na tak način potem ne bi naučili tujega jezika, pouk ne bi bil tako zabaven in bi bilo

dolgčas, se ne bi naučili ničesar novega, ker se naučijo enako, ne glede na jezik.

Pri učencih drugega razreda jih največ meni, da si ne bi zapomnili več informacij, če bi pouk

potekal v slovenščini (50 %).

63 % anketiranih učencev četrtega razreda meni, da bi tak način pripomogel k izboljšanju

znanja tujega jezika. Na ta način se učenci namreč naučijo več in si zapomnijo veliko

informacij. Pravijo, da jim stalno govorjenje v tujem jeziku pomaga in jim tak pouk

predstavlja zabavo, ki jim dviguje voljo do učenja. Menijo, da bi se z govorjenjem tujega

jezika naučili tudi slovničnih pravil. Ker se že od majhnega učijo tujega jezika, se naučijo in

razumejo več besed. Zavedajo se, da jim bo znanje tujega jezika koristilo.

3 % učencev četrtega razreda pa meni, da tak način učenja ne bi pripomogel k izboljšanju

znanja tujega jezika, ker bi poleg potrebovali nekoga, da bi stvari bolje razložil. Eden izmed

učencev je navedel, da tuji jeziki niso tako pomembni, ker je dovolj slovarjev in si lahko

pomagamo z njimi.

Zaključim lahko, da učenci, ki so sodelovali pri pouku VJIU, dobro sprejemajo tak način

učenja. Večinoma so z njim zadovoljni in ni velikih odstopanj glede na starostno skupino.

Prav tako se zavedajo uporabnosti te izkušnje tudi v prihodnosti. Večinoma menijo, da je

učenje maternega jezika postalo lažje ali enako kot prej. Le nekaj učencev meni, da ni postalo

lažje oz. je težje. Med temi učenci je največ tistih, ki obiskujejo tretji razred.
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R4: Kakšne so zaznave učencev o tem, kako učenje prek tujega jezika vpliva na znanje

materinščine, v povezavi s tem, kako se učitelji iste šole strinjajo s trditvijo »Znanje

maternega jezika učencev, ki so vključeni v VJIU program, napreduje bolj od tistih, ki

niso vključeni v ta program«?

Na prvi šoli, kjer je bilo anketiranih 47 učencev, jih 55 % meni, da je učenje materinščine

postalo lažje kot pred začetkom učenja tujega jezika. 17 % jih meni, da to ni tako, ter 28 %, da

je ostalo enako kot prej. Učitelji iste šole menijo, da učenje maternega jezika učencev, ki so

vključeni v program VJIU, ne napreduje bolj od tistih, ki niso. Eden izmed učiteljev pa je kot

prednost navedel tudi napredek v maternem jeziku.

Na drugi šoli je bilo skupaj anketiranih 38 učencev. 50 % jih meni,  da je učenje materinščine

postalo lažje, odkar se učijo tuji jezik, 37 % jih meni, da ni postalo lažje, ter 13 % učencev

pravi, da je enako kot prej. Učitelji iste šole so neodločeni glede napredka pri maternem

jeziku.

Na tretji šoli je na anketo odgovarjalo 43 učencev. Od tega jih 67 % meni, da je učenje

materinščine postalo lažje kot pred začetkom učenja tujega jezika. 12 % jih meni, da ni tako,

21 % pa jih pravi, da je ostalo enako kot prej. Učitelji iste šole se strinjajo s trditvijo, da

znanje maternega jezika učencev, ki so vključeni v program VJIU, napreduje bolj kot pri

tistih, ki niso.

Na četrti šoli je na anketo odgovarjalo 12 učencev. Med temi jih 8 % meni, da je učenje

materinščine postalo lažje, odkar se učijo tuji jezik, 25 % jih temu nasprotuje. 67 % učencev

meni, da ni nobene razlike. Tudi učitelj ni prepričan v točnost trditve, da znanje maternega

jezika učencev, ki so vključeni v program VJIU, napreduje bolj od tistih, ki niso.

Izmed 72 učencev pete šole jih 19 % meni, da je učenje maternega jezika postalo lažje, odkar

se učijo tuji jezik, 48 % učencem učenje ni lažje. 32 % učencem se zdi učenje enako kot prej.

Učitelji se ne strinjajo s tem, da znanje maternega jezika učencev, ki so vključeni v program

VJIU, napreduje bolj od tistih, ki niso.

Na šesti šoli je na anketni vprašalnik odgovarjalo 31 učencev. Izmed njih jih 28 % meni, da je

učenje maternega jezika postalo lažje, odkar se učijo tuji jezik, 16 % jih meni, da ni postalo

lažje, in 56 % učencev pravi, da je enako kot prej. Učitelji te šole se sploh ne strinjajo s

trditvijo, da znanje maternega jezika napreduje bolj kot pri učencih, ki niso vključeni v
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program VJIU. Eden izmed učiteljev pa je kot prednost navedel napredek na področju

maternega jezika učencev.

Na sedmi šoli jih, izmed skupno 21 anketiranih učencev, 24 % meni, da je učenje

materinščine postalo lažje kot prej, ostalih 76 % pa je prepričanih, da je ostalo enako kot prej.

Tudi učitelj je neodločen glede napredka maternega jezika učencev.

37 učencev osme šole se je med odgovore porazdelilo sledeče: 30 % jih meni, da je učenje

materinščine postalo lažje, 16 % jih temu nasprotuje, 54 % pa jih meni, da je enako kot prej.

Učitelji iste šole se niti ne strinjajo niti ne zavračajo trditve glede napredka maternega jezika

učencev, ki so vključeni v program VJIU.

Na deveti šoli je anketni vprašalnik reševalo 31 učencev. 55 % jih meni, da je materinščina

postala lažja, odkar se učijo tuji jezik, 13 % jih temu nasprotuje, ostalih 32 % pa pravi, da je

učenje ostalo enako kot prej. Učitelji so glede napredka maternega jezika neodločeni.

Na deseti šoli je od skupno 22 učencev 41 % odgovorilo, da je znanje maternega jezika

postalo lažje, odkar se učijo tuji jezik, 9 % jih meni, da ni lažje, 50 % pa jih pravi, da je ostalo

enako kot prej. Učitelji se strinjajo s trditvijo, da znanje maternega jezika učencev, ki so

vključeni v program VJIU, napreduje bolj od tistih, ki niso. Eden izmed učiteljev je kot

slabost označil nazadovanje na področju maternega jezika.

Na enajsti šoli je anketo reševalo 14 učencev. 14 % je prepričanih, da je učenje materinščine

postalo lažje, odkar se učijo tuji jezik, 14 % jih temu nasprotuje, 72 % jih meni, da je ostalo

enako. Učitelji niso odločeni glede vpliva VJIU na materni jezik.

Na dvanajsti šoli (46 učencev) jih 54 % meni, da je, odkar se učijo tuji jezik, učenje

materinščine postalo lažje, 13 % jih temu nasprotuje, 33 % pa jih pravi, da je ostalo enako kot

prej. Učitelji niso prepričani glede vpliva VJIU na materni jezik.

Učitelji dveh šol v povprečju menijo, da znanje maternega jezika učencev, ki so vključeni v

program VJIU, napreduje bolj od tistih, ki niso. Učenci ene izmed obeh šol v večini menijo,

da je učenje materinščine postalo lažje, na drugi šoli pa večinoma menijo, da je ostalo enako.

Na treh šolah učitelji v povprečju menijo, da znanje maternega jezika učencev, ki so vključeni

v program VJIU, ne napreduje bolj od tistih, ki niso. Učenci ene izmed šol so se večinoma

odločili, da je učenje materinščine postalo lažje, odkar se učijo tuji jezik, na drugih dveh šolah

pa menijo, da je ostalo enako.



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Anja Klemenčič, diplomska naloga

93

Na ostalih sedmih šolah so učitelji neodločeni glede vpliva učenja po programu VJIU na

napredek maternega jezika. Na štirih izmed teh šol učenci menijo, da je materinščina postala

lažja, na treh šolah pa menijo, da ni nobene razlike.

Na obeh šolah, kjer učitelji menijo, da znanje maternega jezika učencev napreduje, so tudi

učenci večinoma odgovorili, da je učenje materinščine postalo lažje. Prav tako na treh šolah,

kjer so učitelji neodločeni glede vpliva programa VJIU na materinščino, učenci ne vidijo

nobene razlike v znanju maternega jezika. Prav tako učenci večinoma nimajo negativnega

mnenja glede vpliva VJIU na njihovo učenje maternega jezika.

R5: Kakšne so zaznave učencev o tem, ali bi si zapomnili več informacij, če bi pouk

vedno potekal v slovenskem jeziku, v povezavi s tem, kako se učitelji iste šole strinjajo s

trditvijo »Zaradi poučevanja v tujem jeziku je kakovost znanja vsebine slabša«?

Na prvi šoli, kjer je bilo anketiranih 47 učencev, jih 60 % meni, da bi si zapomnili več

informacij, če bi pouk potekal v slovenskem jeziku. 15 % jih meni, da to ni tako, 8 % pa jih ni

prepričanih. Učitelji iste šole se ne strinjajo, da je kakovost znanja vsebine slabša zaradi

poučevanja v tujem jeziku. Kot prednost sta dva izmed učiteljev navedla boljše znanje

vsebine učencev. Eden pa je kot slabost navedel nezmožnost naučiti se vsebine zaradi

nerazumevanja jezika.

Na drugi šoli jih, izmed skupno 38 učencev, 87 % meni,  da bi si zapomnili več informacij, če

bi pouk potekal v slovenskem jeziku, 13 % pa jih je prepričanih v nasprotno. Učitelji pa se ne

strinjajo, da je kakovost znanja vsebine slabša zaradi poučevanja v tujem jeziku. Kljub temu

pa so štirje učitelji kot slabost navedli nerazumevanje jezika in posledično nezmožnost naučiti

se vsebine.

Na tretji šoli je na anketo odgovarjalo 43 učencev. Od tega jih 47 % meni, da bi si zapomnili

več informacij, če bi pouk potekal v slovenskem jeziku. Prav tako jih 47 % meni, da to ni

tako. 6 % ni prepričanih. Učitelji se sploh ne strinjajo s tem, da je zaradi poučevanja v tujem

jeziku kakovost znanja vsebine slabša. Eden izmed učiteljev je kot prednost navedel boljše

znanje vsebine učencev.

Od skupno 12 učencev četrte šole jih 92 % meni, da bi si zapomnili več informacij, če bi pouk

vedno potekal v slovenskem jeziku, 8 % pa jih temu nasprotuje. Učitelj pravi, da trditev

»Zaradi poučevanja v tujem jeziku je kakovost znanja slabša«, zagotovo ne drži.
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Izmed 72 učencev pete šole jih 68 % pravi, da bi si zapomnili več informacij, če bi pouk

vedno potekal v slovenskem jeziku. 26 % jih meni, da si ne bi zapomnili več, 6 % jih ni

prepričanih. Med učitelji pa velja nestrinjanje s trditvijo, da je zaradi poučevanja v tujem

jeziku kakovost znanja vsebine slabša. Eden izmed učiteljev pa je kot slabost VJIU navedel,

da nerazumevanje jezika pripelje do nezmožnosti naučiti se vsebine.

Na šesti šoli 68 % učencev meni, da bi si zapomnili več informacij, če bi pouk potekal v

slovenskem jeziku, 32 % pa se jih s tem ne strinja. Učitelji iste šole se sploh ne strinjajo s

trditvijo, da je zaradi poučevanja v tujem jeziku kakovost znanja vsebine slabša. Eden izmed

učiteljev je kot slabost VJIU navedel nezmožnost naučiti se vsebine zaradi nerazumevanja

jezika.

43 % učencev sedme šole meni, da bi si zapomnili več informacij, če bi pouk potekal v

slovenskem jeziku, ostalih 57 % pa je prepričanih, da si ne bi zapomnili več. Učitelj je glede

kvalitete vsebine, naučene po metodi VJIU, neodločen. Kot slabost je navedel nezmožnost

naučiti se vsebine zaradi nerazumevanja jezika.

Na sedmi šoli 84 % učencev meni, da bi si zapomnili več informacij, če bi pouk potekal v

slovenskem jeziku. 16 % pa jih meni, da to ni tako. Tudi pri trditvi glede kvalitete znanja

vsebine so učitelji neodločni. Dva učitelja pa sta kot slabost označila nerazumevanje jezika in

posledično nezmožnost, da bi se naučili vsebino.

Na osmi šoli 83 % učencev meni, da bi si zapomnili več informacij, če bi pouk potekal v

slovenskem jeziku, 17 % se jih s tem ne strinja. Učitelji iste šole so neodločeni glede kvalitete

znanja vsebine zaradi poučevanja v tujem jeziku. Kljub temu pa sta dva učitelja kot slabost

označila nezmožnost naučiti se vsebine zaradi nerazumevanja jezika.

71 % učencev na devete šole pravi, da bi si zapomnili več informacij, če bi pouk vedno

potekal v slovenskem jeziku, 29 % pa jih meni nasprotno. Učitelji iste šole se ne strinjajo s

trditvijo, da je kakovost znanja vsebine slabša zaradi poučevanja v tujem jeziku.

Na deseti šoli je 68 % učencev prepričanih, da bi se naučili več, če bi pouk vedno potekal v

slovenskem jeziku, 23 % jih temu nasprotuje, ostalih 9 % pa ni prepričanih. Učitelji iste šole

se ne strinjajo s trditvijo, da je kakovost znanja vsebine slabša zaradi poučevanja v tujem

jeziku. Eden izmed učiteljev je kot slabost navedel nezmožnost naučiti se vsebine zaradi

nerazumevanja jezika.
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Na enajsti šoli 7 % učencev meni, da bi si zapomnili več informacij, če bi pouk vedno potekal

v slovenskem jeziku. ostali 93 % se s tem ne strinja. Tudi učitelj se ne strinja s trditvijo, da je

kakovost znanja vsebine slabša zaradi poučevanja v tujem jeziku.

Na dvanajsti šoli 65 % učencev meni, da bi si zapomnili več informacij, če bi pouk vedno

potekal v slovenskem jeziku, 28 % jih temu nasprotuje, 7 % je neodločenih. Učitelji se ne

strinjajo, da je kakovost znanja vsebine zaradi VJIU slabša.

Na devetih šolah se učitelji ne strinjajo s trditvijo, da je kakovost znanja vsebine zaradi

poučevanja po metodi VJIU slabša. Na sedmih izmed teh šol učenci večinoma menijo, da bi si

zapomnili več informacij, če bi pouk vedno potekal v slovenskem jeziku. Na eni šoli je večina

učencev prepričana, da si ne bi zapomnili več, na eni šoli pa so učenci približno enako

razdeljeni med obe možnosti.

Učitelji treh šol so neodločeni glede kvalitete znanja vsebine zaradi poučevanja po metodi

VJIU. Učenci dveh izmed teh šol menijo, da bi si zapomnili več informacij, če bi pouk

potekal v slovenščini. Na eni šoli pa učenci menijo, da si ne bi zapomnili več.

Na nobeni izmed šol učitelji ne menijo, da je kakovost znanja vsebine zaradi poučevanja v

tujem jeziku slabša.

R6: Kakšna so stališča učiteljev, ki uporabljajo metodo VJIU, o načinu prilagoditve

tujega jezika, da pouk še vedno poteka tako, da učenci razumejo vsebino?

Učitelji, ki poučujejo po metodi VJIU, imajo podobna, vendar različna mnenja o načinu

prilagoditve tujega jezika.

Nekateri menijo, da bi morali v celoti uporabljati tuji jezik in ga prilagoditi predznanju

učencev, ga poenostaviti. Drugi odgovarjajo, da je potrebno od enostavnih struktur počasi

prehajati k sestavljenim, bolj zapletenim. Spet tretji pa trdijo, da bi se morala uporabljati

metoda 'sendviča' (tuji jezik – materinščina – tuji jezik) in na tak način učencem predstaviti

pomen vsebine še v njim poznanem jeziku. Učitelj mora govoriti počasneje in vključevati

rutine, saj na tak način učenci lažje spremljajo pouk in razumejo, kaj jim učitelj želi povedati.

Jezik naj bo preprost in fleksibilen. Četrti učitelj pa meni, da jezika ne smemo poenostavljati,

ampak moramo uporabiti različne metode in oblike poučevanja ter se posluževati sodobnih

pristopov učenja.
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Večina učiteljev se strinja, da morajo jezik podkrepiti tudi z različnim konkretnim

materialom, vizualnimi predstavitvami, učnimi listi, didaktičnimi igrami, mimiko,

gestikulacijami, pravljicami, gibalnimi aktivnostmi ... Pravijo, da morajo jezik spremljati tudi

nebesedni spremljevalci, ki naj bodo še bolj poudarjeni in konkretnejši kot pri pouku v

materinščini.

Pravijo, da je potrebno tudi pazljivo izbrati teme, ki jih poučujemo po metodi VJIU. Vsaka

vsebina namreč ni primerna za tovrstno poučevanje. Nekateri trdijo, da je potrebno izbrati

avtohtone in aktualne teme. Potrebno je izbrati tudi ustrezne metode in oblike dela ter

didaktične materiale. Vedno moramo biti pozorni, da so doseženi vsi cilji, ki si jih zastavimo

na začetku ure.

Opazili smo, da učitelji podobno, vendar še vedno različno prilagajajo tuji jezik, vendar vsi

stremijo k istemu cilju. Zavedati se morajo, da učijo predmet oz. vsebino, in ne jezika. Ta je

zgolj posledica, ki se razvije spontano. Učenci morajo biti aktivno vključeni v pouk in ves čas

pozorno spremljati učitelja ter učno vsebino. Ura, ki je zasnovana po metodi VJIU, mora biti

dobro zastavljena in zahteva pravilno pripravo učitelja. Upoštevati mora rdečo nit jezika in

poskrbeti za to, da učenci razumejo vsebino ne glede na to, da jo spremljajo v tujem jeziku.
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5 PRILOGE

Anketa za učitelje

Spoštovani,

moje ime je Anja Klemenčič in sem študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer razredni

pouk. V okviru diplomske naloge raziskujem poznavanje in odnos do metode vsebinsko in

jezikovno integriranega učenja – VJIU (ang. ContentandLanguageIntegratedLearning – CLIL)

učiteljev razredne stopnje osnovne šole. Pri tem bi potrebovala Vašo pomoč. Prosim Vas, da

si vzamete nekaj minut časa in rešite vprašalnik, ki je pred vami. Anketa je povsem anonimna,

podatki pridobljeni z njo pa bodo uporabljeni izključno za namen diplomskega dela.

Hvala za sodelovanje!

1. Spol (obkrožite): moški ženski

2. Koliko let že poučujete? __________

3. Razred, ki ga trenutno poučujete: __________

4. Regija v kateri poučujete:

a. Goriška

b. Primorska

c. Gorenjska

d. Osrednjeslovenska

e. Dolenjska

f. Savinjska

g. Podravska

h. Pomurska

i. Koroška

5. Ali poučujete tudi tuji jezik?

a. da

b. ne

6. Če ste odgovorili z da, katerega? __________________
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7. VJIU je kratica za vsebinsko in jezikovno integrirano učenje. Po svetu se uporabljajo za

metodo VJIU tudi izrazi jezikovna kopel, integrirani pouk, bilingvalni pouk, imerzija,

CLIL ... Kako po Vašem mnenju poteka pouk po metodi VJIU?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

8. Ali menite, da je poučevanje tujih jezikov preko te metode na razredni stopnji osnovne

šole v Sloveniji sprejemljivo? Obkrožite in po potrebi dopolnite.

a. Da, ker _________________________________________________________

b. Ne, ker _________________________________________________________

c. Ne vem, ker imam premalo znanja in izkušenj s to metodo.

d. Drugo (zapišite) : _________________________________________________

9. V literaturi navajajo več različnih modelov VJIU.

1. Model A: polovica predmetov poteka v učnem, polovica v tujem jeziku

2. Model B: sistematično menjavanje učnega in tujega jezika glede na temo, učenje

konceptov, ustreznost konceptov itd. pri vseh predmetih

3. Model C: projektna razširitev poučevanja, ki temelji na vsebini in tujejezikovni

komunikaciji, predvsem s partnerji iz tujine

4. Model D: poučevanje pomembnega dela učnega načrta poteka v tujem jeziku pri

vseh predmetih (povzeto po: Coyle, Hood, Marsh, 2010, str. 18 – 23)

Kateri od naštetih modelov je za Vas najbolj sprejemljiv? Zakaj ravno ta?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

10. Katere so prednosti VJIU?Možnih je več odgovorov.

a. Razgiban pouk.

b.Boljše znanje tujega jezika učencev.

c. Boljše znanje vsebine učencev.

d.Napredek na področju maternega jezika učencev.

e. Učitelji imajo proste roke pri izbiri literature.

f. Večja motivacija tako za učence kot za učitelje.

g.Prednost učencev pri študiju v tujini in doma.

h.Učenci znajo tuji jezik bolje kot pri katerikoli drugi metodi poučevanja tujega jezika.
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i. Drugo (zapišite): __________________________________________________

11. Katere so slabosti VJIU?Možnih je več odgovorov.

a. Učenci se slabo naučijo vsebino.

b.Učenci se slabo naučijo uporabljati tuji jezik.

c. Nerazumevanje jezika in posledično nezmožnost naučiti se vsebine.

d.Nazadovanje na področju maternega jezika.

e. Premalo učnih pripomočkov.

f. Nižja motivacija učencev.

g.Slabše znanje slovnice tujega jezika.

h.Potrebno je več časa, da učenci usvojijo določeno snov v tujem jeziku.

i. Več časa porabljenega za pripravo učiteljev.

j. Drugo (zapišite): __________________________________________________

12. Katera področja so bolj oz. manj ustrezna za poučevanje z metodo VJIU? Razvrstite jih

glede na to, kateri je najbolj ustrezen za poučevanje z metodoVJIU (1 – najbolj ustrezen,

6 – najmanj ustrezen.)

a. matematika ______

b. naravoslovje ______

c. družboslovje ______

d. glasbena umetnost ______

e. likovna umetnost ______

f. šport ______

Obrazložite Vašo odločitev za 1 in Vašo odločitev za 6.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

13. Za poučevanje z metodo VJIU primanjkuje materialov. Kje lahko učitelji dobijo

primerna gradiva?  Možnih je več odgovorov.

a. na domačih spletnih straneh

b.na tujih spletnih straneh

c. v knjigah, revijah

d.drugo (zapišite): __________________________________________________

14. Kakšna gradiva naj uporabljajo učitelji?

a. gradiva, ki so originalno nastala v tujem jeziku in jih prilagodijo za njihov kontekst
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b.gradiva, ki jih sami prevedejo v tuji jezik

15. Kaj bi se moralo ocenjevati?

a. samo vsebina

b. samo jezik

c. tako vsebina, kot tudi jezik

16. Kakšen je povratni učinek VJIU programov? Označite, v kolikšni meri menite, da trditev

drži. 1 – ZAGOTOVO DRŽI, 2 – DRŽI, 3 – MOGOČE, 4 – NE DRŽI, 5 –

ZAGOTOVO NE DRŽI

1 2 3 4 5

Zaradi poučevanja v tujem jeziku je kakovost znanja vsebine

slabša.

Dosežki učencev VJIU na testih nejezikovnih predmetov so višji

od dosežkov učencev, ki niso vključeni v program VJIU.

Učenci, ki so vključeni v program VJIU, dosegajo boljše rezultate

pri jezikovnih testih kot tisti, ki niso vključeni v program VJIU

(standardni testi).

Učenci, ki so vključeni v program VJIU, se hitreje in boljše

naučijo tujega jezika.

Učenci, ki so vključeni v program VJIU, so bolj motivirani za

učenje kot tisti, ki niso vključeni v program VJIU.

Znanje maternega jezika učencev, ki so vključeni v program VJIU

napreduje bolj od tistih, ki niso vključeni v ta program.

Učenci, ki so vključeni v program VJIU imajo več samozavesti pri

uporabi tujega jezika kot tisti, ki niso vključeni v program VJIU.

17. Menite, da so potrebna kakšna dodatna usposabljanja učiteljev za poučevanje po metodi

VJIU?

a. da

b. ne
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18. Če ste pri prejšnjem vprašanju obkrožili odgovor 'da', za koga in kakšno bi naj bilo

tovrstno izobraževanje?

A. Če ste učitelj tujega jezika:

a. Za vse učitelje tujega jezika že v času rednega študija.

b. Za vse učitelje tujega jezika kot program izpopolnjevanja.

c. Za vse učitelje tujega jezika, ki poučujejo na razredni stopnji kot program

izpopolnjevanja.

d. Drugo (zapišite): ________________________________________________

B. Če ste učitelj razrednega pouka

a. Samo za tiste razredne učitelje, ki se usposabljajo za poučevanje tujega jezika

na zgodnji stopnji (dodiplomski program in program izpopolnjevanja).

b. Za vse razredne učitelje že na dodiplomskem izobraževanju.

c. Za vse razredne učitelje (tudi tiste, ki že poučujejo) kot program

izpopolnjevanja.

d. Drugo (zapišite): _________________________________________________

19. Ali bi se izobraževanja po metodi VJIU udeležili?

a. Da, če bi bil program izobraževanja brezplačen in bi trajal največ dve leti.

b. Da, če bi bil program izobraževanja brezplačen in ne bi trajal več kot leto dni.

c. Da, tudi če bi bil program plačljiv in bi trajal največ leto dni.

d. Ne bi se ga udeležil, ker __________________________________________

e. Da, sem se ga že udeležil. Trajalo je ___________. Bilo je

plačljivo/neplačljivo. Bil sem zadovoljen/nezadovoljen.

f. Drugo (zapišite): _________________________________________________

20. Vprašanje je namenjeno samo učiteljem, ki že učijo po tej metodi.

Če želimo uspešno poučevati, mora med učiteljem in učenci potekati komunikacija. Ta

lahko poteka tudi v tujih jezikih (VJIU), vendar mora biti med vsebino in jezikom

povezava, ki omogoča razumevanje. Kako prilagoditi tuji jezik, da pouk še vedno poteka

tako, da učenci razumejo vsebino?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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21. Koliko bi moralo biti pri poučevanju z metodoVJIU poudarka na jeziku in koliko na

vsebini? (v odstotkih)

Vsebina: _________% Jezik: __________%
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Anketa za učence

Pozdravljen/-a,

sem Anja Klemenčič in študiram, da bi postala učiteljica. Pred tabo je vprašalnik, na katerega

se ni potrebno podpisovati. Tvoji odgovori mi bodo v pomoč pri pisanju diplomske naloge.

Pri vsakem vprašanju obkroži odgovor ali dopiši, kar je potrebno. Napačnih odgovorov ni,

zato te prosim, da odgovarjaš iskreno. Podatki, pridobljeni z anketo, bodo uporabljeni

izključno za namen diplomskega dela.

Vprašalnik se nanaša na učne ure glasbene vzgoje, likovne vzgoje, matematike, spoznavanja

okolja ali športne vzgoje, ki so potekale v tujem jeziku.

Lepo se ti zahvaljujem za sodelovanje!

1. Spol:

a. deček

b. deklica

2. Razred: _______

3. Ali ti učenje tujega jezika dela težave?

a. da

b. ne

4. Kako bi ocenil lastno znanje tujega jezika (od 1 do 5)? _______

5. Nadaljuj poved. Kadar govorim ali pišem v tujem jeziku, sem …

a. … zelo prepričan, v to da imam prav.

b. … prepričan, v to da imam prav.

c. … neprepričan, v to da imam prav.

d. … zelo neprepričan, v to da imam prav.

6. Tuji jezik, ki ste ga v šoli uporabljali pri učenju drugih predmetov: ____________

7. Snov katerega predmeta ste se učili preko tega tujega jezika?

a. glasbene umetnosti

b. likovne umetnosti

c. matematike

d. spoznavanja okolja

e. družbe

f. športa
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8. Kako si zadovoljen s takim načinom učenja?

a. zelo zadovoljen

b. zadovoljen

c. nezadovoljen

d. zelo nezadovoljen

Zakaj?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

9. Ali si pri uri razumel vse, kar je povedala učiteljica?

a. razumel sem vse

b. razumel sem skoraj vse

c. razumel sem polovico

d. razumel nisem skoraj ničesar

e. ničesar nisem razumel

10. Kako zanimiv se ti zdi tak način učenja?

a. zelo zanimiv

b. zanimiv

c. enak kot sicer

d. nezanimiv

e. zelo nezanimiv

11. Ali misliš, da ti bo ta izkušnja prišla prav tudi kasneje?

a. prišla mi bo zelo prav

b. prišla mi bo prav

c. ne bo mi prišla prav

d. sploh mi ne bo prišla prav

12. Ti je ta način učenja prinesel kakšno dodatno znanje, npr. znanje povezano z državo, v

kateri govorijo ta jezik?

a. Da, ker _________________________________________________________

b. Ne, ker _________________________________________________________

c. Ne vem.
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13. Ali je učenje maternega jezika postalo lažje, odkar se učiš tuji jezik?

a. Da.

b. Ne.

c. Enako kot prej.

Razloži, zakaj imaš tak občutek.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

14. Ali bi si zapomnil več informacij, če bi pouk vedno potekal v slovenskem jeziku?

a. Da, ker _________________________________________________________

b. Ne, ker _________________________________________________________

15. V današnjem času je znanje jezikov zelo pomembno. Misliš, da bi tak način učenja

pripomogel k izboljšanju znanja tujega jezika? (Vprašanje je namenjeno le učencem 4.

razreda)

a. Da, ker ________________________________________________________

b. Ne, ker ________________________________________________________

c. Ne vem.


